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Elfhoeven: weer even individueel varen
Beste leden, als ik dit stukje schrijf, hebben we net
de slotdag van de opleiding afgesloten en kijken we
terug op een geslaagd, maar bijzonder jaar. Helaas
de 2e Coronagolf is er gekomen en het ziet er voor
de wintermaanden weer anders uit. Als bestuur blijven we kijken wat kan, nu is dat individueel varen!
Natuurlijk, onderhoud aan de boten kan uitgevoerd
worden, wel op 1,5m afstand van elkaar.
Met de winter voor de deur zullen we als Elfhoeven
de leden ondersteunen die willen varen.
Even een terugblik: er is volop gevaren, zomerzeilweken waren super druk, alle instructeurs hebben
de lesvormen omgegooid en zijn gaan lesgeven
op 1,5m afstand. Op de dinsdagavonden is er als
vanouds gevaren en waren er stamppotraces. Behalve de processierups, die een paar weken lang
ervoor zorgde dat het grasveld aan de voorzijde
niet bruikbaar was, was dit alles in april nog niet te
verwachten. Deze terugblik is een compliment aan
alle leden!
Lukas heeft de taken van Marco over genomen en
wil de taak als opleidingscommissaris in het bestuur
doorzetten, waar we zeer blij mee zijn. Marco heeft
na koffie To Go snel de Elfhoeven Daghap geïntroduceerd en was wekelijks vol geboekt!

•

de financiële stukken worden vooraf op de site
geplaatst;
• een half uur van te voren kan iedereen zich
digitaal al aanmelden;
• er komt een trainingsavond om te helpen in te
loggen;
• en als er besluiten zijn die niet eenduidig gedragen worden, zullen we deze aanhouden en
doorschuiven.
Nu leert de ervaring dat een digitale vergadering inhoudelijk niet onder doet voor een fysieke vergadering. We hebben dan ook vertrouwen in deze vorm.
Tenslotte een compliment voor de beheercommissie: het terrein wordt opgehoogd waar nodig, de
beschoeiing wordt bekeken, de boten, alles wordt
structureel en vakkundig onder handen genomen.
Nu we terug gaan naar individueel varen wil ik iedereen bedanken, want samen hebben we er een
mooi jaar van gemaakt. Dat gaan we doorzetten.
Ed van Gils - voorzitter

We betreuren het zeer dat Chris ten Hoopen heeft
aangegeven uit het bestuur te treden. Chris heeft
altijd op zijn kenmerkende en vrolijke wijze gezorgd
voor vele leuke wedstrijddagen. We doen dan ook
een beroep op onze wedstrijdzeilers om zich kandidaat te stellen als wedstrijdcommissaris. Chris
heeft aangegeven om de commissie te blijven ondersteunen.
Binnenkort is er de najaars-ALV en die kan helaas
niet anders dan digitaal. Mogelijk zullen leden hier
bezwaar tegen hebben, omdat men weinig of geen
ervaring heeft met een computer. Stemmen en discussies zullen anders gaan dan gewenst.
Om een goede vergadering te hebben zullen de
volgende acties worden genomen:
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Vereniging

Vertrouwenspersoon

Uitnodiging en agenda algemene ledenvergadering GWV Elfhoeven
Het bestuur van GWV Elfhoeven nodigt ereleden,
leden, jeugdleden en partnerleden uit voor het
bijwonen van de najaarsvergadering op dinsdag 17
november 2020 om 20:00 uur.
De vergadering wordt online gehouden (i.v.m.
het coronavirus) en u moet u aanmelden. Dit
kan tot en met 14 november bij de secretaris via
secretaris@elfhoeven.nl
Nader bericht volgt via de nieuwsbrief.
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. Terugblik en mededelingen van de commissies
6. Jubilarissen
7. Pauze
8. Financieel jaaroverzicht 2019* en de begroting
2021*
9. Kascommissie en decharge bestuur
10. Bestuursmutaties**
11. Rondvraag (zie de nieuwsbrief)
12. Sluiting

* De notulen van de najaarsvergadering 2019, het
financieel jaaroverzicht 2019 en begroting 2021 zijn
in te zien op het besloten deel van de website vanaf
31 oktober 2020.
**Kees Slangen is aftredend als secretaris en niet
herkiesbaar voor een volgende
periode. Chris ten Hoopen is afgetreden als
wedstrijdcommissaris. 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.

Watersporten doe je voor je plezier en we willen
een vereniging zijn waarin iedereen zich thuis voelt.
Elfhoeven is een plek waar we respectvol met elkaar
omgaan en waar ongewenste omgangsvormen zoals
pesten, discriminatie, agressie en seksuele intimidatie
niet getolereerd worden.

In het onderwijs ben ik als docent 10 jaar
vertrouwenspersoon geweest. Ik voel me betrokken
bij de vereniging en wil er zijn voor ieder lid dat zich
even niet thuis voelt.”
Om in contact te komen haar, stuur je een mailtje naar
vertrouwenspersoon@elfhoeven.nl.

Het kan natuurlijk voorkomen, dat je je even niet thuis
voelt, of dat je met een probleem rondloopt dat je
niet kwijt kan. Dat kan zo ver gaan dat je behoefte
hebt aan een persoon bij wie je je hart kan luchten.
Soms zal het gaan om alleen een luisterend oor,
soms om de daadwerkelijke oplossing van een
klacht of conflict. Daarvoor heeft onze vereniging een
vertrouwenspersoon, Annet Bunnik.
“ik ben ruim 25 jaar lid van GWV Elfhoeven. Geboren
en getogen in Reeuwijk en heb 2 volwassen dochters.
Ik ben actief als barvrijwilliger en loop mee met de
hardloopgroep.
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Aankondigingen
Evenementen in de winter
Het is nog even dromen van wat we zouden
kunnen doen deze winter op Elfhoeven. Zodra het
verantwoord, gezond en veilig mogelijk is, willen we
zorgen dat je ook in de winter gezelligheid vindt op
Elfhoeven. Dan verzorgt Marco wekelijks op zondag
de daghap en varen de wedstrijdzeilers regelmatig.
En tussendoor helpen wij bij het organiseren van:
proeverijen (bier/wijn), lezingen, etentjes (leden koken
voor leden op zaterdag, Valentijnsdiner, mosselavond),
spelletjesmiddagen (kaart- en bordspellen), optredens
(zeilers zijn goede muzikanten), trainingen (EHBO,
vaarbewijs), clinics sloeproeien, wandelingen en
excursies.

We zijn benieuwd welke eigen ideeën voor een
activiteit op Elfhoeven je hebt. Deel die met ons door
een mailtje te sturen aan evenementen@elfhoeven.nl
Voor nu, nog even dromen en ideeën verzamelen.
Via de nieuwsbrief, de site en de app-groepen houden
we je op de hoogte.
Ivo, Kiek, Nelleke, Erica en Marco

Bericht van de wandelaars en hardlopers van de zondagochtend
Wie kent ze niet? Dat groepje trouwe lopers dat
iedere zondagochtend vanaf Elfhoeven vertrekt
om de Twaalfmorgen te trotseren. Regen, wind,
storm….. Niets kan hun weerhouden om deze
sportieve inspanning te leveren. In de zomer is het
gebruikelijke tijdstip 09.00 uur. Maar in de winter als
vanouds 10.30 uur.
Wil je ook meedoen met dit enthousiaste ploegje?
Kom dan op zondag naar Elfhoeven.
We starten om 10.30 uur. We maken eerst de spieren
los en starten dan met het loopprogramma. Nog
geen loopconditie? Dat maakt niet uit we beginnen
namelijk heel rustig met korte loopjes afgewisseld
met wandelen. De eerste keer beperken we ons
tot Het Goudse Hout en als de conditie het toelaat
voeren we elke week de afstand op. Bijna ieder jaar
lukt het dan om in het voorjaar de Twaalfmorgen en/
of de Kippenkade in de benen te hebben. En ……..
We hanteren altijd het principe dat de snelle lopers

teruglopen om de anderen op te halen. Zo blijven we
dus bij elkaar.
Schroom niet om op de zondagmorgen om 10.30 uur
aan de startlijn te verschijnen. Gezelligheid troef en
je voelt je de rest van de week superfit.
Mogelijk is het hardlopen niet aan je besteed. Denk
dan aan de wandelploegen. Ook die starten op
zondagmorgen, alleen dan om 10 uur.
Momenteel lopen we niet vanwege de maatregelen
tegen corona. We houden je via de nieuwsbrief op
de hoogte als we weer starten.
Henk, Marcel, Roel, Annet, Herman, Alex, Chris en
diverse andere lopers.

Winterwedstrijden 2020/2021
Hoe de winterwedstrijden er uit gaan zien is nog
niet duidelijk. Tot 1 januari is dit van de kalender en
daarna is afhankelijk wat mogelijk is. Jammer, want
de belangstelling is groot bij de Randmeren, Efsixen
en Laserzeilers.

Via de nieuwsbrief en winterzeilers-whatsappgroep
houden we de zeilers op de hoogte.
Chris ten Hoopen

Clinics sloeproeien 2020
De clinics, drie maal gehouden in juli, waren een geweldig
succes. Op drie donderdagavonden hebben sloeproeiers
aan 12 geïnteresseerden clinics sloeproeien gegeven.
Mede met dank aan enkele vrijwilligers ‘met ervaring’ die
mij op slag geholpen hebben, kwamen er van deze 12
geïnteresseerden 8 nieuwe sloeproeiers bij.
Een mooi aantal nieuwe deelnemers voor het sloeproeien
2020.
Allen zijn met een vrolijk gezicht ingestapt en ook weer
vrolijk uitgestapt.
Een enkeling wilde er ook halverwege de rit uitstappen
maar zag daar op het juiste moment van af.
Enkele opmerkingen die ik via mail mocht ontvangen:
• Bedankt voor je reactie. Ik heb echt genoten van het
sloeproeien.
• Bedankt voor de introductie sloeproeien
donderdagavond.
• Ik ben een ervaring rijker.
• Het was leuk om een keer te doen, maar ik zal er
niet mee verder gaan.
• Ik heb de clinic erg leuk gevonden, maar ga nu even
niet door met sloeproeien, eerst maar eens naar de
sportschool…
• De roei-clinici hebben we alle twee als leuk ervaren.
• Nogmaals bedankt voor de proefles sloeproeien.
Was een goede manier om een indruk van de sport
te krijgen. Ik vond het wel leuk maar ook best zwaar,
maar dat zal er wel bij horen
• Ik vond het een heel gezellige les. Was leuk om te
doen, ook al was het aan het einde wel vermoeiend
• Ik moet toch nog iets aan mijn conditie doen.

Het is zeker niet eenvoudig om meer dan 2 nieuwe
handelingen gelijktijdig aan te leren, zoals het ritme
van de slagen volgen, om je heen kijken en je riemen
haaks het water insteken. Uiteindelijk lukt dat na 3 a 4
trainingsuren.
Kans gemist? dan:
Voor de zeilers van Elfhoeven willen we nog een aantal
clinics organiseren.
Dan kan je buiten het zeilen ook wat anders doen op het
water van de Reeuwijkse plassen.
Een voordeel van roeien is “het kan ook bij wind stilte”, je
bent lekker buiten en op het water.
Let op de nieuwsbrief voor nieuwe mogelijkheden om
aan een clinic mee te doen.
Theo Baars - coördinator Sloeproeien.

7

Terugblikken
en impressies

Admiraalzeilen
Ruim 800 jaar geleden voeren koopvaardijschepen al
‘in admiraalschap’. Op deze manier konden ze zich
beter verweren tegen zeerovers en ander gespuis.
Heden ten dage op de Elfhoevenplas hoeven we daar
niet meer bang voor te zijn. Toch is het Admiraalzeilen
nog steeds een discipline die heel leuk is om te doen.
Het vergt ook heel andere eigenschappen van je. Zo
liet ik de 944 rustig voor gaan. Iets wat ik in andere
omstandigheden nooit zou doen, althans niet vrijwillig.

Combi weekend Reeuwijk
Op 12 en 13 september was er het Combi evenement
voor de jeugd. In het voorjaar wordt deze in de regio
Rotterdam gevaren , maar door covid-19 is hier niets
van terecht gekomen. Daarom in het najaar, maar alleen in Reeuwijk en Hank is er gevaren in RS Feva’s,
Optimisten en Splashes.
De Combiwedstrijden 2020 gaan niet alleen gebukt
onder covid-19, maar ook de belangstelling in het algemeen wordt ieder jaar minder. Stond er op de Platteweg voor tien jaar geleden nog een file en moesten de
parkeerbegeleiders alles uit de kast halen om de opgewonden ouders met hun schatjes van kinderen rustig
en beheerst een parkeerplekje te wijzen en moesten
de organisatoren regels verzinnen om het aantal protesten te miniseren, tegenwoordig gaat dit nu een stuk
soepeler mede door het kleine aantal deelnemers.

De meeste deelnemers volgen opleiding bij de vereniging en zo verschenen er bij Elfhoeven zaterdag 56
bootjes aan de start, bij de Roei en Zeil zondag 47.
Onze jeugdopleiding had de touwtjes strak in handen.
De wedstrijdjes werden zonder problemen afgewerkt.
Achter de schermen moeten we nog wel wat regelen
t.a.v. hoe het Combi bestuur dit georganiseerd wil hebben en hoe we bij Elfhoeven hier invulling aan hebben
geven.
De kids hebben een fantastisch evenement gehad,
mede dankzij het fraaie nazomerweer.
Supertrots zijn we op Josien en Jorn met hun 1e prijs
in de RSFeva die ze haalden in een veld van 12 deelnemers tijdens de Combi.
Chris ten Hoopen

Op een prachtige nazomermiddag op zaterdag 19
september hadden we ons verzameld op de Elfhoeven. Na een korte introductie door Gerard Roepel en
Geert-Jan van Oldenborgh, werden twee eskaders
geformeerd en de eskadercommandanten aangewezen, waarna we snel het water opgingen. Het totale
aantal zeilboten bedroeg negen stuks, bestaande uit
Polyvalken, Centauer, Randmeer, Efsix, Stockpaert
en nog een kleine met de naam Oxbow, waarvan het
type mij nu even ontschoten is.

doe je het dan toch allemaal voor.
En de tijd vloog voorbij. Na anderhalf uur was het welletjes en zochten we de haven weer op en konden de
deelnemers weer naar huis of nog blijven en genieten
van heerlijke maaltijd die Marco en Petra bereid hadden.
En tot slot nog dank en complimenten voor de commissie Toerzeilen die dit georganiseerd had. Ze doen
het dan toch maar weer zodat wij een aangename en
leerzame tijd op het water hadden.
Iddo Bakker

Wij voeren onze eskadercommandant Fred achterna
de plas op zodat er even tijd was om het admiraalschip op de juiste positie te laten ankeren. En daarna
kon het feest beginnen. Afwisselend in kiel-linie (achter elkaar) of in front-linie (naast elkaar) voeren we
langs het admiraalschip. De admiraal was duidelijk te
herkennen aan de zwarte hoed. Tijdens het langsvaren werd er gegroet en teruggegroet.
Ondertussen probeerden wij de vlagsignalen van
onze eskadercommandant te ontcijferen. In ons eskader werd ook nog enige verbale communicatie
toegepast om koerscorrecties bij het voorste schip te
initiëren. Het regelen van de snelheid is ook iets wat
erg belangrijk is. De fok steeds even inrollen of killend
bij houden en natuurlijk met niet-optimale zeilstanden
zeilen. Een puts was af en toe ook wel handig geweest.
Na een tijdje in de verschillende linies gevaren te
hebben begonnen we te weven met het andere eskader dat onder commando stond van Margreet. Ook
dit was een hilarisch gebeuren, maar er was ook een
moment dat het echt goed lukte en veel boten elkaar
tegelijkertijd op de juiste positie passeerden. Daar
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CWO Jeugd (1)

Ervaring van een CWO1-er
Vorig jaar juli kwam ik op het spontane idee om echt te
leren zeilen. Het seizoen was al bijna voorbij en dus werd
het dit jaar (2020) dat ik lessen ben gaan volgen. Ten eerste was ik blij verrast over de vereniging, de mensen en
de locatie. Mooi clubgebouw, gezellig terras, vriendelijke
mensen, mooi uitzicht en veel faciliteiten en activiteiten.
Verder ben ik diep onder de indruk van zowel de theorieals de praktijklessen; de professionaliteit, de discipline en
het enthousiasme waarmee de lessen worden gegeven.
Echt heel leuk om zo het zeilen weer op te pakken en te
leren! Dat enthousiasme werkt echt aanstekelijk .
Ik had al ervaring met vooral meezeilen in een kajuitboot
waar je op het gemakkie de haven uit tuft en dan rustig
gaat optuigen (torentuig). En waar het vooral gaat om te
komen waar je wilt op een zo’n relaxt mogelijke manier
(bootje varen, theetje drinken). Ook heb ik jaren geleden
een weekendje in Friesland zeilles gehad wat beloond
werd met een CWO1 certificaat, maar dan is dit wel andere koek:

Hoi, wij zijn Amber van der Wel (15) en Dagmar Blenderman (14)
Wij zeilen nu 2 jaar in een RS Feva bij de zeilvereniging
Elfhoeven en dat vinden we heel erg leuk.
Wij gaan iets vertellen over de zeillessen en wat we er
van vinden.
We vinden de zeillessen heel leuk omdat de zeilinstructeurs nog jong zijn en daarom kunnen we veel plezier met
ze maken. Wij zeilen op zaterdagmiddag. Meestal hebben we les van Katinka of Roel. Ook zitten we vaak met
meerdere boten in een groep. Als de les begint krijgen
we eerst theorie op de kant zoals koppels en krachten,
knopen en verkeersregels. Daarna tuigen we de boten
op en gaan we het water op. We zeilen meestal baantjes
of we varen over de plas waar je veel van leert. In de lessen leren wij om een goede roll-tack en roll-gijp te maken,
aanleggen, truckjes en zeilen met de gennaker.
De lessen zijn ook leuk als het niet hard waait want dan
doen we vaak spelletjes in de boot of gaan we oefenen
met omslaan. Waar wij heel veel lol van hebben.

Nu met covid-19 zijn de lessen iets anders dan normaal.
De lessen duren iets minder lang en we moeten afstand
houden van de meeste instructeurs, maar dat maakt de
lessen niet minder leuk.
In elk zeilseizoen zijn er activiteiten waar je aan mee kan
doen. Er is een keer in het jaar een jeugdweekend dan
ga je het hele weekend zeilen, plezier maken en slaap
je in tenten. Ook zijn er in de zomervakantie twee zomerzeilweken waar je allebei aan mee kan doen. Er zijn ook
een paar keer in het jaar wedstrijden die wij heel erg leuk
vinden.
Dus we raden je zeker aan om een keer te komen kijken!

De eerste theorieles werd ik wel even wakker geschud
zal ik maar zeggen: De benamingen en termen, van een
boot met gaffeltuig, vlogen me om mijn oren waarbij ook
veel wel weer boven kwam drijven maar ook termen
waarvan ik het bestaan niet wist zoals: de vingerlingen
over de roerhaken, doft, korvijnagelbank, spruitloper etc.
De verkeersregels dacht ik wel te kennen maar dat er
een volgorde in zat en dat een zeilboot voorrang had op
een roeiboot had ik niet in mijn geheugen staan. De knopen waren me vroeger zo ingeprent dus dat ging wel, dat
was dan weer een meevaller .
Ook met de praktijklessen werd ik met mijn neus op de
feiten gedrukt. Iddo, Erica en Margreet geven afwisselend les. Heel fijn omdat je zo elke keer weer vanuit een
andere invalshoek gecoacht wordt en tips krijgt. Ze leggen alles zo rustig en duidelijk uit en ook met een luchtigheid en soms wat humor. Heerlijk! Zo leerde ik dat de
stand van de zeilen toch best precies te stellen zijn. Ik
wil graag zo hard mogelijk gaan en vind het heerlijk om
hoog aan de wind te varen, maar ja schuiner is niet harder varen (ook al is het leuk). Eigenlijk deed ik altijd maar
wat, hahaha! Ook krijg ik tips en oefeningen in het goed
gijpen, zeilstanden, overstag gaan, aanmeren etc. Dat
het elke keer weer leuker is en dat het vaak ook beter
gaat (met het aanmeren bij een aan de windsekoers bij-

voorbeeld). Echt leuk als dat lukt en mooi leermoment als
het niet in 1x lukt.
Het theorie examen CWO1 vond ik wel een soort van gewichtig: 4 onderdelen, waarvan ik het Parcour meer weg
vond hebben van het spel ‘Cijfers en Letters’ dan met de
zeilstanden (wat een gezoek naar het juiste plaatje en
de daarbij behorende letter of cijfer). Ik ben blij dat ik dat
vrij aan het begin van het examen had gedaan anders
had ik er helemaal een zooitje van gemaakt (persoonlijk
iets hoor). Ook het benoemen van de benamingen aan
de boot was een dingetje. Een pijltje wees helemaal in
het luchtledige. Help! Had ik nou een blackout??Bij nader
inzien was dit de pijl die het grootzeil aangaf (was het de
zenuwen of denk ik gewoon in kronkels ). Het uiteindelijke resultaat: Geslaagd! (al begrijp ik dat u daar, nu u dit
allemaal leest, erg aan gaat twijfelen) .
11 oktober is de Slotdag. Voor CWO1 is dat nieuw en
hebben we geen vergelijk, maar voor de CWO2-ers kan
ik me voorstellen dat deze slotdag door de omstandigheden wel een beetje een tegenvaller is èn karig, in vergelijking met vorig jaar. Ach we roeien met de riemen de we
hebben en hopelijk hebben we volgend jaar de wind weer
in de zeilen 
Ik vind het heerlijk om weer op het water te zijn en het is
jammer dat het seizoen alweer op het einde loopt. Maar
ik heb er in ieder geval van genoten! Dank aan allen!
Groetjes, Carla Ammeraal
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Je ziet het pas als je het door hebt…

Fortuna in Friesland - Olivier en Siep Böhmer
Het is zaterdag 18 juli 2020. We zijn wat laat met boeken van een alternatief voor de oorspronkelijk geboekte
zomervakantie. Alle huisjes waar we wat in zien, zitten
vol. Siep en ik hebben besloten om ‘Fortuna‘ (16m2
zeilnummer 2510) tot ons huisje te bombarderen de komende 3 dagen. Het vaargebied wordt Friesland. Dat is
voor ‘Fortuna’ ook wel eens aardig. Komt ze eens van de
Reeuwijkse plassen af; weer wat dichter bij haar ‘roots’.

Als je op de kant de verrichtingen in de lesboten volgt lijkt
het allemaal zo simpel, totdat je zelf aan het roer zit. Vorig
jaar ben ik ergens halverwege het jaar ingestapt in de
lessen voor CWO 2. Na een aantal jaren in Griekenland
les te hebben gehad op een kajuitjacht moet zo’n Valk
toch niet zo moeilijk zijn zou je denken. Dat bleek in de
praktijk toch een ander verhaal.
De lessen van CWO 2 zijn er op gericht dat je tot windkracht
4 de boot goed onder de knie hebt. Het seizoen kwam door
Corona moeizaam op gang. De eerste twee maanden
gingen verloren door de intelligente lockdown. De boten
lagen in het water, maar gevaren mocht er niet worden.
Begin juni gingen we met een man of 6 aarzelend van
start. Maximaal 2 man in de boot en de instructeurs op de
kant of in een rescue. Voor iedereen was het zoeken. Mijn
gehoor is niet meer zo best dus wat riepen ze nou toch
elke keer? Dan merk je pas dat iets wat er vanaf de kant
simpel uitziet in de praktijk toch niet zo eenvoudig blijkt.
Gaandeweg ging het echter steeds beter al waren er ook
een paar zondagen bij dat de wind het liet afweten. Het
mooie weer maakt dan veel goed. Lekker op het water
en leg maar aan bij de K-boei. Ik kwam er al snel achter
dat het stilleggen van de boot bij die wind nog een hele
kunst bleek te zijn. Hoe minder wind des te lastiger, want
waar zat nu ook al weer die sliplijn? Met meer wind blijkt
ook nog niet zo eenvoudig. Hoog aan de wind je sliplijn
zoeken en dan een meter te vroeg stil komen te liggen
omdat de boot door de golven heel snel snelheid verliest.
Door het veel te doen ging het gelukkig steeds een beetje
beter al werden de laatste weken met de instructeurs aan

boord flinke stappen gezet. Door het engelengeduld van
de mannen en vrouwen die elke zondagochtend paraat
stonden, werden vorderingen gemaakt.
Het is een kwestie van heel veel oefenen en dan ga je
langzamerhand zien waarom bepaalde dingen gebeuren
of juist niet gebeuren. “Man overboord” DRIJF, WIJS. De
paniek mag nu niet toeslaan, maar je hart gaat er wel
sneller van kloppen. snel afvallen en voor de wind varen.
Daarna snel oploeven, een dwarspeiling doen en dan
overstag. De boot moet dan exact aan de hoge kant bij
de drenkeling stil komen te liggen. Je kunt deze oefening
niet genoeg doen zo blijkt. De eerste keer gebeurt er van
alles wat je niet wilt…. Onverwacht gijpen, niet afvallen,
maar als je het door hebt zie je het pas. De laatste les
afgelopen zondag was er 1 met ruim windkracht 4. Twee
riffen hadden we bedacht en de fok maar half uit. Soms
een windvlaag van 6 of zelfs nog iets meer. Samen met
Thijs bleek de boot beheersbaar. We hadden plezier en
ook de drenkeling werd gered.
We sloten het seizoen af met een goed gevoel. We
kunnen de boot de baas en kwamen heel bij het het
steiger terug. Niet te hard, maar precies goed. Volgende
week wordt het oordeel geveld. Gehaald of niet. Het
oordeel zal streng maar rechtvaardig zijn zo weten we
inmiddels. We gaan het zien.
Jos, Piet, Corné, Francois, Harry, Koert-Jan, Peter,
Margreet en Erica. Bedankt voor jullie inzet en geduld.
“Voetnoot. geslaagd  en verder met het vervolg!”

We zetten koers richting Grou. De wind is in de Alde
Faenen nog tamelijk wisselvallig. Bij iedere bocht past
de wind zich zodanig aan dat we hem weer pal tegen
hebben. Onze laveer kwaliteiten nemen met sprongen
toe. We kruisen door de Headamsleat, Grytmansrak en
de Kromme Ie. We gaan er bijna Fries van praten.
[lees het vervolg van onze toertocht op de site van Elfhoeven]

Na wat file bij Utrecht staan we stipt om 12 uur bij de
kraan van Westerdijk te Eernewoude. We worden
vriendelijk ontvangen met een kop koffie. De kraan is
aanzienlijk groter dan verwacht. Het lijkt schieten met
een kanon op een mug. Dat maakt het kranen ogenschijnlijk wat ingewikkelder dan wat we op Elfhoeven
gewend zijn. Mevrouw Westerdijk en haar zoon malen
er niet om. Zij laten ook wel eens kleinere boten met
deze kraan te water. En ‘het is toch een prachtige dag?
We zijn toch buiten?’ Gelijk hebben ze.
Als we zijn opgetuigd bezien we de enorme stapel spullen die we mee zouden willen nemen. Het lijkt wel of we
een maand gaan varen met een ferry in plaats van 4
dagen in een kwadraat. We bereiden ons voor op een
strenge selectie van het hoognodige. Tot onze starre
verbazing blijft de noodzaak tot selecteren uit. Er past
aanzienlijk meer onderdeks bij de 16m2 dan we hadden
ingeschat. Alles is mooi gestuwd. De kuip blijft geheel
vrij van spullen.

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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Zomerzeilweek 1
Hoi, ik ben Brechtje en ik ben hier om te vertellen over
mijn ervaringen van de Zomerzeilweek 2020!

we altijd een theoretische les over de boten en zeilen.
Daarna gingen wij verder zeilen!

Voor de zomerzeilweek had ik nog nooit eerder in
mijn leven gevaren! (Misschien een of twee keer in
een Optimist maar dat was dan wel lang geleden!) De
zeilweek is een leuke en gemakkelijke manier om te
kijken of je zeilen leuk vindt en om beter te worden.
Voor mij was het heel geslaagd, ook omdat je makkelijk
nieuwe vrienden kunt maken en nieuwe herinneringen
met ze kan creëren.

Wat ik het leukste vind aan de zeilweek zijn de docenten.
In het begin van de week worden we toegewezen aan
een leraar en we krijgen de hele week les van hen. Ik
vond het heel leuk om mijn leraar beter te leren kennen
en vrienden te maken met alle anderen daar.

Meestal verliep het schema als volgt. We maakten
onze boten klaar, zeilden een paar uur, kwamen terug
en lunchten. Tijdens de lunch vermaakten de docenten
ons altijd met grappen en tips. Na de lunch hadden

Ik raad iedereen aan om deel te nemen aan de
zomerzeilweek. Tijdens de zomerzeilweek heb ik
met mijn vriendinnen en zus het CWO 1 zwaardboot
gehaald. Het beviel mij zelfs zo goed dat ik nu verder
ga met jeugdzeilen bij Elfhoeven!
Brechtje van der Molen

Zomerzeilweek 2
De zomerzeilweken dit jaar vonden wij geweldig.
We hadden de luxe om 2 keer mee te doen met de
zomerzeilweken en daar hebben we geen moment spijt
van gehad.
De eerste zomerzeilweek was ook onze allereerste
zomerzeilweek dus dat was wel spannend, we wisten niet
wat ons te wachten stond maar we werden super leuk
ontvangen en wij niet alleen, de sfeer was vanaf moment
1 al super fijn. Wat de zomerzeilweken allebei nog leuker
maakte is het enthousiasme van de instructeurs, dat
maakte ook dat we er vanaf moment 1 al lekker in zaten
en dat enthousiasme was heel erg aanstekelijk.Onze
instructeur vind het uiteraard ook leuk om te zeilen en
de laatste dag van de eerste zomerzeilweek had Thirza
even gewisseld zodat hij ook nog even kon zeilen en hij
zat nog geen kwartier in de boot of het roer lag er af.
Lekker bezig Twan! Gelukkig gebeurde dit aan het einde
van de dag en heeft ze niet heel veel meer gemist.
De tweede zomerzeilweek begon voor ons wel een
stuk relaxter omdat we al enigszins wisten wat we
konden verwachten, toch was de tweede zomerzeilweek
heel anders dan de eerste zomerzeilweek maar zeker

niet minder leuk. Waar we bang voor waren was dat
bijvoorbeeld het avondspel hetzelfde was als de eerste
zomerzeilweek en dat we wat dat betreft alles al wel
gezien zouden hebben maar gelukkig was ook dat heel
anders. De leukste momenten van de zeilweken vonden
plaats in te pauzes tussen het zeilen door. Daar kwamen
de leuke verhalen boven water, werd er gelachen,
gezwommen al was dat 9 van de 10 keer per ongeluk
en elke pauze kregen we wat lekkers. Aan het einde van
de dag kwamen we vol verhalen thuis en meestal ging
dat over de pauze en over snoep waardoor onze ouders
dachten dat we niets anders deden dan snoepen op
zeilkamp maar naast de leuke spelletjes en het snoepen
tussendoor leer je natuurlijk ook (nog beter te) zeilen,
er wordt de hele week heel hard gewerkt om CWO’s te
halen maar er wordt ook steeds herhaalt dat het niet erg is
als je die niet haalt, waardoor we lol hebben belangrijker
vonden dan presteren en dat haalde de druk er wel af.
Als we de zeilweken moesten beschrijven in een paar
woorden dan waren beide zeilweken super gezellig,
ongelofelijk leuk, erg leerzaam en super geslaagd.
Kyra (12) en Thirza (14) Franken
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Daghap in het weekend

De Reeuwijk Invitational 2020

Na het zeilen op zaterdag en zondag nog even blijven
hangen bij Elfhoeven. En dan samen met vrienden of
familie genieten van de daghap. Chefkok Marco heeft
afgelopen tijd pure, mooie gerechten geserveerd. Gemaakt met verse ingrediënten en smaakvol samengesteld.

terugkeren. En ook de Pasta
di Marco met rijk aroma van
basilicum.

Ik hoop dat de huisgemaakte paëlla regelmatig gaat

Erica van Os

Met zorg en liefde bereid.
En met smaak genuttigd.

Zonnige opening van het terras door wethouders bij GWV Elfhoeven

De wethouders Dirk-Jan Knol en Odd Wagner van de
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk kwamen zondag
5 juli naar GWV Elfhoeven aan de Platteweg 73 in
Reeuwijk om het mooie nieuwe terras te openen. Dit
terras is een verrijking van de vereniging waarmee
we een prachtige plek gecreëerd hebben met uitzicht
over het water. Behalve in betere faciliteiten, investeren we ook in zeilopleidingen voor de jeugd en voor
volwassenen, in sloeproeien en wedstrijdzeilen. Met
deze investeringen wil GWV Elfhoeven voor vele jaren bijdragen aan duurzame watersport op de Reeuwijkse plassen.

E’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e
’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e
’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e
’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e
’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’
ee’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’
e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’
e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’
e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’
e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’
De inleiding is een soort vertaling van een lach die
op afstand te horen is, er overal dus bovenuit priemt
en op een zeilweekend gemiddeld een keer of 20 te
horen en daar heb je echt geen bijzonder goed gehoor voor nodig. Het is de lach van de winnaar van de
Reeuwijk Invitational 2020 (de vervanger in de corona periode van het NK voor Reeuwijkers/oud-Reeuwijkers en genodigden): Paul Bournas. De winnaar
overschaduwde zijn eigen overwinning door een horror aanvaring met de P6 van Hans van Stekelenborg.
Het laatste wat je wilt als zeiler, liefhebber van mooie
boten en wedstrijdzeiler, maar helaas het gebeurt. Je
moet er wat voor over hebben om te winnen zullen we
maar zeggen. Ik zag het gebeuren, verplaatste me te
veel in Hans (en ik zag even ‘onze’ 387 in een flits omgetoverd worden in een kijkdoos) en ik vertelde aan

Henri Boere dat ik de rest van de wedstrijd ‘offline’
was. De P111 had een vergelijkbaar incident met de
P10, maar gelukkig zonder extreme schade. Zo zie je
maar dat zelfs de-van-nature-met-meer-talent-gezegende-zeilers ook maar mensen zijn en ogenschijnlijk
duidelijke situaties verkeerd kunnen inschatten.
Zo, het vervelende gedeelte hebben we nu maar gehad! Want wat is het altijd leuk om weer terug te komen bij de Goudse Watersportvereniging Elfhoeven.
Of het nou de mensen zelf zijn, het knusse gebeuren
of de herinneringen aan Goudse Zeilweken toen een
ik jaar of 14/15 was dan is het wel de altijd gemoedelijke en gastvrije sfeer. Het clubbuis ademt nostalgie
en de paradepaardjes van de club hangen met zijn
of haar blauwe wimpel(s) aan het plafond. Nee, de
Reeuwijkers zijn niet vies van een beetje heldenverering. Ik zal de volgende keer eens foto’s maken van
dat plafond en door-appen naar de voorzitter van de
Vrijbuiter met ondersteunende tekst: “zo kan het ook”.
[lees het vervolg van dit verslag op de site van Elfhoeven]
Cheers,
Bob Heineke

de natuur op de Reeuwijkse Plassen benadrukt. Watersport en natuurontwikkeling komen in Reeuwijk
Bodegraven samen. Daarna, op een zonovergoten
terras met een stevige bries door de haren, verbrak
de heer Knol de afscheiding tussen terras en gazon,
waarmee het nieuwe terras officieel in gebruik werd
genomen.

In de toespraken van de voorzitter, Ed van Gils, en
van die van de wethouders Knol en Wagner werden
het belang van watersport en de ontwikkelingen van
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Sharpie evenement
In september gingen er vele zeilevenementen niet
door, maar bij Elfhoeven vonden er een aantal wel
plaats, kleinschalig dat wel.
Het weekend van 19 en 20 september waren de Sharpies onze gast. Zeven fraaie slanke houten scheepjes van begin jaren dertig. Deze klasse komt al jaren
naar Elfhoeven om er een klasse-evenement te houden. Deze relaxte eigenaren komen voor een lekker
potje zeilen en genieten van de watersport, een protestcomité heb je niet nodig.

Onderhoud en natuur op Elfhoeven 2020
Onder ideale omstandigheden hebben zij tien wedstrijdjes gevaren. Ontspannen, maar wel geconcentreerd, werd met wisselend succes de serie afgewerkt
door de verschillende scheepjes. We hebben het de
zeilers weer aantrekkelijk gemaakt en hun intentie is
om volgend jaar weer naar Reeuwijk te komen. Klein
maar fijn.

De lier van Elfhoeven wordt intensief gebruikt. Ieder
jaar wordt deze gekeurd en ongeveer om de 5 jaar
worden de hangbanden na meting vervangen. Maar
om het lieren gesmeerd te laten lopen is er ook jaarlijks onderhoud nodig. De lier piepte en knarste. Nico
Both en Ben van der Hoorn hebben de lier weer gesmeerd en daarmee is deze klaar voor het najaar
wanneer de boten uit het water gaan.

Chris ten Hoopen
Toen de lier niet meer knarste en piepte bleek dat de
putten van de afspuitplaats verstopt waren. Dat viel
niet mee, en na enige uren arbeid hebben Nico Both
en Ben van der Hoorn ook dit probleem weer opgelost.
Ben van der Hoorn is met Nico Both wekenlang intensief bezig geweest de fundering van het botenhuis te
vervangen zodat deze weer tientallen jaren mee kan.
De zwaluwen maken hier dankbaar gebruik van.

Vroeger gebruikten ze carboleum, nu hebben we
Bruinoleum gebruikt. Vooral voor het milieu een veel
duurzamer materiaal.
Ben kon er prima mee om gaan, Gert Jan van de Vegte niet. Hij kreeg een allergische reactie. Helemaal
vriendelijk is het Bruinoleum dus niet. Nico Both heeft
samen met Ben het karwei afgemaakt en samen zijn
ze daar vele uren mee bezig geweest. Ook de Oostkant is helemaal gedaan zodat het botenhuis er weer
als nieuw uit ziet.
Nu aan het einde van het seizoen is het op Elfhoeven stiller door de beperkende maatregelen, maar er
blijven klussen te doen. Zoals het rondje Elfhoeven
door Ben, waarbij hij toch een kwart vuilniszak aan
zwerfafval opruimt en hij de stenen bij de trailerhelling
netjes aanlegt zodat iedereen deze comfortabel kan
gebruiken.
Klaar voor het volgende seizoen!

Het botenhuis zelf had ook dringend weer een verfbeurt nodig.

Jeroen Kooi
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Kielboot CWO 1
Goed voorbeeld doet goed volgen! Zo dacht ik als
vader tenminste. Met mijn jongste dochter eens
informeren bij Elfhoeven of we samen de kielboot
opleiding konden volgen. Tijdens ons eerste gesprekje met Iddo en Sanne werd ons echter al gauw
bijgebracht dat zeilen met je vader in een kielboot
toch wel heel erg niet cool was. En als je een beetje
hip & happening was, je toch vooral bij de jeugdige
zwaardboten moest zijn. Zie hierboven het resultaat, voor Brechtje dan!
Dus voor mijn eerste les goed en wel begonnen
was, kon ik mijn vaderlijke voorbeeld functie al laten varen. Voordeel was natuurlijk wel dat ik rustig
alle fouten kon maken zonder dat mij deze aan de
keukentafel nog eens stevig werden ingewreven!
En fouten heb ik gemaakt! Maar onder de geduldige
hoede van Iddo, Margreet, Erica en Koert-Jan voelden al die fouten vooral als leermomenten. En niet
als deuken en krassen op mijn ontluikende schippers-ego.
Wat mij verder opviel als nieuwkomer; de vriendelijkheid en openheid van mensen op de vereniging.
Iedereen die het hek doorkomt kan rekenen op een
vriendelijke groet en voor elke beginnersvraag wordt
alle tijd genomen.
Weer terug naar mijn CWO 1 ervaringen. In het korte Corona seizoen werd alles uit de kast gehaald om
de cursisten de beginselen van het kielbootzeilen bij
te brengen. Elke week kregen we, soms meerdere keren, strakke appjes van instructeurs wie, waar
en wanneer werd verwacht met de laatste inzichten

over de juiste manier van knopen leggen, schootbediening, etc.
Na het doornemen van de eerste 3 hoofdstukken
van ‘De leidraad voor de zeiler” meldde ik mij vervolgens op maandagavond 21 september op de Elfhoeven voor het CWO 1 theorie-examen. Ervan uitgaande dat ik na 3 kwartier weer buiten zou staan,
bekroop mij een licht gevoel van paniek toen ik mijn
mede-cursisten met passer, geo-driehoek, gum en
potlood in examenopstelling achter de tafels zitten.
Alleen de rekenmachines leken nog te ontbreken
in deze flash-back naar mijn wiskunde examen van
de middelbare school. Een andere ego-crasher; ik
bleek nu toch echt een leesbril nodig te hebben om
de kleine lettertjes en zeilstanden goed te kunnen
doorgronden. Maar aan het eind van de avond was
er het verlossende woord voor de meeste mede-cursisten en mijzelf: Geslaagd voor de theorie!
Deze lijn werd vervolgens doorgezet tijdens de slotdag op 11 oktober. Het zeilen van de wedstrijd was
echt een mooie afsluiting van mijn eerste zeilseizoen. “Ik ga jullie heel relaxed door het veld leiden”,
aldus Erica, wetende dat het onze eerste zeilwedstrijd was. Maar dankzij haar scherpe zeilinzicht en
ditto maneuvres kwamen we toch na twee rondes
als 2e over de finishlijn! Een prima einde en tegelijk
voor ons het begin een nieuwe familie hobby. Want
naast mijzelf en Brechtje is ondertussen ook zus &
dochter Meinke besmet met het zeilvirus. En dat is
in deze tijden een positief resultaat!
Ewout van der Molen
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Virtual Regatta

Weer het water op!

Op dinsdagavond willen we maar 1 ding! Zeilen! Wanneer het maar mogelijk was gingen we het water op
dit jaar op dinsdagavond. Trainen en elkaar uitdagen.
De wind door onze haren. Stamppotwedstrijden in
september. Daarna verder trainen.

Het zijn bijzondere tijden en die vragen om bijzondere en
sportieve creatieve oplossingen! Nadat het leven lange
genoeg ‘stil’ heeft gestaan en wij lang genoeg stil hebben
kunnen staan bij ons zelf, kwam het verlossende woord
op 7 juni dat we mochten komen trainen! Yess, want wat
heb ik het gemist.

En dan wordt het donker eind september. En dan raken we allemaal aan huis gekluisterd. Gelukkig kunnen we dan nog virtueel zeilen. Anton zeilt strak van
start naar finish, vaak niet gehinderd door enige tegenstand. De schaduw van de wind zou ik in het echt
ook wel willen zien.
Dank Arthur voor het faciliteren van deze activiteit.

9 juni de eerste training, echte Elfhoeven omstandigheden. De wind die er stond was erg dunnetjes en veranderlijk en het was goed zoeken naar de vlagen, maar
onze ‘ad-interim’ trainingsleider Egbert wist er toch nog
drie potjes uit te slepen. 16 juni, ja wederom Egbert
aan het roer van onze Berenboot, alleen waar was de

wind…. Niet helemaal mijn dagje maar beter dan thuis
op de bank . 23 juni dan de herkansing?!? Werkelijk
bijna Mediterrane omstandigheden en twee fantastische
potjes gevaren.
Zowel op het water als op de kant is de strijd nog niet
gestreden! Maar het ziet er Optimistisch uit! Dank voor
het comité en de gastvrijheid van Marco natuurlijk niet
te vergeten!
Tot op het water!
Groet, Robert van der Bruggen (Laser 193543)

Waarom zijn de bananen krom ?
Waarom zijn de bananen krom? Weet ik veel !
Wel weet ik , dat ze op zaterdag 29 augustus 2020 op de
bar van Elfhoeven stonden.
Deze zaterdag staat in het teken van de laatste dag van
het jeugdevenement , het weer is zeer wisselvallig met
veel regen.
Met mijn lieve vrouw Tonny – 14 dagen ouder dan ik –
besluiten we nog even langs Elfhoeven te gaan , om nog
naar de boot te kijken na al die regen en ook om zeker
ter zijn dat de Stamppotraces voor aanstaande dinsdag
zullen doorgaan en ik op de Berenboot een plaatsje heb.
Gelukkig treft ik Chris ten Hoopen aan de bar en hij bevestigt, dat ik ben aangemonsterd .
Dus kunnen we wel weer naar huis. Maar ja dat is ook
zo wat .

Zo gingen we een poosje door met het inventariseren,
wat voor een bezittingen we allemaal hebben. Een vloot
van zeilschepen en 1 roeiboot. Een uniek parkeerterrein
in het Reeuwijkse gebied en dan bananen op de bar. Je
houdt het allemaal niet voor mogelijk.
Ik vond het gewoon leuk om op zo’n baaldag met al die
regen even langs te gaan bij Elfhoeven.
En toen we naar huis gingen begon het zonnetje te schijnen. Een verjaarscadeautje dus .
Hans de Wit

Dus Chris begint te vertellen over zijn watersportvakantie in Zeeland met weinig wind en met soms erg veel
stroming. En van het een komt het ander. We spreken
onze waardering uit over de nieuwe uitbreiding van het
terras. Een schot in de roos . Wie bedenkt nu zo iets?
Uitbreiding van het terras op het Noord-Westen. Daar
zijn stormen zelfs naar vernoemd.
De bezettingsgraad van het uitgebreide terras spreekt
boekdelen. Voor iedereen is er plaats op 1,5 meter, hoe
verzin je het? Elfhoeven deed het. Wat een visie !
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Kaagweekend
In het riet in het ‘Spijkerboor’ haken op zondag 13
september 2020 zeven polyvalken aan elkaar met
ogenschijnlijk kriskras voor- en achter landvasten,
verankerd door middel van een aantal in de modder
gestoken vaarbomen.
Genietend van warm bier, wijn en chips wordt er
gelachen en gezellig gebabbeld over het afgelopen
Kaagweekend van Elfhoeven.
De groep van zaterdag staat om half 10 al te trappelen vanwege de frisse lucht én van enthousiasme
bij Jachtwerf Hoogenboom op Kaageiland. Sommigen hebben hun tassen al bij hotel Orion gezet die
daar ‘s avonds gaan overnachten, anderen zeilen
één dag of slapen liever in hun eigen bed. Een klein
groepje slaapt in een tent op de boerencamping
van het eiland, met een 5-sterren ontbijt…. in de
ochtend, om de herinnering warm te houden aan
eerdere zeilweekenden.
Nadat de Covid-proof-bootindeling bekend is gemaakt, tuigen we onze boten op. Degenen die het
lef hebben om hun boot al varend op te tuigen krijgen ongevraagd en zonder inspraak een lift naar
de vlonder van de eigenaar die handig de voorlandvast te pakken weet te krijgen en de boot erheen
stuurt. Daar had hij al teveel ervaring mee gehad,
zo vertelde aan degene die ernaar had gevraagd:
‘die huurders doen maar wat’. Vandaar ook dat bij
alle polyvalken de kraanlijn ontbrak.
De vlaggeboot van Kiek achterna zeilend en aangemaand tot doorgaan door de bezemboot van Ed
varen we de route die Kiek ons via Whats-app opgeeft, tot de pauze bij de sociëteit. Daar genieten
we van onze eigen meegebrachte bammetjes of
doen een bestelling.
We varen de route, begeleid door opmerkelijke en
grappige feitjes over de omgeving via Whats app
(wist je dat begin jaren 80 de Omo reclame hier
is opgenomen, met de wapperende witte lakens;
‘Omo wast door en door schoon’... en dat André van
Duin hier in een molen heeft gewoond… ?) tot we
bij het Spijkerboor terecht komen waar we de boten
aan elkaar knopen.

We wisselen uit wie waar is vastgelopen en dus
blijkbaar niet voldoende heeft opgelet toen Kiek ons
allen op het hart drukte, tijdens haar praatje aan het
begin van de ochtend, over het risico op vastlopen
bij ‘lichtgroen’ riet, dat namelijk aanzienlijk verschilt
met ‘donkergroen’ riet waar je vlak langs kunt zeilen.
Bijna iedere polyvalk, ongeacht de ervaring van de
kapitein zit tijdens het weekend wel ergens op de
Kagerplassen vast in de klei of stenen, al is het niet
in het te groene riet langs... dan wel onder één van
de bruggetjes die we tegenkomen in de Zomersloot
of Zevenhuizervaart. Eigenhandig omhoog en neergehaald zijn we niet afhankelijk van brugwachters.
Al zou niemand zonder de kennis van Kiek het lef
hebben of op het idee komen om de sloten van de
Kagerplassen te bevaren. Zo zeilen we van sloot
tot sloot met 9 polyvalken langs groene weilanden
op de fok. Wat een prachtig gezicht! En we trekken
een hoop bekijks van de plaatselijke koeien, schapen en buurtbewoners.
Na een heerlijk diner bij Benjamin nemen we ‘s
avonds van een aantal leden afscheid om nieuwe
leden zondagochtend te verwelkomen.
Daar het op zaterdag nog windkracht 4 met harde
windstoten van windkracht 5 was met af en toe een
miezer, was het zondag een stralend blauwe lucht
met windkracht 3 met af en toe een vlaagje.
Zo ook zondag varen we de Vlaggeboot van Kiek
achterna.
[lees het vervolg van dit verslag op de site van Elfhoeven]
Hendrik en Neline Schollaart
Gouda
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Stamppotwedstrijden 2020
Recentelijk is er op 1, 8 en 15 september weer gestreden om “heerlijke stamppot”.
Ja, je leest het goed…..naast lekker zeilen is er een
nieuwe traditie in wording: “stamppotzeilen”.
Gelukkig zijn de starttijden vroeger gepland dan de
zomeravondwedstrijden, eerste start om 18.30 uur.
Dat is ook wel nodig om drie wedstrijden te kunnen
varen, anders kun je in het donker je boot aftuigen
en opruimen. Voor iedereen die thuis werkt is het
makkelijker om wat eerder je boot op te kunnen tuigen zodat je tijdig bij de vroegere start bent.
Er werd gevaren in drie klassen, in startvolgorde
eerst de eenmansboten (10 deelnemers), daarna de
meermansboten (17 deelnemers) en als laatste de
tourklasse (8 deelnemers). Bij de meermansboten
zijn twee “nieuwe” boten gesignaleerd, een Javelin
en een Stern. De wedstrijden zijn gezeild met weinig
wind. Dat betekent een goede oefening in geduld,
concentratie en lichtweer-trim……

Midzomernacht zeiltocht
Bij de meermansboten varen verschillende type boten mee, met verschillende kwaliteiten. Verschil in
hoogte aan de wind, een zwaardere boot die na een
vlaag langer door blijft drijven. Zo kan het gebeuren dat je denkt dat je een snelle boot hebt………..
en dat er dan toch “per ongeluk” iemand voor je uit
vaart…….
Helaas liet de wind het de laatste avond volledig afweten en volgde al snel de prijsuitreiking.
Een prijs in ontvangst nemen is leuk, nog belangrijker is de goede sfeer waarin wij ons de uitstekende
stamppot lieten smaken. De laatste avond verliep
wat temperatuur betreft in een tropische sfeer, bijzonder om bij 30 graden stamppot te eten………….
Complimenten aan de kok!
Zeilgroeten, Martin & Rowena

Vrijdag 3 juli werd de traditionele midzomernacht
zeiltocht gehouden. Een tocht voor leden van de vereniging met hun eventuele gezinsleden over diverse
plassen met een heuse vloot aan boten. Rond zeven
uur ’s avonds verzamelden we bij de Elfhoeven op
het terras. Onder het genot van een kop koffie of
thee maakte iedereen kennis met elkaar en werden
de laatste organisatorische zaken geregeld, zoals de
route, wie bij wie in de boot plaatsnam en het regelen van het passeren van de bruggen.
Zo’n elf boten werden voorbereid op de tocht en na
het palaver gingen we het water op, voorzien van
proviand, warme en waterbestendige zeilkleding,
een wit rondschijnend licht voor in de top en een
zaklamp voor de donkere uurtjes. Er stond al een
flinke wind en de verwachting was niet dat deze zou
afnemen, al werd door een van de organisatoren anders voorspeld .
Vanwege de Zuidwester werd besloten het rondje
linksom te varen. Van de Elfhoeven via de Klein Elfhoeven naar de Vrijhoef, rechtsom de Kalverbroek
op, door naar de Nieuwerbroek en dan via de ’s Gravenkoop naar ‘Opa Antonio de ijscoman’.

Al snel bleek dat het gestoken rif in het grootzeil van
onze polyvalk niet te behoedzaam was geweest. De
wind trok aan naar een dikke 20 knopen met vlagen
richting de 25 of meer. Op de Kalverbroek zorgde
deze forse wind voor spectaculair zeilplezier waarbij ‘voor de wind afkruisen’ de enige optie bleek
om gijpen en risico op schade te voorkomen. Een
paar veenbulten en ondieptes aan de kant maakte
het extra spannend. Op de Nieuwerbroek moesten
we naar lagerwal om het bruggetje op de Nieuwenbroeksedijk te passeren richting de ’s-Gravenkoop.
Dit zorgde opnieuw voor wat uitdagingen. Hoge
golven, bakken overslaand buiswater en strepen
schuim dreven de boten op tot plané-achtige prestaties. Eindelijk werden de zelflozers weer eens op de
proef gesteld. De aanlandige wind maakte het lastig
de opening naar het bruggetje in te zeilen. Dan maar
de boel laten zakken en even met het motortje een
collega Polyvalk helpen veilig naar de andere plas
te komen.
[lees het vervolg van dit verslag op de site van Elfhoeven]
Ramon Blenderman
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