Ons Elfhoeven, 2013
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Van de redactie,
Er zijn twee verslagen van zeilwedstrijden ( weliswaar van internet
gesprokkeld) en er zijn nieuwtjes van het Watersportverbond. Wij wensen u
allen een fijne vakantie en de Frieslandgangers een heel leuk weekend.
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Sluitingsdatum kopij septembernummer: 2 september a.s.
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Agenda
Juli						
2
Dinsdagavondwedstrijd 8
19.15
9
Dinsdagavondwedstrijd 9
19.15
16
Dinsdagavondwedstrijd 10
19.15
						
Augustus
30 + 31
Frieslandweekend				
September
1
1
3
8
10
15
22

Frieslandweekend
Bekerwedstrijden R&Z
Dinsdagavondwedstrijd 11
EJL / ESL / 7e Onderlinge Elfhoeven
Dinsdagavondwedstrijd 12
8e Onderlinge R&Z
EJL 5 / ESL 5

19.15
19.15

Oktober				
5
EJL 6 / Slotdag Opleidingen
13
Sluitingswedstrijden en RIP

Voor de uitgebreide agenda zie:
http://www.elfhoeven.nl/146_agenda-uitgebreid.html
Als het goed is staan hier alle activiteiten. Mis je iets, laat het ons weten!

In het overzicht kun je de betreffende groep kiezen waar je geïnteresseerd
in bent. Belangrijker is wellicht <Ga naar de eerstvolgende activiteit vanaf
vandaag> Zodat je de activiteiten vanaf vandaag ziet.
Het clubgebouw is op zaterdag en 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.
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
Erg zomers was de midzomernachtwedstrijd dit jaar niet; regen
en veel wind waren daar debet aan. De weersverwachting was
ongetwijfeld bepalend voor een aantal potentiele deelnemers.
Uiteindelijk hebben een zevental dappere bemanningen regen
en wind getrotseerd voor een avondje zeilen. De toastjes en
glazen wijn konden onderdeks blijven. Wel gaf de dynamiek
tussen wind, wolken en zon een paar fantastische luchten met
ongekend heldere regenbogen, erg mooi!
Onlangs hebben we een open dag gehouden, helaas is er door
miscommunicatie geen bericht geplaatst in de lokale krantjes, dat samen
met het feit dat we op moesten boksen tegen een andere happening in
Gouda zorgde voor een teleurstellende opkomst. Wel hadden we de beste
bigband van Gouda op het grasveld die liet horen ook onder voor hen
moeilijke omstandigheden te kunnen presteren. De Goudse harmonie ‘de
Pionier’ was met een grote formatie naar Elfhoeven gekomen en zij hebben
een deel van het middagprogramma muzikaal omlijst. Af en toe vlogen de
partituren door de lucht als er weer een windvlaag langs kwam. Toch hebben
enkele geïnteresseerden onze vereniging weten te vinden en hebben zij zich
ingeschreven als lid en soms ook meteen voor de zeilopleiding.
In de aanloop naar de najaarsvergadering in november zijn we bezig om het
meerjarenplan wat we enkele jaren geleden aan u hebben gepresenteerd, te
actualiseren. Alle verantwoordelijke bestuursleden hebben een eerste opzet
gemaakt maar daar zou ik het niet bij willen laten. Uw bestuur is slechts een
klein groepje mensen die niet pretendeert de wijsheid in pacht te hebben. Ik
zou graag met u willen sparren welke kant we met de vereniging op moeten
gaan. In dat kader heb ik het idee om enkele klankbordgroepen samen te
stellen die worden geformeerd door
“Wij herkennen hierbij
een bestuurslid, aangevuld met
leden. Deze groep kan dan binnen
vier kerngebieden”
het aandachtsgebied van die groep
komen met voorstellen voor de richting
die we de komende jaren als Elfhoeven zouden moeten volgen. Wij herkennen
hierbij vier kerngebieden: opleidingen, wedstrijden, verenigingsleven en
faciliteiten. Ik zou u willen uitdagen om, als u over één van deze gebieden
mee wilt denken en praten, u aan te melden via mij. Aanmelden bij voorkeur
via de mail aan voorzitter@elfhoeven.nl met uw contactgegevens. Wij nemen
vervolgens contact met u op om de bijeenkomsten van de klankbordgroepen
in te plannen. Uw inspanningen vertalen zich uiteindelijk in een breed
gedragen beleidsplan, een richting gevend plan voor het beleid van
Elfhoeven van de komende jaren, waarbij de toekomstbestendigheid wordt
gewaarborgd.
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Ten slotte wil ik mededelen dat Ed van Gils heeft besloten te stoppen met zijn
bestuurswerk als vlootcommissaris. Ed heeft zich de afgelopen jaren intensief
bezig gehouden met een aantal vrijwilligers om de verenigingsvloot in een zo
goed mogelijke conditie te houden. We vinden het erg jammer dat hij stopt.
Ik vraag iedereen wel om schade en mankementen aan de verenigingsboten
wel door te geven via schade@elfhoeven.nl of aan Nico Both, hij is via mail
bereikbaar: beheercommissaris@elfhoeven.nl.
De zomervakantie breekt voor de meesten van u weer aan en dat is een
periode van betrekkelijke rust op Elfhoeven en de Reeuwijkse Plassen. Ik hoop
dat u allemaal het weer zult treffen wat bij uw vakantie past en wind die u in de
juiste richting helpt.
Guus de Koster

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.
Wolters,
Mak,
Wijnstra,
Meij,
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John
Jade
Gerben
Auke

Soderblomplaats 35
Reeuwijkpolderplantsoen 17
Kamille 27
Vlinderplein 12

3069 SB Rotterdam
2807 LX Gouda
2811 RD Reeuwijk
2805 KH Gouda

Goudse Zeilweek(end) op Reeuwijkse
Plassen tijdens Pinksterweekend
Geschreven door Wouter van der Gronden
Het waren twee mooie relatief zomerse
dagen in een veel te koud voorjaar.
De wedstrijden werden met overmacht
(vier eerste plekken op acht wedstrijden)
gewonnen door Randmeer 1090 Ben
van den Hoorn en Jaap de Vries. Zeer
verdienstelijk waren ook Milou Dankers aan
het roer en haar twee ouders (Jolanda en
Fred) als bemanning RM718. Een super mooie prestatie van een jonge zeilster
die de oudere Randmeerzeilers liet zien hoe het moest.
De normaal voorin varenden Cor Visser en Jeroen Kooi RM 1069 hadden het
op de Reeuwijkse Plassen dit keer wat moeilijker. Naar het schijnt had RM 718
er tot twee keer toe voor gekozen om direct na de laatste boei te gijpen en
daarmee nipt te winnen van de RM 1069. Toen de 1069 datzelfde ‘truckje’ zelf
uitprobeerde, weer tegen de 718, verloren ze een derde keer… Waarschijnlijk
weten ze nu echt hoe het truckje werkt.
En dat terwijl RM 1069 nog wel aanzienlijk verbouwd was door Martin van
Leeuwen. De overloop was hoger geplaatst, de rolfok had een nieuwe
doorlopende lijn en de spival was een flink aantal keren versneld. Dus bij een
kleine, maar zware haal kon de spi direct worden gezet.
Feit was wel dat de RM 1069 niet meer mee deed aan de laatste twee races.
Dat leidde nogal tot wat speculaties maar gelukkig werd later verklaard dat ze
andere afspraken die middag hadden. Alleen als ze kans op de overwinning
hadden, zouden ze tot het laatst gebleven zijn.
Bijzonder leuk was ook dat Joost Hocker en Jasper Visser (voorlopig nummer
922, waar moeten we dan ook alweer aan denken?) hun debuut maakten op
het nationale toneel. Zij hebben goed gevaren en zaten er steeds goed bij!
Leuk ook dat RKO erelid Jörgen Poortman op zondag tijdens de pauze
langskwam! Hij kon in het zonnetje vanaf het terras op de ‘Roei- en
zeilvereniging Gouda’ de wedstrijd op de plas goed overzien. Leuk dat hij ook
weer geïnteresseerd was om iedereen te spreken en de verhalen te horen!
Bijzonder verrassend was ook dat speciaal voor de prijsuitreiking Gerard Joling
was ingevlogen. Op de voor hem zo bekende manier knuffelde hij de ene na de
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andere man. Het was duidelijk dat hij een extra innige relatie met Ben (van den
Hoorn) had. Zie voor meer foto’s het fotoalbum van 2013 .
Enfin, het was op een paar incidentjes na een prachtig evenement met 19
RM inschrijvingen en 17 deelnemers. Leuk van deze formule is ook dat twee
verschillende verenigingen op twee verschillende plassen de wedstrijden leidden.
Zo was het wedstrijdcomité op Elfhoeven wat gemoedelijker met onder andere
langere startlijnen en flinke kruisrakken. Het comité Roei- en Zeilvereniging
Gouda had veel kortere startlijnen, dicht tegen de wal, slechts 1/3 van de tijd
kruisrakken en 2/3 achter elkaar aanvaren. Dit ook door de ligging van de
banen tov de wind.
Om nog even terug te komen op het weer. Op zaterdag was het zwaar
bewolkt, slechts 12 graden, nog geen uur zon en ZW wind. Op zondag was
het onbewolkt, meer dan 8 uur zon! 16 graden! En NNO wind. Kortom twee
behoorlijk verschillende dagen, maar te koud voor de tijd van het jaar.
En dat terwijl de aarde opwarmt, denk aan Poolkappen, gletsjers en
Permafrost. Vroeger dacht ik nog die opwarming van de aarde kan niet snel
genoeg komen. Nu denk ik er toch genuanceerder over…
In ieder geval weer veel dank aan alle vrijwilligers en aan de zeilers die dit weer
mogelijk maakten!
Op maandag konden we gelukkig weer met de partners naar de Paaslunches.
Lukas van der Heeden en Wouter van der Gronden

Uitslag Sharpie weekend
Klasse evenement Gouda 25-26 mei 2013
NO Zeilnr Bootnaam
Stuurman
1 119 Doordrijver
Tom Weller
2 174 Donderstien
Daan Versteeg
3 135 Krek Wak Wou Dennis van Vliet
4 8
Bries
Jan Pieter Braam
5 128 Spotvogel
Patrick van Raalte
6 137 Plasjager
Eric Verkaik
7 15
All Weather
Job Volwater
8 55
Brandaris
Arie van Vliet
9 49
Snark
Joost v.d. Hondel
10 123 Saint
Eric Payens
11 94
Witwiek
Derk Jan Konijnenberg
12 112 Tyche
Olaf van Veen
6

Bemanning
Totaal
Jeroen van Veen
7
Arnold Mulderij
18
Marcel Verlaan
18
Martijn Cornelissen
21
Jaimie van Dorst
24
Jeroen Kool
36
Ton van Berkel
36
Pieter Schoonaard
41
Marc v.d. Hondel
64
Daan/Carel Trilsbeek
64
Tom Goetjes
67
Floris Licht
67

Holland Weekend
Een plas vol met twaalfvoets jollen en
een enorm groot veld Pampussen. Waar
anders kun je zijn dan bij de Koninklijke in
Oud Loosdrecht. Het ziet er allemaal net
wat groter en luxer uit dan de meeste
WSV’s langs de Nederlandse plassen.
Bediening in uniform en een accent
dat verraadt dat het Gooi niet ver weg
is. Maar ook hier gaat het gewoon om
de zeilsport. En dat klopte afgelopen
weekend wederom uitstekend en
gespaard werden de zeilers niet.
Zaterdag een stevige vier Beaufort. Hard werken maar goed te doen. Met
een sterk en mooi veld van twintig Olympiajollen was er mooie strijd over de
hele lengte van de Loosdrechtse Plassen, rakken van 3,5 kilometer en banen
die geen einde leken te kennen. De tussenliggende eilanden brachten extra
keuzes en spanning.
Resultaat: ruim zeven uur op het water, slechts onderbroken door een snelle
lunch. Per gezeild uur bleek het inschrijfgeld bij de Koninklijke heel geschikt. En,
‘ik slaap vanavond op de bank’ van Koos Alberts kreeg een nieuwe betekenis,
maar genieten was het wel.
De eerste dag was voor Thies Bosch, alle tonnen werden als eerste gerond.
Hoewel nooit echt helemaal weg van het veld leek hij de eerste dag niet te
kloppen. Alle tonnen als eerste? Nee, niet de laatste van de eerste wedstrijd.
Een goede poging van Wessel Kuik en een draaiing die hem mee zat brachten
Wessel de eerste wedstrijd. Dat het uiteindelijk ook de beslissing voor de serie
bracht wist toen nog niemand. Want eerst moest er nog lang gestreden
worden en voorin werden de plekken verder vooral gedeeld met Henk
de Groot en Ton op de Weegh. Maar ook verder in het veld was er goede
onderlinge strijd en iedereen bleef er voor knokken.
Het slapen op de bank bracht de volgende dag de groep stijve en stramme
mannen weer aan de start. Wederom die lange banen maar, de wind was
wat minder uitdagend hoewel er stevig gewerkt moest worden. Wessel zette
gelijk de toon met wederom een eentje en nam de leiding over met zijn
mooie regelmatige serie. De laatste wedstrijd kwam het er toch nog even
op aan. Thies sloeg op het één na laatste rak een eiland over, rukte op en
bracht pardoes de goed leidende Wessel nog even aan het twijfelen. Zou het
dan toch? Maar Wessel hield het hoofd koel en rondde voor de uiteindelijke
nummer twee toch de boventon. Het bezeilde laatste rak van 2,5 km
veranderde natuurlijk niets meer.
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Drie, vier en vijf werden Henk de Groot, Ton op de Weegh en Jan Willem
Scheerder waarbij de laatste vooral de minder harde wind op de laatste dag
optimaal wist te benutten. Maar eigenlijk waren alle deelnemers winnaar want
het was een weekendje om van te genieten. Zo lust je er wel meer van!
En, of je nu blij moet wezen om als winnaar van de Holland Week op de
bolderkar te worden gehesen of niet: Wessel toverde een brede lach en hield
er toch maar een mooie badjas met nummer één op zijn rug aan over!
Uitslag
No Zeilno
1 651
2 665
3 644
4 653
5 603
6 656
7 607
8 533
9 591
10 543
11 666
12 614
13 524
14 668
15 572
16 501
17 667
18 597
19 560
20 546
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Naam
Wessel Kuik
Thies Bosch
Henk de Groot
Tonn op de Weegh
Jan Willem Scheerder
Onno Yntema
Henry Boere
Eric Kiebert
Joep ten Brink
A. van Rietschoten
Jan van Amerongen
Rob Wapenaar
Feike Hylarides
Dirk Zwitser
Gerard op de Weegh
Hans Zijlstra
Pieter Kroon
Maurice Gerards
Joost Lodder
Arno Sap

Punten
5,0 		
6,0 		
12,0 		
14,0 		
21,0 		
22,0 		
26,0 		
26,0 		
33,0 		
37,0 		
40,0 		
40,0 		
49,0 		
60,0 		
61,0 		
63,0 		
64,0 		
64,0 		
65,0 		
72,0 		

1
1
2
4
3
8
5
11
7
9
(15)
10
(14)
12
6
13
(20)
17
(18)
16
19

2
2
1
(5)
3
(9)
6
4
8
(13)
11
7
10
(15)
12
14
18
(dns)
17
(19)
16

3
(4)
1
2
3
7
5
(dns)
6
10
8
12
9
11
(dns)
13
14
dns
15
17
16

4
1
(8)
3
(7)
2
(10)
4
5
6
9
(15)
11
12
dns
(dns)
14
13
16
17
(dns)

5
1
2
3
5
4
6
7
(12)
8
9
11
10
14
dns
dns
17
13
16
15
dns

Berichten van het Watersportverbond
Op dinsdagavond 4 juni werd er in het kader van
het project Samen naar een Veiliger Sportklimaat
een interactieve bijeenkomst gehouden in
Rotterdam. Zeven verenigingen gingen aan de
hand van diverse stellingen de discussie aan over
Sportiviteit en Respect binnen de vereniging.

Herkenbaar
Hoe ga je om met ouders die continue bezwaar maken tegen de keuzes van
de wedstrijdleiding? Of met kinderen die gepest worden? Of gedropt worden
door de ouders en niet gemotiveerd zijn? En wat is eigenlijk het beleid van het
bestuur als het gaat om sportiviteit binnen de vereniging? Hoe zorg je ervoor
dat iedereen het naar zijn zin heeft op de vereniging en dat iedereen er met
plezier naar toe gaat?
Dit zijn slechts een aantal vragen die ingebracht werden door de verenigingen.
Er werd veel ervaring en kennis uitgewisseld. Tijdens de avond werd ook
duidelijk wat het Watersportverbond concreet voor u als vereniging kan
betekenen als het gaat om ondersteuning en begeleiding bij dit thema.
Gratis workshops/trainingen en bijscholingen
Het Watersportverbond biedt vanuit het project Veilig sportklimaat onder
andere een aantal gratis workshops/trainingen en bijscholingen aan, die de
verenigingen kunnen helpen om eerder genoemde issues aan te pakken. De
workshops zijn gericht op bestuur, instructeurs/trainers en wedstrijdkader. Per
vereniging wordt bekeken welke workshops het meest geschikt zijn.
Najaar 2013
In september worden er weer verschillende regionale inspiratiesessie
gehouden. U krijgt dan een goede indruk van de mogelijkheden voor uw
vereniging van het programma ‘’Samen naar een Veiliger Sportklimaat’’.
Bestuur en kader worden hier regionaal voor uitgenodigd. In november wordt
de module Sportief Besturen ook bij u in de regio georganiseerd.
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Het Watersportverbond heeft jou, als jonge
watersporter, nodig! Voor de rubriek “Kids” in de
komende editie van het online magazine is het
Watersportverbond op zoek naar verhalen en
foto’s van jonge watersporters. Deze pagina wordt
gemaakt voor en door kinderen. Om net als de
vorige keer een mooie pagina te maken heeft het
Watersportverbond jouw hulp nodig.
Meedoen kan op de volgende manieren:
1. Mail ons jouw mooiste foto vanaf de boot, op het water, in de sluis of vanaf
de wal. Kan van alles zijn, als de foto maar iets met water te maken heeft en
iets voor jou betekent.
2. Schrijf ons jouw ervaring van je laatste zeilvakantie met je ouders of je eerste
keer op het water of … verzin zelf iets leuks wat met watersport te maken
heeft en dat je graag wil delen met andere kinderen.
3. Heb je altijd al een vraag willen stellen over watersport, zeilen, varen, boten,
surfen? Mail je vraag en wie weet beantwoorden we jouw vraag in het
online magazine
Wil jij ook met jouw verhaal/foto of vraag in het nieuwe magazine? Doe dan
mee en stuur je bijdrage op voor 26 juni aanstaande naar communicatie@
watersportverbond.nl.
Woensdag 12 juni 2013
De bruggen en sluizen rond Nieuwkoop gaan deze zomer vaker open.
Daarmee wordt het voor watersporters een stuk makkelijker om het ‘rondje
Nieuwkoop’ te varen.
Meerdere opties
De recreant kan dit vaarseizoen vanuit Nieuwkoop via de Grecht naar
Woerden, via de Oude Rijn naar Zwammerdam en via de Ziendevaart terug
naar Nieuwkoop. Het rondje in omgekeerde volgorde varen kan ook. De
bedieningstijden van de bruggen en sluizen zijn beter op elkaar afgestemd.
De tijden zijn bovendien verruimd, zodat mensen onderweg een hapje kunnen
eten en ’s avonds toch nog rond kunnen varen.
Eén seizoen
De ruimere bedieningstijden van sluizen en bruggen rond Nieuwkoop gelden
voorlopig voor één seizoen. Er wordt bijgehouden hoe vaak de bruggen
extra open gaan. Aan de hand daarvan wordt bepaald of de ruimere
openingstijden ook in volgende vaarseizoenen gaan gelden. Ook kijkt de
provincie of bij andere vaarroutes ruimere openingstijden mogelijk zijn.
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Colofon Ons Elfhoeven
Clubblad van de Goudse Watersportvereniging Elfhoeven
65e jaargang, juli/augustu 2013
Redactie:
Paula Belt
Vormgeving:
Leonie Wijnsema
Redactieadres:	Duinmeierij 118
2264 LE Leidschendam
telefoon (070) 3203010
redactie@elfhoeven.nl

Sluitingsdatum kopij septembernummer:
maandag 2 september a.s.
Oktober
November

maandag 30 september
maandag 28 oktober

Dec/jan
Februari

maandag 9 december
maandag 20 januari

Voor alle ledenmutaties (adreswijzigingen, opzeggingen etc.)
kunt u mailen of schrijven naar: M
 arcel Berendschot, Platteweg 73, 2811 HR
Reeuwijk, e-mail: secretaris @elfhoeven.nl

Verenigingsinformatie
Ereleden:

Huug Herfst
Ad van Dijk †
Kor en Marian Vervoort
Clubgebouw:
Platteweg 73,
	2811 HR Reeuwijk,
0182 - 514080
Terreinbeheerders:	Kor en Marian Vervoort,
0182 - 515761
	06-12107777
korenmarian@elfhoeven.nl
Alle correspondentie:
Platteweg 73, 2811 HR Reeuwijk
Informatie:
www.elfhoeven.nl
Schade melden:
schade@elfhoeven.nl
Girorekening Elfhoeven:
664122
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie,
microfilm of welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie
of het bestuur. Aan de inhoud van de artikelen kunnen geen rechten worden ontleend.
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Bestuur
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Voorzitter
Guus de Koster
Wethouder Venteweg 61
2805 JL Gouda
0182-507254
voorzitter@elfhoeven.nl

Vice-voorzitter
Ton de Groot
Magalhaeslaan 7
2803 XA Gouda
0182-532308
voorzitter@elfhoeven.nl

1e Secretaris
Marcel Berendschot
Blommesteinsingel 24
2804 EG Gouda
0182-571796
secretaris@elfhoeven.nl

2e Secretaris
Peter Verhoeven
Groenhovenweg 355
2803 DJ Gouda
0182-538640
secr2@elfhoeven.nl

Havencommissaris
Cock Vergunst
Bovenkerkseweg 68
2821 XX Stolwijk
06-81688570
havencommissaris@
elfhoeven.nl

Evenementencommissaris
Joyce Leunisse
Semmelweiselaan 18
2811 CK Reeuwijk
0182-399141
ec@elfhoeven.nl

Beheercommissaris
Nico Both
(alleen per e-mail
bereikbaar)
beheercommissaris@
elfhoeven.nl

Vlootcommissaris

vlootcommissaris@elfhoeven.nl

Penningmeester
Klaes Visser
Kievitdreef 85
2743 ED Waddinxveen
0182-610734
penningmeester@
elfhoeven.nl

Wedstrijdcommissaris
Lodewijk Baas
Wagnerlaan 1
2742 BS Waddinxveen
0182-612255
wedstrijdcommissaris@
elfhoeven.nl

Commissaris jeugdbeleid
Enno de Haan
Waterlelie 7
2804 PS Gouda
0182-546555
jeugd@elfhoeven.nl

Commissaris Opleidingen
Rob Rijnhout
Tuinkersgaarde 5
2803 RM Gouda
0182-533959
opleidingen@elfhoeven.nl

