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Van achter de bestuurstafel

Beste leden,

De winterzeilers zijn nog fanatiek 

bezig met de winterseries, maar 

met een strakke blauwe zon en een 

briesje 2-3 Bft, zoals laatst, is het 

vooral genieten en ontspannen.

Tegelijkertijd zijn de voorbereidingen voor het nieuwe 

seizoen in volle gang: de inschrijvingen voor de oplei-

dingen, de open dag, de wedstrijdkalender, de evene-

menten, het toerzeilen. De programma’s liggen klaar! 

Het beloofd weer een heerlijk seizoen te worden.

De nieuwe sloep is gearriveerd en gelet het grote aan-

tal voorinschrijvingen verwachten we dat deze boot 

snel een herkenbare verschijning wordt op onze plas-

sen.

Wat ons tegen valt is de breedtebeperking op de Plat-

teweg. Ondanks vooroverleg en toezegging van de ge-

meente om gezamenlijk de situatie vooraf te bekijken, 

is de gemeente al begonnen met aanpassingen. Als 

Elfhoeven maken we ons zorgen over de toekomsti-

ge bereikbaarheid, de veiligheid en mogelijke scha-

des aan voertuigen en boten. Daarom is er contact 

opgenomen met de gemeente en zullen we jullie op 

de hoogte houden van het verdere verloop van deze 

gesprekken. 

Terras; voor de uitbreiding van het terras is de vergun-

ningsaanvraag afgerond en is de bezwaarperiode af-

gelopen. We mogen verder! De bouwcommissie zal nu 

offertes en planningen gaan opvragen. 

Ed van Gils

Voorzitter
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Houd Elfhoeven netjes
Op ons terrein staan afvalcontainers voor gescheiden inzamelen van huisvuil 

van de vereniging. Het is de bedoeling dat je je eigen vuil en restmateriaal zelf 

weer mee naar huis neemt. Anders geeft het een hoop overlast en extra werk 

voor de beheerders. 

Daarbij heeft de gemeente Bodegraven-Reeuwijk het ophaalsysteem aange-

past. De grijze bakken worden nu nog maar om de 4 weken geleegd. De capa-

citeit is hiermee gehalveerd.

Dus om chaos te voorkomen, roepen we je op om Elfhoeven netjes te houden en 

je afval en eventueel grofvuil zelf weer mee te nemen.

Uitnodiging en agenda voorjaarsvergadering GWV Elfhoeven
Het bestuur van GWV Elfhoeven nodigt ereleden, leden, jeugdleden, partnerleden en begunstigers 

uit voor het bijwonen van de najaarsvergadering op dinsdag 16 april 2019 om 20:00 uur in het 

clubgebouw.

Agenda

 1. Opening en vaststelling van de agenda

 2. Notulen van de voorjaarsvergadering d.d. 20 november 2018* 

 3. Ingekomen en verzonden stukken

 4. Mededelingen van het bestuur

 5. Herziene Huishoudelijke Reglement* 

 6. Commissies blikken terug

Pauze

 7. Financieel jaaroverzicht 2018*

 8. Kascommissie en decharge bestuur

 9. Bestuursmutaties**

 10. Rondvraag

 11. Sluiting

*	De	notulen	van	de	najaarsvergadering,	het	fi	nancieel	jaaroverzicht	2018	en	het	herziene	Huishoude-

lijke Reglement zijn in te zien op het besloten deel van de website vanaf 2 april 2019.

**Wijnand van Rees is aftredend als penningmeester en niet herkiesbaar voor een volgende perio-

de. Het bestuur vraagt kandidaten zich uiterlijk 5 (vijf) dagen voor deze vergadering schriftelijk bij het 

bestuur te melden. Een aanmelding dient voorzien te zijn van het voor de voordracht vereiste aantal 

ondertekende leden.

Aankondigingen
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Zeilen voor mensen met 
een beperking
Elfhoeven wil mensen met een beperking het 

zeilen laten ervaren. Drie initiatiefnemers Hans 

de Wit, Hans Wijnsema en Kiek Planteydt wer-

ken dit verder uit. Zij verdiepen zich in wat al 

wordt aangeboden en welke protocollen in de 

omgang met mensen met een beperking bij 

Elfhoeven van toepassing zijn. 

Elfhoeven heeft nog geen aangepaste faciliteiten 

voor mensen met een beperking (aangepast toilet/

douche, tillift, hellingbaan) en zal zich dit jaar rich-

ten op mobiele mensen met een beperking die niet 

afhankelijk zijn van dergelijke aanpassingen. 

Er hebben zich al meer dan 10 ervaren zei-

lers als vrijwilligers aangemeld om met deelne-

mers te gaan varen. In maart vindt een kick-off 

plaats waarin ook instructie zal worden gegeven 

over het zeilen met mensen met een beperking. 

Ben je een ervaren zeiler en wil je ook met men-

sen met een beperking zeilen? Mail dan naar 

zeilenmeteenbeperking@elfhoeven.nl.

Tijdens de Open Dag, zondag 7 april, wordt aan 

geïnteresseerden, leidinggevenden van orga-

nisaties in de regio en gemeente uitgelegd wat 

Elfhoeven op dit moment kan bieden (en ook wat 

Elfhoeven nog niet kan bieden). Ben je nieuws-

gierig? Kom naar de Open Dag!

Dit voorjaar zijn alvast 3 doordeweekse zeiloch-

tenden vastgelegd: 7 en 22 mei en 6 juni. Er is 

nog behoefte aan zeilpakken die makkelijk aan en 

uit te trekken zijn. 

Commissie Zeilen voor mensen met een 

beperking,

Hans de Wit, Hans Wijnsema en Kiek Planteydt 

Frieslandweekend 2019 
Van 6 tot en met 8 september 

Het Frieslandweekend is een unieke gelegenheid 

waar je echt alle zeilomstandigheden tegenkomt. We 

logeren op de Avontuur, aangemeerd bij Rufus, en 

gaan dagelijks met Valken het weidse Friese vaar-

water verkennen.  Meld je aan via de site of mail naar 

frieslandweekend@elfhoeven.nl. 

Frank van Os, Arno Gosselink, Pieter Siedsma en Bram 

Holleman

Paashaaswedstrijden
De Paashaaswedstrijden zijn op zaterdag 20 en zondag 

21 april a.s.. Dit evenement is altijd een druk weekend, 

het is een van de eerste evenementen in het zeilsei-

zoen. We zijn nog bezig met het zoeken en vinden van 

vrijwilligers die op die dagen willen helpen als beach-

master, in de wedstrijdcommissie, of achter de bar. Als 

je kan, neem dan contact op met Suzanna van Veen  of 

de wedstrijdcommissaris.

Chris ten Hoopen

Sloepentocht op Hemelvaartsdag 30 mei
Ook dit jaar wordt de Elfhoeven Sloepenpuzzeltocht 

wederom georganiseerd door de winnaars van vorig 

jaar. Alle sloep- en motorbooteigenaren worden hierbij 

uitgenodigd. Ook opstappers (verenigingsleden die niet 

over een sloep beschikken) zijn welkom om deel te ne-

men.	We	beginnen	om	13.00	uur	met	een	briefi	ng	 in	

het clubhuis. Inschrijven van te voren is gewenst. Om je 

belangstelling aan te geven stuur je een mail aan 

ec@elfhoeven.nl
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Open dag 7 april 2019 - 13:00 to 16:00
De Open Dag is voor iedereen die meer wil weten over 

de activiteiten van Elfhoeven.

Wat is er te zien en te doen?

Nieuw dit jaar is sloeproeien bij Elfhoeven. Geïnteres-

seerden kunnen kennismaken en een rondje roeien 

onder begeleiding van een instructeur.

Ook nieuw dit jaar bij Elfhoeven is zeilen voor mensen 

met een beperking. We ontvangen op de Open Dag 

leidinggevenden van instellingen voor mensen met 

een beperking uit de regio. Zij kunnen kennis maken 

met de vereniging en de mogelijkheden die we voor 

mensen met een beperking bieden. 

En de zeillessen gaan weer beginnen. Er wordt in-

formatie gegeven over zeilopleidingen voor jeugd en 

volwassenen. De bezoekers kunnen meezeilen in een 

van de boten onder begeleiding van een van de in-

structeurs. 

Verder kan men informatie krijgen over wedstrijden, 

club- en toerzeilactiviteiten, lig- en staplaatsen voor 

een boot, gebruik van de zeilvloot van Elfhoeven en 

het clubhuis als ontmoetingsplaats.

Dus als je iemand kent die interesse heeft in de water-

sport, neem hem/haar mee op zondagmiddag 7 april 

aanstaande!

Sloeproeien bij Elfhoeven
Wat is sloeproeien? Roeien in een sloep. Er zijn 

heel wat gemotoriseerde sloepen en ook op Reeu-

wijk, maar geen roeisloep. Roeisloepen zijn sloepen 

zonder motor en worden voortbewogen door roeiers. 

Op oude schilderijen komen deze sloepen al voor. 

Inmiddels is er een grote groep mannen en vrouwen 

die zich hiermee bezighouden al of niet in wedstrijd-

verband en voornamelijk om in conditie te blijven en 

gezamenlijk met een sport bezig te zijn.

Afgelopen jaar hebben we gekeken of sloeproeien 

een uitbreiding kan zijn van de activiteiten bij Elfhoe-

ven en dat is het. Er hebben zich bijna 30 personen 

aangemeld. De sloep waarvoor is gekozen is een 

aluminium boot van ruim zeven meter lang en twee 

meter breed. Het is een zesriemssloep wat inhoud dat 

je roeit met zes personen en een stuurman/-vrouw. 

Wat ie er aan voorafgegaan?  

Vorig jaar kon men tijdens de open dag kennismaken 

met sloeproeien.  Er was een roeisloep en men kon 

een rondje op de plas roeien. Er hebben zich toen 

ruim tien personen opgegeven als roeipotentials en 

gedurende het jaar en tijdens de ALV in november is 

dit aantal gegroeid tot vijfentwintig. Inmiddels zitten 

we op bijna dertig personen die binnenkort cursus 

gaan volgen om in de sloep te kunnen en mogen va-

ren. De verwachting is dat men voor de zomervakan-

tie	een	certifi	caat	“sloeproeier”	kan	halen	en	dan	met	

een groep van zeven personen de plassen rond kan 

worden gevaren zonder instructeur.

Er zijn op dit moment twee instructeurs die de 

roeiers les gaan geven, Camiel Derksen en 

Joes Planteydt. Rommert Bakker is reserve instruc-

teur. Vanaf 17 maart op de zondagochtend en op 

de donderdagavonden, vindt instructie plaats. Voor 

het gebruik van de sloep en de cursus wordt jaarlijks 

€ 100,- per lid gerekend.

Meer informatie?

Vraag Chris ten Hoopen 06 - 33 43 31 18 of mail naar 

sloeproeien@elfhoeven.
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Toerzeilen
Toerzeilen bij Elfhoeven 2019

Onder het motto: ‘voor elk wat wils’ worden er door de ToerzeilCommissie - 

Margreet Bekedam, Madelon Reijerkerk, Geert Jan van Oldenborgh en 

Ferdinand Baas - in de periode april tot september recreatieve zeilactiviteiten 

georganiseerd. De nadruk daarvan ligt op samen zeilen in groepsverband met 

meerdere boten in verschillende vaargebieden. Naast de zeilopleidingen en 

het wedstrijdzeilen is er op die manier voor elke zeiler bij Elfhoeven wel iets te 

vinden. 

We hebben voor 2019 de volgende toerzeilactiviteiten in gedachten: Plassen-

tocht op Reeuwijk, varen op Loosdrecht, Platbodemtocht, midzomeravondzeil-

tocht, admiraalzeilen  en natuurlijk de Samen Zeilen-WhatsApp-groep om ‘ad 

hoc’ een zeilmaatje te regelen.

Inschrijven voor de activiteiten kan via de uitgebreide agenda op de site of door 

een mail te sturen aan toerzeilen@elfhoeven.nl

Midzomeravondzeilen, zaterdag 29 juni 2019

Na de langste dag gaan we varen in de schemer. We 

verzamelen om 19.30 uur bij het clubhuis en gaan de 

plas op. We hopen er dit jaar weer een mooie tocht 

van te maken, want we gaan zelfs na zonsondergang 

verder	varen	(met	ontheffi	ng).	Wit	 lampje	in	de	mast,	

zaklamp paraat. De kosten bedragen €8,00 inclusief 

gebruik van een verenigingsboot, met een eigen boot 

zijn de kosten €3,00 voor wat versnaperingen. Het pro-

gramma duurt tot middernacht.

Admiraalzeilen, zaterdag 14 september 2019

Het wordt bijna een traditie: met zijn allen tegelijkertijd 

manoeuvres doen op onze eigen Elfhoevenplas. 

Vorig jaar ging het al veel beter en dit jaar gaat het 

(hopen we) perfect! Hoe meer zeilen, hoe meer vreugd 

bij deze exercities! In een verenigingsboot of een 

ongeveer even snelle eigen boot. Voor wie dat wil is 

er aansluitend aan de zeilmiddag een gezamenlijke 

avondmaaltijd in het clubhuis.

Plassentocht op Reeuwijk, zondag 14 april 2019

Traditiegetrouw openen we het seizoen met een rond-

je	over	“onze”	Reeuwijkse	plassen	met	 je	eigen	boot	

of met één van de verenigingsboten. We verzamelen 

om 12.30 uur bij het clubhuis en we verwachten, wind 

en weder dienende, rond 17.00 uur weer in de haven 

terug te zijn. De kosten bedragen €8,00 bij gebruik van 

een verenigingsboot. Met eigen boot zijn de kosten 

€3,00. Wij zorgen voor wat versnaperingen of een ijsje 

van Antonio bij mooi weer.

Mogelijk	kunnen	we	samen	na	afl	oop	een	gezamen-

lijke maaltijd bij Elfhoeven gebruiken. 

Loosdrechtse plassen, zondag 19 mei 2019

We verzamelen om 12 uur in Gouda, rijden gezamen-

lijk naar de Jachtwerf van Dusseldorp en vandaar gaan 

we een mooie tocht zeilen of bomen op de eerste en 

tweede	Loosdrechtse	plas.	Na	afl	oop	kunnen	we	voor	

wie dat wil samen ergens een hapje eten.

De kosten zijn €25,00 per persoon.

Zeilen op de Zeldenrust, op de Lek, 2 juni 2019

Het verleden herleeft, het oude vrachtschip van de Van 

Wanen Stichting in Krimpen a/d Lek biedt aan max. 12 

personen de mogelijkheid om mee te zeilen. En als 

de wind tegen zit, is er gelukkig wel een motor. De in-

schrijvingen voor deze fantastische ervaring moeten 

wel uiterlijk 31 maart 2019 binnen zijn!!! 

Kosten	 zijn	 €	 50	per	 persoon.	Na	afl	oop	 kunnen	we	

voor wie dat wil samen ergens een hapje eten.
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Evenementenkalender 2019 

Overige evenementen

	 Maart	 	 Zondag	24	maart	 	 Briefing	‘Zeilen	met	beperking’	11:00	-	12:30
 April  Zondag 7 april   Open dag met clinics 13 - 16 uur
   Zondag 14 april  Plassentocht Reeuwijk
 Mei  Dinsdag 7 mei   Afvaart Zeilen met Beperking 10:00 - 12:00
   Zaterdag 18 mei  Randmeerjubileumweekend
   Zondag 19 mei   Randmeerjubileumweekend
   Zondag 19 mei   Toerzeiltocht Loosdrecht
   Woensdag 22 mei  Afvaart Zeilen met Beperking 10:00 - 12:00
   Donderdag 30 mei  Sloepenpuzzeltocht - Hemelvaartsdag
 Juni  Zondag 2 juni   Zeilen op een oud vrachtschip
   Donderdag 6 juni  Afvaart Zeilen met Beperking 10:00 - 12:00
   Zaterdag 22 juni  Zomerspektakel - clubdag voor iedereen
   Zaterdag 22 juni  Zeekadetten Questrijd
   Zaterdag 29 juni  Midzomeravondtocht
 Juli  Zaterdag 13 juli  Sharpies
   Zondag 14 juli   Sharpies
 September Vrijdag 6 september  Frieslandweekend
   Zaterdag 7 september  Frieslandweekend
   Zondag 9 september  Frieslandweekend
   Zaterdag 14 september Admiraalzeilen
 Oktober Zaterdag 5 oktober  Reeuwijk Raid
   Zondag 6 oktober  Reeuwijk Raid

Clubevenementen

 Maart  Zaterdag 30 maart  Introductiedag nieuwe leden
 April  Zaterdag 13 april  Boten in het water
   Dinsdag 16 april  ALV voorjaar
 Juni  Zondag 16 juni   Kopijdatum clubblad juli
 Oktober Zaterdag 26 oktober  Boten uit het water
 November Dinsdag 19 november  ALV najaar

Kijk voor meer informatie op www.elfhoeven.nl  in de uitgebreide agenda. 

Wedstrijden

 Maart  Zondag 31 maart  Winterwedstrijd 7
 April  Zondag 14 april  Winterwedstrijd 8
   Zaterdag 20 april  Paashaaswedstrijden
   Zondag 21 april  Paashaaswedstrijden
 Mei  Dinsdag 7 mei   Dinsdagavondwedstrijd 1
   Dinsdag 14 mei  Dinsdagavondwedstrijd 2
   Dinsdag 21 mei  Dinsdagavondwedstrijd 3
   Zondag 26 mei   Zomerwedstrijd 
   Dinsdag 28 mei  Dinsdagavondwedstrijd 4
 Juni  Zondag 2 juni   Zomerwedstrijd 
   Dinsdag 4 juni   Dinsdagavondwedstrijd 5
   Zaterdag 8 juni   Goudse Zeilweek
   Zondag 9 juni   Goudse Zeilweek
   Dinsdag 18 juni  Dinsdagavondwedstrijd 6
   Dinsdag 25 juni  Dinsdagavondwedstrijd 7
 Juli  Dinsdag 2 juli   Dinsdagavondwedstrijd 8
   Dinsdag 9 juli   Dinsdagavondwedstrijd 9
 September Zondag 15 september  Zomerwedstrijd
   Zondag 29 september  Bekerwedstrijden bij Roei & Zeil
 Oktober  Zondag 27 oktober  Goud van Gouda, Elfhoeven

Jeugdwedstrijden

 Mei  Zondag 12 mei   Junior League, Roei & Zeil
   Zondag 26 mei   Junior League, Elfhoeven
   Zaterdag 29 juni  Combi Elfhoeven
 Juni  Zondag 2 juni   Junior League, Roei & Zeil
   Zondag 30 juni   Combi Roei & Zeil
 Juli  Zondag 7 juli   Junior League, Elfhoeven
 September Zondag 15 september  Junior League, Elfhoeven

Opleidingen

 Maart  Zaterdag 30 maart  Aftrap lesseizoen
   Zondag 31 maart  Zwembadles
 April  Zaterdag 6 april  Eerste lesdag
 Juli  Zaterdag 13 juli  Jeugdweekend
   Zondag 14 juli   Jeugdweekend
   22 t/m 26 juli   Zomerzeilweek 1
   29 t/m 2 aug   Zomerzeilweek 2
 Oktober Zaterdag 12 oktober  Slotdag opleidingen



Jeugdzeilen of zwaardboot
Binnen de jeugdopleiding worden er drie soorten oplei-

ding aangeboden: gewenning, jeugdzeilen en zwaard-

boot. 

•	 Ben jij nog 6 of 7 jaar en wil je nog uitproberen of 

het zeilen wat voor jou is, dan kan je aansluiten bij 

de gewenning. Hier worden op een speelse manier 

de beginselen van het zeilen aangeleerd. 

•	 Het jeugdzeilen is bedoeld voor de nog jongere 

jeugd, tot ongeveer 14 jaar. De lessen worden ge-

geven in de wat kleinere en eenvoudige optimist. 

De ideale boot om te leren zeilen. 

•	 De zwaardbootopleiding is bedoeld voor de oude-

ren, vanaf ongeveer 12 jaar. De zwaardboot is een 

boot die iets groter en sneller is, wat meer uitda-

ging geeft in het zeilen. Binnen Elfhoeven wordt 

deze opleiding gegeven in een splash, laser (een-

mans) of RS Feva (tweemans). 

Voor de gevorderde zeilers bieden we een CWO 3 

Plus/team 11-niveau aan. Hier ga we focussen op het 

wedstrijdzeilen en bezoeken we regionale wedstrijden 

onder begeleiding van onze instructeurs.

Niveaus

De zeilopleidingen zijn opgedeeld in drie niveaus (met 

uitzondering van de Optimist-Gewenning). Dat zijn de 

internationaal erkende CWO-niveaus. Bij Elfhoeven 

kunnen we opleiden tot en met CWO III. 

Opbouw zeilseizoen

De jeugdopleiding heeft een aantal onderdelen:

•	 De zwembadles op 31 maart. In het warme en hel-

dere water van het Groenhovenbad maken we de 

kinderen vertrouwd met de bootjes, alle cursisten 

zijn welkom.

•	 Zeillessen op zaterdagen, 12 keer exclusief speci-

ale dagen, je vindt ze op de site. Een les duurt circa 

4 uur en we hebben een gedeelte dat ´s morgens 

start om 8.30 uur en een gedeelte dat ´s middags 

om	13.30	uur	begint.	De	definitieve	indeling	wordt	

na het sluiten van de inschrijving bekend gemaakt.

•	 Elfhoeven Junior League. Wedstrijdjes zeilen en 

prijzen winnen. CWO I doet hier nog niet aan mee 

maar iedereen vanaf CWO II-niveau wel.

•	 Elfhoeven Jeugdweekend, dat wil echt niemand 

missen! Het instructieteam verzorgt twee spette-

rend leuke dagen (met overnachting!). Inschrijven 

staat los van het aanmelden voor de opleiding.

•	 Slotdag, een feestelijke afsluiting met de diplo-

ma-uitreiking. En dat dan na een dag wedstrijdjes 

zeilen	voor	iedereen,	waarin	ook	de	finale	van	de	

EJL gezeild wordt.

Als je je CWO-diploma wilt halen dan moet je deelne-

men aan alle praktijklessen, de EJL (CWO II en III), en 

de slotdag. 

Aanmelden kan via de site. Voor vragen of advies voor 

de boottype- of niveaukeuze, of andere vragen, kunt u 

altijd mailen naar jeugd@elfhoeven.nl.

Kielbootopleiding volwassenen
Met de heerlijke dagen van het voorjaar komen de zei-

lers uit hun winterslaap.

Begin april starten we weer met de zeillessen. Natuur-

lijk zijn alle cursisten van vorig jaar welkom en hopen 

we ook nieuwe cursisten te verwelkomen.

Er hebben zich al een aantal mensen aangemeld, 

maar we hebben nog plekjes over.

Dus je kunt vrienden en bekenden nog enthousiast 

maken om ook die leuke zeillessen te volgen. Aanmel-

den kan via de site. Heb je vragen? Stuur een mail aan 

opleidingen@elfhoeven.nl.

Ik hoop op een gezellig en leerzaam seizoen.

Marco Luijkx

Opleidingen
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Fotoverslag
Winterwedstrijden
Winterwedstrijden ten einde 
Op zondag 14 april is de laatste winterwedstrijd. De winterwedstrijden 

hebben veel zeilers naar Elfhoeven getrokken. Tussen de vijftien en 

twintig boten, wat inhoudt dat er tussen de vijfendertig tot vijftig mannen 

en vrouwen de kou trotseerden en lekker een dagje wedstrijd zeilden. 

De lunches en après sail worden geroemd. 

Na de Pasen gaan de gasten weer naar hun zomerstalling en komen 

we elkaar weer tegen elders in het land. 

Dank aan de vrijwilligers die dit allemaal weer mogelijk hebben gemaakt. 

Chris ten Hoopen

Bijgaand een fotoverslag van de afgelopen winterwedstrijden >>
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Terugblikken en impressies

Jubilarissen 2018

Tijdens de ledenvergadering op 20 november hebben we een aantal 

leden gehuldigd die lange tijd al lid zijn van onze club. 

25 jaar lid van Elfhoeven zijn: Huug Hoogendoorn, E. Hoogendoorn, 

Annet Lafeber, Stefan Lenseling (niet aanwezig), Bas Mandemaker 

(niet aanwezig), Peter Verhoeven en Marco Vermeer. En 40 jaar lid 

zijn: Herman van Eijk, Ruud Heisterborg en Richard Bouter.

Jan de Wilde 80 jaar lid van Elfhoeven

Ons erelid, Jan de Wilde, is tijdens de nieuwjaarsreceptie gehuldigd voor 

zijn 80 jaar lidmaatschap. Op zijn 17e werd hij pas lid, in een tijd dat 

verenigingen net opkwamen en Elfhoeven pas kort bestond. Jan is als 

fanatiek wedstrijdzeiler met een Nederlands kampioentitel en mede-

oprichter van de Valkenklasse Organisatie, een bekende verschijning op 

de vereniging. Stilzitten is er voor Jan niet bij ondanks zijn hoge leeftijd. 

In de zomer gaat hij naar de boot in Lelystad en in de winter rijdt hij 

regelmatig naar de vereniging. Ook de Valkenklasse Organisatievergade-

ringen worden door Jan trouw bezocht en de door hem zelf gebouwde 

boot, de 271, vaart nog regelmatig op de vereniging.

Ed van Gils

21



Saxy4 in actie op nieuwjaarsbijeenkomst

Het clubhuis was vol, de stemming goed. Iedereen werd ver-

welkomd en een Goed Nieuwjaar gewenst met een glaasje 

“bubbels”.	Iddo	Bakker	en	zijn	muziekgroep	omlijsten	met	hun	

muziek een gezellige avond op Elfhoeven.

Ed van Gils reikte de Robert Pelswisselbeker uit aan Jan Arts 

vanwege zijn bijzondere inspanning. Jan Arts zorgt er al 20 

jaar voor dat de benzinetankjes van alle verenigingsboten 

altijd goed gevuld zijn.

Lezing Gerard Roepel

In een sfeervol aangeklede kantine ontvingen zon-

dagavond 16 december zo’n dertig geïnteresseerden 

onder het genot van een hapje en een drankje een 

boeiende lezing van Gerard Roepel over wedstrijd-

zeilen en admiraalzeilen. 

Als ervaren en succesvol wedstrijdzeiler deelde de 

heer Roepel diverse tips & tricks en inzichten die het 

verschil kunnen maken in een wedstrijd. Zo kwamen 

onder meer zeilstanden, positie in de boot en het be-

lang van het varen van je eigen wedstrijd voorbij. Ook 

werden er de nodige ervaringen en bevindingen ge-

deeld met betrekking tot het indienen van protesten na 

een wedstrijd. 

De middag werd afgesloten met een fraaie video met 

voorbeelden van admiraalzeilen en ook de nodige 

boten passeerden de revue, zoals platbodem- en 

rondbodemschepen en hun karakteristieken. 

Al met al een geslaagde middag die zeker voor her-

haling en verdere verdieping vatbaar is.

Huib Frie

Bijzondere bordspellen

Tijdens het Frieslandweekend wordt fanatiek bord-

spellen gespeeld. Op 3 februari kon iedereen aan-

schuiven om een middagje spellen te spelen. Het 

Zuiderzeespel, met pionnen in de vorm van bootjes, 

was spannend tot op het laatst. Aan het Sjoelen deed 

bijna iedereen mee en er werd gestreden met Regen-

wormen, Can’t Stop, Jenga, Ticket to Ride en nog een 

aantal spellen.
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Openingstijden clubgebouw

Iedere zaterdag en zondag is het clubgebouw open van 10:00 - 18:00 uur.

Vereniginginformatie

Ereleden  Huug Herfst |, Kor en Marian Vervoort, Jan de Wilde , Ad van Dijk |

Clubgebouw  Platteweg 73, 2811 HR Reeuwijk | (0182) 51 40 80 

Alle correspondentie Platteweg 73, 2811 HR Reeuwijk

Informatie  www.elfhoeven.nl

Schade melden schade@elfhoeven.nl

Rekeningnummer  664122 | IBAN: NL84 INGB 0000 66 41 22

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, micro-

fi	lm	of	welke	andere	wijze	dan	ook,	zonder	voorafgaande	schriftelijke	toestemming	van	de	redactie	of	het	

bestuur. Aan de inhoud van de artikelen kunnen geen rechten worden ontleend. 

Bestuur 
Ed van Gils   

Voorzitter

voorzitter@elfhoeven.nl

Kees Slangen   

Secretaris

secretaris@elfhoeven.nl

Vacature  

Penningmeester

Marco Luijkx  

Opleidingen

opleidingen@elfhoeven.nl

Chris ten Hoopen  

Wedstrijdcommissaris

wedstrijdcommissaris@elfhoeven.nl

Rob Bitterlich  

Beheercommissaris

beheercommissaris@elfhoeven.nl

Arthur van Dongen 

Havencommissaris

havencommissaris@elfhoeven.nl

Algemeen contact: bestuur@elfhoeven.nl


