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ALV

De Kaagsociëteit is gesloten vanwege 
de verbouwing en dus had het bestuur 
voor de najaars-ALV  zijn heil gezocht in 
het Dorpscentrum van Oegstgeest.  ‘Alles 
klaar voor 1 april 2020’, beloofde het be-
stuur.  En dat is beslist een uitdaging.

TENTENKAMP

Ook op Haven Oost wordt  flink gewerkt:  er  
is een waar tentenkamp verschenen. Naast  
‘t Lichthuys wordt elk weekend een tent 
neergezet  voor zeilwedstrijden en trainingen  
en bij de werkplaats staat een tent voor extra 
werkruimte.

LEREN SLOEPROEIEN

Roeien is een geweldige sport die je tot 
hoge leeftijd kan uitoefenen. Maar hoe be-
gin je als nieuweling en waar moet je voor 
kiezen? Een Whaler of  een Gig?  Dat ontdek 
je in de zaterdagochtendtrainingen.
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Uw maritieme totaal specialist!

meer informatie vind u op:

www.MaritiemCentrumRijnzicht.nl

Maritiem Centrum Rijnzicht   |   Valkenburgseweg 70   |   2223 KE Katwijk a/d Rijn    |   Tel. 071-40 27 000   |   info@maritiemcentrumrijnzicht.nl
Like ons op Facebook  https://www.facebook.com/MCRijnzicht volg ons op Twitter @RijnzichtGroepwww.maritiemcentrumrijnzicht.nl

• In- en verkoop sloepen/sportboten
(gespecialiseerd in rubberboten (ribs)

• In- en verkoop van in- en outboard motoren
• Reparatie en onderhoud boten en motoren
• Lpg ombouw van in- en outboard motoren
• Polyester en tubes (rubber) reparatie
• Totaal schilder- en lakwerk van boven tot onder de waterlijn
• Stalling zomer en winter (4500 m2)
• Rib & tenderverhuur
• Event service

Sailservice Ontzorgt!

Hulp nodig bij het organiseren van een watersport wedstrijd, clinic of iets 
soortgelijks? Sailservice biedt uitkomst! Van portofoons tot boeien, ribs 
met gediplomeerde drivers, zelfs een ervaren team voor race management 
staat klaar. Sailservice kan daar allemaal voor zorgen, zodat uw evenement 
een groot succes wordt en u en uw leden zelf optimaal kunnen genieten. 
Klein of groot evenement, Sailservice ontzorgt! 

kijk voor meer informatie op www.sailservice.org of mail naar info@sailservice.org
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Ook heeft u gemerkt dat we in een afrondende 
fase zitten voor wat betreft de nieuwe statu-
ten: de oude en nieuwe versies staan op het 
besloten deel van de website. We nemen een 
half jaar de tijd om dit belangrijke document 
met u te delen en wellicht te optimaliseren: 
pas in de vergadering van april 2020 willen we 
een poging doen de nieuwste versie in de ALV 
te laten passeren. Hier maakt een half jaartje 
meer of minder immers niet uit.

Daarnaast sleutelen we, zoals eerder aange-
geven, ook aan de huishoudelijke en andere 
reglementen, deze proberen we eveneens een 
eigentijds en passend karakter te geven.

Het Kaag-zeilwedstrijdcomité is officieel onder-
deel geworden van het WK jeugd in 2021 en de 
WK Olympische klassen in 2022. Kom eens een 
kijkje nemen op het start – finishschip, in de 
rescue-rib, op de toren of in de jurykamer, het 
zijn echt leuke taken. We kunnen extra hulp 
gebruiken. Straks moeten we er op die Scheve-
ningse Off-Shore evenementen op z’n Konink-
lijk Kaag’s bij staan. Meld u aan bij het secre-
tariaat!

Nieuw is onze tent die aan de werkloods op 
Oost is aangebouwd, een tijdelijke en flexibele 
oplossing om het werk en onderhoud aan onze 

vloot sneller en efficiënter te kunnen laten ver-
lopen. De vereniging bezit steeds meer mate-
rieel en dat moet netjes blijven. Overigens is 
er ook hier nog ruimte voor vrijwilligers met 
handige handjes.

Het is maar een greep uit de vele activiteiten, 
we merken dat er heel veel mensen voor De 
Kaag in beweging zijn. Voor nu wensen wij 
u alvast hele fijne feestdagen en een veilige 
jaarwisseling. Laten we vooral klinken op een 
gezond jaar.

Max Blom 
Voorzitter

VA N D E VO O R ZIT TER
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Openingstijden
Het secretariaat is van 1 april t/m 30 september 
geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur. Op 
zaterdag van 8.30 uur tot 13.00 uur. Van 1 oktober tot 
en met 31 maart is het secretariaat geopend op maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag.

De herfstwind waait door de bomen, de bla-
deren vallen en de bootjes staan op de kant. 
Seizoen 2019 is alweer ten einde en is voorbij 
gevlogen. Iets minder zon en hitte dan in 2018, 
maar toch weer een zomertje om bij te schrij-
ven, al was het alleen al vanwege alle leuke 
feesten en vele vaartochten.

Denk nu niet dat De Kaag ook in haar win-
terslaap is. We werken allemaal toe naar een 
hopelijk memorabel 2020 met 110 jaar Kaag en 
de 100ste Kaagweek! En nog los daarvan, onze 
vereniging bruist het hele jaar door. Winter-
wedstrijden, Micro Magic, winterroeien, jeugd-
trainingen, er gebeurt nog van alles. Ook voor 
uw bestuur zijn de wintermaanden per defi-
nitie de drukste van het jaar, met deze winter 
wel als zeer opvallende. Niet alleen zijn we in 
de weer met het begeleiden van de Sociëteit: 
de verbouwing vordert goed! 

Maar ook de 100ste Kaagweek vraagt onze 
volle aandacht, samen met alle commissies 
die daar hard aan werken. Zet 22 tot en met 
26 juli 2020 alvast in de agenda! We werken 
aan het creëren van nieuwe faciliteiten om de 
hopelijk grote toestroom van (open) wedstrijd-
boten aan te kunnen. Een groot deel van die 
aanpassingen zal na dit jaar permanent behou-
den blijven.

Beste Kaagvrienden,

 
Sluitingsdatum: 23 februari 2020
Verschijningsdatum: 26 maart 2020
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A LV

Je hoefde er dit keer weinig voor te doen: niet de 
lange donkere rit op fiets of met auto over de Zijl-
dijk en niet op pontjes wachten. De Kaagsociëteit 
is gesloten vanwege de verbouwing en dus had het 
bestuur voor de najaars-ALV zijn heil gezocht in het 
Dorpscentrum van Oegstgeest. Veel leden konden 
er gewoon naar toe wandelen.  

H 
et was even wennen aan de akoestiek in de 
grote zaal, en de bestuurstafel met maar liefst 

acht bestuurders stond nog prominenter opgesteld 
dan anders, zo frontaal voor een rechte zaal. ‘Alsof we 
bij de Hoge  Raad zitten’, werd er even gegrapt. Maar 
achter het bestuur kregen we de hele avond foto’s 
van de verbouwing en het appplaus was niet van de 
lucht, dus de stemming zat er al gauw in.

Die verbouwing was ook in woorden een terugke-
rend onderwerp die avond. Met zijn toelichting op 
de financiering ervan kreeg penningmeester Marc 
van Dijk het eerste applaus van de avond. Met zeer 

lage rente zijn drie leningen afgesloten voor in ieder 
geval tien jaar.  

De vaart zit er goed in, begon Rob Brinkel daarna 
zijn verhaal over de concrete vorderingen en tegen-
vallers bij de renovatie. Sommige zaken waren ver-
wacht: een gebroken riolering, losse bedradingen. 
Maar er kwamen ook onverwachte zaken aan het 
licht: een septictank, asbest onder plafonds en in de 
gang, houtworm in kleedkamers en zeilzolder. Toch 
kunnen de kosten daarvoor binnen de perken blijven. 
Het gaat geen groot oponthoud geven: 1 april is en 
blijft de deadline.

Het bestuur kreeg ook applaus  voor het dempen van 
de haven bij het Hondenhok. Daar komt het water 
nu te dicht bij het gebouw: slecht voor het gebouw 
en gevaarlijke toestanden in het donker. Door op die 
plek een pleintje te maken en de heg weg te halen, 
is de entree aan de achterkant verbreed. Het stukje 
Kaag dat zo gedempt wordt, is gecompenseerd bij 
Haven Oost.

Met het oog op de 100e Kaagweek is er ook werk 
gemaakt van meer ruimte voor boten en auto’s 
rondom de Sociëteit: 750 vierkante meter extra door 
het ezelsveldje van Van Schie te huren. We gaan pron-
ken met de 12 Voetsjollen door ze meer ruimte te 
geven, glunderde Max Blom. 

Nog meer plannen voor 1 april 2020: op Haven Oost 
wordt gewerkt aan de verbetering van de hydroli-
sche lift. Ook de Gigtrailers  moeten voor het nieuwe 
roeiseizoen beter aangepast worden aan de regels 
voor het wegverkeer.

Komend jaar zal De Noord meer ingezet worden voor 
extra wedstrijden: op woensdagmiddag bij de 12 
Voetsjollen, op woensdagavond voor de open boten 
en op zondagochtend voor wie een wedstrijdje wil.
 
Max toonde een plaquette die een plaatsje krijgt op 
De Noord: Nederland krijgt in 2021 het WK jeugdzei-

‘De vaart zit er goed in’ len en in 2022 het WK zeilen op de wateren van Sche-
veningen. De Kaag is bij de organisatie betrokken. 
Dat betekent dat we samen met andere verenigingen  
een wedstrijdcommissie ‘zoutklaar’ moeten maken. 

Na al die voortvarendheid stokte het tempo van de 
avond een beetje met het bespreken  van een nieuwe 
conceptversie Statuten. Een paar enthousiastelingen 
uit de zaal hadden zich terecht vastgebeten in de details 
van de tekst, steeds onder het uitspreken van de zin: 
‘Het is ook mijn hobby niet’. Want ja, voor je het weet, is 
de vereniging van doelstelling veranderd. Allemaal nog 
even kijken dus naar de tekst op het besloten deel van 
de site.  De komende maanden reageren heeft nog zin.

Tenslotte werd de avond zoals gebruikelijk samenge-
vat door erelid Jan Bart Lucas, dit keer met de drin-
gende oproep: ‘Wie kan 12 Voetsjol Cocootje onder-
dak bieden voor de winter?’

Na een avond met zoveel daadkracht: ‘alles klaar voor 
1 april 2020’, moet dat ook nog wel lukken, al is deze 
deadline nog vóór het winterseizoen….

Addie de MoorAlgemene Leden Vergadering
De volgende ALV wordt op 22 april 
2020 om 20.00 uur. Zet u deze datum 
alvast in uw agenda?
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A LV I N M EMO RI A M

Uit het spreekuur
Kantoor Haven West was dit keer het decor voor 
het tweede bestuursspreekuur. Ook dit keer 
mocht het bestuur een aantal leden ontvangen 
die graag hun suggesties en opmerkingen met 
ons wilden delen. 

D 
e bereikbaarheid van de Kagerplassen werd dit 
keer een van de ingebrachte onderwerpen. En 

dan niet over de weg, maar over het water. Het gaat 
om het open blijven van de staande mastroute via de 
Ringvaart, zowel over Haarlem als over Amsterdam.

 Ook moeten we aandacht blijven vragen voor de 
route naar Zuid, via Gouda over de Gouwe naar Rot-
terdam, waar het op de Gouwe met bruggen, sluizen 
en kades niet altijd even veilig varen is. Ook de route 
naar Delft, via de Schie, blijft onze aandacht vragen.

De ANWB stopt met het zich actief inzetten voor de 

watersport. Gelukkig hebben we kunnen vaststel-
len dat de productie van de Almanak en watersport-
vaarkaarten de komende jaren zal worden voortge-
zet. De Kaag zal de leemte die door het stoppen van 
de ANWB ontstaat, ook onder de aandacht brengen 
van het Watersportverbond als vertegenwoordiger 
van de watersport in de breedste zin.

Al met al weer een interessante bijeenkomst waar-
bij er over en weer suggesties en aandachtspunten 
en acties werden uitgewisseld. De Kaag leeft onder 
haar leden.

Ook graag een keer met het bestuur van gedachten 
wisselen? Dat kan! Het volgende spreekuur staat gea-
gendeerd op 20 april komend jaar. 

Gerrit Kranenburg-Marijt
secretaris

1936 - 2019

Op de vooravond van de Algemene Ledenverga-
dering van 21 november ontving het bestuur het 
bericht dat op 18 november onze oud-voorzitter 
en Van Hoolwerffpenninghouder Hans Gaillard 
op 83-jarige leeftijd  is overleden.

IN MEMORIAM, Hans Gaillard 

Hans was een man met een echt ‘Kaag-hart’. 
Twaalf jaar lang zat Hans in het bestuur van 
de vereniging, waarvan van 1974 tot 1980 als 
voorzitter.  Hans was zeer begaan met het 
wedstrijdzeilen binnen De Kaag. Hij hielp mee 
met het bedenken van de grote lijnen van de 
wedstrijdzeilsport en de vele opleidingen en 
toeractiviteiten. Ook in zijn 12 Voetsjol 644 
verscheen hij regelmatig aan de start bij  
evenementen op de Kaag.  De bestuurspe-
riode van Hans werd gekenmerkt door een 
aantal mijlpalen zoals de 50ste Kaagweek, 
het 60-jarig bestaan van de Kaagsociëteit en 
de jeugdmanifestatie rond de Jeneverboom 
in het bijzijn van Prinses Beatrix.

Hans’ naam zal altijd met De Kaag verbonden 
blijven. Moge hij in vrede rusten.

Het bestuur
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K A MPI O EN EN

In het weekend van 8 en 9 september jl. zijn Peter Peet, Matthieu Moerman en Ted Duyvestijn  
kampioen geworden tijdens het NK Regenboog. Peter Bijlard, Koos Jan van Brouwershaven en  
Sven Coster werden tweede. De wedstrijden werden gehouden in Sneek. Heren, van harte gefeliciteerd  
met jullie Nederlands Kampioenschap 2019! 

Kampioen Regenboog

^ Eize Hoekstra

WWW.LOCKHORST.NL

BINNEN & BUITEN  
& REPARATIE
STAAND & LOPEND WANT 
TOT 20 TON

WINTERSTALLING  
ONDERHOUD 

TUIGEN 
BOTENLIFT

Sweilandstraat 7a Warmond

info@lockhorst.nl 

071 30 10 378

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

 

  BOOTLAARZENSHOP 

K e r s t c a d e a u  
t h u i s b e z o r g d !  
In de regio Warmond en omstreken 
bezorgen wij op 23 en 24 december. 
U kunt dan passen. 

w w w . b o o t l a a r z e n s h o p . n l  
Ook voor bootschoenen, zeilhandschoenen 
KAAGLEDEN KORTING - bel 06 546 90 776   

V a a r  c o m f o r t a b e l  d e  w i n t e r  d o o r !  

http://www.lockhorst.nl
http://www.maximaal.info
http://www.bootlaarzenshop.nl


INTERN ATI O N A LE DR A KEN KL A SSE 2019

Van 12 - 15 september werd op het Markermeer 
het Open Nederlands Kampioenschap Draken-
klasse gevaren. Totaal 30 Drakenteams met acht 
verschillende nationaliteiten verschenen aan de 
start. Daaronder enkele oud-Olympiërs en kampi-
oenen uit deze 90 jaar oude en nog steeds innove-
rende actieve internationale eenheidsklasse.

T 
ijdens mooi nazomerweer met wind tussen 2 
en 3 Beaufort werden zeven wedstrijden geva-

ren. Op dag 2 werd alvast een voorschot genomen op 
een voorspelde dag met windstilte. Die kwam ook. 
Na de eerste vijf races waren de kaarten al geschut. 
Het team NED 412 met Pieter Heerema, Lars Hen-
driksen en George Leonchuk zeilde superieur. Na hun 
tweede plaats tijdens het WK in Fremantle/Perth en 

hun tweede plaats tijdens de Dragon Gold Cup in 
Medemblik eerder dit jaar was het moeilijk voor de 
vloot hen bij te houden. Het team van de Est Dmi-
tri Bondarenko met Vadim Statsenko en Alexander 
Shagalin wonnen de eerste en de zesde race welis-
waar van het team ‘No Way Back’, maar waren min-
der constant. De kampioenswimpel 2019 was ook 
dit jaar weer voor Pieter Heerema en zijn bemanning. 
Dit kampioenschap maakte het Ynglingteam ‘Heu-
kling’ kennis met een sterk Drakenveld. Jan Berend 
Heukensfeldt Jansen, Roald Plantinga en Hank Moes 
bemanden bij Philip de Koning Gans in de NED 398. 
Tijdens de laatste race wist dit ‘nieuwe’ team zelfs 
de 14e plaats te scoren. 

Pien Snelderwaard die eerder dit 
jaar tijdens de woensdagavond-

wedstrijden meezeilde in de NED 398 kreeg een uit-
nodiging om in de NED 380 te bemannen. Ze deed 
dat als grootzeiltrimmer en spinnakertrimmer uit-
stekend! Daarmee is ze de derde generatie ONK 
Draakzeiler in de inmiddels 90-jaar oude maar zeer 
actieve eenheidsklasse.

Voor meer informatie: www.dragonclass.nl / info@
dragonclass.nl of neem contact op met Philip de 
Koning Gans ( philipdekoning@gmail.com ) 

Philip de Koning Gans

Team Pieter Heerema (NED 412) wint Open  
Nederlands Kampioenschap Internationale  
Drakenklasse 2019

 Team Ned 412: George Leonchuk, Pieter Heerema en Lars Hendriksen
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Y N GLI N GCO CO OTJ E

 JEUGDZEILPLAN
Met groot genoegen delen wij als Yngling-zeilers mee 
dat de overeenkomst met Stichting Nationaal Jeugdzeil-
plan voor het gebruik van vijf Ynglings met een jaar is ver-
lengd. Hiermee continueren we een succesvolle samen-
werking om jeugd en jongvolwassenen deel te laten 
nemen aan nationale en internationale wedstrijden. 
Leden van De Kaag die deelnemen aan het programma 
kunnen gebruik maken van een verenigings- of team-
Yngling. De boten staan opgetuigd op Haven Oost, vlak-
bij de kraan en zijn klaar om het water mee op te gaan! 

•••

  VERSLAG HEIN RUYTEN TROFEE 2019 –  
26 & 27 OKTOBER

De afsluiter van het Yngling-wedstrijdseizoen was op 
de Langweerderwielen en werd georganiseerd vanuit 
Yngling Club Holland. Een weekend vol gezelligheid en 
wedstrijden. Alle vijf de Kaagboten namen met suc-
ces deel aan een weekend dat zich kenmerkte door veel 
wind en wedstrijden. Op zaterdag werd er helaas van-
wege deze wind en met name harde vlagen van 38 kno-
pen niet gevaren. Op zondag was er meer geluk en wer-
den er maar liefst 7 korte up-downwedstrijden gevaren. 
Het was prachtig wedstrijdzeilen met zon en wind. De 
Yngling 349 van het Kaagteam Kit Kattenberg, Tobias de 
Haer en Diederik Kuiters ging er met de winst van door. 
De Yngling-jaarprijs werd gewonnen door de leden Rei-
nier de Kler, Anna Bertling en Marije Willemsen met de 
Yngling 350. Uitslagen zijn te vinden op: https://www.
yngling.nl/uitslagen-per-evenement

Word je hier enthousiast van, ben je gemotiveerd en 
lijkt het je leuk om in een sterke competitie de strijd aan 
te gaan? Dan is Yngling-zeilen op de Kaag wellicht iets 
voor jou! Een actieve meermansklasse met een open 
en gezellige groep leeftijdsgenoten die van zeilen hou-
den. Je kan bijna het hele jaar door zeilen op de Kaag. 

•••

 YNGLINGZEILEN OP DE KAAG 2020
Een voorproefje voor komend seizoen. In 2020 starten 
we met een opstaptraining op 4 & 5 april. Gevolgd door 
het eerste wedstrijdweekend op de Kaag tijdens Pasen. 
De woensdagavondwedstrijden, met een apart klasse-
ment voor de Yngling, start op woensdag 6 mei 2020. 
De Yngling start in de openbotenklasse. 

Meer informatie of vragen over deelname aan Yngling-zei-
len op de Kaag neem dan contact op met: Jikke de Jong 
(06-50526337) of Kit Kattenberg (06-49319003). Aan-
melden voor het Ynglingzeilen op de Kaag kan via https://
www.kwvdekaag.nl/ynglingzeilen. 
 
Kit Kattenberg

Team Yngling zeilen op de Kaag & Stichting  
Nationaal Jeugdzeilplan HRT 2019
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Y349 tijdens de Hein Ruyten Trofee 2019
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O
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Kaagboten Y321 & Y349 Hein Ruyten 
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O
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Een bijzonder kerstverhaal

Yngling-nieuws
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I  
n die tijd werd er een bevel uitgevaardigd door keizer Winter. Hij 
wilde dat alle boten van de Kaagsociëteit hun zomerligplaats zou-
den verlaten omdat de faciliteiten werden afgesloten. Het was de eer-
ste keer dat dit gebeurde. Het was in de tijd dat Max Blom de vereni-
ging bestuurde en Willem Alexander koning van Nederland was. Iedere 

boot moest de haven verlaten. Zo ook CoCootje. Daarom ging CoCootje op 
reis. Zij ging op weg naar Warmond in Teylingen. CoCootje streek haar zeil-
tje en mastje en de woensdagmiddag 12 Voetsjollenclub dekten haar proviso-
risch af want er was geen herberg die haar wilde ontvangen. Die nacht waren 
de 12 Voetsjollenzeilers bijeen in Oegstgeest om te pleiten voor de goede 
zaak. Opeens stond er een engel in hun midden en zei: jullie hoeven niet bang 
te zijn want ik breng goed nieuws. Wanneer jullie naar Haven West gaan zul-
len jullie CoCootje vinden, keurig afgedekt in het oude Jeugdhonk. De 12 
Voetsjollenzeilers dankten de engel en gingen terug naar hun eigen huizen 
wetende dat er een wonder was geschied. 

Gerrit Kranenburg-Marijt
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MEMORABELE 
MAASRACE

7 September stond allang in de agenda: De Maas-
race! Dit is de wedstrijd die ik móet roeien; als meisje 
geboren in Rozenburg onder de rook van Rotterdam, 
van jongs af aan fervent supporter van Feyenoord, 
met een vader die zijn leven lang in de Rotterdamse 
haven werkte, en al met al dus met een groot hart 
voor die bijzondere stad. Dit jaar als een persoonlijk 
eerbetoon aan mijn vader die het niet meer mocht 
beleven zijn 91e verjaardag op 7 september te vieren.

Aan de vooravond is het nog spannend, want ons 
team is niet compleet en we hebben geen stuur-
vrouw. Gelukkig wil Mirjam van de Kaagse Bluf 
meeroeien. En tot onze grote verrassing wil de roei-
commissaris van het bestuur, Elly van Kampen, ons 
wel sturen. Hoe dapper, want de Maasrace sturen is 
niet weggelegd voor watjes, en Elly stuurt voor het 
eerst tijdens een wedstrijd!

Al in januari leggen de wedstrijdteams voor een heel 
jaar vast welke wedstrijden ze gaan roeien. Tegen-
woordig zijn er heel veel wedstrijden die meetellen 
voor het klassement, en valt er écht wat te kiezen. 
Sommige wedstrijden roeien we vanwege de uitda-
ging, andere vanwege de sfeer of de verse mosselen 
na afloop. En soms is er emotionele betrokkenheid 
voor een van de teamleden. De Maasrace is er zo een-
tje. Elma doet verslag.

Voordat de race start, roeien we nogal wat kilome-
ters: van de haven bij het Boerengat waar we kranen, 
naar de Oude haven waar in een mooie circustent 
met uitzicht op het Witte Huis (lange tijd het hoog-
ste kantoorgebouw van Europa…) het palaver wordt 
gehouden. Daarna weer buitenom naar de Eras-
musbrug, waarna we de Maas nog een keer moe-
ten oversteken naar de startplek bij de Leuvehaven. 
En dit helaas grotendeels in de regen. Maar bij de 
start wordt het droog en zien we zelfs de zon even! 
 
De massastart is altijd indrukwekkend, en zeker voor 
de toeschouwers is het een prachtig gezicht om het 
hele veld met meer dan 50 sloepen onder de Eras-
musbrug door te zien gaan. Het is alleen wel druk en 
hectisch, want het zijn ook nog eens de Wereldha-
vendagen. Ergens worden we de verkeerde kant van 
een boei om gedwongen – en we weten het meteen: 
strafseconden dus…

Bij de start en bij de Kuip staan vrienden en fami-
lie ons aan te moedigen, altijd leuk, ook omdat zij 
mooie foto’s en filmpjes maken. En onder de Van 
Brienenoordbrug vind ik nog genoeg adem om een 
deel van hét Feyenoord-lied te zingen: “Wat is dat 
voor een club, die club uit Rotterdam, daar aan de 
Maas bij Brienenoord, dat is Feyenoord!”

Het is hard werken, ook voor de stuurvrouw, en de 
nieuwe route leidt ons richting Bolnes, langs de Ark 

van Noach en om de Stormpolder heen weer richting 
de finish bij het Boerengat. Knobbelig water, nog een 
buitje, maar we finishen in een keurige tijd, die helaas 
door de straf wat slechter uitpakt. 

Dat doet niets af aan de prestatie van roeiers en 
stuurvrouw en aan de mooie dag op die uitdagende 
Maas. Voor mij met recht een mooi eerbetoon aan 
mijn vader! 

Elma Voogt (team Meiden van Staal)

M A A SR ACE
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  Meiden van Staal

  Met bestuurslid  Elly van Kampen als stuurvrouw
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V RI JWILLI GER SD IN ER

Het is vrijdagavond 27 september. Wat vroeg voor 
een vrijwilligersdiner dat gewoonlijk nabij de offici-
ele verjaardag van de vereniging (14 oktober) wordt 
gehouden. Dat kan dit jaar niet want op 1 oktober 
gaat de grote renovatie beginnen. 

We nemen in dit weekend heel veel afscheid: afscheid 
van de oude toiletten en douches, afscheid van ver-
ouderde elektriciteitssystemen, afscheid van riolen 
die af en toe stinken, maar - zo blijkt in de loop van 
de avond - ook afscheid van onze chef-kok Carlos die 
voor nog hogere doelen in zijn culinaire bestaan gaat. 
Dat zal hem ongetwijfeld lukken. 

We nemen ook afscheid van een watersport - en ver-
enigingszomer met heel veel hoogtepunten en acti-
viteiten. Tijdens het diner dat uit happen en gangen 
uit diverse continenten bestaat, gaat voorzitter Max 

met de microfoon langs bij alle vertegenwoordigers 
van Kaagactiviteiten om ze te vragen naar hoe ze te 
werk gaan en wat ze te wensen hebben.

Er zijn er ongeveer 80 aanwezig, maar de ploeg is 
in wezen veel groter. De Roeicommissie, de Zeilwed-
strijdcommissie, de vrijwilligers van Sailability, de 
ploeg die de ‘Noord’ vaarklaar houdt, de Commis-
sie Jeugd en Opleidingen, de Motorbootclub. Ver-
geet ook niet de organisatie van de Zomeravond-
wedstrijden. 

Ik kan het niet laten: een bijzondere vermelding ver-
dient onze ploeg Boeienmeiden (en Jan Dijk). Som-
migen hadden moeite ze te herkennen. Tarley, Pien, 
Merel en Suzanne in schitterende jurken, trendy kap-
sels en chique schoeisel in plaats van laarzen. En Jan, 
tientallen kilo’s kwijt, pak gevonden waar hij weer in 

Een laatste weekend in de Sociëteit

               Marieke van Schie legt uit hoe ze de Kaagrace voor elkaar krijgt: met heel veel vrijwilligers!     Bedankt, Koen!     Christine van Eck legt nog eens uit wat Sailability doet

paste. Patricia Hage kreeg alsnog de Ambassadeurs-
beker uitgereikt die haar in het voorjaar al was toe-
gekend.

Ja, we namen afscheid van heel veel, maar alleen 
maar om volgend jaar in april gebruik te kunnen 
maken van het totaal gerenoveerde deel van het 
gebouw achter de koepel en – hoogtepunt van het 
jaar voor de hele vereniging – de 100ste Kaagweek 

die (zo meende ik op te vangen) anders en grootser 
wordt dan alle 99 voorgangers. Met zoveel enthousi-
aste vrijwilligers en geleid door een bestuur dat weet 
wat het wil, moet dat  gewoon lukken. Het was een 
gezellige, lekkere avond. Natuurlijk waren er Kaag-
bordjes voor iedereen. 

Wim van ‘t Hoogerhuys

^'s Addie de Moor



RO N D & PL AT

Rond, plat & polyclassics  

De Kaag, 1920, zomaar een foto maar die foto zegt 
alles. Het is een plaatje waar het zeilen in Neder-
land allemaal mee is begonnen, gaffeltuigen, zij-
zwaarden, loefbijtertjes en kluiverbomen. Majes-
tueuze Boeiers, Lemsteraken en andere ronde- en 
platbodemjachten.

September 2019, en wij lezen op de website van 
KWV De Kaag: 
Artikel 10. De wedstrijden zullen gevaren worden op 
de Kagerplassen. 
Artikel 11. Banen De te zeilen banen voor de serie 
wedstrijden zijn de banen zoals aangegeven op de 
banenkaart “Rond & Plat 2019”.

De Kaag is honderd jaar verder maar wat goed is 
dat blijft. Het weekend Rond, Plat &  Polyclassic is 
niet weg te denken bij de vereniging. Het was dit 
jaar heerlijk najaarsweer en de zeilomstandighe-
den waren prima. In de eerste klasse open jachten 
deden twaalf deelnemers mee. Wat een prachtig 
gezicht. De race werd gewonnen door de Astrea, 
met Leopold Hertzberger als schipper. Tweede werd 
de Hommel van Dirk Slijper en derde de Fram van 
Martijn Perdijk. De Tjalken startten alleen in de 
tweede klasse, met vier deelnemers. De stemming 
op het water en aan de wal zat er opperbest in. En 
dan het uitzicht! Wat een prachtige schepen die 
met veel liefde worden verzorgd door de eigena-
ren. De Kaag mag trots zijn op deze vloot. De win-
naar na twee dagen en drie gevaren wedstrijden 
was De Weer en Wind van Bert Fokkema. Tweede 
is geworden ‘t Vrouwtje van Galen met als schip-
per Jos van Galen. 

 
Gerrit Kranenburg-Marijt
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True Colours en de Toekomst zijn samen de grootste o� set en digitaal 
drukker van Midden Nederland. Groot in mogelijkheden, kwaliteit en 
service welteverstaan. Persoonlijk contact met onze klanten vinden wij 
belangrijk en we zijn zo veelzijdig als u maar wilt.

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

Kan niet
bestaat niet

Uw maritieme totaal specialist!

meer informatie vind u op:

www.MaritiemCentrumRijnzicht.nl

Maritiem Centrum Rijnzicht   |   Valkenburgseweg 70   |   2223 KE Katwijk a/d Rijn    |   Tel. 071-40 27 000   |   info@maritiemcentrumrijnzicht.nl
Like ons op Facebook  https://www.facebook.com/MCRijnzicht volg ons op Twitter @RijnzichtGroepwww.maritiemcentrumrijnzicht.nl

• In- en verkoop sloepen/sportboten
(gespecialiseerd in rubberboten (ribs)

• In- en verkoop van in- en outboard motoren
• Reparatie en onderhoud boten en motoren
• Lpg ombouw van in- en outboard motoren
• Polyester en tubes (rubber) reparatie
• Totaal schilder- en lakwerk van boven tot onder de waterlijn
• Stalling zomer en winter (4500 m2)
• Rib & tenderverhuur
• Event service

Sailservice Ontzorgt!

Hulp nodig bij het organiseren van een watersport wedstrijd, clinic of iets 
soortgelijks? Sailservice biedt uitkomst! Van portofoons tot boeien, ribs 
met gediplomeerde drivers, zelfs een ervaren team voor race management 
staat klaar. Sailservice kan daar allemaal voor zorgen, zodat uw evenement 
een groot succes wordt en u en uw leden zelf optimaal kunnen genieten. 
Klein of groot evenement, Sailservice ontzorgt! 

kijk voor meer informatie op www.sailservice.org of mail naar info@sailservice.org
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H AV EN O OST

           Vloer voor de aanbouw van de Societeit gestort       Onderhoud  van de Kaag 1 door Ronald en Onno (hieronder)

      Wim Hoek maakt een trap voor De Noord

      De eerste muur wordt opgebouwd in de Societeit

           Ledenzaal wordt Van Hoolwerff-zaal

       W E R K  I N  U ITVO E R I N G 

Als u op Haven Oost bent zult u zien dat het er anders uit ziet dan normaal. De werkplaats is 
voorzien van een extra werkplek en ’t Lichthuys wordt in de weekenden voorzien van een ‘aan-
bouw’. De wedstrijden en trainingen worden nu gegeven vanuit Haven Oost en om iedereen 
plaats te bieden is er meer ruimte gecreëerd.  Allemaal handige oplossingen.  

TENTENKAMP 
OP HAVEN OOST



T 
ijdens de drukste vrijdagavondspits van het jaar 
(ring zuid A10 afgesloten) rijden we met boot 

en trailer en tassen vol eten naar Muiden, anderhalf 
uur zouden we er volgens de tomtom over doen maar 
onze slimme chauffeur kent de binnenwegen op zijn 
duimpje. Na het kranen met alle tassen en proviand 
op pad naar driemaster Nil Desperandum waar maar 
voor liefst vier van de vijf Kaagteams onderdak voor 
de nacht te vinden.

Na een leuke vrijdagavond in de kajuit van de Nil is 
zaterdagochtend het harde leven aangebroken. De 
steigers zijn nat, de boten glad en ja hoor, ook dit jaar 
glijdt er weer iemand (we noemen geen namen) in 
het water, bril weg. Schipper Ab heeft het geduld om 
met een garnalennet net zo lang te dreggen tot de 
bril weer boven water is. 

Bij de eerste wedstrijd is het meteen al bar en boos: 
regen, hagel en veel wind terwijl we op onze start 
liggen te wachten. Het is niet de eerste keer dit sei-
zoen, het is een natte nazomer en herfst. Het begon 
al met een enorme bui tijdens de wedstrijd in Gent, 
daarna Bruinisse afgelast, in Urk noodweer, Makkum 
afgelast, buien tijdens de Maasrace, de hele dag nat 
tijdens de Amsterdamse Grachtenrace. Dus gelaten 
doen we een regencape aan terwijl we met de boot 
voor het Muiderslot op de start liggen te wachten. 

We horen bij de laatste sloepen die mogen vertrekken.

En tja, dan zit er niets anders op dan in de gietende 
regen zoveel mogelijk uittrekken en gáán. Het roeien 
gaat lekker, halverwege is het droog en we zijn Pam-
pus rond voordat we er erg in hebben. Maar dan komt 
de wind, het lijkt alsof we niet vooruit komen maar 
weten toch nog de nodige boten te passeren. 

Bijkomen op de Nil Desperandum met een kop soep. 
We liggen langs het wedstrijdparcours, dus kunnen 
de mannen vanaf het zeilschip aanmoedigen en dan 
is het alweer middag: de tweede wedstrijd! Het is 
droog, zelfs zonnig. Ook dat is bekend van MPM, 
iedere wedstrijd totaal andere weersomstandighe-
den.

Hoogtepunt is de zaterdagavond, niet in de feesttent 
maar op ons eigen schip. We koken voor drie teams, 
35 man, en het is weer buitengewoon gezellig. Echt 
op tijd naar bed lukt niet, maar de zondagochtend-
wedstrijd verloopt desondanks prima. Minder wind 
dus betere roeitijden net als de andere Kaagw halers. 
Ook de Gigs hebben het weer prima gedaan. Met een 
fles Schipperbitter uit Muiden weer op huis aan. 
 

Addie de Moor

Geen mooier afsluiting van  
het roeiseizoen dan in Muiden
In het weekend van 2 en 3 november was De Kaag bij de laatste roeiwedstrijd van het jaar ver-
tegenwoordigd met drie Whalerteams en twee Gigteams. De echte liefhebbers kunnen niet 
wachten tot het begint en arriveren altijd al op vrijdagavond.

MU IDEN PA MPUS MU IDEN
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          Roeisters uit vier teams in twee boten aan de start   Brillenvangst

   Heren 1 in actie    Kaagtijgers



26     KAAGNIEUWS     

X X X X X N A K A AG

KAAGNIEUWS     27

DE NAKAAG 
EN DAT WAS HET DAN
Je kon het eind september de hele week al zien 
aankomen: de weersvoorspellingen voor het 
weekend waren behoorlijk onheilspellend. Eind 
van het wedstrijdseizoen en de inschrijvingen 
druppelden moeizaam binnen. Nieuw en verheu-
gend daarbij waren de Finnjollen. Voor het eerst 
in decennia de mooiste en meest zeewaardige 
eenmansboot  weer aan de start op de Kaag. ‘De 
Kaag Finnmasters’ zijn ontstaan tijdens de zomer-
avondwedstrijden en de vloot blijft zich uitbreiden.  

O 
p vrijdagochtend telden we 39 inschrijvingen 
in vier klassen. Op zaterdagochtend bleek dat 

we op maximaal 32 boten konden rekenen. De zeven 
Regenbogen, waarvan een aantal gestuurd zou wor-
den door een bemanning vanwege de Gerhard Potma 
wisselprijs, meldden zich, gezien de weersverwach-
ting, massaal af. Wat zou er van de rest overblijven? 

De startboot ging het water op en een baan werd 
gebouwd. Van de elf Valken kwamen er zeven het 
water op. Er kwamen drie Finnjollen en vijf Twaalf-
voetsjollen. Een behoorlijk gedecimeerde vloot. We 
begonnen met een wind 5 uit zuidwestelijke rich-
ting. Gedurende de wedstrijd kwamen er buien en 
ging de wind naar windkracht 6 en 7. De Jollen wer-
den ingekort en een paar Valken en de Finnen voe-
ren een hele baan.

Frans Bakker was de eerste in de Valken, Ted 
Duyvestijn werd de trotse winnaar in de Finnen 
en Sipke Schuurmans bracht zijn jol als eerste over 
de finish. We besloten de Uitstel over de A te tonen. 
Dat was maar goed. De rest van de dag kwam de 
wind, tot ‘s avonds laat, niet onder de 30 knopen. 

Terug in de Koepel werd het alsnog heel 
gezellig: Koen had de Larry Cook Brass-
band geregeld. Vanaf vier uur swingde 
de hele Sociëteit op de muziek van 
deze koperblazers met ritme-
sectie. Het werd drukker en 
drukker en om een uur of 
zeven genoot iedereen van 
Carlos laatste avondmaal.

Net als voor zaterdag zag het weer-
beeld voor zondag er wankel uit. Op de Noord-
zee een windkracht 8 die wel of niet helemaal aan 
land zou komen. Alle voorspellers zeiden dat dat 
ging gebeuren. Dus om 9 uur de bekende 
vlaggen weer gehesen en dat was het 
dan. Nu namen we echt afscheid van een 
mooie zomer. 

Wim van ’t Hoogerhuys
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De dagen worden korter, we zitten alweer volop in 
de herfst. Maar we genieten nog na van een fantas-
tische zomer op en in het water. De Micro Magic’s 
hadden een spannend zomerseizoen. 

Op het Vennemeer werden op dinsdagavond vele 
wedstrijden gevaren, georganiseerd door Thijs en 
Bert verliepen deze avonden als vanouds vlekkeloos. 
Het aantal deelnemers was helaas wat beperkt, maar 
het niveau van de deelnemers wordt steeds hoger. 
Vooral nieuw lid Freek bleek een geduchte concur-
rent voor de gevestigde orde.

Uiteindelijk moest op de laatste dag de beslissing val-
len, en de allerlaatste wedstrijd gaf de doorslag: de 
NED 259 veroverde op het nippertje de eerste plaats, 
gevolgd door de NED 91 en de NED 99.

Het was weer een mooie zomer, Bert en Thijs, harte-
lijk dank voor de organisatie! 

En inmiddels zitten we alweer volop in de winter-
competitie!

Henk Jan Visser

   
 

Einduitslag MM Zomer na 6 wedstrijddagen 20 augustus 2019 

   Race 1 = Einduitslag 11 juni 

   Race 2 = Einduitslag 25 juni 

   Race 3 = Einduitslag 9 juli 

   Race 4 = Einduitslag 23 juli 

   Race 5 = Einduitslag 6 augustus 

   Race 6 = Einduitslag 20 augustus 

   
   

Punten houden rekening met 2  aftrekwedstrijden  
   

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 

1 259 Henk-Jan Visser 4,0 (2) (dnc) 1 1 1 1 

2 91 Freek Burger 6,0 1 1 2 (3) (dnc) 2 

3 99 Bert Osborne 10,0 (3) 2 (3) 2 3 3 

4 6 Timo Zwerver 18,0 (6) 5 (dnc) 5 4 4 

5 13 Thijs Hoogland 21,0 (7) (6) 5 6 5 5 

6 2457 Huib Boelhouwer 22,0 4 4 4 (dnc) (dnc) dnc 

7 455 Rino van Schie 25,0 (dnc) 3 (dnc) dnc 2 dnc 

8 861 Charles Jacobs 34,0 (dnc) (dnc) dnc 4 dnc dnc 

9 2323 Gerard Muijzert 35,0 5 (dnc) (dnc) dnc dnc dnc 

   

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003 
Copyright 1986 - 2019, Leo G Eggink, Zoetermeer 

Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl  

 

 

Winterwedstrijden  MM
Bij het ter perse gaan van dit nummer van het 
Kaagnieuws zijn er al vier wedstrijden van het  
winterseizoen achter de rug. Maar er zijn nog  
flink wat wedstrijden te gaan: 

22 december 2019
28 of 29 december 2019 - de prestatie lange tocht
5 januari 2020
19 januari 2020
2 februari 2020 - MM Nederland 
23 februari 2020 
15 maart 2020  (=gewijzigde datum)
29 maart 2020  
5 april 2020 - incl prijsuitreiking
 

Spannend einde  
Zomeravondwedstrijden
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‘s Nachts is het spooky stil op de sociëteit en vooral 
op de jollensteiger. Naast de kabbelende golfjes 
geen geluid of het moet het geloei van een koe zijn 
bij Van Schie.

Ik, CoCootje, lig aan deze steiger samen met vele Jol-
len-meiden. Maar in het bijzonder met mijn twee 
hartsvriendinnen Lotje en Iris. Ik lig in het midden en 
ben een beetje de gangmaker van het stel. Lotje is 
erg bereisd. Gaat erg vaak naar Frankrijk en vaart veel 
op het meer van Genève. Haar lijntjes heten dan ook 
heel anders dan die van Iris en mij. Oh la la..Iris vindt 
zichzelf wel de mooiste en dat is ook wel zo, eigen-
lijk. Maar wel een toffe meid. Wij vermaken ons in het 
donker uitstekend. Beetje gekheid maken met elkaar.

Regelmatig is er bij Koen een bruiloft. Dan is het voor 
ons genieten. Zo aan het einde van het feest gaan de 
gasten weer naar huis en lopen zo naar de pont zoals 
het hoort achter de heg langs. Vinden wij natuurlijk 
niet spannend. 

Maar het komt gelukkig ook vaak voor dat gasten 
voor de heg langs lopen en zo over de Jollensteiger en 
vervolgens op de steiger richting ponton gaan lopen. 

Niets mis mee, maar met palen van 12 cm en net één 
roseetje teveel op is het voor ons drieën lachen gebla-
zen. Vooral als de dames aan het einde van de jollen-
steiger, naast Lotje, een gemeen dwars opstapje op 
moeten. Daar is geen hoge hak tegen bestand en ook 
dat éne glaasje rosé helpt dan niet mee. De begelei-
dende heren hebben ook nog een paar 0,0-biertjes te 
weinig op, wat ons plezier nog meer verhoogt. 

Na het aanhoren van een paar woorden die niet op 
de Kaag thuis horen, gaan zij weer verder en komen 
aan bij het ponton met de blauwe lesboten. En oei, 
nu is het wel echt een brug te ver voor die palen en 
keren ze weer om. Vaak zijn nu de hakken al uit, maar 
dat ene glas zit nog steeds in de benen. De heren zijn 
vaak wat stiller nu. Al met al weer een vermakelijke 
nacht voor ons drietjes. 
 
Maar onze favoriet is de Kaagweek. Want dan is het 
echt bal bij ons in het hoekje. Zo donker!..
Er zijn altijd stelletjes die dat nu juist erg prettig vin-
den, maar wij zien alles. Echt alles…..

Knuffel, CoCootje

CoCootje en het nachtelijk vertier

CO CO OTJ E

>

DE JONG TECHNOVARIA
MARINE AND MOBILE

020-6916311   Amsterdam   071-5212101
www.dejongtechnovaria.nl

Technisch specialist voor o.a.: scheeps-elektra, omvormer, accu, airco, 
verwarming, koelkast, solar, lader, dynamo, startmotor, 

gassystemen en generator

De Jong Technovaria 115x160.qxp_De Jong Technovaria  02-07-18  10:46  Pagina 1

TEAM KAAG 
ZOEKT NOG 
STEEDS EEN 
HOOFDTRAINER 
EN TRAINERS. 

Heb je interesse? mail dan naar jeugd@kwvdekaag.nl

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

Openingstijden:
Ma t/m vrij 9.00 - 18.00 uur 
Zat 9.00 - 17.00 uur

TIJSSENWATERSPORT 
SINDS 1969 EEN BEGRIP

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

Cobb BBQ

Groot assortiment
teak accesoires.

Alles voor sloep, 

motorjacht, zeilboot 

of wedstrijdschip.

Direct uit voorraad 

leverbaar, ook online!
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Roeien is een geweldige sport die je tot hoge leeftijd 
kan uitoefenen. KWV De Kaag telt 215 roeileden. De 
vereniging heeft zes roeisloepen ‘in de aanbieding’, 
drie Whalers en vier Gigs, waar de verschillende 
roeiteams in trainen. Ieder team heeft een eigen 
trainingsavond, -middag of -ochtend. En ieder team 
heeft zijn eigen ambitie; sommige teams roeien 
wedstrijden en trainen fanatiek, andere teams zijn 
recreatief.

H 
et is altijd fijn als de vereniging nieuwe roei-le-
den mag verwelkomen. Maar hoe begin je als 

nieuweling en waar moet je voor kiezen? Wil je in een 
Whaler of in een Gig? En vind je roeien wel leuk? Hoe 
kom je daar achter? Daar hebben we het volgende op 
gevonden!

Roeistrippenkaart voor beginners
Alle toekomstige roeitalenten melden zich eerst aan 
bij het secretariaat van De Kaag. Dat kan telefonisch: 
071 - 30 10 035, ter plekke bij het havenkantoor: Kaag-
straat 1-2361 KM in Warmond of per mail: secr@kwv-
dekaag.nl. Dan gaat het balletje rollen en volgt een 
uitnodiging om op zaterdagmorgen proef te roeien. 

Met een roeistrippenkaart mag je gratis proefroeien, 
drie keer in een Whaler en drie keer in een Gig. Na 
zes trainingen moet er gekozen worden. Wil je door 
met roeien en lid worden van KWV De Kaag? En welk 
type roeiboot heeft de voorkeur: een Gig of een Wha-
ler? De persoonlijke voorkeur zal de doorslag geven. 

Roeitechniek
Elk boottype heeft haar eigen roeitechniek. De wha-
ler is voor het zware werk. Dit type sloep werd vroe-
ger gebruikt bij de walvisvangst. De boot biedt plaats 
aan acht roeiers en een stuurman/-vrouw. De Gig is 
geschikt voor zes roeiers en een stuur. Dit boottype 
werd ontworpen om loodsmannen naar een schip te 

roeien die een loods nodig hadden om de haven vei-
lig binnen te varen. De Gig heeft een technische roei-
stijl die lichter is dan de whaler-roeitechniek. 

Roeitalent
Voor de Whalers nam Wilma van Winsen zeven jaar 
geleden al het initiatief om op zaterdagochtend 
belangstellenden kennis te laten maken met het 
roeien in een whaler. En dat werd al snel een succes: 
heel veel nieuwe Whaler-roeiers van de laatste jaren 
zijn op die manier bij De Kaag gaan roeien. Wilma 
is dit najaar gestopt, ze heeft het altijd met plezier 
gedaan maar wil ook weleens een zaterdagochtend 
vrij en tijd overhouden om zelf nog te roeien.

Nieuwe Gig-roei-talenten kunnen sinds een paar 
jaar terecht bij Rogier Geers. Om de startende roei-
ers direct een teamgevoel bij te brengen werd daar 
een teamnaam bedacht: Newbies. Een Engelse naam 
die wordt gebruikt als ervaren mensen ruimte geven 
en versterking bieden aan een nieuweling om erva-
ring of kennis op te doen. Sinds twee jaar gaan ook 
de Newbies iedere zaterdagmorgen van 10.00 tot 
11.30 uur vanuit Haven Oost in Warmond het water 
op om een trainingsrondje te maken. 

De meer ervaren roeiers zitten ‘op slag’ en helpen 
zo mee de onervaren roeiers de techniek, termino-
logie en juiste roeibewegingen bij te brengen. Een 

>

Leren 
sloeproeien  
bij 
KWV De Kaag 

  Rogier met zijn opvolgster Annelies voor beginnerstraining          in een Gig op de zaterdagochtend
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startende roeier moet over enig talent beschikken, 
zo leert de ervaring. Naast technische roei-tips ligt 
de focus in het begin vooral op het gelijk roeien. Alle 
riemen moeten op hetzelfde moment het water in 
en ook weer uit. Dat lijkt eenvoudig, maar dat is 
het niet. 

Rogier: “Je merkt snel of het wel of niet iets is voor 
je. Zeker de Gig-roeitechniek vraagt enige aandacht. 
Ondanks dat er veel te leren valt, of misschien wel 
juist daarom, willen mensen doorgaan en lid wor-
den. De afgelopen twee jaar hebben we ruim 15 
tot 20 dames en heren ‘aan het roeien’ gekregen! 
Erg leuk als ons enthousiasme aanstekelijk werkt.” 

Het grootste succes tot nog toe was het ontstaan 
van een geheel nieuw roeiteam. Rogier: “Op een 
gegeven moment was er een behoorlijk aantal 
mannen en vrouwen die het initiatief namen een 
nieuw mixteam te starten. Het Barca Nueva-team 
roeit nu alweer ruim een jaar met elkaar. Gewel-
dig toch?” 

Ook uit Wilma’s kennismakingstrainingen is een 
nieuw team voortgekomen dat inmiddels regel-
matig wedstrijden roeit: Kaegerslag. Anderen zijn 
in bestaande recreatie- of wedstrijdteams beland.

Deze zomer besloten Rogier en Wilma dat het tijd 
werd om het stokje over te dragen. Rogier: “Langs 
deze weg wil ik de roei(st)ers van de andere teams 
bedanken voor hun assistentie om te coachen en 
de boot aan te vullen als we mensen te kort kwa-
men. We hebben dit samen voor elkaar gekregen.”

Winterstop
Vanaf november is er een winterstop. In maart 2020 
is iedere nieuwsgierige roeier in spé van harte wel-
kom om deze prachtige sport te ontdekken en te 
genieten van al het moois dat het Kaagwater te 
bieden heeft. 

Caroline van der Weijden
Roeicommissie-Gig portefeuille

“Je merkt al snel of het wel of 
niet iets voor je is” 

Opvolging Rogier  
al geregeld
Toen Diva-roeister Annelies Batelaan 
hoorde dat Rogier vervanging zocht, was ze 
direct bereid zijn taak over te nemen. Anne-
lies: “Ik ben zelf begonnen als roeister in het 
Newbie-team. Dat is nu ruim twee jaar gele-
den. Omdat ik zelf veel baat en plezier heb 
beleefd om via de Newbies de roeisport te 
ontdekken, maak ik graag tijd hiervoor vrij.”

De aandacht gaat momenteel vooral uit 
naar de werving en naar een vlottere door-
stroom. Annelies: “Het kan soms enige tijd 
duren om plek te vinden in een geschikt 
bestaand roeiteam. Hier moet meer vaart in 
komen. Daarom heb ik met een enquête de 
roeiwensen van alle Kaag-roeiteams in kaart 
gebracht. Nu weet ik precies wat de ambities 
zijn van ieder team en of zij op zoek zijn naar 
uitbreiding. Zo hebben we beter overzicht en 
snijdt het mes aan twee kanten.”

De ervaring leert dat het werven van nieuw 
talent via het eigen leden-netwerk het beste 
werkt. Annelies: “Daar wil ik op inzetten. We 
gaan ook roeiclinics verzorgen tijdens de 
Kaag-Open Dagen en de Warmondse Water-
dagen. Gigs en Whalers liggen dan klaar om 
het water op te gaan.”

>

  Ook Wilma draagt graag de beginnerstraining             over. Maar sturen blijft ze doen..
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  De nieuwe overkapping voor de Gigs

   Nieuwe kraan!
    Handtekeningen gezet voor de  

verbouwing van de Societeit

    Een hele mooie nazomeravond  
op de Kaag

    Nieuwe schoeiing rondom  
het eilandje op Haven West
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  Opgeknapte Van Hoolwerff-zaal

             In de prijzen bij de Kaagrace      Roeidriedaagse in Heeg

  Winnaar Zilveren Starttoren
   Politie overhandigt symbolisch 

alvast nieuwe riemen

  De oude en nieuwe Kaagrace-voorzitter
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>

We weten het zeker: toen ze de Boerenbuurt ingingen, had het Friese team nog  gewoon een stuurman. 
Maar waar is die gebleven als ze de Boerenbuurt weer uitgaan? Wie weet wat hier gebeurde?  

Gesnapt!

^'s Marjan Schavemaker

Bestuur, medewerkers en redactie wensen u 
fijne liefdevolle Kerstdagen

en een gezellig, feestelijk maar vooral gezond 2020!

Op 12 augustus 1917 werd  
de Kaagsocieteit feestelijk  
geopend met een diner.
 In april 2020 ruim honderd jaar 
verder wordt de gerenoveerde 
Kaagsocieteit heropend na een 
grondige verbouwing.  

Bent u ook zo benieuwd wat  
er dan op het menu staat?  
Nog 4 maanden wachten en 
dan weten wij het! 

Hij is weer boven water. Bij de laatste wedstrijd  
van het jaar, in Muiden, kwamen we ze weer tegen 
en natuurlijk meteen om opheldering gevraagd.  
De stuurman bleek even in de weer met een 
voetriempje van de slagroeier. Wat kan die man 
zich klein maken zeg! 

Addie de Moor

In het vorige Kaagnieuws vroegen we aandacht voor  het raadsel van de verdwenen stuurman. Bij de 
Kaagrace kwam de Friese ‘Stille boot’ de Boerenbuurt uit zonder stuurman. Terwijl de fotograaf zeker wist 
dat die stuurman en bij het binnenvaren van die buurt nog in zat.

?
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Contributie 2020

Bij de contributie wordt opgeteld de bijdrage die de vereniging per lid verschuldigd is aan het Water-
sportverbond. Deze is voor 2020 vastgesteld op € 21,10. Voor personen onder de 18 jaar en gezinsle-
den € 10,55.

Nieuwe leden en oud-jeugdleden die gedurende een periode gelijk aan of langer dan één jaar geen lid 
meer zijn betalen een entreegeld van éénmaal de voor hun categorie geldende contributie.

Leden die de 65-jarige leeftijd hebben bereikt en die bovendien meer dan 10 jaar lid zijn, kunnen op hun 
verzoek worden vrijgesteld van toekomstige contributieverhogingen (uitgezonderd het bedrag voor de 
Watersportverbonds-bijdrage).

Categorie 1: € 194,00

Leden, op 1 januari 27 jaar of ouder, die beschikken over een schip met een vaste lig- 
of staanplaats binnen een straal van 20 km vanuit haven West in Warmond, dan wel 
die een lig- of staanplaats in de jachthaven van de vereniging hebben aangevraagd.

Categorie 2: € 97,50

Leden, op 1 januari 27 jaar of ouder, die niet de beschikking hebben over een schip of 
lig/staanplaats zoals bedoeld in cat. 1.

Categorie 3: € 59,00

Leden op 1 januari in de leeftijdsgroep van 18 t/m 26 jaar alsmede de echtgenoten/partners 
van de leden als bedoeld in de categorie 1, 2 en 3.

Categorie 4: € 41,50

  Leden op 1 januari jonger dan 18 jaar (jeugdlid)

Roeibijdrage: € 123,50

VERzeilen: € 193,00

Havens

Open ligplaats per m² €    36,40

Overdekte ligplaats per m² €    93,00

Staanplaatsen op de wal (jollenveld) €  236,50

Staanplaatsen op de wal (jollenveld binnen hek) €  314,00

Staanplaatsen op trailer incl. elektrische helling €  680,00

Abonnement elektrische helling €  204,00

Staanplaatsen op trailer incl. kraanhuur €  781,00

Abonnement hijskraan €  224,00

Ligplaats op optimistenrek €  106,50

Huur kast €    34,50

Kraanhuur per keer €    27,50

Kraanhuur uit/in €    40,00

Passantenplaatsen voor leden en niet leden per strekkende meter per nacht. (Leden  
hebben recht op twee gratis overnachtingen in onze havens) €      1,50

Winter lig/staanplaats per m² gebruiksmaat (1/10-31/3) €    11,70
Winter lig/staanplaats voor passanten per m² gebruiksmaat (1/10-31/3) mits plaatsen 
beschikbaar €    15,75

Trailerstalling per m² trailermaat (periode 1/4-30/9) €    11,70

Vastrecht electra €    20,00

Verbruik electra/kwh van 1/1 - 31/12 €      0,22

Toegangspas €      5,00
Ynglingzeilen

 Bijdrage per jaar €    26,50

 Bijdrage per jaar (vaste boot, team) €  156,00
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Maand Datum Kaagactiviteit

Januari 5 Micro Magicwedstrijd

11 Nieuwjaarsreceptie

12 Winterwedstrijd

19 Micro Magicwedstrijd

Februari 2 Micro Magicwedstrijd

9 Winterwedstrijd

23 Micro Magicwedstrijd

Maart 8 Winterwedstrijd

8 Wintertraining jeugd

15 Micro Magicwedstrijd

15 Wintertraining jeugd

22 Wintertraining jeugd

26 Verschijningsdatum Kaagnieuws

29 Wintertraining jeugd

April 4 & 5 Trainingsweekend Yngling

11 t/m 13 Internationaal Paasevenement

20 Spreekuur Bestuur

22 Algemene Leden Vergadering

24 Opening Kaagsociëteit

24 Burenborrel

25 & 26 Voorkaag

Mei 2 Havendag

6 Zomeravondwedstrijd

9 & 10 Marieholm-evenement
12 t/m 21 Motorboottocht

13 Zomeravondwedstrijd

16 & 17 Eredivisiezeilen Jeugd
17 Havenborrel
17 Voorjaarstraining jeugd
20 Zomeravondwedstrijd

Maand Datum Kaagactiviteit

24 Voorjaarstraining jeugd
27 Zomeravondwedstrijd

30-31 Pinksterevenement 12 Voetsjollen

Juni 1 Pinksterevenement 12 Voetsjollen

3 Zomeravondwedstrijd

7 Voorjaarstraining jeugd

10 Zomeravondwedstrijd

13 Kaagrace

14 Voorjaarstraining

17 Zomeravondwedstrijd

20-21 Midzomernachtevenement

21 Voorjaarstraining

24 Zomeravondwedstrijd

28 Voorjaarstraining

Juli 1 Zomeravondwedstrijd

5 Voorjaarstraining jeugd   

8 Zomeravondwedstrijd

9 Verschijningsdatum Kaagnieuws

13 Spreekuur Bestuur

15 Zomeravondwedstrijd

16 Kaagdiner

18 t/m 21 Jeugdweek

18 & 19 Jeneverboomtrofee

19 Culinaire Sloepentocht

21 Sprintrace roeien

22 t/m 26 100ste Kaagweek

22 Zomeravondwedstrijd

29 Zomeravondwedstrijd

31 Zomeravondwedstrijd

Aug 5 Zomeravondwedstrijd

Maand Datum Kaagactiviteit

12 Zomeravondwedstrijd

19 Zomeravondwedstrijd

26 Zomeravondwedstrijd

Sept 6 Najaarstraining jeugd

12 & 13 Rond, Plat & Polyclassics

12 Havenborrel

13 8 Uurs race

13 Najaarstraining jeugd

18 t/m 20 KNMC weekend

19 & 20 Combi wedstrijden

20 Najaarstraining jeugd

24 Verschijningsdatum Kaagnieuws

26 & 27 Nakaag

27 Najaarstraining jeugd

Okt 3 & 4 Lange afstandwedstrijd Valken?

4 Najaarstraining jeugd

11 Winterwedstrijden

11 Najaarstraining jeugd

12 Spreekuur Bestuur

Nov 1 Wintertraining jeugd

8 Wintertraining jeugd

8 Winterwedstrijden

15 Wintertraining jeugd

19 Algemene Leden Vergadering

22 Wintertraining jeugd

29 Wintertraining jeugd
Dec 13 Winterwedstrijd

17 Verschijningsdatum Kaagnieuws

KAAGNIEUWS     4544     KAAGNIEUWS     



46     KAAGNIEUWS     

PER SO N A LI A

CONDUCT VASTGOED B.V.
Bel Jan Willem ten Kley of ir. Kim ten Kley-Keeris MRE BA
Burg. Ketelaarstraat 3a, 2361 AA Warmond  |  071 3019121  
info@conductvastgoed.com  |  www.conductvastgoed.com

WARMOND

CONDUCT
VASTGOED

D E  S P E C I A L I S T   I N   W O N E N   A A N   H E T   W A T E R 

KAGERPLASSEN

OEGSTGEEST

KAGERPLASSEN

OUDE WETERING

OEGSTGEEST

VERKOCHT

Bezwaren tegen het voorgestelde lidmaatschap 
kunnen tot vier weken na de aanmelddatum 
schriftelijk worden ingebracht bij het bestuur. 
Na deze termijn zal het bestuur beslissen over 
toekenning van het lidmaatschap.

Voorgestelde leden
Naam Woonplaats Voorgesteld door:
De heer A.H. Boot Oegstgeest De heer L. Koning
De heer J.H. Bos Leiden De heer H.M.C. Sillen
De heer H.W. van Egmond Leiden De heer D.E. van Beek De heer G.J.M. Schotman
De heer R. van Groesen Leiden
De heer P. Habing Leiden De heer J. Verberne
De heer C. Heemskerk Noordwijk
De heer M.J.M. van Hoek Leiden De heer H.J. Mulder De heer H. Mulder
De heer M.D.N. Kagchelland Voorschoten oud-lid
De heer J.W.D. ten Kley Leiden De heer C. ten Kley De heer E. ten Kley
de heer H.M.J. Klinkhamer Warmond V.C. Groenendijk T. Breet
De heer J.C.L. Kuiper Amsterdam D-J Zweers R. v.d. Borch tot Verwolde
De heer C.J. van Maanen Katwijk aan de Rijn De heer H. van den Anker De heer A. Mulder
Mevrouw M.P. Mulder Zoeterwoude A.J. Mulder W. Hoek
Mevrouw J.J. Mulder Rijnsburg A.J. Mulder W. Hoek
Mevrouw Y.C. Mulder Rijnsburg A.J. Mulder W. Hoek
De heer M. van Munster Rotterdam De heer G. Vrind De heer C. ten Kley
De heer G.M. Overdevest Wassenaar Mevr. F. Kuiters-Zeevenhooven De heer C.F.E. Hoffman
De heer A.M. Ros Leiden De heer C. Raaphorst De heer D.P. Veldhuijsen
De heer J.C. Sarlet Nijeveen Oud lid
De heer W.H. Schoemaker Amsterdam Mevr. L. Eichhorn De heer J.B. Lucas
De heer R.A. van Sluys Noordwijk Oud lid
De heer P.J. Vooijs Katwijk De heer J. van der Plas

2019

De publicatie “Personalia” is ook te lezen 
op de website onder “vereniging”.
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Beëindiging lidmaatschap
Als u uw lidmaatschap van KWV De Kaag wilt 
opzeggen, moet u dat schriftelijk doen, door een 
opzeggingsbrief naar het secretariaat te sturen. 
Opzegging kan alleen tegen het einde van het 
lopende verenigingsjaar en wel vóór 1 december. 
Bij een opzegging ná 1 december loopt het  
lidmaatschap door tot het einde van het eerstvol-
gende verenigingsjaar.

Gezinsleden/Jeugdleden
De heer H. Yntema, Leiderdorp

Overleden
"Hij keek naar de zon en luisterde naar de wind"

Op 18 november 2019 is  
de heer J.L.J. (Hans) Gaillard overleden

Wij willen de nabestaanden heel veel kracht  
toewensen met het dragen van dit grote verdriet.

http://www.conductvastgoed.nl
http://www.conductvastgoed.com


 Om het nieuwe jaar goed te beginnen 

ontvangt u als Kaaglid de gehele maand 

Januari 10% korting op de Magic Marine 

collectie bij inlevering van de kortingscoupon. 

P R E T T I G E 
F E E S T D A G E N

E N  E E N  M O O I 
Z E I L S E I Z O E N

V O O R  2 0 2 0 !

 Deze coupon is alleen in te leveren bij Tijssen Watersport en niet geldig op reeds afgeprijsde artikelen. 
Geldig van 01/01/2020 tot en met 31/01/2020

1 0 % K O R T I N G

O P  D E  G E H E L E  M A G I C

M A R I N E  C O L L E C T I E

http://www.magicmarine.com

