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Aankondiging 2021 Jeneverboomtrofee  

op 17 en 18 juli 2021 

op de Kagerplassen 

 

Georganiseerd door de Regenboogclub, in samenwerking met 

De Koninklijke Watersportvereniging De Kaag, 

het Warmonds Genootschap Jeneverboom 

onder auspiciën van het Watersportverbond 

 

Op zaterdag 17 en zondag 18 juli zal, ondanks het trieste lot dat de jeneverboom tijdens 

een voorjaarsstorm dit jaar heeft getroffen, de jaarlijkse strijd om de Jeneverboomtrofee 

weer plaatsvinden op de Kagerplassen. “KWV De Kaag” verzorgt de wedstrijden, in 

samenwerking met het Warmonds Genootschap Jeneverboom, de Regenboogclub en Fort 

Marina. Dit volstrekt unieke evenement op het water is de perfecte combinatie van 

wedstrijdzeilen en veilig sociaal samenzijn. De exacte locatie van het sociale programma 

(op zaterdagmiddag en zondag inclusief prijsuitreiking) is nog niet definitief bekend. Meer 

informatie hierover volgt zo spoedig mogelijk. 

Dit jaar is alles nog steeds en beetje anders dan normaal: we letten nog steeds op elkaar, 

houden op de wal de 1.5 meter afstand en beseffen dat alles nog niet voorbij is. Aan 

eenieder dus wel de vraag om je zoveel mogelijk aan de voorschriften te houden i.v.m. 

onze en jullie gezondheid en de aansprakelijkheid van de organisatie. 

Het programma van het weekend ziet er als volgt uit: 
• Op vrijdag 16 juli zullen tussen 18.00 en 20.00 uur de wedstrijdbepalingen en 

baankaarten ter beschikking zijn bij Het Wapen van Warmond, Dorpsstraat 90, 2361 
BK te Warmond. U dient daar ook de financiële gevolgen van uw tijdige aanmelding 
te ondergaan. Voor de hongerigen is er, zoals gebruikelijk, een heerlijke 

satémaaltijd beschikbaar á € 12,50. Gaarne opgeven met hoeveel personen. 
• Op zaterdag proberen we 4 wedstrijden te varen waarvan de eerste start gepland 

staat om 11.00 uur. Na de tweede wedstrijd zal op het water een lunch uitgereikt 

worden. Na afloop van de wedstrijden is er een BBQ. De locatie is nog een kleine 

verrassing en wordt nog medegedeeld. 

• Op zondag is om 11.00 uur de eerste start van de traditionele lange 

afstandswedstrijden. Na deze wedstrijd is er een lunch bij de Kaagsociëteit waar 

verdere mededelingen gedaan zullen worden over het middagprogramma. 

Prijzen 
De eerste prijs voor het totaalklassement is de Jeneverboomtrofee.  

De winnaar van de Lange afstandswedstrijd ontvangt de “Fort Marina Lange afstandsprijs”.  

De schipper met de laatste plaats in het totaalklassement wordt voor een jaar bezitter van 

het beroemde olieverfschilderij van de Jeneverboom. Dat dit schilderij niet uitblinkt door 

schoonheid is bekend; het is dan ook bedoeld als aanmoediging om nooit meer laatste te 

worden.  
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Aankondiging 2021 Jeneverboomtrofee  

op 17 en 18 juli 2021 
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Inschrijven 
Schrijf alsjeblieft tijdig in dat maakt het leven van de organisatie eenvoudiger  

En let op: ook voor dit evenement geldt dat iedere deelnemer, stuurman en bemanning, 

een startlicentie dient te hebben. Inschrijven en verdere informatie via de website van de 

Regenboogclub https://regenboogclub.nl/kalender/jeneverboom2021/ 

 

Het inschrijfgeld per boot bedraagt € 125,=  Dit is inclusief lunches op zaterdag en zondag 

en de BBQ op zaterdagavond. Voor eventuele extra deelname aan de BBQ dient € 25,=    

per persoon betaald te worden. Alle drankjes zijn voor eigen rekening en dienen ter plaatse 

rechtstreeks met de horeca-exploitant te worden afgerekend.  

Ten Slotte  
Wie zijn boot wil takelen kan dat gratis doen bij “KWV De Kaag” in Warmond. U dient dan 

wel tevoren een afspraak gemaakt hebben met de havenmeester.  

Zijn telefoonnummer is 06-15698003.  

Wie zijn boot wil laten overnachten in de haven van Fort Marina dient dit tevoren te 

overleggen met Coen ten Kley, 06-13593243. Wie een moederschip meeneemt kan dat 

parkeren bij jachthaven Cieco, gelegen naast Fort Marina. Daarover dient tevoren overlegd 

te worden met Coen ten Kley.  

 

   

Graag tot ziens bij dit evenement! 

Bestuur Regenboogclub  

 

De Leijen 24  

8604 CE  Sneek 

 

Email: info@regenboogclub.nl 

website: Regenboogclub 
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