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Van achter de bestuurstafel
Elfhoeven in Coronatijd,
Vandaag ligt een nieuw clubblad op de deurmat, en,
omdat alles anders is, ook een dunner clubblad.
Ineens mochten we niets meer, alles in lockdown.
Maar met de creativiteit van onze minister-president was er steeds iets meer ruimte en hebben we
ons steeds aangepast.
Er kwam een speciale coronamailbox, eigen boten
mochten op afspraak het water in, voor het klussen
aan boten werd de ruimte op het terrein verdeeld.

Niet alleen Koffie to Go, maar alles
was weer mogelijk. Marco die voor
ons klaar staat en weer omzet voor
de club.
Met het nieuwe terras hebben we het mooiste plekje aan de plas: kom genieten, zwemmen en varen.
Ja, we blijven voorzichtig, houden de 1,5m hoog,
maar YES we zijn weer helemaal open!
Ed van Gils - Voorzitter

Met de verruiming voor de jeugd tot en met 12 jaar
kwam het leven op de club terug. Met speciale afspraken tussen trainer en jeugdlid konden de eerste optimisten het water op en werd het aanblik op
de club echt vrolijker.
Kort daarna kon iedereen tot en met 18 jaar het
water op en was de jeugdopleiding helemaal opgestart.
Met de ervaringen van de jeugdopleiding zijn veel
volwassenen (kielbootcursisten) ingestapt in het
laserzeilen, zodat de 1,5m-regel geen probleem
meer was. Ineens was het bijna elke avond druk.
Het ontbreken van toiletten en kleedruimtes bleek
een kleiner probleem dan verwacht. Iedereen vond
zijn oplossing.
Maar wat te doen met de overige leden die zich opgegeven hadden voor een kielbootcursus?
Met met een goed doordacht plan in de hand, zijn
uiteindelijk ook de zeilessen voor volwassenen inmiddels volop bezig.
Natuurlijk, voor de wedstrijdzeiler was het ineens
stil: geen Paashaaswedstrijden, Goudse zeilweek
of andere evenementen. Gelukkig konden we met
het opengaan van de 1,5m voor buitensporten wel
gaan wedstrijdtrainen.
Per 1 juli mochten we ook weer open met het clubhuis!
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Aankondigingen
Sloeproeien
Er kan weer worden geroeid! Buitensporten mag weer
vanaf 1 juli dus de roeiers kunnen na maanden het
coronavet te hebben opgeslagen, dit er weer af roeien.
Theo Baars, onze roeicoördinator, heeft de roeiers via
de mail uitgenodigd zich weer via de app op te geven
op een dag/avond om te gaan roeien.
Hoe we, met de vakantietijd in aantocht, de roeiers
gaan opleiden die zich dit jaar hebben opgegeven, is
op dit moment nog niet bekend.
Wil je je aanmelden, mail dan naar sloeproeien@
elfhoeven.nl

Ik heb een boot gekocht. Is er een plek voor mij in de haven?
Dit is zo’n beetje de meest gestelde vraag sinds de
Covid-19-uitbraak aan het begin van dit zomerseizoen.
De Volkskrant heeft het ook gemerkt en kopt op 27
juni “Zomer 2020: heel Nederland wil het water op”.
Daarnaast zijn er ook leden die hun vakantieplannen
gewijzigd hebben en hun havenplek op Elfhoeven
een tijdje verruilen voor Friesland of Zeeland.
Op de Elfhoevenwebsite, die sinds vorig jaar strakker
gekoppeld zit aan het ledenbeheersysteem, is nu een
pagina waar al deze informatie samenkomt. Je kunt
deze vinden op https://elfhoeven.nl/haven .

Chris ten Hoopen

Als eerste vind je daar het antwoord op de belangrijke
vragen “is er plek voor mijn boot in de haven / op de
wal” en “wat moet ik doen om een plek toegewezen
te krijgen”. Log in met je Elfhoeven-account om de
wachtlijst te zien, deze wordt dagelijks bijgewerkt.

Zomerzeilweken voor de jeugd

Log ook in om te zien welke boten en trailers de
vereniging van je kent en van welke stalling je
gebruikmaakt. Je kunt er zelfs aanpassingen doen
als iets wijzigt!

Het is heel belangrijk om hier te registreren als je
tijdelijk afwezig bent, dan kunnen we de plek in die
periode aan anderen toewijzen (en ook zorgen dat je
plek weer vrij is als je terugkomt).
Een andere vaakgestelde vraag is of een lid of
passant deze zomer twee weken gebruik kan maken
van de haven.
“Ja hoor, we hebben wel een plekje in de haven, want
de boot van die ligplaats is de komende drie weken
weg”
Natuurlijk willen we graag dat de haven ‘s nachts
vol ligt. Maar dat kan alleen als we ook die
afwezigheidsinformatie hebben. En nu je dat zelf in
kunt vullen via de website, is dat makkelijker dan ooit.
Alvast bedankt voor het up-to-date houden van de
informatie bij het lidmaatschap. Samen zorgen we
voor een optimaal vaarseizoen, voor alle gebruikers.
Arthur van Dongen - Havencommissaris

Heb je nog geen vakantie plannen deze zomervakantie? Kom zeilen op Elfhoeven en beleef een fantastische tijd!!! Dit jaar hebben we voor de jeugd twee
zeilweken waaraan je kan deelnemen:
- Week 1: 20-24 juli
- Week 2: 24-28 augustus
Mail naar jeugd@elfhoeven.nl
voor informatie of kijk op de site.
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Beheer

De Vlootcommissie
Met grote blijdschap geven wij kennis van de geboorte van

De Vlootcommissie

Even voorstellen
Ik ben Marco Luijkx, de nieuwe beheerder van Elfhoeven.
Voor wie mij nog niet kent: ik ben 57 jaar, getrouwd met
Petra en heb drie kinderen Koen, Saskia en Roos, die
allemaal het huis uit zijn.
Voordat ik bij Elfhoeven begon, heb ik lange tijd een eigen
bedrijf gehad in commerciële trainingen en daarvoor ook
in commerciële functies gewerkt.
27 jaar geleden ben ik lid geworden van Elfhoeven
en in die tijd heb ik de CWO-opleidingen gedaan,
ben uiteindelijk zelf les gaan geven en ben fervent
wedstrijdzeiler geworden.
Ook ben ik enkele jaren in het bestuur actief geweest als
opleidingscommissaris.
Kortom, de vereniging is mij niet onbekend.
Ik wil graag met hulp van alle leden de komende tijd
zorgen voor een mooie en goed verzorgde club.
En natuurlijk voor een gezellig clubhuis met een drankje
en een lekker hapje. Als jullie daar ideeën over hebben,
kom naar me toe…
Tot ziens op de club!

Barhulpen gezocht
Binnenkort gaat de club weer helemaal open en kan de
bar weer alles serveren.
Omdat ik dat in mijn eentje niet red, zoek ik extra
vrijwilligers voor achter de bar.
Voorlopig zal het vooral op zaterdag zijn, tijdens de lunch
en op het eind van de dag.
Ik zal dan vooral in de keuken bezig zijn en wil jullie dan
natuurlijk niet laten wachten op je drankje.
Hopelijk zijn er genoeg vrijwilligers, zodat iedereen maar
een paar keer per jaar aan de beurt is.
Maar als je het vaker wil doen….. geen probleem.
Meld je aan bij bar@elfhoeven.nl

Het is menigeen misschien al opgevallen dat de meeste Polyvalken er weer patent bij
liggen. Dat is het werk van de vlootcommissie en een aantal enthousiaste vrijwilligers.
Sinds ongeveer een jaar wordt het onderhoud van de vloot van Elfhoeven wat structureler
aangepakt. Door de verlate start van het vaarseizoen, vanwege de coronacrisis, ontstond
de mogelijkheid om een aantal valken grondig aan te pakken. Er is inmiddels ook aan een
Splash een derde jeugd gegeven.
De vlootcommissie valt onder de verantwoordelijkheid van de beheerscommissaris.
Rommert Bakker en ondergetekende zijn de klussers van de commissie. Zij worden
gevoed met informatie over de staat van de vloot door een team van coördinatoren per
boottype.
Voor de polyvalken is dat Hans Wldeboer. Katinka Vork zorgt voor de RS Feva’s Twan
Weeda zwaait de scepter bij Splashes. Lotte van Geloven moet er aan geloven met
heel veel Optimisten. En André Kooijman bekommert zich om de lasers.
Mankeert er wat aan één van de Rescue’s of aan de Gummibeer of de Bereboot? Dan
meld je je bij Rommert of Bertel. Een mailtje naar vloot@elfhoeven.nl voldoet ook.
Slijtage of schade aan een van de boten wordt door de cursisten of instructeurs aan de
coördinatoren gemeld die vervolgens overleggen met het klusteam hoe en wanneer
de reparatie of het onderhoud kan worden aangepakt.
Zo hopen we een steeds beter inzicht in de staat van de vloot te krijgen en te zorgen
dat alle boten er puik bij liggen.
Aan het einde van het zeilseizoen wordt gezamenlijk een inventarisatie gemaakt van
de klussen die in de winterperiode kunnen worden uitgevoerd voor een frisse start
van het nieuwe seizoen. Zo krijgen we ook een goed beeld wanneer onderdelen van
de vloot aan vervanging toe zijn zodat dat meegenomen kan worden in de begroting
van het volgende jaar.
Zo houden we met elkaar Elfhoeven in de vaart.
Bertel Kolthof
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Uitbreiding van het Elfhoeventerras
Deze zondag , 28 juni 2020, hebben wij geoefend of
het terras voldeed aan de verwachtingen.
Wij zijn de (oudere) leden, die er een gewoonte van
hebben gemaakt om op zondagmiddag met elkaar de
wereldproblemen te bespreken en ook deze meestal
wel oplossen .
Een uitbreiding van het terras met meer dan 50 vierkante meter, met een zeer goed functionerend en verticaal bewegend windscherm aan de westzijde, met
nieuwe tafels en stoelen op 1,5 meter afstand, geven
het onroerend goed van onze Elfhoevenclub weer een
BOOST in positieve zin.
Voorafgaand aan de openingsdatum van 5 juli moest
er toch een test plaatsvinden om te zien of het uitgebreide terras aan de verwachtingen voldoet .
De meesten van ons ouderen waren bij het aannemen
van het voorstel op de ledenvergadering nogal kritisch,
dus betere oordeelvellers kan je je niet wensen.
Wij – mijn Tonny en ik – waren niet de eersten van het
gezelschap , maar toch wel zo bijtijds om het oordeel
van de anderen te horen toen zij binnenkwamen.

Nou uitspraken varieerden van: “nou, dat is toch fantastisch geworden, dit had ik nooit verwacht “ tot “nou,
dit is wel een grandioze verbetering en nu met dit
prachtige vernieuwd grasveld van 260 m2 is het een
pareltje aan de Elfhoeven Plas geworden“.
Dus dat was allemaal zeer positief.
Maar er moest toch wel één puntje van verbetering of
kritiek zijn bij een beoordeling. En ja, dat hebben wij
ook gevonden . Namelijk op zo’n mooi terras, wijn uit
een bekertje drinken , is nog erger dan omslaan met je
eigen schip op vaderdag. Dus geen wijn in bekertjes
meer.
En zo werd deze test van het nieuwe terras toch nog
nuttig afgesloten .
Aan allen die hun schouders onder de realisatie hebben gezet: “Hartstikke bedankt “!
Uit de pen van Hans de Wit
(op de foto de cwo2-ploeg na de training)
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Terugblikken
en impressies

CoronaCup (1)

Eerste zeillessen CWOII van start
Tijdens Coronatijd overleef je met de zoveelste herhaling
van Pirates of the Caribbean. Al is het dan de fictieve
Black Pearl, er wordt in ieder geval nog ergens gezeild.
Hij mag dan nep zijn, Captain Jack Sparrow is toch iets
aantrekkelijker dan het instructieteam van Elfhoeven. Al
is het verschil ook weer niet zo groot, “savvy”. Gelukkig heeft inmiddels zelfs Jaap van Dissel de vloek van

Gelukkig was de kans op calamiteiten niet al te groot
omdat de matige tot vrij krachtige wind vakkundig was
gecorrigeerd met minuscule zeilen. De fokkenist bediende een zakdoek, en de stuurman een tafelkleed maar
je moet toch wat. We zijn inmiddels niet meer helemaal
onwetend, maar aanleggen op een virtuele steiger bleek
toch best een uitdaging. En niet alleen omdat de steiger

de zwarte parel als gevaarlijker ingeschat dan ‘SARSCov-2’, en is het weer lestijd!

virtueel was. Enkele pogingen van de stuurman faalden
jammerlijk, louter door incompetentie en het onvoldoende opvolgen - en begrijpen - van het advies van een
langzaam zinkend oranje motorvaartuig voorzien van
twee zonnebrillen en een hoosblik. Gelukkig werd de
stuurman afgelost door de stuurvrouw die meerdere
malen achter elkaar liet zien dat het parkeren van een
schip aanmerkelijk makkelijker is dan van een auto. Een
oude piratenwijsheid dat vrouwen aan boord leiden tot
ongeluk kon dan ook gelijk naar de kelder van Davy Jones worden verwezen. Al met al kan worden geconcludeerd dat veel gepruts en geklooi – onder gezag van de
stuurman natuurlijk – niet heeft geleid tot averij.

Wel met een bemanning van twee en met ‘instructie op
afstand’. Hoe je dan ook je best doet, je belandt al snel
met je partner in het schuitje. Precies waar je op zit te
wachten na maanden samen op de bank. Gelukkig werd
de vijandige sfeer aangewakkerd door een constant hozende Pieter, die goedbedoelde en ongetwijfeld uitstekend onderbouwde adviezen richting de Roodbaard en
andere E-tjes ten gehore bracht. Uiteraard werd geen
enkel advies gedeeld zonder gedegen overleg met zijn
matroos Jos. Of was Jos nou de kapitein? Niemand die
het weet. Wie o wie was nu vergeten om de stop in het
kratje te doen? De waarheid ligt op de bodem, en het
gevolg was een langzaam zinkend kratje dat in permanente strijd was met de wet van Archimedes.

Netjes volgens de regels van de coronapolitie is er om de
Coronacup gestreden in mei en juni. Hoe werd er om de
Coronacup gestreden? De zeilers konden, nadat ze zich
hadden opgegeven op I-Sail, op een dag en tijd aanmelden via I-Sail en dan vervolgens op eigen gelegenheid,
zo hard mogelijk, langs de boeien in de uithoeken van de
Elfhoevenplas varen. Tot 12 juli a.s. kan er nog worden
gevaren voor een eervolle klassering.
Op 14 juli is de bekeruitreiking.
Hier volgen de voorlopige uitslagen met de tijden:
1. 20 min 15 sec Jeroen Kooi
Randmeer
2. 21 min 28 sec Jaap Houbolt
Valk
3. 24 min 3 sec
Chris ten Hoopen Randmeer
4. 24 min 16 sec Jaap de Vries
Randmeer
5. 25 min 42 sec Olivier Bohmer
16m2
6. 27 min 26 sec Marten Pothoven Randmeer

CoronaCup (2) - gestreden op 23 mei
De strijd om de CoronaCup, gefaciliteerd door I-Sail,
is een individuele tijdrit over de Elfhoevenplas. Ja en
wil je dan een snelle tijd neerzetten, dan is het aantal
knopen wind van belang. Hoe meer, hoe beter, vonden Ben en ik.
Zaterdag kozen we het ruime sop. 25 knopen met uitschieters naar 30. 35 werd hier en daar voorspeld.
Oefff!! En veel wind was het.

Fijn dat we weer konden leren
Groetjes, Ester en Tom.

Twee mooie ronden neergezet en een goed meetpunt
voor alle Elfhoevenaars en -sters die ook een snelle
tijd willen neerzetten.
Waren we de enigen op het water? Neen. De RS-Feva’s waren ook woest aan het trainen en vlogen over
het water. Met mijn hand op het hart heb ik er geen
van deze superzeilers zien omgaan.
Iedere dinsdag kan je vanuit de leunstoel natuurlijk
ook racen op digitaal Elfhoeven.
Ben van der Hoorn en Jeroen Kooi, Randmeer 1069
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Zwaardbootles jeugd super gezellig!

Ik, Francien had al 3 keer eerder een zomerzeilweek hier
gehad en nu vast lessen elke week is ook superfijn! Wij
varen met een Splash, Laser en RS Feva in de les.
Iedereen krijgt goed zijn of haar begeleiding! Soms wisselen we ook met elkaars boot en van teams, dus het is
nooit saai, haha!
We krijgen bijna elke les een andere instructeur, dus we
krijgen verschillende lessen en tips, superhandig! Heel
fijn dat we ook persoonlijke tips krijgen.

Sinds kort ben ik, Marlous begonnen met zeilen. Ons
groepje zeilt elke zaterdag, en daar kijken we dan ook
met plezier naar uit. Officieel zeil ik in een Splash, maar ik
heb nu 2 keer les gehad in een RS Feva, wel zo gezellig
en handig, haha!
Het groepje waarmee ik les heb, is super gezellig!
Marlous van de Sande

Francien Vos
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Onze eerste ervaring met Elfhoeven
Begin april kopen wij, niet gehinderd door enige
zeilervaring, een zeilbootje. Nadat we, tijdens één van
onze eerste zeilpogingen, aan lagerwal raken, lijkt een
zeilcursus ons wel een goed idee. We melden ons aan bij
Elfhoeven en zaterdag 20 juni is het zover.
We rijden het terrein op en zijn direct verrast. Wat een
fantastische locatie! En wat fijn om een groep mensen
te ontmoeten met een passie voor zeilen. We krijgen er
steeds meer zin in!
Erica en Iddo nemen ons al snel mee naar de boot, waar
we overladen worden met zeiltermen. We leren dat we
bij het aan boord gaan de stag vast moeten houden, niet
op het gangboord moeten zitten en onze persoonlijke
bezittingen aan bakboord neer moeten leggen. De theorie
uit het boek krijgt al wat meer betekenis.
En dan gaan we het water op. Het is maximaal windkracht

Sfeerimpressie virtueel zeilen bij Elfhoeven begin 2020
2 en dat vinden we prima. Alles gaat wat trager en
daardoor zijn we goed in de gelegenheid de verschillende
zeiltechnieken in ons op te nemen. En niet te vergeten:
te genieten van de rust en de stilte tijdens het zeilen.
We worden bovendien getrakteerd op een prachtige
wolkenlucht waar de zon goed tussendoor komt. Het is
letterlijk schitterend om te zien hoe het licht deze morgen
met het water speelt.
Aan het eind van de les valt de wind vrijwel geheel weg.
We gaan op spierkracht terug naar de haven. Door
het enthousiasme van Erica en Iddo hebben we een
prachtige zeilervaring opgedaan. We kijken uit naar het
vervolg!
Jaap en Josette Broekman

In de afgelopen maand mei is er op een aantal dinsdagavonden on-line virtueel wedstrijdgezeild met een groepje enthousiaste leden. Virtueel zeilen houdt in dit geval
in dat je in 3D grafisch op je beeldscherm een zeilboot
bedient en ook de andere deelnemers live in beeld hebt.
Het computerprogramma bootst het zeilgedrag van verschillende boottypen na, inclusief vuile wind en houdt ook
rekening met de voorrangsregels en deelt automatisch
de straffen uit bij overtreding. Dat zou op de echte dinsdagavondwedstrijden (trainingen) ook wel handig zijn,
haha!
De wedstrijden werden gespeeld via de website virtualregatta.com. Arthur van Dongen was namens Elfhoeven de
host en startte dan een zogenaamde privé wedstrijd voor
alleen de clubleden. Af en toe was, bij verhindering van
Arthur, Maarten Berendschot de host. Het deelnemersveld was zeer uiteenlopend, maar de leercurves liepen
steil omhoog en er werd nog flink wat van opgestoken.
Wedstrijden werden gevaren in de Star en de J70 (met
Genaker). Heel leuk om te ervaren dat beide boottypen
heel uiteenlopende tactieken vergen. Met de Star begint
de wedstrijd eigenlijk pas bij de bovenboei, omdat je daar
vrij plat mee naar beneden zeilt, waardoor de achteropliggende deelnemers enorm kunnen klieren met vuile wind
en dan flink oplopen. Eénmaal bij de voorligger gekomen
ontspon zich dan een heftige strijd om te proberen over
bakboord in overlap te komen aan lijzijde en dan de ander weg te brengen. Misschien niet helemaal zo als het
hoorde, maar het tegen elkaar uitspelen van de regels

is natuurlijk wel een heel aardig onderdeel van het zeilspelletje.
Met de J70 speelde dit wat minder, aangezien met die
boot weer veel meer werd afgekruisd van de boventon
naar de benedenton, waarbij je dan probeerde een zo
goed mogelijke VMG te bereiken. VMG betekent: velocity
made good, ofwel zo hard mogelijk naar beneden, hetgeen niet bepaald de kortste weg is, maar wel de snelste.
Wat bij het virtueel zeilen heel belangrijk is (net als bij het
echte zeilen) is precies op het startschot met volle snelheid over de startlijn. Vooral Guus de Koster was daar
een kei in en als hij eenmaal op kop lag, was hij bijna niet
meer in te halen.
De wedstrijdcyclus kwam ten einde toen de reële dinsdagavondtrainingen weer van start gingen, maar dat lag
dus niet zo zeer aan de leut die we virtueel hadden, maar
uiteindelijk gaat er niets boven het eggie!
Ik wil de organiserende Elfhoevenaren graag bedanken
voor dit leuke initiatief. Wellicht van de winter ook weer
leuk om te herhalen. Er kunnen nog aardig wat zeilers bij
en het kan zeker geen kwaad als oefening in tactiek en
regels.
Anton Heinsbroek

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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Strijd achter het toetsenbord

Dinsdagavondtrainingen

Op dinsdagavond toch een clubwedstrijd.
Om 19:15 start een klein groepje in een besloten wedstrijd via Virtual Regatta In-shore.
We varen een paar spannende potjes op het water bij
Aarhus. Tips en aanwijzingen geven we elkaar ondertussen via de app. Het is lastig om niet de schoten te
bedienen, maar de pijltjestoetsen, de T (tag) en de B
(Best VMG) te zoeken.
Maarten en Floris liggen vaak vooraan in het veld. Dan
gaat Anton meedoen en hij wint de laatste potjes.

Er mochten geen wedstrijden worden gevaren tot
1 juli, dus gingen we, toen de teugels wat werden
gevierd, op dinsdagavond trainen. Op dinsdag 9
juni was de eerste training en konden er drie potjes
worden gevaren. Op het nieuwe terras werden na de
actie de meegebrachte consumpties genuttigd.

Erica van Os

De trainingen zijn tot dusver goed verlopen,
behalve de laatste pot op 23 juni. Met de start van
de tweemansboten ging het met de vlaggen niet
vlekkeloos en de finishboei bleek verdwenen te zijn!
Na ampele overwegingen is besloten deze pot te
schrappen uit de resultatenlijst.

Op 14 juli is een extra avond ingelast en dit wordt
dan tevens de laatste training, daarna gaan we weer
wedstrijdvaren.
Op de laatste avond delen we geen bekers, maar
hebbenswaardige zaken uit aan degenen die het
beste hebben gevaren.
Chris ten Hoopen
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Op zwaardbootles
Ergens in mei lees ik het bericht met de aankondiging van de zwaardbootlessen voor volwassenen. En
aangezien de CWO+ kielbootgroep nog niet kan starten, is dit een heel fijn alternatief om toch lekker te
kunnen zeilen na alle quarantaine-perikelen. Ik word
ingedeeld op de donderdagavond, met als instructeur
Mister Laser himself: André Kooijman. De andere
groep start op woensdagavond met de eveneens zeer
ervaren zeilster Maja van der Voet als instructrice.
De eerste paar lessen zijn met prima weer, alleen
wel wat weinig wind. Zelfs twee avonden waarbij de
wind helemaal wegvalt. Op een valk neem je dan een
drankje en begin je een goed gesprek. Maar op een
Laser zit je in je eentje half opgevouwen een beurs
zitvlak te kweken in een poging om de boot netjes in
balans te houden. Maar tegelijkertijd is het ook wel
weer heel leuk om te zien dat zelfs met het allerkleinste zuchtje wind zo’n zwaardbootje gewoon vooruit
gaat.
Wanneer er op een volgende donderdagavond weer
geen wind wordt voorspeld, wordt de les verzet naar
zondag. Een heel goed idee, want die zondag is er
wind! Onze instructeur zet vlakbij het clubhuis een
kort baantje uit. Overstag, overstag, gijpen, overstag,
overstag, gijpen, etc. etc. Dit is serieus sporten! We
proberen nog een beetje te sjoemelen door lekker
ruim om de boeien heen te varen, maar we worden al
snel tot de orde geroepen door André met de opmerking dat het toch echt niet de bedoeling is om naar
Reeuwijk te varen tijdens deze trainingsronde (haha).
Tussen de manoeuvres door is mijn grootste uitdaging het managen van de grootschoot. Een Laser
heeft een schoot van veertien meter. Veertien! Ga
je dus van een voordewindse naar een aandewindse koers dan moet je meters en meters aan schoot
binnenhalen, die dan vervolgens als een totaal uit de
hand gelopen kluwen in je boot liggen alsof je één of
andere gigantische trui aan het breien bent. Wat dat
betreft is het maar goed dat het een eenmansboot is,
want in mijn boot wordt er nog wel eens gemopperd
als er weer eens een stuk schoot om een voet gewikkeld zit.

Maar wat is het heerlijk om hard te gaan in een Laser. Voeten onder de hangband, lekker buitenboord
hangen en wanneer je de boot recht weet te houden
dan vlieg je echt over het water. En ook de overstag:
niemand hoeft klaar te zijn om te wenden behalve jijzelf en hoppa, je zit aan de andere kant en je racet
weer verder.
Intussen is de wind tijdens de zondagles aangetrokken en er ontstaan lastige vlaagjes. Nu ben ik normaalgesproken nogal van het risicoloos varen (zo
iemand die nooit de grootschoot in de klem zet en
altijd op tijd reeft), maar nu in een Laser met het grote
standaard zeil en mijn 63 kilo, heb ik het allemaal niet
meer zo onder controle. Ik bereid me mentaal maar
alvast voor op een stukje zwemmen. Even later probeer ik een gijp in te zetten op een niet helemaal juiste
voordewindse koers en ja hoor, de boot slaat om en ik
word genadeloos het water in gelanceerd, kopje onder. Het water is eigenlijk heerlijk verfrissend, na al
dat harde werken. Alleen die onbedoelde slok Reeuwijkse plaswater smaakt niet zo lekker. Ik kijk om mij
heen en zie nog twee Lasers op hun kant liggen. Gedeelde smart… Gelukkig is zelfs met mijn kippekracht
een Laser zo weer overeind te trekken, dus even later
zit ik weer netjes in de boot. Ach, hebben we dat ook
weer een keer geoefend.
Al met al is de cursus zwaardbootzeilen een ontzettend leuke ervaring. We leren natuurlijk om zo goed
mogelijk in een zwaardboot te varen, maar veel van
die kennis is ook heel nuttig voor het zeilen in andere
boten, zoals bijv. de juiste gewichtsverdeling. En volgens goed Elfhoeven-gebruik wordt elke les gezellig
nabesproken onder het genot van een drankje, vanzelfsprekend op anderhalve meter afstand. Oftewel:
een aanrader voor iedereen die (nog meer) een allround zeiler wil worden en niet bang is om eens van
de Reeuwijkse Plassen te proeven.
Brenda van den Engel
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