Ons Elfhoeven, 2013
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Van de redactie,
Je hoeft niet achter de geraniums te zitten. We hebben je hulp heel hard
nodig. En je wordt heel erg gewaardeerd. Dus meld je aan bij de club. Er is
voor elk wat wils.
Lees ook het verslag van de ijszeilwedstrijd op de Reeuwijkse plassen en de
4e Winterwedstrijd
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Agenda
Maart
3
10
24
30
31

Winterwedstrijd 5
Wedstrijdregels 2013-2016
Winterwedstrijd 6 + 1e Onderlinge
Paaswedstrijden
Paaswedstrijden

11.30 uur
14.00 uur
11.30 uur
11.00 uur
11.00 uur

April
1
7
21
23

1e Opstapdag Smile
2e Onderlinge R&Z
Elfhoeven Junior League 1
Voorjaarsvergadering ALV

11.00 uur
12.00 uur
12.00 uur
20.00 uur

Mei
7
12
18
19
20
25
26
28

Dinsdagavondwedstrijd
Elfhoeven Junior League 1
Goudse Zeilweek
Goudse Zeilweek
1e Opstapdag Smile
Sharpie weekend
Sharpie weekend
Dinsdagavondwedstrijd

12.00 uur
11.00 uur

Het clubgebouw is vanaf 1 november alleen zondag geopend van 10.00 uur
tot 18.00 uur. Bij evenementen en activiteiten gelden andere openingstijden.
Op zondag vertrekken de Nordic Walkers om 9.30 uur en de trimmers om 10.30 uur
Online inschrijven voor wedstrijden: zie www.elfhoeven.nl. Zowel bovenstaande
agenda als de uitslagen, afgelastingen en andere informatie over de vereniging
zijn te vinden op teletextpagina 299 van de kabelkrant Gouda en op
www.elfhoeven.nl.
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Van achter de bestuurstafel
We zijn weer terug bij af! Het bestuur heeft gemeend om
een aantal redenen de arbeidsovereenkomst met Rob en
Wilma, onze horeca-beheerders, op te moeten zeggen. Het
ontslaan van mensen is niet iets wat ik niet dagelijks doe en ik
vind het ook vreselijk om te moeten doen. Toch moet je het
verenigingsbelang in het oog houden en daar naar handelen.
We zijn nu weer op het punt aangeland dat we opnieuw de
hele sollicitatieprocedure gaan opstarten.
Doordat we niet langer een vaste bezetting van het clubhuis hebben, komen
er een aantal taken op ons af die wel moeten worden uitgevoerd zoals
schoonmaak, inkoop en bediening achter de bar.
De nieuwe situatie houdt daarom in dat de bezetting van de bar voorlopig
wordt overgenomen door vrijwilligers. Ik hoop van harte dat u zich na de
oproep in het clubblad in groten getale heeft aangemeld. Als gevolg van het
wegvallen van de beheerders zal de kaart drastisch worden versoberd tijdens
de openstellingstijden. We gaan er van uit dat u daar begrip voor heeft en
hopen dat we zo snel mogelijk weer een goede en volledige barbezetting
kunnen garanderen.
Vrijdagavond 1 februari had het bestuur de vrijwilligers van onze vereniging
uitgenodigd om hen te bedanken voor hun inzet. De opkomst was prima, de
sfeer uitstekend en het eten heerlijk! De evenementencommissie heeft zich
enorm ingespannen om u op een gepaste wijze te bedanken voor uw inzet
het afgelopen jaar. Dit jaar hebben we er voor gekozen om één gezamenlijke
avond te organiseren voor álle vrijwilligers, waar we voorheen veelal binnen
de eigen commissies wat organiseerden.
“Dat is naar mijn
Ik denk dat we kunnen terugkijken op
een geslaagde opzet die voor herhaling
overtuiging de kern
vatbaar is. De hoeveelheid uitnodigingen
van het lidmaatschap
die we hebben verstuurd in verhouding
tot het totaal aantal leden maakt menige
van een vereniging!”
vereniging jaloers, ik heb het al eens eerder
gemeld maar ik ben er enorm trots op dat we zo enorm veel bereidheid vinden
iets meer te doen voor de vereniging dan alleen maar consumeren. Dat is naar
mijn overtuiging de kern van het lidmaatschap van een vereniging!
Lodewijk Baas gaat als nieuwe Commissaris Wedstrijden aan de slag om de
onderlinge wedstrijden nieuw leven in te blazen. Om vooral ook minder ervaren
wedstrijdzeilers de kans te geven hun zeilkwaliteiten te verbeteren worden er
om de Senior League diverse mogelijkheden gecreëerd die deze verbetering
mogelijk maken. Hij ligt de plannen zelf toe in een artikel in dit clubblad.
Op 23 maart zullen we de nieuwe leden van dit seizoen verwelkomen binnen
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de vereniging. Ik hoop dat u al die vreemde gezichten snel het gevoel kunt
geven dat ze lid zijn geworden van een erg leuke, actieve en groeiende
vereniging.
Verder zullen we op 14 juni aanstaande een ‘Open Dag’ organiseren met als
doel het werven van nieuwe leden. We zitten gelukkig nog bijzonder goed
in de leden maar hebben toch gemeend dat we ons wat actiever mogen
profileren in Gouda en Bodegraven/Reeuwijk. Hoe deze open dag vorm zal
worden gegeven zal de komende maanden duidelijk worden. Mogelijk dat
een beroep wordt gedaan op een aantal leden voor het ondersteunen van
enkele activiteiten.
U weet mogelijk dat het meest recente beleidsplan van Elfhoeven stamt uit
2008. De wereld om ons heen is in die periode veranderd. Wij menen dat
dit een goede aanleiding is om aan de slag te gaan met het opstellen van
een geactualiseerd beleidsplan. Het uitgangspunt van dit meerjarenplan is
een analyse van onze sterke zwakke punten. Het bestuur gaat de komende
maanden voortvarend aan de slag met de ontwikkeling van dit plan en
we willen het uiteindelijke, definitieve beleidsplan presenteren tijdens de
najaarsvergadering, de vergadering waarin we gewoontegetrouw naar de
toekomst kijken. U heeft allemaal de mogelijkheid om het huidige beleidsplan
te lezen via de website. Ik nodig u van harte uit om dat vooral ook te doen en
vooral ook om dit kritisch te doen zodat u ons, uw bestuur, richtinggevende
adviezen kunt geven over waar we naar toe moeten met Elfhoeven en hoe we
daar moeten komen.
De laatste bestuursvergadering was er één met grote, belangrijke
onderwerpen. Belangrijk is dat we het belang van de vereniging voorop blijven
stellen.
Guus de Koster

Gezocht: leden voor sollicitatiecommissie
Zoals u eerder in het blad hebt kunnen lezen, moeten we opnieuw op zoek
naar horeca-beheerders voor het clubhuis. Vorig jaar hebben we van een
aantal leden ondersteuning gekregen bij het voorbereiden en uitvoeren van
de sollicitatiegesprekken.
Wilt u daar dit jaar een bijdrage aan leveren en hebt u enige ervaring met het
werven en selecteren van kandidaten, laat het dan aan mij weten!
Guus de Koster
Voorzitter
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Vrijwilligers voor de Wedstrijdcommissie
Om met de deur in huis te vallen: Er is op zaterdag 9 maart voor elke vrijwilliger,
nieuw of oud, een bijeenkomst in het clubhuis om 15:00 uur.
De commissie hoopt dan een rooster te kunnen maken waarop staat vermeld
wie, welke en wanneer hulp komt bieden.
Deze commissie zoekt namelijk leden die op vrijwillige basis mee willen werken
de wedstrijden te doen slagen.
Er zijn lieden nodig die meehelpen op het startschip. Het gaat er daarbij om
de tijd bij te houden, uitslagen te noteren of vlaggen te hijsen. Als je zo iets nog
nooit hebt gedaan is dat niet erg. Er zijn voldoende ervaren mensen die je de
kneepjes van dat vak in no time bijbrengen.
Er zijn ook mensen nodig die de rescues bemannen. Daarvoor is geen
vaarbewijs nodig, voorzichtig omgaan met de spullen is vereist.
Voor het varen met de Gummibeer is vaarbewijs 2 nodig, bovendien moet je
zijn ingewijd in het gebruik van die boot. Een “cursus” stelt je daarvan op de
hoogte.
Voor alle vrijwilligers geldt dat zij op de wedstrijddag waarvoor zij zich hebben
ingeschreven één uur voor de eerste start op het clubhuis aanwezig zijn.
De commissie ziet uit naar een grote opkomst op zaterdag 9 maart en
vertrouwt er op dat er een mooi schema is te maken.
Met vriendelijke groet,
Peter Verhoeven, wedstrijdsecretaris.

Vrijwilligersavond geslaagd!

5

Nieuwkoop wint op de Reeuwijkse plassen
Zaterdag 26 januari jl. is het ijszeilevenement NRE On Ice 2013 gewonnen
door de zeiler die Nieuwkoop vertegenwoordigde. Na drie spannende races
moesten zijn concurrenten hun meerdere erkennen.
Op de bevroren plassen was de ijszeiler van Kaag en Braassem de grootste
concurrent van de winnaar. Helaas werd het voor deze zeiler een tweede
plaats. Een sterke prestatie werd ook geleverd door de zeiler van Alphen aan
den Rijn; goed voor de derde plaats. Tot op de laatste minuut lieten de ijszeilers
alle toeschouwers genieten van een spectaculaire show.
Ideale omstandigheden
Dit was het tweede jaar dat deze ijszeilwedstrijd werd georganiseerd; als
winterse variant van het zomerse zeilfestijn Nationaal Regenboog Evenement.
De dag begon winters met vorst en sneeuw, waarbij vooral stevige wind
zorgde voor ideale omstandigheden. De teams Aalsmeer, Alphen aan den Rijn,
Bodegraven-Reeuwijk, Bollenstreek, Groene Hart, Haarlemmermeer, Kaag en
Braassem, Leiden, Leiderdorp, Leidschendam Voorburg, Nieuwkoop, Ronde
Venen, Teylingen, Utrecht en Zuid-Holland bonden de strijd aan met elkaar.
Rond de boeien spatte het sneeuw soms een meter de hoogte in.
De wind kwam uit het zuiden en draaide naar het zuidwesten, met een
constante windkracht vier. De wedstrijden volgden elkaar in hoog tempo op.
Door dit intensieve schema bleven de zeilers op temperatuur, op een paar
koude vingers na. De wedstrijdleiding daarentegen had het zwaar, maar ook zij
kijken uiteindelijk terug op een prachtig evenement.

Foto: Bertel Kolthof
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Winterwedstrijd 10 februari
Klasses: 16m2, Laser, Valk, Randmeer, Eenmans, Meermans.
Alweer de 2e winterwedstrijd in 2013! Incl. de uitslag!
Een onverwachte toch erg mooie winterwedstrijd, waarin we ‘s morgens 2
wedstrijden en ‘s middags 3 wedstrijden hebben gevaren. Het was wel erg
koud maar er werd wel heerlijk gezeild. Jammer dat er niet zoveel deelnemers
waren, zij vonden het zeker te koud of dachten die jongens bij Elfhoeven laten
het toch niet doorgaan! Nou mis hoor! Zolang er geen ijs ligt en het geen
windkracht 7 is gaan we gewoon lekker zeilen, wat Chris ten Hoopen al zei bij
de prijsuitreiking, dat (winter)zeilen toch wel een echte mannensport is, al zie ik
toch wel de nodige dames, dus volgens mij meer voor “bikkels”.
Als je nog een leuke filmimpressie wilt zien, die Wouter van der Gronden heeft
gemaakt, kijk dan hier even!
http://www.youtube.com/watch?v=rozz8rnfy4c
Tot 3 maart,
Fred Jacobs
No Zeilno Naam
1 595 Berend-Kees van Loo

Punten 8
505
1

9
1

10 11 12
1 1 1

Punten
3809
2730
2480
2031
1049
721
552
226

9
1
3
4
2
6
7
5
dns

10
1
2
4
3
6
5
dns
dns

Uitslag Randmeer
No
1
2
3
4
5
6
7
8

Zeilno Naam
1090 Ben van der Hoorn
1030 Wouter van der Gronden
545 Jeroen Gijzen
1052 Henk Plaatje
922 Joost Hocker
219 Tiemen Winkel
1100 Paul Knoop
350 Bertel Kolthof

8
1
3
2
4
dnf
7
5
6

11
2
1
4
3
6
5
dns
dns

12
3
4
1
5
2
6
dns
dns
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Beste O-Jollers,
Het zeilseizoen 2013 komt er aan, vloot Reeuwijk heeft voor de O-Jol zeilers een
extra trainingstraject gerealiseerd in samenwerking met de vrijwilligers van GWV
Elfhoeven en de Roei- en Zeil vereniging ΄Gouda΄. De doelstelling is trainen in wedstrijdverband op verschillende zondagmiddagen en dinsdagavonden. Tijdens deze
wedstrijden doen ook andere klassen mee o.a. 16m², Randmeren, Smile’s, etc.
HET IS EEN PERFECTE KANS VANWEGE:
•	Een leuke middag of avond met je
O-Jol varen.
• Boottrim bijstellen en uittesten.
•	Geleerde zeiltactiek in de praktijk
uitvoeren.
• Starttechniek verbeteren.
• 12.00 starten.
•	Op en neer baan met beneden
spreaders.

•	Max. 3 wedstrijden per middag of
avond.
•	Direct starten na kleine tussenpauze.
• Laag inschrijfgeld.
• Ook voor niet-leden.
• Gezellige Après-Sail.
• Prijsuitreiking.

Dus noteer in je agenda de onderstaande datums voor een ieder die komen wil.
U kan ook aan onderstaande doorgeven wanneer u komt, dan schrijf ik u al in.
Adressen:
Goudse Watersport Vereniging Elfhoeven, Platteweg 73 te Reeuwijk.
Roei- en Zeilvereniging ΄Gouda΄, Notaris d’Aumerielaan 35 te Reeuwijk
Datum
Datum
ONDERLINGE
O-Jollen
24-03 Elfhoeven
GPW*
07-04 Roei & Zeil
GPW*
21-04 Elfhoeven
Bossche bollen
12-05 Elfhoeven
ZZ-Zuidlaren
26-05 Roei & Zeil
GPW*
23-06 Roei & Zeil
GPW*
08-09 Elfhoeven
GPW*
15-09 Roei & Zeil
GPW*
*) Geen (punten) wedstrijd

Datum		
Dinsdag-avonden
07-05		
14-05		
28-05		
04-06		
11-06		
18-06		
25-06		
09-07		
16-07		
03-09		
10-09		

Datum
O-Jollen
Geen wedstrijd
Geen wedstrijd
Geen wedstrijd
Geen wedstrijd
Geen wedstrijd
Geen wedstrijd
Geen wedstrijd
Euro – Ammersee
Geen wedstrijd
Geen wedstrijd
Geen wedstrijd

Dus kom allemaal !!!
PS. Heeft u nog vragen, schroom niet om te mailen of te bellen.
Met vriendelijke groet,
Eric Kiebert, Vlootvoogd Reeuwijk
E-mail: eric.kiebert@planet.nl of Mob: +31 (0)6 319 35 202
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ESL 2013
Al eens aan de waterkant gestaan bij een wedstrijd en gedacht -dat wil ik ook
wel eens- of al eens meegedaan en ambitie om te gaan winnen?
Doe mee aan de Elfhoeven Senior League! We willen alle zeilende leden van
Elfhoeven aanspreken die nog niet of nauwelijks wedstrijdzeilen. Het lijkt je wel
leuk, je bent nieuwsgierig naar wedstrijdjes varen en je wilt al doende ook nog
wat leren. Overigens mogen ook leden van andere verenigingen meedoen.
In de ochtend van de zondagen wordt er getraind op een aantal belangrijke
aspecten van het wedstrijdzeilen, zoals de start, ronden van boeien, zoeken
waar de wind is, enz. Soms in theorie, soms in praktijk.
De opgedane vaardigheden kan je dan in de middag onmiddellijk inzetten in
de wedstrijden.
We dagen iedereen uit die een eigen boot heeft, maar is dat nog niet het
geval, dan kun je inschrijven om deel te nemen in een verenigingsboot. De
Senior League start in 2013 met drie klasses:
1.
(poly)valken
2.
randmeren
3.
open klasse voor alle andere boten
Ook deelnemers aan het CWO II of III programma van de kielbootopleiding
willen we aanmoedigen mee te doen. Het levert extra zeiluurtjes en
leermomenten op en je ontdekt al vroegtijdig wat je aanspreekt in het
wedstrijdzeilen. En dan rekenen we er vervolgens op dat je na afronden
van de kielbootopleiding gewoon mee blijft doen. Of nu, bij de start van
de ESL, aanhaakt als je in de afgelopen jaren je opleiding hebt afgerond.
Vanzelfsprekend worden zeilers, die nog niet de kwalificaties hebben om
zelfstandig een polyvalk te mogen varen, ingedeeld samen met meer ervaren
talenten.
Ook zijn er mogelijkheden als bemanning mee te varen bij deelnemers aan de
Onderlinge wedstrijden, zodat je ook eens bij een ervaren wedstrijdzeiler mee
kan doen.

9

Er zijn zes wedstrijddagen:
1.
Zondag 21 april
2.
Zondag 12 mei
3.
Zaterdag 22 juni (avond)
4.
Zondag 8 september
5.
Zondag 22 september
6.
Zaterdag 5 oktober (hele dag, finale)
Met uitzondering van de midzomeravondwedstrijd op 22 juni vallen alle wedstrijden
samen met de Elfhoeven Junior League en de Onderlinge wedstrijden. Alles bij
elkaar levert dat naar verwachting een gezellige drukte op en rond het clubhuis.
Je moet je voor iedere wedstrijddag apart inschrijven. Per boot als je met een
eigen boot meedoet, per persoon als je mee wilt zeilen op een verenigingsboot.
Klik op de betreffende wedstrijddatum en je komt bij het digitale inschrijfformulier
voor die wedstrijd. Doe het a.u.b. tijdig dan kan de organisatie er voor zorgen
dat er bijvoorbeeld voldoende boten beschikbaar zijn.
Als het weer meewerkt, varen we iedere (mid)dag meerdere wedstrijdjes.
De dagprijzen worden direct na de wedstrijden uitgereikt. Er is daarnaast
een totaal klassement over het hele ESL-seizoen 2013. De winnaars van de
Elfhoeven Senior League 2013 worden bekend op de feestelijke afsluiting aan
het einde van de finaledag op 5 oktober aanstaande.
Meedoen dus!
Vragen of opmerkingen en verbetervoorstellen zijn welkom:
opleidingen@elfhoeven.nl
Marco Luijkx en Rob Rijnhout

Nieuwe leden
In de afgelopen periode hebben de volgende nieuwe (jeugd)leden zich aangemeld
voor het lidmaatschap bij onze vereniging. Zij zullen worden ingeschreven als (jeugd)
lid met een proeftijd van een jaar. Eventuele bezwaren tegen een lidmaatschap
kunnen overeenkomstig de statuten ter kennis worden gebracht aan het bestuur.
Smid
Margadant
Nieuwland
Vos
Vos
Fijn		
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Emile
Marjolijn
Carolien
Boris
Gustaf
Arine

West Ringdijk 25
Hertenlaan 28
Waterruit 59
Eerste Kade 63
Eerste kade 63
Naaierstraat 17

2841 LV Moordrecht
3951 AT
Maarn
2804 PB
Gouda
2806 PL
Gouda
2806 PL
Gouda
2801 NE
Goud

Zeilwedstrijden bij Elfhoeven
De wedstrijd en evenementenkalender zijn gepubliceerd in het clubblad van
februari en staan ook op de site van Elfhoeven.
Op 10 februari jl. heeft de wedstrijdcommissie uitleg gegeven over de
onderlinge wedstrijden ”nieuwe vorm”.
Ook de dinsdagavonden zijn weer ingepland. U kunt volop wedstrijdzeilen
op alle niveaus, van beginnend wedstrijdzeiler tot potentieel Nederlands
kampioen in spe.
Buiten de onderlinge en de dinsdagavondwedstrijden hebben we de nationale
evenementen met Pasen en de Goudse Zeilweek
Met Pinksteren(beide evenementen op zaterdag en zondag).
Op 2e paasdag en eventueel ook 2e pinksterdag zijn er de opstapdagen voor
de Smile, georganiseerd door Herman van Eijk en Ad van de Waal.
Ik verwacht dat u allen op tijd en in groten getale inschrijft, want dan kunnen
wij met al onze vrijwilligers, met plezier, voor u aan de gang.
Inschrijven via de site en aan de inschrijfbalie. U kunt dan voor 1 of meerdere
wedstrijden inschrijven.
Denk ook aan 10 maart 14.00 uur wijzigingen wedstrijdreglement. Lezing en
uitleg door Geert Geelkerken.
Namens de wedstrijdcommissie,
Lodewijk Baas

Marktplaats (correctie)
Te koop: polyester zeilboot casco romp + dek met of zonder beslag en zeilen.
Te koop: Johnson buitenboord motor 6 PK t.e.a.b.
Te koop: diverse spinakers ca. 36 m² in goede staat.
Te koop: 	wegens overcompleet veel watersportartikelen o.a. hoefijzer
reddingsboei, rubber puts, tactical kompas ( Plastimo ), lifelines,
stootwillen, karabijnhaken RVS, enz. enz.
Voor inlichtingen tel. 0182-519617
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De Dag van het Wedstrijdzeilen,
zondag 17 maart
Op zondag 17 maart 2013 organiseert het Watersportverbond in Nieuwegein
de Dag van het Wedstrijdzeilen. Deze dag is bestemd voor alle bij de
zeilwedstrijdsport betrokken bestuursleden, commissieleden en wedstrijdofficials
van klassenorganisaties, aangesloten verenigingen en hoofdsteunpunten.
Het doel van deze dag is informatie-uitwisseling en mede input geven aan het
beleid voor de sector wedstrijdsport.
Tijdens deze dag geeft een aantal sprekers plenair informatie over de regels
voor wedstrijdzeilen, technische zaken, race management en sportiviteit.
Daarnaast komen er sprekers die een presentatie houden over nieuwe
(organisatie)vormen binnen het wedstrijdzeilen die aansluiten bij de huidige
maatschappelijke ontwikkelingen.
Gratis deelname
Aan deze dag zijn geen kosten verbonden. Koffie & thee, de lunch en de
borrel worden door het Watersportverbond aangeboden. De inschrijving wordt
binnenkort geopend, maar zet deze datum alvast in uw agenda!

Vergeten we de Paashaas
wedstrijden niet?
Op 30 en 31 maart worden de alom bekende
Paashaaswedstrijden gevaren.
De inschrijving en het te waterlaten en lieren
kan op vrijdag 29 maart 15:00 t/m 19:00 uur.

Foto’s: Paashaaswedstrijden 2012
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Inschrijven voor de opleidingen 2013 (kan nog)
Een knoop in de zakdoek voor iedereen die overweegt om dit seizoen (nog
beter) zeilen te leren bij één van de prima opleidingen van onze vereniging.
Doe mee in 2013!
Schrijf snel in dan doe je zeker mee vanaf de start van het opleidingsseizoen.
Op zaterdag 6 april is de eerste les van alledrie de CWO-opleidingen
(Jeugdzeilen, Zwaardboot en Kielboot). Op zondag 12 mei is de eerste les van
het Gewenningsprogramma.
Op 23 maart is de startbijeenkomst voor de deelnemers aan de opleidingen.
Dan willen we de indeling en roosters klaar hebben. Dat lukt als een ieder zich
(ruim) voorafgaand aan die zaterdag inschrijft via de website www.elfhoeven.
nl. Op de homepagina staat bovenaan bij de nieuwsberichten onder andere
een bericht met de titel ‘Inschrijven voor Opleidingen 2013’. In dat bericht staat
een link naar de daadwerkelijke inschrijfpagina voor de gewenste CWO-cursus.
Wil je (of je kind natuurlijk) meedoen aan het Gewenningsprogramma? Kies
dan voor in het menu links op de homepagina voor Opleidingen gevolgd
door Optimist Gewenning. In dat informatieve artikeltje staat een link naar de
inschrijfpagina. Scroll dan door de agenda tot je bij zondag 12 mei bent. Dan
kun je klikken op ‘Optimist Gewenning 2013’ etc.
Vragen of hulp bij het inschrijven? Mail maar naar opleidingen@elfhoeven.nl.
In het recente decembernummer van Ons Elfhoeven is uitgebreide
informatie en de concrete programma’s gepubliceerd. Mocht je dat
nummer gemist of niet meer hebben? Ook dan biedt de website uitkomst.
Het opleidingsprogramma wordt gepresenteerd achter de menukeuze
Opleidingen en een digitale versie van eerdere clubbladen is te vinden achter
menukeuze Verenigingsinfo.
Nog even kort. Naast het Gewenningsprogramma, leiden we op voor de
diploma’s CWO I, II of III voor:
•	Jeugdzeilen (vanaf 8 jaar)
o Alleen in de Optimist
o Met zijn tweetjes in de Cadet
•	Zwaardboot (vanaf 12 jaar)
o Alleen in Splash of Laser
o	Met zijn tweetjes in de RS Feva en voldoende gegroeid (anders is de
Cadet nog een prima boot om samen beter in te leren zeilen).
•	Kielboot (volwassenen, ouder dan 14 jaar)
o In een polyvalk met maximaal drie andere cursisten
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Aandachtspunten en nieuw(s):
1.	De lessen Jeugdzeilen en Zwaardboot duren een dagdeel (dwz 4 uur).
Naast veel praktijk is er dan ook tijd voor wat theorieles. Natuurlijk zijn er
voldoende pauzes.
2.	We blijven werken aan kwaliteitsverbetering. Alle instructeurs krijgen
trainingen in eigen zeilvaardigheid en worden begeleidt om nog beter
les te gaan geven.
3.	Onderdeel van het lesprogramma Jeugdzeilen en Zwaardboot is
deelname aan de Combi-wedstrijden die Elfhoeven organiseert op
zaterdag 8 juni. De Combi is een hartstikke leuk evenement voor alle
kinderen van zeilverenigingen in de regio Rotterdam. Als je voor het
eerst meedoet maak je onder begeleiding van je eigen instructeur
kennis met wedstrijdjes zeilen.
4.	Natuurlijk kun je dit seizoen weer wedstrijd (leren) zeilen naast of tijdens
je opleiding. Of als vervolg er op. Voor de jeugd is er ook in 2013 een
Elfhoeven Junior League, de kielbootzeilers mogen meedoen aan de
Senior League.
5.	De zwembadles is op zondagmiddag 24 maart. Deelnemers aan
Gewenning of beginnende deelnemers aan CWO Jeugdzeilen krijgen
nog een uitnodiging. Heb je al eens mee gedaan en wil je nog eens
oefenen in het zwembad? Dat mag natuurlijk ook.
Tot slot nog iets over de vele verzoeken om ook op zondag les te gaan geven.
Voor al die jeugd die graag wil leren zeilen bij Elfhoeven maar op zaterdag
al een vol programma heeft. We weten zeker dat we geen volwaardig
programma in één seizoen kunnen verzorgen op zondagen. Het instructieteam
wordt dan overvraagd naast de 14 leszaterdagen en het Jeugdweekend.
Bovendien is er op de nodige zondagen al zoveel activiteit op de vereniging
dat daar geen opleiding meer naast past. Maar ….
…..we willen al die jonge zeilers die echt niet op zaterdag kunnen, toch niet
in de steek laten. We overwegen een beperkt lesprogramma op zondagen
aan te gaan bieden. Je doet er dan mogelijkerwijs wat langer over voordat
je je CWO-diploma behaalt maar dat is natuurlijk helemaal niet erg. In
aanvulling op de zondagen, proberen we een zomervakantieweek zeilen
aan het lesprogramma toe te voegen. Dan kun je misschien toch je diploma
in één seizoen halen! Bovendien levert dat dan vast en zeker een leuke week
vakantiepret.
Of het er van komt onderzoeken we verder. Jullie horen er nog meer van.
Tenminste… als blijkt dat er voldoende belangstelling voor deze optie is. Dus
laat van je horen op opleidingen@elfhoeven.nl.
Vragen? Rob Rijnhout (opleidingen@elfhoeven.nl).
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