Goudse Watersportvereniging Elfhoeven
Dit informatie-bulletin van de Goudse Watersportvereniging Elfhoeven (verkort: GWV
Elfhoeven) is speciaal bedoeld voor personen die overwegen om lid te worden, of sinds kort
lid zijn van deze vereniging. De belangrijkste informatie over de structuur en cultuur van deze
vereniging zijn zo beknopt mogelijk weergegeven. Daarnaast geeft het hoofdstuk “historie”
een beeld van het ontstaan en de ontwikkeling van de GWV Elfhoeven
Doelstelling
De vereniging stelt zich ten doel de beoefening en de bevordering van de watersport. Met
name de (wedstrijd)zeilsport geniet sinds jaren de grootste aandacht.
Bieden de commerciële havens hoofdzakelijk ligplaatsen en enige sanitaire voorzieningen, de
verenigingen hebben veelal, in verband met hun doelstellingen, in de loop van hun bestaan
een groot eigen bezit aan roerende en onroerende zaken opgebouwd.
Zo beschikt de GWV Elfhoeven door haar actief maar economisch beheer en vooral ook door
de grote zelfwerkzaamheid van haar leden o.a. over:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

een clubgebouw met keuken, bar en sanitaire voorzieningen,
een havencomplex met botenhuis, schepengarage, ligplaatsen in de haven en
walplaatsen op vlonders en terreinen,
een helling en een botenlier met afspuitplaats,
een grasveld met speelweide voor de kinderen en natuurlijk ook om te zonnen,
een startschip en een start-finishtoren ten behoeve van zeilwedstrijden,
een aantal open motorboten (rescue's) ten dienste van zowel de zeilwedstrijdorganisatie als de zeilopleidingen,
een aantal zeilboten, te weten kielboten (polyvalk) voor volwassenen en zwaardboten
(optimist, cadet en laser) voor de jeugd,
een kampeerterrein bij evenementen
en, van groot belang in deze tijd, een ruim bemeten eigen parkeerterrein.

Voor het aanvragen van een lig- of stallingsplaats voor uw boot dient u het daarvoor op de
website te downloaden formulier in te vullen. Omdat de vraag de beschikbare plaatsen
meestal overtreft, moet u rekening houden met een wachtlijst. De wachtlijst wordt jaarlijks in
het clubblad gepubliceerd.
Voor het gebruik van de verenigingszeilboten gelden strikte regels en vanzelfsprekend wordt
hiervoor een vergoeding gevraagd.
Tijdens de zomerperiode is het clubgebouw op zaterdag en zondag geopend (inclusief keuken
en bar) van 10.00 tot 18.00 uur. Tijdens de winterperiode is het clubgebouw met bar en
keuken uitsluitend op zondag geopend.
Kleedkamers en de sanitaire voorzieningen zijn het hele jaar beschikbaar.

Locatie
Het complex van de vereniging is gelegen in de gemeente Reeuwijk aan de plas Elfhoeven,
een van de dertien plassen die samen bekend zijn onder de naam “Reeuwijkse plassen”.
Aan deze plassen zijn diverse jachthavens gevestigd, zowel commerciële- als verenigingshavens. Een groot deel van de plassen is beschermd natuurgebied waarop motorbootvaart is verboden.
De plassen zijn over het water (moeilijk) bereikbaar vanuit de Hollandse IJssel en de Gouwe
via de route Turfsingel, Blekerssingel, Karnemelksloot en Breevaart.
De maximaal toelaatbare bootbreedte bedraagt 2.90 meter, de hoogte 1.85 meter en de diepte
1.05 meter.
Het adres van haven en clubgebouw is: Platteweg 73, 2811 HR Reeuwijk.
De Platteweg is over de weg zowel vanuit Gouda als vanuit Reeuwijk
bereikbaar. Let u er echter wel op dat tussen 12.00 en 18.00 uur op zaterdag en zondag er voor
motorvoertuigen eenrichtingsverkeer geldt voor de
Platteweg en de Zoeten- en Korssendijk. Men dient dan omrijden te rijden via de
Achterwillenseweg en de Vlietdijk.

Wedstrijdzeilen
De vereniging organiseert jaarlijks een aantal onderlinge zeilwedstrijden voor de eigen leden
en die van de zustervereniging de Roei- en Zeilvereniging Gouda. Omgekeerd mogen de
leden van GWV Elfhoeven deelnemen aan de onderlinge wedstrijden van de R&Z Gouda. In
dat verband worden ook (regio)-bekerwedstrijden gehouden.
Het comité Goudse Zeilweek (samenwerking van GWV Elfhoeven en R&Z Gouda) organiseert jaarlijks nationale wedstrijden zoals de Goudse Zeilweek en diverse klasseevenementen, waaronder de Combi wedstrijden voor optimisten.
Ook de eigenaren van kajuitjachten worden middels wedstrijden uitgedaagd voor het meten
van hun zeilcapaciteit (al dan niet op handicap).
De wedstrijdkalender wordt aan het begin van het seizoen in het clubblad
gepubliceerd.

Opleidingen en activiteiten
Een belangrijke activiteit van de vereniging is het verzorgen van zeil-opleidingen voor
beginners en voor gevorderden, met het doel (nieuwe)
leden vertrouwd te maken met de beginselen van de zeilsport, of hun kennis en behendigheid
in theorie en praktijk op een hoger niveau te brengen.
Er zijn cursussen op verschillende niveaus voor jeugdige leden in de leeftijd van 7 t/m 17 jaar
en voor leden vanaf 18 jaar. Uitgebreide informatie hierover (en het aanmeldingsformulier) is
jaarlijks in de januari-uitgave van het clubblad te vinden.
Bij voldoende belangstelling worden er in de winterperiode cursussen georganiseerd die
vooral gericht zijn op het vergroten van de theoretische kennis, zoals bijvoorbeeld
kustnavigatie, het wedstrijdreglement, de zeil-wedstrijdtaktiek enz.
Het hele jaar worden er feestavonden en -middagen gehouden ter gelegenheid van een
gebeurtenis, bijvoorbeeld: opening en sluiting van het zeilseizoen; Sinterklaas; Goudse
Zeilweek en Mosselavond. Hierbij kan op een andere
manier dan via “watersport” aan het vereningingsleven worden deelgenomen.
's Winters wordt er meestal een klaverjascompetitie gehouden of bingo
gespeeld en kunnen de leden in groepsverband deelnemen aan een conditietraining op
zondagmorgen.
Ook de jeugd kent zijn eigen (disco-)feesten.
Tevens is er voor de jeugd eenmaal per jaar een zomerkamp van enkele
dagen op het Elfhoeventerrein.
Organisatie
De vereniging wordt bestuurd door een tiental, door de Algemene Ledenvergadering
benoemde personen. Deze bestuursleden oefenen hun werkzaamheden geheel vrijwillig en
zonder enige vergoeding uit over een periode van minimaal drie jaar (waarna men wel
herkiesbaar is).
Naast de gebruikelijke functies van voorzitter, vice-voorzitter, 1e en 2e
secretaris en penningmeester kent de vereniging een aantal specifieke
bestuurstaken die door bestuursleden onder de titel van commissaris worden verricht.
De commissarissen - te weten de haven-, wedstrijd-, opleidings-, bar/evenementen-, en
beheercommissaris - worden bijgestaan door een per commissie verschillend aantal
commissieleden. Het totaal aantal commissieleden bedraagt echter zeker een honderdtal
personen.
Voor het coördineren van alle taken en werkzaamheden en voor het nemen van besluiten
komt het bestuur gewoonlijk eenmaal per maand bijeen.
De diverse commissies vergaderen, afhankelijk van omvang en soort werkzaamheden, regelmatig tot zeer frequent.

In het voor- en najaar wordt er een algemene ledenvergadering gehouden, waarin het bestuur
haar financieel en ander beleid uiteenzet en toetst aan de mening van de leden. Die krijgen
daar op hun beurt de gelegenheid om hun eigen wensen, adviezen en eventuele
beleidsvoorstellen aan het bestuur kenbaar te maken.
Een overzicht van de actuele bestuurssamenstelling is te vinden in
“Ons Elfhoeven”, het clubblad van de vereniging.
GWV Elfhoeven is een officiële, bij de Kamer van Koophandel ingeschreven, vereniging.
Zij kent zorgvuldig beschreven statuten, die notarieel zijn vastgelegd. Daarnaast zijn in het
"handboekje" een drietal reglementen opgenomen, te weten: het huishoudelijk reglement, het
reglement van orde voor gebouwen en
terreinen en het reglement van de jachthaven.
Het is absoluut een vereiste dat leden kennis hebben van deze reglementen, omdat een
vereniging van onze omvang niet goed kan functioneren als deze niet door alle leden worden
nageleefd.
De statuten en reglementen worden aan nieuwe leden uitgereikt op de
kennismakingsbijeenkomst.
De vereniging is aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Watersport
Verbond (KNWV). Dit verbond werkt nauw samen met de toeristenbond het ANWB,
waardoor veel inlichtingen op watertoeristisch gebied kosteloos de aangesloten verenigingen
bereikt.
Ook is GWV Elfhoeven lid van de Werkgroep Reeuwijkse Plassen waarin veel zaken op
recreatief gebied in deze regio worden besproken en gecoördineerd.
Zoals reeds eerder genoemd werkt GWV Elfhoeven ook samen met de Roei en
Zeilvereniging Gouda in het Comité Goudse Zeilweek voor het organiseren van nationale
zeilwedstrijden op de Reeuwijkse plassen.
De vereniging kent de volgende lidsoorten:
•
•
•
•
•

Leden
Jeugdleden
Partnerleden
Kinderen
Ereleden

- personen die de 18-jarige leeftijd hebben bereikt
- personen van 7 t/m 17 jaar
- echtgeno(o)t(e) of partner van een lid
- jonger dan 7 jaar waarvan tenminste één ouder lid is
- leden van verdienste

Daarnaast is het mogelijk donateur te worden van GWV Elfhoeven.
Zoals u uit voorgaande hoofdstukken kunt begrijpen functioneert GWV
Elfhoeven dankzij de daadwerkelijke medewerking en inbreng van haar
leden die vanuit hun midden ook het bestuur en de commissies vormen.

Leden voor leden
De sfeer in en de cultuur van de vereniging zijn zodanig dat het bijna vanzelfsprekend is dat
ieder lid op zijn eigen wijze bijdraagt aan het verenigingsgebeuren.
Voorbeelden hiervan zijn:
• instructie geven binnen de zeilopleiding
• jaarlijks bomen snoeien
• jaarlijkse klusjesdag
• redactiewerkzaamheden
• organiseren en begeleiden van wedstrijden
• de vereniging vertegenwoordigen in regionale commissies
• begeleiden van de jeugd
• zitting nemen in het bestuur
• onderhoud van verenigings-eigendommen
Als u wilt deelnemen aan dit soort activiteiten, meld u dan bij bestuurs- of commissieleden of
reageer op oproepen die met regelmaat in het clubblad verschijnen.
Historie
Op 2 mei 1930 werd de Goudse Watersportvereniging Elfhoeven opgericht ten huize van de
heer Swaneveld, de eerste secretaris van de vereniging. De eerste voorzitter was ir. R.D.
IJspeert. In dit eerste jaar telde de vereniging 39 leden, zijnde booteigenaren en
plashuisbezitters. De contributie bedroeg fl. 2,50 per jaar per gezin, inclusief kinderen tot 16
jaar.
Het doel was bevordering van de watersport door middel van het organiseren van diverse
gezelligheids- en wedstrijdevenementen op en rond het water en tevens - in de beginjaren behartiging van de belangen van genoemde plashuisbezitters.
Een vaste ontmoetingsplaats voor de leden was het terras van restaurant
Elfhoeven, waar gezamenlijk thee werd gedronken. Reeds in 1931 werden er wedstrijden
georganiseerd vanaf het "clubeiland" dat de vereniging van de gemeente Reeuwijk huurde
voor fl. 30,- per jaar. Dit waren niet alleen zeilwedstrijden maar ook tobbe-roeien en dobbervissen stonden regelmatig op het programma. De hoge pachtsom van het eiland noodzaakte
het bestuur uit te kijken naar een andere accommodatie.
In 1933 kreeg de vereniging de beschikking over de "zwemtoren" van het zwembad bij
restaurant Elfhoeven. Zo'n 20 jaar lang werden vanaf deze stek alle wedstrijden geleid. In
1934 werd de Groene Ree doorgestoken, waardoor ook de 's Gravenbroekse plas door de
Elfhoevenaren bevaren kon worden. Ondanks heftige protesten van GWV Elfhoeven stelde de
gemeente Reeuwijk een gemeentelijke vaarbelasting voor pleziervaartuigen in. Dit had tot
gevolg dat vooral het aantal kanovaarders sterk verminderde.
In 1935 kreeg de vereniging ter gelegenheid van haar eerste lustrum een elektrische startklok
aangeboden door haar leden. Het aantal leden bedroeg toen 115. Vermeldenswaardig is dat in
dat jaar de heer B.L. van Veen als penningmeester tot het bestuur toetrad en deze functie 27
jaar lang, tot 1962 vervulde waarna hij tot erelid werd benoemd.

Aan het einde van de dertiger jaren werden er clubtochten georganiseerd naar Krimpen,
Nieuwkoop en IJsselmonde. Gedurende de oorlogsjaren van 1940 tot 1945 stond het
verenigingsleven op een laag pitje. Een dieptepunt vormde het jaar 1944 toen diverse schepen
door de gehate bezetter werden gevorderd en afgevoerd naar Duitsland. Na de oorlog duurde
het nog vrij lang voordat er weer sprake was van normale verenigingsactiviteiten, hetgeen
mede veroorzaakt werd door het verlies van eerder genoemde boten.
In 1946 werd met Pinksteren de "Goudse Zeilweek" voor het eerst
gezamenlijk door de Roei- en Zeilvereniging Gouda en de GWV Elfhoeven georganiseerd. De
succesformule heeft tot heden ten dage stand gehouden.
Vanaf 1948 beschikt Elfhoeven over een eigen clubblad, waarin de leden
geïnformeerd worden over het wel en wee van hun vereniging.
Naast het zeilen 's zomers werden er gedurende de lange winterperiodes contactbijeenkomsten
gehouden waarbij men ook andere sporten beoefenen kon, zoals kegelen en tafeltennissen.
Laatstgenoemde sport groeide uit tot een officiële tafeltennisafdeling van GWV Elfhoeven,
welke met ingang van 1952 zelfs aangesloten was bij de Nederlandse Tafeltennisbond en met
7 teams aan de kompetitie deelnam.
Op 6 mei 1954 - 24 jaar en 4 dagen na de oprichting - ging een lang
gekoesterde wens in vervulling: de aankoop van een eigen clubterrein aan de Platteweg 73.
Op dit terrein bevond zich aan de noordzijde (aan de plas) een zomerhuis en aan de zuidzijde
(aan de weg) een grote boerderijachtige woning. Daartussen een tuinderij met een smal pad
van de al even smalle brug naar het zomerhuis, dat natuurlijk direct als clubhuis in gebruik
werd
genomen. Brug en pad konden alleen te voet met hoogstens een fiets aan de hand genomen
worden. Vervoer van boten over de weg - hetgeen nu een heel gewone zaak is - vond toen
trouwens in het geheel niet plaats.
Vanaf dat moment zou deze accommodatie door de loop der jaren geleidelijk aan worden
omgebouwd tot het huidige clubterrein met riant clubhuis, botenhuizen, schepengarage,
vlonders, steigers, starttoren, botenlier en beheerderwoning. Dat alles is mogelijk geworden
door de inzet van zeer veel leden gedurende vele jaren.
Terug naar de jaren 50.
In 1956 werd door een groep leden de eerste verenigingsboot - een Pluis - aan de vereniging
geschonken. In 1959 werd een nieuwe brug gebouwd, de tuinderij werd parkeerterrein en er
verrees een aantal botenhuizen voor het overdekt stallen van de boten van de leden. Met de
nieuwe accommodatie groeide het ledenaantal gestaag: 1955: 158; 1959: 214; 1962: 298.
Jan de Wilde was de eerste Elhoevenaar die met z'n zelfgebouwde Valk-271 "MAAIKE" een
nationaal kampioenschap veroverde. Hetzelfde team - Jan de Wilde, Maaike de WildeMuilwijk en Hans de Hoog - herhaalde deze
prestatie 4 jaar later in 1963.

In 1962 kreeg GWV Elfhoeven de beschikking over 3 piraatjes (Jan, Piet en Kees) voor de
jeugdzeilopleiding. Het zomerhuis werd, ook na gerealiseerde uitbreiding, langzamerhand te
klein om alle leden met hun activiteiten te huisvesten en er ontstonden plannen voor een
geheel nieuw clubgebouw. Hiertoe werd een bouwcommissie opgericht onder voorzitterschap
van de heer N.H. van Schelven.
In 1963 werd de vereniging een polyester Flying Junior rijker: bijeengespaard door de
Elfhoeven-jeugd.
In 1964 werd de haven uitgebreid, de grote oude woning gesloopt en de schepengarage
gebouwd.
In 1965 werd de beheerderwoning gebouwd en in 1969 werd besloten tot de aankoop van een
perceel weiland aan de zuidzijde van de Platteweg, het huidige parkeerterrein. Tevens ging
dat najaar de eerste paal de grond in voor het nieuwe clubhuis, dat onder supervisie van
bestuurslid en architect Arie Macdaniël met een enorme inzet van de leden werd gebouwd en
op 2 mei 1970 door de voorzitter van de KNWV, de heer J.P. van Coeverden, werd geopend.
De vereniging had zichzelf ter gelegenheid van haar 40ste verjaardag geen mooier cadeau
kunnen aanbieden.
Hierna steeg het aantal leden explosief tot 550 in 1971, waarna echter een grote terugslag
volgde. Mede door de economische recessie in die jaren daalde het aantal leden totdat in 1976
een dieptepunt van 400 leden werd bereikt. Toen de vereniging in rustiger vaarwater was
terechtgekomen
gingen de veranderingen geleidelijker. Voortbordurend op hetgeen verworven was
ontwikkelde Elfhoeven zich als een stabiele vereniging waarbij steeds veel aandacht werd
geschonken aan de zeilopleiding (vooral voor de jeugd), de organisatie van onderlinge- en
nationale zeilwedstrijden en veel gezelligheidsevenementen.
In 1980 werd het gouden feest gevierd in het verenigingsgebouw “De Brug” in Reeuwijk
aangezien de eigen accommodatie hiervoor te klein was.
In de jaren daarna werd de opleidingsvloot gemoderniseerd: de houten
Piraten werden vervangen door polyester Optimisten. Voor de voortgezette opleiding werden
eerst vier Equipes aangeschaft die in 1993 werden vervangen door vier 420's. De
kielbootinstructie werd eerst gegeven in een Centaur die later werd vervangen door een
Polyvalk, waarvan er in 1994 nog een tweede werd aangeschaft.
Voor het geven van zeilinstructie en het verlenen van assistentie bij de
wedstrijden beschikken we sinds 1995 over vier rescue-boten.
In 1994 werd de "BEREBOOT" als startschip in gebruik genomen.
In het in 1988 aangekochte perceel water werd de (voorlopig) laatste havenuitbreiding
gerealiseerd. In 1995 werd naast de botenlier een moderne
afspuitplaats aangelegd waarmee een belangrijke bijdrage werd geleverd aan het
schoonhouden van ons aller zeilwater.

De bar en keuken worden al vele jaren op uitstekende wijze gerund door het echtpaar Marian
en Kor Vervoort, zodat de leden ook wat dat betreft niets te kort hoeven te komen. Het
ledenaantal schommelt de laatste jaren tussen de 600 en 650, met een vrij grote actieve kern,
waardoor er altijd veel sportieve bedrijvigheid op en rond het clubgebouw heerst.
Clubblad
Het clubblad van de vereniging heet "Ons Elfhoeven". Hierin vindt men de agenda,
mededelingen van bestuur en commissies, wedstrijdverslagen, uitnodigingen voor
wedstrijden, evenementen of feestavonden... kortom te veel om op te noemen. Het is een blad
vóór leden, maar vooral ook dóór leden. Iedereen kan zijn of haar verhaal en ervaringen ter
publicatie aanbieden aan de redactie. Mededelingen bestemd voor de
redactie kunt u deponeren in de kopijbus, die in de hal van het clubgebouw hangt of
rechtstreeks sturen aan de redactieleden. redactie@elfhoeven.nl
Ook wordt actuele informatie gegeven op de teletekstpagina 299 van
Kabelkrant Gouda.
In de hal van het clubgebouw bevindt zich het mededelingenbord waarop u desgewenst uw
persoonlijke mededelingen (zoals "bemanning gezocht" of "te koop aangeboden") aan de
leden kunt plaatsen. Via het clubblad kan dit voor sommige onderwerpen natuurlijk ook.
Bent u na het lezen van dit informatiebulletin geïnteresseerd in het lidmaatschap of wilt u
donateur worden, vul dan het op de site te downloaden aanmeldingsformulier in.
Nieuwe leden worden altijd uitgenodigd op een kennismakingsmiddag waar meer informatie
over de vereniging wordt verstrekt en waar vragen van nieuwe leden door het bestuur worden
beantwoord.
U kunt dan naast het bestuur ook kennismaken met andere (nieuwe) leden van GWV
Elfhoeven.
Graag tot ziens!

