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Van de redactie
Het eerste nummer van 2016 ligt voor u. 
Hoewel onze voorzitter de toegestroom-
de menigte op de nieuwjaarsbijeenkomst 
geruststellend toesprak dat we komend jaar 
niet al te veel gaan veranderen, is hier toch 
de eerste verandering: het Kaagnieuws gaat 
van start met een nieuwe redactie. 

Het zal niet meevallen de ervaren Wim van ’t 
Hoogerhuys — hij maakte het blad bijna twintig 
jaar — te vervangen. Wim was hoofdredacteur, 
eindredacteur en schreef ook zelf vele stukjes. 
Daarom treden er nu maar liefst drie nieuwe 
redactieleden aan. We stellen ze even aan u voor:

Jan Merkestein wordt de nieuwe hoofdredacteur. 
Jan is roeier bij het gezellige mannenteam Het 
Kaagschuim, waar hij tot dit jaar ook boots van 

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

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

Meer info: http://www.kwvdekaag.nl/vereniging

mailto:secr%40kwvdekaag.nl?subject=
http://www.kwvdekaag.nl/home.aspx
mailto:verenigingsmanager%40kwvdekaag.nl%0D?subject=
mailto:toot%40kwvdekaag.nl?subject=
mailto:voorzitter%40kwvdekaag.nl?subject=
mailto:secretaris%40kwvdekaag.nl%0D?subject=
mailto:penningmeester%40kwvdekaag.nl?subject=
mailto:societeit%40kwvdekaag.nl%0D?subject=
opleidingen@kwvdekaag.nl
mailto:wedstrijden%40kwvdekaag.nl?subject=
mailto:sloeproeien%40kwvdekaag.nl%0D?subject=
mailto:jachthaven%40kwvdekaag.nl?subject=
mailto:tf.vanstrien%40gmail.com?subject=
www.truecolours.nl
http://www.kwvdekaag.nl/vereniging.aspx
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was. Organisator van de inmiddels beroemde 
roeidriedaagse en wedstrijdcoördinator voor de 
whaler-roeisloepen. Het hele jaar door veel wan-
delend, fietsend of in zijn motorsloep op of rond 
de Kaag te vinden.

Addie de Moor doet eindredactie en schrijft zelf 
ook. Zij roeit voor het derde jaar bij de Meiden 
van Staal in de Kaag 1- sloep als stuurboordroei-
ster. Ze is redelijk nieuw in de roeiwereld, voor die 
tijd verkende ze de Kaag vooral op de schaats.

Marinus van Sijdenborgh versterkt de redactie 
met speciale aandacht voor het zeilen. De fines-
ses van het spel met boot, zeilen en wind zijn hem 
op de Kagerplassen bijgebracht, maar hij schuwt 
ook langeafstandszeilwedstrijden niet. Bij de zo-
meravond- en winterwedstrijden is hij te spotten 

in zijn 6,50 meter lange kajuitjachtje Spica.
In dit nummer valt weer een hoop te beleven. 

We luisteren naar de wijze woorden van voorzitter 
Meine, en Wim blikt terug op 20 jaar Kaagnieuws, 
Prachtige foto’s van de zeilwinterwedstrijd in ja-
nuari en van het sloeproeien in de novembermist 
rondom Pampus, illustreren de verhalen over die 
evenementen. Ook verhalen van verre, onder an-
dere Kaagzeilers die nu al Hongkong Champion 
2016 zijn geworden. En, verrassing: micro magic 
zeilen blijkt niet ongevaarlijk: Man overboord!

Mocht u komende tijd een onderwerp zien of iets 
bijzonders beleven, meld het ons! Want zonder 
bijdrage van actieve leden geen verenigingsblad! ■
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“Uit liefde voor de Nederlandse taal”

Na twintig jaar schrijven voor het Kaag-
nieuws, geeft Wim van ’t Hoogerhuys ‘zijn 
blad’ door. Twee decennia geschiedschrij-
ving legde Wim vast, samen met een vaste 
kern mensen. Een terugblik. 

Hoe kwam je terecht bij Het Kaagnieuws?
‘Vanaf nummer 458 heb ik geschreven voor het 
Kaagnieuws, da’s globaal 20 jaar. Zo’n vijf jaar lid 
van de vereniging was ik. In mijn naaste omge-
ving waren mensen aan het Kaagnieuws bezig. 
Aangezien ik schrijven leuk vond en ik mij ergerde 
aan de stijl- en taalfouten in het blad — de Neder-
landse taal is mij uiterst dierbaar — ben ik mij daar 
tegenaan gaan bemoeien en toen zijn ze langzaam 
allemaal verdwenen.
Op een gegeven moment werd het wel heel erg 
mijn blaadje. Of dat goed of slecht is weet ik niet, 
maar omdat je overal de naam van degene die het 
geschreven heeft wilt vermelden, valt het op dat je 
wel erg vaak je eigen naam ziet verschijnen.’

Is het Kaagnieuws in 20 jaar sterk veranderd?
‘Toen ik het aantrof was het allemaal zwart-wit en 
– even goed nadenken hoor – wat betreft indeling 
en typografie hebben we nooit veel veranderd. 
Op een bepaald moment hebben we afscheid 
genomen van het oude omslag met de mooie 
tekening van de Starttoren erop. Toen zijn we in 
kleur gegaan en hebben we de boel een beetje 
verfrist. De laatste opfrissing is van een jaar gele-
den. Toen kregen we wisselende beelden op de 
voorpagina en werd het blad groter van formaat.’

Die verandering is natuurlijk niet voor niets 
geweest.
‘Zoals het nu is vind ik het duidelijker, bovendien 
heeft het meer allure gekregen. Het is meer van 
deze tijd, hoewel sommigen daar anders over 
denken. We kregen altijd wel feedback van 
mensen die het lezen en jaren geleden — zeker 
meer dan tien jaar geleden — hebben we een 
groot onderzoek gedaan naar hoe dat ding er-
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varen werd. Het voornaamste wat eruit kwam, 
was dat mensen het niet wilden missen en nog 
altijd ben ik diezelfde mening toegedaan. Het 
is namelijk ook een stuk geschiedschrijving. 
Als je dat allemaal digitaal gaat doen, gaat het 
gemakkelijker verloren.’

Wat was voor jou het hoogtepunt van wat je 
gedaan hebt met het blad?
‘We hebben veel hoogtepunten gehad: alles wat 
we gedaan hebben om het 100-jarig bestaan 
van de vereniging te vieren, bijvoorbeeld. Maar 
ook vrolijke stukken schrijven, de publiciteit die 
we haalden… Als je honderd jaar bestaat, krijg je 
ook meer budget en daarmee kun je weer leuke 
dingen doen. We hebben toen samen met pro-
fessionals het jubileumboek gemaakt. Heel veel 
verhalen kwamen er binnen, maar die pasten niet 
allemaal in het boek. Toen hebben we een extra 
editie van het Kaagnieuws uitgebracht om ook 
die verhalen te kunnen publiceren.
Dieptepunten? Nee, eigenlijk niet. Behalve dat je 
altijd moet blijven sjorren en trekken zodat je stuk-
jes krijgt. Ik heb een vaste kern van mensen om 
me heen weten te krijgen die stukjes schreven.’

Waar ben je trots op?
‘Over hoe het er tegenwoordig uitziet, daar ben 
ik wel blij mee. En dat ik me niet heb laten leiden 
door het commentaar van welk bestuur dan ook.’

Zijn er dingen niet gelukt die je wel had 
willen doen?
‘Ja, een idee dat ik altijd al heb gehad is om met 
markante mensen binnen de vereniging te praten 
en dat op te schrijven. Interviews. Maar dan kom 
je maar aan vijf mensen per jaar toe en dan discri-
mineer je misschien. Of het me leuk lijkt om dat 
idee terug te zien in de toekomst? Laten we het 
zo zeggen: ik kijk met belangstelling uit naar de 
nieuwe ideeën. Na zoveel jaar heb ik niet zoveel 
nieuwe ideeën meer. 
Kijk, eigenlijk ben je bezig met het bij elkaar 
schuiven van dingen die in het korte verleden en 

in de nabije toekomst op de vereniging gebeuren. 
Daar gaat het in feite over. En nog een paar ver-
plichte nummers zoals in de statuten beschreven 
wordt. Oproepen voor vergaderingen en notulen 
bijvoorbeeld. Niet iedereen heeft e-mail, dus al die 
zaken moeten met de post worden gebracht.’ 

Is het moeilijk om het uit handen te geven?
‘Dat valt me heel erg mee tot nu toe. Ik heb het 
altijd met plezier gedaan en ik heb me veel inge-
zet – dat vind ik althans – voor het blad. Het geeft 
rust dat het niet meer hoeft. Het zette altijd veel 
druk op je agenda. Ik heb ook nog twaalf jaar 
als wedstrijdcommissaris in het bestuur gezeten. 
Toen werkte ik ook nog gewoon en dan was ik al 
gauw twintig uur in de week met De Kaag bezig. 
Da’s een boel werk.’

Twaalf jaar als wedstrijdcommissaris… 
zeil je nog steeds?
‘Ik zeil niet meer, nee. Ik heb nog wel een Jaguar 
27, maar die wordt gebruikt door anderen. Ik 
begon in Rotterdam als bemanning in kleine 
zeilbootjes. Daarna heb ik tien jaar een Vrijheid 
gehad. En nu dus die Jaguar 27. Ik vaar nog wel 
af en toe met m’n vriendin op een motorboot 
Blauw Blik. Dus ik vaar nog wel.’ 

Is er iets dat je zou willen meegeven aan 
de nieuwe garde?
‘Het is ongelofelijk belangrijk – als je het goed 
wil doen – dat je je breed interesseert voor de 
vereniging, dat je begrijpt hoe zo’n vereniging van 
meer dan honderd jaar in elkaar zit. En dat je je 
ingraaft tot in de haarvaten van de vereniging en 
die leert begrijpen.’■
 
Marinus van Sijdenborgh
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ALV 14 april 2016
Het bestuur nodigt u van harte uit tot het bij-
wonen van de Algemene Ledenvergadering 
van KWV De Kaag op donderdag 14 april 
2016 in de Kaagsociëteit. Aanvang 20.15 uur.

1. Opening.
2. Vaststellen van het verslag van de Algemene 

Leden Vergadering van 19 november 2015  
(zie Kaagnieuws 610).

3. Ingekomen stukken.
4. Mededelingen.
5. Ligplaatsbeleid (zie Kaagnieuws 610)
6. Uitreiking insignes voor langdurig lidmaat-

schap.
7. Uitreiking Coopsbeker.
8. Verloting waardebon van de Brasseriegroep 

onder inzenders van kopij voor het Kaag-
nieuws (vanaf Kaagnieuws 606 t/m 610).

9. Renovatie Starttoren.
10. Vaststellen Jaarverslag 2015 (zie Kaag-

nieuws 610).
11. Financieel verslag 2015.*

11.1 Presentatie Financieel Verslag 2015.
11.2 Rapport van Commissie van Controle, 

bestaande uit de heren, M.J. Hoog-
land, M. van Dijk, H. Sistermans en 
reservelid P. Huybens.

11.3 Vaststellen Financieel Verslag 2015.
11.4 Het bestuur vraagt dècharge voor het 

gevoerde financiële beleid.
12. Benoeming van de Commissie van Controle 

2016. Aftredend is de heer M.J. Hoogland.
13. Bestuursbenoeming** Aftredend en niet her-

kiesbaar is de commissaris wedstrijdzeilen 
Tom Erik van Strien.

14. Rondvraag.
15. Sluiting.

* Het Financieel Verslag is vanaf 23 maart 2016 
beschikbaar, af te halen bij het secretariaat of kan 
op verzoek worden toegestuurd of gemaild.

** Ingevolge artikel 9.4 van de statuten kan tegen-
over iedere, door het bestuur voorgedragen, 
kandidaat door tenminste 25 ere- en/of gewone 
leden een tegenkandidaat worden voorgedragen. 
Een dergelijke voordracht dient, vergezeld van 
een schriftelijke bereidverklaring van de kandi-
daat, tenminste drie weken voor de dag van de 
jaarvergadering bij het bestuur te zijn ingediend. ■

http://www.wansem.eu/
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BESTAAT NIET!

GETTING THE
MESSAGE ACROSS

www.truecolours.nl

Savannahweg 64
3542 AW Utrecht

Postbus 40269
3504 AB Utrecht 

T: 030 241 26 30
mail@truecolours.nl

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

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

Service & reparatie van alle 
merken motoren op lokatie

Huigsloterdijk 400
2158 LS BUITENKAAG

T: 0252 - 544264
F: 0252 - 545830

E: info@wansem.eu

Dealer van:

Al 40 jaar uw baken aan de Hollandse plassen.

https://www.truecolours.nl/
http://www.wansem.eu/
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Notulen van de ALV 19 november 2015
   

 1. Opening
De voorzitter heet de aanwezigen welkom en in 
het bijzonder de ereleden Jan Bart Lucas en Lies 
Eichhorn. Dick van Eck is helaas verhinderd. De 
voorzitter vraagt, staande met hem, de leden te 
herdenken die ons sinds de vorige ALV ontvallen 
zijn: mevrouw B. Drontmann-Lampe en de heren 
F.W.V. Gerlach, N.L. van Puffelen, en J.H. Sentse.
De voorzitter stelt voor om de punten 6 en 7 van 
de agenda om te wisselen. De vergadering gaat 
hiermee akkoord.

 2. Vaststellen van de notulen van de ALV van 23 
april 2015 (zie Kaagnieuws 607)
Vanuit de vergadering wordt gevraagd hoe 
het bedrag van de renovatie van de Starttoren 
tot stand is gekomen en waarom dit niet in de 
notulen staat. Het antwoord is dat dit een raming 
betrof en nog offertes aangevraagd moesten 
worden. Verder zijn er geen opmerkingen. De 
notulen worden onder dankzegging aan de 
secretaris goedgekeurd en door de voorzitter en 
de secretaris ondertekend. 
 
 3. Ingekomen stukken 
De secretaris neemt het woord. Bericht van ver-
hindering is ontvangen van de dames:

H.A. van Eck-Verhoef, G.A. Hellman-Tuitert, M.L. 
Smulders-Suermondt, V.H. Bakker-Otto, W. Men-
ken-Verburg en de heren: M.P. Blom, D. van Eck, 
H. Zaalberg, M.H.F. Peeters, W. Pinckaers, J. 
Hellman, R.H.W.M. van den Hoogen, L. Menken, 
W. de Knoop, T. Breet, L. Kulk, J. Merkestein, 
F. Haas, M. de Bruijn, J. Jansens, F. Peters, 
J.P. Zwaneveld, F.P.M.H. Smulders, L.H. van 
Leeuwen, H. van der Steen, J. Krijt, W. de Vilder, 
J. Bakker, W. de Vreeze, W. Meijer, G. van den 
Elshout, B. van der Velden, J.H. Nievaart.

 4. Mededelingen 
De voorzitter meldt dat Corry Bakker (secretari-
aatsmedewerkster) per 1 augustus van dit jaar 
met pensioen is gegaan. Helaas is zij vanwege 
haar gezondheid niet in staat om een afscheids-
receptie te houden, wat zij bijzonder betreurt. Er 
wordt zaterdag 21 november in Warmond een 
High Tea gehouden met een aantal medewer-
kers en de secretaris. Corry vindt het leuk om 
contact met de leden te houden en post te 
mogen blijven ontvangen.
Ook is de vereniging per 1 augustus een ver-
enigingsmanager rijker; Klaas Jan Kroon wordt 
geïntroduceerd.

Aanwezig: 53 leden en de bestuursleden:
Voorzitter - Meine Dijkstra
Secretaris - Christine van Eck

Penningmeester - Bert Pinckaers/ Marcel de Jong
Commissaris Havens & gebouwen - Gijsbert van der Laan

Sociëteit - Willem Meyer
Zeilen - Tom Erik van Strien

Roeien - Lisette Smit
Jeugd & opleidingen - Michiel van Cranenburgh
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 5. Renovatie Starttoren
De commissaris havens & gebouwen houdt 
een korte presentatie over de renovatie van de 
Starttoren. De heer W. van ’t Hoogerhuys vraagt 
zich af waarom zo’n renovatie € 139.000,- moet 
kosten. Daar kan je immers een heel huis van 
laten bouwen. De voorzitter antwoordt dat er aan 
een renovatie van een rijksmonument zeer stren-
ge regels verbonden zijn. Een alternatief is om 
geen renovatie uit te voeren en te wachten totdat 
de gemeente de vereniging sommeert te gaan 
renoveren. Dat is geen optie. Ook de heer J.W. 
van Weezenbeek merkt op dat met de gemiddeld 
30 medewerkers die op de Starttoren actief zijn, 
voor de vereniging de prijs wel erg hoog is. De 
voorzitter wijst erop dat claims na ongelukken op 
een gebrekkige Starttoren de vereniging nog veel 
meer geld kunnen gaan kosten.
De penningmeester krijgt het woord en legt uit dat 
de vereniging in staat is om de gehele renovatie uit 
eigen middelen te betalen, maar dat hij graag een 
financiële buffer wil aanhouden van € 100.000,- à 
€ 200.000,- Een eventuele lening kan voor 1,5% 
worden afgesloten en is een annuïteitenlening met 
een looptijd voor 20 of 30 jaar. 

Jan Bart Lucas stelt voor om tussentijds infor-
matie over de renovatie en de financiën te blijven 
verstrekken en de lening niet langer dan 20 jaar 
te laten lopen. De heer Van ’t Hoogerhuys is het 
hiermee eens maar blijft bij zijn mening dat hij het 
niet nodig vindt dat hier geld voor geleend wordt.
De voorzitter vertelt de vergadering tevens dat het 
bestuur een mini-Starttoren wil gaan laten maken 
zoals de bekende KLM-huisjes om deze aan le-
den en niet-leden met een mooie opslag te gaan 
verkopen. De bestelling hiervan zal bij inschrijving 
gebeuren zodat we niet met een overschot blijven 
zitten. De heer J.B. Heukensfeldt Jansen is posi-
tief over het voorstel van het bestuur. Gelet op de 
geluiden ter vergadering stelt hij voor dat 
de ALV instemt met een lening met een plafond 
van € 139.000,=. Mochten de inschrijvingen van 
de aannemers een hogere lening nodig maken, 
dan kan het bestuur terug naar de ALV. De 
voorzitter vraagt de vergadering om toestem-
ming van een lening van € 139.000,- voor de 
renovatie van de Starttoren. De vergadering gaat 
hiermee akkoord. Hierbij wordt aangetekend dat 
de lening niet langer dan 20 jaar zal zijn en dat 
bij overschrijding van bedragen de leden weer 
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geconsulteerd zullen worden. Op verzoek van de 
heer Groenendijk zegt de voorzitter verder toe, 
dat de leden geïnformeerd zullen worden over de 
winnende inschrijving, zodra dat aanbestedings-
rechtelijk kan.
Jan Bart Lucas stelt voor om het geld dat wordt 
opgehaald met de verkoop van de mini-Start- 
torens, te gebruiken voor extra aanpassingen 
zoals bijvoorbeeld een geluidsinstallatie.

 7. Begroting 2016
De penningmeester heeft een digitale presen-
tatie gemaakt en geeft uitleg over de begroting 
van 2016. Hij deelt mee dat het aantal leden 
dit jaar weer voor het eerst gestegen is en wel 
van 1471 naar 1487 leden, waarvan 28 nieuwe 
roeileden. De commissaris roeien wordt hier ook 
voor bedankt. Er resten nog twee weken om het 
lidmaatschap op te zeggen, de sluitingsdatum is 
1 december. Die cijfers kunnen dus wellicht nog 
iets veranderen.
Er zijn op dit moment 385 waterligplaatsen, 234 
walplaatsen en tussen de 15 à 20 personen die 
op de wachtlijst staan voor een ligplaats.
Voor de begroting 2016 zijn de baten € 719.000, 
de lasten € 711.500,- 
Het lidmaatschapsgeld en de roeibijdrage zullen 
dit jaar alleen voor inflatie geïndexeerd worden. 
De haventarieven blijven voor 2016 ongewijzigd.
De voorzitter vraagt of er naar aanleiding van de 

presentatie van de penningmeester nog vragen 
zijn. De heer Heukensfeldt Jansen vraagt waarom 
er diverse tarieven zijn voor staanplaatsen op de 
wal. De voorzitter antwoordt dat dit onderzocht 
zal worden en dat het bestuur hier op terug zal 
komen. 
De voorzitter bedankt de penningmeester voor 
zijn heldere en duidelijke uitleg. 

De voorzitter vraagt akkoord aan de vergadering 
voor:
I. Staat van Baten en Lasten                         

De vergadering gaat akkoord
II. Contributies 2016                

De vergadering gaat akkoord
III. Havengelden 2016                        

De vergadering gaat akkoord

De penningmeester benadrukt de enorme inzet 
van het kantoorteam en bedankt Pauline de 
Zwart en Anne Mieke Wijshake, Peter Vos, 
Franky Kuiters en de havenmeesters Toot van 
Tol en Onno Kreeft voor hun tomeloze inzet voor 
de vereniging. Ook bedankt hij de Commissie 
van Controle voor de prettige samenwerking.

 7. Bestuursverkiezingen
De voorzitter presenteert de vergadering de door 
het bestuur voorgestelde nieuwe penning- 
meester: Marcel de Jong. De voorzitter stelt voor 

Jan Dijk, Vincent de Jong, Coen ten Kley, Tineke van Driel, Caroline de Jong, Patricia Paddenburg en Ernst Walraad
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hem bij acclamatie te benoemen. Het voorstel 
wordt met applaus ontvangen. De voorzitter 
vraagt de nieuwe penningmeester achter de 
bestuurstafel plaats te nemen.
De voorzitter spreekt vervolgens de scheidende 
penningmeester met lovende woorden toe over 
de vele jaren waarin hij zich met hart en ziel heeft 
ingezet voor de vereniging. Hij krijgt een mooi 
afscheidscadeau. 
De heer Th. Hoogland krijgt het woord. Als oud-
ste lid van de Commissie van Controle bedankt 
hij Bert Pinckaers voor de vele prettige bijeen-
komsten die zij met de commissie in het verleden 
hebben gehad en wenst hem al het goeds toe 
voor de toekomst.
Bert Pinckaers krijgt de microfoon en memoreert 
dat hij het jammer vindt om tussentijds afscheid 
te nemen. Ook bedankt hij de voorzitter voor de 
mooie lovende woorden die hij net heeft ge- 
sproken. Na 6 jaar bestuurslidmaatschap is het 
tijd voor een jongere penningmeester die, naar 
zijn idee, ook gevonden is in de persoon van Mar-
cel de Jong. Verder merkt hij op dat hij natuurlijk 
niet alle projecten alleen heeft uitgevoerd, maar 
dat altijd met een team heeft gedaan die hij dan 
ook nogmaals hartelijk bedankt.
De voorzitter vraagt de vergadering of er behoefte 
is aan een stemming inzake de verlenging van zijn 
eigen benoeming als voorzitter, tevens merkt hij 
op dat dit niet voor 4 jaar zal zijn. De vergadering 
stemt met applaus in met het voorstel.

 8. Rondvraag
De heer C. ten Kley vraagt of de pasjes van het 
nieuwe openingssysteem voor de hekken, dat 
binnenkort geïntroduceerd zal worden, voor 
meerdere doeleinden gebruikt gaat worden.  
Het antwoord is ja.
De heer J. Devilee meldt dat er een konijn op 
Haven Oost rondloopt en dat het hem opvalt dat 
de sloeproeiers nog steeds gebruikmaken van de 
oude helling. 
De commissaris havens & gebouwen antwoordt 
dat hij op de hoogte is van het takelen van de 

roeisloepen en dat daaraan gewerkt wordt. Dat er 
een konijn op de haven rondloopt, wist hij niet en 
hij vreest dat als er één konijn is, er dan wel meer 
zullen zijn. 
De heer H. Boelhouwer merkt op dat de planten- 
groei op de Kagerplassen steeds erger wordt 
en vraagt wat hier aan gedaan wordt. De heer 
Heukensfeldt Jansen vraagt aan het bestuur of hij 
hier antwoord op mag geven. Diverse overheden 
zijn bezig met het onder controle krijgen van dit 
probleem. Hij verzoekt de leden die hier last van 
hebben dit te documenteren en op te sturen naar 
de heer H. van der Steen, regiovertegen- 
woordiger Zuid-Holland bij het Verbond. Hij zal de 
ingekomen post bundelen en dit presenteren aan 
de betrokken partijen.
De heer J. van der Heide vraagt of de Polyvalken 
die de vereniging beheert langer in het seizoen 
kunnen blijven liggen. De maand oktober heeft 
nog veel mooie dagen gehad en helaas waren de 
boten toen al naar de winterstalling gebracht. Het 
bestuur zoekt dit uit.
Jan Bart Lucas krijgt het laatste woord en is bij-
zonder verheugd dat de voorzitter nog enige jaren 
aan wil blijven in zijn functie. Tevens bedankt hij 
de Brasseriegroep voor weer een fantastisch jaar 
en wenst alle leden hele goede feestdagen toe.

 9. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en dankt alle 
aanwezigen voor hun komst en inbreng in de 
vergadering. ■

Jan Dijk, Vincent de Jong, Coen ten Kley, Tineke van Driel, Caroline de Jong, Patricia Paddenburg en Ernst Walraad
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Afscheid van de 
penningmeester

Bert Pinckaers is gedurende zes jaar pen-
ningmeester geweest van KWV de Kaag, 
van november 2009 tot november 2015. Tij-
dens de Ledenvergadering van 19 novem-
ber 2015 nam voorzitter Meine Dijkstra met 
lovende woorden afscheid van hem: “Met 
veel energie heeft Bert zich aan De Kaag 
gewijd, en ook zeer veel tijd in De Kaag ge-
stoken. Twee à drie dagen per week waren 
geen uitzondering.”

“Belangrijke projecten zijn met zijn inzet voor De 
Kaag geslaagd. Zo was Haven Oost zonder Bert 
niet gelukt. We hebben nu ook een haven waar 
je met andere verenigingen weer kunt afspreken”, 
zo stelde Meine. 

Ook bij de aftrap van de restauratie van de 
Starttoren heeft Bert volgens hem een grote rol 
gespeeld: “Hij zorgde er voor dat de vereniging 
haar verantwoordelijkheid voor dit markante ge-
bouw neemt en – dankzij Bert – dat ook op een 
verantwoorde manier kan doen.”

Meine memoreerde de dragende rol van Bert bij 
aangaan van de samenwerking met de Brasserie-
groep. Dit tot grote tevredenheid van de leden. 
Met de professionaliteit van het financiële beleid 
van Bert zijn er ook wel eens wrijvingen geweest. 
Binnen een vereniging is de begrotingsdiscipline 
wel eens wat minder professioneel. En daarnaast 
heeft de penningmeester natuurlijk sowieso een 
ondankbare rol: hij is degene die vaak “nee” moet 
verkopen. En vervolgens als eerste de kritiek mag 
incasseren.

Meine wijst er op dat veel verenigingen zich 
financieel slecht kunnen redden. Maar door de 

financiële stabiliteit kunnen commissarissen 
van De Kaag dingen ondernemen, waar andere 
verenigingen op hun handen moeten zitten. 
“Toch gaat De Kaag het de komende jaren 
ook niet gemakkelijker krijgen. De vereniging 
vergrijst, en de georganiseerde sport doet het 
minder goed bij jeugd. We zullen dus alle zeilen 
moeten bijzetten. Het is verheugend dat we dit 
door het beleid van Bert kunnen doen met een 
solide financiële positie en met een even solide 
administratieve organisatie.” ■



    

Menneweg 163  -  2172 HC Sassenheim 
Tel. 0252  211975 - Mob. Tel. 06 22497121   

www.reuserwaterwerken.nl  
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Baggerwerk

 

Stofferingen Buiskappen Dekzeilen

Veerpolder 1d, 2361 KV, Warmond - 071 407 49 40 - mail@coverworks.nl - www.coverworks.nl

http://www.reuserwaterwerken.nl/
http://www.coverworks.nl/portal/
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Bestuur
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van april 
is secretaris Christine van Eck herkozen voor een 
nieuw termijn van vier jaar. Tijdens de november-
vergadering heeft penningmeester Bert Pinckaers 
zijn functie neergelegd en is opgevolgd door 
Marcel de Jong. Het bestuur kwam elf maal in 
vergadering bijeen.

College van Beroep
Het College van Beroep kwam in 2015 één keer 
in actie.

Vergaderingen
Er zijn in 2015 twee ledenvergaderingen ge- 
houden. 63 leden en 6 bestuursleden bezochten 
de ALV en de najaarsvergadering werd bezocht 
door 53 leden en 7 bestuursleden. Beide verga-
deringen werden gehouden in de Sociëteit. De 
gebruikelijke onderwerpen kwamen tijdens deze 
vergaderingen aan de orde.

Financiën
Voor de financiën wordt verwezen naar de 
Jaarrekening 2015, die bij de ALV 2016 wordt 
gepresenteerd.

Erelijst
Dit jaar ontvingen vier leden hun gouden insigne 
voor 50 jaar lidmaatschap. Negenentwintig 
leden ontvingen hun zilveren insigne voor 25 jaar 
lidmaatschap. De Dr. Coopsbeker is in 2015 
uitgereikt aan Tom Erik van Strien.

Personeelsbezetting
De kantoorwerkzaamheden werden uitgevoerd 

door Pauline de Zwart en Anne Mieke Wijshake. 
In verband met het bereiken van de pensioen-
gerechtigde leeftijd heeft de vereniging afscheid 
genomen van Corry Bakker. Dit verslag heeft ook 
in het Kaagnieuws gestaan. Anne Mieke was 
verantwoordelijk voor de financiële administratie, 
Pauline voor de administratieve taken. In het 
najaar heeft de vereniging Klaas Jan Kroon in 
dienst genomen als verenigingsmanager. Klaas 
Jan ondersteunt het bestuur, het kantoor en de 
havenmeesters. Toot van Tol en Onno Kreeft heb-
ben wederom, naast hun werk als havenmees-
ters, ook veel werk op de jachthavens uitgevoerd. 
Wij zijn alle medewerkers bijzonder dankbaar 
voor hun enorme inzet en hulpvaardigheid.

Ledenbestand
Per 1 januari 2015 bedroeg het ledental 1468. 
In de loop van het jaar hebben zich 113 nieuwe 
leden aangemeld en 99 leden hebben hun lid-
maatschap opgezegd. Daarmee kwam het totaal 
aantal leden eind 2015 uit op 1482.

Kaagnieuws
Het Kaagnieuws verscheen 5 keer. Pauline heeft 
zeer veel tijd besteed aan het verwerken van 
de kopij voor het Kaagnieuws. Net als vorig jaar 
werd het programmaboekje van de Kaagweek 
naar u gemaild in plaats van per post verzonden.

Activiteiten op regionaal en landelijk niveau -
Ruim een week voor de start van de Kaagweek 
heeft het traditionele Kaagdiner plaatsgevonden. 
Diverse voorzitters van zusterverenigingen, locale 
bestuurders, pers, ereleden, Van Hoolwerffpen-
ninghouders en bestuursleden waren, al dan niet 
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met partners, aanwezig bij dit diner. 
Verschillende leden hebben ook bezoeken 
gebracht aan diverse zusterverenigingen voor 
speciale gelegenheden.

Commissies
Wij zijn elk jaar weer dankbaar voor de inzet 
van actieve leden, die hun medewerking 
verlenen aan de goede organisatie en het ten 
uitvoer brengen van de vele evenementen, 
wedstrijden en trainingen. Zij werden tijdens 
het medewerkersdiner in oktober bedankt 
voor hun inzet en ontvingen het gebruikelijke 
medewerkersbordje.

Kort verslag van de diverse commissies
Wedstrijden - Het wedstrijdcomité is in 2015 
weer zeer actief geweest, zowel op ons eigen 
water als op andere locaties. Op de Kaag zijn 
54 wedstrijden, 321 races, 787 inschrijvingen, 
en 1702 zeilers gefaciliteerd. 3764 boten zijn 
over de startlijn en door de finishlijn gevaren. 
De drie jaar geleden nieuwe opzet van Kaag-
week, die tegenwoordig op woensdagavond 
begint en op zondagmiddag eindigt, is ook dit 
jaar voortgezet. Met natuurlijk aantrekkelijke 
zeilwedstrijden, die vaak werden geplaagd door 
te veel of te weinig wind, waardoor een aantal 
geplande wedstrijden niet door kon gaan. 

Jachthavens en gebouwen - Naast het lopende 
onderhoud op aan alle locaties is de grote 
renovatie van Haven Oost uitgevoerd en voor 
het merendeel afgerond: het Lichthuys op 
Haven Oost is vergroot en mooi opgeknapt. Het 
legionella beheersplan is wederom ‘verlengd’. 

Het vernieuwen van de sloten van de hekken bij 
de beide Havens Oost en West staat gepland 
voor 2016.

Opleidingen en jeugd - Veel jeugd heeft deelge-
nomen aan verschillende trainingen en wedstrij-
den gedurende het hele jaar. De Optiweek was 
wederom een groot succes.

Evenementen - Tijdens de winter waren er weer 
diverse lezingen en workshops. In het voorjaar 
begonnen we met de Havendag op Haven Oost. 
Jammer genoeg waren de weergoden ons niet 
vrolijk gezind. Er was wel veel gezelligheid maar 
helaas weinig deelnemers. 

Roeien - Er werd veel getraind en door een aantal 
ploegen werd er weer deelgenomen aan diverse 
wedstrijden zowel in als buiten Nederland. 

Sociëteit - Ook het afgelopen jaar is de  
Sociëteit weer de belangrijkste ontmoetingsplaats 
van de leden geweest, daar is goed gebruik 
van gemaakt. René en Marijke hebben er aan 
bijgedragen om het voor alle leden bijzonder 
gezellig te maken en ons goed voorzien van eten 
en drinken. ■

Christine van Eck, secretaris
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Koninklijk overnachten
Twee nachten gratis afmeren in een andere 
passantenhaven, vergaderruimte reserveren voor 
zakelijke afspraken of met een beperkt aantal 
introducees lunchen of dineren, het is allemaal 
mogelijk sinds de nieuwe afspraken van ons 
bestuur met een aantal andere Koninklijke roei- en 
zeilverenigingen.
Begin november 2015 tekende Het Kaagbe-
stuur zogenaamde ‘reciprociteitsafspraken’ met 

een drietal zusterverenigingen. Het gaat om de 
Koninklijke Nederlandse roei- en zeilvereeniging 
in Muiden, de Rotterdamse Koninklijke roei- en 
eilvereeniging De Maas en de Koninklijke Water-
sportvereeniging Loosdrecht. Voor de wederzijd-
se gastvrijheid geldt: bij voldoende capaciteit, en 
niet bij evenementen. ■

Nieuwe uitbaters 
Kaagsociëteit 
Een aantal weken geleden hebben René en 
Marijke hun woning bij de Sociëteit verlaten. 
Kort daarna hebben de nieuwe uitbaters Rikkie 
Weevers Stous en Jeffrey Stokman hun intrek 
genomen. Rikkie zal vooral te zien zijn op de 
werkvloer in de bediening en Jeffrey draait de 
keuken. René en Marijke blijven werkzaam 
binnen de Brasseriegroep. Marijke zal nog wel 
een tijdje meedraaien in de Sociëteit om Rikkie 
in te werken. Wij wensen Rikkie en Jeffrey veel 
succes maar vooral veel plezier. ■

Renovatie Starttoren van start !
De Starttoren wordt dit voorjaar gerenoveerd. Na 
een offerteronde met verschillende aannemers 
viel het besluit in zee te gaan met aannemer Den 
Dubbelden uit Noordwijk. Het is de bedoeling dat 
de toren klaar is voor de Kaagrace, begin juni. ■
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“We gaan weer 
doen waar we 
goed in zijn”
Winderig en koud, maar in en rondom de 
Kaagsociëteit heerst een en al bedrijvig-
heid. Het is zondag 10 januari: terwijl buiten 
de winterwedstrijd zeilen nog aan de gang 
is, krijgen binnen twintig nieuwe leden een 
welkom van Christine en Meine. De zeil-
wedstrijd is nog aan de gang als de nieuwe- 
lingen de Starttoren mogen beklimmen. Dat 
kan nog net, voor de renovatie. Het uitzicht 
is weer geweldig.

Na de wedstrijd stroomt de Sociëteit vol voor de 
Nieuwjaarsreceptie. Meine steekt na de prijsuit-
reiking aan de zeilers van wal met een verwijzing 
naar alle chaos in de wereld: “Buiten Warmond is 
het niet pluis”. Hoewel hij zich realiseert dat een 
Koninklijke vereniging zich buiten de politiek moet 
houden, kan hij het toch niet laten nog even een 
leestip te geven: “Lees het boek De Wraak van 
Poetin, van Hubert Smeets, voordat je je aan het 
referendum waagt.”

Maar er staat vooral een tevreden voorzitter: “We 
gaan komend jaar heel veel van hetzelfde doen: 
wedstrijden! En daar zijn we goed in! We laten 
bijna alles bij het oude. Bijna, want er komt een 
nieuwe website, die ook op smartphone en iPad 
goed is te raadplegen. En we zijn blij met de nieu-
we leden in alle bloedgroepen van de vereniging. 
Om weer te eindigen met een tip: “Dus mocht je 
de komende tijd nerveus worden van de Oekrai-
ne, dan ga je even naar Warmond”. ■

Addie de Moor

algemeen
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Aanpassing Jachthavenreglement

Begin 2015 heeft één van de Kaagleden bij 
het bestuur een klacht ingediend over een 
motorboot van circa 16 meter die gedurende 
langere perioden van in elk geval enkele we-
ken een ligplaats toegewezen kreeg aan de 
steiger die grenst aan de zuidwestelijke zijde 
van de havenmond van Haven West. Dit is 
de steiger die ook wel als meldsteiger wordt 
gebruikt. De klacht omvatte ook de stelling, 
dat de eigenaar van deze motorboot geen of 
een te laag tarief in rekening gebracht kreeg.

Aangezien klager en bestuur geen overeenstem-
ming konden bereiken over de randvoorwaarden 
voor onderzoek heeft klager zijn klacht voorge-
legd aan het College van Beroep. Het College is 
tot de volgende conclusies gekomen:

1. Het College is van oordeel dat het toewijzen 
van een ligplaats op de hierboven aangestip-
te wijze in strijd is met het havenreglement.

2. Het College stelt vast, dat de wijze waarop 
het passantengeld is bepaald onjuist is. De 
regel is toegepast dat leden gedurende vijf-
tien nachten gratis mogen afmeren op een 
ligplaats van de vereniging. Die regel bestaat 
echter niet meer.

3. Deze wijze van afrekenen roept de vraag op, 
of er met twee maten is gemeten.

Naar aanleiding van de bevindingen van het Col-
lege heeft het bestuur het jachthavenreglement 
aangepast. De belangrijkste aanpassingen zijn: 

I. dat aan de meldsteiger bij Haven West niet 
langer als ligplaats ingenomen kan worden 
(behalve voor meldingen)

II. dat er aan de tuigsteigers voldoende ruimte 
moet blijven voor het afmeren van zeilboten 
die willen op- of aftuigen 

Verder is bij het onderzoek naar deze klacht 
gebleken, dat de regeling over het kunnen lig-
gen bij de Sociëteit onduidelijk is. Vroeger was 
er een regel, dat ligplaatshouders gedurende 
15 dagen ligplaats bij de Sociëteit mochten 
innemen (met knipkaart) zonder extra liggeld/
passantengeld. Die regel was niet uitvoerbaar 
en is daarom afgeschaft. Iedereen met een 
ligplaats mag dus bij de Sociëteit liggen. Dat 
is de nu geldende regel. Randvoorwaarde was 
en is, dat er geen schepen onbemand mogen 
blijven liggen. En bij evenementen kunnen 
uiteraard specifieke regels gelden.

Bij de behandeling van de klacht door het Colle-
ge is gebleken, dat de havenmeester over deze 
wijziging onvoldoende is voorgelicht. Navraag 
na het advies van het College leerde, dat dit ook 
bij het secretariaat het geval is. Er is dus met 
een onjuiste maat gemeten maar niet met twee 
verschillende. Het bestuur zal deze fout herstel-
len, en havenmeesters en secretariaat hierover 
alsnog adequaat voorlichten. 

Het bestuur zal verder, onder meer door be-
kendmaking van dit besluit in het Kaagnieuws 
en op de website, ruime bekendheid geven 
aan de huidige regeling, omdat er rekening 
mee gehouden moet worden dat de huidige 
regeling ook bij leden onvoldoende bekend is. 
Het besluit zal ook geagendeerd worden op 
de ALV van april 2016. ■

Het Bestuur



Tjalk Swanneblôm TE KOOP  
met wedstrijdnummer 47 TA

Snelle en handzame zeiler. Zeer succes-
vol in wedstrijden. Een kast vol prijzen en 
tweemaal Nederlands Kampioen. 

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

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

Telefoon: 0252-517409
b.g.g. 06-22297969

http://www.lockhorst.nl/


24  KAAGNIEUWS

algemeen

Dank en groetjes van Corry
Corry Bakker werkte niet alleen jarenlang 
op de Kaagsociëteit en het secretariaat van 
onze vereniging maar ze genoot zelf ook op 
het water. Om gezondheidsredenen moest 
ze haar baan opgeven. N.a.v. haar afscheid 
stuurde ze ons de volgende brief: 

Graag willen wij iedereen bedanken voor de fijne 
tijd die we bij De Kaag hebben doorgebracht. 

27 jaar lijkt een hele tijd, maar is omgevlogen. De 
10 jaar bij De Kaag waren soms tropenjaren maar 
wij hebben ervan genoten.

Met een Kaagweek, Optimisten week en andere 
activiteiten, we hebben baby’s en kleine kinderen 
zien opgroeien van een Optimist- tot Regenboog-
zeiler.

Ook heb ik meegedaan met het sloeproeien, 
fantastisch, het trainen en de wedstrijden, lekker 
in de buitenlucht mooie tochten gemaakt en later 
nog in de Gig.

Evenals op het secretariaat in het begin met 
Joost, Cees en Pauline, ik heb er veel geleerd en 
met enorm veel pezier gewerkt.

Graag had ik met vele van jullie nog een praatje 
gemaakt, herinneringen opgehaald en handen 
geschud, helaas komt het er niet van, maar wie 
weet komen wij elkaar nog eens tegen.

Ik wil iedereen bedanken voor de leuke, lieve en 
mooie kaarten, heb er veel steun aan gehad.

Het afscheidsfeestje met collega’s en secretaris 
een High-Tea was reuze gezellig en lekker, nog 
bedankt Bestuur voor de mooie cadeaus een 
mooi boeket, e-book met boekenbonnen waar ik 

veel gebruik van maak en natuurlijk collega’s be-
dankt voor de overnachting die we in het voorjaar 
als we met onze Morris er op uitgaan zeker zullen 
benutten, wij zullen het nooit vergeten. ■

Hartelijke groetjes van Corry



Uw advertentie in 
het Kaagnieuws? 
Dat kan!
Stuur dan een mail naar:
redactie@kwvdekaag.nl
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Sluitingsdata Kaagnieuws 2016
Editienummer Sluitingsdatum Verschijningsdatum

611 20 maart 21 april

612 31 mei 29 juni

613 29 augustus 29 september

614 14 november 16 december

Teksten aanleveren
Alle spannende watersportverhalen kunt u opsturen 
naar het nieuwe email adres speciaal voor het 
Kaagnieuws en de website: redactie@kwvdekaag.nl

Foto's aanleveren
Heeft u een gave foto('s) en wilt u deze graag met 
alle leden delen? Dan kunt u ze opsturen naar 
redactie@kwvdekaag.nl (het liefst met een korte 
omschrijving: wie, wat, waar, wanneer?) en wie 
weet ziet u uw foto('s) straks in het Kaagnieuws en/
of op de website. De foto’s dienen minimaal een 
bestandsgrootte te hebben van 1 mb. 

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

mailto:pauline%40kwvdekaag.nl?subject=Adverteren%20Kaagnieuws
https://www.lancyrmaxbehrend.nl/
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wedstrijdzeilen

Winter
wedstrijden 
De winterwedstrijd van 13 december was een heel 
bijzondere: een stralende ochtend die vrijwel windstil 
begon. Meer dan 30 deelnemers kwamen aan bij de 
Sociëteit. Voor het eerst waren er dit winterseizoen 
ook in december en januari twee starts op een dag 
geprogrammeerd (ja, de nieuwlichterij zet zich voort). 
Al spoedig bleek dat dat doel deze dag niet gehaald 
zou worden want de uitstelvlag ging de toren in. Alle 
computermodellen voorspelden wel een beetje wind 
in de loop van de dag. Wat te doen? De hele dag 
blijven wachten met dit eigenlijk prachtige voorjaars-
weer? Nee, natuurlijk niet. 

Met een windje één à twee werd er vanaf twaalf 
uur gestart. Het was schitterend, in laag tempo 
dreven de startgroepen rond hun merktekens. 
Het leverde fantastische foto’s op met veel zon, 
kleuren en spiegelbeelden in het water en zeilers 
die stilzaten of zich uiterst behoedzaam bewo-
gen. Ja, ook onder deze omstandigheden kan je 
gewoon wedstrijdzeilen.

Zondag 10 januari leverde een totaal ander 
beeld. Een klagerig zuidelijke wind variërend 
tussen kracht 4 en 6. Het was koud, waterkoud. 
Wat hebben de boeienmensen afgezien en die 
zeilers allemaal maar roepen dat ze er geen last 
van hebben... Onder deze omstandigheden kon-
den er wel twee wedstrijden gevaren worden. 
De prijsuitreiking van Tom Erik ging naadloos 
over in de Nieuwjaarsspeech (wat een dijk van 
een speech!) van voorzitter Meine. ■

Alle uitslagen tot dusver op www.kwvdekaag.nl 

Wim van ‘t Hoogerhuys
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Kapriool
Vlak na de finish van de 
tweede winterwedstrijd op 
11 januari kwam er een spin-
nakerschoot in de schroef 
van de “Kapriool” van Olav 
Groenendijk. Aanleggen 
onder zeil ging nog wel, maar 
de lijn weer uit de schroef 
halen... Maar het lukte met 
hulp van significant gewicht 
dat door diverse winterzeilers 
— geheel belangeloos — in 
de schaal werd gelegd. ■

Erwan Groenendijk

wedstrijdzeilen

Als je altijd al eens wilde testen hoe het zou zijn om een spinnakerschoot in de 
schroef te krijgen (en deze er ook weer uit te krijgen) zijn de winterwedstrijden 
daarvoor een ideale gelegenheid.
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Eredivisie wedstrijdzeilen
Zeilambities? Zwaarboot- en sportboot- 
zeilers kunnen nog meedoen! Dertig se-
conden na de opening van de inschrijving 
op 18 januari voor het Eredivisie Zeilen was 
De Kaag ingeschreven! Waarom zo stipt? 
Omdat we vorig jaar op het laatste moment 
moesten afhaken, was het zaak er nu snel 
bij te zijn.

In het reglement is het opgenomen:

Het maximaal aantal teams bedraagt 18. Bij 
meer inschrijvingen geldt het volgende: 
 • De 10 inschrijvingen die het hoogst geklas-

seerd waren tijdens Eredivisie Zeilen Test-
Event 2015 zijn automatisch toegelaten. 

 • Van de resterende inschrijvingen zullen 5 
teams toegelaten worden op basis van 
volgorde van inschrijving. 

 • De resterende 3 plaatsen worden toegelaten 
op basis van loting.

Voor De Kaag is dus het tweede punt bepalend 
voor een kans op rechtstreeks toelating. Zeker 
van een plaats zijn we nog niet helemaal: de 
inschrijvingsprocedure loopt tot 29 januari en 
aangezien deze kopij eerder in januari ingeleverd 
moest worden, is het nog even duimen draaien of 
we daadwerkelijk mee mogen doen.

Voorlopige data
De Eredivisie Zeilen competitie 2016 bestaat uit 
vijf speelronden. De volgende data en locaties zijn 
voorlopig vastgesteld:

20 t/m 22 mei -  Roermond
10 t/m 12 juni -  Groningen
1 t/m 3 juli -  Aalsmeer
9 t/m 11 september -  Veere
7 t/m 9 oktober -  Almere

We willen een poule van ongeveer 20 zeilers 
(wat ook het maximum is) bij elkaar brengen om 
tijdens deze 3 daagse weekenden altijd over vol-
doende zeilers te kunnen beschikken. We zoeken 
zeilers met zwaardboot en sportbootervaring. Alle 
info over de competitie is te vinden op:
www.erediviezeilen.nl 

In het vorige Kaagnieuws stond al een oproep of 
je mee wilde doen. Een aantal zeilers heeft er in-
middels op gereageerd. Maar we kunnen er nog 
meer gebruiken. Dus heb je ook nog ambities en 
lijkt het je leuk om onze vereniging te vertegen-
woordigen, geef je dan voor 1 maart op bij 
Tom Erik - tevanstrien@gmail.com

Graag bij je inschrijving ook een kort “Zeil CV” 
waarin je aangeeft wat je (in het verleden) zo al 
bereikt hebt op zeilgebied. Je moet hier denken 
aan mogelijke NK-, EK- en WK- resultaten, maar 
ook resultaten op teamzeil- of matchracegebied. 
Ook resultaten in de grote zeilweken tellen mee. 
Wellicht ben je ooit in een talentteam, of een of 
andere selectieteam verkozen. Allemaal criteria 
die je inschrijving ondersteunen. ■

Tom Erik van Strien
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Eerste half jaar zeilseizoen 2016
In januari, februari en maart zijn we in ieder 
geval druk met de Winterwedstrijden, die iedere 
tweede zondag van de maand worden gevaren. 
Maar omdat de Paashaas bijna de kerstman 
aflost, zijn de internationale Paaswedstrijden (Ca-
detten, RSFeva’s en de Ynglings) ook al in maart 
(26ste t/m 28ste).

Voor april gaan we nog in overleg met de Laser 
klasse proberen hun “Wintercircuit” nieuw leven in 
te blazen en gezien de lopende contacten lijkt dat 
te gaan lukken.Deze wedstrijden zijn gepland op 
2 en 3 april. En in het weekend van 23 en 24 april 
de Voorkaag. Eigenlijk het officiele begin van ons 
Kaagseizoen...

In mei starten op de woensdagavond(en) het 
gezellige Zomeravondzeilen en op 14 t/m 16 mei 
ontvangen wij de 12Voetsjollen voor hun jaarlijkse 
Pinksterevenement. Er is nog overleg met de 
Valkenklasse of het succes van 2015, toen ze 
ook meededen, een vervolg krijgt.

Juni zal in het teken staan van de Jeugd. De 
Kaag is na jaren weer gastheer van één van de 
Combiweekenden. Bijzonder... omdat er dan al 
gauw zo’n 150 tot 200 jeugdzeilertjes actief zijn 
op het wedstrijdwater. De Combi zal op 18 en 19 
juni gaan plaatsvinden.

En nu nog een leuk nieuwtje!
Afgelopen jaren werden de deelnemers bij het 
inschrijven (soms) verrast door toch noodzake-
lijke kleine verhogingen van het inschrijfgeld. Na 
wederom wat gepuzzel kan ik jullie melden dat 
de inschrijfgelden voor 2016 hetzelfde zullen zijn 
als in 2015. Dus geen verhogingen dit komende 
seizoen!! Ook het inschrijven voor de combinatie 
(Voorkaag, Kaagweek en Nakaag) middels de 
kaagpakketten houden we in 2016 erin. ■

Meer informatie is terug te vinden op de website: 
www.kwvdekaag.nl/zeilen

Tom Erik van Strien
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Gele vlaggen en een geslaagde 
trainingsstage
Onze profzeilster Daphne van der Vaart 
houdt ons op de hoogte van haar reilen en 
zeilen. Begin 2016 kijkt ze terug op het WK 
in Oman in 2015, en kijkt vanuit haar trai-
ningsstage op Gran Canaria met vertrouwen 
het nieuwe jaar in.

“2015 is geen makkelijk seizoen geweest. Ik ben 
mijzelf op bepaalde vlakken flink tegengekomen 
maar ik ben heel blij met de manier waarop ik 
2015 heb mogen afsluiten: een 27e plek op het 
WK-senioren, in een pre-olympisch jaar.

Ik ben tevreden met de manier waarop ik daar 
gevaren heb. Mijn snelheid was goed, mijn 
beslissingen en besluitvaardigheid tijdens het 
kruisrak ook en mijn starts waren een stuk beter 
dan tijdens de andere wedstrijden in het seizoen. 

Kortom: ik ben blij met de stappen die ik heb 
gezet.

Het resultaat laat het goede zeilen echter iets 
minder zien. In de allereerste race van het eve-
nement was ik te gretig en kreeg ik een gele vlag 
van de jury omdat ik een techniekfout maakte. 
Dit gebeurde in de drukte na de eerste boven-
boei en op een cruciaal moment moest ik mijn 
penalties nemen. Dit kostte veel punten wat heel 
zonde was. 

Op de laatste dag, in de allerlaatste wedstrijd, 
kreeg ik mijn tweede gele vlag van de jury. 
Opnieuw was ik te gretig. Ik wilde het evene-
ment nog met een mooi resultaat afsluiten. Ik 
was goed gestart en lag rond de tiende plaats. 
Helaas… toen ik die gele vlag kreeg moest ik 

wedstrijdzeilen
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de wedstrijd verlaten. Zo zijn de regels: bij je 
tweede gele vlag in het evenement moet je de 
wedstrijd uit en krijg je een diskwalificatie op je 
resultatenlijst. 

Ik had eerder, op dag vier, al een minder goede 
dag gehad, waardoor ik dit resultaat niet meer 
kon schrappen. Deze fout kostte mij zo’n tien 
plaatsen in het totaalklassement en hierdoor 
ben ik als 27e geëindigd. Erg zonde want ik had 
graag beter willen eindigen. 

Het positieve is wel dat ik eigenlijk beter heb ge-
zeild en er dus nog veel meer in zit. Dat geeft heel 
veel vertrouwen voor de toekomst en daar haal ik 
dan ook veel motivatie uit om keihard door te trai-
nen voor de volgende belangrijke evenementen. 

Na het WK ben ik samen met mijn teammaatje 
vier dagen langer in Oman gebleven. Wij hebben 
een presentatie gegeven bij PDO (Shell) over de 
vergelijking tussen topsport en ‘doing business’. 
Het ging over besluitvaardigheid, veerkracht, 
doorzettingsvermogen en het stellen van doelen. 
Het was een heel bijzondere ervaring om voor 
130 engineers een presentatie te geven.  

De reacties waren erg positief en ik hoop dit 
vaker te mogen doen in de toekomst. 

Vol nieuwe ervaringen vlogen we weer terug naar 
Nederland. Maar niet voor lang, want drie dagen 
later wachtte er alweer een trainingsstage op mij 
in Gran Canaria. Tien dagen heb ik hier getraind 
inclusief vier dagen oefenwedstrijdjes met als 
coach Roelof Bouwmeester, de broer van Marit 
Bouwmeester. Ik heb heel veel geleerd!

Na min of meer een maand in het buitenland 
geweest te zijn had ik ook wel weer zin om naar 
huis te gaan en mijn familie en vrienden te zien. Ik 
heb erg genoten van de kerstvakantie en ik ben 
weer helemaal opgeladen om het nieuwe jaar te 
beginnen met deze trainingsstage!” ■

Daphne van der Vaart

wedstrijdzeilen
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Hongkong kampioen 2016

In een koud en winderig Hongkong werd 
van 21 tot en met 24 januari de Open Draken 
Championship georganiseerd. Na een eerste 
‘meetdag’, registratie, instructie en wegen 
van bemanning, werden we op vrijdag het 
water opgestuurd. 

Aanvankelijk begrepen we dit niet want het 
poeierde enorm, met name tussen de eilanden. 
Op open zee bleek er achteraf prima te zeilen. 
De NED 373, bemand door Ronald Pfeiffer, Joop 
Doomernik en Boris Bayer, bleek deze eerste dag 
prima mee te kunnen doen met een 3e en twee 
2e plekken. De gedoodverfde professionele Fran-
sen en de Hongkong Champion 2015 kwamen 
niet echt mee!

De zaterdag met nog meer wind deed Elfje er nog 
een schepje bovenop. Met twee eentjes en een 
7e plaats kwam zij fier aan de leiding. Conform 
weersvoorspelling woei het zondag nog harder 
en nadat het comité op zee uitschieters van 38 
knopen had gemeten, werden de races afgelast. 

De prijsuitreiking waarbij diverse speeches en 
dankbetuigingen werden geuit was voor de NED 

373 een waar feest. We waren afgereisd voor een 
mooi event en om daar misschien wat interes-
se proberen te creëren voor aanschaf van een 
Doomernik Dragon, maar Hongkong-kampioen 
2016...??? ■

Boris Bayer

wedstrijdzeilen
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TEAMKAAG 2016 – zeilen voor de jeugd

Natuurlijk wil je met zoveel water om je heen 
goed leren zeilen en waar kan dat beter dan 
bij één van de oudste watersportverenigin-
gen van Nederland; KWV De Kaag. Dus sluit 
je aan bij TEAMKAAG!

Voor wie?
Zeilen kan je leren vanaf het moment dat je je 
zwemdiploma’s A en B hebt. De allerkleinsten 
vanaf een jaar of 8 beginnen in een Optimist, 
de boot waarin bijna alle Olympische zeilers 
hun eerste les hebben gehad. Daarna zijn er 
vele soorten en maten zeilboten. Net als bij de 
meeste sporten wordt het echt spannend als je 
deelneemt aan wedstrijden. Bij het leren zeilen 
richten we bij De Kaag ons dan ook eerst op de 
basis en dan het wedstrijdzeilen. Voor de echte 
beginners werken we overigens nauw samen met 
onze partner Zeilschool Watersport Academy De 
Kaag. We werken volgens het landelijke CWO-
opleidingsysteem. 

Wat heb ik nodig?
Natuurlijk kom je zonder zeilboot niet ver. Bij 
De Kaag beschikken we over een vloot van 
Optimisten en RS Feva’s. Deze boten staan ter 
beschikking van onze jeugdzeilers voor trainingen 
en wedstrijden. Zeilers die de smaak te pakken 
hebben na één seizoen zeilen moedigen we 
aan om zelf een bootje aan te schaffen 
zodat ook weer nieuwe kinderen in 
kunnen stromen. De plaatsen in 
de verenigingsboten zijn beperkt 
waarbij jeugdleden voorrang 
hebben in geval van over-
schrijving. Vanzelfsprekend is 
iedereen met een eigen boot, 
ook bijv. Splashes, van harte 
welkom deel te nemen aan 
de jeugdactiviteiten.

Inschrijven
Het is mogelijk om je in te schrijven via de site 
voor de voorjaars- en najaarstrainingen en de Op-
tiweek. Inschrijven voor wedstrijden is separaat. 
Jeugdlid ben je al vanaf € 39 per jaar; aanmelden 
kan altijd, zie hiervoor onder ‘vereniging’, ‘lid 
worden’. Als jeugdlid heb je voorrang bij gebruik 
van de verenigingsboten, kan je deelnemen aan 
wedstrijden en ontvang je korting op eten en 
drinken bij onze Kaagsociëteit.

Wie zijn de trainers?
Als vereniging zijn we trots dat er een grote groep 
ervaren en gemotiveerde trainers klaar staat om 
alle trainingen en wedstrijden te begeleiden. De 
meesten van hen zijn druk met studie, werk of 
andere bezigheden en vinden daarnaast tijd om 
als vrijwilliger (tegen een vergoeding) voor onze 
zeilers klaar te staan.
Onze hoofdtrainer en coördinator is ook dit jaar 
weer Marc van Itallie. Marc heeft naast een lange 
ervaring als zeilinstructeur en hockeytrainer ook 
een pedagogische achtergrond als sportleraar. 

Zeilkleding
Iedere deelnemer dient te zorgen voor zijn of haar 
eigen zeilkleding. Met name in het voorjaar is het 
belangrijk om een droogpak of wetsuit te dragen 
i.v.m. de watertemperatuur. Zwemvesten zijn aan-
wezig. In 2016 starten we met kleding voor de 
jeugd van TEAMKAAG. Deze zal aan het begin 
van het seizoen te koop zijn voor alle actieve 
jeugdzeilers die lid zijn van de vereniging. 
Nadere informatie volgt bij de inschrijving 
voor de voorjaarstrainingen. 

Wanneer begint het? 
Zondag 20 maart beginnen we! Die 
dag zijn alle zeilers en ouders welkom 
om het seizoen in te luiden. Op deze 
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eerste dag van de voorjaarstrainingen lopen we 
het materiaal na, geven we de eerste (theoreti-
sche) zeillessen op de kant, is er onderlinge zeil-
kledingverkoop/ruil en nemen we met de ouders 
en zeilers de kalender door voor het jaar. Ook is 
exclusief op deze dag de nieuwe jeugd Kaagkle-
ding te passen en te bestellen! 
De wedstrijdgroepen van de Optimisten en RS 
Feva hebben op deze dag een opwarmtraining 
als voorbereiding op de eerste wedstrijden.

De zeilkalender/wedstrijdprogramma 2016
Ook in 2016 streven we ernaar met onze jeugd-
zeilers van TEAMKAAG deel te nemen aan regio-
nale en landelijke wedstrijden. Dit vindt plaats on-
der begeleiding van een trainer/coach. Deelname 
aan één of meerdere van deze wedstrijden wordt 
aan het begin van het seizoen door de klasse-co-
ordinatoren met de ouders afgestemd. Kijk goed 
naar de eventuele zaterdagen dat je hockey, 
voetbal of een andere sport moet afzeggen, dan 
kan je tijdig je coach inlichten!
Voor de beginnende wedstrijdzeiler zijn onze 
lokale Kaagwedstrijden en de regionale “com-
biwedstrijden” de ideale opstap van gewoon 
zeilen naar wedstrijdzeilen. Voor de meer ervaren 
wedstrijdzeilers zijn er de landelijke United 4 en 
andere, ook internationale, wedstrijden. 

Commissie Kaagjeugd
Sinds begin 2015 is de commissie Kaagjeugd 
actief. Doelstelling is het verbreden van de 
communicatie tussen de vereniging en de 
jeugdzeilers en hun ouders. De leden van de 
commissie zijn daarnaast ook de contact-
personen vanuit De Kaag richting een aantal 
klasse-organisaties (zoals Optimist en RS 
Feva) en zij vervullen een essentiële rol bij 
het coördineren van initiatieven op het ge-
bied van jeugdzeilen voor onze vereniging. 

KWV De Kaag is één van de eerst aangesloten 
verenigingen bij het Nationaal Platform Jeugd-
wedstrijdzeilen (NPJ). Natuurlijk staan veiligheid 
en plezier voorop maar het enthousiasmeren van 
zeilers richting wedstrijdzeilen is een belangrijk 
uitgangspunt van ons beleid. Via het NPJ werken 
we nauw samen met onze partner Zeilschool 
Watersport Academy De Kaag en organiseren we 
elk jaar aan het einde van de zomervakantie De 
SuperKaagCup; een wedstrijd voor de jeugd van 
de zeilschool en de vereniging. ■

Voor verder informatie kan je altijd contact met 
opnemen met de leden van deze commissie 
Kaagjeugd:

Marc van Itallie, coördinator en hoofdtrainer: 
hoofdtrainer@kwvdekaag.nl of 06-16300248
Michiel van Cranenburgh, commissaris jeugd & 
opleidingen: michielvancranenburgh@yahoo.com 
of 06-31687674
Eldert Frank, Coördinator Optimist: 
eldertfrank@hotmail.com
Edith Jansen, Coördinator RS Feva & Splash: 
edith@implantologiedenhaag.nl
Jasper Plantinga, Coördinator Yngling: 
jplantinga@gmail.com
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micro magic

Man overboord!
Het Micro Magic zeilen is nog steeds razend 
populair onder de Kaagleden, men kan haast 
niet wachten om de volgende wedstrijd 
te varen met die op afstand bestuurbare 
mini-zeilbootjes! En omdat er tussen kerst 
en nieuwjaar geen wedstrijd gepland stond, 
maar er wel veel zeilers thuis waren, hadden 
we besloten een ‘wilde’ wedstrijd te varen. 
Dertien deelnemers waren op het evenement 
afgekomen, een behoorlijke opkomst. De 
wedstrijd bleek niet zonder gevaar.

Wij, een groepje pensionado’s, die elke vrijdag-
middag proberen wat bekwamer met de MM’s 
te varen, hadden het volgende in petto: 3x een 
sprintbaantje zeilen met één keerboei pal voor het 
Lichthuys, en daarna een lange afstandswedstrijd 
met Le Mans-start door de hele haven heen en 
weer terug.

De sprintwedstrijden waren een beetje chaotisch, 
met name voor het finishcomité, want de meeste 
bootjes kwamen tegelijk over de finish. Uiteindelijk 
hadden we toch een uitslag: 

1. Henk Jan Visser nr. 259
2. Robin Nieboer nr. 2553 
3. Marleen Gaillard nr. 2570

Daarna was het de beurt voor de langebaanwed-
strijd. De deelnemers stonden in het Lichthuys en 
na het startschot werd eerst de boot opgepakt, 
daarna naar het water en dan de boten laten 

laveren, terwijl de stuurlieden op de 200-steiger 
moesten lopen tot het eind.

Omdat er natuurlijk nog wat grote boten in de ha-
ven liggen, was het zicht op het MM-bootje niet 
altijd goed. Maar de meesten kregen de boot om 
de steiger heen en nu op naar de keerboei die in 
de buurt van de nieuwe helling lag. Dan weer te-
rug, via de kop van de steiger. Een aantal hadden 
al een grote voorsprong genomen toen plotseling 
een deelnemer teveel naar zijn bootje keek en 
niet naar de steiger, en met een grote plons in 
het water viel. Dat was schrikken, en hoe krijg 
je zo’n man weer snel op de kant? Waar zijn de 
ladders? Hangt er nog ergens een ladder uit aan 
een boot? Lichte paniek en het duurde toch wel 
even voordat het slachtoffer, geheel doorweekt, 
weer op de kant stond. Gelukkig was het water 
toen niet al te koud en werd de drenkeling snel 
onder de warme douche in het Lichthuys gezet. 
Iedereen ‘doneerde’ een kledingstuk, en na al 
deze consternatie was er toch wel een ‘beknop-
te’ uitslag van de langebaan wedstrijd:

1. Henk Jan Visser nr. 259
2. Huib Boelhouwer nr. 2451
3. Marleen Gaillard nr. 2570

Wat hebben we er aan overgehouden; Onwijs leuk 
gevaren, een groot schrikmoment, en binnenkort 
méér zwemtrappen in Haven West en Oost. ■

Rien Mussert
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Marja de Ruiter

sloeproeien

Roeiwedstrijd Muiden-Pampus-Muiden
vanuit de ziekenboeg 
Gigteam ROANES deed aan de MPM 
mee in de roeisloep de Double Dutch. Ze 
noemen zich ‘een jong wedstrijdteam met 
ambitie’, trainen twee keer per week en 
zagen reikhalzend uit naar de MPM, de 
afsluiter van het roeiseizoen.

Eind oktober, elk jaar kijk je er als roeier naar 
uit...de MPM!!! En dan gebeurt het, ziek. Dat is 
ongelooflijk balen!!! Je wilt er toch bij zijn, dus 
onder het motto ‘app-je-gek’ is de ziekenboeg 
op de hoogte gehouden van de prestaties & lol 
van ons team. Een compilatie van de appjes. ■
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Pampus in de mist
Bijna konden we, Meiden van Staal, niet 
meedoen aan de laatste wedstrijd van het 
roeiseizoen begin november: Muiden-Pam-
pus-Muiden, de MPM. Binnen tien minuten 
zat de inschrijving vol, nog voordat onze 
stuurvrouw Carla er digitaal door heen kon 
komen. Meteen daarna, bij de training, meld-
de Nel van de Kaagse Bluf, dat zij zich per 
ongeluk twee keer had ingeschreven. Vanuit 
de boot, midden op de Kaag kregen we per 
mobiel onze inschrijving alsnog rond. Pfff, 
hoogtepunt van het jaar bijna gemist!

Drie wedstrijden te roeien, op zaterdag en zon-
dag. Maar de diehards gaan al op vrijdagavond 
om de boot alvast klaar te leggen voor de sluizen 
van Muiden. En natuurlijk om in te kwartieren op 
een van de grote zeilschepen die als slaapboten 
dienst doen, in de haven voor het Muiderslot. 
Ook veel andere teams arriveren al op vrijdag-
avond. De Kaagteams slapen dit keer op de 
zeilklipper Mare Marieke.

Op zaterdag een zonovergoten start, bijzonder in 
november: zonnebrillen op en gaan! We kampen 
al het hele seizoen met geblesseerden, dus we 
zijn blij met Kaagsebluf-roeister Mirjam erbij en 
ons nieuw teamlid Lea, die vandaag voor het 

eerst een wedstrijd roeit. Alsof we al jaren in deze 
samenstelling roeien: Pampus is zo gerond. We 
passeren weer vele boten, maar weten dat daar-
na de sleepwaarden nog afbreuk gaan doen aan 
onze prestatie. We startten achter in het veld, zijn 
als een van de eersten binnen.

Vanaf het dek van de Mare Marike moedigen we 
de mannen aan: Heren 1 en het Kaagschuim. 
Middags roeien we nog een keer, gaat nog 
net iets lekkerder, al zijn we niet sneller dan de 
eerste keer.

Tijdens de avondborrel op het dek, schijnt de zon 
nog steeds. We genieten van de ondergaande 
zon en ronden de dag perfect af met de over-
heerlijke Vlaamse stoofschotel van Hans Erik en 
Peter (Heren 1). Bij het feest in de tent maken de 
Kaagtijgers met hun delftsblauwe jurkjes, bedrukt 
met molens en tulpen (waar hebben ze die nu 
weer vandaan gehaald? Geweldig!) furore. 

Groot is de teleurstelling de volgende ochtend: 
waar ligt het Muiderslot? Om maar te zwijgen 
over Pampus! Het is zo mistig dat de start een 
uur uitgesteld wordt. De wedstrijdleiding kondigt 
daarna aan dat rubberboten een lijn van licht 
zullen leggen naar Pampus: “Volg die lijn!” 

sloeproeien
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De steigers en sloepen zijn kletsnat, alles is glad. 
Op handen en voeten vinden we onze plek in de 
boot. Eenmaal op het water wordt de start nog 
een keer een half uur uitgesteld. Rillend zitten we 
in de boot, wat een verschil met gisteren!

Er valt wel veel te bekijken, sommige teams 
hebben zich vandaag verkleed. De Kaagse 
Bluf-roeisters hebben zich laten inspireren door 
halloween. Spooky zien ze eruit in die mist, met 
hun hoge puntmutsen en bezemstelen op de 
riemen.

Vandaag hebben we een tweede invalster in de 
boot: Celina, uit een recreatiegroep, nog niet 
eerder een wedstrijd geroeid. Ze krijgt meteen 
de vuurdoop, want in zulke dichte mist hebben 
ook wij zelden geroeid. Maar ze weert zich 
kranig en blijft lachen; we moedigen haar on-
derweg af en toe aan wel adem te blijven halen. 
Ondertussen zetten we onze beste tijd van het 
weekend neer.

Als de heren starten, is de mist even opge-
trokken. Maar onderweg worden zij ook weer 
overvallen door hevige mist. Heren 1 raakt zelfs 
even de weg kwijt, ze lijken onderweg naar Urk, 
en dat kost tijd.

Ook bij het kranen komt de muur van mist weer 
op ons af. We besluiten meteen door te gaan 
want in de Randstad schijnt de zon. Onderweg in 
de auto horen we dat invalster Miriam zo aardig 
is om voor ons de Speedcup in ontvangst te ne-
men! Snelste tijd! Ook de Kaagtijgers hebben hun 
best gedaan, met de tweede tijd. Volgende keer 
blijven we weer tot de prijsuitreiking… ■

Addie de Moor

sloeproeien
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sloeproeien

Roeiersborrel 6 maart
De drie houten Whalers van De Kaag worden 
iedere winter weer voor twee tot drie maanden 
op het droge gehaald. Tijd voor onderhoud. 
Bij de start van het nieuwe Whaler-seizoen, 
zondagmiddag 6 maart zal er op Haven Oost in 
het Lichthuys een borrel zijn voor alle Whaler-

teams. Dus of je nu in een wedstrijdteam zit of 
in een recreatieteam: je bent van harte welkom. 
Inlichtingen en aanmelding voor de roeiersborrel 
via je eigen boots. ■

It giet oan, de roeimeerdaagse 2016, 
opnij in Fryslãn
Voor het derde jaar hebben de heren van het 
Kaagschuim en de Meiden van Staal een fijne 
recreatieve en sportieve roeimeerdaagse voor de 
Kaag-roeiers op het programma. Dit in de drie 
Whalers van De Kaag, de Kaag 1, de Voorbijgan-
ger en de Caatje van Warmond. 

In het eerste weekend van juni gaan we weer drie 
dagen roeien, van 3 tot 5 juni. Dit jaar voor de 
tweede keer vanuit de grote boerderij Z’eiland in 
het Friese Heech (Heeg), routes met fantastische 
vergezichten, veel gezelligheid en samen genieten 
van onze sport. De catering is weer in handen 
van Jan van der Krogt en Marcel van Kasterop. 
Dat betekent kwaliteit.  

Mooie dagtochten vanuit een groepsaccom-
modatie op een eigen eilandje bij het zo mooi 
centraal gelegen dorpje Heech. www.heeger-
meer.com.  Dit kleine eiland is door een kanaal 
gescheiden van de vaste wal. Je moet overste-
ken met een bootje dat we zelf moeten bedienen. 
Het eiland is gelegen in het Heegermeer dat 
ongemerkt overgaat in de Fluessen. De andere 
Friese meren, door vele kanalen verbonden, zijn 
vanuit Heeg uitstekend bereikbaar. Zo zijn via de 
meren als het Slotermeer en het Tjeukemeer, via 
kanalen en riviertjes, de mooie Friese plaatsjes 
als Woudsend, Sloten, IJlst, Sneek en Langweer 
goed bereikbaar. ■
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sloeproeien

Wijzigingen  
klassesementsindeling  
roeisloepen

Bij KWV De Kaag wordt er geroeid met 
houten sloepen van het type Kromhoutwha-
ler en Cornish Pilotgigs. Beide typen boten 
hebben eigen klassementen en roeien 
verschillende wedstrijden. Bij de sloepen is 
de Federatie Sloeproeien Nederland (FSN) 
het overkoepelende orgaan. Via de FSN 
worden regels opgesteld en het Nederlands 
kampioenschap bijgehouden. 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de 
FSN in januari zijn meerdere besluiten genomen 
die gevolgen hebben voor het klassement. Een 
kort overzicht:

 • Voor de dames- en herensloepen die roeien 
in de hoofdklasse (in totaal 30 teams) 
verandert er weinig. Zij moeten 6 van de 
8 genomineerde wedstrijden roeien om 
geklasseerd te worden in de eindstand. 

 • In de hoofdklasse worden alleen wedstrij-
den genomineerd waarbij een eerlijke strijd 
mogelijk is. Wedstrijden met een gesloten 
inschrijving (zoals bijv. Harlingen-Terschelling) 
en de grachtenraces van Zwolle en Amster-
dam kunnen dat niet garanderen en worden 
vanaf 2016 niet meer genomineerd (let op: 
dit geldt alleen voor de hoofdklasse!).

 • Alle overige sloepen worden op basis van 
hun gemiddelde prestaties in 2015 ge-
plaatst in de 1e of 2e klasse. Het dames-
team Meiden van Staal, dat roeit in de witte 
whaler Kaag 1 roeit in 2016 in de 1e klasse. 
De andere teams van de Kaag roeien in de 
2e klasse.

 • ALLE wedstrijden die aangesloten zijn bij 
de FSN zijn genomineerd voor de 1e en 2e 
klasse. Teams zijn dus niet meer ‘verplicht’ 
een wedstrijd in Zeeland, Overijssel of 
Friesland te roeien en daardoor vrijer in het 
bepalen van hun programma. 

 • Het Algemeen Klassement van de FSN 
komt te vervallen. Dat betekent dat de Ne-
derlands kampioen bij de dames en heren 
uit de hoofdklasse komt.

 • De 3e klasse bij de Heren komt eveneens 
te vervallen.

 • Nieuwe teams (of teams die meedoen met 
een nieuwe sloep) worden tijdens hun 1e 
jaar ingedeeld in de 1e klasse en kunnen 
dus niet meteen het NK winnen. Na afloop 
van het eerste jaar worden ze definitief in 
een klasse geplaatst door de wedstrijdcom-
missie van de FSN.

Begin april wordt de eerste wedstrijd van het 
seizoen geroeid op de Vecht, in de omgeving 
van Weesp. Maar als u de snelste Nederlandse 
sloepen aan het werk wilt zien dan kan dat ook 
op zaterdag 11 juni aanstaande. Onze eigen 
Kaagrace — die dit jaar haar 10e jubileum viert 
— is dit jaar in alle FSN-klassen genomineerd 
voor het Nederlands kampioenschap.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding 
van de gewijzigde regels, dan kunt u een bericht 
sturen naar kaagrace@kwvdekaag.nl. ■

Dick Borst
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Jubileumeditie Kaagrace voor   
roeisloepen en Pilot Gigs – 11 juni 2016 

Op zaterdag 11 juni organiseert KWV De 
Kaag voor de 10e keer de Kaagrace. In 
1999 ontstond de Leidse Sloepenrace, 
maar de Leidse grachten bleken toch wat 
te smal voor de Kromhoutwhalers en men 
week uit naar de Kaag. Eerst alleen voor 
de Whalers, maar vanaf 2007 open voor 
alle sloepen en gigs.

Om de rijke historie van het evenement te 
benadrukken heeft het organiserend comité een 
ambitieus doel voor ogen. Bij De Kaag wordt 
nog steeds geroeid in de overnaads houten 
Kromhoutwhalers. Op de Amsterdamse Krom-
houtwerf zijn in totaal 28 sloepen van dit type 
gebouwd. Wij gaan proberen alle 28 sloepen op 
11 juni naar de Kaagsociëteit te krijgen.

Naast de Kromhoutwhalers wordt er tijdens de 
Kaagrace ook gestreden door Pilot Gigs, waar-
van De Kaag er ook 3 heeft, en andere typen 

sloepen zoals stalen en polyester (originele!) 
reddingsboten, spiegelsloepen type Barkas en 
polyester Kuikensloepen. 

Vlak voor het ter perse gaan van dit Kaagnieuws 
bereikte ons het bericht dat de Kaagrace dit 
jaar door de Federatie Sloeproeien Nederland 
is genomineerd in ALLE belangrijke klassen die 
meetellen voor het Nederlands Kampioenschap. 
Dat betekent dat we op 11 juni a.s. zowel de 
huidige als de toekomstig Nederlands kampioe-
nen in actie kunnen zien op de Kagerplassen! ■

Dick Borst
Voorzitter Kaagrace
kaagrace@kwvdekaag.nl 

sloeproeien



 KAAGNIEUWS  45

Wedstrijdkalender 
sloeproeien 2016
Maand Datum Roeiwedstrijd aparte 

start (m/v)
hoofd-
klasse

1e en 2e 
klasse

Maart 26 Veerse Slag ●

April 2 Vechten op de Vecht X ■ ●

9 Harlinger Kampioenschappen 
Sloeproeien (SKH)

●

9 Utrechtse Grachtenrace 
RonDom

●

16 Slag om de Zaan X ■ ●

23 Roeirace Lemmer OFK ●

Mei 6 HT-race Harlingen Terschelling

14 Vuurtorenrace Urk ●

28 Roeisloepenrace Grou ■ ●

Juni 11 Kaagrace X ■ ●

18 Zwolse Grachtenrace X ●

25 Kameleonrace ●

Juli 9 Recpec op de Lek ●

16 Mosselrace Bruinisse ●

September 3 Maasrace ●

10 Zwarte Water Race X ■ ●

17 25 jaar FSN! jubileumrace X ■ ●

24 Slag om Makkum X ■ ●

Oktober 1 Langweerder Sloepenrace ●

8 Grachtenrace Amsterdam ●

November 5-6 Muiden Pampus Muiden X ■ ●

sloeproeien
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evenementen

Hagelbuien
Maar liefst 50 mensen kwamen er op de 
workshop over het ‘lezen van buien’ af op 
zaterdag 23 januari in het Lichthuys in Haven 
Oost. En het was de moeite waard.

Gastspreker was Otto Huizinga, fervent zeiler 
die, door schade en schande wijs geworden, er 
een studie van gemaakt heeft hoe je een nade-
rende bui kan lezen en beoordelen. Een pittige 
materie, maar door Otto goed uitgelegd aan de 
hand van mooie foto’s, grafieken en filmpjes.

Voor de aanwezigen (verdeeld over een och-
tend- en middaglezing), was het een openbaring 
wat men allemaal van een wolkenpartij kon 
leren. Belangrijkste onderdeel was het inzicht in 
de waarneming van de verticale processen van 
een bui-ontwikkeling en het zien van convectie-
ve weersverschijnselen.

Via foto’s liet Otto zien hoe een bui zich kan 
ontwikkelen en in welke tijdsspanne dat allemaal 
kan gebeuren. Soms gaat dat razendsnel en 
kan de wind binnen een half uur van 10 naar 40 
knopen oplopen! Ook een mooi voorbeeld was 
wanneer er in een bui een lichte plek verschijnt. 
De meesten denken dan het gaat opklaren, 
maar met de uitleg van Otto weten we nu dat 
zo’n plek vaak een koudebrug met in de lucht 
veel ijsvorming en een enorm temperatuursver-
schil is, waardoor er veel hagel kan ontstaan!

Al met al een leerzame lezing, georganiseerd in 
samenwerking met de Federatie Poly Classic 
Zeiljachten. Na afloop was er voor iedereen een 
kop erwtensoep met stokbrood. Het Lichthuys 
werd weer goed gebruikt! ■

Rien Mussert

Wie er meer van wil weten, bezoek dan de 
website van Otto Huizinga: 
www.qalandarmeteo.nl
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evenementen

Rondje  
Noord-Holland 2016
Traditiegetrouw zullen we ook dit jaar een 
rondje Noord Holland zeilen. Ooit eens in 
konvooi de Noordzee op willen gaan? Dit is 
een uitgelezen kans om bijvoorbeeld met het 
hele gezin, of als solozeiler, dit te gaan doen. 
Bij teveel wind varen we niet uit, er worden 
geen risico’s genomen. 4 mei is de datum.

Hoe ziet het rondje er ook alweer uit? We starten 
vanaf de brug Sassenheim (A44) rond 12 uur. 
Dan door Haarlem en overnachten bij WSV 
IJmond, in de volksmond ‘Satéhaven’ genoemd. 
We eten daar een hapje en er is palaver voor de 
laatste weersberichten etc.

Afhankelijk van de wind varen we de volgende 
dag via IJmuiden de Noordzee op en eindigen die 
dag op Texel of bij de Marina van Den Helder.

Daarna via het wad en de sluizen van Den Oever 
naar Broekerhaven, waar we ‘s avonds van een 
verrassingsdiner gaan genieten. We slaan dus 
restaurant De Tuinen in Enkhuizen vanwege min-
der goede ervaring in 2015 maar een keer over. 
Overigens Broekerhaven ligt net door de sluizen 
bij Enkhuizen stuurboord uit!

Op zaterdag varen we richting Amsterdam om 
’s nachts in konvooi door Amsterdam te gaan. 
Zondags zijn we voor een afscheidsborrel in het 
Lichthuys op tijd weer in de haven. ■

Meedoen? Leuk! U kunt zich opgeven via de 
onderstaande link! 
www.kwvdekaag.nl/rondjeNH_inschrijven

Jan Devilee van de Grawin
Rien Mussert van de Karma
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evenementen

Zaterdag 16 april 
2016 Havendag

Na de opening van het Warmondse wa-
tersportseizoen op vrijdag 15 april zullen 
op zaterdag 16 april weer de hekken open 
gaan voor de inmiddels traditionele Haven-
dag van De Kaag.

Zo zal een groot gedeelte van de onderne-
mers van de Veerpolder die dag hun open huis 
houden, en onze vereniging zal op alle fronten 
acte de présence gaan geven. Er worden clinics 
gehouden van het jeugdzeilen, het roeien, en u 
kunt weer varen met de Micro Magics. Ook is er 
weer de kofferbakverkoop en een muzikale om-
lijsting. Natuurlijk zijn er weer hapjes en drankjes. 
In het Lichthuys worden films vertoond.

Wilt U meedoen met de kofferbakverkoop? 
Graag even opgeven bij het secretariaat of stuur 
een email naar: secr@kwvdekaag.nl

Noteer 16 april in uw agenda en houd deze dag 
vrij voor het altijd weer gezellige havenfeest! ■

Voorjaarstocht voor motorboten 2016
Ook dit jaar gaan we weer op stap met de motor-
boten. De week is gepland van 11 t/m 18 mei en 
het globale programma ziet er zo uit:

 • Woensdag 11 mei om 20.00 uur palaver in 
de Ledenzaal van de Kaagsociëteit

 • Donderdag 12 mei Rotterdam
 • Vrijdag 13 mei Hellevoetsluis
 • Zaterdag 14 mei blijven we in Hellevoetsluis
 • Zondag 15 (Pinksteren) Drimmelen
 • Maandag 16 mei (Pinksteren) Heusden
 • Dinsdag 17 mei Gorinchem
 • Woensdag 18 mei, de laatste dag van deze 

tocht varen we naar Culemborg waar de 
voorjaarstocht eindigt. Van Culemborg naar 
de Kaag is het dan nog ongeveer 108 km.

Ook nu denken we weer een mooie tocht te 
hebben bedacht. Wilt u mee? Of heeft u vragen 
over deze tocht? 
Stuur een email naar: Hannymulder@ziggo.nl ■

Arno en Hanny Mulder
Wim en Truus Hoek
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kaagkalender

Maand Datum Kaagactiviteit

Maart 5-6 Yngling training

6 Micro Magic wedstrijd

13 Winterwedstrijd

19-20 Yngling training

20 Winterwedstrijd (reserve)

26-29 Paasevenement Yngling/Cadet/RS-Feva

28 Micro Magic (landelijk Vennemeer)

April 3 Voorjaarstraining

3 Micro Magic wedstrijd

2-3 Yngling Teamzeilen

9 Sailability Vrijwilligersdag

10 Winterwedstrijd

10 Voorjaarstraining

14 Algemene Leden Vergadering

16 Havendag

17 Voorjaarstraining

23-24 Voorkaag

24 Voorjaarstraining

27 Koningsdag

Mei 4 Eerste zomeravond wedstrijden

4-8 Rondje Noord Holland

11 Zomeravond wedstrijden

11-18 Voorjaarstocht voor motorboten

14-16 Pinksterevenement 12Voetsjollen

Voor de volledige agenda ga dan naar www.kwvdekaag.nl

Kaagkalender 2016



50  KAAGNIEUWS

personalia

Personalia
Gezinsleden/Jeugdleden   
Noor Fielemon, Leiderdorp   
Siebe Gordijn, Oegstgeest   
Tinke Visser, Ijsseldijk   
Frédérique van der Waal, Zeist  
Mathijs Zandbergen, Oegstgeest   
   
Overleden   
En toch — telkens weer —   
zullen wij je tegen komen.   
Zeg dus nooit: het is voorbij.   
Slechts je lichaam werd ons ontnomen,  
niet wie je was en ook niet wat je zei.   
   
Op 20 januari 2016 is de heer Laurens Kulk 
overleden. De heer Kulk was 46 jaar lid van de 
vereniging.   
   
Wij wensen de familie heel veel sterkte bij de 
verwerking van dit grote verlies.  
 
Geboren   
Op 19 januari 2016 is Fiene Isabella Elisabeth 
Nina geboren. Zij is de dochter van Rob & Pame-
la Raeijmaeckers-Toetenel.   
   
Wij wensen de trotse ouders heel veel geluk met 
de kleine Fiene.   
   
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 einide van het 
lopende verenigingsjaar en wel vóór 1 decem-
ber. Bij een opzegging ná 1 december loopt het 
lidmaatschap door tot het einde van het eerstvol-
gende verenigingsjaar.   
   

Voorgestelde leden
Naam, adres; Voorgesteld door;

De heer R.G. Bentvelsen M. Gaillard

Leiden M. Fluttert

De heer J.W. den  
Dubbelden

W. Meyer

Warmond C. van Eck

De heer L. de Jong C. van Eck

Noordwijk

De heer P. van Gerven T. van Driel

Noordwijkerhout M. de Jong

De heer F.G. Kieft R. van Bentem

Oegstgeest H. Zaalberg

Mevrouw T. Krenn G. de Kok

Warmond C. van Eck

De heer J. Kuijpers Wentink Oud lid

Warmond  

De heer G. van Leeuwen T. van Velzen

Warmond P. de Zwart

De heer H.J. Lugtmeijer J. van Velthuijsen

Oegstgeest R. Winnubst

Mevrouw M. van  
Rijn-Groenendyk

S. van Gruythuisen

Kaag A.F.A. van Rijn

Mevrouw S. van Ulden Oud lid

Leiden

Mevrouw P. Wijnhoven C. Bergmeijer

Leiden L. Verhage



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

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

24/7 FUNSHOPPEN OP 
TIJSSENWATERSPORT.NL

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

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

Shop.NL
Bezoek nu de spiksplinternieuwe site: 



http://www.magicmarine.com/classic

