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Van achter de bestuurstafel
Beste leden,
Het is eind februari, het moment om vooruit te kijken naar mooie lente dagen en heerlijk zeilweer. Ik
reken er nog wel op dat we nog een paar winterwedstrijden kunnen varen, want iedereen die mee
doet weet dat het met kou wel mee valt. En dat, met
een goed verzorgde lunch en een gezellige prijsuitreiking, winterzeilen heel aantrekkelijk is.
Natuurlijk hadden we een uitdaging nadat Carlo en
Melany bekend maakten dat ze hun carrière graag
buiten Elfhoeven wilden voortzetten. Na het samenstellen van een sollicitatiecommissie en diverse gesprekken, ben ik dan ook verheugd om te mogen
melden dat Marco Luijkx met veel enthousiasme de
taak van beheerder, vanaf 1 mei, op zich gaat nemen. Jim en Suzanna blijven betrokken bij de bar
en samen met vrijwilligers kunnen we rekenen op
een enthousiast en gastvrij team.
Nu is er deze winter veel te doen over de toekomst
van het plassengebied. De Stichting Veen, die namens de gemeente, de watereigenaren en de watersportverenigingen het aanspreekpunt is binnen
onze plassen, moest voor het beheer een nieuwe
visie opstellen. Het externe bureau dat daarvoor
ingehuurd was, kwam met een rapport wat voor
recreatie en watersport behoorlijk bedreigend was,
maar na veel overleg is er nu zicht op een verbeterd
plan. Een plan waar de huidige waarde van het gebied, met zijn natuurschoon, en de mogelijkheden
voor recreatie in worden mee genomen, maar waar
ook rekening gehouden wordt met de Kader Richtlijn Water (een Europese wet). Op de achtergrond
werkt een aantal leden hard aan de juiste formuleringen en draagvlak bij alle partijen. Omdat het zo
belangrijk is voor Elfhoeven, de mogelijkheden van
de watersport in Reeuwijk, wil ik deze leden erg bedanken voor hun inzet.

inzet van Jim en Suzanna, geheel
gerenoveerd. Ze laten graag zien
hoe het geworden is.
Het dak van het clubhuis en de starttoren zijn geheel vernieuwd en Ben van de Hoorn heeft nog kritisch naar alle oude ventilatiegaten gekeken, zodat
met het nieuwe dak ook de energierekening omlaag kan.
Het terras is op de glazen balustrade na klaar, Jan
de Hond heeft dit zeer kundig begeleid.
De nieuwe stoelen en tafels voor op het terras zijn
besteld.
De evenementencommissie, bestaande uit Erica en
Kiek hebben een grote lijst met uiteenlopende activiteiten gepland. Zo zijn er lezingen, muziekmiddagen, avondjes eten georganiseerd, volg hiervoor de
nieuwsbrief en de website!
De vlootcommissie heeft al heel wat boten onder
handen genomen en nu worden de valken een
voor een nagelopen. Onder leiding van Bertel en
Rommert wordt vakwerk verricht, waar we zuinig
op moeten zijn.
Maar zoals ik al begon, ik kijk uit naar de mooie
zonnige dagen met windje 3, waar we na een dag
op het water heerlijk op het terras te kunnen genieten van het mooiste plekje aan de Reeuwijkse
plassen.

Ed van Gils
voorzitter

In de nieuwsbrieven berichten we jullie regelmatig
over de lopende projecten en evenementen, en omdat hier zoveel inzet van vrijwilligers achter zit, wil
ik er een paar uitlichten: de keuken is door Egbert
de Sauvage Nolting, in samenspraak en met grote
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Aankondigingen
Inschrijving jeugdopleiding
Je kan je nog inschrijven voor de jeugdopleidingen
van 2020 op Elfhoeven.
Nieuw dit jaar: Krijg privé-zeilles in de optimist! Leer
zeilen in een kleine groep in je eigen bootje met een
super toffe instructeur!
Jeugdzeilen bieden we aan in de optimist van CWO
1 t/m CWO 3. De gevorderde optimistzeiler zeilt in de
CWO PLUS groep. Zwaardboot eenmans bieden we
aan in de splash of laser van CWO 1 t/m CWO 3.
Zwaardboot tweemans bieden we aan in de RS Feva
van CWO 1 t/m CWO 3.
Verder is er 1 grote zomerzeilweek tijdens de laatste
week van de zomervakantie. Tijdens deze week bieden we lessen aan in het Jeugdzeilen, de Zwaardboot
en ook in de Kielboot.

Boten te water - 4 april
Deze oproep is voor leden die deze winter een boot
gestald hebben op het hoofdterrein van Elfhoeven.
Op ZATERDAG 4 APRIL zullen de boten weer te water gaan, om ruimte te maken voor de paaswedstrijden van de week daarna.
Wat verwachten wij van u?
Wij verwachten dat u deze dag zelf aanwezig bent
om, met hulp van diverse vrijwilligers, uw boot te water te laten. De volgorde hierbij wordt bepaald door
deze vrijwilligers, rekening houdend met praktische
zaken als bereikbaarheid van uw winterstalling. Eigenaren van boten die vooraan staan en andere boten
“klem zetten” worden verzocht vroeg aanwezig te zijn.
Wij kunnen eventuele wachttijden echter niet voorkomen. We hopen in het begin van de middag klaar te
zijn, dus kom niet te laat.

Schrijf je snel in want VOL=VOL!

De kennismakingsbijeenkomst start om 14:00 uur. Het
bestuur verzorgt een presentatie, je kan een rondleiding
volgen, en allerlei informatie krijgen. Ook trappen we
dan af met de opening van het zeilseizoen voor zowel
de jeugd als volwassenen.
Daarvoor verwachten we ook alle mensen die zich hebben ingeschreven voor een opleiding. We maken de
indeling van de lessen bekend en delen het lessenoverzicht uit. Je maakt kennis met de instructeurs en je medecursisten en komt van alles te weten over het aanstaande lesseizoen. Op de website staat al het nodige,
waaronder de data waarop les gegeven wordt.

Na afloop is er natuurlijk ruimte voor gezelligheid met
een drankje.
Bovendien organiseren we een 2e-handsmarkt, zodat
leden die zeilkleding willen verkopen de kans krijgen
leden te treffen die spulletjes willen kopen. Uit ervaring
weten we dat tweedehands aanbod (mits natuurlijk in
prima staat) zeer welkom is voor beginnende zeilers. Je
aanbod kan je, tot 14:00 uur, voorzien van een kaartje
met naam en prijs, inleveren bij de bestuurskamer. Denk
aan zwemvesten, zeilkleding en waterschoenen.

Paaszaterdag en -zondag
Het spreekt voor zich dat alle faciliteiten op zaterdag
11 en zondag 12 april in dienst staan van de paaswedstrijden. Het is dan niet mogelijk om uw boot te
water te laten. Tenzij u natuurlijk meedoet met de
wedstrijden.
Wat als u uw boot pas na Pasen te water wilt laten?
Als u uw boot pas na Pasen te water wilt laten, moet
u dat voor 22 maart aanvragen via e-mail aan havencommissaris@elfhoeven.nl. Zonder bericht rekenen
wij erop dat u uw boot uiterlijk op Goede Vrijdag te
water laat. Uw medewerking om het hoofdterrein op
tijd vrij te maken wordt zeer op prijs gesteld.
Vragen
Voor vragen of opmerkingen over deze wisseling van
seizoenen kunt u altijd terecht bij havencommissaris@
elfhoeven.nl. Wij danken u voor uw medewerking.

Kennismaken nieuwe leden en aftrap lesseizoen
Op zaterdagmiddag 28 maart a.s. is de aftrap van het
lesseizoen en zijn nieuwe leden van harte welkom voor
de kennismakingsbijeenkomst. Ook is er een 2e-handsmarkt.

Wat als u op zaterdag 4 april verhinderd bent?
Als u op 4 april niet zelf aanwezig kunt zijn, kunt u wellicht een ander lid vragen namens u aanwezig te zijn,
of uw boot zelf op een andere datum te water laten.
Wij verzoeken eigenaren van boten die vooraan staan
en andere boten blokkeren, om dat dan voor 4 april te
doen. Als uw boot achteraan staat dan kunt u beter
een datum tussen 6 en 10 april plannen.

Sloepenpuzzeltocht op Hemelvaartsdag
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 nemen. We beginnen om 13.00 uur met een
briefing in het clubhuis.
Schrijf je van te voren in via de site. Heb je vragen?
Stuur een mail aan ec@elfhoeven.nl
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Aankondiging instructie zwaardbootzeilen voor volwassenen

Sloeproeien

Na een spetterende start van de instructie zwaardbootzeilen voor volwassenen in 2019, gaan we ook in 2020
met de Lasers, Splashes of zelfs in je eigen zwaardboot het water op.

Na een jaar sloeproeien kunnen we zeggen dat dit
een welkome aanvulling is op wat Elfhoeven haar leden te bieden heeft. Ruim dertig leden roeien inmiddels en in april beginnen we met een groep nieuwe
cursisten met sloeproeien. De Roeibeer is gesleept
en vanaf nu kunnen de wedstrijdroeiers voor het eg-

Voor wie is de instructie bestemd? We gaan methodisch je eigen zeilvaardigheid verder uitbouwen, en
leren je te zeilen in en omgaan met een zwaardboot.
Je oefent in een groep van maximaal acht deelnemers
in een afgezette baan diverse manoeuvres zoals overstag, gijpen, omslaan, gewichtsverdeling, zeiltrim en
bovenal zeilstanden. Kortom, lekker subtiel, maar ook
snel leren zeilen.
Wanneer? Maja van der Voet en André Kooijman
geven de instructie; Maja op woensdagavond (18.3021.00 uur) en André op zondagochtend (9.30-12.00
uur), gecombineerd met een aantal co-instructeurs.
We starten met de instructie in mei en streven naar
8-9 lessen tot aan de zomervakantie. Het rooster zal
volgen na opgave van de deelnemers. Mochten wij
te maken hebben met slecht weer, waardoor we echt
niet kunnen zeilen, willen wij op vrijdagmiddag (14.30-

17.00 uur) eventueel reservelessen aanbieden. Geef
daarom ook door of je dan zou kunnen.
Doel? Bovenal plezier hebben en vergroten van je
zelfvertrouwen. Maar ook gaan we de CWO-methodiek hanteren met als mogelijkheid aan het einde van
het seizoen, bij gebleken bekwaamheid, een officieel
CWO-diploma voor zwaardbootzeilen te behalen.
Voorwaarden voor deelname? Eigen zeilvaardigheid
in enig type zeilboot op minimaal CWO-2 niveau. De
instructie is niet geschikt als versnelde instapcursus.
Deze eis hanteren we om jezelf in bescherming te nemen, maar ook om het niveau van de gehele groep zo
veel mogelijk gelijk te laten zijn, iedereen leert dan het
meest.
Verder, goede zin, geschikte kleding, schoeisel en
zwemvest; en niet te vergeten: een behoorlijke lichamelijke conditie. Het is echt watersporten.
Interesse gewekt? Meld je dan spoedig aan via de
activiteitenkalender, het aantal deelnemers per instructiegroep is vastgesteld op zes tot acht!

SAVE THE DATE! De 24-uurs van Reeuwijk – 20-21 juni
Op 20-21 juni (de kortste nacht) gaan we een mooi
feestje maken van “De 24 uurs van Reeuwijk”! Een
evenement voor alle watersporters van de Reeuwijkse
Plassen, georganiseerd door Elfhoeven.
Denk aan 24 uur lang bootjes op de plassen, samen de zon onder zien gaan en ook weer op zien
komen.
Wil je niet de volledige 24 uur varen? Dat kan ook. Je
schrijft in per boot en kan zo vaak als je wilt van be-

manning wisselen. Hoe lang je op het water blijft, hangt
dus helemaal van jezelf af. Het is geen wedstrijd en we
varen zoveel mogelijk over alle plassen. Meer informatie volgt via de nieuwsbrief.
Zet 20-21 juni wel vast in je agenda!
Wil je meer weten? Meedoen? Meehelpen? Bel of app
Marko (06-11457706) of Kiek (06-41115055)

gie meedoen aan wedstrijden in het land. Er staan nu
zes wedstrijden op de agenda voor 2020 om met de
Roeibeer aan deel te nemen. We zijn erg benieuwd
naar de resultaten!
Chris ten Hoopen

In 2020 staan de volgende toerzeilactiviteiten op het programma
Plassentocht op Reeuwijk, zondag 19 april 2020
Traditiegetrouw openen we het seizoen met een rondje
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 €6,00 bij gebruik van een verenigingsboot voor een bijdrage aan de valkhuur. Vaar je
met je eigen boot dan zijn er geen kosten. Zorg zelf voor
wat versnaperingen onderweg en misschien kunnen we
bij mooi weer een ijsje bij Antonio eten.

Midzomeravondzeilen, vrijdag 3 juli 2020
Vlak na de langste dag gaan we varen in de schemer.
We verzamelen om 19.30 uur bij het clubhuis en gaan
dan de plassen op. We hopen er dit jaar weer een mooie
tocht van te maken, want we gaan zelfs na zonsondergang verder varen (met ontheffing). Wit lampje in de
mast, zaklamp paraat om bij tegenliggers in het witte zeil
te schijnen. De kosten bedragen €6,00 bij gebruik van
een verenigingsboot, met een eigen boot zijn er geen
kosten. Zorg zelf voor wat versnaperingen en peddels
aan boord, want het kan wel eens windstil zijn op zo’n
zomeravond. Het programma duurt tot middernacht.

Frieslandweekend, vrijdagavond 4 tot en met zondag 6 september
Het Frieslandweekend is een unieke gelegenheid waar
je echt alle zeilomstandigheden tegenkomt. 2 heerlijke
zeildagen in een prachtig vaargebied.
De Frieslandcommissie
Admiraalzeilen, zaterdagmiddag 19 september 2020
Het wordt al een mooie traditie: met zijn allen tegelijkertijd zeilmanoeuvres uitvoeren op onze eigen Elfhoevenplas. Na de vorige edities van 2017, 2018 en 2019 gaat
het steeds beter. Zelfs met weinig wind lukte het nog om
gezamenlijk in formatie manoeuvres te zeilen. Dit jaar
gaat het hopelijk perfect! Hoe meer zeilen, hoe meer
vreugd bij deze exercities. Vaar mee in een verenigingsvalk of een ongeveer even snelle eigen boot. Bij deelname in een eigen boot en voor cursisten CWO-plus zijn
er geen kosten aan verbonden.
Samen Zeilen Appgroep
Stel je voor: het is prachtig weer, er staat een lekker
windje en je hebt zin om te gaan zeilen. Maar je hebt
op dat moment geen maatje. Dan ben je blij dat je je
hebt aangemeld voor de Samen Zeilen-whatsappgroep.
Leden hebben immers gemeen graag te zeilen, maar
het lukt niet altijd (direct) iemand te vinden. Via de groep
kun je dan laten weten op zoek te zijn naar een maatje.
Interesse? Meld je aan
Meer informatie vind je op de site.
Heb je vragen of opmerkingen, mail dan naar toerzeilen@elfhoeven.nl.
Margreet Bekedam, Gerdien Korte en Geert Jan van
Oldenborgh
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Zeilessen

Wedstrijdzeilen
Winterwedstrijden 2019/2020
De winterwedstrijden 2019/2020 zijn geslaagd in de
zin van opkomst en diversiteit aan boten. Het weer
was warm genoeg, geen ijs, maar wind, dat was wel
een punt.
Zoals voorgaande jaren waren de Randmeren ruim
vertegenwoordigd met 12 tot 14 boten, de valken met
3 tot 5 en wat nieuw was dit jaar waren de Efsixen.
Zij starten met 5 boten in een apart klassement. Februari was de maand met de stormen en zo werd de
wedstrijd van 16 februari afgelast en ook de inhaalwedstrijd op 1 maart ging niet door. Toch spreekt de
organisatie van een geslaagde serie van zeven wedstrijdzondagen .
Paashaaswedstrijden 12 en 13 april
De voorbereidingen voor de Paashaaswedstrijden
zijn in volle gang. Dit evenement is het grootste evenement voor Elfhoeven. We verwachten weer tussen
de 70 en 110 boten aan de start in de verschillende
klassen. 16m2, Randmeren, Valken, Flying Junior,
O-jol en RS 500.

Goudse Zeilweek 30 en 31 mei
Samen met de Roei & Zeil organiseren we de Goudse Zeilweek tijdens het Pinksterweekeinde. De boten
worden over twee plassen verdeeld. Nieuw dit jaar
zijn de Efsix en de open klasse. Deze laatste is voor
de Polyvalken en Centauers . Om meer mensen aan
het wedstrijdzeilen te krijgen voegen we deze klasse
laagdrempelig toe aan het evenement.

Op dit moment wordt er nog hard gewerkt aan het in
topconditie van de polyvalken. Kuifje is al aan de beurt
geweest en ligt er weer als nieuw bij.

Zomerwedstrijden 2020
De laatste jaren kampt de organisatie al jaren met het
gebrek aan animo met betreft tot de zomerwedstrijden. Ondanks mailtjes, middagwedstrijden in plaats
van een hele dag varen en lobby werk vanuit de Roei
en Zeil en Elfhoeven door het Comité Goudsezeilweek, heeft dit niet tot een behoorlijk deelnemersveld
geleid. Daarom dit jaar geen zomerwedstrijden.
De Junior league gaat wel door.

Maar er zijn nog wel een paar plekjes, vooral voor de
startende zeilers. Dus heb je in je vriendenkring nog
mensen, die enthousiast zijn geworden van jouw verhalen, laat ze dan snel inschrijven.

Chris ten Hoopen

Open Dag zondagmiddag 5 april van 13 tot 16 uur

Dinsdagavondwedstrijden
De dinsdagavondwedstrijden starten op 5 mei en de
laatste staat gepland op 14 juli. Dit jaar wordt weer
gestart in de klasse meermansboten, eenmansboten
en toerklasse. Net als voorgaande jaren wordt er op
die avonden een maaltijd aangeboden voor € 10,-,
wordt er gestart om 19.15 uur en worden afhankelijk
van de wind 2 of 3 potjes gevaren. Daarna is er ruim
tijd voor evaluatie.

Zeilen met mensen met een beperking
Na de fantastische ervaringen van vorig jaar, gaan we
dit voorjaar van start met 4 dagdelen zeilen met mensen
met een beperking:
Donderdagmiddag 7 mei
Dinsdagmiddag 26 mei
Donderdagochtend 11 juni
Dinsdagochtend 30 juni

Voor de vrijwilligers organiseren we een opfrismomentje met een hapje en een drankje op zaterdag 18 april
16:00.
Ben je ervaren zeiler en vind jij het leuk om te varen met
mensen met een beperking? Dan ben je daar van harte
welkom!
Hans Wijnsema, Hans de Wit, Kiek Planteydt

Over een paar weekjes, op 4 april, gaan we weer beginnen met de zeillessen. Op enkele afzeggingen na gaan
de mensen van vorig jaar door en hebben we weer een
gezellige groep zeilers.

Kun je niet wachten op de lessen dan zijn er ook nog
een paar winterwedstrijden, waaraan je mee kan doen.

De planning en indeling van de groepen krijgen jullie
toegezonden.
De lesdata zijn op zaterdag en zondagmorgen, zoals
gebruikelijk:
4 april
13 juni
19 september
18 april
20 juni
26 september
25 april
27 juni
3 oktober
9 mei
4 juli
10 oktober
16 mei
11 juli
23 mei
29 augustus
6 juni
12 september
Tot 4 april of eerder bij de start van een mooi lesseizoen.
Marco Luijkx
Opleidingscommissaris

De Open Dag is voor iedereen, leden en niet-leden,
om te weten te komen wat Elfhoeven allemaal organiseert voor z’n leden.

ven zeilt met mensen met een beperking met of zonder hun begeleider. Daar kan je ook informatie over
krijgen.

Wat is er te zien en te doen deze dag?
De zeillessen gaan weer beginnen. Dit jaar kan je behalve kielbootles ook zwaardbootles volgen als volwassene en voor kinderen is er dit jaar ook privéles.
Op de open dag krijgt je informatie over de zeilopleidingen en kan je meezeilen in een van de boten samen met een instructeur.

Dus als je iemand kent die interesse heeft in watersport, nodig hem/haar uit langs te komen op zondagmiddag 5 april a.s.!

Natuurlijk kan je ook in de roeisloep stappen om dat
te ervaren. Vorig jaar zijn we met deze teamsport gestart. Goed voor je conditie en gezellig.
Elfhoeven is een bruisende club. Je krijgt op de open
dag ook informatie over alle wedstrijden, de club- en
toerzeilactiviteiten, lig- en staplaatsen voor je boot, gebruik van de zeilvloot van Elfhoeven en het clubhuis
als ontmoetingsplaats.
En Elfhoeven biedt mensen met een beperking zeilen
aan. Een groep enthousiaste vrijwilligers van Elfhoe-
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Vereniging

Winnen dankzij I-Sail!

Uitnodiging en agenda voorjaarsvergadering GWV Elfhoeven (ALV)
Het bestuur van GWV Elfhoeven nodigt ereleden, leden, jeugdleden en partnerleden uit voor het bijwonen
van de voorjaarsvergadering op dinsdag 21 april 2020
om 20:00 uur in het clubgebouw.
Agenda
1. Opening en vaststelling van de agenda
2. Notulen van de najaarsvergadering d.d. 19 november 2019*
3. Ingekomen en verzonden stukken
4. Mededelingen van het bestuur
5. Herziene Huishoudelijke Reglement*
6. Commissies blikken terug
Pauze
7. Financieel jaaroverzicht 2019*
8. Kascommissie en decharge bestuur
9. Bestuur mutaties**
10. Rondvraag
11. Sluiting

glement zijn in te zien op het besloten deel van de website vanaf 2 april 2020.
**Kees Slangen is aftredend als secretaris en niet herkiesbaar voor een volgende
periode. 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.

* De notulen van de najaarsvergadering, het financieel
jaaroverzicht 2019 en het herziene Huishoudelijke Re-

Ivo Magnée nieuw lid van de evenementencommissie
Graag stel ik me aan jullie voor als nieuw lid van de evenementencommissie. Mijn naam is Ivo Magnée. Afgelopen
voorjaar ben ik, samen met mijn zoontje Jan, lid geworden
van de vereniging en ik ben begonnen met de lessen voor
CWO 1. Komend seizoen ga ik door met CWO 2.
Ik ben getrouwd met Kim, we hebben twee dochters
(waarvan er een ook een enthousiast zeiler is, maar dan
bij de waterscouting) en de jongste is zoals gezegd een
zoon die met veel plezier meedoet aan het jeugdzeilen.
In het dagelijks leven werk ik als overheidsjurist in Den
Haag.
Onlangs werd mij gevraagd mee te doen aan de orga-

nisatie van het Valentijnsdiner en dat heb ik heel graag
gedaan. En zo werd ik ook benaderd voor de evenementencommissie.
Elfhoeven is een mooie
vereniging en ik hoop
zo mijn steentje bij te
dragen aan de activiteiten. Tot ziens op de zaterdagen of bij andere
activiteiten,
Ivo Magnée

Dit artikel is interessant als je werkelijk zeilwedstrijden
wil winnen. Als je het werkelijk wil, dan kan je het.
Om een zeilwedstrijd te winnen, moet je een aantal zaken goed organiseren. Er komt veel kijken bij zeilen.
Zeilen is misschien wel een van de meest complexe,
technische sporten!

5. Was jouw snelheid op orde? Kon je meekomen met
de ‘pack’? Vaar je hoger of lager dan anderen? Is
het materiaal en trim optimaal?
6. Was de gekozen kant van het wedstrijdveld gunstig,
of stond er meer druk aan de andere zijde, of waren
daar gunstige winddraaiingen

Veel zeilers bereiden zich minimaal voor op een zeilwedstrijd en analyse achteraf vindt maar zelden plaats.
Toch is dat essentieel om wedstrijden te kunnen winnen.

Het mooiste is als je bij jouw wedstrijd, of bijvoorbeeld
bij de 24-uurs van Reeuwijk, met elkaar afspreekt om
I-Sail te gebruiken. Je installeert I-Sail op je telefoon, je
registreert jezelf en zet de app vóór het zeilen ‘aan’. De
app gebruikt heel weinig stroom.

Vooral je eigen track vergelijken met die van andere,
geeft je zoveel inzicht.
Kijken naar de tracks in I-Sail geeft letterlijk inzicht vanuit een ander perspectief. In de wedstrijd zie je tegenstanders allemaal in het horizontale vlak. Met I-Sail zie
je alles in het juiste perspectief van bovenaf.
Wat kan je zoal leren door analyse van met I-Sail vastgelegde wedstrijden:
1. Had jij een goede start, waren er anderen die het
beter deden, waarom?
2. Was jouw gekozen strategie werkelijk de beste?
Waar staat de meeste winddruk, waar is een gunstige winddraaiing? Wat deden anderen anders en
hoe pakte dat uit.
3. Hoe zijn jouw overstags? Verlies je daar de minste
afstand mee? Ben je snel weer op optimale koers
en snelheid?
4. Was jouw tactiek bij de boeien optimaal? Wat kon
beter?

Voor nog betere registratie is het wenselijk om bij een
wedstrijd een I-Sail Event Manager te organiseren.
Mocht je gezamenlijk een analyse van wedstrijden willen, laat het dan weten, dan kijken we wat we vanuit
I-Sail kunnen organiseren!
Neem daarvoor contact op met info@I-Sail.com.
Je zult zien dat het gebruik van I-Sail je werkelijk tot
hogere prestaties leidt!
Veel succes!
Wouter van der Gronden

Huishoudelijk Reglement
In de afgelopen jaren hebben we in kleine stapjes
wijzigingen doorgevoerd in het Huishoudelijk Reglement.
Ook in de komende ALV wil het bestuur enkele aanpassingen laten vaststellen. Daarbij gaat het met
name om toevoeging van een artikel voor opzegging
van stalling. De opzegtermijn is gezet op 3 maanden. Dat lijkt veel, maar is nodig om mensen op de

wachtlijst tijdig aan te kunnen geven dat ze aan de
beurt zijn.
Het hele concept-HR met gemarkeerde wijzigingen
is, wanneer je op de website inlogt met inlognaam
en wachtwoord, te vinden bij de besloten bestanden.
Arthur van Dongen - havencommissaris
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Beheer
Vrijwilligers van de beheerscommissie verrichten enorm veel werk in de winter
Een kleine club leden stak zijn/haar handen uit de mouwen deze winter. Zij snoeiden bomen, en verbeterden en
vernieuwden de bar en de keuken in het clubhuis, het
terras, de woning en het dak. Goed werk, degelijk uitgevoerd.
Bomen en struiken snoeien
Dit is altijd een grote klus die eens in de 3 jaar moet gebeuren. Arend Ouddijk zaagt, samen met een medewerker van zijn boomkwekerij, al meer dan 20 jaar in de week
voor het hakselen alle takken van de bomen. Nico Both
had 17 vrijwilligers geregeld om de takken achter elkaar
in de hakselaar te stoppen. De sfeer was goed en gezellig
en Jim en Suzanne zorgden voor de koffie en de lunch.
Terras
Jan de Hond en Ben van der Hoorn hebben de terrasuitbouw begeleid. Zij hebben hier tientallen uren in gestoken. Begin december zijn de heiwerkzaamheden gestart.
Daarvoor hebben Jan en Ben 8 kuub zand laten komen
en een mooie ondergrond voor het terras gelegd. Aansluitend aan de heiwerkzaamheden zijn stalenstoeltjes
op de palen gemonteerd waarop de stalen draagbalken
zijn gemonteerd. Op deze staalconstructie zijn de hardhouten liggers gemonteerd. De aannemer heeft verticale
hardhouten schotten geplaatst en de hardhouten vloerdelen gemonteerd en de houten balustrade geplaatst.
Vanaf het trapje is een glazen balustrade geplaatst van
ongeveer 90 cm hoog. Aan de zijkant is de glaswand in
hoogte verstelbaar van 120 tot 220 cm.
Keuken
De keuken is door Egbert de Sauvage Nolting, in samenspraak en met grote inzet van Jim en Suzanna van Veen,
geheel gerenoveerd. Ze begonnen met de vloer. Zowel
de vloer van de bar als van de keuken was dringend aan
vervanging toe. Een professioneel vloerenbedrijf voerde dit uit. De oude vloer moest er eerst uit. Daar bleek
zo’n beetje de hele historie van Elfhoeven onder schuil
te gaan. Jim van Veen en Egbert de Sauvage Nolting
hebben gezamenlijk de oude vloer afgevoerd, nieuwe

platen gemonteerd en die flink geschuurd omdat anders
de kasten van de koeling niet meer open konden. Egbert
nam ook het zwaar verouderde leidingwerk onder handen. Behalve de nieuw gelegde vloer is ook het interieur
van de keuken geheel vernieuwd. Samen hebben ze een
passende console gevonden en hard samengewerkt om
van de hele keuken een mooi geheel te maken, waarbij
Suzanna tussendoor nog de hele vloer van het clubhuis
in de olie heeft gezet. Deze verbetering van de keuken
was hoog nodig en het resultaat is fantastisch. We zijn
er trots op.
Verwarming woning
De verwarmingsketel in het woonhuis was al ruim 13 jaar
oud en ging regelmatig in storing. Met de winter in aantocht kon dat natuurlijk niet. Ben van der Hoorn heeft bij
onze vaste leverancier een nieuwe ketel aangeschaft die
ook is geïnstalleerd. Deze kwam als beste uit testen en
levert een aanzienlijke lagere milieubelasting.
Dak clubhuis
Van Weenen Dakwerken Gouda heeft in januari het dak
vervangen.Acht luchtdoorvoeren die niet meer functioneel zijn, maar wel veel warme lucht doorlaten, zijn ontdekt door Jim en anderen en zijn buiten gebruik gesteld.
Op het oude dak lag 8 cm isolatie met 1 laag bitumen
zonder toplaag. Nu kozen we voor de meest duurzame
dakbedekking, met een toplaag van grof mineraal en een
verwachte levensduur 30 jaar. Op het bovendak kantine /
keuken en starttoren zit reflecterend witte dakbedekking.
Dit heeft veel voordelen: ruim 80% van het zonlicht wordt
gereflecteerd, het is ideaal in combinatie met zonnepanelen, wordt minder warm dan donkere dakbedekking, heeft
een langere levensduur door minder snelle uitdroging, is
milieuvriendelijk onder andere door een lagere CO2-uitstoot, en het geeft een beter binnenklimaat (koeler). Op
het dak van de hal en natte groepen zit wel goedkopere
zwarte dakbedekking.
Het is heel gezellig met elkaar. En er is enorm veel werk
verricht.
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Terugblikken
en impressies

Strijd om het Goud van Gouda
De twaalfde editie van het Goud van Gouda werd verzeild op zondag 27 oktober 2019. Het is de traditionele afsluiting van het zeilseizoen. Daarna resten nog
slechts de winterwedstrijden voor de echte bikkels. Het
jaarlijkse evenement vindt beurtelings plaats op Elfhoeven en bij de Roei- en Zeil. Dit jaar was Elfhoeven
aan de beurt om de matchraces in goede banen te leiden. Van elke vereniging trokken zeven teams in de
natte arena: dames, bestuur, cursisten volwassenen,
jeugdinstructeurs, jeugd, heuse cracks en een restcategorie. Allemaal in een Polyvalk van onze vereniging.

De slotdag

Op verzoek van de wedstrijdcommissaris werd de korte baan zo uitgelegd dat alles vanaf het zonnige terras goed te volgen was. De finish lag voor de steiger,
wat ertoe leidde dat het finishsignaal op het startschip
’n halve seconde later werd beantwoord door luid applaus op de steiger. De eerste helft van de wedstrijden eindigde in gelijk spel: 2-2. In totaal stonden 14
races op het programma. Een hele opgave voor het
wedstrijdcomité. Na de lunch waren onze zeilers de
matige wind kennelijk een beetje kwijt. Wat zouden de
zeilers van de Roei en Zeil toch in de soep van onze
zeilers hebben gedaan? Driemaal achtereen wonnen
de zeilers van de roeivereniging de matchrace. Na de
eerste hele serie was de stand 2-5. Met zeven races te

gaan was de strijd nog niet verloren. Bij de stand 3-8
constateerde de wedstrijdleider met verbazing dat de
umpires spontaan boeien begonnen in te zamelen. De
umpires? Sinds wanneer verzamelen die boeien? Wie
had dat bevolen? De wedstrijdleider stond met lege
handen. De wedstrijdcommissaris had (op een apart
portofoonkanaal?) gesproken. Hiermee is de jaarstand
6-6 en mag de Roei en Zeil het goud een jaar lang
bewaren.
Observaties in de marge
Tussen de twee verenigingen bestaat een gezonde
rivaliteit. Er zijn zelfs een paar watersporters die van
de beide verenigingen lid zijn. Dat kan gewoon. We
hebben beiden jeugd, dames, opleidingen, opleiders
en kampioenen in ons midden. Elfhoeven beschikt tegenwoordig ook over een heuse roeiboot. Ik heb de
niet-verder-onderzochte indruk dat niet al onze Polyvalken even snel zijn. Waarom? Geen idee?
Tradities zijn er om gekoesterd te worden. Goud van
Gouda is uniek in zijn soort. Gezelligheid en sportiviteit
staan voorop en de beste wint alsof het nooit anders is
geweest.
Pieter Lanser, wedstrijdleider

Innovatief in rolluiken, branddeuren en zonweringsystemen.

www.metacon.nl
info@metacon.nl

Metacon is de fabrikant van rolluiken, branddeuren en
zonweringsystemen en daarbij gespecialiseerd in constructiewerk.
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Mosselavond
De mosselavonden zijn een begrip bij Elfhoeven, iedere
keer weer een succes. Nu ook, de inschrijving ging zo
snel dat een flink aantal mensen buiten de boot dreigden te vallen, maar op het allerlaatste moment konden
er met passen en meten nog 15 bij. En die waren blij!
De organisatie was perfect, de tafels vulden zich en de
mosselen konden komen. Ze waren niet te groot of te
klein, precies goed en enorm van smaak. Bakken vol +
frites en sauzen en individueel de drankjes er bij en je
heb een feest. De keuken draaide op volle toeren, de

Training jeugd
bediening ook. Het gonsde in de clubruimte van de geanimeerde gesprekken, we hadden het naar onze zin.
Ik denk dat ik namens de aanwezigen onze dank mag
uitspreken voor de inspanning die de ploeg van Nico
geleverd heeft. Bravo!
Henk Tuinhout

Het is koud. Op zondagochtend begin december
zijn, in het koude zonlicht, fanatieke jeugdzeilers hun
boten aan het optuigen. Dan gaan ze het water op.
Oefenen, oefenen, oefenen, begeleid door Lukas en

Jildou, hun vaardigheden.
Sneller, beter, strakker gaat het. Samenwerken. Kennis en kunde opdoen.
Bikkels.

Geen wedstrijd op het water, wel in het clubhuis

Huldiging jubilarissen op de ALV

15 december loeide de wind omstuimig om het clubhuis. De wedstrijden op het water werden afgelast. Binnen daagden we elkaar uit met diverse spellen.

Een kleine fanatieke groep spelers vermaakten zich
met Regenwormen, Sequence en andere spellen. Een
gezellige zondag in ons clubhuis.

Elfhoeven huldigde tijdens de ledenvergadering in het
najaar diverse jubilarissen. De heer Jan de Wilde is 80
jaar lid en werdt onder andere toegesproken door Adriaan Pels.
Henk Tuinhout en P.P. van der Straaten zijn 40 jaar lid
en de heren Hans Wijnsema, Evert van der Laar, Rein
Dool, Pieter Lanser en Loet de Groot zijn 25 lid van
onze vereniging.
Het volledige verslag, de notulen, van de vergadering
vind je op het besloten gedeelte van de site.
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Evenementenkalender

Evenementenkalender

Clubevenementen

Wedstrijden (vervolg)

Maart		

zaterdag 28 maart

Kennismakingsmiddag nieuwe leden

			dinsdag 26 mei		Dinsdagavondwedstrijd 4

April		

zaterdag 4 april		

Boten in het water

			

30 en 31 mei		

Goudse Zeilweek

Juni		

dinsdag 9 juni		

Dinsdagavondwedstrijd 5

			zondag 5 april		Open dag
			dinsdag 21 april		ALV voorjaar

			dinsdag 16 juni		Dinsdagavondwedstrijd 6

Mei		

zaterdag 16 mei		

Jubileum Elfhoeven 90 jaar

			dinsdag 23 juni		Dinsdagavondwedstrijd 7

Oktober		

zaterdag 24 oktober

Boten uit het water

			dinsdag 30 juni		Dinsdagavondwedstrijd 8

November

dinsdag 17 november

ALV najaar

Juli		

dinsdag 7 juli		

Dinsdagavondwedstrijd 9

			dinsdag 14 juli		Dinsdagavondwedstrijd 10

Overige evenementen

dinsdag 1 september

Stamppotwedstrijd 1

			

dinsdag 8 september

Stamppotwedstrijd 1

			

dinsdag 15 september Stamppotwedstrijd 1

			

zondag 20 september

Bekerwedstrijden, Elfhoeven

zondag 25 oktober

Goud van Gouda, Roei- en Zeil

Mei		

zondag 10 mei		

Junior League, Roei- en Zeil

			

zondag 24 mei		

Junior League, Elfhoeven

Juli		vrijdag 3 juli		Midzomeravondtocht

Juni		

zondag 7 juni		

Junior League, Roei- en Zeil

September

September

zondag 6 september

Junior League, Elfhoeven

Juli		

zaterdag 11 juli		

Combi, Elfhoeven

			

zondag 12 juli		

Combi, Roei- en Zeil

April		

zaterdag 18 april

September
Informatiemiddag ‘Zeilen met beperking’

			zondag 19 april		Plassentocht Reeuwijk
Mei		

donderdag 7 mei

Afvaart ‘Zeilen met beperking’

			

donderdag 21 mei

Sloepenpuzzeltocht - Hemelvaartsdag

			

dinsdag 26 mei		

Afvaart ‘Zeilen met beperking’

donderdag 11 juni

Afvaart ‘Zeilen met beperking’

			

20 en 21 juni		

24-uurs van Reeuwijk

			

dinsdag 30 juni		

Afvaart ‘Zeilen met beperking’

Juni		

4 t/m 6 september

Frieslandweekend

			zaterdag 19 september Admiraalzeilen
			
Oktober		

19 en 20 september

Sharpies

3 en 4 oktober		

Reeuwijk Raid

zaterdag 28 maart

Aftrap lesseizoen

Oktober		

Jeugdwedstrijden

Opleidingen
Maart		

April		zaterdag 4 april		Zwembadles
			

zaterdag 4 april		

Eerste lesdag kielboot

			

zaterdag 18 april

Eerste lesdag jeugd

Juli		

4 en 5 juli		

Jeugdweekend

Augustus

24 t/m 28 augustus

Zomerzeilweek

Oktober		

zaterdag 10 oktober

Slotdag opleidingen

Maart		

zondag 29 maart

Winterwedstrijd 8

April		

11 en 12 april		

Paashaaswedstrijden

Mei		

dinsdag 5 mei		

Dinsdagavondwedstrijd 1

Wedstrijden

			dinsdag 12 mei		Dinsdagavondwedstrijd 2
			dinsdag 19 mei		Dinsdagavondwedstrijd 3
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Ben van der Hoorn vrijwilliger van het jaar

Hartverwarmende avond op Elfhoeven

De Robert Pels-beker is op de nieuwjaarsborrel uitgereikt aan Ben van der Hoorn. Voorzitter Ed van Gils
kreeg veel bijval toen hij de enorme inzet van Ben
roemde. De zeilkunsten van Ben zijn hoog. Hij wint
vele prijzen. En Ben verzet al jaren veel werk voor Elfhoeven. Hij is een gewaardeerd lid van de beheercommissie.

Vrijdag 14 februari Valentijnsavond.

Ondertussen was het muisstil in de zaal.

Wat een topavond is het geworden! Alles in het thema
“LoveBoat”.
De crewmembers verwelkomden iedereen met een
glas kir-royal.
Je kon samen op de foto met een “LoveBoat”-patrijspoort.
En dan je plekje zoeken aan 1 van de tafels die met
wit-blauw gedekt waren.
Hartjes op de ramen, cruisebootjes en schattige roosjes op tafel.
Elke gang wijzigde de tafelschikking, zodat je telkens
met andere mensen in gesprek ging.

De volgende gang waren de hoofdgerechten. Bijpraten met nieuwe tafelgenoten en ondertussen werden
de kleine vegetarische ragoutpasteitjes opgediend.
Daarna, vanaf de buffettafel, afwisselende gerechten
zoals een ovenschotel met pompoen en een pastasalade met zalm.
Heerlijk.
Petra had een poëtische quiz ontworpen rondom liefdesgedichten. Pakkende frases, liefdevolle gedachtes mooi vormgegeven. En er waren mensen die dan
ook wisten WIE die gedichten had geschreven.

Ben is betrokken bij het onderhoud en de revisie van
het terrein en alle objecten daarop. Zoals de inrit en
verharding van het parkeerterrein, de kraan, het straatwerk van de paden, de boeien, de starttoren (onze
Huug Herfst Toren). En bij het schilderwerk aan de botenloods.
Bij de werkzaamheden deze winter; de vernieuwing
van het terras, de dakbedekking, van het clubhuis en
de vervanging van de verwarmingsketel zet Ben zijn
kennis en kunde in. Hij vraagt offertes aan en regelt
en begeleidt de werkzaamheden. Onverstoorbaar. Een
stille kracht die terecht flink in het zonnetje gezet is.
Gefeliciteerd, Ben!

De eerste gang was een salade met kreeft en krab.
Stijlvol opgediend.
Kiek verzorgde het eerste intermezzo. Ze las het
verhaal “De Rivier” van Harry Jekkers en Gabriëlle,
Hans, Talitha en Marijke beelden uit wat ze vertelde.
Moraal van het verhaal: geniet in het zonnetje en alles
komt goed.
De tweede gang een heerlijke courgettesoep met
broodjes kruidenboter. Aan een volgende tafel.
Gevolgd door het tweede intermezzo. Erica en Ronald voerden sfeervol “Dream a little dream of me” uit.

Elfhoevenband en spelletjesmiddag
Op 19 januari was het zover, de spelletjesmiddag, aangekleed met een optreden van de Elfhoevenband. Wat
onschuldig begon als gesprekje tijdens het Frieslandweekend 2018, “speel jij óók al een instrument?”, ontwikkelde zich vorig jaar tot een leuke winterbesteding
van 4 keer samen oefenen. Dit jaar groeide het, na weer
4 keer samen oefenen, uit tot een heus optreden. De
middag begon met het spelen van wat spelletjes. Rond
half 4 trad de band aan, compleet met drumstel, versterkers enz. Buiten was het behoorlijk aantrekkelijk
zeilweer. Maar met swingende liedjes als ‘All about the

Ondertussen waren op het buffet de nagerechten verschenen. Waaronder rode jelly-hartjes, key lime pie
en chocoladetruffeltaart. Genieten, samen met nieuwe tafelgenoten.
Deze heerlijke avond was de teamspirit groot. Met
13 crewmembers hebben we in een intieme, warme
sfeer gecreëerd.
Onze hartelijk dank aan Anita, Alice, Coby, Gabriëlle,
Ivo, Maja, Marijke, Nicolette, Petra, Ronald, Talitha en
Tineke.
Kiek en Erica

base’, ‘I’m a soul man’ en ‘One step beyond’ en enthousiast publiek zat de sfeer er binnen al gauw goed in.
De 10-koppige band met Bram (trombone), Brenda
(drum), Elles (altsax), Erica (zang), Ger (basgitaar), Iddo
(tenorsax), Jos (gitaar), Marcel (tuba), Marieke (trompet)
en Ronald (piano) speelde de sterren van de hemel. Of
dat echt zo was laat ik graag over aan het oordeel van
de aanwezigen. Wij vonden erg leuk om te doen!
Elles van Steijn
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Polyvalken opknappen
Elfhoeven beschikt voor de zeilopleiding over een 5-tal
polyvalken.
Alle vijf doen ze al jaren trouw dienst en veel mensen
hebben in deze boten de beginselen van het zeilen geleerd. Het intensieve gebruik van deze ooit door jachtwerf Hoora gebouwde boten heeft zo door de jaren
heen zijn sporen nagelaten.
Dat was voor de vlootcommissie de reden om deze
“winter” de valken eens goed aan te pakken.
Als eerste was Kuifje (zo heet één van de valken) aan
de beurt. Na een zeer grondige schoonmaakbeurt van
zowel de binnen- als de buitenkant met een enthousiast team van zeilers uit de opleiding, kon Kuifje de
werkloods in om aangepakt te worden.

Kaiserwetter! - 1e winterwedstrijd op Elfhoeven
De romp was dusdanig beschadigd dat een schilderbeurt onvermijdelijk was.
Verder had Kuifje een keer bezoek gehad van een
andere valk tijdens een wedstrijd, wat in het dek aan
bakboord zijn sporen nagelaten had. In de kuip zit een
luik waaronder de kielbouten zitten maar dat zat los
waardoor het steeds vol water liep.
Daarom zeilde kuifje altijd met ongeveer een ligbad vol
water in het rond, wat het niet tot de snelste boot maakte. De vele opschieters en sliplandingen, die vaak toch
iets te hard op de steiger eindigden, hadden van de
rubber stootneus niet veel overgelaten. Die moest ook
vervangen worden.
Lees het verslag van Bertel Kolthof en Rommert Bakker verder op de website bij “verslagen”….

Het is alweer het 13e seizoen dat er bij Elfhoeven winterwedstrijden gevaren worden. Tussen de weken van
regen door bracht zondag 10 november een welkome
uitzondering. Strakblauwe lucht na een nacht met de
eerste nachtvorst.

venboei. Daar besluit de wedstrijdleiding al af te korten want inmiddels heeft de wind volledig verstek laten
gaan. De Efsixen en de toerklasse, die na de “meermans” gestart zijn, drijven zo’n 20 minuten later over
de finish.

Wintersporters noemen dat Kaiserwetter. Watersporters kijken er iets anders naar, want het gaat gepaard
met geen wind. De onverschrokken wedstrijdleider
Fred Jacobs laat zich er echter niet door van de wijs
brengen en besluit de vertrouwde op en neer baan
met finish bij de starttoren in de plas te leggen. Dobberend naar de naar de startlijn weten de deelnemers de
spinakers nauwelijks gevuld te houden.

De plas is als een spiegel maar als alle buikjes gevuld
zijn tonen zich toch weer wat rimpels op het wedstrijdwater. Opnieuw wordt er gestart. Het lukt deze wedstrijd zelfs om zowel een kruis- als een voor-de-windsrak te varen waar bij de benedenboei het eindschot
valt. In de laatste zonnenstralen van dit Kaiserwetter
drinken we, als alle boten weer onder hun kleedje liggen, nog een biertje.

Maar tijdens de start is er inderdaad wat wind en in
het zonnetje gaat het tergend langzaam naar de bo-

Bertel Kolthof
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Winterwedstrijden Reeuwijk kampen met windtekort
Onderweg naar Reeuwijk worden de deelnemers aangemoedigd door een prachtige sfeerfoto van de Reeuwijkse plassen bij zonsopgang. Helaas toont deze foto
ook een rimpelloze Elfhoevenplas met het onderschrift
“willen jullie de muntjes voor de windmachine meenemen?”.
Weer een windtekort dus. Nou hadden we twee weken
eerder al gemerkt dat het wedstrijdcomité er ook met
weinig tot geen wind nog een paar goede wedstrijden
kon uitpersen, dus we togen vol goede moed verder.
Een plaatsvervangende wedstrijdleider: Egbert stelt
voor om de normale tijd (11 uur dus) te starten. Alsof
Egbert een afspraak met de weergoden had gemaakt;
kort voor 11 uur zien we de eerste rimpeltjes op het water. Dusdanig zelfs, dat er twee kruisrakken uitgeperst
kan worden.
Tiemen en Ciryl zitten vanaf het begin goed in het zadel en laten zelfs het Valkenteam Ed van Gils en Marco
Luijkx (die al vanaf de eerste dag de koppositie bekleden) achter zich. Tijd voor erwtensoep.

Als je bezig bent, blijf je lekker warm

’s Middags nieuwe kansen. Met wat geluk worden er
zelfs nog twee wedstrijden gevaren. Jeroen Gijzen,
Matthijs van de Griendt, Tiemen Winkel, Ronald Willemsteijn en ondergetekende maakten het de koplopende Valkenzeiler beurtelings moeilijk. Wouter v. d.
Gronden heeft wat startproblemen, waardoor de wedstrijden te kort zijn om alles in te halen. En hij mistde
tactische adviezen van zijn kleinzoon. De strijd is omgekeerd-evenredig aan de windkracht. Na de derde
wedstrijd weer de gebruikelijke aftuigstress om zo snel
mogelijk het oergezellige clubhuis op te zoeken.
Over die gezelligheid gesproken: wat is Elfhoeven toch
een geweldige club. Iedereen leeft mee. De catering is
top. Met het te water laten komt onmiddellijk hulp aangesneld. Ben rent zich rot om met een compressor alle
trailerbanden op spanning te krijgen en Sinterklaas
en zwarte Piet zoeken toevallig deze club op om de
prijsuitreiking mee te maken. Jammer trouwens, dat
Elfhoevenlid Chris ten Hoopen dit net niet meemaakte,
omdat hij kort daarvoor weg moest.
Paul Knoop - Randmeer 1100

Op de eerste zondag van het jaar zie ik om zeven minuten over elf uur 22 bootjes voor mij door de startlijn
varen; veel Randmeren, een verrassend grote zwerm
Efsixen (zegt het voort, zegt het voort), een Kwadraat
en drie Poly-valken van de vereniging. Voor een winterwedstrijd is dat een fantastische opkomst. Het is
zeilweer zoals je je dat in de winter alleen maar wensen kan. Een stabiele, zwak-tot-matige zuidenwind uit
het zuiden, een graad of zeven en geen regen. Als je
bezig bent, kan je het lekker warm houden. Voor wie
het even vergeten is, die geel-rood gestreepte vlag op
het startschip is vlag Y, de vlag die aangeeft dat het
dragen van zwemvesten verplicht is. Dat is niet voor
niets. In de winter voel ik als wedstrijdleider mij extra
verantwoordelijk voor de veiligheid van de zeilers.
Er zijn vier korte wedstrijden verzeild, met tussenin
een heerlijke lunch in het warme en gezellige clubhuis.
Nieuw in dit theater zijn de poly-valken die voor de gelegenheid zijn uitgerust met een spinaker. Het geheel
levert kleurige plaatjes op met veel vrolijke mensen en
veel gekleurde zeilen.
Pieter Lanser - wedstrijdleider

25

26 januari - Winterwedstrijd op Elfhoeven in Efsix 1269
Rond negenen is het al lekker druk op de vereniging,
waar rond de veertig crews zich opmaken om op het
water de degens te kruisen.
Er is een opkomst van onder meer 6 Efsixen, 18 Randmeren, een stuk of 10 Valken (polyester en hout) en
vooral van een lekker zonnetje!
En er staat wind. Een vriendelijk, zacht briesje van drie
beaufort, dat af en toe aanzwelt tot een klein viertje. De
temperatuur is zeer zacht, zeker voor de tijd van het jaar.
De eerste start is om 11 uur, en we slagen er in om op
goede hoogte, en ongehinderd, te starten. We gaan
snel overstag, en Bas kan in één rak naar de bovenboei
sturen. Dit gaat goed. Bij de bovenboei komt echter een
Laser over bakboord aangezeild, die geen ruimte kan
(en hoeft) te geven. Een inschattingsfout, een kort maar
luid discours, en een strafrondje later is de goede positie
verspeeld voor deze race. Het spinnaker-rak is ook nog
even wennen, en de 1269 eindigt vijfde.
De tweede start was minder goed dan de eerste, maar
op het aan-de-windse rak krijgen we de wind uit een bijzonder goede hoek, en lopen in door een gunstige route
te kiezen tussen een paar eilandjes door. Bij de bovenboei is het druk met Efsixen op het moment dat Bas en
ik ronden, en de spinnaker staat snel en goed. Het voorde-windse rak begint sterk, we klimmen in de Efsix-ranglijst, en hebben zicht op plek twee. Maar op twee-derde
moeten we toch een plek toegeven aan “Double-six”, als
we bij de benedenboei komen. We gaan als derde over
de streep, en zijn blij dat we weer meedoen.

Na de lunch en het zonnebad hebben we nog drie starts
te gaan. Ik heb het roer, mijn eerste keer als stuur van
een Efsix. Ik kies voor een vliegende start, op de eerste
vrije plek aan de hoge kant. Timing goed, hoogte goed,
start goed.
Bij de bovenboei komen we de andere Efsixen weer tegen. Gezellig. Bij de spreader hebben we er drie achter
ons, en zet Bas de spi in één keer goed. We zien de
Simba 6 bootlengtes voor ons en varen met de boeg
vlak achter de Red Baron van Wybe. Die krijgen we de
rest van de race maar niet te pakken, totdat die nog een
derde rondje wil doen, en aan ons de tweede plaats laat!
De volgende race heb ik dan ook nog steeds het roer, en
we varen een sterke race, waarbij we opnieuw op plaats
twee liggen als we voor de laatste keer de benedenboei
ronden. Maar dan gaat het mis. In de jacht op snelheid
geef ik ongemerkt zóveel hoogte prijs dat alle vier achterliggende Efsixen op hun gemak vóór ons finishen, en
mij in verwarring achterlaten.
Ik geef het roer terug aan Bas, en begrijp dat mijn commentaar -dat hij te vaak knijpt- niet altijd terecht is. In de
vertrouwde bezetting veroveren we nog een keer een
derde plaats, wat ook onze plek voor de dag is.
We hebben een fantastische zeildag achter de rug, in
schitterend weer. Met dank aan de geweldige organisatie bij Elfhoeven, en het zich gestaag uitbreidende veld
van Efsixen (welkom Kuifmees)!
Felix Duterloo – Efsix 1269
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