Combi Kaag 7/8 mei 2022
Beste zeiler, ouder, coach of supporter,
Van harte welkom bij KWV De Kaag. In dit document willen wij graag alle
belangrijke informatie met jullie delen. Onze vereniging bestaat uit drie locaties.
De locatie aan het open water waar de wedstrijden worden gehouden is de
Kaagsociëteit. Een prachtige locatie, echter is dit qua bereikbaarheid niet de
makkelijkste locatie. Lees dit document daarom aandachtig door.
Zeilboten en trailers
De eventuele wegtrailers kunnen gestald worden aan de overzijde van de
Kaagsociëteit, dat is bij van Schie Watersport, Zijldijk 11, 2362 AE, Warmond.
Vanaf daar kunt u met de voetpont naar de Kaagsociëteit aan de overkant.
Optimisten en Lasers kunnen via de helling het water in, let op glad! Vanaf daar
kan er naar de overzijde gevaren worden.
Er zal op vrijdag van 16.00 tot 19.00 en zaterdag van 8.00 tot 10.00 uur een
pendeldienst zijn om de boten en handtrailers naar de overzijde te varen. Om de
pendeldienst te bereiken kunt u contact bellen met de havenmeester op de
Kaagsociëteit 06-15698003.
Op zondag zal er 2 uur na de laatste finish ook een pendeldienst terug zijn. Op
het terrein van de Kaagsociëteit zal iemand aanwezig zijn om de zeilboten op de
waltrailers een plek voor het weekend te geven. Graag het gehele weekend de
boot op dezelfde plek terug zetten.
Coach ribs
De Coach Ribs kunnen kosteloos gestald en getakeld worden vanaf onze “Haven
Oost” aan de Veerpolder 17-19, 2361 KZ, Warmond. Dit terrein is geopend en er
kan gebruik gemaakt worden van de botenkraan op vrijdag van 16.00 tot 19.00
en zaterdag van 08.00 tot 10.30 uur. Op zondag kan hier tot 19.00 uur gehesen
worden. Volg op het terrein aub de aanwijzingen van onze havenmeester op.
Vanaf hier is het een kwartiertje varen naar de Kaagsociëteit. De boten kunnen ’s
avonds zowel blijven liggen op de Kaagsociëteit of op Haven Oost.
Uiteraard is het ook mogelijk de coachboten en trailers bij van Schie watersport
te stallen en te takelen. Dit is dan echter op eigen kosten.
Parkeren
U kunt uw auto parkeren op het terrein van “Van Schie” watersport. U kunt hier
een halfuur gratis op het terrein zijn/staan. Daarna betaald u parkeergeld. Dit is
€ 4,- per keer dat u uitrijd met een maximum van een dag. Op zaterdagochtend

kunt u ook een weekendkaart kopen voor € 8,-. Hiermee kunt u de gehele
zaterdag en zondag in- en uitrijden.
Programma
Zaterdag
9.30 uur palaver
11.00 uur eerste start
Wedstrijden volgens startrooster op Manage2sail
Zondag
10.00 uur eerste start
Wedstrijden volgens startrooster op Manage2sail
Prijsuitreiking zsm na de laatste finish tijd word zondag bekend gemaakt
Eten en drinken
In onze Kaagsociëteit zit een restaurant waar u heerlijk kunt eten en drinken,
zowel binnen als op de terrassen aan het water. Op zaterdag en zondag is er
speciaal voor de deelnemers en het gevolg van de Combi deelnemers een
makkelijke lunch en een daghap te verkrijgen.
Contact
Arjan Rudolphus 06-55715534
Stef van Gruythuisen 06-11256301

