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ALGEMEEN - KANDIDAAT-BESTUURS-
LEDEN STELLEN ZICH VOOR

Een voorstelrondje voor een heel nieuw 
bestuur! In dit Kaagnieuws stelt het team 
dat bijeengebracht is door formateur Max 
Blom sr. zich voor. Verplicht leesvoer voor 
de jaarvergadering op 25 april!

JEUGDZEILEN - JEUGDZEILERTRAINING WEER 
BEGONNEN

Het zeilseizoen voor onze jeugdzeilers “TEAM 
KAAG” is weer gestart met een reeks voor-
jaarstrainingen. Ook beginners zijn welkom 
op de trainingen, vanaf 8 jaar. En we kijken 
vooruit: schrijf je nu al in voor de Optiweek.

ROEIEN - KAAGRACE

Twintig jaar geleden werd de Kaag 1  
aangeschaft. En voor de 12e keer zal de 
Kaagrace weer veel roeiers uit het hele land 
naar de Kaagsociëteit brengen. Op 9 juni, 
komt dat zien!34
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CO LO FO N

Uitgave van Koninklijke Watersport Vereniging  
De Kaag in Warmond 

Redactie:
Addie de Moor (hoofd- en eindredactie), 
Franky Kuiters, Pauline de Zwart
Vormgeving:
Seña Ontwerpers - www.senaontwerpers.nl
Drukwerk:
True Colours - www.truecolours.nl
Omslagfoto:
Havenmeester Alex aan het werk. Foto: Onno Kreeft
Kopij voor blad en website:
redactie@kwvdekaag.nl

Havenkantoor/secretariaat:
Kaagstraat 1, 2361 KM Warmond
telefoon: 071 - 3010035
email: secr@kwvdekaag.nl
website: www.kwvdekaag.nl
bankrekening: NL22 RABO 036 7702 894
Havenmeester:
Alex Knijnenburg 06-15 69 80 03
Eric de Nes 06-57 75 54 38 
Onno Kreeft 06-55 58 13 92
email: havenmeester@kwvdekaag.nl
Kaagsociëteit/Haven Kaagsociëteit:
telefoon: 071 - 5018222
Sweilandpolder 8, 2362 AG Warmond
(voor navigatie Zijldijk 11)
Bestuur:
Voorzitter: voorzitter@kwvdekaag.nl
Secretaris: secretaris@kwvdekaag.nl
Penningmeester: penningmeester@kwvdekaag.nl
Commissarissen:
Jeugd & opleidingen: opleidingen@kwvdekaag.nl
Wedstrijdzeilen: wedstrijden@kwvdekaag.nl
Roeien: roeien@kwvdekaag.nl
Sociëteit/evenementen: 
sociëteit@kwvdekaag.nl, evenementen@kwvdekaag.nl
Havens & gebouwen: jachthaven@kwvdekaag.nl
Ereleden:
Dick van Eck, Lies Eichhorn, Jan Bart Lucas, 
Pieter Heerema

Het secretariaat is van 1 april t/m 30 september 
geopend op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag en 
zaterdag van 9:00 tot 12:30 uur en van 13:00 tot 17:00 
uur. Van 1 oktober tot en met 31 maart is het secreta-
riaat gesloten op woensdag, zaterdag en zondag.

Al ligt er bij het werken aan dit nummer 
nog ijs op de sloot, de lente gaat weer 
aanbreken. Iedereen staat te popelen om 
het water weer op te gaan. Ook figuurlijk 
snakken we naar de lente. Nu het lang-
durige bestuursconflict zijn langste tijd 
heeft gehad, kunnen de activiteiten weer 
losbarsten. Dat het stil was in de vereniging 
heeft u afgelopen nummer ook aan het 
flinterdunne Kaagnieuws kunnen zien.

D 
it nummer is alweer een stukje dik-
ker. Al was het alleen maar omdat 

we deze keer heel veel mensen aan u 
gaan voorstellen: zes nieuwe kandidaat- 
bestuurders stellen zichzelf voor. Op de 
jaarvergadering van 25 april 2018 kunt u 
op deze, en mogelijk andere kandidaten 
uw stem uitbrengen.
Gelukkig bleven veel vrijwilligers op hun 
plek. Zo kunt u in deze Kaagnieuws lezen 
én zien hoe de jeugdzeilers de winter zijn 
doorgekomen en op 8 april zijn gestart 
met de voorjaarstrainingen. Ook maken 
ze al reclame voor de Optiweek in juli, dát 
is pas vooruit kijken! Uw kind of kleinkind 
kan nog meedoen.
Ook de Kaagrace-commissie is alweer druk 
in de weer om voor zo’n 900 roeiers de 
landelijk genomineerde wedstrijd op 9 juni  
rondom de Kaagsociëteit te organiseren. 
Noteer die datum, want de race vanaf de 
Kaagsociëteit of vanaf het water bekijken,  
is zeker de moeite waard.
En natuurlijk is er veel meer: u leest er alles 
over in dit nummer. Graag zien we iedereen 
terug op de jaarvergadering op 25 april, waar 
we het nieuwe bestuur kiezen. Dan staat er 
in het volgende Kaagnieuws op deze plek  
ook weer een voorzittersbijdrage. 
Voor nu  iedereen een sportief vaarseizoen 
gewenst!

Van de Redactie
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Sluitingsdatum: 29 mei 
Verschijningsdatum: 28 juni
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Opluchting bij tussentijdse ALV

Gewapend met een legitimatiebewijs stroomden de leden toe op maandagavond 12 maart bij La France 
in Oegstgeest. De meesten hadden geen idee wat er op deze bijzondere ALV precies zou gebeuren. Een 
stemformulier werd uitgereikt om te stemmen over aanblijven of aftreden van de voorzitter en de roei-
commissaris. Maar dat liep al snel anders.

>

V 
oorzitter van de avond, erelid Pieter Heerema 
(‘55 jaar Kaaglid’), stond voor de moeilijke taak 

de avond in goede banen te leiden. Dat pakte hij 
voortvarend aan. Na de vaststelling dat met 289 aan-
wezigen het vereiste quotum voor stemming (139) 
aanwezig was, stelde hij meteen vast dat er hele-
maal niet gestemd hoefde te worden: de   voorzitter 
en roeicommissaris zijn immers, net als de anderen, 
al in februari afgetreden om plaats te kunnen maken 
voor een nieuw bestuur. Hij zette zijn punt kracht bij 
door het stembiljet te verfrommelen en riep de leden 
op datzelfde te doen.

Vrolijke opluchting golfde door de zaal. Maar die 
maakte meteen weer plaats voor ernst. ‘Denk na 
over wat u gaat zeggen en zeg alleen iets als dat in 
het belang van de vereniging is’, hield hij zijn gehoor 
voor, ’we gaan niet op geruchten in en beschadi-
gen geen personen’. Heerema vatte het conflict 
samen als ‘karakterbotsing en fijnslijperij’, waarbij 
het roddelcircuit alleen maar meer zout in de won-
den strooide’.

Daarop kreeg de Commissie Frictie het woord, die 
onderzoek deed naar de aantijgingen binnen het 

SLOEP WECO 625 
(6.25 X 2.15 X 0.40)

Volvo Penta 18 PK - 2 cylinder
z.g.a.n. Buiskap/dektent

Kussenset, stuurstand met hydraulische roerbediening
Rubber stootrand rondom, vast trimvlak 

Prijs € 13.500,=      (zonder trailer)

Info: 06-21 891 809

Veerpolder 1d,  2361 KV,  Warmond
t: 071-40 74 940  @: mail@coverworks.nl  www.coverworks.nl

zeilmakerij - stoffeerderij
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        Formateur Max Blom sr stelt zich voor aan de ledenvergadering, met rechts:  Pieter Heerema

http://www.coverworks.nl
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bestuur, maar dat rapport niet uitbracht. De voorzit-
ter van die commissie hield het heel kort: ‘We hebben 
vastgesteld dat er in 2017 geen grove schendingen zijn 
geweest’. Vanuit de zaal werd betreurd dat dit rap-
port niet uitkwam. Heerema voegde daarop toe dat 
een aantal personen zich er niet in kon vinden en 
‘dat laten we nu zo’. Tenslotte meldde de Commissie 
van Controle, na bestudering van 3300 bankmutaties, 
dat er in financiële zin geen onoorbare dingen in 2017 
zijn gebeurd.

Daarna kon er vooruitgekeken worden. Max Blom, die 
door het College van Beroep is aangesteld als formateur, 
liet weten dat hij de uitdaging graag aangaat om een 
voordracht te doen voor een nieuw team. De namen 
bleven nog uit, maar wel wilde hij alvast een paar 
mogelijke problemen rondom zijn persoon tackelen, 
mocht hij als voorzitter benoemd worden. Voorzitter 
én sponsor van De Kaag zijn, acht hij mogelijk door 
binnen zijn bedrijf andere mensen over het sponso-

ren te laten beslissen. En zijn eigen initiatieven (natio-
naal platform jeugdzeilen en een zeilbond oprichten) 
ziet hij niet conflicteren met zijn mogelijk nieuwe rol 
binnen De Kaag en het Watersportverbond.

In de zaal heerste vooral opluchting dat de vereniging 
nu weer verder kan. Heerema, die de vergadering al 
na een kleine drie kwartier kon afsluiten, oogstte 
daarmee een warm applaus.

Op 25 april is er opnieuw een ALV. Dan kunnen de leden 
hun stem uitbrengen over voorgedragen kandidaten 
voor het bestuur. Inmiddels zijn de kandidaten die Max 
Blom bij elkaar bracht bekend gemaakt en zij stellen 
zich verderop in dit nummer voor. Mogelijk komen er 
nog andere kandidaten; leden konden zich nog tot 3 
april als kandidaats-bestuurslid aanmelden.

Addie de Moor

>
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Word krantenbezorger. De makkelijkste weg naar 
jouw nieuwe designertas!

UURTJE
WERK

PER DAG

METEEN AAN DE SLAG? MELD JE AAN OP BEZORGDEKRANT.NL

HEBBEN?
A LGEMEEN- advertenties -

De bijzondere ALV van 12 maart 2018 was ‘Cort 
en krachtig’. Gelukkig. Hiermee heeft De Kaag een 
weinig florissante periode kunnen afsluiten en nu 
kunnen we weer vooruit kijken. We hebben geleerd 
van deze episode en zullen goed met elkaar moge-
lijke integriteits- en governance-kwesties moeten 
onderkennen en voorkomen.

T 
ijdens de bijzondere ALV van 12 maart leek het 
niet gepast om iets meer dan de belangrijkste 

conclusie van het onderzoek van de Commissie Frictie 
te melden. Terecht dat er een vraag kwam waarom 
het eindrapport niet wordt verspreid en niet meer 
is verteld over de inhoud van het onderzoek. Dat 
willen we kort aanvullen, omdat u anders met die 
vraag achterblijft.

De Commissie is eind november 2017 gestart en 
heeft tussen Kerst en Oud en Nieuw alle bestuurs-
leden en een voormalig bestuurslid geïnterviewd 
aan de hand van een standaardvragenlijst. Die lijst 
bevatte 16 kwesties die naar voren waren gekomen 
op de vergadering van 16 november 2017 en nadien 
door leden waren voorgelegd aan het College van 
Beroep. Van ieder gesprek is een vertrouwelijk ver-
slag gemaakt dat achteraf is goedgekeurd door alle 
geïnterviewden. 

Medio januari 2018 was het conceptrapport klaar en is 
het voorgelegd aan het voltallige bestuur op 23 janu-
ari 2018 in een ‘hoor en wederhoor’-bijeenkomst. Die 
bijeenkomst werd geleid door Hein Dijksterhuis als 
onafhankelijk voorzitter. Het eveneens vertrouwelijke  
verslag van die vergadering is door alle bestuurs leden 
goedgekeurd. In het eindrapport zijn vervolgens een 
paar feitelijkheden door ons aangepast en is het  
rapport ingekort conform afspraak met het bestuur 
op 23 januari.

Begin februari na goedkeuring van het verslag van 

23 januari werden wij door een meerderheid van het 
bestuur attent gemaakt op het feit dat vanuit juridisch 
oogpunt persoonlijke en/of zakelijke bezwaren zou-
den kunnen ontstaan bij publicatie van het eindrap-
port binnen onze vereniging. De Commissie is daarop 
met onmiddellijke ingang gestopt en heeft beslo-
ten geen eindrapport meer te publiceren omdat dat 
teveel risico’s met zich meebrengt. 

Wel heeft de Commissie de leden kort willen infor-
meren over de stand van zaken en de uitkomst van 
het onderzoek op hoofdlijnen. Het bestuur en later 
het College van Beroep werd verzocht om de des-
betreffende brief aan de leden te versturen en te 
agenderen als ingekomen stuk voor de bijzondere 
ALV van 12 maart. Het College van Beroep zag hierin 
onoverkomelijke bezwaren en verwees naar de Wet 
Bescherming Persoonsgegevens.Het resultaat is dat 
u nooit bent geïnformeerd over de werkwijze van de 
Commissie noch over het meer gedetailleerde resul-
taat. En dat betreuren we omdat naar onze mening 
de ALV de ‘opdrachtgever’ van de commissie was.

Over de inhoud het volgende. De 16 ‘kwesties’ zijn 
beoordeeld op: integriteit, governance en bestuur-
lijke frictie. De hoofdconclusie is gepresenteerd op 
de bijzondere ALV van 12 maart 2018. Slechts enkele 
kwesties betroffen lichte integriteits- en governan-
ce-issues: besluiten die achteraf gezien transparan-
ter en/of beter hadden gekund.

Over alle 16 kwesties is in 2017 bestuurlijke frictie 
geweest. De verantwoordelijkheid daarvoor is ten 
onrechte, helaas ook in de pers, eenzijdig gelegd bij 
de voorzitter en de commissaris roeien. De commis-
sie achtte alle bestuursleden als collectief verant-
woordelijk voor de ontstane bestuurscrisis.

De bevindingen van de Commissie geven een geheel 
ander beeld dan in het Leidsch Dagblad wordt 
geschetst. Sterker nog: het ‘onderzoek’ waarnaar 

daarin verwezen wordt, is een rapport dat onder-
werp was van het onderzoek van de Commissie. De 
beweringen uit dat rapport zijn onderzocht en door 
de Commissie binnen de context van het gehele 
onderzoek anders beoordeeld.

De Commissie betreurt het dat in de afgelopen peri-
ode zoveel onhebbelijkheden zijn gepresenteerd, ook 
in de pers. U en wij zijn daar ongewild deelgenoot van 
gemaakt. De personen die het betrof zijn geschof-
feerd en gebruuskeerd. En daarmee zijn de in het  
septembernummer van het Kaagnieuws (2017) 
gepresenteerde gedragsregels overtreden. 
De Commissie bedankt de oud-bestuursleden voor 
hun plezierige en openhartige medewerking aan het 
onderzoek van de Commissie en tevens nadrukke-
lijk voor hun vrijwillige activiteiten voor het bestu-
ren van onze vereniging. Dat verdient respect van 
ons allemaal.

Wij hopen dat een nieuw bestuur afscheid neemt 
van het ‘oude denken’ binnen onze vereniging met 
behoud en respect voor onze koninklijke normen en 
waarden. In een wat meer professioneel bestuurde 
vereniging gaan competenties vóór het ‘ons kent 
ons’-principe. Naar onze opvatting zal het nieuwe 
bestuur een zwaar accent mogen leggen op het 
vorm en inhoud geven aan de opmerkingen die Pieter  
Heerema heeft gemaakt over structuur, statuten, het 
CvB, en andere zaken. Het verdient aanbeveling dat 
een nieuw bestuur zich terdege bewust is van deze 
zaken en deze complexe taak in goede samenspraak 
en met de leden op zich gaat nemen. 

De ex-Commissie Frictie,

Ed van Cortenberghe
Maarten Groothuis
André Verhage
Clemens Wiggers

Terugblik en  overpeinzing

MET HET A T/M Z PAKKET VAN MAX BEHREND

GAAT HET U ALTIJD 
VOOR DE WIND

Bij Max Behrend bent u zowel op het 
water als op het land goed verzekerd. 
Neemt u meerdere verzekeringen af, dan 
kunt u tot wel 15% korting krijgen op het 
hele pakket. Meer weten of persoonlijk 
advies tel: 071 30 50 250

Max Behrend Verzekeringen BV
Veerpolder 1-B  - 2361 KV WARMOND
www.maximaal.info  | info@maximaal.info

http://www.bezorgdekrant.nl
http://www.maximaal.info
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Geachte leden,
 
ALV 12 MAART 2018
 
Op 12 maart 2018 heeft KWV De Kaag haar leden-
vergadering gehad over de bestuurscrisis. De 289 aan-
wezige leden hebben met instemming geconstateerd:
dat alle bestuursleden hebben besloten om af te tre-
den om ruimte te maken voor een nieuw bestuur;
dat de Commissie Frictie en de Commissie van Con-
trole van oordeel zijn, dat zich in het bestuur geen 
onregelmatigheden hebben voorgedaan;
en dat Max Blom het formeren van een nieuw 
bestuursteam ter hand heeft genomen.
De notulen van deze vergadering waarin een en ander 
valt na te lezen worden momenteel uitgewerkt. Zij 
zullen naar verwachting met enkele dagen op het 
besloten gedeelte van de website door de leden 
ingezien kunnen worden.
 
JAARVERGADERING 25 APRIL 2018 (I.P.V. 19-4-2018)
 
Het College van Beroep (CvB) neemt op grond van 
artikel 16 lid 5 onder a van de statuten tijdelijk de 
bestuurstaken waar. Vanuit die verantwoordelijk-
heid roept het CvB u op voor de jaarvergadering van 
KWV De Kaag, die op 25 april a.s. om 20.00 uur in de 
sociëteit zal worden gehouden.
 
Het CvB draagt bij deze oproep zes nieuwe bestuurs-
leden aan de ledenvergadering voor, te weten:
- Max Blom sr. als voorzitter van KWV De Kaag
- Marc van Dijk, penningmeester

- Gerrit Kranenburg, secretaris
-  Patricia Paddenburg, commissaris sociëteit en 

evenementen
- Gijs Vrind, commissaris jeugd en opleidingen
- Elly van Kampen, bestuurslid roeien én zeilen

De agenda voor de jaarvergadering is als volgt: 
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Bestuursbenoemingen
4. Overdracht vergadervoorzitterschap
5. Mededelingen bestuur
6. Ingekomen stukken
7. Notulen van de vergadering van 12 maart 2018
8.  Jaarverslag en jaarrekening (toelichting nieuwe 

penningmeester, toelichting Commissie van 
Controle, vaststelling jaarstukken door ALV)

9. Décharge afgetreden bestuur
10.  Benoeming nieuwe leden Commissie van  

Controle
11.  Uitreiking Coopsbeker en insignes langdurig  

lidmaatschap
12. Begroting 2018 en toelichting plannen 2018
13. Rondvraag 

Het CvB hoopt, dat de vereniging na de woelige 
periode die achter ons ligt zich weer volledig aan de 
watersport kan wijden.
 

Namens het College van Beroep,

Leen Menken en Meine Dijkstra

Een voorstelrondje voor een heel nieuw bestuur! Op deze pagina’s stelt het team dat bijeengebracht is 
door formateur Max Blom sr. zich voor. In dit voorstel is de bestuursstructuur ook enigszins veranderd: 
opvallend is dat er slechts één bestuurslid lijkt te komen voor roeien én zeilen. 

JAARVERGADERING  25 april 2018

Uitnodiging jaarvergadering KWV De Kaag 25 april 2018. Aanvang 20.00 uur in de sociëteit

Kandidaat-bestuursleden stellen zich voor

A 
l 34 jaar gehuwd met Alice en samen hebben 

wij twee kinderen, Max Jr. (32) en Claire (30). 
Beide kinderen hebben een mooie carrière in het 
wedstrijdzeilen en Kitesurfen, de Atlantische Oce-
aan oversteek van zoon Jr. in 2013 is daarbij wel-
licht het meest extreme wapenfeit. 

Maar ook dochter Claire kan zich buigen op een 
lange staat van dienst met o.a. drie Nationale titels, 
waarvan twee keer Laser Radiaal en één keer in de 
Laser 500. Haar rol als vaste sparring partner van 
Marit Bouwmeester op weg naar London’s zilver in 
2012 is een periode om nooit te vergeten. The Road 
to Rio (2013 - 2016) in de 49er FX was voor haar en 
ons gezin een heel mooi, enerverend maar ook  
leerzaam avontuur. 

In mijn jonge jeugd werd ik al gegrepen door het 
wedstrijdzeilen.De eerste meters werden gemaakt 
in de Piraat (’65) en later Vaurien (’69 - ’74), terwijl 
het serieuzere werk begon in de Solo (1974). In 1984 
maakte ik de overstap naar de Regenboog met in 
1985 de aanschaf van de 123, twee jaar later  

Kandidaat-voorzitter  
Max Blom Sr. (1957) 

>

...even 
  voorstellen!
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verruilde ik die voor de meer bekende Maximum 
met zeilnummer 131. In de periode daarna is de 
Regenboog de rode draad gebleven met uitstap-
jes naar de J22, toch weer even Solo en Olympiajol. 
Vorig jaar is de Pampus aan “de vloot” toegevoegd. 

De (hele) familie is altijd op het water te vinden en 
maken wij naast het zeilen ook mooie tochten met 
onze motorboot Nomad, een Grand Banks 43 Eastbay.
 
Zakelijk verheug ik mij nog dagelijks op de samen-
werking met beide kinderen, met wie ik de  

merken Magic Marine en Mystic in de wijde wereld 
zet. Het eerste  bedrijf focust op de zeer diverse 
zeilwereld met recentelijk wat uitstapjes in het 
roeien en Mystic richt zich op de werelden van het 
kitesurfen, windsurfen, wakeboarden en SUP. 

Leunend op een sterk management team kan ik de 
komende jaren tijd vrijmaken om te trachten KWV 
De Kaag de toekomst te geven die bij deze mooie 
vereniging past. Samen met het voltallige team  
kijk ik ernaar uit deze klus te klaren en tegelijk een 
aantal mooie bestuurlijke Kaagjaren te beleven.

In 1974 begonnen met wedstrijdzeilen in de Solo op de 
Loosdrechts plassen. 
Sinds 1975 actief op de Kaag
1974 - 1985: Solo
1985 - heden: Regenboog
1994 - 2002: J22
2003 - 2014: Olympiajol
2017 - heden: Pampus

BESTUURLIJKE ERVARING ZEILWERELD: 
1978 - 1985: Voorzitter Nederlandse Soloklasse  
Organisatie (NSO)
1995 - 2000: Voorzitter Cadetklasse Nederland
2003 - 2004: Voorzitter Europe Klasse Nederland 
1995: Organisator/ sponsor WK J22 Marina Port Zélande 
Grevelingen
1990 - 2011: Mede Initiator, sponsor en voorzitter (1993 - 
2011) United Four Sailing (U4) 
(Nationale serie van jeugdzeilevenementen ter bevordering 
van de wedstrijdsport) 
2012 - Heden: Initiator en voorzitter Nationaal Platform 
Jeugdwedstrijdzeilen (NPJ) (Nationaal Platform ter  
bevordering instroom van jeugdige wedstrijdzeilers) 
2013: Mede organisator Europees Kampioenschap  
Olympia Jollen op het Comomeer (It) 
2015 - Heden: Initiator en voorzitter Zeilbond i.o

2015 - Heden: Mede initiator en eigenaar (50%) Regatta 
Center en zeilschool Muiderzand (RCM) 
2017: Initiatiefnemer en organisator jubileum evenement 
Comomeer (CCC) ter ere van 100 jaar Regenboog

BESTUURLIJKE ERVARING ZAKELIJK: 
1983 - 1987: Voorzitter Paleispromenade Den Haag.  
(Herinrichting binnenstad) 
1991 - 2000: Oprichtend voorzitter Stichting  
Namaakbestrijding Nederland (SNB)
(Stichting ter bestrijding namaak artikelen van alle bekende 
nationale en internationale merken) 
2000 - 2009: Europees voorzitter REACT; Europese  
Organisatie ter bestrijding namaakartikelen van alle  
nationale en internationale merken

ERE LIJST: 
1985: Erelid Soloklasse
1987: Erelid Paleispromenade Den Haag.  
(Na verwezenlijking herinrichting binnenstad) 
2011: Gouden Verbondsspeld Koninklijk Nederlands 
Watersportverbond
2014: Lid van verdienste Olympiajol
2016: Erelid React. (International Anti -Counterfeiting Network) 
2017: Erelid Circolo Vela Bellano (Italiaanse jachtclub aan 
het Comomeer) 

ZEIL - EN BESTUUR 

I 
k ben getrouwd met Margot. Wij hebben drie  

kinderen en vier kleinkinderen. Van jongs af aan 
ben ik actief geweest in de watersport. In de  
beginjaren heb ik veel gezeild in een 16m2. In die 
periode heb ik ook wedstrijd gezeild in de 16m2  
en Vaurien-klasse. Op enig moment is toch de 
overstap gemaakt naar een Makma-sloep en dit 
beviel zo goed dat we deze na enige tijd vervangen 
hebben voor een Jan van Gent Cabin. Dit stelde ons 
in staat om langere tochten te maken. Sinds enkele 
jaren varen we nu in een Vedette. Als ik de moge-
lijkheid heb om te zeilen dan doe ik dat ook nog. 
Zo ben ik afgelopen zomer nog van Harlingen naar 
Göteborg gezeild. De Kaag is ons vaargebied en  
ik ben bijna 25 jaar lid van KWV De Kaag. Onze  
vereniging staat voor een paar mooie en leuke  
uitdagingen, zoals bijvoorbeeld de verbouwing van 
de Sociëteit, en daar wil ik graag mijn bijdrage aan 
leveren om die te realiseren. 

Kandidaat-penningmeester   
Marc van Dijk (1954)

WERKERVARING
2013-heden DijkinVest BV, Management en Advies
2014-heden  Stichting Nationale Dierenzorg,  

(Interim) directeur
2014-heden Van Oort en van Oort, associate partner
2004-2014  Wethouders/loco burgemeester 

functies in Wassenaar en Lansingerland   
2006 - 2008  UTS Management BV, Financieel  

directeur
1989 - 2004  Proost en Brandt BV, Diemen, Financieel 

en Logistiek directeur                
1984 - 1989  Borsumij Wehry, Den Haag,
1976- 1984 Moret & Limperg, Den Haag 

NEVENFUNCTIES
2016 - heden  Bestuur Zorg- Kinderboerderij  

Wassenaar, voorzitter 
2015 - heden  Bestuur NFDO, voorzitter
2013 - 2015  Bestuur Nationale Dierenzorg;  

voorzitter
1998 - 2016  Lid bestuur en Lid Raad van Toezicht 

Stichting, Scholengroep Spinoza,  
voorzitter

2006 - 2015  Medeoprichter en bestuurslid van Jazz 
Sociëteit Wassenaar, penningmeester

2005 - 2013  Bestuur diverse Gemeenschappelijke 
Regelingen;  Avalex; Gevulei, Belasting,  
Samenwerking Gouwe Rijnland, GGD en 
Mare Groep

1998 - 2008  Fractievoorzitter VVD gemeenteraad 
Leidschendam-Voorburg.  
Lid gemeenteraad Wassenaar.

>

CV

CV
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M 
ijn naam is Gerrit Kranenburg-Marijt, opge-

groeid aan het water. Vanaf mijn geboorte heb ik de 
weekenden en vakanties doorgebracht op de boot. 
Mijn ouders zijn fervente watersporters die na het 
zeilen in 16m2, Regenboog en Pampus actief zijn gaan 

Kandidaat-secretaris   
Gerrit Kranenburg-Marijt (1969)

Kandidaat-bestuurslid Roeien en Zeilen  
Elly van Kampen (1958)

motorbootvaren. Die liefde voor de watersport  
hebben ze aan mij doorgegeven. Na een rubber-
bootje als peuter, was mijn eerste serieuze boot een 
junior jol waarmee ik heb leren roeien en zeilen in de 
vijver naast ons huis. 
In 1977 ben ik begonnen met (wedstrijd)zeilen  
in een Optimist op de Nieuwkoopse plassen.  
Daarnaast heb ik samen met mijn ouders alle  
binnenwateren van Nederland bevaren en sinds 
1980 ook in België, Frankrijk en Duitsland. 25 Jaar 
lang hebben wij als familie motorboot-puzzeltoch-
ten en motorboot-tochten georganiseerd (Noord-Zuid 
Nieuwkoop/KNMC). 
Ook de roeiwereld is mij niet onbekend, ik heb name-
lijk Muiden-Pampus-Muiden geroeid in de categorie 
sloepen. Een heel bijzondere ervaring. Thuis bij mijn 
ouders, heb ik jarenlang naar de Delftsblauwe bordjes 
van de Kaagweken mogen kijken, dit was een reden te 
meer om in 2017 toe te treden tot de Kaagweek- 
commissie, de oudste zeilweek van Nederland waar wij 
allemaal heel trots op mogen zijn. Graag naar de Kaag, 
de titel van de jubileumuitgave van het 100-jarige 
bestaan van onze vereniging, is een thema dat goed bij 
mij past. Samen met Bertil kom ik heel graag naar de 
Kaag. Wij genieten van de activiteiten van de jeugd, de 
roeiers, zeilers en motorboten. Dit is ook een drijfveer 
om de functie van secretaris te willen gaan vervullen en 
samen met elkaar De Kaag een thuis te laten zijn voor 
ons als watersporters van deze mooie vereniging. 

I 
k ben getrouwd met Jan en samen hebben wij twee 

kinderen. We zijn al jaren fervente watersporters. Na 
35 jaar in een Tjalk en Hoogaars gevaren te hebben, 
varen we nu alweer zeven jaar in een motorjacht. We 
zijn al ruim 20 jaar lid van KWV de Kaag.
In de platbodemtijd hebben we veel gezeild en ook 
wedstrijd gevaren met heel veel plezier.
Ik heb na mijn VWO-opleiding de Haagse Academie 
voor Lichamelijke opvoeding gevolgd. En jaren les 
gegeven op diverse scholen. 
Mijn passie is sport in alle vormen. Zelf heb ik  
volleybal, tennis, hockey, softbal, zeilen, skiën en 
roeien beoefend.
KWV De Kaag is een mooie vereniging met een 
groot aantal leden en in het bezit van prachtige 
locaties. Ik vind het erg leuk om als bestuurslid 
‘roeien en zeilen’ mijn steentje bij te dragen. 

MIJN WATERSPORTCARRIÈRE IN 
VOGELVLUCHT
1977 - 1982: Optimist
2000 - 2003:  jeugdcommissie w.s.v. 

Noord-Zuid Nieuwkoop
2005 - 2008:  Pampus
2012 - 2015: Regenboog

BESTUURLIJKE ERVARING IN WATER-
SPORTWERELD:
1980 - 2005: Wedstrijdcommissie 
w.s.v.  Noord-Zuid Nieuwkoop  
(waarvan 3 jaar wedstrijdleider)
2000 - 2003:   Wedstrijdcommissaris 
w.s.v. Noord-Zuid Nieuwkoop
2000 - 2003: Jeugdcommissie  
w.s.v. Noord-Zuid Nieuwkoop
2007 - 2009: Evenementencommis-

saris w.s.v. Vennemeer
2009- 2016:  Havencommissaris en 
vice-voorzitter w.s.v. Vennemeer
2017 - heden: Kaagweek-commissie

BESTUURLIJKE ERVARING ZAKELIJK:
2006 - 2010:  Head of Compliance 
ING ReaL Estate
2010 - 2013: Legal Manager ING 
REIM Global

BESTUURLIJKE ERVARING: 
1978 -1982: Bestuur Gemini Kange-
roes volleybal
1993 -1999: Voorzitter ouderraad 
basisschool De Vos
2002 - 2008: Bestuur MHC Forescate 
Voorzitter Hockey Technische zaken  
2011 - 2012: Voorzitter lustrumcom-
missie Forescate 50 jaar
2014 : Ambassadeur Forescate tijdens 
de WK-hockey in Den Haag
2016 tot heden: Bestuurslid  
VVE Vlierijck
2016 tot heden: Bestuurslid Vlierijck 
beheer

EXTRA ACTIVITEITEN:
>  Coaching en Training van diverse 

jeugdteams in diverse  
sportdisciplines

>  Coördineren van alle mini-teams  
bij MHC Forescate

>  Recreatie Softbal opgezet
>  Zeilkampen georganiseerd op  

de HALO
>  Gezeild in Flits en Schakelklasse
>  Ruim 10 jaar geroeid bij  

KWV De Kaag
>  Evenementencommissie  

KWV De Kaag
>  Een aantal jaar de Mina’s voor  

De Kaag georganiseerd
>  Manager van diverse  

hockey-selectieteams 
>  Lid van verdienste MHC Forescate
>  Erelid van MHC Forescate

CV
CV
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Kandidaat-Commissaris Sociëteit en Evenementen   
Patricia Paddenburg (1967)

Kandidaat-commissaris Jeugd en Opleidingen   
Gijs Vrind (1979)

WATERSPORT-CV:
1989 - 1992 Optimist
1993 - 1996 Splash
1996 - heden Regenboog
2000 gewoond en gewerkt L’lliade, Classic Yacht  
regatta’s Med.
2000-2001 gewoond en gewerkt The Blue Peter, Classics 
Yacht regatta’s Med.
2001-2004 wedstrijden The Blue Peter, Classic Yacht  
regatta’s
2005-2007 Finn
2005-2008 Draak, internationaal

WATERSPORT- CV: 
1984 - 2010: gezeild met verschillende zeiljachten, ook in 
wedstrijdverband
2010- heden: motorboot
1993 - heden: lid KWV De Kaag
2012 - heden: Kaagweekcommissie, waarvan laatste  
drie jaar voorzitter
2017 - 2018: Bestuur KWV De Kaag, Commissaris  
Sociëteit en Evenementen

BESTUURLIJKE ERVARING BUITEN KWV DE KAAG:
2000-2008:  Ouderraad Montessorischool Noordwijk, 
waarvan 6 jaar voorzitter
2013 - heden: Vice-voorzitter Nederlandsche Briardclub

O 
p mijn tiende ben ik in Nederland komen 

wonen en ben ik door mijn vader enthousiast 
gemaakt om te leren zeilen op de Kaag. De  
Optiweek was voor mij de aftrap en sindsdien ben 
ik met veel plezier Kaaglid. Tot op heden heb ik 
altijd wedstrijden gezeild in diverse klassen, niet 
met veel succes maar wel met heel veel lol!

Drie jaar geleden is onze oudste zoon Storm  
begonnen met zeilen en vorig jaar ook onze jong-
ste zoon Jip. Storm heeft inmiddels de smaak te 
pakken en is vorig jaar begonnen met de regionale 
Combiwedstrijden. Afgelopen jaar is mijn vrouw 
Miranda coördinator geworden van de Optimisten 
en zodoende ben ik zelf ook steeds meer betrokken 

S 
inds 1984 breng ik veel tijd door op en rond het 

water. Mijn man Maarten is op de Kaag opgegroeid 
en daardoor een echte watersporter. Hoewel mijn 
eerste ervaringen al eerder waren met een catama-
ran op zee, ben ik eigenlijk pas echt van het water 
gaan genieten nadat ik hem heb leren kennen.  

Ons eerste eigen schip was een Contest 25  
waarmee we ook de winterwedstrijden voeren. 
Daarna zijn we in het bezit geweest van de Take 
Bora. Een schip wat op de Kaag vaak als startschip 
werd gebruikt. Vervolgens zijn we richting IJssel-
meer gegaan waar we elk weekend zeilden.  

Sinds drie jaar weer terug op de Kaag met onze 
boot. In de tussentijd heb ik een paar jaar geroeid 
en sinds een aantal jaar maak ik deel uit van de 
Kaagweekcommissie, waardoor ik de vereniging 

CV CV

goed heb leren kennen. Voor zo’n evenement heb 
je de hele vereniging nodig.

KWV De Kaag heeft al vele jaren een mooie  
activiteitenkalender. Een bloeiende roeiafdeling 
met een super Kaagrace als evenement, de zomer-
avondzeilers, winterwedstrijden, de Micro Magics, 
motorbotentocht en ga zo maar door. Nieuwe  
activiteiten worden nog steeds geïnitieerd door 
een grote groep enthousiaste leden. Ook de  
klasse-organisaties weten ons te vinden voor het 
organiseren van hun wedstrijden. 

Als commissaris wil ik mij dan ook graag inzetten 
om ervoor te zorgen dat in de toekomst al deze  
evenementen gefaciliteerd blijven. De verbouwing 
van de Kaagsociëteit moet daar een belangrijke 
bijdrage aan leveren. Maar het belangrijkste zijn 
natuurlijk de leden die de vereniging een warm hart 
toedragen. 

geraakt bij het jeugdzeilen op onze vereniging. 

Michiel van Cranenburgh heeft de afgelopen vier 
jaar een fantastische bijdrage geleverd aan het 
jeugdzeilen op onze vereniging waarvoor dank!  
Nu is mij gevraagd om zijn positie over te nemen 
en ben ik vereerd te zijn voorgedragen.  

Ik kijk er dan ook naar uit met het nieuwe bestuur 
een positieve bijdrage te kunnen leveren aan onze 
mooie vereniging. 

KAAGNIEUWS     17



KAAGNIEUWS     19

A LGEMEEN

Pauline de Zwart is in maart 1998 in 
dienst getreden bij De Kaag. Dit jaar is 
zij dus 20 jaar werkzaam bij de vereni-
ging. Op vrijdag 9 maart vierde zij met 
haar collega’s en een paar oud-be-
stuursleden haar jubileum en tevens 
haar verjaardag. Er was koffie met 
vlaai, bloemen en een mooi cadeau. 
De vereniging is bijzonder dankbaar 
voor de vele jaren van trouwe dienst 
en inzet van Pauline en hoopt dat er 
nog minstens 20 jaar dienstverband 
bij mogen komen. 

Pauline  
20 jaar in dienst!

Na een winter vol onderhoud aan de boten, gebou-
wen, steigers en terreinen kijken we uit naar een 
heerlijk vaarseizoen. We hebben, mede met de 
woensdagochtendvrijwilligers ervoor proberen te 
zorgen dat de haven er netjes en verzorgd bij ligt. 
Dit is op heel veel vlakken gelukt, zoals het vervan-
gen van de vingersteigers op de 300- en 600-steiger, 
opknappen van het toiletgebouw op Haven West, 
groot groen onderhoud op de Sociëteit en nog heel 
veel meer. Helaas zijn er door de omstandigheden 
rond het bestuur ook een aantal dingen blijven lig-

gen, zoals het uitbaggeren van een aantal boxen en 
het bouwen van de kraan op Haven Oost. Deze twee 
projecten, naast andere lopende zaken zijn niet ver-
geten en zullen zsm gerealiseerd worden. Mocht u 
nog suggesties en/of aanmerkingen hebben mbt 
ligplaatsen, terreinen en gebouwen dan kunt u dit 
te allen tijde aan ons kwijt.

We zien U graag terug op de havens en de Kaag. 

Eric, Onno en Alex

Van de havenmeesters

 

  

Kaagleden en  weds t r i j dteams 10% kor t i ng !  
Bel 071-7370050 of gebruik contactformulier op 

www.bootlaarzenshop.nl 

BOOTLAARZENSHOP 

- advertentie -
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Graag wil ik mij samen met de Horeca Groep Leiden 
(Wouter van Leeuwen, Rob van Wijnen en Richard 
van Leeuwen) voorstellen als nieuwe pachter van 
de Kaagsociëteit.

...even 
  voorstellen!

“Mijn naam is Koen Sijlmans, de helft van een twee-
ling, 24 jaar oud en woonachtig in Leiden. In het 
drukke zomerseizoen is gastheerschap mijn passie. 
Maar in de winter ga ik graag op reis, sport ik veel 
en ben ik een -passief en actief- voetballiefhebber. 
 
Ik werk al 4 jaar bij de Kaagsociëteit waar ik mijn draai 
helemaal heb gevonden. Een mooie gelegenheid op 
een zeer bijzondere locatie. Met collega’s die - met 
aandacht en een lach - altijd voor u klaar staan. De 
Kaagsociëteit is een unieke lokatie en heeft een roem-
rijk verleden. Een plaats waar u - gewaardeerde leden-, 
watersportliefhebbers en zonaanbidders het hele sei-
zoen kunt genieten van een drankje en heerlijk eten. 
 
Dit jaar heb ik de kans gekregen om de pacht over te 
nemen van de Brasseriegroep. Ik waardeer de Bras-
seriegroep voor het fundament dat zij neergezet 
hebben. Dit heeft gemaakt dat ik ook met enorm 
veel plezier de afgelopen jaren met hen heb gewerkt.  
 
Samen met de Horeca Groep Leiden gaan wij graag 
de uitdaging aan om de Kaagsociëteit de ‘place to be’ 
voor u allen te maken. Een uitstraling die -zoals water-
sporters betaamt- warmte en lef laat zien. En een 
menukaart met goed en lekker eten, altijd verrassend. 
 
Wij houden u graag op de hoogte van alle ontwikke-
lingen. En ik kijk er naar uit u in 2018 te ontmoeten 
op de Kaagsociëteit”

Koen Sijlmans 

Het maakt nogal uit of je met meer dan 30 voet en 
windkracht 7 over de Kaag jaagt of met maar een 
klein beetje meer dan 1 voet kleine zuchtjes wind, 
dwarrelend tussen de afgemeerde jachten op de 
Leede probeert te vangen. Het maakt ook verschil 
met wie je dat doet. In mijn beleving van de water-
sport zitten verschillende kanten maar altijd is het 
de sport. Daar bovenuit stijgt wel altijd het plezier 
in de sport. En dat doe ik graag samen met andere, 
aardige mensen. 

D 
at heet daarom, in goed Nederlands een ver-
eniging. En in zo’n vereniging zijn mensen die 

soms moeilijk te vinden zijn maar die wel een stapje 

extra doen. Deze organiseren activiteiten en doen 
veel werk voor het algemeen nut van de vereniging 
van watersportmensen. Voor de leuk, omdat ze er 
een goed gevoel aan ontlenen of gewoon omdat 
ze met andere aardige mensen willen omgaan. Dit 
heeft alles en niks te maken met die 30 en 1 voet. 
De vereniging drijft op die mensen, die je moet 
waarderen en motiveren. Ze doen het niet voor 
zichzelf alleen. En zo ook de evenementen die ze 
organiseren. Bijvoorbeeld de winterwedstrijd (WW) 
van laatst, en de MicroMagic-dag met die landelijke 
(MM-) vereniging.

Voor die WW heb ik een pijnlijk maar verstandig 
besluit genomen. Windkracht 6 en meer vind ik toch 

Werelden van verschil en overeenkomst
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in februari een beetje te veel. Dus ik deed niet mee 
met mijn eigen open  boot. Met een hoop riffen en 
een klein fokje was ik misschien wel rechtop geble-
ven maar de lol was minimaal geweest. 

Zo anders was de MM, daar had ik met mijn huur-
boot de hele dag voor ingepland. De organisator van 
het MM-clubje van De Kaag had de gezamenlijke 
Nederlands top uitgenodigd voor een regatta. Wat 
een aardige mensen, vriendelijk kennis gemaakt, 
met in mijn achterhoofd toch wat argwaan als het 
gesprek op de boten en het tuig komt. Daar valt niet 
mee te spotten. Niks geen geintje. 

Dat vond mijn WW-schipper ook niet. Hij had mij 
als matroos zonder schip van de kade geplukt en 
een baan voor de mast gegeven. Fokkenist dus. Met 
6 Bft. En een hele grote fok. Daar kan geen sport-
school tegenop, spieren als kabeltouwen. Je mist 
onder die omstandigheden het overzicht op de wed-
strijd een beetje maar er deden ondanks het weer 
toch een flink aantal jachten mee. En een Valk, stoer. 
Bliksem, als die maar overeind blijft en oeps dat is 
slecht voor mijn stand in de openbotenscore. Maar 
mijn schipper liet er geen twijfel over bestaan wat 
zijn doel was: scoren. En al doende, schuin han-
gend door de harde wind opgeklopte golven ging 
het steeds geroutineerder. 

Dit in tegenstelling tot mijn MM-prestaties. Het bedie-
nen van de handles ging stabiel maar matig. Ik ben 
de meeste races - en dat waren er veel - gefinisht  
binnen de tijd om nog geregistreerd te worden. Dat 
had achteraf nog een positief gevolg, overigens. Maar 
ik kwam dus niet in de buurt van de vloot. Sommige 
verenigingsleden deden dat wel heel goed tegen de 
MM-club. Klasse om voorin te eindigen, vaardigheid 
en oefening leveren resultaat. 

Als nietsvermoedend toehoorder zou je je kunnen 
afvragen wat het geroep en geschreeuw op de stei-
ger allemaal te betekenen had. Volgens mij was dat 
enthousiasme en de wil om te winnen. Het bleek 
achteraf allemaal niet zo heet gegeten te worden 
als de erwtensoep en knakworst tussen de middag.
Het rieten dak van de starttoren had een hippe kuif 

van deze en de vorige storm toen we afmeerden voor 
de lunch tussen de WW-races door. Ook hier erwten-
soep en katenspek in het restaurant. Maar daarvoor 
hadden we niet lang, de wedstrijdleiders maanden 
de deelnemers weer naar de start. Een niet aflatende 
storm dreef ons team naar een eervolle finish. Op 
naar de borrel. Gezellig, al miste ik de vette zomer-
avondhap een beetje. 

De MM-prijsuitreiking daarentegen had een over-
vloed aan warme balletjes, zelfs buiten op de 
picknicktafel bleef het goed toeven. Beetje meer  
kennis maken met de bezoekers, kennis opdoen over 
de bootjes en toch tevreden over een enerverende 
dag. Wat is goede verenigingsaccommodatie tussen 
land (auto) en water (boot) in toch belangrijk, zelfs al 
zijn het voormalige koffieketen. 

Ik was wat zenuwachtig voor de prijsuitreiking, 
want die liep van champagne tot leverworst. U 
raadt het al, we hebben hem lekker opgegeten. 
Boot opruimen ging makkelijk door hem achterin de 
auto te zetten. Zo niet het WW-jacht waar de zeilen 
gestreken en opgeruimd moesten, en de fok er nog 
vanaf want enige zorg voor het materiaal betaalt 
zich wel uit. De schipper werd hartelijk bedankt voor 
de tocht en de dag en wederom gleed het hek open 
en in de vallende schemering achter mijn opgloei-
ende achterlichten weer dicht.

Goeie dag met aardige mensen gehad. Met WW 
of MM? Beide. Verschillend maar met die overeen-
komst. Want daar gaat het dus om. 

Paul Huybens

De jaarlijkse winterwedstrijden staan geprogram-
meerd op iedere tweede zondag in de maanden 
oktober t/m maart. In januari weken we daarvan 
af vanwege de combinatie met de nieuwjaars-
bijeenkomst en in maart moesten we ook de 
derde zondag gebruiken, als inhaaldag, omdat de  
wedstrijd in december, vanwege barre weersom-
standigheden, afgelast waren. 

O 
p de vrijdag voorafgaand aan zondag 18 
maart waren de vooruitzichten al ingewik-

keld: een korte terugkeer van vorst en ijzige, sterke 
oostenwind was de voorspelling. De Pampussen blie-
zen hun winterwedstrijd op Loosdrecht al af en ook 
de wedstrijden op de Braassem werden afgelast. 

Tom Erik wachtte het nog even af, want je weet maar 
nooit,  zo heeft de ervaring geleerd. Op zaterdagoch-

tend heel vroeg moet hij al werkzaamheden op de 
pont bij Nessersluis verrichten en kwam hij erachter 
dat het echt heel onaangenaam was. Weliswaar zon, 
maar wind en temperaturen onder nul en ijsafzetting. 
Nog wachtte hij even, maar op zaterdagavond 
bereikte iedereen de mededeling dat, ondanks het 
feit dat de wind wat zou gaan liggen,  het gewoon te 
link was om te gaan varen. Maar... er zou wel omstreeks 
13.30 uur een prijsuitreiking, met wisselprijzen en al, 
in de Koepel zijn. En zo geschiedde en warempel er was 
een behoorlijk aantal zeilers aanwezig.

Helaas hadden we dus niet alle geplande wedstrij-
den kunnen varen, maar toch kon er weer terug-
gekeken worden op een mooi en zeer wisselend 
winterseizoen. Alle soorten weer en wind hebben 
we meegemaakt.In totaal hebben bijna 50 boten, 
in vier startgroepen deze winter gevaren. Gemid-
deld kwamen daarvan per weekend 35 aan de start. 

Winterwedstrijden 2017 - 2018
Afgelast maar wel afrondende prijsuitreiking

>

“ Geroep en geschreeuw 
op de steiger bleek 

enthousiasme en de wil 
om te winnen”

^ Thijs Schakenbos
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> Aantallen die met vorige jaren vergelijkbaar zijn. 

De jammerlijke afname in deelnemers bij de Kolibris 
werd ruimschoots gecompenseerd door het groei-
ende aantal Marieholms. We hebben begrepen dat 
we die klasse ook tijdens de Voorkaag en de Kaag-
week weer aan de start zullen zien verschijnen.

Helaas verloren wij deze winter één der markantste 
deelnemers gedurende heel veel jaren winterwed-
strijden: Piet van der Lans overleed. Wij herdachten 
hem in februari  en hebben toen, ter nagedachtenis, 
een eertijds door hem zelf aangeboden wisselprijs 
in ere hersteld. Niet voor een wedstrijd waarin sok-
ken te winnen waren, maar als prijs voor de boot die 
in klasse 1 de meeste line honours behaalt (en die 
meestal vanwege zijn rating weinig in de prijzen valt).
Het werd dus op die zonnige, snijdend koude zondag 
18 maart weer heel gezellig.

Tom Erik blikte uitvoerig terug op dit seizoen en deed 
een oproep voor meer vrijwilligers in het voorberei-
dende deel van de organisatie.

En dan de resultaten. De open klasse (ik vraag me 
nog steeds af of die eigenlijk wel in de winter moet 
varen??) werd gewonnen door Paul Huybens, de enige 
diehard die alle wedstrijden deelnam in die klasse.
De Marieholm eindigde in een totaal overwinning 
voor Hans Verdel. Michel Zandbergen en Rino van 
Schie werden respectievelijk tweede en derde met 
een gelijk aantal punten.

De Kolibri-klasse werd met overmacht gewonnen 
door Albert Gordijn, gevolgd door Dokus Begemann.

Walter Koning werd met zijn Victoire 855 de overtui-
gende winnaar in klasse 2 en mocht, naast de wis-

selprijs in die klasse, ook de IJsbrekercup, die 40 jaar 
eerder door Bob Toetenel, bij het begin van de win-
terwedstrijden werd aangeboden, uit handen van 
Bob ontvangen. Peter van Riet werd tweede met zijn 
Oceaan 22. Van de zomer, zo vertelde hij mij, komt 
de Valk 13 ook weer volop in de vaart.

Klasse 1 eindigde in een overwinning voor Peter 
Bisschop met zijn Dehler 28S met als tweede Kees 
Zant met de Spirit 32.

Zo kwam een prachtige serie ten einde. De vereniging 
en de winterwedstrijden hebben de bestuurlijke com-
motie glansrijk doorstaan. De zomer mag beginnen.

O ja, deelnemers, een aantal van jullie, zelfs heel 
veel van jullie eigenlijk, doet dadelijk mee aan de 
zomer avondwedstrijden. Neem nog even goed de 
tijd om de theorie en het in de praktijk brengen van 
de Regels voor Wedstrijdzeilen door te nemen. Echt, 
een wat kleinere boot over bakboord heeft voorrang 
op een grotere over stuurboord en recht op ruimte 
bij boeien, neem het nog eens door. De Regels zijn er 
echt niet voor niets. 

En dan nog even, ook daar heb ik het eerder over 
gehad: het is zo aardig als al die bemanningen die al 
die wedstrijden komen meegenieten op ons water 
en gebruik maken van onze faciliteiten ook lid zijn 
van de vereniging. We gaan heel veel investeren in 
de renovatie van de sociëteit, het is dan toch eigen-
lijk vanzelfsprekend dat zij ook een klein beetje mee-
betalen, toch?

Al met al: het was weer een mooie winter. 

Wim van ‘t Hoogerhuys

Traditiegetrouw is de oudste wedstrijdzeilende boot 
van Nederland, de Twaalfvoetsjol, vertegenwoor-
digd op de Hiswa. In het verleden zijn daar prachtige 
door professionals en amateurs gebouwde nieuwe 
jollen tentoongesteld, maar ook bijvoorbeeld mijn 
oude Jol, de 235 uit 1929, louter en alleen omdat ik 
destijds toetrad tot de jollenfamilie. Onervaren en 
als volkomen leek, had ik de boot uit elkaar gehaald, 
gerestaureerd, gelakt en ging ermee wedstrijdzei-
len. Dat viel toen niet mee (en nog steeds niet!).

Twaalfvoetjollenzeilers vormen één familie en nieu-
welingen worden direct in de familie opgenomen. 
Deze bestaat veelal uit wat oudere mannen en vrou-
wen, die een paar merkwaardige eigenschappen heb-

CoCootje (Jol 743)  
op de Hiswa 2018

ben: ze denken dat ze nog jong zijn en heel goed 
kunnen zeilen, want dat deden ze vroeger ook. Daar-
naast klust het merendeel er in de winter lustig op 
los om het bootje zo mooi mogelijk te maken. Wat 
dat betreft is een jolletje net een pelsdier, als ze haar 
huid niet meer poetst is het met haar gedaan. Voor-
afgaand aan de Hiswa hebben wij, de Kaagjollenzei-
lers, de CoCootje gezamenlijk gelakt en gepoetst.

Terug naar de CoCootje op de Hiswa - Prontig staat 
ons vereningsjolletje dit jaar op de Jollenstand, tus-
sen de stand van de Volvo Ocean Race en het Hiswa 
bassin van de zeilende Optimisten. Patricia Scherpel, 
ex-secretaris van de Twaalfvoetsjollenclub heeft dat, 
zoals ieder jaar weer prachtig geregeld.

De Kaagjollenzeilers zijn, in karakteristieke nieuwe 
jollenshirts, volgens een strak schema op de woens-
dag ingedeeld CoCootje te promoten en bewaken. 
Op de andere dagen nemen de leden van regio Noord 
en Midden (Loosdrecht) de honneurs waar.

Naast de CoCootje staat de prachtige Jol Braaf (803), 
gebouwd door Hans van der Meer in 1995. De eerste 
Hiswadag vergapen een keur van geïnteresseerden 
zich aan de beide jollen, met toch een lichte voor-
keur voor onze wat oudere dame, die herinneringen 
oproept.

“Schenker” Willem Scholtes en zijn dochter zijn  
apetrots dat ‘hun’ boot op de Hiswa staat. Onder 
het oog van de camera van Watersport-TV en de 
microfoon van radio Amsterdam overhandigen wij 
aan de familie Scholtes het Kaagboek.

CoCootje heeft zich getoond op de Hiswa. Komend 
seizoen nodigen wij u uit met haar kennis te maken, 
liefst op de woensdagen, zeil mee, dan is er hulp 
van de jollenzeilers. Wij wensen de lezer een mooi 
seizoen bij onze prachtige vereniging, op ons uit-
dagende vaarwater de Kaag.

Namens de Kaagjollenzeilers,

Rudy Kuiters (666)
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PINKSTEREVENEMENT TWAALFVOETSJOLLEN  
19, 20 EN 21 MEI 2018

Tijdens het Pinksterevenement zijn meer dan 50 
twaalfvoetsjollen aanwezig op, naar men zegt, het 
grootste evenement van de Twaalfvoetsjollenclub.
Niet alleen om wedstrijd te zeilen, maar ook als 
mooie promotie van deze ruim 100-jarige klasse.
In samenwerking met de klassenorganisatie wordt 
voor de 57ste keer dit evenement georganiseerd, 
waaraan in het verleden zelfs het heuse Nationale 
Kampioenschap voor deze klasse gekoppeld werd.
Inmiddels zijn in zeilend Nederland de zogenaamde 
plassenbanen niet meer in zwang voor een NK, maar 
de aantrekkingskracht van dit evenement staat nog 
steeds als een huis.

Er wordt dit Pinksterweekend om diverse prachtige 
(historische) zilveren prijzen gestreden. Maar daarnaast 
is er ook een lange afstand wedstrijd, soms jeugdwed-
strijden en een enkele keer zelfs een toertocht die je 
langs de vele molens aan de Kagerplassen leidt.
Inmiddels kunnen we wel spreken van een Interna-
tionaal Pinksterevenement, waarvoor deelnemers 
vanuit Engeland, Ierland, Duitsland, Frankrijk en zelfs 
Japan speciaal overkomen.

Meer informatie kan je vinden op de website van de 
jollenclub: www.twaalfvoetsjollenclub.nl

De mogelijkheid bestaat dat een aantal kleine tradi-
tionele zeilscheepjes op aparte banen ook met Pink-
steren deel zal nemen.

VOORKAAG 21 EN 22 APRIL 2018

Al decennialang zijn de voorjaarswedstrijden van ‘De 
Kaag’ een begrip. De laatste jaren zijn het vooral de 
vertegenwoordigers van de “houten klassen” die acte 
de présence geven. Graag zien we de aanstormende 
jeugd ook weer aan de startlijn verschijnen.

Per dag worden er twee wedstrijden gevaren. Dat 
betekent soms dat de deelnemers direct na de finish 
van de eerste race van die dag doorgestuurd worden 
naar het startschip voor de tweede race.

Dus een mooie start (ook conditioneel gezien) van 
een nieuw seizoen. De eerste start op zaterdag is om 
11.00 uur. Op zondag om 10.00 uur

Inschrijfgeld  Online 11 april Na 11 april
Optimisten gratis   gratis
Jeugd *)  € 20, =  € 30,=
Eenmans **) € 40,=  € 50,=
Tweemans € 45,=  € 55,=
Driemans € 50,=   € 65,=

*)     Cadet, RS Feva, Laser 4.7 leeftijd stuurman/vrouw 
< 19 jaar

**)  Inclusief de 12Vtsjollen

En bent u lid van KWV De Kaag, dan krijgt u op de voor-
inschrijving, dus vóór 11 april nog een ledenkorting 
van 10% op het inschrijfgeld.

Inschrijven op www.kwvdekaag.nl/activiteiten 

AANKOMENDE WEDSTRIJDEN

ZE ILEN

http://www.twaalfvoetsjollenclub.nl/
http://www.kwvdekaag.nl/activiteiten
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Winnen gaat nooit vanzelf

De hapjes staan klaar, de bowl staat op tafel en de 
gehaktballetjes wachten geduldig tot het moment 
dat ze opgewarmd worden. Het bijwonen van de 
verjaardag van m’n moeder is elke keer een walk 
through memory lane. Het blijft een interessant 
fenomeen, zo’n ‘traditionele’ verjaardag waarbij je 
allemaal in een kring in de huiskamer zit. Met lichte 
tegenzin was ik toch vertrokken om in de kring plaats 
te nemen. Maar zo zie je maar weer dat er altijd wel 
iets te leren valt, zelfs op een verjaardag in kring-set-
ting, want ik werd tijdens de avond weer herinnerd 
aan het feit dat winnen nooit vanzelf gaat.

N 
a verschillende plekwissels kom ik halverwege 
de verjaardag naast m’n oom te zitten. Hij en 

z’n vrouw zijn liefhebbers van de paardensport met in 
het bijzonder de dressuur (voor haar) en mennen (voor 
hem). Met dressuur zijn we allemaal wel bekend schat 
ik zo, voornamelijk dankzij de inspanningen van Anky 
van Grunsven. Mocht je net als ik niet precies weten 
wat mennen is, dat is simpelweg het rijden met een 
paard en wagen. Vroeger was dit het vracht- en per-
sonenvervoer van nu dus je zou kunnen zeggen dat je 
met mennen de vrachtwagenchauffeurs van vroeger 

naspeelt. Met die gedachte doen we op de Kaag wel-
licht de vissers van weleer na. Enfin.

Mijn oom blijkt drie keer Nederlands kampioen te 
zijn geweest in de hoogste enkelspanklasse. Nu heb 
ik weinig affiniteit met de paardensport maar wat 
ik me realiseerde is dat ongeacht welke sport je ook 
doet, kampioen worden doe je niet zomaar, zeker niet 
drie keer in vijf jaar. “Waar ligt dat aan?”, vroeg ik 
m’n oom tijdens het uitserveren van de walmende 
gehaktballetjes. Het antwoord is niet wereldschok-
kend en toepasbaar op vrijwel elke sport: “Materiaal, 
training en ervaring”.

Net als bij het mennen heb je bij het zeilen goed mate-
riaal nodig om te winnen. Vorig jaar tijdens ons eerste 
jaar met de Spanker blijkt een toerversie van deze boot 
toch een aantal zaken te missen die je bij harde wind 
nodig hebt. Denk bijvoorbeeld aan een neerhouder.  
Wellicht dat een klapperende giek er vanaf de kant grap-
pig uitziet, de boot werd er nogal nerveus van. Beschik 
jij over goed materiaal? Zijn er simpele dingen te  
vervangen die je enorm gaan helpen?

Maar met goed materiaal ben je er niet want ook 
met een neerhouder zouden Gerhard en ik nog niet 
meedoen om de prijzen. Training is ook van belang. 
In ons geval was de overstap van een polyvalk naar 
de Spanker nogal groot. Vergelijk het met zitten op 

een rustig wandelende olifant en op een bloedsnel 
paard tijdens il Palio in Sienna. Training zou ons veel 
geholpen hebben maar uiteraard viel het aantal trai-
ningsuurtjes vorig jaar nogal tegen dus we hebben 
nog veel te leren. Met de mentaliteit ‘training doen 
we tijdens de wedstrijd wel’ kom je er klaarblijkelijk 
niet, kunnen we uit ervaring zeggen.

Dan het derde punt, ervaring. Er zeilen zomeravond-
zeilers mee die van jongs af aan op de Kaag zei-
len terwijl anderen net opstappen. Dit heeft zowel 
gevolgen voor hoe je omgaat met verschillende 
weersomstandigheden alsook met weten waar de 
wind zit en waar niet. Ik weet nog goed dat een Finse 
zeilvriend me de afkorting T.O.B uitlegde die bepa-
lend was voor succes op het water. “Time on Boat”. 
We zouden hier wellicht T.O.K van kunnen maken. 
Juist, “Time on Kaag”.

Mijn oom voegde er tijdens de laatste borrel nog aan 
toe dat het er ook aan ligt hoeveel je ervoor wilt laten. 
Dit geldt voor zowel tijd als moeite. Kan je zonder 
je hardlooprondje/werkborrel/filmavond/fietsclub/

Netflixserie ‘vul hier in wat je wilt opgeven’ om beter 
te gaan zeilen? 

Dat moet ook aansluiten bij je zeilpartner(s). In het 
zeldzame geval dat Gerhard en ik allebei op tijd bij 
de boot aankomen op woensdagavond dan stelt  
Gerhard voor om de zeilhap te nuttigen. Wellicht dat 
we dankzij wat extra gewicht de boot beter recht 
kunnen houden maar we zijn door de kleine pauze 
maar nipt op tijd bij de start. Als dan blijkt dat de zei-
len niet goed staan, tja, dan win je niet. Hadden we 
wellicht toch die zeilhap moeten opgeven. 

Over happen gesproken, uit een betrouwbare bron 
heb ik vernomen dat er ook een open boot meevaart 
met de BBQ nog in het vooronder, je weet natuurlijk 
nooit of je tijdens een wedstrijd zin krijgt in een hapje. 
Ik zal geen Vriend bij naam noemen.

Ik kijk er alweer naar uit dat we allemaal in de boot 
stappen en eerst zoals paarden op een boot proberen 
te wennen aan wat ons overkomt om even later weer 
de strijd aan te gaan zoals je die ook tijdens de Ame-
ricas Cup ziet. Elke week starten er minsten 10 boten 
in elke klasse, grote kans dus dat je wel van iemand 
wint, aan de strijdlust zal het vast niet liggen. Aan de 
hapjes na afloop overigens ook niet.

Corjan Bast

“ Trainen doen we wel 
tijdens de wedstrijd”
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Het zeilseizoen voor onze jeugdzeilers “TEAM 
KAAG” is in maart weer begonnen. Onze gevor-
derde zeilers maakten eerst hun wintertrainingen 
af en zijn afgelopen week, op 8 april, enthousiast 
begonnen met een reeks voorjaarstrainingen. Daar 
worden onze jeugdzeilers met open armen ont-
vangen. Ook beginners zijn welkom, vanaf 8 jaar. 
Wij zijn zeer verheugd met de reeds enthousiaste 
groep kinderen en zeker niet te vergeten de trai-
ners, coördinatoren en ouders die elk weekend weer 
klaar staan! 

Onze vereniging telt op dit moment een tweetal 
jeugdklassen: de Optimist en RS Feva. Wat zou het 
fantastisch zijn als wij onze vloot kunnen uitbrei-
den met meer klassen. Daarbij denken wij het eerst 
aan de Laser om zodoende het doorgroeien in een 
eenmansboot mogelijk te maken. Kinderen met een 
eigen Laser of Splash zijn meer dan welkom om mee 
te trainen en aan te sluiten bij TEAM KAAG.
Naast onze jeugdopleiding (CWO) en Wedstrijdtrai-
ningen gaan wij uiteraard onze zeilers begeleiden bij 
de wedstrijden door het land, zie combiamsterdam.nl. 
De Kaag beschikt over verenigingsboten en trailers om 
onze bootjes naar de Combiwedstrijden te vervoeren. 
Op 16-17 juni organiseren wij de Combi Kaag, wij 
verwachten een grote groep Optimisten, Lasers en 
RS Feva’s vanuit de regio te mogen ontvangen. Leuk 

als wij onze vereniging positief kunnen promoten 
voor de jeugd tijdens dit evenement. Om de Combi 
in goede banen te leiden, zijn wij op zoek naar vrij-
willigers die ons willen assisteren. Wilt u helpen, 
meld u zich dan aan bij onze coördinator optimis-
ten, Miranda Vrind optimist@kwvdekaag.nl 
Op 14-18 Juli is de OPTIWEEK, een superleuke zeil-
week voor kinderen van 8 t/m 12 jaar. De Optiweek 
is een uitgelezen kans voor de jeugd om op een leuke 
feestelijke manier kennis te maken met het zeilen. 
Wij nodigen onze leden dan ook van harte uit de kin-
deren en kleinkinderen hiervoor te enthousiasmeren 
en snel te laten inschrijven via de site. 
Vorig jaar waren er gelukkig weer jeugdklassen aan 
de start tijdens de Kaagweek! Met onze gedreven 
groep zeilers en goede banden met onze collega-ver-
enigingen gaan wij uiteraard dit jaar ons best doen 
om dit verder te laten groeien.
Alle informatie over het jeugdzeilen op de Kaag en het 
wedstrijdprogramma vindt u terug op onze website. 
Heeft u vragen neem dan gerust contact op met het 
secretariaat (071-3010035) of een van onze coördina-
toren. www.kwvdekaag.nl /jeugd
Wij kijken met zijn allen uit naar een superleuk en 
sportief vaarseizoen en zien u graag allen snel weer 
op de Kaag. 

Gijs Vrind

Uw maritieme totaal specialist!

meer informatie vind u op:

www.MaritiemCentrumRijnzicht.nl

Maritiem Centrum Rijnzicht   |   Valkenburgseweg 70   |   2223 KE Katwijk a/d Rijn    |   Tel. 071-40 27 000   |   info@maritiemcentrumrijnzicht.nl
Like ons op Facebook  https://www.facebook.com/MCRijnzicht volg ons op Twitter @RijnzichtGroepwww.maritiemcentrumrijnzicht.nl

• In- en verkoop sloepen/sportboten
(gespecialiseerd in rubberboten (ribs)

• In- en verkoop van in- en outboard motoren
• Reparatie en onderhoud boten en motoren
• Lpg ombouw van in- en outboard motoren
• Polyester en tubes (rubber) reparatie
• Totaal schilder- en lakwerk van boven tot onder de waterlijn
• Stalling zomer en winter (4500 m2)
• Rib & tenderverhuur
• Event service

Sailservice Ontzorgt!

Hulp nodig bij het organiseren van een watersport wedstrijd, clinic of iets 
soortgelijks? Sailservice biedt uitkomst! Van portofoons tot boeien, ribs 
met gediplomeerde drivers, zelfs een ervaren team voor race management 
staat klaar. Sailservice kan daar allemaal voor zorgen, zodat uw evenement 
een groot succes wordt en u en uw leden zelf optimaal kunnen genieten. 
Klein of groot evenement, Sailservice ontzorgt! 

kijk voor meer informatie op www.sailservice.org of mail naar info@sailservice.org
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www.hagoortsails.nl    tel: +31 (0) 79 34 22 641    e-mail: info@hagoortsails.nl

Jeugdzeilen voortvarend van start

mailto:optimist@kwvdekaag.nl
http://www.jachthavenjuffermans.nl
http://www.hagoortsails.nl
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- advertentie -

Afgelopen najaar hadden we met de optimisten zoveel plezier in het zeilen dat we 
voor het eerst sinds jaren zoveel mogelijk in de winter doorgetraind hebben. Met 
een klein clubje fanatiekelingen hebben we nog door gezeild tot eind november  
en zijn we ook weer gestart op 11 maart. Het was soms koud en dan kwamen de 
kragen en mutsen van de Kaag goed van pas. Ook woei het lekker hard zodat we ons 
goed konden uitleven. We hebben veel geleerd van Ralph, die zelf oud WK-zeiler is in 
de optimist. Hij heeft ons van alles geleerd over trim en met harde wind zeilen.
Als we dan koud geworden waren, konden we weer warm worden met de lekkere 
warme chocomel van Miranda in het jeugdhonk. Ook zorgde Miranda elke week 
voor een lekkere lunch. Dat was heel gezellig. 

Groetjes, 
Amélie Swen

Doorgetraind in de winter

De training is alweer gestart in maart! Koud? Welnee, in Oostenrijk was het min 30, dat was 
pas koud! We hebben er weer zin in!

Groetjessszzz van RS Feva TEAM KAAG

RS FEVA TEAM KAAG  
IS HELEMAAL KLAAR VOOR HET NIEUWE SEIZOEN!

FLYTOUR  “THE GRANDCHILDS ONE”
•  Schitterende Flytour (6,6 x 2,1 x 0,75) 

met dekzeil en ligplaats aan de Dieperpoel 
te Sassenheim.

•  In de winter van 2013 gebouwd door  
Jachthaven Möllers.

•  Mainsail 12 m² (torengetuigd) en rolfok 7m² 
met doorkijkruit.

• Zelflozende kuip, onderhoudsvrije  
materialen (aluminium mast en giek). 
Alles zo goed als nieuw!

•  Eventueel bij te kopen een perfect  
onderhouden Yamaha 4 PK BBM.

Vraagprijs nader overeen te komen.
M. 06-28.647.471
T. 071-36.174.20
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Wat begon in 1999 is de laatste jaren uitgegroeid 
tot het grootste ééndaagse evenement van onze 
vereniging: de Kaagrace.

O 
p 9 juni aanstaande wordt voor de 12e keer 
de Kaagrace geroeid door roeisloepen en pilot-

gigs. Evenals vorig jaar telt de door ons georganiseerde 
roeiwedstrijd mee voor het Nederlands Kampioen-
schap bij beide categorieën.
Vlak na de aanschaf van onze eerste roeisloep in 
1998 ontstond het idee om een roeirace te organi-
seren voor de ‘Kromhoutwhalers’: houten sloepen 
van hetzelfde type als de Kaag1. Zo werd in 1999 de 
1e Leidse Sloepenrace georganiseerd. In de smalle 
route door de grachten van Leiden werd een inte-
ressante route uitgezet van 11 km met enkele lage 
bruggen en uitdagende keerpunten. 

De wens voor groei van het evenement en toelating 
van deelnemers met grotere sloepen zorgde ervoor 
dat in 2007 de eerste roeirace op open water werd 
georganiseerd. Ook werd het steeds lastiger de ver-
gunningen ervoor rond te krijgen in de binnenstad 
van Leiden. De Kaagrace was geboren. Naast de aan-
trekkelijke route over de Kagerplassen en door het 
polderlandschap kon de organisatie toen nog een 
lang gekoesterde wens in vervulling laten gaan: een 
‘massastart’ met startgroepen van 10 teams tegelijk!
De race is populair in het land. Roeiers komen graag 
naar de Kaag. Dit jaar verwachten we zo’n tachtig 
roeiboten. Evenals voorgaande jaren roeien de sloe-
pen afstanden van 15 km (dames - start 10.30u), 18 
km (heren - start 14.00u). Bij de pilot-gigs roeien de 
dames- en heren twee wedstrijden in hun zesriems 
gigs, een over afstand van 8 km en een sprintrace 
van 1,5 km. 

20 jaar roeiwedstrijden bij De Kaag
De Kaagrace komt er weer aan

Tijdens de Kaagrace op zaterdag 9 juni aan-
staande is de Kaagsociëteit uiteraard gewoon 
geopend voor leden en passanten. Wel is de 
kom gereserveerd voor de ongeveer tachtig 
sloepen en gigs. Roeiboten van allerlei grootte, 
vormen en materialen. 
Door de drukte zou het voor Kaagleden iets 
lastiger kunnen zijn om aan te leggen bij de 
Kaagsociëteit. De havenmeester(s) zijn daarom 
die dag ter plaatse aanwezig om u te assiste-

ren bij het afmeren en om ervoor te zorgen dat 
iedereen kan genieten van de watersport.

Het evenement met ca. 900(!) deelnemende 
roeiers wordt verzorgd door ca. 75 vrijwilligers 
van onze vereniging. Net zoals bij de Kaag-
week zou dat af en toe tot ongerief kunnen 
leiden rond de sociëteit. Namens de commis-
sieleden van de Kaagrace en alle vrijwilligers 
danken wij u voor uw begrip. 

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

Openingstijden:
Ma t/m vrij 9.00 - 18.00 uur 
Zat 9.00 - 17.00 uur

TIJSSENWATERSPORT 
SINDS 1969 EEN BEGRIP

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

Cobb BBQ

Groot assortiment
teak accesoires.

Alles voor sloep, 

motorjacht, zeilboot 

of wedstrijdschip.

Direct uit voorraad 

leverbaar, ook online!

Op 24 mei reizen we weer met de sloepen af naar Friesland. Dit keer strijken we neer in de groepsaccom-
modatie Pean aan de Wijde Ee bij het Friese Grouw. Op 25, 26 en 27 mei roeien we dan naar bijvoorbeeld 
de Alde Feanen, Leeuwarden en Terherne. Er zijn inmiddels ruim 30 aanmeldingen maar je kunt nog mee! 
Interesse? Meld je dan bij Jan Merkestein van het organisatieteam (06-25092417). 

It Giet Oan 2018  
Er  is nog plaats bij de roeimeerdaagse in Friesland

voor drakenbootteam De Kaag
Roei jij mee in het drakenbootteam van KWV  
De Kaag op de drakenbootrace tijdens de Leidse 
Lakenfeesten? Op zaterdag 23 juni 2018 worden 
traditioneel drakenbootwedstrijden gehouden voor 
gelegenheidsteams van bedrijven en verenigingen. 
En dit jaar doen wij ook mee! Wij zijn op zoek naar 
25 enthousiastelingen die een keer het “peddelen” 
in een drakenboot willen ervaren, De Kaag willen 
vertegenwoordigen en daarbij natuurlijk ook een 
mooie prestatie willen neerzetten! En wie weet ook 
nieuwe leden voor de roei-afdeling aantrekken. 
Wij zorgen voor een goede voorbereiding: in de 
weken voorafgaand aan de race organiseren we een 
aantal keren een teamtraining in een drakenboot 
bij de organisatoren van de wedstrijd, de Dutch 

Dragons in Zoetermeer, begeleid door een ervaren 
trainer en trommelaar. Wij vragen je een bijdrage in 
de kosten van € 25,= voor de training, gebruik van 
een drakenboot en deelname aan de race. 

Meld je snel aan op  
DrakenbootteamDeKaag@gmail.com !

Rick van Caubergh

OPROEP

True Colours is de grootste offset en digitaal drukker van Midden Nederland. Groot in mogelijkheden, kwaliteit en service 
welteverstaan. Persoonlijk contact met onze klanten vinden wij belangrijk en we zijn zo veelzijdig als u maar wilt.

Faciliteiten zoals design, productontwerp, fotografie, beeldbewerking, printen en drukken bevinden zich allemaal bij 
ons onder 1 dak. Wij drukken op vrijwel ieder formaat en op zeer uiteenlopende materialen, zoals bijvoorbeeld hout, 
kunststof, glas, metaal en natuurlijk papier. Ons motto? Kan niet bestaat niet.

WWW.TRUECOLOURS.NL

Kan niet
bestaat niet
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Waar moet uw schip aan voldoen:
• Verlichting volgens het BPR.
• Deugdelijk ankergerei en een ankerlicht.
• Voor elke opvarende een zwemvest.
•  De sloepen en open boten met ligmatjes en een 

dekzeiltje.   
• Uw boot dient voldoende verzekerd te zijn.

Programma
•  Zaterdagavond 20.00 uur verzamelen in het  

Lichthuys op Haven Oost (koffie met koek of een 
alcoholvrij drankje).

•  20.30 uur palaver en overhandigen van de  
enveloppen met opdrachten.

• 21.00 uur start motoren naar het Joppe 
• 21.30 uur start puzzeltocht op de Kaag (1e deel)
• 24.00 uur ankeren op de Kever. 
•  05.00 uur anker op en vervolg puzzeltocht.  

(2e deel). 
•  Zondagochtend vanaf 07.00 uur afmeren bij de 

Sociëteit.
• De puzzelformulieren inleveren.
•  08.00 uur einde met gezamenlijk ontbijt in de 

Sociëteit. 
•  Prijsuitreiking voor de puzzeltocht tijdens of na 

het ontbijt.

Inschrijven
Aanmelden kan via de site www.kwvdekaag.nl, graag 
opgeven met wat voor type schip je komt.

De kosten zijn voor elke opvarende € 7,50 pp. Komt 
allen en doe mee met dit nieuwe evenement. 

Petra, Ellen, Rien, Thijs en Rien

“Wat een luxe is dat!”

MASSAGE IS THE MESSAGE
Praktijk voor (sport-)massage en craniosacraal therapie

Aanbieding voor Kaagleden:
20% kennismakingskorting op massage aan huis

(regio Den Haag-Leiden-Amsterdam, overig op aanvraag)

praktijkadres:
Hellingweg 140, 2583 DX Scheveningen

(achter de jachthaven, ‘Nautisch Kwartier’)

Afspraak of informatie, tel. 06-54 335 666

 info@massageisthemessage.nl 
www.massageisthemessage.nl 

- advertentie -

Midzomernachtvaren op de Kaag
16 en 17 juni 2018

Traditiegetrouw gaan we weer een rondje 
Noord-Holland varen met een aantal zeil-
schepen.
Op woensdag 9 mei gooien we de trossen 
los en varen die dag via Haarlem naar WSV 
IJmond. Daar  gaan we aan het buffet en over-
nachten we.
Op Hemelvaartsdag gaan we de zee op via de 
sluizen van IJmuiden en zullen ‘s avonds aan-
leggen in Oudeschild of Den Helder, afhan-
kelijk van het weer.
Vrijdag varen we vroeg weg om het laatste 
stukje stroom mee te pakken naar den Oever.
Eenmaal door de Stevinsluizen zeilen we het 
IJsselmeer op en leggen aan bij de Buishaven 
in Enkhuizen, waar we weer een gezamenlijke 
maaltijd zullen hebben.
Op zaterdag varen we via het paard van Mar-
ken naar Amsterdam om dan ‘s nachts de 
staande mastroute te volgen naar de Kaag. 
Zondags zijn we weer thuis om moederdag 
te vieren.
Dit is een mooie tocht voor diegenen, die wel 
eens een tochtje over zee willen maken. Hetzij 
met een Kolibri of een grote Bavaria en alles 
wat daartussen zit. Opgeven kan via de web-
site van KWV De Kaag. 

De commissie rondje Noord Holland,

Jan Devilee 
Rien Mussert

UITNODIGING 
RONDJE NOORD HOLLAND  
VAN 9 T/M 13 MEI 2018

Nieuw! Een nacht-evenement op de Kaag voor sloepen, open zeilboten, kajuitzeiljachten en motorjachten. 
Wij, Petra, Ellen, Rien M., Thijs en Rien O. zijn al enige maanden bezig om een leuk nacht-evenement op de 
Kaag te organiseren. Dit keer geen wedstrijd maar een puzzeltocht voor alle boten. Inschrijven zo spoedig 
mogelijk, want er kunnen maximaal maar 25 boten mee doen.

http://www.kwvdekaag.nl
http://www.massageisthemessage.nl
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Uw maritieme totaal specialist!

meer informatie vind u op:

www.MaritiemCentrumRijnzicht.nl

Maritiem Centrum Rijnzicht   |   Valkenburgseweg 70   |   2223 KE Katwijk a/d Rijn    |   Tel. 071-40 27 000   |   info@maritiemcentrumrijnzicht.nl
Like ons op Facebook  https://www.facebook.com/MCRijnzicht volg ons op Twitter @RijnzichtGroepwww.maritiemcentrumrijnzicht.nl

• In- en verkoop sloepen/sportboten
(gespecialiseerd in rubberboten (ribs)

• In- en verkoop van in- en outboard motoren
• Reparatie en onderhoud boten en motoren
• Lpg ombouw van in- en outboard motoren
• Polyester en tubes (rubber) reparatie
• Totaal schilder- en lakwerk van boven tot onder de waterlijn
• Stalling zomer en winter (4500 m2)
• Rib & tenderverhuur
• Event service

Sailservice Ontzorgt!

Hulp nodig bij het organiseren van een watersport wedstrijd, clinic of iets 
soortgelijks? Sailservice biedt uitkomst! Van portofoons tot boeien, ribs 
met gediplomeerde drivers, zelfs een ervaren team voor race management 
staat klaar. Sailservice kan daar allemaal voor zorgen, zodat uw evenement 
een groot succes wordt en u en uw leden zelf optimaal kunnen genieten. 
Klein of groot evenement, Sailservice ontzorgt! 

kijk voor meer informatie op www.sailservice.org of mail naar info@sailservice.org
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Binnenkort is het weer zover, de jaarlijkse havendag 
op Haven Oost.
Dit jaar valt dat samen met de Warmondse  
Waterdagen en we gaan dat ook combineren.
Zo zullen er pendels varen met motorsloepen van 
Olympia Charters en roeisloepen van De Kaag.
Natuurlijk is er ook weer kofferbakverkoop, graag 
bij pauline@kwvdekaag.nl aanmelden!
De jeugd kan demo-varen in de optimist en er wordt 
informatie gegeven over jeugdzeilen bij de vereniging.
Ook het koffiekarretje (Beans on Wheels) komt 
weer terug!
Een en ander omlijst met gezellige muziek, diverse 
drankjes en hapjes.
We ontmoeten u graag op Haven Oost van 
KWV De Kaag.

Het programma ziet er (onder voorbehoud)  
als volgt uit:
• 10.00 uur opening en start kofferbakverkoop.
•  Vanaf 11.00 uur kan er geroeid worden in de gig 

en de kromhoutwhaler naar en van de gemeente-
haven/Koudenhoornbrug.

•  Om 14.00 uur is er een lezing over de historie en 
verbouwing van onze Kaagsociëteit door Marcel 
van Dijk.

•  Om 15.00 uur weer het varen met radiografisch 
bestuurde zeilboten, de z.g. Micro Magics.

• 17.00 uur sluiting Havendag 2018.

Een aantal ondernemers, waaronder Montagne 
Watersport en Tijssen Watersport zullen ook  
aanwezig zijn om kennis en waar over te dragen.

Havendag zaterdag 14 april 2018

DE JONG TECHNOVARIA
MARINE AND MOBILE

Amsterdam 020-6916311      Leiden 071-5212101
www.dejongtechnovaria.nl

Technisch specialist voor o.a.: scheeps-elektra, omvormer, accu, airco, verwarming, koelkast, 
solar, lader, dynamo, startmotor, gassystemen en generator

De Jong Technovaria 160x115.qxp_De Jong Technovaria  30-01-18  09:31  Pagina 1
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Maand Datum Kaagactiviteit

April 14 Havendag

15 Voorjaarstraining Optimist

21-22 Voorkaag

22 Voorjaarstraining Optimist

25 Algemene Ledenvergadering

29 Voorjaarstraining Optimist

Mei 2 Zomeravondwedstrijd

9 Zomeravondwedstrijd

9 t/m 13 Rondje Noord Holland

12 Sailability  

16 Zomeravondwedstrijd

19 t/m 21 Pinksterevenement 12 Voetsjollen

20 Sailability  

23 Zomeravondwedstrijd

26-27 NK sprint Valken 

30 Zomeravondwedstrijd

Juni 6 Zomeravondwedstrijd

9 Kaagrace

13 Zomeravondwedstrijd

16-17 Combi Kaag

16-17 Midzomernachtevenement

Maand Datum Kaagactiviteit

20 Zomeravondwedstrijd

27 Zomeravondwedstrijd

30 Sailability

Juli 4 Zomeravondwedstrijd

7 Sailability

11 Zomeravondwedstrijd

12 Kaagdiner

14-15 Jeneverboomtrofee

14 t/m 18 Optiweek

18 Zomeravondwedstrijd

19 t/m 22 Kaagweek

25 Zomeravondwedstrijd

29 Sailability

Aug 1 Zomeravondwedstrijd

4 Sailability

8 Zomeravondwedstrijd

15 Zomeravondwedstrijd

18 Sailability

18-19 Beneluxwedstrijden

22 Zomeravondwedstrijd

25 Sailability

Maand Datum Kaagactiviteit

26 SuperKaagCup

29 Zomeravondwedstrijd

Sept 1 Sailability

2 8-uurs race

2 Najaarstraining

8-9 Rond en Plat

9 Najaarstraining

16 Sailability

16 Najaarstraining

22-23 Nakaag

23 Najaarstraining

29 Sailability

30 Najaarstraining

Okt 7 Najaarstraining

12 Vrijwilligersdiner

14 Winterwedstrijd

14 Najaarstraining

Nov 11 Winterwedstrijden

22 Algemene Ledenvergadering

Dec 9 Winterwedstrijden20
18
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PER SO N A LI A

Bezwaren tegen het voorgestelde lidmaatschap 
kunnen tot vier weken na de aanmelddatum 
schriftelijk worden ingebracht bij het bestuur. 
Na deze termijn zal het bestuur beslissen over 
toekenning van het lidmaatschap.

Gezinsleden/Jeugdleden
Jort Kamsteeg, Oegstgeest
Fiepke Haas, Voorburg
Annelotte, Voorburg

Overleden
Op 27 januari j.l. is Piet van der Lans overle-
den. Piet was een bekende persoonlijkheid: 
'zijn leven was topsport'. Alles wat hij aanpakte 
deed hij met volle overtuiging en inzet; aldus 
zijn dochter Peggy.
Piet was maar liefst 43 jaar lid van  
KWV De Kaag.

Voorgestelde leden

Naam Woonplaats Voorgesteld door:

Mevrouw M. Boonstra Amsterdam Z. Divendal M. Jonker

De heer J.W. Chambers Leiden R. Geers D. Velthuijsen

Mevrouw L. Heemskerck-Düker Rijnsburg A. Venemans L. Schoorl

De heer A. Kaaks Wassenaar R. Geers

De heer P.J. de Koning Gans Oegstgeest M. Snelderwaard P. Snelderwaard

Mevrouw G.M. Langedijk Oegstgeest W. van Winsum H. Zaalberg

Mevrouw E. van der Laan Oegstgeest M.A.C. van Dijk G. van der Laan

De heer M.F.B. van Lent Warmond

De heer S.C. Post Leiden A. Venemans J. van der Heide

De publicatie “Personalia” 
is ook te lezen op de website 

onder “vereniging”.

2018
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Dé specialist in exclusief wonen op en aan het water

WARMOND

WARMOND

WARMOND

WOUBRUGGE

Bel Jan Willem ten Kley of ir. Kim ten Kley-Keeris MRE
Burg. Ketelaarstraat 3a, 2361 AA Warmond  |  071 3019121  
info@conductvastgoed.com  |  www.conductvastgoed.com

WARMONDLEIDERDORP

HOOGMADE

http://www.conductvastgoed.com


DE ULTIMATE
COLLECTIE
De dagen worden weer langer en warmer, tijd om 

het water op te gaan! Speciaal voor de fanatieke 

zeiler heeft  Magic Marine de Ultimate collectie 

ontwikkeld. Deze range is ingericht om de 

zeiler optimaal te ondersteunen tijdens 

de dagen op het water en hun van alle 

gemakken te voorzien.

Benieuwd naar de Ultimate collectie?

Ga voor meer informatie naar 

www.magicmarine.com
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