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KAAGWEEK

Het weer werkte behoorlijk mee in de 
Kaagweek. Zonder veel kunst- en vlieg  - 
werk konden alle geplande wedstrijden 
doorgaan. Dat was al heel lang niet  
meer gebeurd. En er was  sinds lange  
tijd weer eens een dameswedstrijd in  
de Regenbogen.

DRAKENBOOTRACE

Whaler- en Gigroeiers stapten samen in 
drakenboten om mee te doen tijdens de 
Leidse Lakenfeesten. De damesboot wist de 
eer van De Kaag hoog te houden in het Leidse, 
met een goede tweede plaats.

GIGS BIJ VOLVO OCEAN RACE

Ter ere van de finish van de spectaculairste 
zeilrace rond de wereld mochten zeeroeiers 
demonstratiewedstrijden organiseren in 
Scheveningen. Een groepje Kaagroeiers was 
erbij.38
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Uw maritieme totaal specialist!

meer informatie vind u op:

www.MaritiemCentrumRijnzicht.nl
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• 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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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!

http://www.jachthavenjuffermans.nl
http://www.tijssenwatersport.nl
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Ten tijde van dit schrijven liggen wij met onze motor-
boot de Nomad in de haven van Terschelling, het is nog 
steeds heerlijk weer. Eerlijk gezegd om een beetje bij 
te komen van alle drukte die achter ons ligt, het was 
me het jaartje wel. De bestuursformatie en - installa-
tie, het verkennen van de omstandigheden binnen de 
vereniging en het voor het eerste meemaken van de 
evenementen en bijbehorende plichtplegingen.

Zo’n eerste jaar is dan vooral luisteren en inventarise-
ren. Los van eigen visie vormen de nieuwe opdrachten 
zich dan vanzelf. Zonder twijfel herkent een ieder van 
ons dat er nog veel te doen valt, terwijl wij als team 
toch al heel blij zijn met de stappen die we zetten. Zo 
kunnen we terugkijken op een aantal prachtige evene-
menten en is de zojuist afgeronde Kaagweek er een-
tje om met een sterretje bij te schrijven. Een nog weer 
groter aantal deelnemers, een nieuwe startprocedure 
met seinvlaggen, veel gezelligheid en dit alles onder 
Caribische omstandigheden.

Het Holland Team bij de Regenbogen was weer eens 
oppermachtig en zo staat de beker ook dit jaar weer 
in de prijzenkast van De Kaag. In Sneek moest de strijd 
na een 2-0 voorsprong voor De Kaag worden gestaakt 
vanwege gebrek aan wind.

Voorafgaand aan de Kaagweek was er 
natuurlijk weer de Optiweek met enthou-
siaste ouders en kinderen die steeds 
meer met en van ons willen, dat is een 
goed teken. We onderzoeken momenteel 
dan ook een vervolg opleidingstraject na 
de Optimist, we moeten de jeugd vast-
houden!

Maar ook het Suppen is dit 
jaar op de sociëteit geïn-
troduceerd en er blijken 
heel veel leden met veel 
plezier gebruik te maken 
van de nieuwe planken. 
Ook dit onderdeel gaan 
we verder uitbreiden 

met leuke tochten en Sup-yoga, hoe leuk!

Nog weer verder terugkijkend bezochten we de finish-
week van de Volvo Ocean Race en roeiden wij daar 
met Kaagteams op open zee. Inspirerende en gezel-
lige dagen, waarbij zeilend Nederland aan ons voorbij 
trok, De Kaag was ook hier in allerlei vormen aanwezig.

Tijdens de vakantiemaand augustus lijkt het alle-
maal wat rustiger maar gaat uw bestuur achter 
de schermen in volle vaart verder. Zo zijn we druk 
doende met de voorbereidingen van de fase 1 ver-
bouwing sociëteit, die zo snel mogelijk na de Nakaag 
van start moet gaan. Verder hebben de havens op 
Oost en West onze volle aandacht, daar is nog heel 
veel te doen. We hebben daar bergen energie nodig 
om alles op het juiste spoor te krijgen.

Als bestuur probeer je daarbij ook oog voor alles en 
iedereen te hebben, in de praktijk is dat best lastig 
binnen zo’n grote en diverse vereniging als De Kaag, 
terwijl zaken helaas ook hun tijd nodig hebben. Toch 
kijken we nu al terug op een aantal hele leuke maan-
den, waarin wij vooral gemerkt hebben dat de ver-
schillende sportdisciplines elkaar beginnen te vin-

den en te begrijpen. Zo helpen de motorboten de 
roeiers, roeien we op een groot zeilevenement, 

vindt de jeugd haar weg weer terug naar De 
Kaag en staat jong en oud tussendoor op 
de Sup.

Het bestuur ziet het verenigen en verbinden 
van alle leden en disciplines als haar grootste 

speerpunt, of je nu jong bent, oud bent, 
zeilt, roeit, sloep/motorboot vaart 

of op een Sup staat....op onze 
vereniging hoor je erbij!

We spreken elkaar weer snel, 
op het water of de Sociëteit.

Max Blom, 
Voorzitter

Beste Kaagfamilie,
Na het dubbeldikke zomernummer ligt er 
nu ook een dubbeldik herfstnummer, dat 
overigens nog wel grotendeels over die 
mooie zomer van 2018 gaat. En, verrassing: 
we hebben de vaste indeling verlaten. Dat 
is vast even wennen! Geen aparte zeilafde-
ling meer, niet al het roeinieuws bij elkaar, 
ook geen chronologie, maar afwisseling. 
Meteen doorbladeren naar uw eigen tak 
van sport kan niet meer. Zo raken we nog 
beter op de hoogte van elkaars wel en wee. 
Kijken of het bevalt....

Vanaf komend nummer gaan we gebruik 
maken van één mailadres voor alle kopij: 
redactie@kwvdekaag.nl

Voor dit nummer was het weer lastig foto’s 
van goede kwaliteit binnen te krijgen. 
Daarom nog even de belangrijkste punten 
voor beeldmateriaal op een rijtje: 
-  Stuur originele foto’s, geen foto’s die u ont-

ving via Facebook of Whatsapp. Die ver-
liezen namelijk zoveel kwaliteit dat ze op 
papier niet tot hun recht komen. 

-  Zorg ervoor dat de foto’s minstens 1 MB 
zijn (= 1000 kb). Elk mobieltje heeft tegen-
woordig voldoende kwaliteit.

-  Plak de foto’s niet in de mail, maar voeg ze 
als bijlage toe in een mailtje. Dan blijft alle 
kwaliteit behouden.

-  Bij meer dan vier foto’s kunt u het beste 
gebruik maken van wetransfer, of ze in 
meerdere mailtjes versturen.

Veel leesplezier!

Van de Redactie

http://www.senaontwerpers.nl
mailto:voorzitter@kwvdekaag.nl
mailto:secretaris@kwvdekaag.nl
mailto:penningmeester@kwvdekaag.nl
mailto:jeugd@kwvdekaag.nl
mailto:societeit@kwvdekaag.nl
mailto:societeit@kwvdekaag.nl
mailto:evenementen@kwvdekaag.nl
mailto:sport@kwvdekaag.nl
mailto:vertrouwenspersoonkwvdekaag@gmail.com
mailto:redactie@kwvdekaag.nl
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Roeiers grijpen hun kans om te gaan zeilen, zeilers gaan roeien en de Poon vaart ondertussen ook met 
een ploeg dames heerlijk over de Kaag. Op een zonovergoten dag in juni was er weer eens een Ladiesday.

Lekker varen 
met de Poon

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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L A D I ESDAY 2018

T 
ijdens de borrel na één van de ledenvergade-
ringen aan het begin van dit jaar, werd door 

een aantal dames van De Kaag het idee opgevat om 
de Ladiesday weer te gaan organiseren. Blanche en 
Carolien zetten hun schouders eronder en organi-
seerden weer een fantastische dag.
Voor het roeien is de Sirene (een Gig) geboekt en om 
een uur of negen vertrekt die vanuit Haven Oost rich-
ting de sociëteit. Daar aangekomen zijn de meeste 
deelnemers al gearriveerd en iedereen zit lekker aan 
de koffie. Wat boffen we met het weer vandaag, een 
heerlijk windje, 25 graden en een strakblauwe lucht.
Er zijn een paar rondes, sommigen stappen voor het 
eerst in een zeilboot, anderen in een roeiboot, ieder-
een gaat doen wat zij graag wil doen. Rond het mid-
daguur komt iedereen weer terug op de sociëteit 
waar Koen en zijn team een heerlijke lunch hebben 
voorbereid. Een soepje, lekkere broodjes en natuurlijk 
een heerlijk glas wit of rosé. We zitten met z’n allen 
buiten aan lange tafels, roeiers en zeilers door elkaar, 
in een bijna Mediterraans sfeertje.
Na deze heerlijke lunch start het middagprogramma. 
Weer kun je een grens gaan verleggen. De vereni - 
ging heeft sinds een tijdje ook een paar sups liggen 
en Marieke en ik vinden het vandaag een mooie dag 
om die eens uit te proberen. Het is superleuk, al heb-
ben we nog wel wat oefening nodig en belanden we 
allebei in het water. Windje tegen valt niet mee, zeg 
maar.
Als afsluiting gaan alle ladies nog een heerlijk stuk 
varen met de Poon van Blanche, want daar kwamen 
we natuurlijk vooral voor. Lekker nog even relaxen, 
beetje zonnen, beetje kletsen. Als we terug zijn bij de 
sociëteit krijgen we van Koen nog een laatste drankje 
en hierna gaat iedereen heerlijk rozig van deze mooie 
zonnige en sportieve dag naar huis. Dank Carolien en 
Blanche voor het organiseren van deze super gezel-
lige dag. Volgend jaar weer toch?

Maaike Vogelezang

^'s  Sasja van der Leije
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K A AGR ACE

Met 136 deelnemende teams was de 12e editie van 
de Kaagrace, die eerder dit jaar werd geroeid, het 
meest succesvolle roei-evenement op de Kagerplas-
sen tot nu toe. Na zes jaar stopt Dick Borst als voor-
zitter van de vaste Kaagracecommissie en blikt kort 
terug op de afgelopen periode.

U 
it enthousiasme voor de sport en omdat ik graag 
mijn steentje wilde bijdragen aan de organisa-

tie van de Kaagrace, heb ik mijzelf acht jaar geleden 

aangemeld als vrijwilliger voor de tijdwaarneming. Als 
(toen nog) nieuw lid van De Kaag spreekt de startto-
ren uiteraard tot de verbeelding en het idee om vanaf 
die plek de damesrace in de ochtend te volgen, sprak 
mij best wel aan. Van het een komt het ander, en na 
een plotseling vertrek naar het buitenland van Edwin 
Kroesbergen werd ik gevraagd als voorzitter voor het 
evenement, inmiddels alweer zes jaar geleden.

Ruim twintig jaar geleden werd door leden van De 
Kaag de ‘1e Leidse sloepenrace voor Kromhout wha-
lers’ georganiseerd. Volgend op dat succes startte 
René Vergeer in 2007 met de organisatie van de 
Kaagrace omdat hij wilde dat zo veel mogelijk roei-
ers kennis zouden maken met de Kagerplassen, ons 
fantastische watersportgebied. 

Het roeispektakel, waar, in mijn eerste jaar als voor-
zitter aan deelgenomen werd door een ‘schamele’  60 
deelnemende sloeproeiteams, heeft inmiddels ook 
een vaste plaats in de jaarkalender bij de Pilot Gigs. 
Met naar schatting meer dan 1.000 deelnemers was 
de laatste Kaagrace veruit de grootste editie, en het 
grootste 1-daagse evenement dat wordt georgani-
seerd door onze vereniging.

Met de groei van het evenement nemen ook de risi-
co’s en verantwoordelijkheden toe. En dus ‘profes-
sionaliseert’ het evenement steeds meer. Zo zijn 
we als commissie twee jaar geleden begonnen met 
het opstellen en uitwerken van een calamiteiten-
plan. Het betekent ook dat een aantal leden van de 
vaste commissie de Kaagrace al jaren niet meer heb-
ben geroeid, omdat je nou eenmaal  niet ‘onbereik-
baar’ op het water kan zijn op het drukste moment 
van de dag. Maar dat hebben we er graag voor over! 
En alle enthousiaste reacties van de deelnemende 
teams compenseren het gemis van het roeien van 
de ‘eigen’ Kaagrace ruimschoots.

Door de jaren heen heeft de organisatie voor diverse 
uitdagingen gestaan. Naast die op het water (nieuwe 

roeiroutes, zeilwedstrijden op het zelfde water)  
waren er qua logistiek ook de nodige uitdagingen:
Drie weken voordat de 11e Kaagrace werd geroeid,  
in 2017, beleefden we enkele benauwde momenten 
toen we het ‘nieuws’ ontvingen dat snelweg A4 in 
het weekend van de roeirace DICHT zou zijn voor al 
het verkeer. Hoe krijgen we al die 60-70 combinaties 
naar de Zijldijk als de A4 afgesloten is?
Afgelopen winter bereikte ons plotseling het bericht 
dat de Zijldijk verbreed ging worden waardoor 
er mogelijk geen kraan op de Zijldijk kon worden 
geplaatst (let op: de verbreding van de Zijldijk staat 
nu gepland voor aanvang dit najaar!)

Maar uiteraard waren er ook talrijke hoogtepunten:
De toevoeging van roeiraces met Pilot Gigs, met de 
spannende finish van de sprintrace in het middag-
programma van het evenement
De 10e Kaagrace: een record aantal deelnemende 
teams die met een houten roeisloep van de Krom-
houtwerf in Amsterdam (van hetzelfde type als de 
sloepen van onze vereniging) deelnamen aan de race
De 11e Kaagrace: de aanwezigheid van de Minister 
van Verkeer & Waterstaat, mevr. Melanie Schultz van 
Haegen, voor de opening van de gerenoveerde start-
toren en start van de race.
Ook bij de 11e Kaagrace: het optreden van een com-
pleet orkest vanaf een schip voor de oever bij de 
Kaagsociëteit

De uitdagingen voor komend jaar hebben zich ook 
alweer aangediend: door een extreem laat Pinkster-
weekend valt de 2e zaterdag van juni (de vaste dag 
voor de Kaagrace) gelijk met de zeilwedstrijden van 
de Twaalfvoetsjollen. Na overleg met andere wed-

strijdorganisaties en oa. de beheerder van de Kaagso-
ciëteit, zal de Kaagrace in 2019 dus op de 3e zaterdag 
van juni (15 juni) worden gevaren! 

Gezien de belangstelling voor het evenement wordt 
het enthousiasme voor De Kaag ondertussen door 
veel roeiers gedeeld. Dat geeft vertrouwen voor de 
toekomst van dé Kaagrace. En er ligt een mooie taak 
voor mijn opvolger. Wie dat gaat worden, moet de 
komende maanden blijken. Zelf kijk ik ernaar uit de 
race na al die jaren zelf weer eens te kunnen roeien. 

Met trotse roeiersgroet,
Dick Borst

‘Meewerkend voorzitter’ wil zelf de Kaagrace wel     weer eens roeien

^'s  Petra Schuster

“Kaagrace heeft  
mooie toekomst!”

             Dick Borst (rechts) met zijn team heren 1
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...even 
  voorstellen!

“Als kleine uk ben ik voor een groot deel opgegroeid 
op de Kaag. Ieder weekend met het hele gezin op 
de “Santalina” (een lekkere ruime IJsselaak) naar de 
Kaag. Daar heb ik de eerste lessen in het zeilen gekre-
gen op de POC (Piraten-Optimistenclub). Varend in 
ons Optimistje (de 12, genaamd “Ukkie”) in het kom-
metje van de Kaagsociëteit en later de plas op.

Waar wij mee opgroeiden, was ook de gezelligheid op 
het water. Als kind vele vrienden gemaakt, waarvan 
de vriendschappen vaak zijn blijven bestaan. Water-
sport verbroedert. Later toen ik wat ouder werd, heb 
ik ook wat proberen bij te dragen aan de organisa-
tie op de Kaag. Ik ben zeilinstructeur geweest bij de 
POC. Ik heb ruim vijf jaar in de jeugdcommissie van 
De Kaag gezeten en samen met mijn commissiele-
den vele feesten en zeilwedstrijden georganiseerd. 
Lang heb ik meegedraaid in het rescueteam van De 
Kaag. Daarnaast heb ik hele fijne jaren gehad op “de 
Booze Bison” de platbodem van de familie Bijlard. 
Veel wedstrijden meegezeild. Heerlijke tijd was dat.

Sinds 2012 geniet ik van het genootschap “De Jene-

verboom”. Met dit genootschap proberen we water 
en dorpen rondom de Kagerplassen met elkaar te ver-
binden. Dit doen we bijvoorbeeld door jaarlijks het 
watersportseizoen te openen onder de Jeneverboom 
in de polder. Wij reiken daar de Kaagwaterpenning 
uit aan diegene die het afgelopen jaar veel voor de 
watersport betekend heeft en de Sloepieprijs, een 
wisselprijs voor het grootste jonge zeiltalent van de 
Kaag op dat moment.

Ik sta sinds 2000 meer aan de droge kant van de 
Kagerplassen en ben sindsdien werkzaam als huis-
arts in Warmond. Tevens ben ik voorzitter van de 
Dokterspost in Voorhout.

Ik hoop dat ik iets voor u kan betekenen op het 
moment dat u mij nodig heeft.”
U kunt Rolf bereiken op onderstaande E-mailadres:
vertrouwenspersoonkwvdekaag@gmail.com

Rolf de Vriend

Vertrouwenspersoon Rolf de Vriend

WK Y N GLI N GS

Maar liefst vier Kaag-Ynglings waren erbij, bij het WK 
Yngling van 10 tot en met 14 juli 2018 op een prach-
tige locatie bij de vereniging Fraglia Vela Riva in  Riva 
del Garda aan het Gardameer in Italië. En Nederland 
deed het goed, het podium kleurde oranje. 

E 
en goed begin is het halve werk. Dit spreek-
woord is zeker van toepassing in de voorberei-

dingen voor het WK: het regelen van accommodatie, 
(wedstrijd-)zeilen, geen uitgedroogde trailerban-
den, trainingsschema en het dubbelchecken van 
de boot. Voor de meesten begon de reis van 1200 
km één week voordat het WK begon. Samen met de 
Yngling-klassetrainer werd er vier dagen voor het WK 

getraind op trim, bootspeed, starten, lokale effecten 
en konden de zeilers acclimatiseren.

Daarnaast hebben we de lokale specialiteiten niet 
bakboord laten liggen! De zeilers die hier aanwezig 
waren, weten wel waarom...! Op zondag en maandag 
zijn alle boten en zeilen gemeten. De start van het 
evenement was al op maandag 9 juli met een zoge-
noemde ‘tune up race’, aansluitend was er uiteraard 
de eerste landenparty georganiseerd.  

Landenparty
Aan het WK deden in totaal 47 teams mee. Vooral uit 
Europa, maar ook teams uit Australië en Amerika waren 
aanwezig. Traditiegetrouw wordt iedere wedstrijddag 

Kaagsuccessen op WK
We waren erbij!

>

NED74, Team van Zita Divendal

mailto:vertrouwenspersoonkwvdekaag@gmail.com
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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

afgesloten met een ‘landen-party’. Ieder land zorgt 
op zijn aangewezen avond voor traditionele snacks, 
drankjes, muziek en eigen activiteiten. Zo schake-
len ‘wij’ als Nederlanders de concurrentie uit met 
Berenburg, bitterballen en jenever! 

Het weer op het Gardameer is veelal alles of niks. 
Schijnt de zon? Dan gaat de wind ‘aan’ (4/5Bft) 
en is het prachtig mooi zeilweer. Zijn er buien en 
bewolking, dan is er geen thermiek en dus geen 
of matige instabiele wind. Gelukkig was het tij-
dens het WK veelal een waar zeilwalhalla. 

Zwaarweerteam
Dag 1: Door regen in de nacht begon race dag 
1 met een matige wind. De eerste race is een 
waar Nederlands feestje. De eerste bovenboei 
werd gerond door NED337 - team de Orka’s. Na 
race 1 zijn de eerste vijf boten van Nederlandse 
afkomst en weet ook Zita een plekje in de top 10 
te bemachtigen.

Dag 2 en 3 is de wind stabieler en sterker. De typi-
sche Riva-thermiek laat zich zien en er moet in 
het kruisrak hevig gehiked worden. Eenmaal bij 
de bovenboei gaat de spinaker omhoog en wordt 
een goed getimede pomp met de spi beloond 
met een surf de golf af, iets wat flink wat plek-
ken kan opleveren.

Na drie van de vier racedagen gaat de NED 336, 
van het team van Reinier Tromp, aan de leiding. 
Door de harde wind staat ‘zwaar -weer –team’ de 
Orka’s met de NED 337 op een bovenverwachte 
8e plaats. De NED 349 surft zichzelf in de laatste 
race van dag 3 naar een 6e plek en komt daar-
mee op een 14e plek in het klassement. De NED 
74 levert flink strijd met de lichtere dames teams 
en staat daarmee op de 34e plek. 

De laatste dag is een spannende finale. Helaas ver-
liest NED 336 één plekje maar kunnen de mannen 
trots zijn op hun zilveren medaille. De NED 337 ein-
digt op een knappe 10e plaats. De NED 349 pakt 
met de 15e plaats ook nog net een prijs. De NED 
74 stijgt nog een plekje en wordt uiteindelijk 33e. 

Na een prachtig WK, met volledig Oranje podium, 
kan iedereen met een opgeheven gebruind hoofd en 
een trots gevoel naar huis. 

Yngling & De Kaag
De Kaag heeft in samenwerking met ‘Stichting Natio-
naal Jeugdzeilplan’ 5 wedstrijd Ynglings ter beschikking. 
Deze Ynglings zijn bestemd voor Kaagleden. Er wordt 
door een actieve groep Yngling-zeilers, met een apart 
klassement op de zomeravond-wedstrijden, maar ook 
op nationaal en internationale wateren tegen elkaar 
gevaren. Deze onderlinge competitie en de wedstrijden 
op de Kaag trekken het niveau van iedereen omhoog.

Ook Yngling zeilen?
Enthousiast geworden en wil je ook zeilen in 1 van de 
Kaag-Ynglings? Kijk voor meer informatie op http://
www.kwvdekaag.nl/ynglingzeilen of stap vrijblij-

vend dit najaar op tijdens de Yngling-trainingen. Aan-
melding via de website (yngling@kwvdekaag.nl) en 
meer informatie bij Kit Kattenberg 06-49319003. 

Max van het Hooft Y337 & Kit Kattenberg Y349

>

NEDERLANDS EN KAAGSUCCES BIJ 
WK YNGLING

Vlak voor de Kaagweek, van 8 tot en met 14 juli, 
werd in Riva (Italië) het WK Yngling gehouden. 
Er deden 45 teams vanuit landen over de hele 
wereld aan mee. Ook het eerste Kaagteam viel 
in de prijzen.

Wereldkampioen werd het Nederlandse team van 
Kaj Moorman, Jasper Schuddeboom en Sam Peeks. 
Zij vertegenwoordigden GWV De Vrijbuiter.

Vlak daarachter, dus op de tweede plaats,  
eindigde het eerste Kaagteam bestaande uit 
Tom Otte, Mark Haven en Reinier Tromp. De 
achtste plaats was voor Reinier de Kler, Anna 
Bertling en Tak Matthijs. Als tiende en derde 
Kaagteam eindigden Max van het Hooft,  
Dolf Rietberg en Kees Arets. Een fraai resultaat.

Wim van ‘t Hoogerhuys NED 337, team ‘De Orka's’

NED349, Team van Kit Kattenberg

Word krantenbezorger. De makkelijkste weg naar 
jouw nieuwe designertas!

UURTJE
WERK

PER DAG

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

HEBBEN?

http://www.maximaal.info
http://www.kwvdekaag.nl/ynglingzeilen
http://www.kwvdekaag.nl/ynglingzeilen
http://www.bezorgdekrant.nl
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De succesvolle Optiweek en de Zomeravondwed-
strijden liepen op woensdag 18 juli vrijwel naadloos 
over in de Kaagweek die de daaropvolgende dag 
ging beginnen. Moederschepen van ouders die er 
voor de Optiweek waren, werden vervangen door 
moederschepen van deelnemers aan de Kaagweek 
en de Zomeravondwedstrijd werd voorafgegaan 
door de dameswedstrijd in de Regenbogen. Ja, voor 
het eerst sinds 2013 kwamen zij aan de beurt. Een 
uitstekende gedachte van de Kaagweekcommissie. 

H 
et precieze aantal deelnemers ben ik even 
kwijt, maar het waren er heel veel. Loes Peet 

pakte de wisselprijs. Die prijs werd, zoals gebrui-
kelijk, uitgereikt tijdens het Regenboogdiner op de 
volgende dag. In haar dankwoord besloot Loes een 
rondje namens de 149 te geven, dat terwijl haar moe-
der alle deelnemende vrouwen al van een Goodie-
bag had voorzien. 

Het Kaagplein was omgetoverd tot een horecaplein 

met poppodium en het grote beeldscherm. De feest-
tent stond in het weiland. De Kaagweekcommissie 
vertrouwde op het weerbericht en werd daarin niet 
teleurgesteld. Wat een fantastisch, zondoorstoofd 
evenement werd deze editie. Meer deelnemers dan 
vorige jaren (160+), meer klassen op het water en, 
jawel, voor het eerst in jaren weer een veld Opti-
misten. Het werk van Gijs en Miranda en hun team 
begint echt resultaten op te leveren. 

Zoals de laatste jaren gebruikelijk was de windrich-
ting voornamelijk noordelijk met de zondag als uit-
zondering toen er een zuidwestelijke wind woei. De 
windkracht was bescheiden, maar er hoefde niet al 
te veel kunst- en vliegwerk te worden uitgehaald om 
alle geplande wedstrijden te kunnen houden. Ook 
dat was al heel lang niet gebeurd. 

Was het dan helemaal perfect?? Nee, we gaan nog 
eens serieus met baan G aan de slag. Ten eerste is hij 
toch een beetje aan de korte kant. En ten tweede – 
en dat is belangrijker - gaan we iets aan de routering 

98ste editie
Zonovergoten Kaagweek

doen om te voorkomen dat, als het startprogramma 
niet exact volgens plan verloopt, er wederom een 
uitstel gegeven moeten worden aan een startende 
klasse om te voorkomen dat deze terecht komt in een 
van stuurboord, vanaf de Eymerspoel, aanstormende 
klasse die ook richting Stoombotengat gaat varen. Zo 
valt er altijd iets te verbeteren. 

Het sociaal programma stond als een huis, de Kaag-
weekcommissie werkte bijna de klok rond en natuur-
lijk verscheen op vrijdag CdK Jaap Smit om het eer-
ste startschot te lossen voor Holland-Friesland in 
de Regenbogen. Op zaterdag eindigde dit speciale 
onderdeel van de Kaagweek in een 3-0 overwinning 
voor Holland. De Friese teamcaptain, Jilko Andringa, 
verzekerde de aanwezigen tijdens de prijsuitreiking 
dat ze het er in Sneek niet bij zullen laten zitten.

Nadat alle klassen acht wedstrijden hadden geva-

ren en alle protesten behandeld waren kon, aan het 
eind van de zondagmiddag, voorzitter Max Blom een 
mooie prijsuitreiking houden. Natuurlijk waren er 
mooie woorden voor de vele sponsors en iedereen die 
op de wal en op het water deze schitterende Kaag-
week had mogelijk gemaakt. Ik zal niet in detail alle 
uitgereikte hoofd- en wisselprijzen benoemen, maar 
sommige gaan al terug tot ver in de vorige eeuw. In 
het programma werden ze al uitvoerig beschreven 
en op de foto’s van Eric van den Bandt, waarvan er 
een paar honderd op onze facebookpagina’s te zien 
zijn kunt u ze zien. 

Het moet toch een uitdaging voor veel meer wed-
strijdzeilers in ons land zijn om te trachten een keer 
in hun leven op zo’n prijs vermeld te worden en dan 
je naam voor in de eeuwigheid vermeld te zien tussen 
de echt grote wedstrijdzeilers van ons land? Alleen 
daarom al is de Kaagweek uniek. Voordat de zeilers 
aan de beurt kwamen werd de “Goede Wind Beker” 
uitgereikt aan een uiterst actief jeugdig Kaaglid. Dat 
was dit jaar Kyle van Goeverden.

“Voor het eerst in 14 jaar  
alle wedstrijdseries  

vervaren, zegt een trotse  
wedstrijdleider”

>
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DE WINNAARS:

Optimist C  
Gijs van der Heijden
Optimist B 
Amélie Swen (Optimist Wisselprijs)
Optimist A  
Max Frank (tevens POC wisselprijs en Zilveren 
starttoren)  
De Optimist Cup voor de beste doorzetter  
Fiepke de Haas
5.5. meter  
Piet van Opzeeland
SW-klasse 
Kiki Krol
Valken  
Rogier en Agnes (met bloemetjesjurk) Groeneveld
Marieholm  
Hans Zwart
16m2 
Roel Nicolai
Joost Vogtlander won de Kor Balt runner-up  
wisselprijs

Pampus  
Paul Bournas 
Boris Bayer Rob van Asten wisselprijs
12voetsjol 
Daan Daniels 
Hans Reyers halfmodel en Willgerr wisselprijs
Draken 
Ronald van Vianen
Tirion  
Jelmer Jansma
Yngling 
Reinier de Kler
Regenbogen Goud 
Peter Peet 
Regenbogen Zilver 
Peter Schuil
Dameswedstrijden Regenboog
Loes Peet
Dameswedstrijden Valk
Liselotte Bormans

Alle uitslagen en veel meer op  
www.kwvdekaag.nl  en facebook

Niet onvermeld dient te blijven dat in de Gou-
den vloot Peter Bijlard de Champagnekoeler 
voor de eeuwige tweede won en in de Zilver-
vloot zoon Guus eveneens tweede werd.
Deze prijsuitreiking besloot een schitterende 
Kaagweek op een schitterende manier.

Wim van 't Hoogerhuys

>

>
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‘ALTERNATIVE FACTS’

De Kaagweek is de oudste zeilweek van Neder-
land, iets waar wij als Kaagleden trots op 
mogen zijn. En deze 98ste Kaagweek was weer 
een groot succes! Maar er zijn meer wapenfei-
ten te melden. We zetten er een paar op een rij.

•   Wist u dat voor het eerst in veertien jaar alle 
wedstrijdseries zijn vervaren? Er slechts één 
uur uitstel is geweest tijdens vier dagen zei-
len met voor elke klasse twee starts per dag? 
De Kaagweek daarom bij uitstek een sportief 
treffen op het water?

•   Bent u op de Kaagweek aanwezig geweest? 
Dan heeft u tijdens deze vier dagen gemiddeld 
vijftien (!) zonuren per dag gehad. Dat is nog 
eens een zomer!

•   Wist u dat er meer dan 160 schepen aan de 
start zijn verschenen?

•   Wist u dat onze eigen DJ Rutger Kuiters op zater-
dagavond het eindfeest heeft ingezet en wij op 
die avond uiteindelijk meer dan 1200 gasten op 
de Kaagsociëteit hebben ontvangen.

•   De feesttent na vele jaren weer teruggekeerd is 
naar het ezelveldje achter de Kaagsociëteit en 
het Kaagplein weer het centrum van de Kaag-
week is geworden?

•  Traditiegetrouw worden de Holland-Friesland 
wedstrijden gestart door de Commissaris van 
de Koning vanaf het startschip! Maar wist u 
dat dit voor de CdK niet zomaar een plicht-
pleging is maar een evenement waar hij met 
zijn eigen jacht met een select gezelschap van 
vrienden en relaties de wedstrijden komt bekij-
ken? Dat Holland-Friesland toch wel echt bij-
zonder is?

•  Wist u dat Prins Pieter-Christiaan in de Barkas 
is gesignaleerd?

•   Wist u dat de Tirion-klasse voor het eerst is 
gestart tijdens de Kaagweek? De Kaagweek-
commissie heel blij is met deze klasse. Deze 
schepen varen als een tierelier!

•   Een reguliere rondvaartdienst voer vanaf de 
gemeentehaven in Warmond naar de Kaagsocie-
teit. Wist u dat Rederij Van Hulst vier dagen lang 
elk half uur vanaf 11.00 tot 24.00 heeft gevaren?

•   De feesttent op vrijdag zonder stroom zat door 
werkzaamheden van Liander? Wist u dat door 
adequaat optreden van de Kaagweekcommis-
sie hier niemand iets van heeft gemerkt? De 
commissie liet in allerijl een noodaggregaat 
komen via het Vennemeer?

•   De Kaagweek begon dit jaar met de dames-
wedstrijden. Wist u dat woensdagavond zo’n 
twaalf dames fanatiek strijd hebben geleverd 
in de Regenboogklasse?

•   Wist u dat de Kaagweek is verslagen door 
lokale en landelijke media waaronder het 
Algemeen Dagblad, Leidsch Dagblad, TV West 
en de secretaris dagelijks een radio verslag gaf 
aan de Bollenstreek Omroep?

•   En tot slot, de Kaagweekcommissie nu al zin 
heeft in de 99ste Kaagweek? U toch ook?

Sinds jaren is er een trouwe schare fans van de 
Kaagweek. Onze Club van 100. Zij houden zich altijd 
een beetje op de achtergrond,  maar met hun steun 
van € 100,= per jaar maken zij het mede mogelijk om 
van de Kaagweek iedere keer weer een groot feest 
te maken. De 98ste Kaagweek is een groot succes 
geweest zowel op sportief als sociaal gebied en dat 
mede dankzij hen. Wij willen hen op deze plaats heel 
hartelijk bedanken voor de afgelopen 5 jaar. 

De Club van 100 is indertijd opgericht met een loop-
tijd van 5 jaar. Die is nu ten einde. Graag willen wij 
de Club van 100 behouden en we hopen dat we 

deze donateurs voor een nieuwe periode van 
5 jaar aan de Kaagweek kunnen binden, zodat 

de 99ste Kaagweek, de oudste zeilweek van 
Nederland, weer een super festijn gaat worden!

Voordat we het vergeten, in 2020 bestaat de Kaag-
week 100 jaar! Dit moet natuurlijk groots gevierd 
worden. Treed toe tot de illustere Club van 100. 

100 keer 100 wat zou dat mooi zijn. Wilt u ook uw 
steentje bijdragen? Dat kan door u op te geven bij 
het secretariaat: secr@kwvdekaag.nl of bij een van 
de leden van de Kaagweekcommissie. 

BEER........WAAR IS JE VLAG????

Club van 100, bedankt!

Tientallen malen heb ik deze 
vraag moeten beantwoorden, 
toen ik met mijn kale joker ver-
scheen bij de teamwedstrijden 
tussen Holland en die andere 
provincie. Ik zal u vertellen hoe 
het is gegaan.

De laatste jaren had ik er een 
gewoonte van gemaakt het 
team van Holland aan te moe-
digen met een wat uit de kluiten 
gewassen driekleur, die je nor-
maal gesproken in een behoor-
lijke vlaggenmast zou verwach-

ten. We vielen best wel op.
Deze winter kwam ik echter op 
het idee het interieur van mijn 
joker rubber enigszins te ver-
fraaien waarbij het bootje ont-
daan werd van allerlei attribu-
ten, waaronder de mastkoker 
voor mijn vlag.

En die kon ik vlak voor de Kaag-
week zo gauw niet meer terugvin-
den. Ik heb mijn best gedaan, maar 
het mocht niet baten en zo ben ik, 
teleurgesteld, kan ik wel zeggen 
aan het aanmoedigen gegaan.

Regelmatig wijzend naar de dijk 
van het Sweiland, waar de vlag 
fier stond te wapperen , maar 
toch .......teleurgesteld.

Volgend jaar, bij leven en welzijn,  
zal ik proberen om de Friezen 
wederom op een dwaalspoor 
te brengen door onze teamzei-
lers af te schermen met de enige 
echte driekleur.

Als ik die koker kan vinden!! 

Beer Krol  
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K A AGD IN ER

Kaagdiner 2018

Voorafgaand aan de Kaagweek vond het traditionele 
Kaagdiner plaats.

H 
et Kaagdiner is in de dertiger jaren ontstaan en 
was bedoeld als een bijeenkomst van voorzit-

ters van verenigingen waarvan leden deelnamen aan 
de Kaagweek, het Kaagbestuur en andere belangrijke 
mensen op het gebied van wedstrijdzeilen in Neder-
land. Een informele bijeenkomst, zonder agenda, 
waarbij onder het genot van een maaltijd met elkaar 
over de ontwikkelingen in de watersport gesproken 
werd. Het was een bijeenkomst (oude foto’s getuigen 
daar nog van) van voornamelijk heren. 

Gelukkig is dat beeld een jaar of twintig geleden veran-
derd. Er werd aanvankelijk een partnerbijeenkomst bij 
mensen thuis georganiseerd, later in de ledenzaal, maar 
al een behoorlijk aantal jaren worden ook de partners 
uitgenodigd voor een gezamenlijk diner in de Koepel. 

Dat was ook weer het geval op donderdag 12 juli, 
een week voor de start van de 98ste Kaagweek. Tus-
sen de 80 en 100 Kaagprominenten, lokale en regio-
nale bestuurders, voorzitters van zusterverenigingen 
en klassenorganisaties en andere bij de Kaagweek 

betrokkenen vulde het terras (voor de borrel) en ver-
volgens de Koepel, voor het diner. 

Het nieuwe bestuur had een schitterend initiatief 
genomen door ook een ‘jeugdtafel’ te creëren met Gijs 
en Miranda Vrind, die heel succesvol bezig zijn met 
de jeugdopleiding (denk aan de Combi). Aan die tafel 
zagen we onder meer Daphne van der Vaart, bijna op 
weg naar Aarhus voor het WK en vervolgens gaat haar 
reis naar Japan voor het Olympische test-event. 

Na een korte opening door voorzitter Max Blom 
mocht (de oudste aanwezige?) Jaap Brinksma, ere-
lid Watersportverbond en oud-voorzitter NNWB op 
eigen verzoek het woord voeren. Hij deelde mee, na 
dertig opeenvolgende jaren met groot plezier jaarlijks 
aan het diner te hebben aangezeten dat volgend jaar 
helaas niet meer te gaan doen. De reis wordt hem te 
zwaar. Hij stond uitgebreid stil bij het plezier dat hij al 
die jaren aan de bijeenkomst had beleefd en sprak de 
wens uit dat het diner nog lang mag blijven voortbe-
staan, gezien de waarde van de bijeenkomst. 

Voorzitter Max nam het woord na het voorgerecht en 
schetste in het kort de missie van het nieuwe bestuur: 
de vereniging voorbereiden op een totaal verande-

rende watersportwereld. Hij greep daarbij terug op 
een boek dat hij recentelijk had gelezen waarin de 
‘teloorgang’ van het Blokkerimperium werd beschre-
ven. Die fouten gaan wij niet maken. Ja, over het 
belang van de jeugd voor de toekomst van de vereni-
ging is iedereen het eens. We zijn op de goede weg, 
maar er moet nog veel gebeuren. Alle geledingen 
binnen de vereniging, wedstrijdzeilers, motorboot-
vaarders, gigroeiers, whalerroeiers etc. hebben alle-
maal hun eigen ideeën en wensen en daarmee zal het 
bestuur, binnen het grote geheel, rekening houden. Er 
is heel wat te doen de komende jaren. 

En dan, een ander hoogtepunt: tijdens de ALV in april 
was het niet mogelijk geweest om onze ”Gouden” 
Jeroen Kampschreur te huldigen. Nu was hij er (trou-
wens het hele gezin) en kon Max hem een gouden 
Kaagpenning uitreiken, die akelig in het niet viel bij de 
Olympische gouden medaille.

Het diner schreed voort. We hadden het aan tafel over 
het Watersportverbond en vroegen ons af of daar al 
een nieuwe voorzitter was en zo ja, wie dat dan was. 
Het antwoord kwam snel. Max kondigde hem aan: 
Harry Wagemakers. Voor de meesten van ons een nog 
onbekende grootheid. Naar we begrepen was hij eer-

der wethouder in Dordrecht. Ongetwijfeld heeft hij 
roots in de Watersport. In ieder geval deelde hij mede 
dat het Verbond zich in hoofdlijnen helemaal kan vin-
den in wat Max geschetst had en dat hij uitzag naar 
vruchtbare samenwerking en overleg met ‘De Kaag’ 
en andere verenigingen. 

Natuurlijk kwam ook CdK Jaap Smit aan het woord. 
Hij was eigenlijk blij dat Max in zijn openingswoord 
hem als prominent niet apart genoemd had. Dat bete-
kende voor hem dat zijn aanwezigheid binnen de ver-
eniging als normaal werd ervaren. Hij stond nog even 
stil bij de speech van voornaamgenoot Jaap Brinksma 
en sprak de hoop uit hem in de toekomst toch weer 
te mogen ontmoeten. Voor wat betreft de toekomst 
in de watersport benadrukte hij het belang van de 
Zuid-Hollandse plassen en, hoewel alles continu ver-
andert en daarop ingespeeld moet worden, was hij 
sterk voorstander van het handhaven van de traditie 
van het Kaagdiner.

Na het voortreffelijk dessert (ja het team van Koen 
werkte weer prima) sloot Max de bijeenkomst. De 
vooruitzichten onder dit bestuur zijn goed.

Wim van ‘t Hoogerhuys



KAAGNIEUWS     2524     KAAGNIEUWS     

J EUGDZE I LEN

Team Kaag: nieuwe trainers en meer lasers

W 
at hebben we toch een ongekende mooie 
zomer gehad met een prachtige Opti- en 

Kaagweek! De jeugd weet steeds meer onze vereni-
ging te vinden en de gezelligheid onder de kids en 
hun ouders zijn duidelijk te merken op de sociëteit.

De zomervakantie werd afgesloten met de Super-
KaagCup, een wedstrijddag georganiseerd in samen-
werking met de Kaag Academy om wedstrijdzeilen 
te introduceren en te promoten op onze club. Wij 
zijn super blij met deze samenwerking en willen dit 
graag doorzetten en laten groeien, dank Stef voor je 
inzet hiervoor.

2 September zijn de najaarstrainingen weer van start 
gegaan en wel met een heel leuk nieuwtje....  De ver-
eniging heeft 4 prachtige Lasers aangeschaft om 
de doorstroom in een eenmansboot voor de jeugd 
mogelijk te maken. De training ging van start met 
maar liefst 33 kinderen waarvan 7 Lasers, 3 RS Feva’s 
en 20 Optimisten.

Team Kaag wordt bijgestaan door een groep enthou-
siaste trainers en vanaf het najaar aangestuurd door 
Floor Stoffels die de plek heeft overgenomen van 
Marc van Itallie. Zowel trainers als ouders kunnen bij 
Floor terecht voor vragen over Team Kaag. Wij wen-
sen Floor heel veel plezier en succes in het vervullen 
van deze uitdagende taak. Graag willen wij ook graag 
van de gelegenheid gebruik maken om Marc enorm 
te bedanken voor zijn inzet voor de jeugd van onze 
club en wensen hem het allerbeste.

Onze jeugd kan niet getraind worden zonder trai-
ners en daarom willen wij graag de komende edi-
ties steeds weer een van onze trainers in het zonne-
tje zetten en aan jullie voorstellen. Op dit moment 
wordt onze jeugd getraind door de volgende trai-
ners waarvoor heel veel dank: Floor Stoffels – Ralph 
Duyvestein – Rick Kampschreur – Charlene Wolters 
– Kevin Peet – Bas van Someren – Tessa van Wayen-
burg – Carlien Bergmeijer – Valentijn Elderhorst – 

Tom van Cranenburgh – Lars Duyvestein. 

Team Kaag groeit dus wij zijn altijd op zoek naar 
nieuwe trainers die ons team willen versterken, ben 
je geïnteresseerd of ken je iemand die dat zou kun-
nen? Mail dan naar hoofdtrainer@kwvdekaag.nl.

Naast de trainingen gaan wij in het naseizoen ook 
nog deelnemen aan diverse wedstrijden zoals de 
Combi’s, ONK RS Feva en niet te vergeten de Com-
bi-finale in Hoorn waarbij Team Kaag is gekwalifi-
ceerd met 6 Optimisten en 1 Laser. 

Kortom, wij zijn trots op onze club en haar vrijwilli-
gers! Tot snel op de Kaag, 

Gijs Vrind, Bestuurslid Jeugd

“ Mijn naam is Floor Stoffels, 22 jaar en al sinds een 
jaar of 15 actief bezig met zeilen. Wat ooit als leuke 
hobby begon in de Optimist groeide door in een lichte 
zeilobsessie in Splash en Laser. Het zeilen is daarmee 
een groot onderdeel van het leven van (bijna) iedere 
week geworden! De zeilweekenden worden aan het 
begin van het seizoen al in de agenda geschreven en 
ook de woensdagavonden zijn van mei t/m augus-
tus alvast gereserveerd om te zeilen. Sinds een paar 
jaar vaar ik de meeste wedstrijden als bemanning op 
Valk 814, samen met stuurman Sipko Visser; van hem 
leerde ik dat een fijn team het (al zo fijne) zeilen nog 
veel leuker maakt! 

Even 
  voorstellen!

Floor Stoffels

Mijn (nogmaals dus) lichte obsessie voor de zeilsport 
breng ik sinds mijn 13e ook over op de jeugd, door 
het geven van trainingen aan met name de Optimist-
klasse. Het belangrijkste voor mij als trainer is dat de 
zeilers plezier hebben in het zeilen; plezier komt voor 
prestatie! En daarbij; als de zeilers genieten, geniet ik 
dubbel, want hoe mooi is het om iemand met jouw 
eigen enthousiasme aan te kunnen steken, iemand 
van jouw ervaringen te laten leren en te zien dat er 
progressie wordt gemaakt!! 

Ik hoop in de komende jaren nog veel meer zeilers 
te kunnen enthousiasmeren voor de prachtige zeil-
sport.”

  Floor in actie!

mailto:hoofdtrainer@kwvdekaag.nl
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De nieuwe Laservloot

www.hagoortsails.nl    tel: +31 (0) 79 34 22 641    e-mail: info@hagoortsails.nl

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

zeilmakerij - stoffeerderij

http://www.hagoortsails.nl
http://coverworks.nl
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Jeugdzeilwedstrijden weer in de lift

‘De Kaag’ heeft zich een aantal jaren geleden aange-
sloten bij het door voorzitter Max ontwikkelde Nati-
onaal Plan Jeugdzeilen. Dat plan behelst onder meer 
een samenwerking tussen een lokale zeilschool (in dit 
geval de Kaag Watersportacademy en onze vereniging). 
Op zondag 26 augustus zeilden door de Academy gese-
lecteerde cursisten en jeugdige Kaagleden wedstrijden 
om de SuperKaagCup(s). Er zitten nog geen A-zeilers bij 
de Optimisten, maar een aantal groeit snel naar die sta-
tus toe. 

De vereniging leeft op opleidingsgebied op. Gijs en 
Miranda trekken er hard aan. Zij krijgen de ouders mee 
in de organisatie dus de toekomst ziet er positief uit. We 
gaan weer wedstrijdzeilen met jeugdige leden! Door 
het vernieuwen van het opleidingskader zal er meer 
aandacht komen voor het opleiden tot wedstrijdzeiler. 
Niets is er immers leuker dan dat. 

Nadat hij eerder dit jaar een zeer succesvolle Combi tot 
een groot succes had gemaakt was Mijndert van Roijen 
de natuurlijke wedstrijdleider voor dit evenement. En 
als je een schitterende motorboot aanschaft ben je al 
gauw de Sjaak als startschip. Dat deed Gijs dus.

Het was fris op deze zondag. Het leek een beetje herfst-
achtig. Er stond weer eens een zuidelijke wind die in de 
loop van de dag toenam tot windkracht 4,5 en zelfs naar 
het zuidwesten draaide. De B en de RS Feva’s voeren in 
de ochtend ieder vier wedstrijden, de C haalde dat niet 
helemaal. Na de uiterst gezonde en verantwoorde en 
zeer begeerde patat en krokettenlunch in de ledenzaal 
voeren de B en de Feva’s nog twee wedstrijden. Voor 
de C ging het te hard waaien helaas.

In de koepel werd door Gijs de feestelijke prijsuitreiking 
gehouden. Er was voor iedere deelnemer iets. De eer-
ste drie in iedere klasse kregen ook nog een beker en 
de SuperKaagCups (bijna net zo groot als de winnaars) 
werden als volgt verdeeld:
Opti B: Amélie Swen
Opti C: Annelotte de Haas
RS Feva: Sebastiaan van de Brande en Borg Swen

Een uurtje na de prijsuitreiking ging het regenen, maar 
wij zien de toekomst zonnig in.

Wim van ‘t Hoogerhuys

Alle uitslagen op kwvdekaag.nl

Sinds april heeft het bestuur een 
Bestuurslid Sport, in de persoon 
van Elly van Kampen. Voor haar 
grote portefeuille, die het roeien 
en het zeilen omvat, krijgt ze 
input van een roeicommissie en 
een zeilcommissie. Daarmee is 
de inbreng in het bestuur vanuit 
de verschillende sporten beter 
gewaarborgd. Inmiddels is de 

roeicommissie al een aantal maanden actief, en stel-
len we die graag aan u voor. Samen behandelen de 
commissieleden alle aspecten van het roeien, met elk 
een eigen accent. Ze zijn natuurlijk direct aan te spre-
ken maar je kunt ze ook mailen: sport@kwvdekaag.nl 

Marlies Merkestein -  
Opleidingen 
Marlies, stuurvrouw bij de Mei-
den van Staal en het Kaagschuim, 
is gewend haar bemanning strak 
aan te sturen. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat zij het aan-
spreekpunt is geworden voor de 
opleidingen. Dat kan over allerlei 
zaken gaan: Hoe begeleiden we 
nieuwe roeiers tot ze in een team 

zitten? Hoe scholen we teams bij zodat ze weten wat ze 
bij calamiteiten in de boot moeten doen? Sturen, wat 
komt daarbij kijken? En: wat zijn de nieuwe inzichten: 
lange mooie slagen maken of juist vinnige korte? 

Jan Ham - Wedstrijden en 
evenementen 
Jan, roeier bij het Whalerteam 
Heren 1, is een van de stille 
krachten achter een evenement 
als de Kaagrace. Jan kan organi-
seren maar is ook heel praktisch 
ingesteld als zo’n grote klus als 
het kranen van 100 sloepen op 
de Zijldijk moet worden geklaard. 

Hij is het aanspreekpunt voor alles wat komt kijken bij 
wedstrijden en evenementen. 

Gea Helmus - Materialen en 
Website
Gea is roeister bij het team 
Gig-It. Maar in de roeicom-
missie gaat ze over alle roei-
materialen voor Gig en Wha-
ler. Zijn de riemen niet in orde, 
zit er een voetsteun los? Heb-
ben we nieuwe kussens nodig? 
Voorheen besprak elk team dat 
afzonderlijk met de havenmees-

ters of het bestuurslid roeien maar nu coördineert Gea 
dat. Daarnaast gaat ze er voor zorgen dat het roeideel 
van de website up to date blijft. 

Jaap van Opstal - Whalers
Jaap, roeier bij Heren 1 en het 
Kaagschuim, is aanspreekpunt 
voor de grotere zaken rondom 
de Whalers. Zo bekijkt hij, met 
de andere roeicommissieleden, 
de mogelijkheden tot aanschaf 
van een HT-sloep. Ook het Wha-
ler-bootsenoverleg heeft zijn 
aandacht. 

Caroline van der Weijden - Gigs 
Caroline heeft jaren in een 
Whaler geroeid maar met de 
Kaagtijgers heeft ze vorig jaar 
de overstap gemaakt naar 
een Gig. We kennen haar ook 
als medecoördinator van de 
Ladiesday. Zij houdt zich bezig 
met de Gig-vloot van de vereni-
ging. 

Werk aan de winkel
Wie doet wat in de roeicommissie?

mailto:sport@kwvdekaag.nl
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Het was een prachtige dag om te zeilen en drijfnat kom ik 
van de catamaran af. Ik kleed me om naast de auto en bij 

het wisselen van mijn T-shirt leg ik mijn twee weken oude 
zonnebril even op het dak. “Niet vergeten zometeen die 

zonnebril weer te pakken, Corjan!”, zeg ik tegen mezelf. Als 
ik van de parkeerplaats de grote weg opdraai, hoor ik m’n 

bril over het dak rollen! Hij valt op straat en de SUV ach-
ter mij heeft vervolgens niet in de gaten dat hij over mijn 
twee weken oude bril rijdt. De volgende dag stuur ik een 
berichtje naar de winkel om te vragen of er nog iets aan 

de bril te doen is. De dame zegt dat de bril is afgeschreven 
maar biedt mij 50% korting aan op een nieuwe bril. Deal.

Het is inmiddels een jaar later als ik met m’n vrouw een 
weekendje ga zeilen in Friesland. Op een van onze stops 
komen we terecht in Kleine Gaastmeer waar we eten bij 
restaurant Boppe de Golle. Je kent het wel - als je begint 

te eten heb je je zonnebril nog op maar zodra de avond 
vordert, gaat de bril af en leg je die op tafel neer. Zo ook bij 

Boppe. Als dan het weer omslaat en je ineens snel terug 
naar de boot loopt, is de kans groot dat je de bril vergeet 

mee te nemen, waarvan akte. 
De volgende dag bij vertrek maar even terug dus. Het 

restaurant blijkt pas om 12 uur open te gaan. Onder het 
restaurant zit het kantoor van Syperda watersport. Zij 

kunnen het restaurant niet in, maar ze hebben wel een 
gratis zonnebril voor me. Mét een zonnebril aan boord 

pruttelen we vervolgens door de Wijdesloot op weg naar 
het Hegermeer.

De ‘Syperdabril’ blijft een lange tijd m’n vriendje. Maar 
dan ga je op een zaterdag Spankerzeilen met je maat om 
te oefenen met je ‘nieuwe’ boot. De concurrentie tijdens 

de zomeravondwedstrijden is immers moordend. De boot 
duwen we eenvoudig van de trailer en maken we vast aan 
de steiger. Dan blijkt bij het wegtrekken van de trailer dat 

de landvast niet goed aan de boot was vastgemaakt  
en met een klein beetje wind drijft onze houten  

hobbyboot al snel af. 
Gerhard, bink als die is, duikt direct achter ‘Sophisticated

Lady’ aan maar dan blijkt een van Gerhards slippers weer 
af te drijven. Dan spring ik in het water om de slipper te 
redden, tja, het is een wonder dat dit verhaal niet opge-
nomen is door een tiener waardoor ik had kunnen ver-
wijzen naar een YouTube-link met een muziekje eronder 
van Benny Hill. Slipper gered maar m’n Syperdabril is nu 
gezonken. Bedankt voor je dienst, vriend!
Het waterpartijtje is opgemerkt door een meneer met 
een mooie Dodge Ram pickup die stond te wachten om 
z’n speedboot in het water te doen. Hij vraagt of alles in 
orde is en als ik vertel dat de enige ‘schade’ een zonnebril 
is die het hazenpad heeft gekozen zegt hij: “Dan heb ik 
misschien nog wel wat voor je”. Hij loopt naar z’n boot die 
achter z’n auto hangt, pakt er iets uit en loopt weer naar 
me toe. “Hier, het is maar een krijgertje hoor maar dan 
heb je in elk geval wat.” 
En zo heb ik ineens weer een zonnebril. Een grijze bril, 
geïnspireerd op de Wayfarer van Ray-Ban. Gerhard en ik 
zeuren wel eens over die ‘speedboten’ die vervelende gol-
ven maken. Maar dankzij zo’n speedbooteigenaar gaat het 
avontuur van de zonnebril gelukkig weer verder. Bedankt, 
Ewout!
Ik las laatst iets over stoïcisme, en over de kunst om je niet 
druk te maken over hetgeen waar je geen controle over 
hebt (bijvoorbeeld het verliezen van je zonnebril). Tijdens 
de zomeravondwedstrijden maken we regelmatig fouten, 
er gaan dingen mis waar we vervolgens niets meer aan 
kunnen veranderen, maar hoe lang blijf je daarin hangen? 
Het is dan de kunst even stil te staan bij wat er fout ging, 
opmerken wat je er van kan leren (bijvoorbeeld om je zon-
nebril af te zetten voor je in het water springt) om vervol-
gens weer door te zeilen. Juist door het maken van fou-
ten leren we. Het doet me denken aan een meme die ik 
zag over Bob Ross, de Amerikaanse landschapsschilder: 
Ever make mistakes in life? Let’s make them birds, yeah, 
they’re birds now.
En wat betreft het avontuur van de zonnebril? Ik ben 
alweer benieuwd naar wat m’n volgende maatje gaat zijn.

Corjan Bast

Wat Corjan wil zeggen...
...Kijk eens door een andere bril

De Leidse Lakenfeesten vinden elk jaar plaats in het 
laatste weekend van juni. De Dragonboatraces, vor-
men een spectaculair vast onderdeel van het zater-
dagprogramma. Gelegenheidsteams strijden tegen 
elkaar in de Leidse binnenstad, in de gracht langs de 
Apothekersdijk. 

S 
loeproeier Rick van Caubergh (Kaagermix) had al 
jaren de wens om met een verenigingsteam van 

KWV De Kaag deel te nemen. Dit jaar trok hij de stoute 
schoenen aan en met succes. Hij trommelde ruim 30 
deelnemers bij elkaar. Genoeg om met twee teams deel 
te nemen!

De voorbereidingen waren serieus. In samenwerking 
met de Zoetermeerse drakenbootvereniging The Dutch 
Dragons, verantwoordelijk voor de organisatie van de 
race in Leiden, werden vier trainingen georganiseerd. 
Want het lijkt allemaal zo eenvoudig maar dat is het 
zeker niet! Een drakenboot is lang en smal (12,5 meter 
lang en 1,15 meter breed) en daarom instabiel. 

Maximaal 18 roeiers zitten twee aan twee verdeeld 
over elke kant van de boot. Voorop de boot zit de trom-
melaar die het slagritme aangeeft en achterop de boot 
staat de stuurman/vrouw. Om direct veel snelheid te 
krijgen is het belangrijk dat de roeiers goed op elkaar 
letten en zo gelijk mogelijk proberen te roeien. Tijdens 

Triomf voor De Kaag bij Leidse Dragonboatraces

>
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  Rechts het damesteam van De Kaag
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de trainingen ontstond er al een gezonde strijd tussen 
beide boten. Want de wil om te winnen is er natuur-
lijk altijd! Ook tijdens de training.

Zaterdag 23 juni was het dan zover. De dag begon een 
beetje koud en druilerig, maar dat veranderde al snel. 
Halverwege de ochtend brak de zon door en die bleef 
de hele dag schijnen. Iedereen kreeg een teamshirt, 
gesponsord door het bestuur en www.relatieartikel.
nl (Jacco Hoogenboom).  Eten en drinken was in vol-
doende mate aanwezig en iedereen had goede zin. Dus: 
let the games begin!

Aan de kade van de Apothekersdijk had Esther van 
Loenen (Kaagtijgers) haar partytent opgetuigd, 
zodat we de hele dag een eigen plek aan de kade 
hadden. Dat leverde in de loop van de dag ook veel 
aanloop van Kaagleden op die de Kaagteams kwa-
men toejuichen.

Er moesten verschillende races geroeid worden om 
tot een winnaar te komen. De afstanden van de wed-
strijden zijn kort. In de Leidse gracht moest 200 meter 
afgelegd worden. Dames tegen de dames. Heren 
tegen de heren, een mix team wordt ingedeeld in het 
herenklassement. KWV De Kaag was vertegenwoor-
digd met een dames- en een mixteam. En het ging 
als een speer!

Voorafgaand aan iedere race vond tactisch overleg 
plaats: krachtig starten of snel starten?  Dat wierp zijn 
vruchten af. Vooral het damesteam scoorde hoog. Het 
werd tweede in het eindklassement! De Leidse Pink 
Ladies waren hen op een haarlengte te snel af. Trots 
namen we na afloop een beker in ontvangst en een 
flinke portie ‘eeuwige roem’ mee naar huis. 

Het was een geweldige dag. De sfeer was top, een 
dag van verbroedering tussen de Whaler- en Gig-roei-
ers en een mooie presentatie en prestatie van onze 
vereniging tijdens de Lakenfeesten. Rick, dank je wel 
voor de organisatie. Het was een top idee! Volgend 
jaar weer? 

Caroline van der Weijden 

Puzzelen op de Kaag  
bij nacht en ontij

Voor de eerste keer was er deze zomer een Midzomernachtevenement. Zaterdagavond 16 juni hadden de 
bemanningen van 14 boten plus de reddingsbrigade zich rond 20 uur verzameld bij ‘t Lichthuys op haven 
Oost. Het weer kon beter, maar het was droog en zonnig, 20 graden met een windje 3-4. Eerst genieten 
van koffie/thee met heerlijke appeltaart met slagroom en om half 9 was het tijd voor het palaver. Alle 
deelnemers werden welkom geheten door Rien O. en daarna legden Ellen en Petra uit wat de bedoe-
ling was. Gewapend met een tasje met instructies en wat goodies ging iedereen naar de eigen boot. 
Het leuke van deze puzzeltocht was dat er zowel motor- als zeilboten van onze vereniging meededen.

>

>

         De Kaagsupporters op de kade

         Rechts het mixteam in actie

         De beker voor het damesteam met in het midden Rick
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Deel I van deze puzzeltocht bestond uit 30 vragen 
die gelinkt waren aan de route. In deze moderne 
tijd kun je veel van internet afhalen, maar er waren 
ook doe-vragen bij. Zo moest het diepste punt op 
’t Joppe gemeten worden, en woonarken en jene-
verflessen geteld. Bonuspunten waren er nog te ver-
dienen met het maken van een speciale foto. Uiter-
lijk 24.00 uur moest men zich bij het controleschip 
Kingfisher melden op De Kever. Met de uitgedeelde 
antwoordbladen ging iedereen verplicht voor anker. 
Met de diverse extra puzzelopdrachten was het nog 
lang onrustig op de groepsapp. 

Het werd een kort nachtje aangezien de wind stevig 
aanwakkerde en de meesten hun boot ook tijdens dit 
hazenslaapje in de gaten hielden. Tussen 5.30 en 6.00 
uur meldde iedereen zich weer bij de Kingfisher om 
daar de extra opdrachten eerst in te leveren en deel 
II van deze tocht te ontvangen. Gelukkig had ieder-
een een stuk fruit gekregen om de ochtend fris en 
fruitig te beginnen. Dit keer met visuele opdrachten: 
aan de hand van foto’s moest men A-3 formaat kaar-

ten gaan zoeken. Hierop stonden internationale sein-
vlaggen afgebeeld die samen één of twee woorden 
vormden. Met de gevonden woorden moest je een 
gezegde in goede volgorde zetten en kon je nog een 
bonuspunt verdienen met het geven van de juiste 
betekenis.

Het werd tegen 6.00 uur filevaren voor het controle-
schip en daarna had iedereen de tijd om binnen twee 
uur de Kaag af te gaan zoeken naar de opdrachtkaar-
ten. Om uiterlijk 8.00 uur werd men namelijk ver-
wacht aan het ontbijt in de Kaagsociëteit. De com-
missie had tijdens de nacht en vroege ochtend hard 
gewerkt aan het nakijken van alle antwoorden en 
voordat het ontbijt werd geserveerd kon worden 
overgegaan tot de prijsuitreiking. Allereerst mocht 
iedereen trots op zichzelf zijn aangezien niemand 
tijdsstrafpunten had gekregen.

Er waren diverse prijzen, onder andere beschikbaar 
gesteld door Michelle van der Burgh van Happy Rainy 
Days (www.happyrainydays.nl). De derde prijs was 

voor Nina, Tije en Bas van Vliet (Polle). De tweede prijs 
was voor Gijsbert v.d. Laan en zijn vriendin Liesbeth 
en de eerste prijs werd gewonnen door Marcel van 
Dijk en familie. Er werd besloten dat de winnaar uit 
de namen van deze top drie, de organisator van het  
midzomernachtvaartevenement 2019 mocht gaan 
trekken. Familie van Dijk mag dit succes volgend jaar 
zelf gaan overtreffen. 

Uit de mondelinge en de schriftelijke reacties op de 
evaluatieformulieren bleek namelijk al snel dat alle 
deelnemers enthousiast genoeg waren om dit eve-
nement voort te zetten.
Een oude traditie lijkt hiermee weer op de kaart te 
zijn gezet en wel in een modern jasje. Wij hebben 
het in elk geval met plezier gedaan en willen Marcel 
en Liesbeth van Dijk desgewenst met onze adviezen 
terzijde staan in 2019. 

Thijs Hoogland, Rien Oldenhof, Ellen Klein-Simons, 
Rien Mussert en Petra van Gelder-Bleijinga

>

“Het werd een kort nachtje,  
de wind wakkerde stevig aan  

en de meesten hielden  
hun boot ook tijdens dit  

hazenslaapje in de gaten”

         5:30 uur deel II van start   Mare bij midzomernacht    In de file voor nieuwe         opdrachten

  Ontbijten

  Antwoorden nakijken in de nacht   Palaver 16 juni

  De winnaar

http://www.happyrainydays.nl
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‘Ja dames Kaagtijgers, wat is jullie ambitie voor de 
rest van het seizoen?’, werd er door coach Robin 
gevraagd. ‘Rustig door hobbelen tot MPM, of nog 
een mooie plaats veroveren in het eindklassement 
van dit jaar?’ Top 3 zal het niet worden maar er zijn 
wel wat andere teams die we graag achter ons wil-
len laten in het eindklassement. OK, dan zal er har-
der en vaker getraind moeten worden!

Onze ‘uitstapjes’ aan het einde van het seizoen zoals 
meezeilen met de zeilers en het meeroeien van de 
zeilers met de Tijgers, ze kunnen nog steeds maar 
ná de training of op een andere dag! Onze coach is 
streng maar als we hoger willen eindigen zullen we 
er wat aan moeten doen. We spreken af dat we na de 
zomervakantie 2 x per week gaan trainen, de animo 
voor welke dag dit moet worden is wisselend dus het 
wordt de ene week zondag ochtend en de andere 
week de maandagavond een extra training.

Zondag 29 juli, een van de vele zeildagen van 
Sailability op De Kaag, bleek dat er toch te veel 
wind stond om met de boten van Sailability te 
gaan zeilen. Om de deelnemers op deze zomerse 
dag niet te hoeven teleurstellen werd een alter-
natief plan gemaakt. Carine Braam, een van 
onze vrijwilligers, bood aan om met de sloep 
van Olympia Charters te gaan varen. Zij maakt 
namelijk gebruik van het Olympia Onbeperkt 
Varen Membership (vaarabonnement). 
Lang leve onze Sailability groepsapp: één 
berichtje naar iedereen en ja hoor wij hadden 
er allemaal oor naar. Zo gezegd zo gedaan. Dat 
de sloep echt ‘varen zonder zorgen’ betekent, 

bewees Olympia Charters ruimschoots. Bij het 
ophalen van de sloep werd ons voorgesteld om 
in plaats van de kleine sloep een grote te nemen 
zodat we met z’n allen tegelijk konden varen. 
Dit bleek een schot in de roos. Hierdoor heb-
ben we toch weer onze zeilers en de vrijwilligers 
een hele fijne vaartocht kunnen geven. Waar-
voor natuurlijk heel hartelijk dank aan iedereen 
die dit mogelijk heeft gemaakt! 

Wilt u meer informatie over Sailability op De 
Kaag? Kijk dan op de website van de vereniging 
(www.kwvdekaag.nl/sailability) of mail naar 
sailability@kwvdekaag.nl

Sloepvaren met Sailability - De Kaag
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De dood of de Gladiolen

Op maandag 27 augustus beginnen we. Even een 
stukje heen en weer om in het ritme te blijven? Ver-
geet het maar, gebikkeld hebben we en alles onder 
het ‘genot’ van de GPS. Want dat is dus super leuk, je 
ziet die snelheid oplopen naar 9,9 en je wilt natuur-
lijk de 10 aantikken en het is zo lekker als dat dan 
nog lukt ook.

In de grote sloot gaan we “vederen”, je kantelt je blad 
horizontaal en het glijdt tijdens de recovery echt over 
het water, niet boven het water; doel hiervan is om 
een gelijke inpik te krijgen zonder verlies in de reco-
very. Vorige keer dat we deze oefening deden brak 
er nog een pin maar gelukkig deze keer niet meer.
Hierna 3 x de start oefenen. Nicolien en ik zitten met 
onze neus boven de GPS en kunnen zien wanneer we 
de 10 km/uur aantikken. Lekker gevoel om te halen. 
OK, we hadden wind mee en Jolanda (de vrouw van 
Robin en GIG-roeister in het 1e team van De Kaag) 
springt vandaag bij. Maar daardoor zijn we niet min-
der blij met de behaalde snelheid, highfive!

Eenmaal op de Zijl moeten we er echt aan geloven. 
Vier rondes van 4 minuten voluit en tussendoor 2 
minuten op 60% om te herstellen. Het gaat steeds 
lekkerder en wij maar gluren naar die GPS, ja weer de 
10 aangetikt. Robin geeft aan dat het niet erg is als 
we dat in de derde ronde niet halen. Of we nu steeds 
fanatieker worden of dat het gewoon steeds lekker-
der gaat lopen, elke ronde halen we de 10 en twee 
rondes bijna de gehele 4 minuten boven de 10, mee-
wind of tegenwind.

‘Ja Tijgers, het is de dood of de gladiolen’, roept Robin 
als we weer door de 4 minuten voluit zwoegen. We 
gaan voor die gladiolen! Na afloop is iedereen moe 
maar super voldaan. Het was een lekkere training, 
dank Robin dat je ons weer zo enthousiast over de 
Kaag hebt gejaagd en dank, Jolanda voor het invallen.
Woensdag weer een ‘gewone’ training, eerst flink aan 
de bak maar hierna gezellig meeborrelen op de kaas- 
en wijnavond bij de zeilers. En alle nét verbrande 
calorieën er weer aansnoepen.

Maaike Vogelezang

http://www.kwvdekaag.nl/sailability
mailto:sailability@kwvdekaag.nl


KAAGNIEUWS     39

VO LVO O CE A N R ACE

Een uitnodiging voor de slotdag van de Volvo 
Ocean Race-week in Scheveningen. Hoe leuk is 
dat? Simeon Tienpont, de schipper van de Akzo-
boot, werd al bij aankomst gespot door Marieke 
en dat leverde meteen een leuk fotomoment op.

T 
er ere van de finish van de spectaculairste 
zeilrace rond de wereld mochten zeeroeiers 

demonstratiewedstrijden organiseren langs het 
paviljoen waar de Volvo Ocean Race boten lagen 
opgesteld. De regie van dit evenement was in han-
den van de Scheveningsche Roeivereeniging. Om de 
veiligheid te garanderen mocht er per vereniging 
slechts één Pilot Gig meedoen in de dames- en één 
in de herenwedstrijd. 

Dit betekende selecteren. Een aantal verenigingen 
wees het beste team aan en bij De Kaag kregen alle 
roeiers de kans zich te profileren doordat iedereen 
zichzelf mocht aanmelden. De gelukkigen bij de 
Kaagvrouwen waren: Julia (Diva), Manou (Gigi-it), 
Gea (Gig-it), Marja (Diva), Nicoline (Kaagtijger) en 
ikzelf (Gig-it) met stuur Rogier. Bij de Kaagmannen 
waren het voornamelijk de Alleman-mannen: Rene, 
Dirk, Rogier, Bert, Jack, en Coen (Team X) met stuur 
Gea. Marieke en Carolien van de Kaagtijgers roeiden 
bij TIOG uit Rotterdam. De races wisselden elkaar 
in hoog tempo af.

Het spannendste was het weer. De race moet door-
gaan, weer of geen weer. Daarom  had De Kaag bin-
nen de enthousiastelingen gekeken naar roeierva-
ring. De Gig-wedstrijden werden afgewisseld met 
Coastal Rowing-wedstrijden en ieder team mocht 
twee keer twee kilometer van open zee, de haven-
hoofden binnen roeien naar de finish, net voorbij 

PILOT GIG-DEMONSTRATIEWEDSTRIJDEN 
TIJDENS VOLVO OCEAN RACE

>
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   Marieke (l)  en Lisette met de schipper van 

de Akzo-boot.
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VO LVO O CE A N R ACE J O LLENZE I LEN

het paviljoen waar de Oceanrace-boten liggen. Voor 
de Pilot Giggers een unieke ervaring om zich tijdens 
zo’n groot evenement te mogen profileren. 

In de boot van voorzitter Max Blom konden VIP’s 
de race op de voet volgen! De borrel op de boot 
van onze voorzitter was voor de roeiers overigens 
ook een VIP-ervaring! Grote dank aan Max en zijn 
vrouw. De golven en de wind maakten de races voor 
de Kaagroeiers zwaar maar de Kaagmannen wisten 
de derde prijs in de wacht te slepen! Het was een 
geweldige dag. 

Lisette Smit 

>

Na een hele warme zomer nu even een moment 
van afkoeling voor de woensdagmiddagjollenzei-
lers. Dat geldt niet alleen voor de zeilers maar is 
ook goed voor onze (mahonie-, eiken- en ceder-
houten) bootjes.

Om met de laatste te beginnen, de jollen lagen keu-
rig in rij op de jollensteiger maar onder hun dek-
kleden steeg de temperatuur. Als je dan niet met 
regelmaat een emmer water in de boot zet, krimpt 
het hout met als gevolg spanning op de gangen tot 
scheuren en splijten toe. Zo ook bij een aantal van 
onze jollen. 

Onze kaagjol Cocootje heeft ook geleden onder de 
zomer, ondanks het feit dat er veel met haar is geva-

ren op de woensdagen. Haar mooie romp is aan de 
onderzijde gaan krimpen met forse incontinentie 
tot gevolg. Vanuit mijn vak vraag ik me af, of dat 
nu het klimaat of toch de leeftijd is? Laten we het 
maar op ‘t eerste houden. 

Gelukkig is alles te repareren met kit, epoxy of een 
extra houten latje. Dit zal gebeuren onder deskun-
dige leiding van Gert Jan van der Meer, zeiler en jol-
lenbouwer uit Oude Wetering. Hierna zal een aan-
tal woe-zeilers haar deze winter weer opschminken 
met lak en lijnolie. 

Ik kan me geen mooiere zomer herinneren dan die 
van 2018, met zon en wind, zonder noemenswaar-
dige regen van begin mei tot eind augustus met 76 

Jollenzeilen steeds populairder

>

- advertentie -

           Aan boord bij Max

True Colours en de Toekomst zijn samen de grootste o� set 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, fotografi e, beeldbewerking, 
printen en drukken bevinden zich allemaal bij ons in 1 bedrijf. 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.

Kan niet
bestaat niet

https://www.truecolours.nl
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warme (>20o C), 37 zomerse(> 25o C) en 8 tropische  
dagen met een temperatuur van boven de 30o C.

De woensdagjollo’s hebben dat gevierd: de gemid-
delde opkomst bedroeg elf zeilers per woensdag-
middag. Nieuwe zeilers sloten zich aan en de club 
verdubbelde zich.
Op de wal kregen we les in de zeiltrim, de werking 
van tell tales en met welk beslag en lijntje je je boot 
sneller maakt. Naast pleziervaren zullen we ons vol-
gend jaar ook wat meer gaan richten op het wed-
strijdzeilen, de regels en de tactiek.

De oudste wedstrijdklasse van Nederland, (sinds 
1914)  is op de Kaag, maar ook landelijk springlevend 
en verjongt zich. Op de woensdagmiddagen star-

ten we om ca. 14.00 uur met zeilen, waarna we om 
vijf uur ’s middags verzamelen op het  moederschip 
“Woest ” voor “evaluatie” en sluiten af met de altijd 
weer voortreffelijke zeilersmaaltijd van Koen op 
onze Kaagsociëteit. Omstreeks 18.00 uur stroomt 
die vol en geven we het estafettestokje over aan 
de net zo succesvolle woensdagavond-zeilersclub. 

Wil je eens zeilen in onze verenigingsjol, een wed-
strijdje dan wel gewoon een gezellig middagje varen 
over de Kaag? Meld je aan bij één van ons, Menno 
Brouwer coördineert.

Menno Brouwer, jol 315 (06-55332800) 
Rudy Kuiters, jol 666

>

Een gelegenheidsteam van De Kaag deed in juli 
mee aan de door Njord georganiseerde vierkamp 
langs de Vliet en op de Rijn: fietsen, lopen, roeien 
en zwemmen. Een uitdaging!

I 
n de kroeg ontstond al jaren geleden het con-
tact met de mannen achter de Oudste Vierkamp. 

Mannen die in samenwerking met de Koninklijke 
studentenroeivereniging Njord, sub-vereniging van 
Minerva, uit Leiden, houden van uitdagingen. De 
vier mannen wilden de ringvaartregatta roeien en 
Njord hielp hen om in een jaar als niet-roeiers zover 
te komen. Daarna zetten ze een actie op voor Hos-

pice Issoria. Dat verzorgde de zus van onze geza-
menlijke en daarvoor al overleden vriendin Sarah 
Vis. Dynamische en krachtige vrouwen die als veer-
tiger ineens uit het leven werden gerukt, de een na 
hartfalen, de ander door kanker. De vrijwilligers en 
medewerkers van Issoria verrichten geweldig werk 
en verdienen onze steun. 

De uitdaging, het voltooien van de Oudste Vier-
kamp, houdt in dat je met een team van 4 men-
sen in een zo snel mogelijke tijd 25 kilometer fietst, 
6,6 kilometer hardloopt, 1,5 kilometer roeit en 
500 meter zwemt. De genodigden zijn het Leidse 
bedrijfsleven en iedere vriendenclub die meer dan 

Kaagroeiers tweede tijdens Oudste Vierkamp!

>
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Beste Kaagleden,

In het augustusnummer van de Waterkampioen staat een interview met de 
scheidende directeur van het Watersportverbond. Ergens in het artikel noemt 
hij mijn naam en verbindt Maurice Leeser conclusies aan mijn rollen binnen 
de watersport. Opmerkingen en conclusies op de man gespeeld die vragen 
om een  reactie. Nu was ik toch al van plan om jullie als Kaagleden meer op de 
hoogte te brengen van de “in’s and out’s” van het Watersportverbond, maar 
dit interview versnelt dat. 

Laten we ook meteen vaststellen dat het bestuur van het Watersportverbond 
gelukkig afstand heeft genomen van het interview en de ondernomen actie. 
Op verzoek is het bestuur van De Kaag daarover formeel geïnformeerd, mocht 
u interesse hebben dan ligt de brief ter inzage op het secretariaat. We weten 
verder dat het vertrek van Leeser geen eigen initiatief is, maar een verzoek tot 
vertrek vanuit zijn bestuur en achterban. Een Verbondsbestuur dat is geko-
zen door zijn leden, de watersportverenigingen. Dat lid bent u immers niet op 
individuele basis, maar dat zijn de vertegenwoordigende besturen van de bij 
het Watersportverbond aangesloten verenigingen. Met uw Kaaglidmaatschap  
brengt u dus indirect uw stem uit op vraagstukken binnen de Nederlandse 
watersport. Laten we dat woordje ‘sport’ even vasthouden! 

Wij als bestuur vertegenwoordigen dus uw belang en wij proberen vooral de 
verenigingswensen en landelijke sportbelangen zo goed mogelijk te beharti-
gen. Sinds jaar en dag lukt dat maar moeizaam: het Watersportverbond blijkt 
keer op keer een log orgaan zonder veel visie, maar vooral ook met gebrek aan 
daadkracht. Het ontbreekt de Bond aan plannen en uitvoer die het gemeen-
schappelijk en landelijk verenigingsdoel dienen. Jarenlang en in wisselende 
samenstellingen hebben verenigingen, topzeilers en evenementorganisatoren 
getracht het Verbond op het juiste spoor te zetten.

Dreigende faillissementen zijn al meermalen aan de orde geweest;  telkens 
moest er een beroep op uw portemonnee worden gedaan om het zaakje in 
Utrecht (voorheen Nieuwegein) te redden. Steeds weer kiest het Watersport-
verbond ook daarna weer haar eigen koers, een koers die ons als verenigingen 
niets tot weinig brengt. Ik hoor u denken: Waarom zijn wij als Kaag dan nog lid 
en betalen we die bijna € 20,-- afdracht per lid?

De reden is dat het Watersportverbond indertijd vooral door de gezamenlijke 
Koninklijke verenigingen is opgericht, feitelijk zijn wij dus een grote ‘aandeel-

€ 500,= bij elkaar willen brengen voor Issoria. 

Ons Kaagteam bestaat uit Robin de Vries (de snel-
ste binnen onze vereniging op de ergometer), Laila 
Eelvelt (de nummer 2 van De Kaag op de ergome-
ter, fietser en net terug van een dubbele hernia, 
een alleskunner), Jan Verkleij (amateur-triatleet en 
vriend van ons roeimaatje Manou) en ikzelf (orga-
nisator en iemand die houdt van uitdagingen en 
presteren). 

Op 12 juli is het zover. Laila en ik hebben vooraf een 
oude racefiets weer rijklaar gemaakt. Dit staat in 
contrast met de gloednieuwe racefietsen die een 
aantal deelnemers bezitten. De sportiviteitsprijs 
kan je alleen winnen als je alle onderdelen mee-
doet. Vanwege knieën en rug laten we het hard-
loop onderdeel volledig over aan Jan. In 24 minu-
tjes is hij alweer terug, redelijk fris ogend en nog 
gezellig spraakzaam. 

Daarna gaan we als team fietsen, een fantas-
tisch rondje naar Leidschendam en terug, waar Jan 
slechts 32 minuten over doet, Robin 40 en de dames 
46 minuten. Daarna krijgen we een ergometerde-
monstratie van de Njord-mannen in de brandende 
zon, die na een kleine 5 minuutjes van de ergome-
ter afstappen, flink aangemoedigd door hun mede-
studenten. 

Dan is het de beurt aan de ama-
teurs en gelukkig blijkt dat wij als 
Kaagroeiers alleen oud-roeiers van 
Njord voor moeten laten gaan en twee 
LUMC’ers waarbij de snelste man van 
de dag de 1,5 km roeit in 4:45 en bij 
de vrouwen is een professioneel tri-
atlete nog sneller. Jan neemt ook het 
zwemmen in de Rijn voor zijn reke-
ning, maar de snelste tijd wordt 
gezwommen door een meisje van 
14 jaar, in 5:43!

Eindtijd Kaag over alle onderdelen 
72:04, gevolgd door Tentamentrai-
ning 72:12 en het snelste team van 

de dag The Lighthouse Squad (van Njord) deed the 
challenge in 69:36!! Waarbij de fietstijd van Jan echt 
iedereen overtrof en hij daarmee ook de snelste van 
de dag bleek en een horloge ontving!

Wat een leuke dag, subliem verzorgd door Njord, op 
hun schitterende roeilocatie en fantastisch georga-
niseerd door de mannen van de Oudste Vierkamp. 
Zij willen graag bij De Kaag roeien in een Yole de 
Mer, want die Olympische challenge zien zij als het 
volgende item op hun ambitieuze bucketlist. Hope-
lijk gaan we volgend jaar weer meedoen met een 
grote sportieve afvaardiging van De Kaag! 

Lisette Smit
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Een reactie van de voorzitter bij het afscheid van Maurice Leeser,  
directeur van het Watersportverbond.



houder’ binnen het Verbond. Samen met Loosdrecht (KWVL), Muiden (KRZV), 
Kon. de Maas, KWS Sneek en de WSV de Braassem houden wij het merendeel 
van de stemmen in de ALV van het Watersportverbond, een stemvolume dat 
is gerelateerd aan het aantal leden per vereniging. Een positie waaraan wij dus 
loyaal moeten zijn en blijven, terwijl we tegelijk moeten blijven strijden om het 
binnen de deuren van het Verbond op orde te krijgen.

En daar komt uw voorzitter in beeld. Al sinds jaar en dag vecht ik tegen de mis-
standen binnen het Verbond en probeer daar zoveel mogelijk medestanders in 
te vinden. Mijn visie en kritiek zijn geen geheim en bij de Bond bekend, de dis-
cussies zijn soms hard maar open en transparant.

De laatste jaren zeggen steeds meer verenigingen hun lidmaatschap op en ook 
de vergrijzing doet  haar werk: van de 1100 verenigingen zijn er nog slechts 
400 lid. Tel daar de mentaliteit van de nieuwe generaties (geen botenbezit) bij 
op en de grote toekomstuitdaging is geschetst. De jeugd is daarbij het sleutel-
woord en die afdeling ontbeert het Watersportverbond volledig.

Het is om die reden dat ik vijf jaar geleden het onafhankelijke NPJ heb opge-
richt (Nationaal Platform Jeugdwedstrijdzeilen) met als grote doel het wer-
ven van nieuwe wedstrijdzeiljeugd. De zeilscholen in Nederland zijn daarbij 
ons aandachtsgebied: we proberen door samenwerking met verenigingen de 
(vakantie-)jeugd permanent in de wedstrijdboot te krijgen. Door (via de NPJ-op-
leider) de zeilschoolinstructeur iets bij te brengen van de wedstrijdsport brengt 
hij of zij dit vervolgens over op de leerlingen die daarmee de smaak te pakken 
moeten krijgen.

In ons geval is er relatief gemakkelijk opvolging te geven aan die eerste wed-
strijdkennismaking. Tientallen zeilscholen en talloze verenigingen (waaronder 
De Kaag) werken mee aan het NPJ-concept. Zo hebben wij een sterke relatie 
opgebouwd met de Zeil Academy op Kaageiland. De SuperKaagCup is dan ook 
altijd de jaarlijkse kroon op de samenwerking en het moment dat zeilschool-
jeugd kan doorstromen naar KWV De Kaag.

De zeilschool doet de eerste CWO-opleidingen, wij leren die instructeurs het 
wedstrijdspelletje en vervolgens neemt De Kaag de geïnteresseerde jeugd 
van de Zeilschool over. ‘Krijg ze aan het zeilen en hou ze aan het zeilen’, is ons 
motto. Wie de jeugd heeft, heeft immers de toekomst.

En als die nieuwe jeugd dan bij ons binnen is, moeten we ze zien te facilite-
ren. We hebben het hier meestal niet over jeugd die de sport van generatie op 
generatie heeft meegekregen. Het bezit van boten wordt ook steeds meer ver-

vangen door het gebruik ervan en wij zullen ons als vereniging klaar moeten 
maken voor die toekomst. Bootjes, trainers, Rib’s, bestelbussen, alles zullen we 
in het werk moeten stellen om de nieuwe generaties te faciliteren en aan het 
zeilen te houden, een opdracht die dit Kaagbestuur ten zeerste omarmt.

Zonder ook maar iets te doen, kijkt het Watersportverbond al jaren naar deze 
ontwikkeling en denkt: ‘dat gaat lekker’. Het hoeft immers geen opleiders aan 
te stellen en salarissen te betalen, maar kijkt slechts toe hoe wij (NPJ) de jeugd 
op het water proberen te krijgen. Natuurlijk, de Optimist on Tour is bedacht 
door het Verbond (Delta Lloyd), maar het heeft De Kaag niet één jeugdlid opge-
leverd.

Al werkend aan de jeugd kwam ik steeds vaker in gesprek met de verschillende 
klassenorganisaties die op hun beurt geen enkele status hebben binnen het 
Watersportverbond. Dit terwijl deze klassenbestuurders de zeilsport juist orga-
niseren en bijeen houden.  Zij zijn, samen met de wedstrijd organiserende ver-
enigingen, de motor achter onze sport. 

Een zeilsport die dus ongeorganiseerd is en bij het Watersportverbond onder-
sneeuwt onder andere belangen als vaarroutes, kanovaren, beweegbare brug-
gen, Fonteinkruid, enz. Belangrijke zaken, maar moeten ze allemaal door het 
Watersportverbond worden behartigd? Rijkswaterstaat heeft duizenden werk-
nemers in dienst, die zich dagelijks bezighouden met het reilen en zeilen van 
het water in Nederland.

Laat het Watersportverbond zich vooral richten op datgene waarvoor ze is 
opgericht, de (water)sport! Met het Zeilbond-initiatief probeert een aantal zei-
lers dit doel te bereiken, eerst in een stand alone-situatie terwijl wij nu een 
handreiking en uiterste poging doen om samen met het Watersportverbond 
verder te werken aan een  georganiseerde sport en opleiding.

Recentelijk merkten wij dat het Watersportverbond niet openstaat voor zo’n 
samenwerking en geen inmenging wenst.  Wij gaan nu dus door op de eerder 
ingeslagen weg,  met de steun van vele zeilers en organisaties. Een lang ver-
haal, en er is nog veel meer over te vertellen. 

Wellicht leuk om komende winter eens een avondje met u te sparren over het 
wel en wee van de Nederlandse watersport, met de nadruk op sport!

Met nautische groet,

Max Blom
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We besluiten dit nummer met het mooie Warmond, de parel aan de Kaag met een heel oude geschiedenis. 
Een van die monumenten is de Jeneverboom. In de Klein-Hemmeerpolder aan de Sprietlaeck staat een een-
zame boom, in de volksmond de ‘Jeneverboom’. De geschiedenis hiervan gaat terug naar het begin van de 
twintigste eeuw toen de watersport opkwam. Hij was voor de zeilers een veilig baken voor het bevaren van 
de Kagerplassen.
De Jeneverboom werd zo genoemd omdat telkens bij het passeren hiervan een oorlam werd gedronken. 
Aan de vooravond van de Kaagweek werd door de Regenbogen strijd geleverd op en rond deze gedenk-
waardige plek.

A 
lweer voor de 11e keer organiseerde ‘De 
Kaag’, in nauwe samenwerking met de 

Regenboogclub, het Genootschap Jeneverboom en 
Fort Marina, vlak voor de 98ste Kaagweek, de strijd 
om de Jeneverboomtrofee. Waarom is het zo mooi? 
Alles is tot in detail geregeld, de deelnemers krij-
gen schitterende wedstrijden, zoals die eigenlijk het 
hele jaar niet plaatsvinden en er wordt ongelofelijk 
voor ze gezorgd. 

Zoals gebruikelijk begon het festijn op vrijdagavond 
in het Wapen van Warmond. Er waren keurige wed-
strijdbepalingen en baankaarten in gedrukte vorm 
voor iedere deelnemer. Er kon uitgebreid voorge-
praat worden en er was een dak en eten. We stel-
den vast dat er ook weer nieuwe deelnemers bij 
waren, gelukkig maar. 

De promotie door de Regenboogclub had zeker zijn 
vruchten afgeworpen. 19 Deelnemers dit jaar. Vol-
gend jaar gaan we dik over de 20, dat kan bijna niet 
anders als je je realiseert dat er op datzelfde moment 
al 40 bogen voor de Kaagweek stonden aangemeld. 

Of we in dat geval de formule een beetje moeten 
aanpassen?? Dat zien we dan wel weer. 

We zagen op de lijst de 38 met een heel nest Hettin-
ga’s aan boord onder aanvoering van Jack, we zagen 
de 50, de voormalige BMW boot, met Derek Tol als 
schipper en ja, daar kwam Remko Boot met de 67 
achter de auto voor het Wapen aan. Aan de aan-
rijrichting te zien kwam het hele spul rechtstreeks 
van Schiphol, vanuit de USA misschien? Je moet er 
iets voor over hebben, nietwaar? Ook de 56 stond 
onder aanvoering van Evan Kortmann op de deel-
nemerslijst. 

De weersvooruitzichten waren subliem, Coen ten 
Kley had bij het steeds verder vernieuwde Fort 
Marina van alles geregeld. De catering van hofle-
verancier ‘De Rustende Jager’ stond op scherp voor 
de zaterdag-BBQ en voor de prijsuitreiking op zon-
dag, alles leek te gaan kloppen. En dat deed het ook.

De eerste wedstrijd op zaterdag dient om 11.00 uur 
van start te gaan. Er staat wat wind uit variabele 
richtingen, de deelnemers zijn op tijd in het start-

WEDSTRIJDZEILEN ZOALS    WEDSTRIJDZEILEN BEDOELD IS
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gebied. Ja, als je dan toch iets te enthousiast ver-
kennende meters gaat maken dan bestaat de kans 
dat je in 5 minuten niet op tijd terug bent. Er hangt 
nergens een uitstel dus daar gaan we. Direct na de 
start pakt de 87 de kop en behoudt die tot de finish 
op een ingekorte baan omdat de wind heel ernstig 
afzwakt. Het Genootschap komt het water op om 
de lunchpakketten uit te delen. 

Er is hoop op zeewind en inderdaad om 13.30 uur 
steekt die, eerst uit Noordwest en vervolgens uit 
West, op. Er kunnen twee schitterende wedstrij-
den gevaren worden, waarvan de tweede finisht in 
het Zomergat, vlakbij Fort Marina. Dat betekent dat 

de hele vloot voorlangs de Kaagsociëteit heen den-
dert, en vervolgens kruisend over ‘t Joppe in het gat 
finisht. De 149, die de eerste wedstrijd tweede werd, 
wint de tweede wedstrijd en de 140 die de eerste 
wedstrijd op wonderbaarlijke wijze als laatste was 
gefinisht, wint de derde. 

Er zijn ocs-en (te vroeg gestart) en bfd’s (zwarte 
vlag diskwalificatie). Bijna overal staat in de wed-
strijdbepalingen dat het slechtste resultaat onder 
voorwaarden niet meetelt. Daar doen wij hier niet 
aan! De gemiddeld beste wint gewoon. Dit maakt 
de Jeneverboomtrofee spannend tot op het laat-
ste moment.

Na deze dag staat de 149 aan de leiding. Dat was 
vorig jaar ook zo. Maar net als vorig jaar verschijnt 
de boot op zondag helaas niet meer aan de start. 
De 56 noteert op zaterdag drie keer dnc (niet gestart 
en gekwalificeerd) en blijkt alleen op zondag mee 
te doen. Na de wedstrijden is het bij Fort Marina en 
Marcel de Jongs filiaal van De Rustende Jager onge-
lofelijk gezellig en lekker. Door een setje Italiaanse 
muziek wordt het voor sommigen een Como-revi-
val. De temperatuur is er helemaal naar.

Zondag 11.00 uur. Iedereen is tijdig in de buurt 
van de startlijn voor de starttoren voor de inmid-
dels wereldberoemde Lange afstandswedstrijd. Het 

“Met het klamme zweet  
ziet menig watersporter de  

grote vloot regenbogen door  
de 12 meter brede Warmonder  

Leede op zich afkomen.”
>
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> waait niet al te hard, aanvankelijk uit een zuidooste-
lijke richting. Allengs verlaat de wind die hoek om, 
met wisselende kracht shifts van heel veel graden 
en heel veel richtingen te maken. In wezen maakt 
dat niet veel uit: we volgen geen boeien, maar vaar-
water met bochten, bomen aan de oever en weilan-
den waar wel wind overheen komt. 

Op enig moment kruist de vloot in water 
dat misschien 12 meter breed is en zijn 
er ook nog toeristen die met het klamme 
zweet in hun handen proberen aan de 
vaarregels te voldoen. Eigenlijk gaat het 
allemaal heel goed. Wat een gezicht, de 
vloot kruisend in de Warmonder Leede. 
Na meer dan een uur wordt weer rui-
mer water bereikt. Af en toe valt de 
wind weg. Er komt kennelijk vandaag 
geen zeewind (ja om 17.00 uur, maar 
dan is het te laat).

Wedstrijdleider Mijndert besluit 
de Boerenbuurt te laten vervallen 
en via een tussengelegde boei de 

wedstrijd rechtstreeks naar de finish voor de start-
toren te leiden. Aan de kop van het veld wordt het 
spannend: de 148 weet op de laatste paar honderd 
meter de kop te pakken en na 2,5 uur wedstrijdzei-
len, als eerste te finishen voor de 37 (de winnaar 
van vorig jaar) en de 140. Op de wal heeft Koen van 
de Kaagsociëteit een uitstekende lunch klaarstaan. 
Wie heeft er nu het evenement gewonnen? Er 

wordt gespeculeerd, maar niet ieder-
een lijkt het verhaal 

van het slechtste 
resultaat begre-

pen te hebben (of 
gelezen). Terug bij 
‘t Fort is er weer 

zon, drank, borrel-
hapjes en gezellig-

heid.

Dan moeten de prij-
zen bekendgemaakt 

worden. De laatste 
krijgt, zoals bekend, 

het lelijkste schilderij 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BOOTLAARZENSHOP 

Winterwedstr i jdze i lers !  
Warme droge handen en voeten dus 
maximale focus op trim en tactiek? 

Het kan! Check de website! 
w w w . b o o t l a a r z e n s h o p . n l  

v.a. €199 

+ 
GRATIS!* 

Aanbieding geldt t/m 31-10-2018  
dus niet wachten maar bestellen! 
*bedrag wordt teruggestort 
n.b. zolang de voorraad strekt 

 

- advertentie -
van Nederland, een Olieverf van de Jeneverboom. 
Daar was weinig strijd om, het is voor de 56. Mis-
schien mag het, tot de verhuizing, een jaartje op de 
Eikenhorst hangen? 

De langeafstandsfortmarinawisselprijs is voor de 
148. Wat ben ik ieder jaar blij dat er vier glaasjes bij 
horen voor de inclusieve fles Kaagwater.

En dan het algemeen klassement. Het gaat nog 
bijna mis tussen de ex aequo’s om de derde plak. 
Wederom bij een Kaagwedstrijd wordt de 140 een 
prijs door de neus geboord: de 87 heeft de ‘Jene-
verboom’- T-shirts en fles Kaagwater verdiend. De 
tweede plek is voor de 67 en de trotse winnaars zijn 
Peter, Olga en Renny met de 37. Geen flauwe kul uit-
halen, goed varen en je wint. Zo hoort het.

Het was een topweekend. Een geweldige opmaat 
voor de 98ste Kaagweek waar u eerder in dit num-
mer over las.

Wim van ‘t Hoogerhuys

http://www.bootlaarzenshop.nl
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Mar ik stride….solang ik stride kin. Deze woor-
den zijn tekenend voor Wiebe Brouwer die  
op 25 juli op 59-jarige leeftijd onverwachts 
Margit en kinderen heeft verlaten en niet 
meer zal terugkeren op De Kaag. Wiebe, een 
trotse Fries in hart en nieren, en watersporter, 
wordt node gemist.

***
Op 31 juli hebben Madeleine en Peter Bij-
lard afscheid moeten nemen van hun geliefde 
moeder Arina (Ati) Bijlard-Knoester. Ati was 
niet alleen voor haar man en kinderen een  
veilige haven maar ook menig Kaaglid was 
altijd welkom op de “Booze Bison”, het schip 
van de familie. Hier is veel afgelachen, gepraat, 
gegeten en geslapen met Ati als rots in de 
branding. Ati is 86 jaar geworden. 

***
Graag naar De Kaag was zeker van toepassing  
op Kees Toetenel. Op 3 augustus is op 95-jarige 
C.A. (Kees) Toetenel in het bijzijn van zijn kin-
deren rustig is ingeslapen. Zoon Bob schreef 
dat zijn vader zijn hele leven met trots onder 
De Kaagvlag heeft gevaren. 
Van jongs af aan heeft hij samen met zijn 
vader en broer, Willem Toetenel (bestuurslid  
in de jaren 60) op De Kaag vertoefd. Voor de 
oorlog ging hij in de kano samen met zijn 
broer van Den Haag naar de Kaag. In de oorlog 
heeft hij enkele winterperiodes o.a. onderge-

doken gezeten bij boer De Haas op de Kaag. 
Na de oorlog hebben zij beiden de watersport 
waar mogelijk snel weer opgepakt. Zo zeilde 
hij na de oorlog in een draak wedstrijden en in 
de jaren 50 en 60 werd lange tijd valk gezeild 
vanaf het moederschip ‘t Seepaerd. Het instal-
latiebedrijf  van de familie Toetenel heeft na 
de koude winter van 1963 de eerste centrale 
verwarming in het woonhuis en de koepel van 
de Kaag-sociëteit verzorgd. In de jaren 70 en 
80 werden de watersportactiviteiten verlegd 
naar het zeezeilen. 
Eind jaren 80 en 90 keerden zij weer terug  
naar De Kaag met het motorschip De Golfslag. 
Aan boord van dit schip hebben zij tot enkele 
jaren geleden op hun vaste ligplaats aan de 
verenigingshaven West nog lange tijd van de 
watersport mogen genieten. Kees was er trots 
op dat vier generaties Toetenel tegelijker tijd 
lid waren van de vereniging. 

***
Het Bestuur en de  leden wensen de families 
Brouwer, Bijlard en Toetenel veel sterkte toe 
met het gemis.

Gerrit Kranenburg-Marijt, 
secretaris

I N  M EMO RI A M

De afgelopen maanden heeft De Kaag afscheid moeten nemen van een aantal prominente leden. 
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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.

Voorgestelde leden

Naam Woonplaats Voorgesteld door:

De heer B.N. Voermans Naaldwijk P. Voermans F. van der Kruk

De heer Chr.J. Scheen Den Haag Oud-lid

De heer R.A. Rademaker Den Haag W. de Vilder

De heer G. van Bruggen Leiden Frank van Schaik Mark van Rhijn

Mevrouw C.M.J. Bloemhard Delft De heer J.B. Lucas De heer M. Brouwer

De heer D.C. Hoek Amsterdam Oud-lid

De heer C.A.J. Munsterman Lisserbroek De heer R. Geers

Mevrouw S.L.J. Bergmeijer Amsterdam Oud-lid

De heer A. van der Weijden Haarlem

De heer P.N. Zwart Haarlem De heer R. Geers

De heer A.T.H. Meijer Wassenaar De heer B. Korswagen De heer J.R. Korswagen

De heer M.B. Asselbergs Den Haag De heer B. de Nes

Mevrouw C.E. Blom Den Haag De heer M.P. Blom

Mevrouw R.A. Verschoor Leiden Oud-lid

De heer J.P. Baak Koudekerk aan  
de Rijn De heer N.J.M. van Ommen

De heer P.L.A. Dubru Voorburg Oud-lid

De heer J.S.M. Kortekaas Voorhout De heer M. van Ree De heer C. Gouweleeuw

De heer C.J. Arendzen Leiden De heer R. Geers De heer B. Wisse

Mevrouw A. Batelaan Warmond

2018
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Gezinsleden/Jeugdleden
Jasmijn Karamath, Oegstgeest (voorgesteld 
door: M. Bergmeijer)
Mevrouw Y. Bergmeijer-Van der Werf, Warmond
Sebastiaan van den Brande, Oegstgeest

Beëindiging lidmaatschap
Als u uw lidmaatschap van KWV De Kaag wilt 
opzeggen, moet u dat schriftelijk doen, door 
een opzeggingsbrief naar het secretariaat te 
sturen. Opzegging kan alleen tegen het einde 
van het lopende verenigingsjaar en wel vóór 
1 december. Bij een opzegging ná 1 december 
loopt het lidmaatschap door tot het einde van 
het eerstvolgende verenigingsjaar.

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

onder “vereniging”.
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Maand Datum Kaagactiviteit

Okt 5 Vrijwilligersdiner

7 Najaars/wedstrijdtraining

14 Winterwedstrijd

14 Najaars/wedstrijdtraining

Nov 11 Winterwedstrijden

22 Algemene Ledenvergadering

Dec 9 Winterwedstrijden 20
18

K A AGK A LEN DER

Voorgestelde leden
Naam Woonplaats Voorgesteld door:
De heer R.E. Kampschreur Leiden De heer M.P. Blom De heer E. Kampschreur
De heer J.D.P. Kampschreur Leiderdorp De heer M.P. Blom De heer E. Kampschreur
De heer B.M.C. van Poelgeest Hillegom
De heer T. Hoogstrate Rijnsburg
De heer M.R. van Itallie Oegstgeest
De heer P. Westdorp Oegstgeest
De heer B.J. Koek Leiden De heer J. Bakker De heer R. van Bentem
De heer W. Visser Den Haag De heer E. Weber
De heer C. Hoek Katwijk
De heer P.L. van Dissel Hoofddorp
De heer W.J. Moret Kaag De heer S. van Gruythuisen De heer G. Vrind
De heer R. Zwager Oegstgeest
Mevrouw J. Dijkhuis Leiden De heer G. Vrind Mevr. M. Snelderwaard
De heer P. Koelen Warmond Mevrouw L. Smit
De heer P.E.M. Verheggen Warmond De heer J.B. Lucas De heer A. Scheffer
De heer A.J.K. Schuil Lisse Oud-lid
De heer M. Slats Wassenaar
De heer H.J.F. Pynenburg Sassenheim De heer K. van der Lugt De heer A. Schuil
Mevrouw ter Braake Baambrugge
De heer J. Kokje Leiden
De heer V. Stavleu Zevenhuizen
De heer R. Vermerris Oegstgeest
De heer J. Metzlar Kaag
De heer P.R. Walrave Warmond
De heer S. Hoeijmans Utrecht
De heer G.G. van Iwaarden Leiden Oud-lid
Mevrouw M. van der Weijden Den Haag Oud-lid
De heer W. Schout Rijnsburg De heer M. Schout
De heer N.J.R. Schepp Rotterdam Oud-lid

Per abuis is de personalia van Kaagnieuws 622 verkeerd geplaatst. De voorstellers waren een aantal 
plaatsen opgeschoven. Bij deze de juiste.

http://www.conductvastgoed.com
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DE ULTIMATE
COLLECTIE
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

M E E R  I N F O R M AT I E 
W W W . M A G I C M A R I N E . C O M
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