
19 T/M 22 juli 2018

98ste



CO LO FO N

Uitgave van:
KWV De Kaag
Kaagstraat1 
2361 KM Warmond
tel: 071- 3010035
e-mail - secr@kwvdekaag.nl
website - www.kwvdekaag.nl

Redactie | tekst:
KWV De Kaag

Omslagfoto:
Eric van den Bandt

Foto’s:
Eric van den Bandt

Vormgeving:
Seña Ontwerpers
www.senaontwerpers.nl

21

10

THEMA 2018
DE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST

KAAGWEEKPLEIN
NIEUW DIT JAAR HET ‘KAAGWEEKPLEIN’

•  Voorwoord  ...........................................................................................................................................  5
•  Medewerkers KaagWeek  ...............................................................................................................  7
•  Programma KaagWeek 2018   .......................................................................................................  8
•    Algemene Kaaginformatie  ............................................................................................................ 10
•   Walkant  ............................................................................................................................................... 17
•   Kids  ........................................................................................................................................................ 19
•  Holland - Friesland ........................................................................................................................... 21
•  Club van 100 ....................................................................................................................................... 25
•   Alle KaagWeek wisselprijzen op een rij  ...................................................................................27
•   Ligplaatsreglement  .........................................................................................................................29

...EN VERDER:

15%
KORTING

OP ÉÉN
MAGIC MARINE 
PRODUCT 
NAAR KEUZE!

15%
KORTING NAAR KEUZE!
15% MAGIC MARINE 

PRODUCT 
NAAR KEUZE!

Deze coupon is alleen in te leveren in de popup shop op de Kaag tijdens de Kaagweek van 
19/07/2018  t/m 22/07/2018. Deze Coupon is niet geldig op reeds afgeprijsde artikelen.

M a x i m e J o n k e r

KAAGWEEK 
KORTING!
Als trotste sponsor van de Kaagweek wensen wij alle deelnemers een 

fantastische week toe. Tijdens deze week kunnen alle deelnemers 

gebruik maken van een eenmalige korting coupon bij de Tijssen 

pro shop op de Kaag.

Neem onderstaande coupon mee en geniet van 

15% korting op één Magic Marine product naar keuze.

Kaag_Magazine-adv-Juni-A5-landcape.indd   1 18/06/2018   13:59



KAAGWEEK     5

VO O RWO O RD

Hollandse luchten, witte zeilen en niet te 
vergeten het onvolprezen water van de 
Kagerplassen, de ingrediënten voor een 
geweldige 98ste Kaagweek. Een ding weten 
we zeker, de oudste zeilweek van Neder-
land belooft een groots feest te worden!

N 
ieuw dit jaar is dat we de 98ste 
Kaagweek openen met de dames-

wedstrijden in de Regenboog- en Valken-
klasse. Een leuk begin van de 98ste Kaag-
week waarbij sportiviteit en de ambitie om 
te winnen hoog in het vaandel staan. 

Het wedstrijdcomité is ook dit jaar weer in 
handen van Tom Erik van Strien als mana-
ger en Rob van der Hoogen als wedstrijd-
leider. Zij dragen er zorg voor dat alles wat 
er nodig is om goede wedstrijden te varen 

wordt uitgevoerd. Goede banen, veiligheid 
op het water en een team op de wal dat 
ervoor zorgt dat de registratie en de sco-
ring goed verloopt.

De Kaagweekcommissie bestaande uit Tineke 
van Driel, Menno van Eijk, Gerrit Kranenburg, 
Coen ten Kley en ondergetekende hebben 
ook dit jaar weer een mooi gevarieerd wal-
programma voor u in petto. Wat dacht u 
van een geweldig muzikaal programma, 
dat begint op woensdagavond bij de ope-
ning van de Kaagweek? Het kinderenterain-
ment met als hoogtepunt op zaterdag de 
KidsKaagDag is ook dit jaar weer een mooi 
extraatje voor de jeugd. De grootse prijsuit-
reiking op zondagmiddag? 

Het team van de Kaagsociëteit onder lei-
ding van Koen Sijlmans zorgt er voor dat de 
innerlijke mens niets te kort komt. U kunt 
vanaf 8 uur ’s ochtends bij ze terecht voor 
heerlijke hapjes en drankjes.

Kortom voor iedereen is er van alles te doen 
en te beleven op het water en op de wal.

Namens alle vrijwilligers wens ik de deelne-
mers en bezoekers een succesvolle en gezel-
lige Kaagweek! 

Patricia Paddenburg
Voorzitter Kaagweekcommissie

Wolken, wind en water

DU PRIE WENST U EEN 
FIJNE KAAGWEEK!

Foto: project H
of van Leede

RESTAURATIE  n

RENOVATIE  n

UTILITEITSBOUW  n

WONINGBOUW  n

PROJECTONTWIKKELING  n

DU PRIE BOUW & ONTWIKKELING

WWW.DUPRIE.NL
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MEDEWERKER S K A AGWEEK 2018

Kaagweek Commissie 
Patricia Paddenburg
Tineke van Driel
Coen ten Kley
Gerrit Kranenburg-Marijt
Menno van Eijk

Wedstrijdmanager    
Tom Erik van Strien   

Startschip: Hobbelduif

Startcomité:
Rob van den Hoogen  (WL)
Marc Bergmeijer
Ineke Wolkers
Christine van Eck
Carine Braam
Herman van der Steen

Finish en Scoring:  
Gerda Langenberg
Enid Meereboer
Tom Erik van Strien
Patricia Driebeek 

Boeienboot:
Tarley Krol
Pien Snelderwaard
Kyle van Goeverden
Beer Krol
Bas Molsberger
Hans Hogenboom
Rutger Kuiters

E.H.B.O.:
Patricia Driebeek
Christine van Eck

Informatie en Media: 
Tecla Taconis
Patricia Paddenburg
Tineke van Driel
Eric van den Bandt (fotograaf)
Menno van Eijk
  
Protestcommissie: 
Jan Willem van Weezenbeek (voorzitter)
Dieter van der Schilden
Herman van der Steen
Jaap Hage
Conny Hofman

Umpires:
Jaap Hage
Herman van der Steen
Gérard Vervoort
Hans Kieft
Conny Hofman
Nico van Wirdum
Jacques Kellerman
Nicole de By
Karelina Buijtendorp

Havenmeesters:
Eric de Nes 
Alex Knijnenburg 
Onno Kreeft 

Prijzen: 
Gerrit Kranenburg

Secretariaat:
Pauline de Zwart
Anne Mieke Wijshake
Jolanda van Eijk
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PRO GR A M M A

  Woensdag 18 juli
 19:00 uur Dameswedstrijden Valk en Regenboog
 18:00 – 20:00 uur  Informatie geopend in de ledenzaal inschrij-

ven en uitreiken Kaagweekprogramma’s
 19:30 uur  Start Zomeravondwedstrijden
 17:00 – 19:00 uur  Muziek door de Henk Noppenband
 20:30 – 01:00 uur  Feestelijke Opening 98ste Kaagweek met 

de Henk Noppenband

  
  Donderdag 19 juli
 08:00 uur  Kaagsociëteit geopend voor à la carte ontbijt
 8:30 – 10:00 uur  Inschrijven en uitreiking Kaagweek-

programma’s in de Ledenzaal
1 0:00 en 13:30 uur  Start seriewedstrijden  

(tijden onder voorbehoud)
 17:00 – 19:00 uur    Aftersail borrel op het Kaagweekplein met 

Marcel van Dijkband
 17:00 – 22:00 uur  Menu in de Koepel en op het terras
 21:00 – 23:00 uur  Marcel van Dijkband op het Kaagweekplein
 22:00 – 01:00 uur  Zeilersbal met DJ Charles Bleekveld, 

Saxy mr. S., MC Choral en Frank the Tank in 
de tent

  
  Vrijdag 20 juli
 08:00 uur  Kaagsociëteit geopend voor à la carte ontbijt
 09:00 uur  Regatta Office geopend
 10:00 en 13:30 uur  Start seriewedstrijden  

(tijden onder voorbehoud)
 13 :00 – 17:00 uur  Kinderentertainment met Aquabootjes en 

Springkussen
 16:30 – 19:00 uur  Aftersailborrel op het Kaagplein met  

Migual Sucasas 
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 18:00 uur  Holland Friesland
 18:00 – 22:00 uur  Menu in de Koepel en op het terras
 20:00 – 21:30 uur  Kinderdisco met DJ Michiel NL in de tent
 21:45 – 01:00 uur  Zeilersbal met Captain Midnight XL en  

DJ Michiel NL

  
  Zaterdag 21 juli
 08:00 uur  Kaagsociëteit geopend voor à la carte ontbijt
 09:00 uur  Regatta Office geopend
 10:00 en 13:30 uur  Start seriewedstrijden  

(tijden onder voorbehoud)
 12 :00 – 18:00 uur  Kids Kaagdag met Aquabootjes, spring-

kussen, schminken en een creaworkshop
 18:00 uur  Holland Friesland Teamwedstrijden  

Regenboog
 16:30 – 21:00 uur  DJ Rene en huldiging Holland Friesland, door 

Peter Labrujère
 18:00 – 22:00 uur  Menu in de Koepel en op het terras
 21:00 – 22:00 uur DJ Rutger Kuiters in de tent
 22:00 – 01:00 uur  Zeilersbal met DJ René en O’Nine
  

  Zondag 22 juli
 08:00 uur  Kaagsociëteit geopend voor à la carte ontbijt
 09:00 uur  Regatta Office geopend
 10:00 en 13:30 uur  Start seriewedstrijden  

(tijden onder voorbehoud)  
ook middagwedstrijden

 13 :00 – 15:00 uur  Kinderentertainment met Aquabootjes en 
Springkussen

 15:00 tot 19:00 uur  DJ Charles Bleekveld
 16:30 uur  Grootse Prijsuitreiking 98ste Kaagweek. 
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Kaagweekplein
Nieuw dit jaar is het Kaagweekplein, met 
iedere middag live entertainment en een 
gezellige borrelbar. Tevens vindt u naast 
het podium de uitslagen.
Verder hier ons Regatta Office en een 
sailshop van Tijssen Watersport.

Kaagsociëteit
De Kaagsociëteit is het verenigingsgebouw
van KWV De Kaag. Wat wij aan accommo-
datie te bieden hebben, stellen wij graag 
ter beschikking aan de deelnemers.
Daarbij verwachten wij dat alle deelnemers 
en hun bemanningsleden zich als door ons 
graag geziene gasten zullen gedragen en 
de eigendommen van de vereniging en van 
anderen zullen ontzien.

Prijsuitreiking
Prijzen die bij de prijsuitreiking niet in  
ontvangst worden genomen, blijven  
gedurende  2 maanden ter beschikking van 
de betreffende winnaar bij het secretariaat 
van de vereniging. Zij kunnen daar worden 
afgehaald.

Recreatievaart
De recreatievaart dient te allen tijde te wor-
den gerespecteerd met inachtneming van 
de bepalingen van het Binnenvaart Politie 
Reglement (BPR). Voer na zonsondergang de 
juiste verlichting. Pendelbootjes kunnen vol-
staan met één rondschijnend wit licht, dit 
vooral ter bescherming van eigen veiligheid.
Matig uw snelheid zodanig, dat u voor 
anker liggende schepen en de wedstrijd-
zeilers niet hindert. Dit is tevens van 
belang voor het behoud van de oevers. 
Snelvaren met speedboten is alleen toege-
staan op het Norremeer en de Dieperpoel; 
dit echter uitsluitend indien u in het bezit 
bent van een vergunning voor snelvarende 
boten van de gemeente Teylingen.
Na 0.00 uur is de Koepel uitsluitend toegan-

Handig om te weten

A LGEMEN E K A AGIN FO R M ATIE

kelijk voor deelnemers en genodigden met 
een polsbandje.

Ankeren
In overeenstemming met het BPR dienen 
voor anker liggende schepen een zwarte 
bal voor te hijsen. Schepen die in de Baar-
zenkom voor anker willen gaan wordt  
verzocht dit zo dicht mogelijk bij de wal te 
doen. Dit in verband met het vrijhouden 
van de wedstrijdbaan.

Hijskraan
Op de jachthaven van KWV De Kaag te 
Warmond, Kaagstraat 1, is een hijskraan 
beschikbaar met een capaciteit van 2.000 
kg. Deze kraan maakt het mogelijk om ook 
kieljachten te water te laten. Deelnemers 
aan de wedstrijden van de 98ste Kaagweek 
kunnen gratis gebruik maken van deze  
hijskraan. Trailers kunnen gratis worden 
geparkeerd te Warmond; bij grote drukte 
kan de havenmeester een trailerplaats aan-
wijzen op Haven Oost. 
Belangrijk: uiteraard zal door de grote toe-  >



KAAGWEEK     13

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
professionele accesoires.
kijk op:

magicmarineshop.nl

Alles voor sloep, 

motorjacht, zeilboot 

of wedstrijdschip.

Direct uit voorraad 

leverbaar, ook online!

GORE-TEX
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loop voor het begin van de Kaagweek het 
te water laten van de wedstrijdjachten 
per hijskraan enige wachttijd vergen. U 
kunt dit vermijden door eerder te komen 
en de havenmeester daarvan telefonisch 
op de hoogte te stellen (071-3010035 of 
06-15698003). De havenmeesters Alex 
Knijnenburg, Eric de Nes en Onno Kreeft 
kunnen in dat geval op schema werken, 
wat uiteraard de continuïteit ten goede 
komt.
Na afloop van de wedstrijdseries op zon-
dag 22 juli kan tot 21.00 uur gebruik wor-
den gemaakt van de hijskraan. Na 18.00
uur alleen op afspraak.
Ook op maandag 23 juli is de hijskraan de 
gehele dag beschikbaar, van 09.00-17.00 
uur. Tevens is er een kraan bij N. van Schie 
(eind Zijldijk, tegenover de Kaagsociëteit) 
capaciteit tot 3.000 kg. Tel. 071-5892894. 
De kosten bedragen € 20,- per keer in of 
uit. De bedieningstijden van deze kraan 
zijn dagelijks van 09.00 - 20.00 uur.

Regatta office
Het regatta office is gevestigd in het 

jeugdhonk en dagelijks geopend vanaf 
9:00 uur tot het einde der wedstrijden.
Op woensdag 18 juli is de inschrijving 
in de Ledenzaal geopend (18.00-20.00 
uur) en op donderdag 19 juli van 8:30 tot 
10:00 uur (eveneens in de Ledenzaal) voor 
de registratie van de deelnemers aan de 
seriewedstrijden en uitreiking Kaagweek-
programma’s.
Digitale inlichtingen en uitslagen vindt u 
op de website www.kwvdekaag.nl

EHBO
Deze is gevestigd in de Starttoren. Dage-
lijks geopend van 10:00-17:00 uur. Voor 
spoedgevallen buiten deze tijden bereik-
baar via het regatta office of de bar in de
Koepel.

Telefoonnummers:
• Jachthaven Warmond ........071-3010035
• Kaagsociëteit .........................071-5018222
• Havenmeester Sociëteit ....06-57755438

E-mail secretariaat: secr@kwvdekaag.nl

Volgboten
Regelmatig worden klachten ontvangen 
omdat volgboten zich hinderlijk tussen 
de aan de wedstrijd deelnemende sche-
pen bevinden. Dringend wordt verzocht 
dit te voorkomen en voldoende afstand 
te houden. 
Aanwijzingen en hulp tijdens de wed-
strijd aan onze kleinste deelnemers mag 
uitsluitend gegeven worden door volg-
schepen die daartoe door het wedstrijd-
comité zijn geautoriseerd. 
Indien u ‘s avonds naar de Kaagsociëteit 
komt met uw volgbootje, leg dit dan aan 
de ketting op slot. Dit voorkomt dat uw 
bootje ‘wordt geleend’. 

Kamperen tijdens de Kaagweek op het kaag-
weekterrein en bij van Schie Watersport
De mogelijkheid tot kamperen tijdens de 
98ste Kaagweek is uitsluitend voorbehou-
den aan deelnemers aan de Kaagweek!
Nabij de Kaagsociëteit mogen tenten van 
gemiddeld formaat geplaatst worden. Men 
kan gebruik maken van de sanitaire voor-

 >

 >
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zieningen van de Kaagsociëteit.
Uitgifte van de plaatsen geschiedt in  
volgorde van aanmelding. Vol=Vol. Tenten 
mogen niet eerder geplaatst worden dan 
in de namiddag van woensdag 18 juli en de 
geplaatste tenten dienen uiterlijk zondag 
22 juli te worden verwijderd.
De kampeerplaats dient uiteraard schoon 
opgeleverd te worden. Aanwijzingen met 
betrekking tot het plaatsen van de tenten, 
gegeven door de havenmeester, dan wel 
andere daartoe bevoegde personen dienen 
opgevolgd te worden. 
Aanmelding dient te geschieden onder  
vermelding van naam, adres, (mobiel) 
telefoonnummer en e-mail adres, even-
als gegevens van de boot waarmee aan de 
Kaagweek 2018 wordt deelgenomen via:
• secr@kwvdekaag.nl
• of via 071-3010035.

Degenen die in aanmerking komen voor 
een plaats krijgen daarvan een bevestiging 
Deze bevestiging dienen zij, voordat de 
tent geplaatst wordt te overleggen. 

Kamperen bij van Schie Watersport voor 

caravans en campers is mogelijk voor  
15 euro p.d. (incl.stroom). Reserveren op 
071-5892894.

Wij wijzen er verder op dat, door het 
bestuur van KWV De Kaag ongewenst
gedrag op het kampeerterrein zal leiden 
tot verwijdering van de tent en uitsluiting 
van (verdere) deelname aan de Kaagweek.
Onder ongewenst gedrag wordt bijvoor-
beeld verstaan: wildplassen, vervuiling van 
het terrein en overlast voor medekampeer-
ders en/of omwonenden.

Hotelaccommodatie
Mocht men hotelaccommodatie prefereren: 
in de nabije omgeving is voldoende hotel-
accommodatie beschikbaar in de plaatsen 
Leiden, Leiderdorp en Sassenheim. 
Informatie hierover: VVV Leiden, tel: 071-
5146846.

•  Hotel Ibis Leiderdorp 
071 – 201 90 00 of www.ibis.com/nl

•  Tulip Inn Leiderdorp 
071 - 589 93 02 of  

www.tulipinnleiderdorp.nl
•  Camping Spijkerboor Warmond 

071 - 501 88 69 of 
www.campingspijkerboor.nl

Douches en toiletten
Het gebruik van de toiletten en douches is 
gratis.

Kleedkamers
Het komt op wedstrijddagen voor dat deel-
nemers kleding en andere spullen tijdens 
de wedstrijden in de kleedkamers achter-
laten. De Kaag is niet verantwoordelijk voor
vermissing of andere schade.

Kledingvoorschrift
De bezoekers van de Kaagsociëteit en het 
sociëteitsterrein dienen correct gekleed  
te gaan. Het betreden van de Kaagsociëteit 
en het terras in badkleding is niet  
toegestaan.

 >
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Honden
Het is niet toegestaan honden op de stei-
gers en het sociëteitsterrein los te laten 
lopen. Honden dienen te zijn aangelijnd en 
eventuele ongelukjes dient u op te ruimen.

Fouten
Mocht u in dit programma fouten ontdek-
ken, wilt u deze dan doorgeven aan het 
regatta office?

Even rusten
Een Kaagweek zonder feest en gezellig-
heid is geen Kaagweek, maar een paar 
uurtjes slaap heeft iedereen wel nodig. 
Vandaar het dringende verzoek om een 
uur na afloop van het feest de nodige rust 
en stilte in acht te nemen tot ‘s morgens 
acht uur en een ander geen overlast te 
bezorgen.

Bereikbaarheid
•  De Kaagsociëteit is bereikbaar over de weg 

via het parkeerterrein:  

Zijldijk 11, 2362 AE Warmond. 
•  Parkeren per auto of trailer € 3,00 per dag. 
•  Overtocht met de pont € 0,50 p.p.  

(na 20.00 ‘s avonds € 0,70 p.p.). 
•  Parkeren op de Zijldijk is uitsluitend  

toegestaan in de vakken, om de de door-
stroom van het verkeer en de toerit van 
hulpdiensten en leveranciers te kunnen 
garanderen. De politie zal hierop streng 
controleren en indien noodzakelijk wordt 
u weggesleept!

Pendeldienst Warmond-Kaagsociëteit
Rederij van der Hulst zal een veerdienst 
onderhouden vanaf de Gemeentehaven 
in Warmond naar de Kaagsociëteit en vice 
versa. Tussen 11.00 uur tot 0.00 uur. Ieder 
half uur. Ook handig voor de boodschap-
pen!! 
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www.tortuworld.com

Showroom: 
Wasbeekerlaan 59, 2171 AE Sassenheim
085 2220801, info@tortuworld.com

MOSA.       KEUCO      GESS I       VOLA      DORNBRACHT      DECOR WALTHER      DURAVIT

WA LK A NT

E 
en bekend gezicht in een nieuwe rol, dat 
is wat ik vaak denk als ik De Kaagsoci-

eteit binnenstap. Vanaf 2018 geniet ik het 
voorrecht om de rol van nieuwe pachter van 
De  Kaagsociëteit te vervullen en dat stemt 
mij zeer gelukkig. 

In het bijzonder kijk ik samen met het hele 
team uit naar de Kaagweek. Ook dit evene-
ment heb ik al vaak mee mogen maken, maar 
dit jaar voor de eerste maal als eindverant-
woordelijk binnen de horeca. Wij hebben er 
ongelofelijk veel zin in en kijken ernaar uit 
om een groot feest te maken. 

De standaard ingrediënten van een geslaagde 
Kaagweek staan uiteraard weer op het pro-
gramma, maar we hebben ook enkele veras-
singen voor u, waarvan we er hieronder alvast 
graag een toelichten. Benieuwd naar de rest? 
Ontdek het op De Kaagsociëteit tijdens de 
98ste Kaagweek!

Uniek memorabilia
Speciaal voor leden van KWV De Kaag heb-
ben wij een uniek memorabilia gemaakt van 
de 98ste Kaagweek . Het is van hout, hij doet 
het goed in het water en is uiteraard voor-
zien van het logo van de Vereniging. Bent u al 
nieuwsgierig? De bijzondere item is verkrijg-

baar achter de bar en is te krijgen zolang de 
voorraad strekt. 
We kijken ernaar uit om u te mogen verwel-
komen. Het bier staat koud! 

Met vriendelijke groet,
Koel Sijlmans 

Nieuwe pachter in De Kaagsociëteit
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BIJLARD INTERNATIONAL  -  ZOETERMEER  -  THE NETHERLANDS 
TEL: 0031 (0)79 - 343 75 38  -  INFO@BIJLARD.COM

Wij produceren en verkopen hoogwaardige lijmen en kitten aan de eindverbruiker.

WWW.BIJLARD.COM

BEZOEK ONZE FABRIEK
EN ONTDEK ‘HOW IT’S MADE’

A5 adv. Bijlard-kuip.indd   1 30-06-17   10:33

KI DS

Ook dit jaar verzorgt ‘het Idee’ de activiteiten 
voor de jonge jeugd die de Kaagweek komt 
bezoeken. Op vrijdag kunnen de kids op het 
spingkussen hun kunsten vertonen en kan er 
gevaren worden met de Aquabootjes. Ook 
hebben we gave sups ter beschikking.
Op zaterdag 20 juli hebben we weer de
inmiddels vertrouwde KidsKaagDag.
Vanaf 12 uur kan er geschminkt en geknut-
seld worden onder begeleiding van het team 
van ‘het Idee’. Ook zijn de bootjes beschik-
baar en het springkussen staat klaar! 

Kinder entertainment
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H O LL A N D -  FRI ESL A N D

Toen men in 1934 begon met de Holland- 
Friesland teamwedstrijden in de Regen-
boogklasse kon men onmogelijk vermoe-
den dat tijdens de Kaagweek 2018 deze 
wedstrijden, waarbij gestreden wordt om 
de zilveren – door Ir. Van Hoolwerff in 1937
beschikbaar gestelde – wisselbeker, voor de
147ste keer zouden plaatsvinden.

M 
et name op de Kaag leven deze 
teamwedstrijden enorm. Een hele 

armada aan kleine en grote volgschepen 
varen uit om deze wedstrijden van dicht-
bij mee te maken en te beleven. Ook onze 
sponsors volgen de wedstrijden met spe-
ciale arrangementen. Holland – Friesland 

leeft dus op de Kaag!

De wedstrijden worden op een korte, goed
overzichtelijke, baan gevaren. In 2010 heb-
ben de Provincies Friesland en Zuid- Holland 
de teams voorzien van nieuwe voorzeilen. 
Die voorzeilen verhogen de herkenbaarheid 
van de boten die tot een team behoren. Het 
startsein van de eerste wedstrijd van deze 
serie op vrijdagmiddag zal ook dit jaar, tra-
ditioneel gegeven worden door de Commis-
saris van de Koning in de Provincie Zuid-Hol-
land, de heer Jaap Smit.
De 101 jarige Regenboogklasse is één van 
de meest levendige klassen waarin de laat-
ste jaren veel nieuwbouw heeft plaatsge-
vonden. De Regenboogklasse trekt in toe-
nemende mate echte serieuze topzeilers . 

Deze traditionele wedstrijd vindt plaats voor de 147ste keer

Teamwedstrijden in de Regenboogklasse

H O LL A N D -  FRI ESL A N D

De strijd in reguliere wedstrijden is feno-
menaal en van een zeer hoog niveau. Dat 
laat zich ook zien in de teamwedstrijden. 
Teamzeilen is van een totaal andere aard 
dan het normale wedstrijdzeilen.
Het gaat erom om als team zo goed moge-
lijk geplaatst een wedstrijd te beëindigen. 
Teamzeilen vereist een totaal andere tac-
tiek dan in een standaard wedstrijd vereist 
wordt. Naast die tactiek is een uitstekende 
techniek vereist omdat er vaak razendsnel 
gehandeld met worden. Op verzoek van de 
zeilers kunnen de achter de boten aanva-
rende umpires beslissen of een door een 
tegenstander gemaakte vermeende over-
treding inderdaad en overtreding was en 
die tegenstander een straf moet  nemen. 

Wij verzoeken het publiek dat de wedstrij-
den op het water volgt voldoende ruimte te 
laten voor het uitvoeren van de vaak onver-
wachte manoeuvres van de deelnemers en 
de umpires.
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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

Powered by

TH EM A 2018

Het themabord van de 98ste Kaagweek 
staat dit jaar in het teken van het jeugdzei-
len op De Kaag. De bruisende RS-Feva- en 
Optimistzeilers sieren daarom, vol in aktie, 
de mok en het 98ste Kaagweekbord dat aan 
de winnende zeilers en deelnemers zal wor-
den uitgereikt!

D 
at de jeugd de toekomst heeft en 
dat het jeugdzeilen meer dan een 

goede basis is om op sportieve manier de 
top te bereiken is voor De Kaag een gege-
ven. De Kaag draagt het jeugdopleidings-
plan daarom een warm hart toe en steunt 
hen waar zij kan. Wist u dat Olympisch kam-
pioen paraskieën Jeroen Kampschreur zijn 
sportcarriere is begonnen op De Kaag in de 
Optimist?

Als dat geen bewijs is dat je met sporti-

viteit, veel plezier en doorzet-
tingsvermogen overal de top 
kan bereiken dan is Jeroen 
daar het bewijs van. De 
Kaag RS Feva- en Optimist-
zeilers hebben allen die spi-
rit en zijn onze ambassa-
deurs van de watersport. 
Geen wonder dat de Kaag-
weekcommissie met trots 
de jeugd op het themabord 
laat schitteren.

Thema kaagbord 2018



CLU B VA N 100

Sinds jaren is er een trouwe schare fans 
van de Kaagweek. Onze Club van 100. Zij 
houden zich altijd een beetje op de ach-
tergrond,  maar met hun steun van € 100 
euro per jaar maken zij het mede mogelijk 
om van de Kaagweek iedere keer weer een 
groot feest te maken.

Wij willen hen daarvoor op deze plaats heel 
hartelijk bedanken en hopen natuurlijk dat 
wij op hun steun kunnen blijven rekenen.

Wilt u ook uw steentje bijdragen? Dat kan 
door zich op te geven bij het secretariaat:
secr@kwvdekaag.nl of bij een van de leden 
van de Kaagweekcommissie.

Club van 100 Bedankt!!
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A LLE  K A AGWE EK WI SSELPRI JZEN O P EEN RI J

DE L. VAN DER STEUR WISSELPRIJS - De zilveren 
Starttoren
Aangeboden door de leden van “De Kaag” aan de 
heer L. van der Steur bij zijn afscheid in 1969 als 
voorzitter van deze vereniging na een bestuurs-
lidmaatschap van 37 jaar.
Dit is een permanente wisselprijs die ieder jaar in een 
andere klasse wordt verzeild. De zilveren Starttoren 
blijft aanwezig in de Kaagsociëteit. De winnaar en 
zijn bemanning ontvangen een zilveren fotolijst. In 
2016 werd deze prijs verzeild in de Regenboog en 
gewonnen door Matthieu Moerman. Dit jaar wordt 
de prijs verzeild in de 12 voetsjol.

IR. DOEDES WISSELPRIJS - Een zilveren beker 
Uit de nalatenschap van Ir. L. Doedes. Van 1918 
- 1947 bestuurslid en vanaf 1948 erelid van “De 
Kaag”. Overleden in 1955. Deze permanente wissel-
prijs wordt ieder jaar in een andere klasse verzeild.
In 2016 werd deze prijs gewonnen door Bas Man-
demaker in de 16m2. Dit jaar wordt de prijs ver-
zeild in de Marieholm als aanmoediging om blij-
vend aan de Kaagweek deel te nemen.

ZILVEREN GAFFELKAAG (2e helft 18e eeuw)
Verzeild in de klasse die in 1935 al deelnam en in 
2008 het grootst aantal deelnemers telt. 
In de Kaagweek van 1935 (25-jubileum) als eerste 
prijs gewonnen door de heer L. van der Steur in 
de Pampusklasse. Op 18 april 1980 door hem aan 
de Vereniging geschonken ter gelegenheid van 
de 60ste Kaagweek. Deze prijs wordt als perma-

nente wisselprijs verzeild tijdens de Kaagweek in 
een klasse die ook in 1935 al deelnam en thans de 
meeste deelnemers telt. Deze klassen zijn Regen-
boog, Pampus, 12vts-jol en de O-jol.

DE GOEDE WINDBEKER
Voor een jeugdlid dat zich tijdens de Kaag-
week verdienstelijk heeft gemaakt
Aangeboden door de heer Bert Vollebregt bij zijn 
50 jarig lidmaatschap van “De Kaag”. Oorspron-
kelijk een wisselprijs voor de Jeugdklasse. De heer 
Vollebregt won de prijs in de Draken klasse.

P.O.C. WISSELPRIJS - Pluis- Optimist- en Cadet-
wisselprijs 
Deze prijs werd door de heer J.L.J. Gaillard geschon-
ken op 18 april 1980 bij zijn aftreden als voorzitter 
van “De Kaag”. In 1994 is hier de Splash bijgekomen. 

CADET KLASSE - Fenenga beker
Oorspronkelijk een wisselprijs voor de 45m2 
 kruiser-klasse in de Kaagweek van 1939. Vanaf 
1972 wisselprijs voor de 470 klasse. Vanaf 1979 
wisselprijs voor de Cadet klasse. Dit is een per-
manente wisselprijs.

OPTIMIST KLASSE - Wisselprijs
In 1989 beschikbaar gesteld door de Regenboog 
klassenorganisatie. 

Kaagweek Optimistic Cup
In 2007 als wisselprijs ter beschikking gesteld 

door de Vlietzeilers, voor de beginnende Opti-
mistzeiler, die, vaak in een veld met geoefende 
zeilers, zich onderscheidt in doorzettingsvermo-
gen.

SPLASH KLASSE A - Wisselprijs van edelmetaal 
op hardsteen

SPLASH KLASSE B - Wisselprijs halfmodel 
In 1990 beschikbaar gesteld door “De Kaag”. 

Kaagweek Splashing Cup
In 2007 als wisselprijs ter beschikking gesteld 
door de Vlietzeilers, voor de beginnende Splash-
zeiler, die, vaak in een veld met geoefende zei-
lers, zich onderscheidt in doorzettingsvermogen.

JEUGDBOOTKLASSE - Een zilveren Jeugdboot
Dit is een permanente wisselprijs. 

FLYING JUNIOR KLASSE - Een zilveren Flying 
Junior 
Dit is een permanente wisselprijs.

LASER KLASSE - Edelmetalen Laser
Ter beschikking gesteld door “De Kaag” in 1976. 
Dit is een permanente wisselprijs. 

O-JOLLEN KLASSE - Een zilveren Olympia-jol
Oorspronkelijk in 1949 definitief gewonnen door 
Koos de Jong. In 1976 heeft “De Kaag” de prijs weer 
teruggekregen. Dit is een permanente wisselprijs.

A LLE  K A AGWEEK WI SSELPRI JZEN O P EEN RI J

PAMPUS KLASSE - Een zilveren Pampus
Aangeboden door een lid. Dit is een permanente 
wisselprijs. 

De Rob van Asten wisselprijs 
Een wisselprijs in 1988 aangeboden door de heer 
Rob van Asten. Deze permanente wisselprijs zal 
worden uitgereikt aan de beste zeiler, die lid is 
van “De Kaag”.

REGENBOOGKLASSE
Regenboogklasse teamprijs 
Holland-Friesland beker ingesteld in 1937 als 
permanente wisselprijs voor de winnaar van de 
teamwedstrijd in de Regenboogklassse tussen 
de teams van Holland en Friesland. Wordt ver-
zeild tijdens de Kaagweek en tijdens de Sneek-
week. De teamwedstrijden hebben sedert 1934 
plaats gevonden.

A1 Een zilveren Regenboog
Aangeboden door de heer L. van der Steur. Dit is 
een permanente wisselprijs.

A1 Champagnekoeler 
Beschikbaar gesteld door Menken-Landbouw B.V. 
Dit is een permanente wisselprijs.

A2 O’Neill wisselprijs. 
Dameswedstrijd: Van der Velde Trophee 
Aangeboden door het KNWV aan de heer J.C. 
van der Velde bij zijn afscheid als voorzitter van 

de Regenboog Club in 1971. Daarna door hem 
bestemd als wisselprijs voor de dames in de Regen-
bogen. Dit is een permanente wisselprijs.

100 jaar jong 
Deze prijs heeft KWV De Kaag aangeboden in 
2017 aan de Regenboogclub ter gelegenheid van 
het 100-jarig bestaan van de Regenboog. De beker 
is in 1950 aangeboden door Prins Bernhard bij 
de 40ste Kaagweek aan de Regenboogklasse. De 
beker is voor 2017 1x verzeild en gewonnen door 
de heer Hans van der Velde. De wisselprijs wordt 
verzeild tijdens de Kaagweek en is voor de beste 
bemanning in de Regenboog onder de 23 jaar.

SOLO-KLASSE - Een houten halfmodel 
Dit is een permanente wisselprijs. 

VALKEN-KLASSE
Een zilveren Valk
Aangeboden door een lid. Dit is een permanente 
wisselprijs. 

Dameswedstrijd: Wisselbeker
Aangeboden in 2007 door Sandra van Riet 
bestemd als wisselprijs voor de dameswedstrij-
den in de Valken.
Dit is een permanente wisselprijs.

12vts-jollen KLASSE - Een zilveren 12vts-jol
Aangeboden door de Twaalfvoetsjollenclub. Dit 
is een permanente wisselprijs.

De zilveren Willgerr beker
Aangeboden door de heer C. Hoogerhoud.
Dit is een permanente wisselprijs voor de beste zei-
ler, die lid is van “De Kaag” in de zondagwedstrijd.

YNGLING KLASSE - Een oude zilveren  
Kaag beker uit 1934
Dit is een permanente wisselprijs, ingesteld in 
1977. 

16 M2 KLASSE - Een houten halfmodel 
Dit is een permanente wisselprijs. 

Kor Balt runner-up - Een houten 16m2 half-
model 
Ter beschikking gesteld door de 16 m2 klasse voor 
eerst aankomende met zeilnummer onder de 
4000. Dit is een permanente wisselprijs. In 1996 
gewijzigd in “Kor Balt runner-up” wisselprijs voor 
de (overall) vierde plaats. 

5,5 M KLASSE - Wisselprijs overall

De zilveren Jan Vollebregt Gaffelkaag. Voor de 
beste klassieker
Beschikbaar gesteld door Bert Vollebregt bij zijn 
65 jarig lidmaatschap van “De Kaag”.
Hij won de prijs in 1946 in de Draken klasse 
 tijdens de eerste Kaagweek na de oorlog.
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L I GPL A AT S REGLEMENT TI JDEN S DE K A AGWEEK

Om de veiligheid en het comfort van onze 
gasten te kunnen waarborgen is er tijdens 
de Kaagweek een afwijkend ligplaatsen-
beleid van kracht bij de Kaagsociëteit.

De maatregelen bestaan in hoofdzaak uit:
•  Ligplaatsen worden op basis van 

 reserveringen vooraf toegewezen
•  Liggeld € 1,- per meter per nacht
•  Boten mogen niet onbemand achter-

blijven voor of na het evenement 
•  Strakker toezicht op handhaving van 

deze maatregelen 

Wanneer mag u een ligplaats innemen
Het afmeren van moederschepen ten 
behoeve van het bijwonen van de 98ste 
Kaagweek is niet eerder toegestaan dan 
op aangeven vanuit het Havenkantoor. Dit 
betekent dat U zich in ieder geval niet eer-
der mag melden dan op dinsdag 17 juli 2018. 
Op maandag 16 juli worden de extra steigers 
aangelegd, dan moet de buitenzijde van de 
steiger vrij zijn.

Wie mag een ligplaats innemen
Moederschepen, niet behorend aan of niet 
bemand door deelnemers aan de Kaagweek 

mogen geen ligplaats nemen aan de steigers 
bij de Kaagsociëteit. Zij kunnen voor anker 
gaan aan de overzijde, in de Baarzenkom of 
elders op de Kagerplassen.

Waar mag u geen ligplaats innemen
Afmeren van moederschepen direct aan 
het terras voor de Kaagsociëteit is niet toe-
gestaan. Deze ruimte is allereerst bedoeld 
voor de walactiviteiten. De buitenzijde van 
de hoofdsteiger is bestemd voor het Start-
schip. De binnenzijde van de hoofdsteiger 
is bestemd voor schepen van comitéleden. 
Indien, naar het oordeel van de havenmees-
ter, een schip te groot is om aan de steigers 
plaats te nemen, mag deze geweerd wor-
den. De binnenzijde van de havenkom is enkel 
beschikbaar voor deelnemende wedstrijd-
schepen. Let ook op de ligplaatsbordjes… die 
hangen er niet voor niets.

Voor vragen kunt u zich wenden tot onze 
havenmeester Eric de Nes: 06-57755438
of havenmeester@kwvdekaag.nl

ZEILEN MET EEN GROOTZEIL IN DE HAVEN IS  
VERBODEN EN KAN LEIDEN TOT EEN SCORE STRAF
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