
Haven
De leden van Roei- en Zeilvereniging ‘Gouda’ hebben de 
beschikking over ruim 80 ligplaatsen in de eigen haven, 
zowel op de wal als in het water. Buiten het vaarseizoen 
is er plaats op de wal voor winterberging. De haven heeft 
boxen in verschillende maten en kan zowel sloepen als 
zeilboten herbergen.

Meer weten?
Wil je weten hoe je lid kunt worden, kijk dan op  
www.roeienzeil.nl en/of neem contact op met één van de 
bestuursleden; zij staan vermeld op de website. Zij vertellen 
je alles over de mogelijkheden om te roeien, te zeilen, of 
om gezellig te genieten van sociale contacten in onze mooie 
sociëteit. 

Het is ook mogelijk om via de website het inschrijfformulier 
te printen, dit in te invullen en af te geven in de sociëteit 
of aan ons op te sturen. Graag tot ziens! 
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Kom aan boord bij Roei- en 
Zeilvereniging ‘Gouda’!

Welkom aan boord!
Deze folder geeft een korte impressie hoe het er bij  
Roei- en Zeilvereniging ‘Gouda’ aan toe gaat. Wil je 
roeien en/of zeilen, dan ben je bij ons aan het juiste 
adres. De goed geoutilleerde vloot van roei- en zeilboten, 
vakkundige en gedreven instructeurs, de schitterende 
locatie met een mooie sociëteit om gezellig contacten 
te leggen en natuurlijk het prachtige uitzicht op een 
plassengebied met veel natuurwaarden, maken dit  
allemaal mogelijk.

Op de website www.roeienzeil.nl staat alle informatie 
over onze vereniging uitgebreid beschreven.  
Roei- en Zeilvereniging ‘Gouda’ is opgericht op  
4 februari 1911 en is daarmee één van de oudste 
watersportverenigingen van Nederland. In de periode 
1911 tot heden zijn wij uitgegroeid tot een vereniging met 
ongeveer 1.000 actieve leden. Hoewel in Gouda opgericht, 
zijn het clubgebouw en de terreinen gelegen aan de 
‘s-Gravenbroekse plas, één van de vele plassen die deel 
uitmaken van het mooie plassengebied in Reeuwijk.

Kom aan boord 
bij Roei- en 
Zeilvereniging 
‘Gouda’!



Doelstelling
Onze doelstelling is plezier hebben in de roei- en 
zeilsport en uiteraard ook gezelligheid vinden binnen onze 
vereniging. De recreatieve sfeer en het wedstrijdelement 
staan allebei hoog in het vaandel. Roeien en zeilen 
zijn sporten voor jong en oud en kunnen zowel in 
teamverband als individueel worden beoefend.

Organisatie
De organisatie van onze vereniging bestaat uit een door 
de leden gekozen bestuur, dat wordt ondersteund door 
diverse commissies. Onze vereniging wordt door alle 
leden samen gevormd. Het bestuur vindt vrijwilligerswerk 
dan ook een belangrijk speerpunt en verwacht van de 
leden dat zij zich inzetten voor de diverse activiteiten 
die zij organiseert. Zonder inspanningen van leden lukt 
het niet om de vereniging draaiend te houden. Dus wij 
mogen van jou ook iets terug verwachten in de vorm van 
vrijwilligerswerk.

Contributie
Wij maken in onze contributie geen onderscheid tussen 
roeiers en zeilers. Elk lid kan gebruik maken van de 
gehele vloot (mits in het bezit van de juiste diploma’s), 
sociëteit, ergometerruimte en haven. Leden moeten dan 
wel in het bezit zijn van het zwemdiploma A.

Roeien
Bij ons is het mogelijk om op veel verschillende manieren 
te roeien. Er is instructie voor de jeugd, junioren en 
volwassenen. Daarnaast is er een actieve sectie voor 
wedstrijd- en competitieroeien voor jeugd, junioren en 
veteranen. Ook is het mogelijk om recreatief te roeien 
in het plassengebied van Reeuwijk of mee te doen aan 
roeitochten daar buiten. Roeiers met een handicap kunnen 
ook bij ons terecht. Voor zowel het toerroeien als het 
wedstrijdroeien zijn wij in het bezit van een uitgebreide 
vloot aan roeiboten.

Het roeiseizoen loopt globaal van april tot en met 
november. Echter, zolang de weersomstandigheden het 
toelaten, kan er ook de gehele winterperiode worden 
geroeid, mits de veiligheidsmaatregelen door de leden in 
acht worden genomen.

Zeilen
Zowel voor kinderen als voor volwassenen die nog 
nooit hebben gezeild, bieden wij diverse mogelijkheden 
om deze sport te gaan beoefenen. Voor de jongsten is 
er een wekelijkse instructie in de Optimisten. Verder 
wordt er instructie gegeven in de Laser, Splash, RS-
Feva en Cadet. De Centaurs en de Randmeren, boten 
van ongeveer zes meter lang en geschikt voor het hele 
plassengebied, worden veelal gebruikt voor de instructie 
aan volwassenen. Wij zijn als vereniging CWO-erkend en 
het is mogelijk om bij ons officiële zeildiploma’s te halen. 
Ook geoefende zeilers kunnen bij ons terecht en gebruik 
maken van onze uitgebreide zeilvloot.
Bijzonder populair zijn de mini-zeilweek in mei en de grote 
zeilinstructieweek in de zomervakantie; een week voor 
zowel jongeren als ouderen. Dan blijkt dat zeilen niet alleen 
inspannend, maar ook uitermate gezellig met elkaar kan zijn!
 
Sociëteit
Zin om na inspanning of zomaar even een glaasje te drinken 
of een hapje te eten en te genieten van het mooie uitzicht 
over de plas? Dat is mogelijk in onze sociëteit. Op gezette 
tijden kun je genieten van eenvoudige maaltijden, bereid in 
onze eigen keuken.

Daarnaast organiseren wij diverse ‘droge’ activiteiten voor 
onze leden, zoals lezingen, cursussen en muziekavonden. 
Voor ieder wat wils. Lid zijn van onze vereniging betekent 
sporten en recreëren in het prachtige natuurgebied  
De Reeuwijkse Plassen.


