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algemeen

Colofon
Havenkantoor/secretariaat:
Kaagstraat 1, 2361 KM Warmond
tel: 071- 3010035
e-mail: secr@kwvdekaag.nl
website: www.kwvdekaag.nl
bankrek: NL22RABO0367702894
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:
Bert Pinckaers 
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 www.beeldeend.nl
Drukwerk:
True Colours www.truecolours.nl
Omslagfoto:
John Doe

Het secretariaat is van 1 oktober t/m 31 maart 
geopend op maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur en 
van 13.00 tot 17.00 uur. 

Meer info over de vereniging:
http://www.kwvdekaag.nl/vereniging
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2015 belooft weer een glorieus verenigingsjaar 
te worden: begonnen we met een uitstekend be-
zochte nieuwjaarsbijeenkomst, het jaar kreeg een 
mooi vervolg met het vernieuwde Kaagnieuws 
(dank voor uw positieve reacties) en op 18 april, 
tijdens de Havendag, openen we officieel het 
volledig gerenoveerde terrein van Haven Oost. 

Na jaren van technische en financiële voorberei-
ding nemen wij dan officieel de nieuwe Haven 
Oost in gebruik. Wie het nog niet gezien heeft zal 
versteld staan. Nog nooit heeft het terrein en de 
vernieuwde inrichting daarvan er zo schitterend 
- en op vele functies die binnen onze vereni-
ging nu eenmaal noodzakelijk zijn –  bijgelegen. 
Wat een mooie accommodatie. Het Lichthuis is 
vergroot en de hydraulische lift waarmee wij weer 
een nieuw soort ligplaatsen kunnen aanbieden 
is geïnstalleerd. Dat op die dag ook de nieu-
we havenboot wordt gedoopt mogen we ook 
niet vergeten. Een schitterende prestatie onder 
leiding van havencommissaris Gijsbert en zijn 
commissie. Ook onze havenmeesters hebben er 
veel werk en tijd ingestoken. En... alles uit eigen 

financiële middelen gefinancierd. Ook dat is een 
bijzondere prestatie. De foto’s in dit Kaagnieuws 
laten nog niet het eindresultaat zien, kom dus 
allemaal naar de Havendag. Het gedetailleer-
de programma staat verderop in deze editie. 
Ondertussen zijn ook de toiletten bij de Sociëteit 
nog grondig opgeknapt. Verder brengen wij 
belangrijk nieuws aangaande de redactie van het 
Kaagnieuws, wordt u uitgenodigd voor de ALV 
en blikken wij een beetje terug en ook vooruit op 
alles wat onze vereniging te bieden heeft en doet 
en deze daardoor zo uniek maakt. Hoe het inter-
net werkt op onze havens en gebouwen wordt 
u uiteengezet en de commissaris opleidingen 
geeft de aftrap voor een nieuw initiatief, namelijk 
zeilopleiding voor 25 plussers. Peter Vos, die een 
belangrijk aandeel heeft gehad in de implemen-
tatie van E-captain, legt uit wat “Mijn Kaag” voor 
u betekent of kan betekenen. Resumerend: dit 
606e Kaagnieuws is weer alleszins het lezen en 
bekijken waard. ■

Van de redactie
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1     Opening

2     Vaststellen van het verslag van de Algemene 
Leden Vergadering van 6 november 2014 
(zie Kaagnieuws 605)

3     Ingekomen stukken

4     Mededelingen                    

5     Uitreiking insignes voor langdurig 
lidmaatschap:

50 jarig lidmaatschap:
De heren: J.W. Leemans, R.L. Nieboer, 
J. Roozenburg en S.J.S. Vollebregt.

25 jarig lidmaatschap:
De dames: E.A. Groeneveld, I.M. Oomen, 
M. Weiland-v.d. Horst. 
De heren: R. Andreoli, V.A. van Baalen, 
J. de Bruijn, D. de Bruin, A. Greeve, 
J.J.M. de Jong, A.C.M. Koppers, G.J. van 
Leeuwen, M.P. van Leeuwen, S.J. Mulder, 
H.S.A. Noppen, R.V. Ouwerkerk, L.A.G.M. 
Reichert, F.A. Schuchmannn, G.J. Sikking, 
J. Speelman, S.N.D. Stolk, D.P.J. Verberne, 
M. de Vries, W.H. Weiland, J.E. Wijnans, 
H.C.B. Winnubst, S.E.C. van der Zalm, 
R.Th.M. van der Zalm jr., J.N. Zeevat.

6     Verloting waardebon van de Brasseriegroep
onder inzenders van kopij voor het Kaag-
nieuws (Kaagnieuws 602 t/m 606)

7     Renovatie Starttoren

8     Vaststellen Jaarverslag 2014 
(zie Kaagnieuws 605)

9     Financieel verslag 2014 *

  9.1   Presentatie Financieel Verslag 2014

  9.2   Rapport van Commissie van Controle, 
bestaande uit de heren P.A.M Vreeswijk, 
M.J. Hoogland, M van Dijk en reserve lid 
de heer H. Sistermans

  9.3   Vaststellen Financieel Verslag 2014

  9.4   Het bestuur vraagt decharge voor 
het gevoerde financiële beleid

10   Benoeming van de Commissie van 
Controle 2015. Aftredend is de heer 
P.A.M. Vreeswijk

11   Bestuursverkiezing **
Aftredend en herkiesbaar is secretaris 
Christine van Eck 

Uitnodiging ALV 2015
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12     Rondvraag

13     Sluiting

*  Het Financieel Verslag is vanaf 10 april 2015 
beschikbaar, af te halen bij het secretariaat of
kan op verzoek worden toegestuurd of gemaild.

**  Ingevolge artikel 9.4 van de statuten kan 
tegenover 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. 
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Uit de bestuurskamer
Het bestuur heeft het initiatief van Patricia 
Paddenburg en Jork Aten omarmd om te 
komen tot een evenementencommissie. 
Natuurlijk, zo zult u zeggen, was er al eerder 
een evenementencommissie, maar deze is an-
ders. Deze commissie stelt zich ten doel 
om commissarissen en commissies te onder-
steunen bij het organiseren van evenementen. 
Het is dus een faciliterende club. Het bestuur 

denkt dat door het instellen van deze commissie 
efficiencyvoordelen te behalen zijn, met name 
door het eenmalig inkopen van diensten en facili-
teiten die bij meerdere evenementen noodzakelijk 
zijn.

Te denken valt aan:
•  Catering
•  Spel- en kinderfaciliteiten
•  PR middelen
•  Logistieke ondersteuning
•  Inhuur en inzet van vaartuigen
•  Prijzen
•  Tenten
•  Kamperen en logies
•  Entertainment

Patricia en Jork zullen in dit kader contact opne-
men met betrokken commissarissen en commis-
sies om te inventariseren wat de behoeften op dit 
gebied zijn en zullen vervolgens een Producten  
en Dienstencatalogus (PDC) samenstellen. In het 
najaar zullen wij met de commissie een evaluatie 
houden om vast te stellen of dit nieuwe beleid 
het gestelde doel dient en of en in hoeverre 
aanpassingen noodzakelijk zijn. Wij vragen iedere 
betrokkene om volledige medewerking aan dit 
initiatief. ■

Meine Dijkstra

http://www.lancyrmaxbehrend.nl/
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Poep !
Ja nu komt het, met zo’n titel van de secretaris 
kunt u van alles denken en tja, dat klopt.

Enige tijd geleden ben ik aangesproken door 
omliggende bewoners, het onderwerp was poep 
om precies te zijn, hondenpoep.
Natuurlijk weet u dat honden niet los mogen 
rondlopen op het Sociëteitsterrein of bij de boer-
derij en als uw lieve viervoeter zich ontlast dat u 
dat dan netjes opruimt. Wat één van de bewo-
ners rondom de Sociëteit mij vertelde is dat de 
viervoeter nog wel eens in hun weiland uitgelaten 
wordt en daar zijn/haar behoefte doet. U denkt 
natuurlijk, dat maakt niet uit bij de koeienvlaaien 
maar helaas is niets minder waar. In honden-
poep zitten bacteriën die schadelijk kunnen zijn 
voor het ongeboren kalf en net als honden die 
koeienvlaaien eten, eten koeien hondenpoep. Dit 

kan leiden tot vroeggeboorte 
van het kalf en dat willen wij 
toch niet op ons geweten 
hebben. Dit is een dringend en 
vriendelijk verzoek van bestuur 
en omwonenden om uw lieve 
viervoeter niet los in het weiland 
uit te laten, zelfs als er geen koeien 
zijn. Natuurlijk kunt u uw hond wel 
uitlaten maar dan graag aan de lijn en 
gewapend met plastic zakjes waar u de 
uitwerpselen in kunt doen. U bent er vast bekend 
mee hoe zoiets werkt, ook kunt u het gebruikte 
plastic zakje in de daarvoor bestemde vuilnis-
bak deponeren. Bij voorbaat heel veel dank ook 
namens de omwonenden. ■

Christine van Eck
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Mijn Kaag
De administratie van de vereniging wordt ver-
nieuwd door de invoering van het E-captain 
systeem. Dit werd in het Kaagnieuws van oktober 
aangekondigd. Sinds die tijd is er hard gewerkt 
om de 16 modules in te voeren en we beginnen 
nu aan de laatste drie. Alle gegevens uit de oude 
leden- en de havenadministratie zijn na opscho-
ning overgezet. De havenplaatsen zijn na vele 
jaren opnieuw opgemeten. Heel veel werk dus 
voor het kantoor, de havenmeesters en een paar 
bereidwillige leden.

Wat heeft u daarvan kunnen merken?
De nota’s voor contributie, roeibijdrage, VERzei-
len, stroomverbruik 2014 werden grotendeels via 
e-mail naar u gezonden. U kon deze via iDEAL 
betalen. Nieuwsflashes en brieven aan leden 
worden via de nieuwe mailingmodule verzonden. 
De nota voor de ligplaatsen in de haven zal u 
inmiddels hebben ontvangen.
Als belangrijke service naar de leden, is recent 
“Mijn Kaag” operationeel geworden. Via onze 
bestaande website kunt u rechtsboven in de 
menubalk voor deze nieuwe functie kiezen. 
Alleen leden kunnen inloggen in “Mijn Kaag” en 
hiervoor zijn gebruikersnamen en wachtwoorden 
naar de bij ons bekende e-mailadressen toege-
zonden. Heeft u niets ontvangen? Stuur dan een 
e-mail naar het secretariaat.
Via een beveiligde verbinding kunt u in “Mijn 

Kaag” informatie vinden en een aantal acties 
uitvoeren:

•  Gebruikersnaam en wachtwoord wijzigen
•  Uw gegevens in de ledenadministratie 

(NAW gegevens) inzien en wijzigingen of aan-
vullingen aangeven. Deze worden na fiattering 
door het secretariaat van kracht.

•  Bij “Mijn groepen” de belangstelling voor 
soorten watersport aangeven en of u vrijwil-
ligerswerk bij de vereniging zou willen doen. 
De commissies zullen hier dankbaar gebruik 
van maken om activiteiten te plannen. Voor 
welke commissies u geregistreerd staat is hier 
zichtbaar. 
Tevens kunt u hier aangeven welke vaardig-
heden en diploma’s u heeft, welke voor de 
andere leden van belang kunnen zijn.
Hier kunt u ook aangeven of u wel of niet 
Nieuwsflashes wilt ontvangen.

•  In het financiële overzicht ziet u de nota’s, die 
u sinds de start van het nieuwe systeem heeft 
ontvangen en hoeveel er nog open staan. 
Ook hier is een mogelijkheid om met iDEAL te 
betalen.

•  Het activiteitenoverzicht is de agenda van 
alle activiteiten van de vereniging. D.m.v. de 
“vinkjes” kan er geselecteerd worden tussen 
activiteitengroepen. U kunt over de activiteiten 
informatie opvragen en in de toekomst ook 
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inschrijven. Uw inschrijvingen worden hier dan 
ook zichtbaar. De openbare agenda zal via de 
bestaande website nog toegankelijk blijven.

•  Leden met een ligplaats in een van 
onze havens, zullen de gegevens 
hiervan kunnen inzien.

•  Via “Leden zoeken leden” zijn 
contacten te leggen met andere 
leden voor onderlinge activiteiten.

•  Advertenties beheren geeft de mogelijkheid 
om advertenties te plaatsen en te beheren 
(alleen door leden). Deze vraag-en-aanbod 
advertenties voor materiaal, werkzaamheden 
en personen (bemanningsleden) zijn nu alleen 
nog alleen in “Mijn Kaag” zichtbaar (klik op 
index), maar kunnen in de toekomst ook op de 
nieuwe website komen.

•  Via de nog in te voeren module reserveringen 
kunnen boten voor bv. VERzeilen gereserveerd 
worden. Uw reserveringen zijn dan hier te zien.

•  “Mijn Kaag” zal nog uitgebreid worden met 
informatie, die alleen voor leden bestemd is.

Vele leden hebben reeds in “Mijn Kaag” gekeken 
en hun gegevens bijgewerkt en aangevuld. Onze 
ledenadministratie is hierdoor kwalitatief veel 
beter geworden.

Nog in te voeren E-captain modules zijn: 
Inschrijven voor wedstrijden en andere activitei-
ten (maart-april), de met E-captain gekoppelde 
Website en de nieuw ontwikkelde Roeiteammo-
dule (mei-juni). Met deze laatste module wordt 
een roeikalender gemaakt met reserveringen van 
boten en teamindelingen. De roeileden kunnen 
hun deelname bevestigen en deze gegevens in 
“Mijn Kaag” zien en wijzigen.

Met “Mijn Kaag” is een middel gerealiseerd om 
de communicatie binnen de vereniging te inten-
siveren. ■

Peter Vos

https://kwvdekaag.e-captain.nl/%3Fpid%3Dsecure
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Internetfaciliteiten op 
de Sociëteit, Havens 
Oost en West

KWV De Kaag
Telefoon met nummer 071 501 32 52 provider 
KPN (t.l.v. de vereniging)
•  Telefonie

-  Draadgebonden naar toestel in 
Starttoren en Havenkantoor

•  ADSL t.b.v. internetverkeer 
•  Sociëteit

-  Router geïnstalleerd in Sociëteit, 
meterkast Koepelzaal,  
wachtwoord: KaagW2012

-  Draad gebonden aansluiting naar 
Starttoren en Havenkantoor

•  Haven Oost en West
-  Wachtwoord: Welkom2015 

(dit wachtwoord wordt geregeld gewijzigd 
neem contact op met ons kantoor)  

Wireless Leiden
De vereniging werkt samen met Wireless Leiden. 
T.b.v. internet wordt gebruik gemaakt van een 
Ziggo verbinding, 20 mb, vanaf de 
kerktoren in Oud Ade. Het Kaagnetwerk is onder-
deel van het Wireless Leiden netwerk.
Om gebruik te maken van Wireless Leiden moet 

ingelogd worden middels de internet browser 
door akkoord te geven op de groene balk.

Zenders/ontvangers:
•  De node geïnstalleerd op de kerk-

toren in Oud Ade, staat gericht op de node 
aangebracht op de Starttoren.

•  Een tweede node is aangebracht op 
één van de gebouwen van 
Jacthaven Juffermans.

•  In de ledenzaal zijn twee 
accesspoints aangebracht:

-  één gericht op de haven.
-  één gericht voorzijde Sociëteit.

Het netwerk zorgt voor bereik/dekking van:
•  Baarsenkom.
•  Water voor de Sociëteit en verder.
•  Haven Sociëteit en verder.
•  ’t Joppe.
Beperkingen:
•  Deze Internetmogelijkheid heeft 

beperkingen: downloaden van 
bestanden is niet mogelijk.

•  Email verkeer en de zoekfunc-
tie, bijv. Google, zijn mogelijk. ■



W
In het, aan rivier de Does 
gelegen, dorpshart van 
Hoogmade (gemeente Kaag 
en Braassem) staan nog 4
appartementen te koop.

Ruim
Deze appartementen 
kenmerken zich door een 
uitzonderljk ruime opzet een 
prachtige ligging en een 
hoog afwerkingsniveau.

Bijgaande impressies geven 
u een inzicht in de mogelijk-
heden van de woningen. De 
appartementen zijn geprijsd 
vanaf € 299.000 v.o.n. 

Voor informatie
www.water-rijk-wonen.nl  -  info@water-rijk-wonen.nl

071-3020170 / 06-29449300

WATER - RIJK - 
WONEN

watersportver kaag.indd   1 18-2-2015   16:38:20

http://www.water-rijk-wonen.nl/waterrijkwonen/
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Voortgang Haven Oost
Stand van zaken
Inmiddels is, op een aantal restpunten na, het 
straatwerk, inclusief ophogingen en een nieuw 
riool, gereed. Geen natte voeten meer! De inrit, 
direct voor en achter het hek, zal nog wel een 
keer opnieuw gelegd gaan worden.
Met de beplanting ziet het er direct al een stuk 
vriendelijker uit. Langs het hekwerk aan de zuid-
kant, langs de parkeerplaatsen, willen we ook 
klimplanten gaan plaatsen, dit nadat het hekwerk 
nog iets verlengd is, en de aansluiting op het 
bestaande hek is opgeknapt.
Onder de nieuwe bestrating ligt ook een nieuw 
elektranetwerk. We krijgen ook een nieuwe aan-
sluiting op de verdeelkast van Nuon. Randstad 
BV is bezig de aansluitingen te verzorgen, ook zal 
men de komende weken de lantaarnpalen gaan 
plaatsen en lichtpunten op verschillende plaatsen 
aansluiten, zoals bij de roeicontainers.
Ondertussen zijn we bezig met het bedrijf dat de 
hydraulische helling zou moeten gaan plaatsen. 
Details zoals de plaatsing van de hydraulische 
motor, stroomaansluiting etc. worden nu bespro-
ken. We hopen dat dit medio april gerealiseerd 
kan gaan worden.

Op Haven Oost hebben we 15 walligplaatsen 
gerealiseerd, voor boten op trailers met een 
maximum totaal gewicht van 2000 kg. Hier wor-
den ook elektra aansluitpunten (voedingskasten) 

gemaakt. Zodra de hydraulische helling gereed is 
gaan we deze bij onze leden aanbieden. 

Extra beveiliging
Jachthavens blijven een geliefde plek voor onge-
wenste gasten om daarvandaan spullen mee te 
nemen. In heel Warmond hebben we hier nu last 
van, en we gaan weer extra maatregelen nemen.
Op het jollenveld hebben we een deel van het 
terrein van een extra hek voorzien. De bedoeling 
is dat eigenaren van diefstalgevoelige bootjes, 
tegen een kleine extra vergoeding, hier hun boot-
jes kunnen leggen. Denk hierbij aan Zodiacs met 
buitenboordmotor, Lasers, etc. Op deze wijze 
hopen we een extra drempel tegen diefstal op te 
werpen.

Naast deze maatregel loopt op dit moment ook 
een aanvraag bij een leverancier voor een nieuw 
hekbedieningssyteem. Het idee is dat iedereen 
nieuwe passen gaat krijgen, met unieke codes, 
zodat we achteraf ook kunnen uitlezen door wie 
en wanneer er gebruik is gemaakt van het sys-
teem. Bij de toegangspoort komt een camera die 
ook aan E-captain, ons nieuwe administratieve 
systeem, wordt gekoppeld. We kunnen dan op 
afstand de poort bedienen, of via de camera in 
het kantoor de beelden uitlezen. Blijft dat we alle-
maal alert moeten zijn en ook onze eigen spullen 
goed achter slot en grendel moeten leggen. Elke 
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pas krijgt een of meerdere unieke codes waar-
door een ieder toegang kan krijgen tot de voor 
hem of haar toegestane locaties die uitgerust zijn 
met een uitleesslot.

Volgende week beginnen we ook met het aan-
brengen van extra stalen ogen bij elke ligplaats 
op het jollenveld waaraan je je boot nog beter 
kunt vastmaken.

En wat nog meer
Met een deel van de havencommissie hebben 
we al een bezoek gebracht aan een leverancier 
van kantoorunits, dit voor de uitbreiding van het 
Lichthuis. We hopen de komende weken een 
keuze te kunnen maken. 

Voor de jeugd zijn we op zoek naar een con-
tainerunit voor opslag van zeilspullen, die op het 
plein voor het Lichthuis geplaatst gaat worden.

Nadat we de nieuwe units hebben geplaatst kun-
nen we een aanvang maken met het herstellen 
van de wanden en vloer van het Lichthuis, waar-

na alle containers, inclusief de roeicontainers, 
bekleed gaan worden met rabatdelen (horizontale 
stroken, staal of kunststof).

Op het nieuwe vergrote terras voor het Lichthuis 
moeten nog een aantal terrastafels komen. Rond 
het terras worden vlaggenmasten geplaatst.
In Haven West is inmiddels een goede WIFI 
ontvangst, de komende periode gaan we dit ook 
voor haven Oost mogelijk maken.

Naast de genoemde werkzaamheden is er nog 
een aantal walkantvernieuwingen noodzakelijk, 
maar die kunnen ook op een later tijdstip uitge-
voerd worden.

Formeel mag er in de haven niet gebarbecued 
worden, maar we zijn aan het onderzoeken (ver-
zekering) of we een vast opgestelde barbecue bij 
het terras kunnen plaatsen. ■

Gijsbert van der Laan
Commissaris Jachthavens
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Na een aantal maanden van opknappen en verbouwen gaan we haven Oost op een feestelijke 
wijze heropenen. Op zaterdag 18 april om 10.00 uur hebben we een gevarieerd programma voor 
u georganiseerd. Zodra het programma van start gaat kunt u zich inschrijven voor de nieuwe wal 
ligplaatsen voor boten (sloepen) op trailers. Alle bijbehorende informatie zal ook beschikbaar zijn. 
Afmetingen, voorzieningen, prijzen etc.

algemeen

Feestelijke heropening 
Haven Oost 18 April 
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Doorlopend de gehele dag, vanaf 10.00 uur:

•  Drankjes en hapjes. Voor schappe-
lijke prijzen zijn heerlijke snacks en drankjes 
te verkrijgen.

•  Springkussen voor kinderen.
•  Kofferbak verkoop. Bootspulletjes die u 

niet meer gebruikt? De kans om ze aan te
bieden!

•  Botenverkoop steiger. Uw boot verkopen?
Aanmelden graag bij de havenmeester die 
de ligplaatsindeling zal verzorgen.

•  Suppen. Peddelen op een surf-
plank in de haven. Nu mag het!

Activiteiten:
12.00 uur  

•  Doop van de nieuwe havenboot
•  Officiële heropening van de haven 

(met een glaasje bubbels) 
•  Demonstratie nieuwe 

hydraulische helling
13.00 uur 

•  Demo Gigroeien
14.00 uur 

•  Demo Optimistzeilen en 
bezichtiging jeugdhonk

15.00 uur
•  Wedstrijd Micro Magic zeilen. 

Er zijn demobootjes beschikbaar voor 
de jeugd en een ieder die het een keer wil 
proberen!

De muzikale omlijsting wordt verzorgd door 
maritieme folkgroup Act of Mutiny. 

De deelnemende leveranciers zijn:

Tijssen Watersport - Ongelofelijke koopjes!

Coverworks - Zeilreparaties ter plekke voor 
zeilen, sprayhoods, spatzeiltjes etc.

v.d. Wansem Service Center - Demo suppen, 
demo elektrisch varen en een monteur ter plekke 
die u met raad en daad kan bijstaan op moto-
risch gebied.

Montagne Watersport - Goede tweedehands 
watersportspullen.

K.Vurens Straatwerk - Verhardingen en 
Tuininrichtingen, onze hoofdaannemer van 
Haven Oost. Zij zullen ook de bubbels verzorgen.

Aranka Aarsman - Eigenzinnig en authentiek, 
(nautische) geschenken met karakter. 

Wilt u meedoen met de kofferbakverkoop dan is 
het handig om het even te melden bij:
pauline@kwvdekaag.nl

Wij zouden het leuk vinden als alle boten die in 
Haven Oost liggen op 18 april gepavoiseerd zijn; 
voor de mooiste uitvoeringen zijn er leuke prijzen. 

mailto:pauline%40kwvdekaag.nl?subject=Kofferbakverkoop
mailto:pauline%40kwvdekaag.nl?subject=Kofferbakverkoop
mailto:pauline%40kwvdekaag.nl?subject=Kofferbakverkoop
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Over de redactie
U bent gewend dat het Kaagnieuws, zoals ook 
thans het geval is, begint met het voorwoord 
onder de titel “Van de redactie”. Nu staat er 
ineens ook dit stuk met 
als titel “Over de redactie”. 
Hoezo? Waarom? Dat zal 
ik u uitleggen. Het gaat 
over mij en de redactie. 
Een twintigtal jaren gele-
den, we leefden nog in het 
tijdperk van typemachines 
en het zetten van teksten, 
raakte ik, uit vrije wil, 
betrokken bij het redigeren 

van uw lijfblad. Waarom? Ten eerste omdat ik 
schrijven leuk vind en ten tweede – en dat was 
de voornaamste reden – om een zorgvuldig 

omgaan met onze moeder-
taal te helpen bevorderen. 
Dat is ook de voornaamste 
reden waarom ik mij ooit 
ben gaan bezighouden met 
de totstandkoming van het 
Regenboogmagazine. De tijd 
schreed voort, redactiele-
den kwamen en gingen, we 
gingen het digitale tijdperk in, 
ik hielp mee de eerste – en 
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‘Ik deed het voor-
namelijk om een 
zorgvuldig om-
gaan met onze 
moedertaal te 
bevorderen’ 



algemeen

de tweede website te ontwikkelen en die, waar 
nodig, van content te voorzien en binnen de 
redactie bleek ik de meest constante factor 
en werd daardoor aangezien als hoofdredac-
teur. Ik heb mij nooit zo genoemd, maar de 
facto vervulde ik die functie wel. Je maakt een 
opzet voor een nummer, je benadert mensen 
om artikelen te schrijven binnen dat kader, je 
vraagt om foto’s en na veel duwen en trekken 
ontstaat er een Kaagnieuws. Nadeel van dit 
alles is dat je zelf een ongelofelijk stempel op 
de publicatie gaat drukken en dat er heel veel 
stukjes van jouw hand in gaan staan. Twee-
maal heb ik de aanzet gegeven tot een “up-
grading” van het blad om het er – voornamelijk 
- meer eigentijds uit te laten zien. Waarom “De 
Kaag” nog steeds een clubblad heeft in deze 
tijd, dat heb ik in Kaagnieuws 605 getracht 

uiteen te zetten. Ik denk dat dat argument 
valide is en blijft. We zijn op dit moment twintig 
jaren en honderdeenentwintig edities verder. Ik 
denk dat het mooi is geweest. De communi-
catiemix: clubblad, website, facebook, twitter, 
wordt steeds complexer. Wat is de juiste weg? 
Als zelfs de grote dagbladen het (nog) niet 
weten, waarom zou ik het dan wel weten. Ik 
heb wel een mening, maar die houd ik voor 
me. Het is wel zo, naar mijn mening, dat het 
allemaal met communicatie tussen bestuur en 
leden en leden onderling binnen het kader van 
de vereniging te maken heeft. Dus wie met het 
één bezig is, kan dat niet doen zonder zich 
van het ander bewust te zijn.

Goed, ik maak 2015 af, maar daarna is het 
over. Ik zoek dus een opvolg(st)er!
Schroom niet, treed in contact en ik leg graag 
uit hoe ik het allemaal gedaan heb. Die uitleg 
zal absoluut niet de bedoeling hebben te 
vertellen hoe het moet, een frisse kijk op het 
blad en alle andere communicatiemiddelen is 
misschien juist nu op zijn plaats. ■

Met belangstelling zie ik uw reacties tegemoet!
Wim van ‘t Hoogerhuys
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Erelid Siebe van der Zee
“met veel eer voor Marijke”

Het grootste geheim van afgelopen winter was 
toch het erelidmaatschap voor Kaaglid Siebe van 
der Zee (1944) bij de Nationale Zestienkwadraat 
Klassenorganisatie. Zo’n 450 leden hebben 
gezorgd voor een gulle witte rookpluim. De KO 
Zestienkwadraat heeft in haar 80-jarige bestaan 
slechts vier keer deze eer toegekend aan zeer 
bijzondere mensen, vandaar dit bericht. Veel eer 
gaat ook uit naar de inzet van zijn vrouw Ma-
rijke (1950) die het 16m2KO-gevoel altijd heeft 
bevorderd met koffie, koek, borrels, bier en veel 
troostende of opbeurende woorden aan boord 
van de meest gastvrije Lemsteraak van de Kaag.

Siebe begon zijn KO-bestuurscarrière in 1970 
als commissaris, op voorspraak van de legenda-
rische Jan de Haas. Op een korte onderbreking 
na, is Siebe tot 2006 voorzitter geweest van de 
Technische Commissie. Met een halve eeuw 
zeilen heeft Siebe niet alleen erg snelle rakken 
gemaakt, hij is ook altijd betrokken geweest bij 
het reilen en zeilen van de zeilsport in Nederland. 
Daarnaast heeft hij zich het lot aangetrokken van 
zo’n 30 klassieke zeilschepen (vaak ‘Draten’) 
om deze te behouden voor het wedstrijdcircuit. 
Voor “De Kaag” en vele andere verenigingen 
stond Siebe altijd klaar om mee te denken over 
wedstrijdzaken en gezelligheid. Na een inter-

mezzo van 25 jaar is Siebe nu het vierde erelid 
van de KO. Tot de grootste verrassing van een 
diepontroerde Siebe zelf, die de erespeld onder 
luid applaus van de leden kreeg opgeprikt door 
KO-voorzitter Paulus Mooiman. ■

Ed Bok



Kies voor 
degelijkheid 
en ervaring

Kies voor 20 jaar 
specialisatie in 

aankoopexpertises 
en taxaties

 
Vestigingen in 
Zuid Holland en 

Friesland

Yacht Taxateur 

Experts in Aankoopkeuringen ® en Taxaties

• Conditiekeuringen • Deelkeuringen • Acceptatiekeuringen 
• Proefvaarten • Osmose-onderzoek polyester 

• Vochtmetingen • Utrasone diktemeting staal/aluminium
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Sluitings- en verschijnings-
data Kaagnieuws 2015

Editienummer Sluitingsdatum Verschijningsdatum

607 9 Juni 27 Juni

608 25 Augustus 16 September

609 10 November 2 December

http://www.drosnautic.nl/


wedstrijdzeilen

Winter
    wedstrijden
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wedstrijdzeilen

Zagen wij de winterwedstrijd van januari, zoals 
reeds gemeld, niet doorgaan vanwege de toen 
heersende barre weersomstandigheden. Die van 
8 februari ging wel door. Er stond een stevige, 
ijskoude, noordoostelijke wind en de zeilers en 
hun boten werden twee wedstrijden behoorlijk op 
de proef gesteld.

Tussen de middag werd ons ook nog entertain-
ment geboden: voorzitter Meine vroeg en nam 
het woord en introduceerde de familie De Vries, 
nazaten van één der vroegere eigenaren van 
Regenboog 44. Die boog heb ik in mijn jeugd 
gekend als eigendom van Bos uit Alphen (Sandra 
Bos, een nazaat van Bos, heeft ooit ons parkeer-
terrein op Haven West ontworpen en behoorde 
in die tijd tot één van onze beste damesroeiploe-
gen, volgens mij in de WK ploeg van de Neptu-
nus?) en heette toen Kikker en was kikkergroen 
van kleur. In ieder geval kwam de familie De Vries 
Kaagprijzen die zij in de nalatenschap van hun 
vader hadden aangetroffen terug aanbieden aan 

de vereniging. Een geste 
die natuurlijk op hoge prijs 
werd gesteld. Tom Erik 
hield weer een prijsuitrei-
king vol willekeur waarbij 
veel flessen wijn werden 
uitgereikt. Vervolgens 
werd het zondag 8 maart: 
de weermannen en – 
vrouwen hadden de ver-
wachtingen hoog opge-
klopt. De warmste 8 maart 

‘Tom Erik 
hield weer een 

prijsuitreiking vol 
willekeur, waarbij 
veel flessen wijn 

werden uitgereikt’ 

Winter
    wedstrijden



24  KAAGNIEUWS

wedstrijdzeilen

in de geschiedenis etc. etc. Toegegeven, het was 
zonnig en, uit de stevige zuidwesten wind, in de 
zon was het aangenaam. Verder dan een graad 
of 10 kwam het niet. De ochtendwedstrijd werd 
door de wisselende windsterktes een beetje lang. 
Na een lange welverdiende lunchpauze werd 
vervolgens een kortere middagwedstrijd gevaren. 
Toen wij praktisch, per Opa teruggekeerd waren 
in Haven West werd ons verzocht nog even 
naar ‘t Joppe te gaan om een Kolibri-in-nood te 
assisteren? Wij troffen slechts een boot onder zeil 
aan, die ‘s ochtends ook aan was komen zeilen 

vanwege een aanhangmotor die dienst weiger-
de. Maar ja, we waren er toch, dus maar een 
lijntje vastgemaakt. De reservedag gaat gebruikt 
worden en op 12 april wordt het wintercircus 
afgesloten. Inmiddels is een gigantische foto-
collectie van deze serie opgebouwd die hoogst-
waarschijnlijk ergens op de website te vinden is 
en ook facebook staat er vol mee. Alle uitslagen 
zoals gebruikelijk op www.kwvdekaag.nl ■

Wim van ‘t Hoogerhuys

http://www.kwvdekaag.nl/Home.aspx
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Het zeilwedstrijdseizoen
is weer begonnen !

Als u dit artikel onder ogen krijgt hebben we 
de winterwedstrijden bijna afgesloten en heb-
ben de Lasers hun jaarlijkse “wintercircuit” net 
achter de rug. Er staan de komende periode 
heel aantrekkelijke wedstrijden op de agenda. 
Op 4, 5 en 6 april, hebben we het Internatio-
nale Paasevenement waar de Cadetten, de 
Ynglings en de RS Feva’s hun onderlinge strijd 
uitvechten. Niet alleen dat, er zijn van bepaalde 
klassen ook ledenvergaderingen en diners en 
borrels. Op 25 en 26 april de Voorkaag voor alle 
open eenheidsklassen. De Regenbogen hebben 
hun eigen weekend op 9 en 10 mei wanneer de 
wedstrijden om de Jeneverboomtrofee worden 
gehouden. 

Warmond is het sociale centrum van dit week-
end dat al op vrijdagavond begint. Op zaterdag 
een aantal korte wedstrijden en op zondag de, 
inmiddels beroemde, langeafstandwedstrijd. 
Inschrijven voor dit weekend via de Regen-
boogsite. 23, 24 en 25 mei, we hebben dan het 
Pinksterevenement met de Twaalfvoetsjollen-
club, onze traditionele gast. Een zeer groot aantal 
jollen neemt jaarlijks aan dit evenement, dat naast 
het zeilen ook een groot sociaal component kent, 
deel. De inschrijving hiervoor gaat via de Twaalf-
voetsjollenclub. En... het ligt nog wat verder weg, 
van 16 tot en met 19 juli organiseren we de 
95ste Kaagweek. Dé mooiste combinatie van 
wedstrijden, sociale contacten en feesten. ■

                                             Polyether Bootkussens 
                                           op maat gemaakt
                                         Keuze uit vele stalen 
                                     sterke meubelstof
Leerdoek in diverse kleuren op voorraad.

Bekleding nog goed? Kom dan even langs voor een nieuwe stevige vulling!

Pr. Mariannelaan 314  bij  Geestbrug
2275 BR Voorburg   Tel. 070-3902826  

Maandag gesloten
www.buyzepolyether.nl

http://www.buyzepolyether.nl/
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Zo komt Daphne 
wel door de winter

Het seizoen zit er weer aan te komen voor mij! 
En ja, dat blijft wat spannend. Hoe kom je uit een 
winter van hard trainen? Ik ben veel weggeweest 
met twee trainingsstages op Gran Canaria, een 
trainingsstage op Palma de Mallorca en Lanzaro-
te en nog een trainingsstage in, jawel: Oman!

In december en januari zijn we met het team naar 
Gran Canaria geweest en hebben daar zowel 
wedstrijden gevaren als getraind. De wedstrijden 
gingen harstikke goed, alleen de uiteindelijke re-
sultaten waren niet zo goed vanwege iets teveel 
letters in mijn serie door BFD’s. Maar goed, deze 
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wedstrijdjes waren ook bedoeld als trainingswed-
strijdjes en voor mij lag de focus op de start, dus 
dan heb ik toch goed getraind in ieder geval!

Een ander focuspunt lag vooral op fysiek fit 
worden, dus we hebben naast het zeilen heel wat 
uurtjes op de fiets gemaakt. 

Vervolgens ging ik eind februari naar Lanzaro-
te om met Marit Bouwmeester mee te trainen! 
Naast de training met Marit heb ik ook nog heel 
veel mogen werken met haar coach Jaap Zielhuis 
en kreeg ik een aantal privétrainingen. Erg veel 
wind, maar ideaal om elke dag dezelfde om-
standigheden te hebben zodat je specifiek kan 
oefenen op dezelfde  techniek. 

Vervolgens mocht ik in maart weer met Marit 
mee naar Oman, waar dit jaar, eind november, 
het WK gehouden wordt. Het was echt een com-
pleet nieuwe ervaring! Ik ben nog nooit eerder 
in een Arabisch land geweest, dus deze cultuur 
was compleet nieuw voor mij. De mannen die 
in jurken lopen, het zes keer per dag bidden en 
ze hebben hier geen weekend op zaterdag en 
zondag, maar op vrijdag en zaterdag! Ook leuk 
om te weten ;) Oja, ik schijn nogal een

bezienswaardigheid te zijn hier, met mijn blonde 
haar en mijn korte broekjes. 

Midden in de woestijn is een groot hotel ge-
bouwd aan zee met een bijbehorende haven en 
zeilschool. Echt ideaal, want ik sliep dus letter-
lijk naast mijn boot waardoor we nooit reistijd 
hadden en de trainingsdagen dus érg efficiënt 
werden. 

In Oman waren, net als op Lanzarote, elke dag 
dezelfde omstandigheden. Maar deze keer juist 
hele lichte wind. Ook hierin heb ik stappen kun-
nen maken. 

Begin april vindt voor mij de eerste wedstrijd van 
het seizoen plaats: de Worldcup op Palma de 
Mallorca! Ik ben er klaar voor en ik hoop dat de 
trainingen uitbetalen. ■

Daphne van der Vaart

Blijf altijd up to date
Volg Daphne op: 

www.daphnevandervaart.nl

http://www.daphnevandervaart.nl/
http://www.daphnevandervaart.nl/
http://www.daphnevandervaart.nl/
http://www.daphnevandervaart.nl/
http://www.daphnevandervaart.nl/


Zomeravondwedstrijden
De augurkenrace, de haringrace, de satérace. 
Wie kent ze niet? Ze maken onderdeel uit van 
de zomeravondwedstrijden. De wedstrijden zijn 
spannend, uitdagend en vooral gezellig. Iedereen 
met een zeilboot mag meedoen. Het maakt niet 
uit of je een open bootje van 3 meter hebt of een 
zeegaand jacht van 12 meter. Een meetbrief of 
wedstrijdlicentie is niet nodig.

Wanneer: De zomeravondwedstrijden beginnen 
op de eerste woensdag van mei (6 mei) en lopen 
door tot de laatste woensdag van augustus.
Vorig jaar waren er meer dan 100 boten inge-
schreven waarvan er gemiddeld 60 aan de start 
verschenen. De deelnemende boten worden 
verdeeld in 5 startgroepen.

wedstrijdzeilen
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1  Klasse V : Dit zijn de wedstrijdvalken.
2  Klasse L : Dit zijn de Lasers en alle 

andere eenmansboten zoals 
de Finn, O-jol, Solo en Splash.

3  Klasse A : De grote en snelle kajuitboten. 
In deze klasse varen bv de 
J22, H-boot, X79, X99, 
Winner 950 e.d.

4  Klasse O :  De Open boten. Dit zijn o.a. 
de Polyvalk, de 16m2, Efsix, 
Laser 2, RS500, RS800.

5  Klasse B :  Dit zijn de kleinere kajuitboten 
zoals de Kolibri 560/660, 
Friendship 22/26 
en Marieholms.

Na afloop van de wedstrijd komen de meeste 
deelnemers een drankje drinken in de Socië-
teit. Hier wordt de uitslag gepresenteerd op de 
TV-schermen. Meestal is er ook een kleine prijs-
uitreiking. De organisatie zorgt regelmatig voor 
lekkere hapjes.

Nieuw dit jaar is de zomeravondfacebookgroep. 
Wij hopen dat iedereen zijn foto’s, filmpjes en 
verhalen over de wedstrijden gaat delen.
Inschrijven kan via de website. Hier vind je ook 
een link naar de facebookgroep! ■

wedstrijdzeilen
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jeugd│opleidingen

Zeilopleidingen niet alleen 
voor de jeugd

Nadat we het zeilen van de de jeugd weer redelijk 
op de rails hebben gekregen gaan we nu werken 
aan ouders van de jeugd en andere volwassenen 
die ook zo graag willen zeilen, maar er nooit aan 
toe zijn gekomen. Altijd al eens overstag willen 
gaan? Wat is nu ook alweer loef en wat is lij? Is 
bakboord nou rechts of links? Om daar achter te 
komen willen wij 25plussers graag de gelegenheid 
geven om te leren zeilen. Maar eerst willen we 
graag weten hoe groot de belangstelling daarvoor 
is. 

Heb je belangstelling om te leren 
zeilen onder deskundige begelei-
ding? 
Stuur dan een e-mail aan:
opleidingen@kwvdekaag.nl. Vermeld daarin je 
naam en geboortedatum en eventuele zeilerva-
ring en geef ook aan welk moment van de week 
je het beste uitkomt.

Wij verzamelen alle reacties en gaan op basis 
daarvan een plan maken.

Ben je al zeiler en acht je jezelf in 
staat om anderen te leren zeilen?
Stuur dan een e-mail aan:
opleidigen@kwvdekaag.nl. Vermeld daarin je 
naam en geboortedatum en eventuele zeilerva-
ring en geef ook aan welk moment van de week 
je het beste uitkomt.

Bij gebleken, voldoende animo komen wij met 
een voorstel voor een aantal zeillessen in het 
komend seizoen. In overleg met onze trainers 
zal het programma zoveel mogelijk afgestemd 
worden op de gebleken behoeften.

Ik wacht uw berichten graag af. ■

Michiel van Cranenburgh

mailto:opleidingen%40kwvdekaag.nl?subject=
mailto:opleidingen%40kwvdekaag.nl?subject=
http://www.cwo.nl/


micro magic 

Geen woorden
maar platen
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micro magic

http://www.jachthavenjuffermans.nl/site/
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Roeiagenda 2015
Maand Datum Roeiwedstrijd Enkel Gigs NL - klassement 

Gig

April 4 Vechten op de vecht, Weesp 

11 Slag om Pampus X ■

11 Utrechtse Grachtenrace

Mei 1 t/m 3 Scilly’s X

11 t/m 17 La Semaine du Golfe Morbihan

24 Vogalonga, Venetië Italië

30 HavenSlag Almere

30 Spiegelrace Nederhorst X ■

30 Ocean to City Cork

Juni 6 Kaagrace, Warmond ■

27 Scheveningen SRV X ■

Augustus 22 De Hel van Texel X ■

September 5 Maasrace, Rotterdam

19 Veerse Meer Race

19 Kick op Loosdrecht X ■

26 Great River Race Londen

Oktober 10 / 11 Gigs Om de Noord NIEUW X

31 MPM - Muiden ■ ■

November 1 MPM - Muiden ■

sloeproeien

Voor extra informatie zie onze website www.kwvdekaag.nl/sloeproeien

http://www.kwvdekaag.nl/sloeproeien.aspx
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S p o r t i e f  ●  av o n t u u r l i j k  ●  t e a m p l ay e r

3  G R AT I S  P R O E F L E S S E N

Kaagroeien
ROEIERS GEZOCHT! Ben jij sportief, avontuurlijk, een doorzetter en teamplayer? 
Dan is roeien misschien wel iets voor jou! Doe ervaring op tijdens 3 GRATIS PROEF-
LESSEN zonder verplichtingen. Aanmelden per individu of team (6-9 pers) kan 
telefonisch 071 301 0035 of per mail secr@kwvdekaag.nl. Je bent van harte welkom!

A5 FLYER Wervingsactie.indd   1 27-02-15   09:18

http://www.kwvdekaag.nl/sloeproeien.aspx
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Dutch Pilot Gig Association
kennisdag 25 januari

Op een grijze zondagmiddag in januari, verzamel-
de een grote groep Gig-stuurlieden en – coaches 
zich bij de Vrijbuiter in Loosdrecht voor de eerste 
kennisdag georganiseerd door de DPGA. De 
boten liggen momenteel voor onderhoud in de 
loodsen, of zijn geblokkeerd door het ijs in de 
havens. Een goed moment om je te verdiepen in 
het sturen en coachen.

Allereerst nam Jaap van der Heiden (“De Kaag”) 
met ons nog eens de vaarregels door. Een Gig 
is een klein schip, door spierkracht voortbewo-
gen. Wanneer geef je voorrang, wanneer heb 

je voorrang? Welke tekens worden bij bruggen 
gebruikt? Welke lichten worden er in het donker 
gevoerd? Altijd goed om dat weer eens op een 
rijtje te hebben.

Vervolgens sprak Jan van Veen (SRV) over wat 
er zoal bij komt kijken om op zee te roeien. 
Allereerst en bovenal is een complete uitrus-
ting nodig. Een pomp is noodzakelijk om het 
water van overslaande golven weg te pompen. 
Lichtsignalen en een radarreflector. Marifoon altijd 
mee. Melden en afmelden bij de Verkeerscentrale 
van de Scheveningse haven. Van tevoren goed 
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je vaarplan opstellen, rekening houdend met 
stroming en wind. SRV heeft een heel opleidings-
traject, alvorens beginnende roeiers de haven uit 
mogen. 

Als je al het idee krijgt om op een zonnige mid-
dag een tochtje op zee te gaan maken. Neen! 
Je hebt geen vergunning om te roeien in de 
Scheveningse haven (SRV wel). De verkeerscen-
trale vindt die roeiers sowieso een beetje eng. Wij 
“plassenroeiers” vonden het een reuze spannend 
verhaal.

Als laatste nam Harald Kruithof het woord. Hij is 
inspanningsfysioloog en fysiotherapeut. Tevens is 
hij gediplomeerd KNRB instructeur. Hij vertel-
de over de fysieke energiesystemen van ons 
lichaam. Elke sporter heeft hier mee te maken. 
Bij het begin van de training levert het fosfaatsys-

teem de energie. Het melkzuursysteem neemt 
het al heel snel over. Vervolgens het zuurstofsys-
teem. Elk systeem heeft z’n eigen wijze van 
herstellen: rust of belastingsrust.
Hij ging in op een goede opbouw van de training. 
Intervaltraining is voor Gig-roeiers heel goed. Een 
coach dient een training goed voor te bereiden. 
Door regelmatig intensief te sporten, wordt 
de conditie opgebouwd. Een bijzonder nuttig 
verhaal, dat we graag nog eens verder gaan 
uitdiepen.

Bij de borrel na afloop werden nieuwe contacten 
gelegd en ervaringen uitgewisseld. 
Al met al een nuttige en plezierige tijdsbesteding 
op een roei-loze dag. ■

Tokyta Bouman (KWVL)
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Snertrace 14 maart 2015: 
niet geroeid, toch gewonnen! 

De Royal Old Stars (gemiddelde leeftijd 65+) had-
den het plan opgevat om weer eens mee te doen 
aan de befaamde snertrace; een zeewedstrijd 
voor de kust van Scheveningen. De voorbereidin-
gen waren goed: er was getraind en we waren er 
klaar voor. Reddingsvesten mee en de marifoon. 
Helaas moest één van onze sterren vanwege een 
medische ingreep zich afmelden, maar door een 
toezegging dat er wel een roeier in Scheveningen 
met ons mee zou willen roeien is besloten om 
toch te gaan. De Sirene werd rijklaar gemaakt 
en om 9.30 uur vertrokken we vanuit Haven 
Oost. De weersomstandigheden waren matig, 
het was koud, geen zon, gevoelstemperatuur
-1 °C, wind Noordoost 4-5, golfhoogte 1 meter, 
golfsnelheid van 4 sec. en er stond ook nog 
stroom. Het ideale plaatje voor de snertrace! 

Het vinden van een andere roeier bleek toch niet 
zo makkelijk te zijn als werd gedacht en uitein-
delijk zaten we in de boot met één roeier te kort. 
Dat heeft ons doen besluiten om niet de zee op 
te gaan, maar ons roeispektakel te beperken tot 
een z.g. ‘inport’ race  tegen de klok. Alle andere 
teams vertrokken wel naar zee. Echter een Gig 
(Vilt) bleef ook  achter, het succesvolle team 
de Toekomst (jeugd van rond de 20 jaar). Wat 
bleek, dit team had de reddingsvesten vergeten 
mee te nemen en kon dus niet de zee op. Zuur, 
want deze ploeg is op dit moment het beste 

Nederlandse mannenteam. De Old Stars hadden 
weinig bedenktijd nodig om hun reddingsvesten 
uit te lenen aan deze jeugd! 

En inderdaad, de jongens wonnen met het groot-
ste gemak de race van acht andere herengigs. 
De Old Stars roeiden een baantje richting haven-
pieren en weer terug, op naar de erwtensoep 
dachten we!

In het (lekker warme) clubhuis stonden de 
broodjes, roggebrood met spek en koffie al klaar. 
Echter van de snert was geen spoor te beken-
nen! Deze kregen we toen we weg gingen in een 
eenmansblikje!

De organisatie van de snertrace (goed en strak 
geleid door Jan van Griethuizen en zijn mannen) 
had veel waardering voor de Royal Old Stars en 
beloonde dit met de sportiviteitsprijs!

Er deden natuurlijk ook nog andere teams van 
“De Kaag” mee: een herenteam met de Neptu-
nus werd 4e en een mixteam met de Neptunus 
deed (buiten mededinging) mee bij de dames-
race. ■
Zie voor de resultaten en meer foto’s 
www.zeeroeien.nl

Rien Mussert  Royal Old Stars

http://www.zeeroeien.nl/
http://www.zeeroeien.nl/
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Winterlezing 
op 31 januari 2015

Op zaterdag 31 januari stond de eerste winter-
lezing op het programma. Omdat het niet nodig 
is om je aan te melden is het altijd spannend 
hoe groot de belangstelling zal zijn. Zowel voor 
de inleiders als voor de organisatoren is het wel 
plezierig als er een goede opkomst is. 

En, wat een opkomst was er. Meer dan 30 
belangstellenden, super. De ledenzaal was goed 

ingericht en de koffie stond klaar.

Uitgenodigd waren Prof. Dr. Gerard Kerkhof en 
Lucas Schreuder. Lucas heeft tweemaal deelge-
nomen aan de Mini Transat Race, een solowed-
strijd over de Atlantische Oceaan in een boot van 
6.5 m. en Gerard, de slaapprof, heeft ons goed 
wakker kunnen houden met zijn lezing over ons 
slaapgedrag.

evenementen

    

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

www.reuserwaterwerken.nl  

Beschoeiingen

   

-

  

 Steigerwerk

   

-

   

Sleepdienst

   

-

   

Baggerwerk

 

http://www.reuserwaterwerken.nl/
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De combinatie was juist zo interessant omdat 
theorie en praktijk naar voren kwamen. De kern 
van Lucas zijn betoog was, dat je alleen maar 
aan zo’n race kan deelnemen als de voorbe-
reiding tot in de puntjes klopt en dan nog is 
de uitdaging groot, bijna onmenselijk. Wat een 
ontberingen moet je ondergaan op een 6.5 m. 
wedstrijdscheepje, als je in zwaar weer terecht 
komt. Niet voor te stellen.

Het totale gewicht van de boot was 850 kg, incl. 
325 kg ballast en dat was nog aan de zware kant 
t.o.v. andere deelnemers. Het minimale aan kle-
ding en levensbehoeften was dan ook aan boord.

We hebben genoten van de prachtige slideshow 
en een inspirerend verhaal.

Het lijkt zo normaal om, na een dag van activitei-
ten, naar bed te gaan en dan min of meer snel in 
slaap te vallen. Niets is minder waar, zoals Gerard 
ons uitlegde. In een boeiend betoog heeft hij ons 
de wetenschap van het slapen en hoe daarmee 
om te gaan, toegelicht. Heel veel onderzoek 

is hieraan vooraf gegaan. Gekoppeld aan de 
ervaringen van Lucas maakte dit alles tot een 
begrijpbare materie. De ons zo bekende begrip-
pen van een middagdutje, een slaapmutsje en 
dergelijke werden vakkundig om zeep geholpen. 
Ieder mens is verschillend en heeft zijn eigen 
bioritme en daar dien je rekening mee te hou-
den. Voldoende slaap is absoluut onontbeerlijk 
om adequaat te kunnen reageren. Als sprekend 
voorbeeld noemde hij dat onze reactiesnelheid 
na 20 uur wakker te zijn geweest net zo slecht 
is als die van een alcoholpercentage dat nog net 
toegestaan is om auto te rijden!! Wel is het mo-
gelijk om een slaapritme op te bouwen van een 
paar uur op en af, zoals wij dat noemen. En wist 
u dat de remedie vooruit slapen helpt, wanneer u 
niet in de gelegenheid bent om langere tijd achter 
elkaar te slapen? 

Al met al zijn we weer een stuk wijzer geworden 
en kunnen we op een geslaagde middag terug-
kijken. ■

Evert van Essen
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Winterwandeling
De lage maar scherpe zon schijnt door het raam 
op mijn gezicht. Je kunt de warmte voelen. 
Winterwandeling? Dan denk je aan sneeuw-
jachten en ijsvlakten. Maar nee, de wereld ziet 
er voorjaarderig uit, omlijst met krokussen en 
sneeuwklokjes. Toch is de oostenwind schraal als 
ik naar buiten stap om naar de Sociëteit te gaan. 
Op de pont al maak je een praatje, over je grote 
schoenen en de te verwachten baggerdiepte. 
Ikzelf kan tot ruim boven de enkel gaan en vrees 
geen natte sokken. De zaal stroomt vol evenals 
de koffiekopjes. En na de introductie van Evert 
zijn de kopjes leeg, stroomt de Sociëteit leeg en 
gaat iedereen hoopvol op weg. Gerrit Slingerland 
en zijn kompaan  nemen ons mee langs de Ze-
venhuizen richting Spijkerboor, caravancampings 
met een niet onaardig haventje om via een boe-

renerf op de dijk te belanden. Onze begeleiders 
hadden bij uitzondering toestemming gekregen 
om ons over privé terrein te voeren. Dat lukt je 
als gewone sterveling niet. Inmiddels diende het 
eerste hek zich aan. Met enig gekreun en steun 
worstelen de wandelaars zich erover onder de 
aanmoedigende woorden van de begeleiding dat 
dit de makkelijkste was. En inderdaad geeft het 
prikkeldraad van het volgende hekje wat extra 
spanning op de broekspijp, hilariteit tot gevolg 
hebbend. De tocht gaat voort onder de mooi 
blauwe winterlucht langs de Sever maar duikt 
dan dwars de polder in. Dat is korter want die 
8,5 km is misschien toch al flink. Korter maar 
ook drassiger. Hier heeft iedereen wel wat over te 
zeggen. Alle buitenschoenen worden op bag-
gerdichtheid getest. Ik heb erna geen klachten 
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gehoord dus dat ging goed. Alleen van de 
massaal aanwezige en wegvluchtende ganzen. 
Het zwoegen vertraagd enigszins maar niemand 
blijft achter. Ook balancerend op een beton-
nen balk over de sloot gaat zonder problemen. 
Langs bootsteigers lopen bevordert blijkbaar 
het evenwichtsgevoel. Weer op de dijk langs de 
Zomersloot gaat het voor de wind. De hekken 
kunnen open. Het lint wandelaars rekt uit als de 
jeugd vooruit rent en krimpt als er een obstakel 
overwonnen moet worden. Op het laatste stuk 
zijn er toch verschillende ploegjes ontstaan. Op 
deze westelijke koers schijnt de zon ons in het 
gezicht maar door de lichte waas kunnen we de 
Starttoren nu toch ontwaren. Het snert vooruit-

zicht spoort ons aan, de gesprekken worden 
lacheriger, het laatste stukje. Zonder te merken 
lopen we toch een flink stuk en moeten we er 
hard voor werken. Een beetje moe maar door-
drenkt met zuurstof en vitamine D, doet iedereen 
zijn vieze schoenen buiten uit. Je ziet de uitbater 
opgelucht zuchten, dat scheelt weer vegen en 
dweilen. Als iedereen binnen is en een opkikker 
heeft, bedankt Evert onze begeleiders en wij met 
een applaus. Het was een fijne wandeling, weer 
met andere mensen kennisgemaakt en ons land 
van een ander kant gezien. Dank aan de organi-
satie, maar volgende keer graag sneeuw! ■

Paul Huybens
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Altijd een keer op zee 
willen zeilen?

Ga dan mee met ons en ervaar de golven en 
zeelucht met het “Rondje Noord-Holland”. 

Verleden jaar was het weer een mooi rondje. Op 
zee koud, maar wel droog en in de havens ge-
zellig warm. Dit jaar valt Hemelvaart wat vroeger, 
maar nog wel in de mooie meimaand. Met het 
weer kan het alle kanten op, dat hebben we al 
een paar jaar wisselend gehad. Alle deelnemers 
van vorig jaar hebben zo genoten, dat er zelfs 2 

verslagen zijn geschreven. Zo enthousiast kun-
nen de zeelieden worden na zo’n voorjaarsreisje. 
Bij de bemanning van de schepen verschijnen 
steeds meer dames, erg gezellig hoor. We hopen 
dan ook dat, net zoals bij de zomeravondwed-
strijden, er ooit een damesboot meegaat.

Het is de bedoeling dat we met zoveel moge-
lijk zeiljachten van “De Kaag” het rondje gaan 
maken. Wanneer vertrekken? Woensdag 13 mei 

Buiskappen   Dekzeilen   Bimini’s   Hoezen   Bootkussens   Reparaties

Flexible Window Concept
                         op de Saffier 33

Zeilmakerij CoverWorks, innovatief maatwerk

Zeilmakerij CoverWorks 
produceert met ambacht 
en techniek. 
Wanneer je beide 
combineert ontstaat 
innovatie!

Zeilmakerij CoverWorks 
staat voor innovatie en is 
continue op zoek naar 
nieuwe oplossingen en 
technieken.

Omdat elk product een 
persoonlijk product is, 
betrekken wij de klant 
nauw bij het ontwerp en 
de gewenste afwerking 
van het product.

Direct aan de haven van 
Kwv de Kaag.
Veerpolder 1d
2361 KV, Warmond.
071-4074940
mail@coverworks.nl

Ambacht & Techniek Innovatie Klantgericht Unieke locatie

http://www.coverworks.nl/portal/
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om 12.00 uur verzamelen voor de brug in de 
Ringvaart bij Sassenheim en weer terug op de 
Kaag op zondagmiddag 17 mei. Wat is nodig? 
Een sportieve, gezellige zeiler met bemanning en 
een zeiljacht dat over de Noordzee kan en wil, 
van IJmuiden naar Den Helder, via de Wadden-
zee naar Den Oever en over het IJsselmeer weer 
terug. Dit rondje kan natuurlijk ook, door de dan 
heersende wind, andersom gevaren worden. Elke 
schipper is zelf verantwoordelijk voor zijn schip 
met bemanning, hij moet zorgen voor de kaarten 
van de Noordzee, Waddenzee en IJsselmeer. Hij 
dient voor elke opvarende een zwemvest aan 
boord te hebben.

Er zijn geen kosten aan verbonden. Wel is het 
de bedoeling om in de jachthaven in zijkanaal C 
op woensdagavond gezamenlijk te gaan eten 
en het palaver te houden. Het eten is uiteraard 
voor eigen rekening evenals de verschuldigde 
havengelden. Inschrijven kan via de site van “De 
Kaag”, bij de evenementen. Voor vragen kunt u 
altijd terecht bij onderstaande zeilers. ■

 Jan Devilee van de Grawin en 
 Rien Mussert van de Karma

 Jan Devilee e-mail: devilee404@gmail.com
 Rien Mussert e-mail: r.mussert@casema.nl
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Kaag Ladies Day 
27 mei 2015 

Tijdens de ALV vorig najaar kwamen de roeisters 
naar mij toe met de vraag: ”Wanneer is er weer 
een Ladiesday?”

Het Kaag jubileum van 2010 ligt alweer 5 jaar 
achter ons. Tijd voor een herhaling van de toen 
zo succesvolle dag. In overleg met de roeisters 
hebben we 27 mei, de woensdag na Pinksteren, 
uitgekozen voor een Ladiesday. Dames, jong en 
oud kunnen die dag zeilend of roeiend het water 

op. Maar ook zij die niet (meer) willen roeien of 
zeilen zijn welkom en kunnen een rondje meeva-
ren over de plas in een motorsloep. Alle dames, 
die iets met “De Kaag” te maken hebben, zijn 
van harte welkom. Ook moeders van jeugdleden 
(veelvuldig actief met hun kinderen), seniorleden, 
mina’s die vroeger op cursus geweest zijn (schud 
je medecursisten van toen wakker en schrijf 
gezamenlijk in) en alle roeisters of kom alleen 
gezellig lunchen.

• Scheepsinstrumenten

• Navigatie

• Radar

• Marifoon

• Stuurautomaat

• Stroomsystemen

• Accu’s

• Lader

• Omvormer

• Generator

• Koelkast

• Scheepsairco

• Scheepsverwarming

AMSTERDAM 020 - 6916311 | LEIDEN 071 - 5212101

Bezoek ook onze webwinkel op www.dejongtechnovaria.nl
Probleemloos varen

Levering, installatie en reparatie van bekende merken

http://www.dejongtechnovaria.nl/
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Het programma ziet er als volgt uit:

Vanaf
09.30 uur Verzamelen op de 

Kaagsociëteit
  Ontvangst met koffie, 

Aanmelden, 
Indeling in de boten

10.15 uur Zeilen of roeien, 
dit zal in groepjes gebeuren, 
onder begeleiding of meevaren 
in een motorboot/sloep

12.30 uur Lunch op de Kaagsociëteit 

13.30 uur  Zeilen of roeien onder begelei-
ding, rondje Kaag voor liefheb-
bers in motorboot/sloep

15.30 uur Alle boten terug bij de Sociëteit

Voor de zeilsters is het verstandig om de ringen 

Voor de zeilsters is het verstandig om de ringen 
thuis te laten, regenkleding en een zwemvest 
mee te nemen. 

Kosten voor deze dag bedragen 20,- euro 
incl. koffie, lunch en kopje thee bij terug-
komst. 

U kunt zich aanmelden via de website van 
de vereniging. In de rubriek Evenementen 
staat hoe U dan verder moet handelen 
http://www.kwvdekaag.nl/evenementen

U kunt natuurlijk altijd telefonisch contact 
opnemen met ons secretariaat 
telnr. 071-3010035

Aanmelden niet later dan 1 mei 2015.

Tot 27 mei ! ■
Marjolein Brussee en Blanche Lucas

http://www.kwvdekaag.nl/Ladies_day.aspx
http://www.kwvdekaag.nl/Ladies_day.aspx
http://www.kwvdekaag.nl/Ladies_day.aspx
http://www.kwvdekaag.nl/Ladies_day.aspx
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Agenda 2015
Maand Datum Zeilwedstrijd

April 4 - 5 - 6 Internationaal Paasevenement

12 Voorjaarstraining

12 Winterwedstrijd

18 Havendag/ heropening Haven

19 Voorjaarstraining

23 Algemene Ledenvergadering

25 - 26 Voorkaag

26 Voorjaarstraining

Mei 3 Voorjaarstraining

6 Zomeravondwedstrijd

9-10 Jeneverboomtrofee

10 Voorjaarstraining

13 Zomeravondwedstrijd

13-17 Rondje Noord Holland

17 Voorjaarstraining

20 Zomeravondwedstrijd

23 - 24 - 25 Pinksterevenement Twaalfvoetsjollen/Valken

27 Zomeravondwedstrijd

27 Ladies Day

Juni 3 Zomeravondwedstrijd

6 Kaagrace

10 Zomeravondwedstrijd

13-14 SKON sailing tour

17 Zomeravondwedstrijd

20-21 Yngling Teamzeilen

24 Zomeravondwedstrijd

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

http://www.kwvdekaag.nl/Home.aspx
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Personalia
De publicatie “Personalia” is ook te lezen op de website onder “vereniging”

Voorgestelde leden

Naam, adres;      Voorgesteld door;

De heer J. Below Andre     C. van Eck
2 Place de L’Eglise, 45700 VIMORY-FRANCE

De heer E. Beugelsdijk     M. van Ree
Krusemanstraat 25, 2361 GS  WARMOND   W. Juffermans

De heer M.C. Briedé     C. ten Kley
Persijnlaan 3, 2245 CJ  WASSENAAR   A. ten Kley

Mevrouw Z. Divendal     J. Plantinga
Menno ter Braakstraat 5 H, 1064 RJ  AMSTERDAM  J. van der Steen

De heer G. Drost      C. van Eck
De Lannoystraat 60, 2533 XV  DEN HAAG

De heer G. Duarte      M. Dijkstra
Rijn en Schiekade 25, 2311 AK  LEIDEN   J. v.d. Heide

De heer R. Eijsackers     C. van Eck
Fazantenhoek 6, 2317 WP  LEIDEN

De heer A. Esman      C. van Eck
Richard Wagnerlaan 73-502, 2253 CD  VOORSCHOTEN
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De heer A. van Haeringen     J.F. van Haeringen
Gerberaduin 6, 2318 XD  LEIDEN    T. van Driel

Mevrouw A. van den Heuvel    G. de Kok
Grote Poellaan 21, 1435 GA  RIJSENHOUT   M. Koeckhoven

De heer H. Hoogervorst     Oud lid
Schoutenburgstraat 12, 2341 VZ  OEGSTGEEST

De heer E. ten Kley     Oud lid
Ravelijn 1, 4351 TB  VEERE

De heer J.P. Kruimel     A.W. van Beek
Achterpoelen 4, 2361 ME  WARMOND   V.C. Groenendijk

De heer F.C. de Nes     Oud lid
Hertelaan 4, 2243 EK  WASSENAAR

De heer R. Oosterveer     Oud lid
Ribesstraat 26, 2165 CE  LISSE

De heer T.J.B. Rubbens     C. van Eck
Johan de Wittstraat 24, 2334 AR  LEIDEN

De heer E.H. Wiertsema     J. Aten
De Laat de Kanterstraat 44, 2313 JV  LEIDEN   N. Verburg

Gezinsleden/Jeugdleden
Mevrouw S. Bergmeijer, Karel du Jardinstraat 68-1, 1073 TD  AMSTERDAM
Mevrouw M. Briedé, Persijnlaan 3, 2245 CJ  WASSENAAR
Sebastian Briedé, Persijnlaan 3, 2245 CJ  WASSENAAR
Lucas Elderhorst, Zwanenzijde 17, 2317 XC  LEIDEN
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Geboren
Jij lief klein mens, jouw ouders gekoesterde wens. Nu je geboren bent, in een wereld onbekend. Ner-
gens zorgen over maken, jouw ouders zullen altijd over je waken. Elk moment van de dag en nacht, 
wordt je met veel liefde groot gebracht.

Op 31 januari 2015 is Max Aten geboren. Hij is de zoon van Jork Aten & Nicole Verburg. 

Wij wensen de trotse ouders heel veel geluk met deze nieuwe wereldburger en dat zij met Max een 
waterrijke toekomst tegemoet gaan.

Overleden
Op vrijdag 30 januari 2015 is de heer J.W. Lemson overleden.

Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte bij de verwerking van dit grote verlies.

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

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://tijssenwatersport.nl/


Hoogenboom Kaag
Jachtwerf

ligplaatsen 
stalling 

reparatie 
onderhoud

Jac

Boten verhuur
Zeilboten:

16 m2 (grote BM) - Poly-Valk

Sloepen:
Maril 625
Maril 570 Julianalaan 72b 

2159 LD  KAAG (EILAND)
Tel. (0252) 54 42 66

info@hoogenboomkaag.nl
www.hoogenboomkaag.nl

Sinds 1920 het adres voor alles op en rond uw boot

 250 full-service ligplaatsen
Leukste havenmeester van Nederland
Overdekte winterstalling €57,50 All-in

 Watersportwinkel en Showroom
 Yamaha Service Center
 Jachtmakelaardij

Burgemeester Ketelaarstraat 7
2361 AA Warmond | Nederland
T +31 (0) 71 301 92 05
F +31 (0) 71 301 13 54
E info@fortmarina.nl
www.fortmarina.nl
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http://www.hoogenboomkaag.nl/
http://www.fortmarina.nl/


http://www.magicmarine.com/classic

