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Zeilen, roeien, wandelen en recreëren op de Elfhoeven 

plas, een doelstelling die bijna 90 jaar geleden aan de op-

richting van onze vereniging ten grondslag lag, blijkt een 

springlevend concept. Het idee dat er naast zeilen behoef-

te onder de leden was voor sloeproeien, is dit jaar maar 

al te waar gebleken. Werden er op de ALV van vorig na-

jaar nog kritische vragen gesteld of we in het eerste jaar 

wel moesten gaan meedoen aan wedstrijden, bleek dat 

er al dit jaar veel behoefte aan deze vorm van roeien was.

De wedstrijden bleken prima in de planning te passen en 

dus zijn heel wat evenementen bezocht. De nasi achteraf 

schijnt heel goed te zijn tegen spierpijn.

 

We hebben een fantastisch zeiljaar achter de rug en de 

groep deelnemers in de jeugd- en volwassenopleiding 

wordt alsmaar groter. Er is hard gewerkt door de instruc-

teurs om dit goed te kunnen organiseren. Ze hebben ook 

veel trainingen gevolgd en naast de lessen bieden ze veel 

aansluitende activiteiten aan. Zo is de opkomst vanuit de 

opleiding tijdens de Dinsdagavondwedstrijden groot en 

doen veel zeilers mee aan het toerzeilen en het Friesland-

weekend.

Ook de jeugd weet Elfhoeven goed te vinden. Dit jaar heb-

ben we, ondanks de investering in extra materiaal, toch 

meer aanmeldingen dan plekken gehad. Ik kan het dan 

ook niet laten, mocht u uw kind graag zeilles aanbieden, 

meldt u dan voor komend jaar op tijd aan, want helaas, vol 

is vol.Voor de jeugd willen we naast de jeugdopleiding ook 

graag aantrekkelijke wedstrijden organiseren. Nu zien we 

een daling in het aantal deelnemers bij jeugdwedstrijden, 

ik ga ervan uit dat dit echter tijdelijk is. Dit omdat we een 

goed programma bieden, er dit jaar is deelgenomen aan 

het Open Nederlands Kampioenschap RS Feva, er een 

grote groep Splash-zeilers is en er een grote groep jonge 

zeilers in de optimist vaart. Met zo’n grote groep leden kan 

het wedstrijdzeilen voor de jeugd snel weer toenemen.  Als 

bestuur vinden we de jeugdwedstrijden erg belangrijk en 

ondersteunen we Team11 graag.

 

Dat Elfhoeven met de Dinsdagavondwedstrijden, de Paas-

haas, de Goudse Zeilweek en winter-

wedstrijden een heel sterk wedstrijdpro-

gramma organiseert, is goed bekend 

en trekt veel zeilers van buiten aan. Dit 

jaar hebben Suzanna en Chris hier de stamppotraces aan 

toegevoegd. Met een 3-tal druk bezochte avondwedstrij-

den staat dit evenement ook op de agenda voor volgend 

jaar.

Tijdens de ALV zullen wij de leden informeren met betrek-

king tot de voortgang van het terras. We willen het ontwerp 

aanpassen zodat het budgettair aantrekkelijk blijft. Ook 

hebben we beloofd terug te komen op het huishoudelijk 

reglement, hiervoor zullen we de leden om uitstel vragen. 

 

De vereniging staat er goed voor: we hebben veel leden 

en ook de financiële situatie is prima, wel zijn we op zoek 

naar nieuwe bestuurders.Rob Bitterlich en Kees Slangen 

treden deze ALV officieel af en Jeroen Kooi zal de functie 

van beheercommissaris ad interim op zich nemen. Kees 

Slangen heeft aanboden om tot de voorjaarsvergadering 

aan te blijven en ik heb aan het bestuur aangegeven dat 

ik, na 5 jaar voorzitterschap, het stokje met de voorjaars-

vergadering wil overdragen.  Ik doe dan ook een oproep 

aan alle leden om Arthur, Marco, Jeroen en Chris te ko-

men versterken. Met het huidige brede bestuur en de 

goede commissiestructuur geeft een bestuursfunctie veel 

energie. Als je een functie overweegt, dan kan je altijd con-

tact opnemen met de huidige bestuursleden.

 

Tenslotte wil ik Marco Hofman bedanken voor het om-

zetten van onze oude site naar een goed werkende site 

in een moderne omgeving, geïntegreerd in ons ledenbe-

heerssysteem. Met deze omvangrijke klus heeft Marco 

een prachtig stuk werk voor de vereniging uitgevoerd waar 

we erg blij mee zijn. Wel heeft Marco, na vele jaren onze 

web- en systeembeheerder te zijn geweest, aangegeven 

dat hij zijn taken wil overdragen.

Ed van Gils

voorzitter

Van achter de bestuurstafel
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Aankondigingen

Alweer ruim een jaar geleden, op het Frieslandweek-

end 2018, viel op dat een aantal van de deelnemers 

een muziekinstrument bespelen, of dit ooit lang gele-

den hadden gedaan. Zoals dat gaat als er wat bier en 

wijn geconsumeerd wordt, is overmoed dan niet ver 

weg en werd er al snel besloten dat we dan maar een 

band moesten oprichten.

Eerlijk gezegd, had ik gedacht dat het wel wat los zou 

lopen. Zoveel tijd had ik nu ook weer niet over, dus 

een prematuur einde van dit initiatief zou mij ergens 

wel goed uitkomen. Echter, ik had hierbij toch buiten 

de vasthoudendheid van Elles gerekend en zo kwam 

het dat we op een gegeven ogenblik toch een heuse 

band hadden. Met toetsen (Ronald), gitaar (Jos), slag-

werk (Brenda), tuba (Marcel), zang (Erica), trombone 

(Bram), trompet (Marieke), altsax (Elles) en tenorsax 

(ikzelf). Oefenruimte en muziek werden geregeld en 

toen konden we beginnen.

En eerlijk is eerlijk, het was natuurlijk erg leuk om te 

doen. Of het niveau al voldoende was om anderen er 

mee te plezieren? Dat laat ik maar even in het midden. 

Maar toen gebeurde er iets. De dagen begonnen te 

lengen, de temperatuur steeg. De meeste muziekin-

strumenten werden direct weer opgeborgen en de zeil-

pakken uit de kast getrokken. Het is wel duidelijk dat de 

prioriteiten op het water liggen.

Maar nu de boten weer uit het water zijn is er geen 

excuus meer. De instrumenten worden weer uit hun 

koffer bevrijd en er wordt weer gerepeteerd. De grote 

vraag is nu natuurlijk, zal het resultaat na enkele repe-

tities voldoende zijn om aan een iets groter publiek te 

presenteren?

Welnu, dát kunnen jullie dus vaststellen op zondagmid-

dag 19 januari 2020.

Iddo Bakker

Elfhoevenband primeur op 19 januari 2020

Speelt het geluk een rol of ben je slim bezig?

Op 19 januari kan je het geluk tarten met REGEN-

WORMEN. Even een spelletje SET tussendoor. 

Behendig de schijven in de juiste gaten SJOELEN. 

Speel een rol in WEERWOLVEN VAN WAKKERDAM. 

Misschien heb je zelf een spel dat je graag speelt met 

anderen, neem het mee!  Of vermaak je met 1 van 

de aanwezige spellen. De muziek deze middag wordt 

verzorgd door de Elfhoevenband. 



Ook dit jaar kan je weer 

heerlijk mosselen eten 

bij Elfhoeven in novem-

ber.

Bij veel leden loopt het 

water in de mond als 

ze terugdenken aan de 

heerlijke mosselavond 

van vorig jaar. Goed idee om dan dit jaar opnieuw een 

aantal vrijwilligers bij elkaar te brengen die mosselen 

inkopen, bereiden en serveren aan ieder die wil aan-

sluiten.

Op zaterdagavond 16 november is ons clubhuis vanaf 

18:30 uur open en starten we met eten om 19.00 uur.  

Nico heeft de lekkerste mosselen uitgezocht en deze 

worden door deskundige heren, onder leiding van Her-

man van Eijk, bereid.

En voor de partner van de mosseleter die niet van mos-

selen houdt, wordt voor een alternatief gezorgd. Dit wel 

apart aangeven. De kosten zijn € 15,00 per persoon. 

Het aantal deelnemers is bereikt en vol=vol, dus he-

laas is aanmelden niet meer mogelijk.”

De lekkerste mosselen eet je bij Elfhoeven

Boten uit het water -> mensen het land op

De laatste zomerzeilactivi-

teiten vinden nu plaats, en 

daarna gaan de deuren van 

ons Elfhoeven niet op slot.

Van winter- naar zomertijd 

kan je elke zondagmorgen 

lopen vanaf ons clubhuis, 

met als officiële start zondag 3 november!

Om 10.00 uur kan je mee wandelen. Je kan kiezen uit 

2 groepen.Om 10.30 uur kan je mee trimmen/hardlo-

pen. Altijd in korte intervallen, in je eigen tempo, dus ie-

dereen kan meedoen. Na elk interval komen de ‘snelle’ 

lopers weer terug naar de mensen die het wat rustiger 

aan doen.

En na afloop gaan we samen thee/koffie drinken. Pro-

beer het gewoon eens uit.

Welkom!   

Henk van Ruiswijk
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Sint komt naar Elfhoeven

De Goedheiligman heeft positief gereageerd op onze 

uitnodiging om op 23 november a.s. langs te komen 

bij Elfhoeven. Ben je lid van Elfhoeven en heb je 

(klein)kinderen tot 9 jaar, dan zijn deze van harte wel-

kom die middag. Meld hen aan via de site of via bar@

elfhoeven.nl. Houd de informatie in de nieuwsbrief in 

de gaten want de Sint vond het vorig jaar weer buiten-

gewoon feestelijk bij Elfhoeven. 
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Uitnodiging en agenda najaarsvergadering GWV Elfhoeven

Het bestuur van GWV Elfhoeven nodigt ereleden, le-

den, jeugdleden, partnerleden en begunstigers uit voor 

het bijwonen van de najaarsvergadering op dinsdag 19 

november 2019 om 20:00 uur in het clubgebouw.

Agenda

1. Opening en vaststelling van de agenda

2. Notulen van de voorjaarsvergadering 

    d.d. 16 april 2019. 

    Zie daarvoor de website elfhoeven.nl

3. Ingekomen en verzonden stukken

4. Mededelingen van het bestuur

5. Terrasuitbreiding

6. Huishoudelijke Reglement* 

7. Jubilarissen

Pauze

8. Mededelingen van de commissies

9. Begroting 2020*

10. Vaststelling tarieven 2020

11. Bestuursmutaties**

12. Rondvraag

13. Sluiting

* De begroting 2020 en het Huishoudelijke Reglement  

zijn in te zien op “Mijn Elfhoeven” vanaf 10 november 

2019.

**Rob Bitterlich en Kees Slangen zijn statutair aftredend 

als beheercommissaris en secretaris en niet herkies-

baar voor een volgende periode.  Kees Slangen heeft 

aangegeven tot de voorjaarsvergadering aan te blijven. 

Het bestuur vraagt eventuele 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 onder-

tekende leden. 

Zoektocht naar webmaster

Als webmaster van Elfhoeven vind je het vooral leuk 

om op de achtergrond iets voor de club te doen. Je 

houdt in de gaten of alles op de site nog in orde is, en 

ruimt af en toe een beetje op. Het is niet veel werk, 

maar het is fijn als je snel reageert op verzoekjes. Je 

bent handig met een computer, je weet iets van html 

maar vooral ben je niet bang om achter de schermen 

van de site, in e-captain en in Flickr, wat dingen te 

regelen. Je bent dus net iets handiger dan de rest, 

maar voor echt moeilijke dingen mag je een beroep 

doen op echte experts.

Doe je graag iets voor je club en spreekt dit je aan? 

Mail naar webmaster@elfhoeven.nl!

Vereniging
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We hebben in het afgelopen seizoen 4 zeilmiddagen 

georganiseerd die stuk voor stuk succesvol waren. 

Daarmee hebben we 22 keer iemand met een beper-

king heel erg blij gemaakt. En niet alleen de mensen 

met een beperking zijn er erg blij mee, maar ook onze 

15 vrijwilligers hebben ervan genoten: Ben, Marijke, 

Egbert, Fred,, Marko, Marten, Peter, PP, Nelleke en 

Wilma heel erg bedankt dat jullie dit mogelijk hebben 

gemaakt!

Volgend jaar willen we hier graag mee doorgaan. 

Zeilersgroet van Commissie Zeilen met een beperking: 

Hans de Wit, Hans Wijnsema, Kiek Planteydt

Ik heb in de afgelopen 35 jaar van mijn watersportcar-

rière veel mooie momenten mee gemaakt, maar zo-

als afgelopen zomer was voor mij weer een geweldig 

nieuwe ervaring.

Ik heb het altijd fijn gevonden om gelukkige en blije 

mensen te zien. Die hebben wij ook gezien! 

Na de vraag of er vrijwilligers waren die wilden hel-

pen bij de nieuwe discipline “zeilen met mensen met 

een beperking” heb ik mij gelijk aangemeld. In het 

verleden ben ik ook mee geweest als vrijwilliger bij 

het Rode Kruis met een reisje met kinderen met een 

beperking, iets waar ik nog steeds met veel plezier 

aan terugdenk. 

Hoe fijn is het om mensen die beperkt zijn, verstan-

delijk of lichamelijk, een fijne dag te bezorgen. Nou, 

dat hebben we afgelopen zomer kunnen doen. Het is 

geweldig om te zien hoe deze mensen, veelal jonge 

mensen, plezier beleven aan een aantal uurtjes zei-

len.

Zelf jonge autistische mensen die met een grote glim-

lach in de boot zitten en zelfs, tegen alle verwachtin-

gen in, ook best nog actief kunnen meedoen door de 

Fok te bedienen en zelfs te sturen. Ook de persoonlij-

ke verhalen die soms verteld worden, waardoor je ziet 

hoe deze mensen toch positief en met veel plezier in 

het leven staan, zijn iets wat mij soms wel beroerd.

Wat is het mooi dat wij als zeilers deze mensen zo-

veel plezier mogen en kunnen geven.

Laten wij hier vooral mee door blijven gaan. Het is 

zo’n kleine moeite en het heeft Elfhoeven weer een 

nieuwe dimensie gegeven waar wij trots op mogen 

zijn. Zeker ook veel waardering voor de mensen die 

het initiatief hiervoor hebben genomen:  Kiek, Hans 

Wijnsema en Hans de Wit. Ik ben komend jaar zeker 

weer van de partij!

Fred Jacobs    

Zeilen met mensen met een beperking succesvol

Hoe mooi kan het zijn!



Het wedstrijdzeilen bij Elhoeven floreert. In het voorjaar 

is het druk geweest op de wedstrijdkalender. Met Pa-

sen, Pinksteren, de dinsdagavondwedstrijden in mei,  

juni en juli, de Combi, Sharpies, het Randmeerlustrum 

en de Junior League  werd vaak een beroep gedaan 

op de wedstrijdvrijwilligers. In het najaar is er een wed-

strijdserie toegevoegd, het stamppotzeilen. Drie dins-

dagavonden na de zomervakantie is er gezeild en aan-

sluitend een stamppotmaaltijd genuttigd. Een succes. 

Er deden gemiddeld dertig boten aan mee in drie klas-

sen: eenmans-, meermans- en tourklasse. Volgend 

jaar komen deze wedstrijden weer op de kalender!

Gaat het dan allemaal goed? Nee, niet alles. De Com-

biwedstrijden kampen met een teruglopend aantal 

jeugdzeilers. Hier en in de regio. De zomerwedstrijden 

zijn niet in trek en op de Goudse Zeilweek werd dit jaar 

maar een dag gevaren i.v.m. te harde wind. Met de 

opleiding jeugd en volwassenen gaan we kijken hoe 

we de opleiding kunnen integreren in de wedstrijden. 

Daarnaast heeft Robert Schagen zich, namens de 

ouders, opgeworpen om het wedstrijdzeilen voor de 

jeugd te ondersteunen.

Het wedstrijdzeilen bij Elfhoeven is een zeer actieve 

poot binnen Elfhoeven en daarnaast ook voor de ba-

lans een goede inkomstenbron, zeker wanneer je de 

baromzet hierbij in aanmerking neemt.

Vanaf 10 november starten we weer met de winterwed-

strijden en zo wordt er het hele jaar doorgevaren bij 

Elfhoeven.

Chris ten Hoopen

Wedstrijdzeilen

Vlootcommissie

Berenboot opgeknapt door vlootcommissie
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Ons mooie clubblad is gegroeid naar een sportieve 

glossy die het waard is om vaker te bekijken en te le-

zen. Het blad komt 3 à 4 keer per jaar uit en staat vol 

verslagen, aankondigingen, verenigingsnieuws en een 

overzicht van de komende evenementen.

Dit blad is het waard om op papier verspreid te worden 

onder alle leden. Alleen daar hebben we je hulp bij no-

dig. Wil je je bedrijf of iets anders onder de aandacht 

brengen van alle leden en alle anderen die het blad 

lezen, koop dan een stukje advertentieruimte. 

1/8 pagina kost per jaar 73 euro, 1/4 pagina kost 140 

euro per jaar en een halve pagina 207.

Wil je het blad sponsoren zonder advertentie, dan is 

dat natuurlijk ook mogelijk.

Neem contact op met Erica van Os 

via redactie@elfhoeven.nl

Adverteerders gezocht

Het zomerseizoen zit erop en het winterseizoen staat 

voor de deur en dat betekent dat er doorgeroeid gaat 

worden. Er zijn op dit moment ruim dertig leden aan 

het roeien en er staan er nog een aantal te trappelen 

om te beginnen, dat hadden we niet gedacht vorig jaar. 

Toen gingen we uit van minimaal vijftien roeiers en een 

toename in het jaar van eens vijf.

Op dinsdag- en donderdagavond is er geroeid en op 

de zondagmorgen. Nu, met het korten der dagen, gaan 

we kijken of we op zaterdag en zondag kunnen gaan 

roeien. Het is de bedoeling dat het aantal stuurlieden 

wordt uitgebreid en dat er vaste teams worden samen-

gesteld. Op dit moment is er een damesteam dat re-

gelmatig met elkaar roeit en een wedstrijdteam dat al 

naar vier evenementen in het land is geweest om zich 

te meten met andere teams. De sloep is snel, maar 

er is nog ruimte voor verbetering voor wat betreft  de 

roeitechniek  en power. Volgend jaar wordt de sloep 

gesleept om aan de hand hiervan een “handicap” te 

krijgen zodat de Roeibeer officieel mee kan doen aan 

wedstrijden. 

Terugkijkend is het sloeproeien goed opgepakt binnen 

de vereniging en het ziet ernaar uit dat het aantal roei-

ers komend jaar nog zal en kan stijgen.

Chris ten Hoopen

Sloeproeien



Terugblikken
en impressies

Nu haast niet meer voor te stellen, deze zwoele zomeravond op de plas. 

Wijnzeilen
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Veel wind was er niet, en in de luwte van de kant al 

helemaal niet en was het peddelen. Maar de sfeer 

in de vier boten, op het water was heel goed en de 

zonsondergang erg mooi. De automobilist die om elf 

uur moest wachten tot alle boten door de brug in de 

Zoetendijk waren was waarschijnlijk wat verbaasd. Alle 

vier de boten met wit toplicht natuurlijk, ook al was dat 

soms een zaklamp die in het zeil scheen. In het don-

ker varen is toch altijd weer een aparte ervaring, Tegen 

middernacht begon de wind weer aan te trekken, maar 

nog steeds was goed zeilen een hele uitdaging, opkrui-

send tegen een draaiende wind en proberen de boot 

scherp aan de wind te houden zonder dat je de fok kan 

zien. Navigeren is dan ook niet makkelijk met allemaal 

vage lichtjes, maar uiteindelijk hebben alle boten de 

thuishaven bereikt. Het was laat, maar erg mooi.

Geert Jan van Oldenborgh

Midzomeravond zeil/peddel tocht
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Zaterdagochtend 13 juli regent het, dat belooft niet veel 

goeds voor de plassentocht die aan het begin van de 

middag zal starten vanaf het clubhuis van de vereni-

ging. De volwassen cursisten gaan, als afsluiting van 

de eerste helft van de CWO cursus 2019, samen met 

de instructeurs de Reeuwijkse plassen verkennen. 

Voor een aantal is het de eerste kennismaking met 

de waterwereld die zich achter de vertrouwde Elfhoe-

ven-plas bevindt: Vrijhoef, Kalverbroek, Groot Voge-

lenzang zijn tot de verbeelding sprekende namen. Als 

we verzamelen op het terras van het clubgebouw is 

de regen opgehouden en is het zonnig geworden met 

windkracht 3 á 4. Prachtig zeilweer dus! 

Marco Luijkx springt op een tafel en zal ons de boten- 

indeling gaan verklappen, Tenminste, dat denken we. 

Maar Marco verklaart dat hij, door de ervaringen van 

andere jaargangen wijs geworden, dáár zijn vingers 

niet meer aan wil branden. Het is beter als we het zelf 

uitzoeken. En zo gebeurt het. 

Het is een prachtig gezicht als de zeilen van ruim 10 

boten gehesen zijn en we ons verzamelen voor het 

eerste bruggetje richting de Klein Elfhoeven-plas. Voor 

mij is dit de eerste keer dat ik deze tocht maak en ik 

geniet van de afwisseling van het landschap. Iedere 

plas heeft zijn eigen karakter en sfeer. Dijkjes, hout-

kaden, een kanaaltje, rietkragen, boerenland. Het zeilt 

allemaal voorbij. De vloot waaiert uiteen over het wa-

ter maar bij de bruggetjes en de smalle doorgangen 

komen we elkaar weer tegen. Daar wordt geredderd, 

gepeddeld en gelachen! 

Halverwege wordt aangelegd bij de ijskar van opa An-

tonio. Ik zie hem voor het eerst maar begrijp meteen 

dat hij een fenomeen is, want hij heeft het niet nodig 

gevonden om een smakenlijst aan zijn ijskar te han-

gen: iedereen weet kennelijk dat hij mango, vanille, 

chocola en citroen verkoopt. Hij heeft die dag al hele 

goede zaken gedaan, want hij moet helemaal tot onder 

in zijn ijskar duiken om het ijs bij elkaar te schrapen. 

De tocht gaat verder: door Groot Vogelenzang en dan 

een idyllisch kanaaltje langs de Ree. Na het bruggetje 

meteen rechts en via een nauwe doorgang, waar we 

in de wind komen te liggen, naar het open water van ‘s 

Gravenbroek. Het is een heel gedrang en waarschijn-

lijk is het op dit punt, dat de borgpin van de bakboord-

stag van één van de boten los gaat, waardoor later, 

op ‘s Gravenbroek, de mast scheef gaat staan. De 

bemanning blijft voltallig aan boord en weet in goede 

harmonie de problemen voorlopig op te lossen. 

Als we op de Elfhoeven plas aankomen word ik een 

beetje sentimenteel want het voelt toch als thuisko-

men. De boten druppelen één voor één de haven bin-

nen. Daarna het terras. Het blijft nog lang gezellig aan 

de Platteweg!

Thijs Dercksen

De Plassentocht



Evenementenkalender

Wedstrijden
 November Zondag 10 november  Winterwedstrijd

   Zondag 24 november  Winterwedstrijd

 December Zondag 15 december  Winterwedstrijd

 Januari  Zondag 12 januari 2020  Winterwedstrijd

   Zondag 26 januari 2020  Winterwedstrijd

 Februari Zondag 16 februari 2020 Winterwedstrijd

 Maart  Zondag 15 maart 2020  Winterwedstrijd

Overige evenementen
 November Zaterdag 16 november 2019 Mosselavond

   Zaterdag 23 november 2019 Sint op 11Hoeven

 Januari  Vrijdag 10 januari 2020  nieuwjaarsborrel

   Zaterdag 18 januari 2020 Old gaffers

   Zondag 19 januari 2020  Spelletjesmiddag - Elfhoevenband 

 

Club- en bestuurevenementen
 November Donderdag 14 november Bestuursvergadering

   Dinsdag 19 november  ALV najaar

 December Donderdag 19 december Bestuursvergadering

 

 Kijk voor meer informatie op www.elfhoeven.nl in de uitgebreide agenda. 
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Ik heb meegedaan aan de tweede zeilweek van de va-

kantie. In mijn groepje zaten vier kinderen. Katinka was 

mijn instructrice, ze was heel aardig. Ik vond dat het 

fijn weer was, want het was lekker aan het waaien. Het 

leukste vond ik over de hele plas heen zeilen. Iedereen 

van mijn groepje had een diploma gehaald. De sfeer 

was heel gezellig. De laatste dag waren er lekkere hot-

dogs en ijsjes om te vieren dat mensen hun diploma 

hadden en dat het gezellig was geweest.

En natuurlijk ga ik volgend jaar weer mee doen.

Jan Magnée (10 jaar)

Gefeliciteerd namens alle leden!

Hier het verslag van Hylke:

Van 22 tot 27 juli is in een zonovergoten Porto san 

Giorgio aan de Adriatische zee het WK Flying Junior 

2019 verzeild. De Flying Junior klasse kenmerkt zich 

door naast het competitieve zeilen, op het land vele in-

ternationale vriendschappen te kennen met onderling 

veel sociaal contact. Hiermee voelt de FJ-klasse als 

een ware familie.

Aan het WK hebben 52 teams uit 7 verschillende lan-

den deelgenomen, Nederland was met 9 teams goed 

vertegenwoordigd. Het WK beloofde een spannende 

strijd te gaan worden met vele kanshebbers op de titel. 

Op de eerste twee dagen waren er lichte windcondities 

met maximaal 7 knopen. Voor de lichtere teams ideale 

omstandigheden om in de top te komen. Dit resulteer-

de in Japan op de 1e plek, Nederland (Guido Sol/Hugo 

de Jong) op de 2e en Duitsland op de 3e plek. Esther 

de Jong/Rolf de Jong op de 4e plek en Nederlands 

Kampioen Hylke Sasse/Madelein van der Hout op de 

9e plek.

Op de derde wedstrijddag met meer wind en mooie 

golven, ontbrandde de strijd om het podium in alle he-

vigheid. De Nederlanders waren hierbij in hun element 

en na afloop van de races stonden er drie Nederlandse 

teams in de top 5. Op de laatste dag was nog steeds 

voor de volledige top-5 de titel binnen handbereik. 

Echter door naderend onweer is maar 1 race gevaren. 

Deze werd gewonnen door USA en Hylke/Madelein op 

de 2e plek.

Nederland heeft hiermee een clean sweep behaald, 

voor het eerst in de geschiedenis van de FJ, met als 

wereldkampioen Guido Sol/Hugo de Jong. Op de 

tweede plaats zijn geëindigd Esther de Jong/Rolf de 

Jong en op de derde plaats Hylke Sasse/Madelein van 

der Hout. Het Japans team mag zich Jeugdwereld-

kampioen 2019 noemen, overall zijn zij op de 4e plaats 

geëindigd.

https://www.fjclassitalia.it/ 

Over de hele plas heen zeilen

Hylke en Madeleine 3e op het WK



Het stamppotzeilen is, met dank aan de heerlijke 

stamppotten van Suzanna, een groot succes. 3 klas-

ses strijden 3 dinsdagen achter elkaar om de eerste 

plek. De start strak om 18:30, zodat we na 3 potjes 

varen van de stamppotten kunnen gaan genieten. Dit 

jaar voor het eerst, komend jaar zeker weer. Reserveer 

de 1e 3 dinsdagen in september volgend jaar vast in je 

agenda!

Stamppotzeilen in de nazomer

Woensdag, een race voor het einde, was de eindover-

winning al binnen. Donderdagavond, op het slotfeest 

met honderden belangstellenden, hebben Ben van der 

Hoorn en Jeroen Kooi de hoofdprijs van de Sneekweek 

2019 in ontvangst mogen nemen.

Ben en Jeroen oppermachtig in Randmeerklasse tijdens Sneekweek
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De zomervakantie is weer voorbij en dat betekent ge-

lukkig lekker tot rust komen in Fryslân met je vereni-

gingsgenoten. De gebruikelijke ‘Elfhoeven’ vaartuigen 

werden tijdelijk geruild voor voertuigen, en de tocht 

richting de Friese meren door Neerlands jongste pro-

vincie kon beginnen. De bestemming, herkenbaar aan 

een weids uitzicht voorzien van koeien en kippen, werd 

spoedig kwartier gemaakt opdat de drijvende ope-

ningsborrel kon beginnen. Vol van verwachting gingen 

de opvarenden onder zeil, en kon zaterdagochtend be-

gonnen worden met inschepen van de varende vogels.

Tweemaal dagelijks met ijzeren vuist ingedeeld door 

‘vlootcommandant’ Pieter, verkoos de Elfhoevense 

armada het ruime Friese sop. Bij sommige beman-

ningsleden liepen er nog wat kabouters door de bo-

venkamer, maar dat mocht de pret niet drukken. Wel 

was er nog even de twijfel of het ‘weer’ een geruisloos 

weekend zou worden, daar zelfs de rietkraag roerloos 

bleef en een enkeling het zelfs waagde om de motor te 

starten. Gelukkig dienden zich reeds een half uur na 

afvaart donkere wolken aan die precies zwevend bo-

ven de ‘Valkjes’ het condensatiepunt bereikten. Op de 

één of andere manier is zo’n buitje altijd hier en nooit 

daar, maar het levert wel stuwkracht op. Bovendien 

weet je gelijk wat waterdicht is en wat niet... De wind 

bleef, de buien niet. 40 kilometers werden afgelegd, 

voor het grootste deel in zonnige toestand en ook nog 

eens CO2-neutraal :).

Na deze zware inspanning was een bbq wel verdiend 

en werd het tijd om hout om te zetten in licht en warm-

te, waarna iedereen zijn slaapzak weer indook. Ook 

op zondag was er kennelijk door het organiserend 

comité een donatie gedaan aan de Friese weerman-

nen, want het was wederom een prachtige dag om te 

zeilen! Gezien het fraaie gezicht van 10 opkruisende 

vlootvaartuigen tegen de Friese luchten sluiten we een 

toekomstige plek in het Rijksmuseum niet uit. Nadat 

ook de verdwaalde Valken de Broekse haven weer 

waren binnengelopen konden de bemanningsleden 

ontspannen, moe en voldaan weer terugkeren richting 

de thuishaven. Zoals ze in het hoge noorden wel eens 

zeggen; ‘kon slechter...’

Ester Caljouw

Elfhoevense Armada kiest het ruime Friese sop



Na lang dralen zijn we tóch ‘overstag’ gegaan! Wij, drie 

Goudse vriendinnen, ook wel bekend bij Elfhoeven als 

‘De Zeilende Zusjes’, begonnen aan de CWO 1 zeilin-

structie. Na een paar maanden staan we inmiddels wel 

redelijk ons mannetje.

Ons zeilavontuur ging van start met een ZO-windje op 

6 april met  11 graden op de thermometer. De eerste 

paar weken was het een beetje ‘schipperen’ met de in-

structeurs. Na Piet, Iddo, Koert-Jan en Peter was daar 

Margreet om een oogje in het zeil te houden.Op 1 juli, 

strak van de zenuwen natuurlijk, hebben we ons theo-

rie-examen gedaan en gelukkig geslaagd! Hoewel het 

niet iedereen altijd lukte om ‘op-te-schieten’, kunnen 

we dat gelukkig wel als team!

Na een aantal maanden zijn we redelijk vertrouwd met 

o.a. de zeilstanden, optuigen, hijsen, strijken en ver-

halen. Je snapt met vrouwen, 

dat ‘verhalen’ is onze tweede 

natuur. Ook voor een gijpje 

deinzen we nu niet meer te-

rug. 

Een bijzonder woord van dank 

gaat uit naar alle instructeurs. 

Het staat als een paal boven 

water dat er begrip en veel 

geduld was. Er is gelukkig 

nimmer een bemanningslid 

gekielhaald.Wie weet komen 

we volgend seizoen weer bo-

ven water voor CWO 2!

Chantal, Anne-Marie en Kathy

2 eskaders met totaal 6 boten voerden onder leiding 

van Ed van Gils en Arno Gosselink onder zeer lasti-

ge omstandigheden de vereiste manoeuvres uit. Het 

was een zware opgave om nagenoeg zonder wind in 

de goede richting te dobberen. Eerst langs het admi-

raalsschip om Admiraal Chris te groeten, die met veel 

egards deze in ontvangst nam. En teruggroette met 

kanonschoten die een aantal keer weerkaatsten op 

de plas. Net als eerdere edities werd er afwisselend in 

kiellinie en in frontlinie gevaren. Gerard Roepel hield 

strak de vaartuigen in het oog en was ook getuige van 

de prachtige weefmanoeuvre.

Zeilen CWO-1

Plechtige editie Admiraalzeilen



19

Zaterdag en zondag 14 en 15 september is het Open 

Nederlands kampioenschap RS500, RS Aero 7 en de 

RS Aerocup  gezeild. Ruim 110 zeilers uit 12 landen 

streden onder wisselende omstandigheden om de ti-

tels. Vanuit Elfhoeven hebben Senne van Dijk, Lukas 

van den Broek, Maarten Berendschot en Robin Rijn-

hout deelgenomen.

Onze zeilers waren te gast bij Jachthaven Bruinisse 

aan het Grevelingenmeer.

We kijken terug op een fantastisch weekend. Waarbij 

zaterdag gezeild moest worden onder lichte omstan-

digheden. Zondag begon rustig maar al snel trok de 

wind aan en planeerden de RS Aero’s en RS500 over 

het Grevelingenmeer.

Naast locale zeilers uit Zeeland was er een mooi deel-

nemersveld uit heel Nederland en Europa. Van Zwe-

den tot Rusland en Italië tot Ierland, in beide klasse 

was het een mooi mix van zeilers die op het water fa-

natiek racen maar op de wal gezellig samen van een 

hapje en drankje genoten.  De vrijwilligers van ZCK uit 

Hank hebben gezorgd voor een fantastische wedstrijd-

serie.

Fanatiek Racen op het Grevelingenmeer



We hebben samen met ruim 60 andere sloepen ge-

racet, we hebben bijna 14 km (13,8) geroeid in 1u en 

37min wat neerkomt op ongeveer 61Watt pp. Behalve 

Joes was iedereen wel leeg geroeid….maar Joes is 

dan ook wel by far de jongste.

We voeren nog buiten mededinging omdat de sloep 

nog niet is geijkt.

In het Heren 2e klasse klassement zou dat een 4e plek 

opleveren, over alle heren klassementen heen (Hoofd-

klasse, 1e klasse en 2e klasse) zouden de #30 zijn van 

de 40 deelnemende herensloepen waarbij onze bezet-

ting 3M/3V was.

In het Vrouwenklassement zouden we 5e van de 22 

zijn geweest (maar dat mag niet met 3 mannen).

We hebben dus iets om trots op te zijn want we heb-

ben ook teams achter ons gelaten, we hebben ook nog 

(veel) ruimte voor progressie.

Nicolette Kral

Op vrijdagmiddag  20 september jl. hebben ruim veer-

tig  ouderen genoten van een vaartochtje over de 

Reeuwijkse plassen. Een damesclub uit Oudewater 

(Verenigde Oudewater Compagnie) heeft vorig jaar 

deze groep een  onvergetelijke middag bezorgd. Gesti-

muleerd door dit succes heeft de VOC contact gezocht 

met Elfhoeven om een middag in sloepen te gaan va-

ren door het natuurgebied.

Onder ideale omstandigheden zijn tien sloepen van 

Elfhoeven en de Roei en Zeil met veertig ouderen en 

zes begeleiders de plassen rond gegaan en heeft de 

bemanning herinneringen op kunnen halen, lekker bij 

kunnen kletsen en stil kunnen genieten. 

Terug in het clubhuis stond de advocaat met slagroom 

klaar of de wat sterkere boerenjongens. Er werd nog 

naar gezellige muziek geluisterd in het kader van lied-

jes van toen. Er werd gedanst en meegezongen. Een 

leuke afsluiting van een fraaie middag.

Een initiatief om volgend jaar te herhalen.

Chris ten Hoopen

Sloeproeiteam Elfhoeven vol energie over het Zwarte water

Varen met ouderen
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Een prachtig september weekend zeilen op het Ha-

ringvliet op onze Winner 9 Performance afgesloten met 

winst van de mosselraces. Deze wedstrijd is onderdeel 

van de Haringvlietwedstrijden met een respectabel 

aantal deelnemers per klasse. Dit jaar waren de ORC 

gemeten jachten ingedeeld bij de ongemeten jachten, 

zodat er met een groot veld flink gestreden kon wor-

den. 

Het was prachtig zeilweer, goede wind, zon, lekker tem-

peratuurtje, kortom alle ingrediënten voor een span-

nend wedstrijdweekend. Op zaterdag waren we met 6 

man aan boord: een jonge garde van Hylke met 2 (niet 

zeilende) vrienden en wij met Geert Smits als oudere 

garde. Start om 11.10 uur, die door de indringstart van 

een ander jacht de mist inging. Dat was dus een pro-

test na afloop. In onze klasse startten we met 18 jach-

ten wel of niet varend met spi of gennaker. Wij kozen 

voor de gennaker op de ruime rakken, want deze is 

makkelijker te hanteren met een ongetrainde beman-

ning dan een spinnaker. Maar deze keuze betekende 

wel dat we meer mijlen moesten afleggen om bij de 

beneden tonnen te komen. Dat kostte ons uiteindelijk 

plaatsen, de jachten met spi konden door een rechtere 

lijn te varen bij blijven. Naarmate de dag vorderde nam 

de wind wat toe maar onze snelheid niet..; waarschijn-

lijk hadden we toch iets van waterplanten opgepikt aan 

de kiel of roer. Na onze finish om half 4 waren we toch 

door een aantal jachten ingelopen; goed voor een 6e 

plek.

Op zondag voeren we met 4 man aan boord: wij, Hylke 

en Geert. Dat was dus flink aanpoten, zeker met het 

hijsen en strijken van de gen. De wind was wat minder, 

de zon wat meer, we hebben ons dus flink in het zweet 

gewerkt… Geweldige start met vrije wind maakte dat 

we er meteen vandoor waren en dat hebben we de 

hele wedstrijd vol gehouden! De wind stond iets zuide-

lijker waardoor de ruime rakken niet langer pal met de 

wind mee waren en we met de gen goed tot ons recht 

kwamen! We kwamen als 3e van onze klasse over de 

finish. Op omgerekende tijd betekende dat een 6 minu-

ten voorsprong op de nummer 2. Het harde werken is 

beloond met de 1e plek!

Martijn en Marieke Sasse

21 en 22 september: Winst bij mosselraces vanuit Den Bommel



Op 21 en 22 september hebben Max & Julius en Jo-

sien & Jorn deelgenomen aan het ONK RS Feva op 

de Braasem.

Met 35 boten was het een erg leuk veld! Zaterdag waai-

de er een stevige windkracht 3 en vlagen 4 BFT. Zon-

dag was het wat minder met een rustige windkracht 3.

 

Jorn en Josien hebben zaterdag meteen laten zien dat 

ze van Elfhoeven komen door een 3’tje te varen. Ver-

dere resultaten waren allemaal in de top 10, maar door 

een UFD zijn ze uiteindelijk 11e geworden.

Max en Julius hadden het zaterdag erg zwaar met de 

harde wind. Zondag ging het stukken beter en kwamen 

ze gemiddeld als 25e over de finish.

 

Dit najaar is er flink getraind, zodat er volgend jaar 

mooie resultaten behaald worden!

 ONK RS Feva
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In 2019 werd de Reeuwijk Raid voor de zestiende maal 

verzeild op 5 en 6 oktober onder zeer wisselende om-

standigheden. Luwtes,  zonnetje en harde wind, waarbij 

de regen schip en bemanning op de proef stelden, wis-

selden elkaar af.

De Reeuwijk Raid is voor schepen die vallen onder 

“spirit of tradition”. Er wordt gezeild, er mag geroeid 

of gepeddeld worden als er maar geen mechanische 

kracht bij de voortbeweging wordt gebruikt. Geen door-

snee voorwaarden en daarom ook geen doorsnee 

deelnemers. Er waren dit jaar tien Engelse en een Duit-

se deelnemer die voor dit evenement naar Reeuwijk 

kwamen. Verder kwamen de mannen, vrouwen uit alle 

windstreken van het land. Totaal ruim veertig schepen 

en scheepjes.

De organisatie is in handen van Rik en Edith Homan 

sinds een jaar of vier wordt de Raid in samenwerking 

met Elhoeven georganiseerd. Veel deelnemers slapen 

in tentjes, of aan boord.  De deelnemers aan de Raid 

zijn echte watersporters.

Op de Vrijenhoef, werd de startlijn uitgelegd en ging 

men richting Nieuwenbroekseplas. De wind was zwak 

tot matig en het zonnetje deed haar best. De diversiteit 

van de schepen is groot is, er doen negenvoets zeil-

sloepjes mee en kajuitzeilsloepen, een Pampus, Valk,  

een Mirage tandem island, 2 Engelse Lapwings en nog 

vele “one offs “ . De wedstrijd houdt in dat het voorlig-

gende schip één minuut voor mag varen om vervolgens 

weer achteraan in het veld aan te sluiten. Op deze ma-

nier blijft de vloot bij elkaar. De winnaar is degene die 

het meest voorop heeft gevaren. 

Daar waar de wind het laat afweten verschijnen roei-

riemen, peddels of vaarbomen.  Eind van de middag 

de vloot richting Elfhoeven. Tijdens de borrel is het tijd 

voor de prijsuitreiking.  De mooie Lapwing van Alistar 

Randall uit Engeland gaat met de wisselprijs naar huis. 

Zij hebben tien maal voor gelegen. De gebroeders Ten 

Hoopen hebben met hun moderne Trimaran, die niet 

onder de “spirit of tradition” viel, een recordaantal van 

14 rondjes gevaren. Zij krijgen een eervolle vermelding.

Vervolgens is het tijd voor het diner en aansluitend wor-

den de accordeons te voorschijn gehaald en waan je je 

ergens in een club aan een getijdenrivier aan de oost-

kust van Engeland. 

De volgende dag  regenachtig, windje vijf Bft. en uit-

schieters naar een kleine zeven. Tijd voor de wrikwed-

strijd.  De finale gaat tussen twee Engelsen en zij stui-

ven met een fraaie snor voor het sloepje  de baan rond. 

Paul Masters is uiteindelijk de winnaar.

Dan naar de Roei en Zeil waar  voor een lunch is ge-

zorgd. De wind is inmiddels toegenomen en het kwik 

gedaald. 

Ook deze dag zijn er boten die lekker nog wat rakken 

zeilen en genieten van de elementen die het hun “kind-

je” niet altijd even makkelijk maken. Is het zeilen met 

jachten niet ooit zo bedoeld? Is dit het Zen-zeilen, daar 

waar A en B de rustpunten zijn in de beweging? De 

Reeuwijk Raid laat de deelnemers deze oorspronkelij-

ke watersportbeleving ervaren en de Reeuwijkse plas-

sen geven hier alle gelegenheid toe.

Chris ten Hoopen

Reeuwijk Raid



Openingstijden clubgebouw
Van november tot en met maart is het clubgebouw open op zondag van 10:00 - 18:00 uur, van april tot en met 

oktober ook op zaterdag van 10:00 tot 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

KvKnummer  40464409
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welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie of het bestuur. Aan 
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Marco Luijkx  
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