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Van de redactie

Kaagnieuws 608, het nummer dat u zojuist ge-
opend hebt, reflecteert de toch wel fraaie zomer 
die wij, als watersporters, achter de rug hebben. 
Voor het tweede jaar op rij, maar in heviger mate 
dan het vorige jaar, hebben we te maken gehad 
met razendsnel wisselende omstandigheden: 
een dag geen wind en de volgende dag onge-
lofelijk veel wind en dat bij herhaling. Door het 
hele land heen hebben waterevenementen met 
die merkwaardige wisseling te maken gehad. 
De organisatoren van zeilwedstrijden hebben 
het moeilijk gehad. De inhoud van dit nummer 
is ook een reflectie van de veelzijdigheid van 
onze vereniging. Vrijwel alle disciplines die bij ons 
beoefend worden komen aan bod. Van zeiloplei-
ding tot hard werken voor de Olympische spelen 
van 2020. Van het, in watersportland belangrijke 
Kaagdiner tot aan de eerste stappen die gezet 
werden in het herstel van onze reputatie als 
teamzeilvereniging. Zien we straks in Rotterdam 

Colofon
Havenkantoor/secretariaat:
Kaagstraat 1, 2361 KM Warmond
tel: 071- 3010035
e-mail: secr@kwvdekaag.nl
website: www.kwvdekaag.nl
bankrek: NL22RABO0367702894
Verenigingsmanager:
Klaas Jan Kroon
verenigingsmanager@kwvdekaag.nl
Clubhuis:
Kaagsociëteit Sweilandpolder 8
2362 AG Warmond
Tel: 071-5018222
Havenmeesters:
Toot van Tol / Onno Kreeft
06-15698003 toot@kwvdekaag.nl
Ereleden:
Dick van Eck, Lies Eichhorn, Jan Bart Lucas
Voorzitter:
Meine Dijkstra 
voorzitter@kwvdekaag.nl
Secretaris:
Christine van Eck 
secretaris@kwvdekaag.nl
Penningmeester:
Bert Pinckaers 
penningmeester@kwvdekaag.nl
Sociëteit/Evenementen:
Willem Meyer
societeit@kwvdekaag.nl
Jeugd & opleidingen:
Michiel van Cranenburgh
opleidingen@kwvdekaag.nl
Wedstrijdzeilen:
Tom Erik van Strien 
wedstrijden@kwvdekaag.nl 
Sloeproeien: 
Lisette Smit 
sloeproeien@kwvdekaag.nl
Havens & gebouwen: 
Gijsbert van der Laan 
jachthaven@kwvdekaag.nl 
Vormgeving:
Tristan van Strien - info@beeldeend.nl
Drukwerk:
True Colours - www.truecolours.nl
Omslagfoto:
Bas Mientjes

Het secretariaat is van 1 april t/m 30 september 
geopend op maandag , dinsdag, donderdag, 
vrijdag en zaterdag van 9.00 tot 12.30 en van 
13.00 tot 17.00 uur. Van 1 oktober t/m 31 maart 
is het secretariaat op zaterdag gesloten.

Meer info: http://www.kwvdekaag.nl/vereniging
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Foto door: Bas Mientjes
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weer Kaagteams? We kunnen en mogen daar 
niet ontbreken. Het bestuur informeert u over 
het welbevinden van Corry Bakker, die inmiddels 
met pensioen is en introduceert de verenigings-
manager die ondertussen is aangetreden. De 
Kaagrace, een van de grootste evenementen 
in de sloeproeiwereld, wordt belicht door een 
van onze teams en natuurlijk leest u iets over 
de uiterst succesvolle 95ste Kaagweek en het 
jaarlijks uitstapje van ons wedstrijdcomité naar de 
Grevelingen. Vanzelfsprekend komen evenemen-
ten voor de komende maanden aan de beurt. En 
dan toch: als je zo door het land reist kom je ook 
bij andere verenigingen. We kwamen, midden 
augustus, op Loosdrecht terecht. Bij de KWVL 
maakten we de laatste dag van de Pampus Easy 
Week mee. Voor het negende jaar op rij voeren 
zo’n 40 Pampussen iedere middag een wedstrijd, 
borrelen na en eten gezamenlijk. Wat een sfeer, 
wat een feest. De zaterdag daarop bevolkten 

zo’n 30 optimistenkinderen de vereniging en het 
water. Trainen voor wedstrijdzeilen en daarna een 
waterfeest. Op zondagochtend kwamen andere 
groepen aan de beurt in Splashes en een enkele 
Laser. Diezelfde zaterdag, vanuit “De Vrijbuiter”, 
de hele dag keiharde wedstrijdtraining voor veel 
Splashes. Ja, we zeggen vaak dat we het voor 
elkaar hebben bij “De Kaag” – en natuurlijk is dat 
gedeeltelijk ook waar-, maar er valt nog heel wat 
te doen op het gebied van aanwas van jeugdige 
zeilers en – en dat is niet de minste opdracht- het 
opleiden van een nieuwe lichting wedstrijdzeilers. 
Daar ligt onze toekomst. Verder niet gesomberd; 
wij hopen dat u dit blad weer met veel plezier 
leest en tja... we zoeken nog steeds een opvolger 
voor de “hoofdredacteur”. Wat dat betreft begint 
de tijd te dringen. ■

Kaagnieuws
Sluitingsdatum

Verschijningsdatum

609
10 november
9 december



6  KAAGNIEUWS

algemeen

Algemene Ledenvergadering 
donderdag 19 november
Omdat het volgende Kaagnieuws pas in decem-
ber zal verschijnen kondigen wij nu reeds aan dat 
de najaarseditie van de Algemene Ledenvergade-
ring zal plaatsvinden op donderdag 19 november 
2015. De vergadering zal plaatsvinden in de 
Kaagsociëteit en beginnen om 20.00 uur.

De agenda voor deze vergadering zal tijdig 
bekend gemaakt worden via de website van de 
vereniging en via een tijdige Nieuwsflash.

In ieder geval zal de begroting 2016 op de 
agenda staan en zullen de diverse tarieven zoals 
contributies en liggelden worden vastgesteld. 
Aangezien in het voorjaar, de penningmeester 
Bert Pinckaers, bekend heeft gemaakt zijn termijn 
niet te zullen uitdienen en in deze vergadering af 
te treden, zal ook de verkiezing van een nieuwe 
penningmeester op de agenda staan. Ook over 
dit onderwerp zult u tijdig geïnformeerd worden.

Het Bestuur

Bezoek aan www.kwvdekaag.nl
Over de periode van januari tot half augustus 
2015 werd onze website meer dan 48.000 keer 
bezocht. Dit door 25.000 gebruikers. Per bezoek 
brengt men gemiddeld 2,25 minuten op de site 
door en bezoekt 4 pagina’s. Natuurlijk zien we 
een enorme piek in de periode van de Kaagweek 
wanneer 600 bezoeken in één week gebracht 
worden. Het is niet moeilijk om uit te rekenen 
dat op jaarbasis ongeveer 70.000 bezoeken aan 
de site worden gebracht. Een groot deel van de 
bezoekers (meer dan de helft) komt niet verder 
dan de eerste pagina. We kunnen concluderen 
dat het aantal bezoekers niet stijgt. Dat kan 
vragen opwerpen over a. de inrichting van onze, 

al wat oudere, site en b. over het feit of in deze 
multimedia tijd we ook niet veel gestructureerder 
op facebook en twitter aanwezig zouden moeten 
zijn. Daarover moeten communicatie-experts 
zich maar eens uitlaten. In ieder geval hebben we 
gezien dat via facebook veel deelnemers aan de 
Kaagweek een overvloed aan positieve publiciteit 
hebben gegenereerd. In 2014 kreeg de Kaag-
week via facebook 1100 likes en dit jaar 1600. ■

Wim van ‘t Hoogerhuys



Zijlbaan 10
2352 BN Leiderdorp
Tel 071 54 10 185
info@tijssenwatersport.nl
www.tijssenwatersport.nl

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 9.00 - 18.00 uur 
Zaterdag 9.00 - 17.00 uur
Donderdag koopavond

24/7 FUNSHOPPEN OP 
TIJSSENWATERSPORT.NL

Ruime collectie water-
dichte outdoorlaarzen,
zeillaarzen en 
bootschoenen met 
GORE-TEX® voering.

Gaastra staat bekend om de 
perfecte balans tussen 
‘fashion’ en ‘function’. 
Een combinatie die 
duidelijk en consistent 
geïmplementeerd 
is in onze 
kledinglijnen .

Shop.NL
Bezoek nu de spiksplinternieuwe site: 

Gillissen Zeilmakerij                                                                                                                                                                                       071-3012343 
       Veerpolder 53                                                                               info@gillissen.info 

2361 KZ  Warmond                                  www.gillissen.info 
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  
	  	  	  	  	  Canvaswerk	  	  
	  	  	  	  	  	  	  Buiskappen	  ---	  kuiptenten	  –--	  flybridgekappen	  ---	  huiken	  –--	  rolfokhoezen	  ---	  bimini’s	  ---	  relingkleedjes	  ---	  sloepkappen	  ---	  etc.	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  In	  februari	  en	  maart	  15%	  korting	  op	  van	  model	  na	  te	  maken	  grootzeilhuiken	  en	  rolfokhoezen.	  
	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  Frames	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  In	  roestvaststaal	  316	  hoogglans,	  aluminium,	  RVS	  koppelstukken,	  rails.	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  Verkoop	  
	  	  	  	  	  	  	  Losse	  verkoop	  van	  doek,	  ritsen,	  buiskapbeslag,	  alle	  soorten	  bevestigingen	  zoals	  drukknopen,	  tenax,	  minax,	  tourniquets	  etc.	  
	  	  

	  	  	  	  	  Reparaties	  en	  winterbeurt	  
	  	  	  	  	  Laat	  uw	  oudere	  kap	  in	  de	  winter	  repareren	  of	  opknappen:	  opnieuw	  	  doorstikken	  van	  de	  naden	  (deze	  zijn	  meestal	  na	  een	  jaar	  of	  	  6	  á	  7	  
	  	  	  	  	  	  	  gedeeltelijk	  	  vergaan),	  evt.	  vervangen	  van	  ramen,	  ritsen,	  knoppen,	  	  biesband	  etc.	  Zo	  is	  hij	  klaar	  vóór	  het	  nieuwe	  seizoen	  en	  kan	  hij	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  weer	  jaren	  mee!	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Tevens	  inzamelpunt	  voor	  het	  laten	  reinigen	  en	  impregneren	  van	  uw	  kap	  of	  zeil.	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  
	  	  	  	  	  	  	  Belangstelling?	  Bel,	  mail	  of	  kom	  langs	  voor	  meer	  informatie	  of	  een	  offerte.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  De	  werkplaats	  ligt	  aan	  de	  Groote	  Sloot	  in	  Warmond	  (bij	  Bakker	  ProTech);	  hier	  kunt	  u	  eventueel	  de	  boot	  aanleggen.	  
	  	  	  	  	  	  	  Om	  te	  voorkomen	  dat	  u	  tevergeefs	  komt	  kunt	  u	  het	  best	  eerst	  even	  bellen.	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Al	  sinds	  1996	  om	  de	  hoek!	  
	  
	  
	  
	  
	  

http://www.tijssenwatersport.nl/
http://www.gillissen.info/
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Op 17 augustus jl. is Klaas Jan Kroon bij de 
vereniging in dienst getreden als Verenigings-
manager. Klaas Jan heeft een ruime ervaring 
in bestuurlijke functies in de watersport, als 
voorzitter van de WSV Volendam, het organi-
seren van de dag van de Watersport in Volen-
dam en als voorzitter van de 24-uurs zeilrace 
op het IJsselmeer. Daarnaast is hij een en-
thousiast zeiler. Met zijn zeilboot, een Dehler 
34, maakt hij graag tochten en zeilt wedstrij-
den op het IJsselmeer en op open zee. 

Het bestuur is tot conclusie gekomen dat voor de 
bestuurbaarheid van de vereniging het wense-
lijk en nodig is een Verenigingsmanager aan te 
stellen:
Het is in toenemende mate moeilijk om bestuurs-
functies ingevuld te krijgen. Het verminderen van 
de werklast van een bestuurslid, door benoe-
ming van een Verenigingsmanager, gaat hopelijk 
soelaas bieden.

Gezien deze achtergrond en de plezierige ge-
sprekken met Klaas Jan ziet het bestuur in hem 
de geschikte persoon voor deze nieuwe functie.
De komende zes maanden zal hij zich gaan 
inwerken, in nauwe samenwerking met onze 
medewerkers en het bestuur, de vereniging en 
haar medewerkers leren kennen om zo, werken-
de weg, de rol van Verenigingsmanager inhoud 
te geven. Het werk van de Verenigingsmanager 
zal vooral de zakelijke aspecten van de vereniging 
betreffen. De activiteiten van de vereniging, zoals 

zeilen en roeien, worden aangestuurd en uitge-
voerd door bestuursleden en de door hen voor-
gezeten commissies. In principe blijft dit zo, wat 
niet uitsluit dat de Verenigingsmanager waar dat 
nodig is ondersteuning kan geven. De genoemde 
periode van zes maanden zal afgesloten worden 
met een voorstel van de Verenigingsmanager aan 
het bestuur betreffende de definitieve inrichting 
van de functie.

Met Klaas Jan is een arbeidsovereenkomst 
aangegaan voor 20 uur in de week. Hij heeft 
zijn werkplek in ons kantoor. In principe zal hij 
vijf dagen in de week aanwezig zijn, wel met het 
voorbehoud dat, gaande de tijd, zal blijken wat 
het meest efficiënt en effectief is en mogelijk de 
werktijden daarop aangepast zullen worden.

Klaas Jan is 51 jaar, woont samen met Jeanine in 
Amstelveen en is vader van een dochter en een 
zoon.

De Verenigingsmanager is bereikbaar op het 
kantoor, zijn emailadres 
Verenigingsmanager@kwvdekaag.nl
en mobiel 06 37 300 034.

Het bestuur wenst Klaas Jan alle succes. ■

Het Bestuur
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Medewerkersavond
vrijdag 9 oktober
Vrijdagavond 9 oktober vindt de jaarlijkse bijeen-
komst plaats waarin het bestuur alle medewer-
kers aan alle verenigingsevenementen bedankt 
voor de geleverde inspanningen. Deze bijeen-
komst wordt altijd in de buurt van de verjaardag 
van de vereniging, 14 oktober, gehouden, maar 

dat is dit jaar een woensdag en dat leek ons 
minder geschikt. Bent u één van de bedoelde 
medewerkers, dan ontvangt u binnenkort een 
uitnodiging voor deze avond die zoals altijd bruist 
van gezelligheid, lekker eten, drinken en goede 
verhalen. ■

Corry Bakker 
met pensioen
Het is 1988, zeventwintig jaar geleden, dat Jan 
Bakker de nieuwe pachter van de Kaagsociëteit 
werd. De Kaagsociëteit werd ingrijpend verbouwd 
voor de komst van de nieuwe pachter. Een aantal 
leden was druk in de weer om de verenigingsbe-
zittingen op te slaan. Met de nieuwe pachter was 
een overeenkomst gesloten waarin een bepaling 
was opgenomen dat de pachter voor een haven-
meester, exclusief voor de Kaagsociëteit, diende 
te zorgen. Jan vond hierin zijn broer Frans, niet te 
verwarren met zijn zoon Frans, de geschikte kan-
didaat. Zo gebeurde het dat Frans havenmeester 

werd en zijn vrouw Corry betrokken raakte bij de 
vereniging. Voor Corry was de rol van gastvrouw 
weggelegd. Beiden traden in dienst van de pach-
ter en betrokken samen met hun drie kinderen de 
woning op de sociëteit. De oudere leden zullen 
zich ongetwijfeld Corry herinneren als de opge-
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ruimde en attente gastvrouw en het steunpunt in 
de bediening.

De leden van de vereniging waren allemaal 
nieuwe gezichten voor Frans en Corry. Ook de 
watersport, de kennis van boten en het varen, het 
was allemaal nieuw. Snel leerde Frans varen en 
ontpopte zich als een allround medewerker voor 
de wedstrijden en het varend materieel. Corry 
was de gastvrouw die herinneringen deed herle-
ven uit de tijd van de familie Nater. Haar inbreng 
in het verenigingsleven was zeer tastbaar bij de 
midzomerfeesten. Om zeven uur ’s ochtends 
stond zij paraat met een grote ouderwetse ketel 
met warme chocolademelk. Corry had naast de 
zorg voor haar gezin en haar werkzaamheden als 
gastvrouw altijd een luisterend oor. 

Midden jaren negentig heeft Jan Bakker de exploi-
tatie van de sociëteit overgedragen aan zijn zoon 
Frans, de neef van Frans onze havenmeester. 

In het jaar 2000 ging Jan van Veen, de vereni-
gingshavenmeester, met pensioen. Een nieuw 
havenkantoor met woonhuis werd gerealiseerd. 
Frans en Corry beëindigden het dienstverband 
met neef Frans en traden beiden, in 1998, in 
dienst van de vereniging. Zij verlieten het woon-
huis op de sociëteit, neef Frans en zijn gezin 
werden de nieuwe bewoner. Frans en Corry ver-
huisden naar de nieuwe woning op haven West. 
Frans werd havenmeester als opvolger van Jan 
van Veen. Hij vervulde deze functie samen met 
Cees Hermans. 

Corry kreeg de functie van administratief mede-
werkster, een functie die zij vervulde samen met 
Pauline. Inmiddels had Corry veel leden leren 
kennen en was goed ingevoerd in de vereniging. 
In eerste aanleg had zij een dienstverband voor 
zestien uur in de twee weken. Door toenemende 
activiteiten groeide dat uit tot drie volle dagen 
in de week. Daarnaast had zij de zorg voor het 
schoonhouden van de kleed- en sanitaire voor-

zieningen op de havens Oost en West.

Om het contact met de Kaagsociëteit niet te 
verliezen heeft zij een aantal jaren actief meege-
draaid in het zomeravond wedstrijdcircuit. Ook 
heeft zij mee geroeid in een Whaler met uitstapjes 
naar Friesland en Zeeland.

Met ingang van januari 2013 is Corry gestopt 
met de zorg voor het schoonhouden, de datum 
dat Frans als havenmeester met pensioen ging. 
Zij verhuisden van Warmond naar hun huis in 
Abbenes. Het kantoorwerk is zij blijven doen.
In mei 2014 werd Corry ziek, een ziekte die het 
haar onmogelijk maakte om met de van haar be-
kende enthousiasme en gedrevenheid haar werk 
te doen. Inmiddels zijn wij anderhalf jaar later en 
haar gezondheid laat helaas nog te wensen over. 
Afgelopen 3 mei bereikte Corry de pensioenge-
rechtigde leeftijd. Haar dienstverband met de 
vereniging is per 1 augustus beëindigd. Corry is 
zo’n 27 jaar betrokken geweest bij de vereniging. 
Wij dragen haar een warm hart toe en zijn haar 
dankbaar voor al hetgeen zij voor de vereniging 
heeft gedaan. Bovenal wensen wij haar toe dat 
de problemen met haar gezondheid tot het verle-
den gaan behoren zodat zij samen met Frans en 
haar gezin nog volop vele jaren kan genieten.
Corry is de mogelijkheid aangeboden van een 
bijeenkomst waarbij onze leden afscheid van 
haar kunnen nemen. Corry heeft dit in beraad en 
laat dit afhangen van de ontwikkelingen met haar 
gezondheid. Mocht dit, wat hopelijk het geval is, 
gaan lukken dan zal hierover in een Nieuwsflash 
nadere informatie volgen.

Het bestuur dankt Corry voor alle trouwe dienst-
jaren en wenst haar en haar gezin het allerbeste 
en bovenal beterschap. ■

Het Bestuur



• Scheepsinstrumenten

• Navigatie

• Radar

• Marifoon

• Stuurautomaat

• Stroomsystemen

• Accu’s

• Lader

• Omvormer

• Generator

• Koelkast

• Scheepsairco

• Scheepsverwarming

AMSTERDAM 020 - 6916311 | LEIDEN 071 - 5212101

Bezoek ook onze webwinkel op www.dejongtechnovaria.nl
Probleemloos varen

Levering, installatie en reparatie van bekende merken

http://www.dejongtechnovaria.nl/
http://www.jachthavenjuffermans.nl/site/home.html
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Ter Kaghe
Een schattig houten huisje: Het zomerhuisje uit 
rond 1900 van de familie La Riviére. De familie 
woonde toen op huize “Midden Dorp” in Warm-
ond aan de Leede. 
 
Mijn grootvader kocht land van boer Van Schie, 
en liet dit huisje bouwen op het eiland bij de 
Kaag. Later kocht hij van boer Van Schie ook 
zijn land en boerderij om daar de vereniging ”De 
Kaag” op te starten. Hij had tot 1922 nog de hy-
potheek op zijn naam staan voor die boerderij die 
wij nu kennen als de Kaagsociëteit. Dit is dus ons 
aller geschiedenis, vooral die van mijn familie.
 
Het zomerhuisje nu lijkt helemaal niet meer op 
het origineel, het is nu van steen. Helaas zag het 

er toen veel romantischer uit: met die luikjes en 
gordijntjes. Zo’n huisje zou ik nu nog wel willen 
op die geweldige plek! ■
 
Sofie la Riviere

Kaagdiner 2015
Donderdag 10 juli. De frisse noordwesten wind 
drijft het gezelschap naar binnen in de koepel 
voor de borrel die het traditionele Kaagdiner 
inleidt. We zien het Supertrio, Carla, Leila en 
Marina, burgemeesters van Teylingen, Leider-
dorp en Kaag en Braassem, hun chef, Jaap 
Smit , CdK in Zuid-Holland, wethouder Cees van 
Velzen (Teylingen), de gemeentesecretaris van 
die gemeente, een vertegenwoordiger van het 
Hoogheemraadschap, bestuurders van collega 
verenigingen, ereleden van “De Kaag”, Van Hool-
werffpenninghouders, vertegenwoordigers van 
klassenorganisaties en natuurlijk het bestuur van 
“De Kaag” en partners van alle voornoemden. 
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algemeen

Kortom, een hele koepel vol. Tijdens het uitste-
kende diner wordt er natuurlijk gesproken, niet 
alleen onderling, maar ook tot alle aanwezigen. 
Voorzitter Meine richt zich in zijn inleidend praatje 
in het bijzonder tot Tom Fick, voorzitter van de 
KWVL. Zeer waarschijnlijk zal hij voor de laatste 
keer in die functie aan dit diner aanzitten. Refe-
rerend aan een eerder beroep van hem vergelijkt 
Meine hem met Hawkeye uit M.A.S.H.: tijdens de 
vele besprekingen waarin zij beiden betrokken 
waren aangaande de problematiek binnen het 
Verbond wist Tom als een geroutineerd en kundig 
chirurg de aangevoerde losse delen weer tot een 
geheel te maken. Meine dankt hem daarvoor 
hartelijk. In zijn tweede speech gaat Meine in op 
de verenging en haar imago. Hij maakt vergelij-
kingen met Janine Janse en Nigel Kennedy, die 
behalve dat ze goed viool kunnen spelen ook 
aan hun imago een groot deel van hun succes 
te danken hebben. We zullen op een wat andere 
manier naar buiten moeten treden om duidelijk te 
maken wat we doen en hoe aardig dat is om aan 
mee te doen. Daaraan wordt gewerkt. Jan Berent 
Heukensfeldt Jansen, voorzitter van het Verbond, 
haakt daarop in door te verwijzen naar de manier 
waarop de Volvo Ocean Race onder de aandacht 
wordt gebracht en met name welke prestatie op 
dat gebied door Den Haag is geleverd. Zo breng 
je de zeilsport breed en spectaculair in beeld. 
Aan de overheden vraagt hij aandacht voor het 

toenemend probleem van wiergroei in onze 
plassen. Hier moet iets aan gedaan worden. Na 
het hoofdgerecht is het de beurt aan Jaap Smit: 
hij vertelt de duurste das ooit aan te hebben, een 
Kaagdas, want hij wordt lid van onze verenging. 
Helaas komt hijzelf te weinig aan varen toe, maar 
toch benadrukt hij het belang van de waterrecre-
atie in onze provincie. Hij zal dit jaar, helaas, niet 
in staat zijn het startschot voor Holland-Friesland 
te lossen omdat hij betrokken is bij nabestaanden 
van de MH-17 ramp, dan precies een jaar gele-
den. Nu hij lid van de vereniging wordt zullen we 
hem ongetwijfeld vaker in onze omgeving tegen-
komen. Van harte welkom. Na het dessert en de 
koffie blijven velen nog lang en gezellig vertoeven 
op de mooiste watersportlocatie van ons land. De 
Kaagweek kan beginnen. ■

Wim van ‘t Hoogerhuys
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wedstrijdzeilen

SKON Sailing Tour 2015
Tijdens het tweede weekend van juni waren 
de Splashes (na een te lange afwezigheid) 
weer eens op de Kagerplassen te bewonde-
ren. En dan maar meteen helemaal goed! Er 
waren maar liefst 25 A1 zeilers/zeilsters, 14 A2 
en in de B waren er ruim 40 op het water. 

Tegenwoordig, met het nieuwe design van de 
Splashes, spreken we niet meer van een Splash 
of, zoals het grotere zusje van de Splash heette; 
de Flash, maar ze gebruiken tegenwoordig kleur 
aanduidingen. Het nieuwe design is eigenlijk nog 
wel dezelfde romp, alleen hebben ze het zeilplan 
aangepast en gemoderniseerd.
Ze hebben nu drie onderscheidende kleuren (van 
het nieuwe zeilteken) en wel als volgt:

●  De Splash Blue is de Internationale Splash 
klasse in oorspronkelijke staat en heeft een 
zeiloppervlakte van 6,3 m2

●  De Splash Red is de grote zus van de Splash
Blue. De romp en giek zijn gelijk aan die van 
de Splash Blue maar het zeil is groter, nl. 7,2 
m2 en is gemaakt van laminaat zeildoek. Het 
logo is rood en zo ook de zeilnummers. Het 
verschil tussen de Blue- en Redklasse is dat er 
bij de Redklasse geen leeftijdsgrenzen zijn.

●  De Splash Green is geen aparte klasse, maar 
een versie van de Splash met een kleiner zeil, 
speciaal voor training met veel wind en de 
jonge zeiler met een gewicht tussen de 30 en 
50 kg.

Nu waren er op de Kaag alleen de Splash Blue 
zeiler/sters die mee hebben gedaan aan de 
Sailing Tour 2015. Dit is een heuse competitie die 
op meerdere plekken in Nederland wordt gevaren 
en met tussenstanden en promotie en “degrada-
tie” mogelijkheden. De Kaagwedstrijden waren de 
afsluiting van het voorjaarsdeel van de Tour.

Het weekend zelf was weertechnisch als zo veel 
weekenden gedurende dit seizoen. De ene dag 
(zaterdag) veel, misschien voor sommigen iets 
te veel, wind en op zondag liet Aeolus het weer 
volledig afweten. Gelukkig waren er veel extra 
Rescueribs van diverse ouders op het water, dus 
alles verliep op de zaterdag veilig en onder deze 
extra begeleiding konden er toch nog drie wed-
strijden uitgeperst worden. Na op zondag eerst te 
hebben uitgesteld tot 13:00 uur is in overleg met 
de klasse nog een extra uurtje gewacht, maar 
toen was het uit met de pret.
Prijsuitreiking en vervolgens vertrok de hele kara-
vaan weer verder naar de volgende locatie.

De Splash is zeker een boot die wij in de gaten 
moeten houden... Enthousiaste klasse, veel 
ambitie en een mooie opstap voor de oudere 
jeugd die niet gelijk in een tweemansboot wil 
gaan zeilen. ■

Tom Erik
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Het is woensdag 15 juli en het buitensteiger ligt 
al minstens 5dik met moederschepen, waarvan 
sommige in zeer groot formaat. De Kaagweek 
gaat morgen beginnen. Het is ook de laatste 
dag van de Optiweek, dus een vrolijke chaos. De 
Kaagweekcommissie hanteert een strak tijdsche-
ma, het miezert eerst een beetje en later wordt 
het gelukkig droog. In de avond varen er zo’n 70 
boten, zowel in open klassen als kajuitboten, de 
zomeravondwedstrijden. Het wordt dus nog druk-
ker op het sociëteitsterrein en op het terras treedt 
de Henk Noppenband op. Inmiddels is ook de 
registratie van de ca. 160 deelnemers, verdeeld 
over 13 startgroepen, op gang gekomen. Dat 
deelnemersaantal is weer een beetje groter dan in 
2014 en... we hebben sinds heel veel jaren weer 
een veld Draken op het water. Die klasse zal later, 
tijdens de prijsuitreiking, uitvoerig uitleggen hoe 
fantastisch ze de Kaagweek weer hebben gevon-
den en beloven zeker in 2016 weer terug te ko-
men. Ook Efsixen en Schakels hebben we jaren 
niet gezien, maar in 2015 wel. Hopelijk volgen zij 
het voorbeeld van de Draken. Verder hebben we 
5.5 meters, een mooi aantal Valken, heel veel Re-
genbogen, weinig Lasers (?), O-jollen, Ynglings, 

16m2’s en Pampussen. Misschien moeten we 
de jeugd beter uitleggen hoe leuk de feesten en 
hoe goed de bands zijn en dat zit allemaal in het 
inschrijfgeld. Er is hoop, want er is een speciaal 
programma op het water voor Optimisten en voor 
veel toekomstige zeilertjes is er (water)vermaak 
om vast de sfeer van een Kaagweek te proeven. 
Met gebruikmaking van het P.A. systeem van de 
band (de buitengeluidsinstallatie van “De Kaag” is 
al heel veel jaren een ramp en een ergernis) opent 
de Voorzitter van de vereniging (op zijn agendabe-
heer komen wij later nog terug) de Kaagweek. De 
warming-up is succesvol, iedereen en alles staat 
op scherp, er gaat iets moois neergezet worden! 
Het wedstrijdcomité – en waarschijnlijk ook de 
deelnemers- bekijken de weersvoorspellingen 
en verbazen zich. Over het wedstrijdcomité: er is 
eindelijk verjonging op de startboot. Na een jaar 
of 25 boeien leggen en startlijnen bouwen (hij is 
daar echt het beste in van minimaal heel Neder-
land) gaat Mijndert zich met het racemanagement 
bemoeien. We zullen met vreugde vaststellen dat 
zijn langdurige, praktische opleiding zijn vruchten 
heeft afgeworpen. Ik wist al lang dat hij daar veel 
beter in is dan in theorie. 

wedstrijdzeilen
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Dan wordt het donderdag.
De weersverwachting komt uit: er is geen wind 
en het wachten kan beginnen. Reuser slaat palen 
aan de buitenkant van de inmiddels zevendik 
liggers. Dat ligt muurvast We worden muzikaal 
vermaakt door een koor bestaande uit ex-marine-
mannen, dus het repertoire kunt u raden. Tegen 
een uur of vier komt er rimpeling en vaart het 
startschip uit. Alle klassen varen een wedstrijd en 
daarna de dames-Valken ook. Overigens blijkt nu 
in volle omvang dat de plas dit jaar een gigantisch 
wierprobleem heeft. Is het water te schoon, te 
ondiep en de zon te fel?? Hier moet snel iets aan 
gedaan worden, we horen het uit heel Nederland, 
anders is watersporten straks heel moeilijk. De 
Regenboogdames blijven aan de wal omdat zij 
‘s avonds dienen aan te zitten aan het jaarlijks 
Regenboogdiner. Dat wordt met ongeveer 150 
personen in de feesttent gehouden met natuurlijk 
“De Blues”. Vervolgens begint de sound-check 
van Trafassi, die bijna net zo lang duurt als het 
optreden. De entr’acte is voorbehouden aan, 
jawel hoor, Barry Badpak. Je kunt er van vinden 
wat je wilt, maar het zit heel slim in elkaar. 

Op vrijdag komt wederom uit wat voorspeld was: 
vroeg in de ochtend gaat het waaien en niet zo’n 
klein beetje ook. De 30 knopen grens wordt re-
gelmatig overschreden, dus voorlopig maar uitstel 
tot 3 uur. Het houdt echter niet op met waaien 
en om 4 uur wordt besloten dat we dat deze dag 
ook helemaal niet gaan doen. Het hele program-
ma komt in het gedrang. Holland- Friesland zou 
vanavond moeten beginnen. Gelukkig hoeft er 
geen CdK afgebeld te worden, want die had 
reeds verteld andere verplichtingen te hebben. 
De plaatsvervangende VIP, de burgemeester van 
Teylingen mag ook thuisblijven. In de avond een 
glorieus optreden van DJ-Rutger (wie kent hem 
niet?) en de volgens mij leukste en beste feest-
band van de hele week: Band and Breakfast. De 
tussenact heb ik niet gezien.

Op zaterdag eindelijk normaal zeilweer. Alle 
klassen varen twee wedstrijden en de Optimisten 
hebben hun eigen programma. Dan moet er nog 
Holland-Friesland gevaren worden. Er is nog 
maar één avond voor. Fort Marina brengt een 
gemotoriseerd toeschouwers terras op het water 
met bierpomp en luide geluidsinstallatie. Tijdens 

wedstrijdzeilen
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Foto’s door: Bas Mientjes

de prijsuitreiking blijkt dat een op het water aan-
wezige hier tegen bezwaar heeft gemaakt bij de 
vereniging en de gemeente. De aanwezigen laten 
duidelijk horen wat ze daarvan vinden. Na overleg 
wordt besloten een best of three te varen. Dat 
Friesland ook 5 boten op het water kan brengen 
is te danken aan ene Kraastra, die ook al 5 jaar 
geleden, tijdens Sail, aan Friese zijde meestreed. 
Het wordt steeds onduidelijker hoeveel nationa-
liteiten hij nu echt heeft. In ieder geval gebeurt er 
iets wat in 15 jaren niet op de Kaag is gebeurd: 

Friesland wint met 2-1! Het Friese team weet de 
Friese vlag in de startoren te hijsen. In de avond 
een spetterend optreden van Captain Midnight 
XL met Sacha, misschien wel de beste zangeres 
van Nederland. De volgende dag ziet wedstrijd-
leider Rob, met heel veel moeite, kans de vlag te 
verwijderen en ... hangt hem op de startboot in 
plaats van de Kaagvlag. Natuurlijk is er weer een 
persoon onder de deelnemers die de grap niet 
kan waarderen. 

We zijn dus nu op zondag aanbeland. Er wordt 
geprobeerd te gaan varen. Alleen de 5.5 meters 
varen een, afgekorte wedstrijd. De overige 
gestarte wedstrijden worden met N over H afge-
broken. Er staat een tijd weer helemaal geen wind 
en de tijd verstrijkt. Volgens Wind Alert – ik kan u 
die app ongelofelijk aanraden - moet het tegen 2 
uur, het fatale moment, gaan waaien. Dat klopt 
als een bus. De procedure wordt precies op tijd 
gestart en alle klassen varen een prachtige wed-
strijd. Omstreeks 16.30 uur is iedereen weer bin-
nen. Tijd voor het hoogtepunt der feestelijkheden: 
de prijsuitreiking met al die schitterende, vaak zil-
veren, wisselprijzen waarvan vele al heel oud zijn. 
Ik zou nog terugkomen op het agendabeheer van 
de Voorzitter. Welaan hij was het weekend al met 
vakantie en liep waarschijnlijk hoog in de Oosten-
rijkse bergen (hij liever dan ik). Dat krijg je als je je 
vrouw een vakantie doet bespreken en niet in je 

wedstrijdzeilen
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agenda kijkt. Gelukkig was in Frans Sluyters een 
uitstekende vervanger gevonden. Kiki meldde 
zich als kissmiss en de show kon beginnen. Het 
is ondoenlijk om in detail bij alle hoofdprijswin-
naars en de gewonnen wisselprijzen stil te staan, 
een paar highlights: Sjoerd Paddenburg kreeg de 
Goede Windbeker als superactieve Kaagjongere. 
Alle Optimistenzeilers kregen een prijs waarvan 
Max Frank de eerste was. Boris Bayer won de 
hoofdprijs in de Pampussen en ook de Zilveren 
starttoren (nadat hij ook het wedstrijdcomité aan 
de protesttafel had verslagen) en mag die prijs 
als hij in de Sociëteit gaat eten, op tafel hebben. 
Agnes won de damesvalken en had, jawel, haar 
bloemetjesjurk uit de kast gehaald. Jork werd be-
dankt voor het kinderspeelpaleis (overigens loopt 
hij de hele dag met de jongste hangjongere van 
Nederland om zijn nek). De Brasseriegroep kreeg 
een daverende ovatie voor het leveren van drank 
en spijs. Eric, Robert en Marcel wonnen voor het 
tweede opvolgende jaar de Regenbogen A-1 en 
de A-2 was voor Alwin van Daelen, die volgens 
Frans in een boot vaart die dreigt te desintegre-
ren. Overigens zullen wij nooit weten of de dit jaar 
gekozen groepsindeling beter werkt dan de oude 
(had iets met de ISAF te maken) want de split 

is nooit gemaakt. Gewoon alles op een rij en in 
tweeën hakken voor de prijsverdeling.

De overige winnaars:
Draken:   Jan Bakker
Efsix:  Maarten Jansen
Laser Radial:  Kiki Krol
O-jol:   Dirk Zwitser
Schakel:   Steven van der Zee
Valk:   Fred Schaaf
Yngling:   Katinka Heukensfeldt Jansen
5.5 meter:  Arend Jan Pasman
16m2:   Hessel van der Zee
12voetsjol:  Fred Knitel

Daarmee kwam een einde aan een toch on-
gelofelijk mooie, leuke en gezellige Kaagweek. 
Volgend jaar ongeveer dezelfde periode. De 
voorbereiding gaat nu beginnen. ■

Alle uitslagen en veel foto’s vindt u op
www.kwvdekaag.nl

Wim van ‘t Hoogerhuys 

wedstrijdzeilen
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BMW Teamzeilcup
Wat eerder wegens gebrek aan deelname een 
ongelukkige planning (tijdens de stopover van 
de Volvo Oceanrace) niet plaats kon vin-
den, lukte tijdens het weekend van 15 en 16 
augustus wel. De eerste editie van de BMW 
Teamzeilcup is een feit. Er verschenen vijf 
teams van zes personen aan de start om te 
strijden om de BMW Teamzeilcup. 

Het evenement bestond uit een clinic op za-
terdag, gegeven door dé nummer vier van de 
wereld in het teamzeilen: Dirk-Jan Korpershoek. 
Met een aangename temperatuur en een windje 
3 beaufort werden op zaterdag verschillende 
teamzeilsituaties geoefend. De theorie hierach-
ter werd in twee blokken op interactieve wijze 
behandeld. Tijdens de clinic waren zes Ynglings, 
waaronder twee van “De Kaag”, beschikbaar om 
de situaties te oefenen. In de tussentijd konden 
de overgebleven teams vanuit rubberboten de si-
tuaties aanschouwen en discussiëren over wie er 
op welk moment in zijn recht stond. Na de clinic 
is gezamenlijk gedineerd op de Kaagsociëteit met 
aansluitend een ‘klein’ feestje. Overnachting was 
mogelijk op Zeilschool de Kaag. 

Op zondag konden de teams de opgedane 
kennis in de praktijk brengen. Er zijn die dag twee 
volledige wedstrijdrondes (round robins) verzeild 
door twee tegen twee te zeilen. Het team van 
Dirk-Jan kwam als eerste uit de bus met 6 keer 
winst in 8 wedstrijden. Beide ‘nieuwe’ Kaagteams 
teams op een achtereenvolgende vierde en vijfde 
plaats. 

Het initiatief voor het teamzeilen komt vanuit 
Yngling Club Holland. De club heeft in samen-
werking met Stichting BMW Nationaal Jeugdzeil-
plan, speciaal voor het teamzeilen, vier identieke 
Ynglings met nieuwe zeilen klaar gemaakt. 

Hierdoor kunnen teams op een eerlijke manier te-
gen elkaar strijden. Het doel is om (jonge) zeilers 
enthousiast te maken voor dit veelzijdige spelletje. 

Dit jaar is het pilotevenement gehouden op de 
Kaag. Voor 2016 jaar is het doel om ook op an-
dere locaties een aantal van dit soort evenemen-
ten te organiseren. Naast “De Kaag” heeft ook 
de KWS aangegeven volgend jaar een dergelijk 
evenement te willen organiseren. Bijkomend voor-
deel is dat de evenementen als training kunnen 
fungeren voor deelname aan het jaarlijkse NK 
teamzeilen voor clubteams in Rotterdam. 

Altijd al een keer willen (leren) teamzeilen?! Kom 
naar een volgende editie van de BMW Teamzeil-
cup! Houd de website van Yngling Club Holland 
in de gaten of de facebook van KWV De Kaag. 
Voor vragen of opmerkingen kan gemaild worden 
naar: teamzeilen@yngling.nl

De teamzeil commissie bestaande uit: Reinier 
Tromp, Lieuwe Gietema en Florian van Dort in sa-
menwerking met de Dutch Match &Team Racing 
Association (DMTRA). ■

Lieuwe Gietema
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44ste editie Benelux 
kampioenschappen in Scharendijke
15 en 16 augustus op de Grevelingen
Al jaren hetzelfde recept: neem 3 wedstrijdgeven-
de verenigingen WSV Scharendijke, Royal Yacht 
Club België en KWV De Kaag. Mix de drie wed-
strijdcomités en wijs een primair verantwoordelijke 
aan. Nodig vervolgens een aantal wedstrijdklassen 
uit, maak sailing instructions en dien het resultaat 
op in de fantastische ambiance van het zoute 
Grevelingenmeer en je hebt een evenement met 
een unieke sfeer, bijna niet te beschrijven, wat je 
moet ondergaan. 

Dit jaar waren de wedstrijden in het weekend 
van 15 en 16 augustus, was WSV Scharendijke 
leading, en kwam het startschip als in de laatste 
jaren gebruikelijk van de Belgen. De Kaagdelegatie 
verzorgde het walgebeuren en jury.

Als het in de rest van Nederland regent dat het 
giet is het in Zeeland het mooiste weer van de 
wereld. De wedstrijden werden dan ook verzeild 
onder prachtige weersomstandigheden. Een lop-
end windje van 16-20 knopen en, vooral op 

zondag, onder een heerlijk zonnetje. In de deel-
nemende klassen geen ”Oud Hout” maar wel FD, 
470, Contender, RS500, Finn, FJ, 420, Vaurien, 
Snipe, Europe en Laser. In totaal 82 deelnemende 
boten. Dit jaar helaas geen Solo’s maar die komen 
voor hun kampioenschap eind augustus naar 
Scharendijke. Zowel op zaterdag als op zondag 
kon het complete programma van 3 wedstrijden 
verzeild worden.

Geen blauwe wimpel
In de 470 klasse werd met 9 deelnemers ook het 
klassenkampioenschap verzeild. Dit is jammer 
genoeg geen officieel ONK want daarvoor zijn 
mimimaal 20 deelnemende boten vereist. Met 6 
eerste plaatsen werd de enige Nederlandse boot, 
gevaren door de tweelingbroers en oud Olympi-
agangers Ben en Jan Kouwenhoven, onbetwist 
klassenkampioen. De tweede plaats ging met 
5 tweede plaatsen en een vierde plaats naar de 
Belgische Marc en Thibaud de Meester. Spannend 
was de strijd om de derde plaats, die ging uitein-
delijk naar Olivier Aroni en Joachim Plankert (2 
maal drie, 3 maal vier en een vijfde plaats). Vierde 
werden Annette en Tobias Förster (eenmaal twee, 
tweemaal 3, tweemaal 5 en een zesde plaats).

Schouwen-Duivenland Trophy 
De grootste klasse in het evenement was dit jaar 
de Snipe met 17, louter Belgische, deelnemende 
boten. De winnaar in de grootste klasse ontvangt 
tevens de Schouwen -Duiveland Trophy. De prijs 
is eeuwige vermelding in de lijst met winnaars in 
de Sailing Instructions van de Benelux Champi-
onships. De winnaars waren: Manu Hens en Victor 
Perez Campos met drie eerste, een tweede en 
twee derde plaatsen.
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Ernstige aanvaring tussen Flying 
Dutchman 10 en een speedkruiser
Het evenement werd helaas ontsierd door een 
ernstige aanvaring in het eerste downwindse rak 
van de eerste wedstrijd op zaterdag tussen de 
Flying Dutchman NED 10 gezeild door Louis de 
Ruiter en Lotje Meijer en een speedkruiser. De 
speedkruiser heeft de FD vol in de flank geramd. 
Louis en Lotje zijn daarbij in het water onder de 
boot terecht gekomen. De rescue was snel ter 
plaatse en heeft de twee naar Den Osse gebracht 
en verder per ambulance naar het ziekenhuis in 
Goes. Gelukkig vielen de verwondingen mee en 
kon Patricia Driebeek hen ’s avonds weer opha-
len. De FD is hoogstwaarschijnlijk onherstelbaar 
beschadigd en er is aangifte gedaan bij de politie.

Wat er verder te melden valt:

●  Dit jaar was de Benelux voor de 44ste maal 
waarbij Lies Eichhorn en Jan Willem van Wee-
zenbeek 43 maal aanwezig waren. Op naar 
volgend jaar voor het negende lustrum onder 
leiding van de RYCB.

●  We hadden maar één Kaagboot en wel een 
RS 500 gestuurd door de immer goedlachse 
en altijd charmante Anna Bertling met Joachim 
Slikboer.

●  De Belgen hadden voor Patricia een ge-
weldige persoonlijke verrassing voorbereid ter 
gelegenheid van haar 55ste verjaardag. Op 
het evenementsdiner waren naast Patricia en 
David nog drie Driebeeken aanwezig waaron-
der haar vader.

●  Verder gespot Robert Drontmann (ex Kaaglid 
in een Snipe en 5 boten van WV Braassem-
mermeer (een FD en vier Contenders)

●  De lijst met volledige uitslagen is te vinden 
op de website van het evenement:
http://www.beneluxkampioenschappen.eu/ ■

Herman van der Steen
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Zomeravondwedstrijden 2015
110 Inschrijvingen met gemiddeld 70 boten per 
avond aan de start. Zorg dat u er volgend jaar 
ook bij bent vanaf de eerste woensdagavond 
in mei tot en met de laatste woensdagavond in 
augustus. Bijgaande actiefoto gemaakt tijdens de 
sponsoravond van Supergarant Verzekeringen 
uit Leidschendam, 1 van de 12 bedrijven die de 
avondhappen en wijnprijzen sponsort. 
Voor een overzicht van de sponsoren zie 
www.kwvdekaag.nl/zomeravondwedstrijden. 
Zorg dat u volgend jaar hier ook tussen staat. ■

http://www.reuserwaterwerken.nl/
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De zomer van Daphne
De maand augustus is alweer bijna voorbij en de 
meeste wedstrijden van het seizoen zitten er al-
weer op. De laatste wedstrijd waarover ik schreef 
was de Delta Lloyd Regatta. Toen schreef ik over 
puzzelstukjes die in elkaar moeten passen enzo. 
Reach, up-wind, down-wind en de start. Alles 
moet kloppen.

Half juli vond het EK plaats in Denemarken, 
Aarhus. We hadden een goede voorbereiding 
door daar eerst een week te trainen, vervolgens 
een weekje rust te nemen om vervolgens aan het 
echte werk te beginnen. De trainingen voor het 
evenement gingen erg goed. Mijn snelheid was 
goed en ik had er vertrouwen in dat het deze keer 
met die puzzelstukjes zou gaan lukken.

Het EK had ik uitgekozen als piekevenement. Erg 
gespannen was ik niet, maar met starten was 
ik wel ineens mijn vertrouwen kwijt. Bang om te 
vroeg te zijn, waardoor ik vaak te laat was en niet 
mijn plan uit kon voeren. De omstandigheden 

waren erg lastig in de baai van Aarhus en ook 
die heb ik niet elke wedstrijd kunnen begrijpen. 
Gelukkig was ik niet de enige en het werd een 
spannend hoge puntenevenement, wat betekent 
dat iedereen ups en downs heeft gekend. Mijn 
hoogtepunt was dat ik een 1e plek heb gevaren! 

Ondanks deze mooie eerste plaats heeft het 
evenement niet gebracht waar ik dit seizoen kei-
hard voor getraind heb. Een teleurstellende 34e 
plaats als eindklassering. Ik heb ervaren dat voor 
sommige skills die je in trainingen kan en doet, 
enige tijd nodig is om het in wedstrijden daad-
werkelijk uit te voeren. Niet alleen tijd, maar ook 
ervaring. Elk evenement en elke wedstrijd is weer 
een ervaring erbij en daarom wil ik zoveel mogelijk 
wedstrijden meedoen op het hoogste niveau. Half 
november krijg ik hier weer de kans voor door 
mee te doen aan het WK senioren in Oman! ■

Daphne van der Vaart

wedstrijdzeilen
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Winterwedstrijden 2015-2016 
ze komen er weer aan…

De meeste – en trouwe winterzeilers zijn, op het 
moment van schrijven, nog volop bezig met de 
altijd druk bezochte en gezellige zomeravond-
wedstrijden, maar die naderen langzaam de 
climax met het bekende Kaas & Wijnevenement 
tijdens de slotavond.

Geeft mij gelijk de gelegenheid om al die zeilers 
nu alvast maar te enthousiasmeren voor de Win-
terwedstrijden. 

Zoals jullie hebben gemerkt is er sprake van een 
complete omslag qua weer. En dat betekent dat 
u als zeiler eigenlijk er van uit mag en kan gaan 
dat u optimaal van uw schip gebruik kunt maken 
en dus het hele jaar door kunt varen. Ik zal niets 
beloven, maar de laatste jaren zijn de tweede 
zondagen in de herfst, winter en voorjaarsmaan-
den elke keer weer een feestdag met heel mooie 
zeilomstandigheden; zelfs dusdanig dat we het 
aandurven om, in tegenstelling tot het afgelopen 
seizoen, de Open Klasse aan alle wedstrijden te 
laten deelnemen.

Ook roepen we de Kolibri, Marieholm en H-boot 
zeilers op om met iets grotere aantallen (de 
goeie en immer actieve groep natuurlijk niet te na 
gesproken) te verschijnen op onze -zeker in de 
winter prachtige- Kagerplassen!

Blok in Uw agenda: Iedere tweede zondag in de 
maanden oktober 2015 tot en met april 2016, 
voor nog meer zeilplezier. Binnenkort zal op de 
Kaagsite de aankondiging staan en start de 
inschrijving. ■

Tom Erik

wedstrijdzeilen
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Optiweek 2015
Een kort verslag over de Optiweek door Anneloes 
(12 jaar) en Ewout Knegtel (11 jaar).

Ik (Anneloes) was al eerder jeugdlid maar na het 
behalen van mijn CWO 2 tijdens de Optiweek een 
paar jaar eerder vond ik het zeilen eigenlijk maar 
saai. Later ben ik wel weer gaan zeilen in een 
tweemansboot de RS Feva. Maar goed op een 
zondag met heel veel wind ben ik toch maar in 
een optimist gestapt tijdens de RS Feva voor-
jaarstraining, en eigenlijk vond ik het zeilen in een 
optimist ineens wel erg leuk. 

Ewout heeft al een paar jaar zijn CWO diploma’s, 
Ewout zeilt alle combi’s en zit in de B klasse. 

Op vrijdagmiddag zijn wij de optimisten gaan 
brengen naar de Kaag. Het was al gezellig druk. 

Op zaterdagmorgen ging ik (Ewout) als eerste 
van iedereen mijn optimist de Spetter optuigen, 
er was nog niemand te zien zelfs de leiding nog 
niet. Die lagen nog te slapen. Daarna ben ik gaan 
ontbijten op de boot en mijn wetsuit gaan aan-
trekken. Het was al heel mooi weer en zou een 
mooie zeildag gaan worden.

Op zaterdagmorgen werden we allemaal ver-
wacht in de ledenzaal, daar werd de indeling 
bekend gemaakt. Wij werden ingedeeld met 
Jens, Max, Daan, Thijs en Floor Strijker werd 
onze leidster/trainster. Floor hadden we al meer 
gehad als trainster.

Omdat ons zeilgroepje wel redelijk zeilervaring 
had, gingen we elke dag korte wedstrijdjes varen 
en werd er meer op techniek getraind. Floor heeft 
voor wie het nog niet kent de roll-tack geleerd.

Eén dag gaf Daphne van der Vaart een training. 
Zij zeilt in een Laser Radiaal en is ook begonnen 
in een optimist bij “De Kaag”. 

Elke dag was er een voor- en nabespreking 
dan werd er bij de beginnersgroepen vooral de 
zeiltheorie uitgelegd. Ook kregen we een heerlijke 
lunch, een broodje kroket en andere belegde 
broodjes, er was melk, chocolademelk, limona-
de en water. We aten in de Koepelzaal of in de 
ledenzaal. 

Op dinsdagavond gingen we gezamenlijk 
avondeten in de ledenzaal alvast ter afsluiting, 

jeugd│opleidingen



 KAAGNIEUWS  31

we kregen een broodje hamburger met frietjes. 
Na het eten kregen wij ons Optiweek T-shirt en 
gingen met z’n allen op de foto.

Op woensdag gingen we een grote tocht maken 
over de Kaag met alle optimistzeilers en trainers, 
daarna gingen we van het water en met z’n allen 
lunchen. Na het aftuigen van de optimisten wer-
den de diploma’s of vorderingstaten uitgedeeld.

Ik (Anneloes) was erg blij met het behalen van 
mijn CWO 3-diploma. 

Al met al waren wij erg blij dat wij nog mee moch-
ten doen met de Optiweek. Wij waren eigenlijk 
net een dag te laat met inschrijven. We hebben 
daarom wel even bovenaan op de reservelijst 
gestaan en het was onzeker of we nog wel mee 
konden doen. 

Na de Optiweek gaan wij nog meedoen met de 
Kaagweek en de SuperKaagCup. ■

Anneloes en Ewout

jeugd│opleidingen
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Zeilende kids en trotse trainers
“Ik ben moe”, klinkt het op woensdagochtend uit 
verschillende bootjes, “Ik ook,” is het antwoord 
van de trainers. “Maar jullie hoeven helemaal 
niets te doen?!” Lachend wordt bij de trainers het 
hoofd geschud. Zeilen is natuurlijk super leuk, 
maar een beetje moe wordt je er ook wel van. 
Dat geldt niet alleen voor de kinderen, maar ook 
zeker voor de trainers. Zo ondervinden ook de 
nieuwste aanwinsten voor het trainersteam: Tom, 
Emma, Philine, Babette en Floris. We kijken terug 
op een fantastische week: 

Het is zaterdagochtend 10 uur en op het veld bij 
de toren heeft een grote groep zeilers (en ouders) 
zich verzameld voor de opening van de week. 
Nadat hoofdtrainer Marc de groepsindeling be-
kend heeft gemaakt gaan de zeilers op pad. De 
beginners starten met het optuigen van de boot, 
waarna een kennismaking op het water volgt en 
de gevorderde zeilers gaan direct het water op. 
Tijdens de lunch klinken de eerste stoere verhalen 
al door de koepel en al snel is het tijd om weer 

het water op te gaan. Helaas heeft de wind 
besloten een middagje vrij te nemen en naast 
zeilende bootjes zien we vanmiddag dan ook veel 
zwemmende zeilers.

Zondag is het weer wat minder, maar gelukkig 
staat er wel wat meer wind, wat betekent dat er 
lekker gezeild kan worden. ’s Middags wordt het 
nog gezelliger, Daniël stapt bij Maaike aan boord 
en zo is het trainersteam compleet.

Ook op maandag staat er een redelijke wind, dat 
is voor onze zeilers ondertussen geen probleem 
meer. Na het harde werk tijdens de ochtend 
kunnen we met z’n allen aanvallen op de heerlijke 
lunch die voor ons klaar staat (Brasserie de Kaag, 
bedankt!). Ook vandaag klinken er zeilverhalen, 
maar hier en daar zitten wat zeilers te gapen. 
Gelukkig heeft Lotte daarvoor een oplossing 
bedacht: op het veld achter de koepel legt ze een 
spel uit aan de zeilers en al snel is iedereen aan 
het rennen. Op het water blijkt dat de oplossing 
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van Lotte heeft gewerkt, want de zeilers hebben 
weer volop energie. 

’s Middags wagen de zeilers van Fleur zich met 
de gevorderden aan een tochtje om het eiland. 
Aan het einde van de middag neemt de wind 
steeds verder toe en moeten de zeilers harder 
werken om weer naar de haven te komen. En 
hard werken doen ze, we zijn op tijd weer terug 
op de kant en sluiten de dag af.

De dinsdag vliegt voorbij; er wordt hard gewerkt 
en nog veel harder gezeild en al snel is het tijd 
om de bootjes weer netjes op te ruimen. Daarna 
is het tijd om gezellig met zijn allen te eten, na 
zo’n lange dag gaan een hamburger en frietjes er 
natuurlijk wel in. 

En ja, dan is het alweer woensdagochtend en 
zijn de deelnemers stiekem toch wel een beetje 
moe. Nu zeg ik deelnemers, maar ook de trainers 
hebben er last van, zo blijkt wel als Ed, sorry Ko-
ning Ed, in actie moet komen omdat een van de 
trainers (jaja, dat was ik) met een lege tank op de 
plas drijft. Ook het weer wil niet echt meewerken, 
het is behoorlijk fris en dan ook nog regen! 

Na de lunch worden de laatste aandachtspun-
ten behandeld en dan begint het vervelendste 
gedeelte van de hele week: het opruimen van de 
boten. Gelukkig volgt daarna dan weer iets leuks, 
het uitreiken van de CWO – diploma’s en vorde-
ringsstaten, met allemaal lachende deelnemers, 
trotse ouders en nog trotsere trainers. 

Op de banken onder de toren kijken we met de 
trainers terug op een fantastische week, waarin 
veel werd gelachen, geleerd en natuurlijk gezeild. 
En moe? Ja, dat zijn wij trainers ook wel. Maar 
boven alles, zijn we vooral ontzettend trots op alle 
toppers van deze week.

Dan rest mij nog te zeggen, zeilers en trainers, 
bedankt voor een fantastische Optiweek en 
hopelijk tot snel, bij de SuperKaagCup en de 
Najaarstrainingen!! ■

Floor Stoffels



34  KAAGNIEUWS

Najaarstraining
Direkt na de zomer gaan we weer door met 
het zeilen voor de jeugd op zondag. 6 sep-
tember gaan we weer van start. Jongens en 
meisjes vanaf 8 jaar zijn van harte welkom! 
Ook niet-leden van onze vereniging zijn van 
harte welkom om zich aan te melden. 

Wat is de bedoeling?
Kinderen tussen de 8 en 18 jaar bieden we de 
gelegenheid om, onder deskundige begeleiding 
van onze ervaren trainers, te leren (wedstrijd)zei-
len. We verwelkomen graag alle jeugdigen die dit 
jaar willen beginnen met deze training danwel hun 
ervaringen uit het voorjaar of van de optiweek wil-
len voortzetten. Er zal op basis van de aanmeldin-
gen een indeling gemaakt worden naar ervaring 
om zo alle jonge zeilers zo optimaal mogelijk te 
begeleiden. Beginners en gevorderden worden in 
verschillende groepen ingedeeld.

Voorop staat de veiligheid en het bevorderen van 
het plezier in het zeilen. Als aangesloten vereni-
ging hanteren we het CWO diploma systeem 
maar kennen geen garantie of doelstelling voor 
een bepaald nivo.

Wat heb je nodig?
Iedereen met een eigen optimist of RS Feva is 
van harte welkom. Daarnaast beschikken we 
over een vloot optimisten en een klein aantal RS 
Fevas. De RS Feva is een tweemansboot met 
fok en gennaker. De Feva is niet geschikt voor 
beginners maar wel voor zeilers met een aantal 
seizoenen optimist of andere ervaring (bijv. CWO2 
zwaardboot nivo) en voldoende kracht en gewicht 
hebben. Daarom adviseren wij deelname vanaf 
12 jaar. Belangstellenden met andere boten (geen 
optis of fevas) graag overleg met de hoofdtrainer.

jeugd│opleidingen
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Bij het gebruik van de verenigingsboten geldt dat 
jeugdleden voorrang hebben en aanmeldingen 
worden geaccepteerd in volgorde van aanmel-
ding totdat de boten volgeboekt zijn.
 
Daarnaast moet je natuurlijk wel je zwemdiploma 
A & B hebben. Voor de trainingen zijn zwemvest 
en schoentjes of laarsjes verplicht; Je dient ook 
te zorgen voor droge kleding en een handdoek. 
We adviseren om een zeilpak te dragen, zeker als 
de eerste weken het water nog koud is. Een flesje 
water is ook geen overbodige luxe.

Waar ?
In een veilige en vertrouwde omgeving leren 
zeilen is van groot belang. De najaarstrainingen 
zullen plaatsvinden vanaf de Kaagsociëteit. Daar 
verzamelen we, liggen de verenigingsboten en dit 
is ook bij uitstek de plaats voor nieuwe en beken-
de ouders om elkaar te ontmoeten. 

Wanneer ?
De najaarstrainingen worden gehouden op de 
volgende vijf zondagen in 2015: 

6, 13, 20 en 27 september en 4 oktober

Ervaring leert dat een hele reeks zondagen meer 
effectief is om het zeilplezier te bevorderen en 
‘uren te maken’ dan een enkele losse dag (ook al 
kan er wel eens iemand verhinderd zijn natuurlijk). 
Daarom is de inschrijving enkel open voor de 
gehele reeks zondagen.

Een trainingsdag begint om 9.30 uur en is om 
16.30 uur afgelopen. Nadere details over de 
dagindeling volgen bij de inschrijving. We lunchen 
met de groep samen in de Kaagsociëteit.
 
Wedstrijden
Net als bij de meeste sporten is het leuk om vanaf 
een bepaald nivo een wedstrijdelement te intro-
duceren. De meer gevorderde zeilers maken dan 
ook kennis met zaken als starten, wedstrijdbanen 

en regels, boeironden, tactiek, etc.. Op 26 en 27 
september vindt de traditionele Nakaag plaats 
en we zullen dan ook op zondag 27 september 
aansluiting bij dit wedstrijdzeilevenement zoeken 
door het houden van onderlinge wedstrijdjes voor 
de optimisten en RS Fevas.

Voor de meer gevorderde RS Feva zeilers 
onderzoeken we de mogelijkheid deel te neme 
aan de zgn. Eurocup op 19 en 20 september 
in Muiderzand. Dit plan zullen we op de eerste 
zondag 6 september met geinteresseerde ouders 
bespreken om de haalbaarheid te toetsen dit in 
Kaagverband te organiseren. 

Kosten
Voor de gehele reeks van de voorjaarstrainingen 
vragen wij een bijdrage per deelnemer van 
€ 175,-. Dit bedrag dekt de kosten van de organi-
satie, materiaal en brandstof begeleidingsboten 
en een vergoeding voor de trainers. Ook de lunch 
op de Kaagsociëteit is inbegrepen. Indien gebruik 
wordt gemaakt van een verenigingsopti of RS 
Feva dan rekenen we € 25,- extra per kind.
Voor evt. deelname aan de wedstrijden Eurocup 
RS Feva zullen additionele kosten in rekening 
worden gebracht (ntb).

Inschrijvingen
Inschrijven voor de gehele reeks kan middels het 
inschrijfformulier. ■

Voor verdere informatie adviseren wij u contact 
op te nemen met:
 
Marc van Itallie, 
coordinator en hoofdtrainer: 
hoofdtrainer@kwvdekaag.nl of 06-16300248
 
Michiel van Cranenburgh, 
commissaris jeugd & opleidingen:
michielvancranenburgh@yahoo.com of 
06-31687674

jeugd│opleidingen
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Micro Magic najaar/winter
Voor het 11e seizoen zullen de Micro Magics 
weer strijden om de Kaag wintercup! De loca-
tie is als vanouds de steiger aan de Leede op 
haven Oost. De eerste wedstrijd staat gepland 
op zondag 11 oktober. De wedstrijden starten 
om 10:00 uur (melden 9:30-9:45) en zijn 
meestal rond 12:00 uur afgelopen. 

Aan de volledige agenda wordt nog hard ge-
werkt, maar in principe zal er 1 keer per maand 
gevaren worden op de zondagmorgen. (er zal 
nog met MM Nederland een vaardag komen, af-
stemming met de Kaag winterwedstrijden met de 
grote boten en MM regionale wedstrijden plaats 
vinden). De definitieve data zullen bekend worden 
gemaakt op de Kaagsite.

Tevens zal er, volgens traditie, ook weer gevaren 
worden bij de Beestenmarkt in Leiden (medio fe-
bruari). Wedstrijden zijn voor de classic en racing 
MM. De klassen zullen gecombineerd blijven va-
ren, omdat vaardigheid en tactiek nog steeds het 
verschil blijven maken. De 3e (dag) plek heeft de 
eer om stukje voor het Kaagnieuws te verzorgen!
Door de uitbreiding van het Lichthuys op haven 
Oost zullen we daar zeker weer dankbaar gebruik 
maken van de koffie, koeken, oliebollen en sterke 
verhalen. Om het geheel te bekostigen zal een 
kleine bijdrage van € 10,- gevraagd worden om 
prijzen, koffie etc. te verzorgen. 

Naast de huidige groep Microzeilers is er altijd 
ruimte voor nieuwe Microzeilers; dus mocht jij 
die “beste stuurman aan wal” zijn, kom kijken of 
meevaren op haven Oost deze winter. Er is een 
promoboot beschikbaar! ■

Dennis van Gelder

micro magic
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Kaagrace juni 2015
Lekker roeien en daarna gezellig borrelen 
op de woensdagavond is het uitgangspunt 
van ons roeiteam, de Kaagspetters. Tijdens 
die gezellige borrel passeert het onderwerp 
“wedstrijdje” zo af en toe de revue. De 
meningen zijn verdeeld: wel, niet, misschien, 
soms... We zijn een typisch vrouwenteam, 
dat uiteindelijk op een compromis uitkomt: 
1 per jaar! Dat dit “wedstrijdje” dan de 
Kaagrace moest zijn, was voor iedereen dui-
delijk. Lekker dicht bij huis op onze vertrouw-
de Kaag. Dat zou moeten lukken. Doelen 
van de wedstrijd: uitroeien en niet laatste 
worden. Over dat eerste doel maakten we 
ons geen zorgen. Ook al laat de techniek 
misschien wat te wensen over, na 5 jaar 
samen roeien hebben we al heel wat meters 
afgelegd, dus uitroeien zou moeten lukken. 
Over dat tweede doel waren we niet geheel 
zeker, maar we hadden besloten ons vooral 
niet gek te laten maken door andere boten 
en onze eigen race te roeien. 

Die woorden klonken heel logisch een paar 
dagen van te voren. Toch stonden we als een 
stel pubers op 6 juni ’s ochtends bij de Kaagso-
ciëteit te giechelen langs de kant. Nee hoor, 
absoluut geen zenuwen. Gelukkig werden we 
gecoacht door de ons welbekende Rien, die ons 
5 jaar geleden de kneepjes van het roeivak had 
bijgebracht. 

Als net voor het startschot een vrachtboot het 
deelnemersvak door komt varen, zijn we een stel 
kippen in de boot: stress! Rien laat zich niet gek 
maken, maakt een extra rondje en we starten 
perfect. En terwijl voorafgaand aan zo’n race het 
fanatisme er niet zo vanaf druipt in ons team, 
roeien we nu alsof ons leven ervan afhangt. Om 
en om wat drinken doen we niet aan, we zullen 
en moeten door. En dat blijkt nog best wel pittig, 
er staat namelijk behoorlijk wat wind. Maar onder 
de fanatieke aanmoediging van Rien halen we 
glansrijk onze doelen: we roeien hem uit en zijn 
niet laatste. 

sloeproeien
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In de middag doen we nog ‘even’ het sprintje, 
dat niet echt een sprint blijkt te zijn. Met vrouw en 
macht proberen we de boot voor ons in te halen, 
maar helaas, het zit er niet in. Om boten in te 
halen moet je toch net iets vaker trainen, denken 
we. Ook hier niet laatste, we houden onze plek in 
het klassement.

Blaren op billen en handen, maar onze doelen 
zijn gehaald: dus een biertje voor onszelf en een 
rondje biertje voor de Royal Old Stars als dank 
voor het uitlenen van Rien. ■

Volgend jaar weer! 

De Kaagspetters

sloeproeien
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agenda - personalia

Maand Datum Zeilwedstrijd

September 26-27 Nakaag

27 Najaarstraining

Oktober 4 Najaarstraining

4 8 uren van de Kaag 

9 Vrijwilligersdiner

11 Winterwedstrijden

November 8 Winterwedstrijden

19 Algemene Ledenvergadering

December 13 Winterwedstrijden

Agenda 2015

Personalia 
Deze publicatie is ook te lezen op de website 
onder “vereniging”

Voorgestelde   Voorgesteld  
leden   door 
mevr. J.H.C.M. Berntzen-v.d. Drift  W.J.M. van Winsen
Warmond    M.C.A. Ruijgrok
dhr. E.J. van Cortenberghe    C. van Eck
Amsterdam
mevr. M.M.C. van Gerven    F. Fisser
Amsterdam   S. Bergmeijer
dhr. J.P. Gommers van Zuidland    C. van Eck
Leiden
mevr. R.C.S. Gratama    C. van Eck
Den Haag
dhr. P. van Haaren  Oud lid
Leidschendam

dhr. H.O.S. de Haes  L. Menken
Wassenaar  R. Tromp
dhr. B. Hoefnagels  C. van de Burgh
Noordwijk  L.D. v.d. Markv
mevr. P. den Hollander  C. van Eck
Oegstgeest
dhr. P. Huurman  C. van Eck
Den Haag
dhr. J. Jager  H. Heemskerk
Oegstgeest  J. Merkestein
dhr. P. de Jong  B. van Konijnenburg
Warmond
dhr. J.J.A. Kattenberg  K. Kattenberg
Oegstgeest  P. Kattenbert
mevr. M.V.J. Kortmann  O. Langezaal
Leiderdorp  R. Jonkman
dhr. W.K.J.M. Lange  Oud lid
Katwijk
dhr. R.G.A. Laros  D.P. Velthuijsen
Leiden  C. Raaphorst
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personalia

dhr. D. Onnekes  C. Baak
Oegstgeest  D.P. Velthuijsen
dhr. M. Passet  L. Smit
Rijswijk  W. van Winsen
dhr. N. du Plessis  J. Plantinga
Rotterdam  C. van Eck
dhr. D. van Rhijn  C. van Eck
Amsterdam  C. ten Kley
dhr. J.H. Sentse  C. van Eck
Den Haag
dhr. A. Shahali  C. van Eck
Den Haag
dhr. M. van Sijdenborgh  Karsten Wentink
Leiden  P. v.d. Brink
dhr. J. Smit  C. van Eck
Oegstgeest  M. Dijkstra
dhr. M. Snelderwaard  G. van der Laan
Wassenaar  J.B. Heukensfeldt
mevr. S. Verdegaal  Tessa Obèr
Koudekerk aan den Rijn  Marja de Ruiter
dhr. J. Weterings  Oud lid
dhr. C. Wiggers  J. Devilee
Oegstgeest  J. Krijt

Gezinsleden/Jeugdleden
Tijmen van Anholt, Nieuw Vennep
Alexander van den Burg, ‘s Gravenzande
Floris Jan van Dijk, Wassenaar
mevr. A.E.M. Dungelmann, Voorschoten
dhr. R. Gratama, Den Haag
Rosalie van der Jagt, Warmond
Abel Jansen, Den Haag
Emma Jansen, Den Haag
Anneloes Knegtel, Voorhout 
Carsten de Korte, Leiden
mevr. M. Snelderwaard-De Koning Gans, Wassenaar
Pien Snelderwaard, Wassenaar

Overleden
Op 7 augustus 2015 is plotseling de heer N.L. 
van Puffelen overleden.

Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte bij 
de verwerking van dit grote verlies.

Beëindiging lidmaatschap
Als u uw lidmaatschap van KWV De Kaag wilt 
opzeggen, dan moet u dat schriftelijk doen, 
door een opzeggingsbrief naar het secretariaat 
te sturen. Opzegging kan alleen tegen het einde 
van het lopende verenigingsjaar. Opzegging moet 
vóór 1 december. Bij een opzegging na 1 decem-
ber loopt het lidmaatschap door tot het einde van 
het eerstvolgende verenigingsjaar.
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Tjalk Swanneblôm te koop
met wedstrijdnummer 47 TA
Snelle en handzame zeiler. Zeer succesvol in 
wedstrijden. Een kast vol prijzen en tweemaal 
Nederlands Kampioen. 

Afmeting: Casco 14,60 x 3,50 x 0,55 m.
Staat van onderhoud pico bello.

Na 52 jaar schipperen gaan de jaren tellen, 81 
en 71 jaar van schipper en stuurman. Wie wil het 
roer overnemen? 

Telefoon: 0252-517409
b.g.g. 06-22 29 79 69

te koop



Service & reparatie van alle 
merken motoren op lokatie

Huigsloterdijk 400
2158 LS BUITENKAAG

T: 0252 - 544264
F: 0252 - 545830

E: info@wansem.eu

Dealer van:

Al 40 jaar uw baken aan de Hollandse plassen.

http://www.wansem.eu/
http://www.lockhorst.nl/
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