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De Kaag organiseert in 1918 een eerste
zeilweek, wat een grote aantrekkingskracht heeft op zeilend Nederland en
wat door latere verenigingen wordt
gevolgd.

KAAGSOCIËTEIT

Hollandse Auto Importmaatschappij B.V.

HOUSE OF BRANDS ®

SLOEP
HUREN?

Uit oude akten is op te maken dat op het
terrein waar nu de Kaagsociëteit staat in
de 17e en 18e eeuw al een herberg stond.
Zeven jaar nadat hij de vereniging oprichtte,
kocht Ir. J.C. van Hoolwerff op 28 april 1917
het boerderijtje voor 4.500 gulden.

Hollandse Auto Importmaatschappij B.V.

HOUSE OF BRANDS ®

Lekker een dagje genieten op het water?
Huur bij ons een mooie Van Wijk sloep en
ontdek de regio vanaf het water.
Reserveren:
Jachthavenwelgelegen.nl
of 06 2000 27 31
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VO O RWO O R D

Moore MTH
Noordwijk
Al ruim 70 jaar ondersteunen wij met trots de ondernemer en stimuleren we de
ondernemersgeest. Met ruim 450 medewerkers vanuit 13 vestigingen is het onze missie om bij te
dragen aan persoonlijk geluk, zakelijk succes en maatschappelijke voorspoed.
Wij zijn Moore MTH. Onze expertise ligt in accountancy en advisering. Wij zijn specialist in ﬁnanciële,
ﬁscale en juridische advisering, bedrijfsadvisering, ﬁnancieringen, personeelsbeleid, corporate en personal
ﬁnance en recovery. Als lid van de Moore-familie zijn we zowel lokaal, regionaal, nationaal als internationaal
goed te herkennen als kennispartner en klankbord van ondernemers. Om ondernemers te helpen succesvol
te zijn in een veranderende wereld.
Meer weten?
Kijk op www.moore-mth.nl of neem contact met ons op. Onze adviseurs staan graag voor je klaar.

Moore MTH

T 071 - 409 04 09

E infonoordwijk@moore-mth.nl

Beste 100ste Kaagweek deelnemer,
Na twee jaar corona uitstel is het dan eindelijk zover,
de 100ste Kaagweek is een feit.
Het bestuur en de Kaagweekcommissie heten onze
leden en gasten van harte welkom op dit unieke evenement.

De oudste zeilweek van Nederland viert komende
dagen haar gouden editie en dat gaan we met
elkaar in stijl en gepaste sfeer meemaken, mooie
wedstrijden op het water en gezellig vertier op de
wal.
Met vereende krachten is er door velen gewerkt aan
een mooi programma met aandacht voor jong en
oud, kleur- en zwart/wit foto's; Met de blik gericht
op de toekomst koesteren we tegelijk de prachtige
historie van de vereniging en dit evenement.
Van oudsher staat KWV De Kaag bekend als een
vereniging met veel zeilfamilies, meerdere generaties hebben dan ook hun Roots op de Kaag, wij
hopen velen van hen te mogen verwelkomen op
de feesten die soms ook knipogen naar “die goeie
ouwe tijd.”

Jachthaven/Camping Spijkerboor
Direct aan de Kagerplassen

Daarnaast maken we in de aanloop naar de Kaagweek de eerste Culinaire Cruise mee, een nieuw initiatief dat bij succes roept om herhaling, ook de
Kaagweek tentoonstelling in Warmond is zeer de
moeite van het bezoeken waard.
Ook het goede doel verliezen wij tijdens deze editie niet uit het oog en gaan wij op vrijdagmiddag
zwemmen voor kankeronderzoek, wij kozen de
Stichting van Maarten van der Weijden. Wij hopen
zijn Foundation aan het einde van de vrijdag een
mooie cheque te kunnen overhandigen.
Hopelijk zit het weer ons mee en gaan we met
elkaar een prachtige week tegemoet, laat u verwennen en geniet vooral van deze unieke Kaagweek editie.

Dit hebben wij u o.a. te bieden:
Verhuur kano’s
Fietsverhuur
kampeerplaatsen toeristisch
(ook voor groepen)
Ligplaatsen jachthaven

Max Blom,
Voorzitter
Boekhorsterweg 21
2374 BN Oud-Ade
T: 085-7604469
info@campingspijkerboor.nl
www.campingspijkerboor.nl
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P RO G R A M M A 100 ST E K A AGW E E K

Woensdag 13 juli
08:00 uur		 Kaagsociëteit geopend voor à la carte ontbijt
08:30 - 10:00 uur Inschrijven in de Regatta Office
10:00 en 13:00 uur Start seriewedstrijden (tijden onder voorbehoud)
15:30 - 18:30 uur After-sail borrel op het terras en Kaagplein
19:30 uur Start Zomeravondwedstrijden
18:00 - 21:00 uur Menu op terras en in de Koepelzaal
21:00 - 22:00 uur Dutch Swing College Band met Wouter Hamel in de tent
22:00 - 00.00 uur Laurens en Jan Willem Edauw spelen voor u de sterren van de hemel.
	
	Donderdag 14 juli
		
08:00 uur Kaagsociëteit geopend voor à la carte ontbijt
09:00 uur Regatta Office geopend
		
10:00 en 13:00 uur Start seriewedstrijden (tijden onder voorbehoud)
15:30 - 18:30 uur After-sail borrel op het terras en Kaagplein met Frits Landesbergen trio
Dameswedstrijden Valk en Regenboog (*direct na de seriewedstrijden)
*
17:00 - 00.00 uur Lange tafel diner met muzikale omlijsting van de Como Singers en het Frits Landes
	bergen Quintet in de circustent
		

Overleg Kaagweekcommissie en Provincie Zuid-Holland over de Holland-Friesland teamwedstrijden

100ste Kaagweekcommissie
Het unieke programma van de 100ste Kaagweek is speciaal voor u samengesteld door Frans Sluyters,
Frank Bik, Arjan Leest, Gerrit Kranenburg-Marijt, Huub de Haer, Marieke van Schie-Stevens, Max Blom
en Robert Kampschreur.

		
Vrijdag 15 juli
08:00 uur Kaagsociëteit geopend voor a la carte ontbijt
09:00 uur Regatta Office geopend
10:00 uur Start seriewedstrijden ochtendwedstrijden (tijden onder voorbehoud)
14:00 - 17:00 	KaagSwim met medewerking van de Maarten van der Weijden Foundation
(zwemmen voor het goede doel)
15:30 - 18:00 After-Swim borrel op het terras en Kaagplein
18:00 uur 	Holland Friesland wedstrijden gestart door de Commissaris der Koning, dhr.Jaap Smit
18:00 - 22:00 uur Menu in de Koepel en op het terras
21:00 - 00:00 Hermes House Band in de originele bezetting in de circustent.
Zaterdag 16 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)
15:30 - 18:00 After-sail borrel op het terras en Kaagplein
18:00 uur Holland Friesland Teamwedstrijden met na afloop prijsuitreiking
18:00 - 22:00 uur Menu in de Koepel en op het terras
21:00 - 00:00 uur 	Zeilersbal in de circustent met Captain Midnight XXL, Mike Peterson
(“de Nederlandse Tom Jones) en de band Helemaal Top

PROGRAMMA
		
Dinsdag 12 juli
19:00 uur 100ste Kaagweek sprintwedstrijden roeien.
20:15 uur	Feestelijke opening 100ste Kaagweek door mw. Carla Breuer, burgemeester
gemeente Teylingen
20:30 uur Ontvangst muziek via het water
21:00 uur - 22:00 uur	Coverorkest Jeanne met medewerking van Lo van Gorp op Kaagsociëteit terrein
22:00 uur - 24:00 uur Marcel van Dijk met Fleetway
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08:00 uur
09:00 uur
10:00 en 13:30 uur
15:00 - 17:00 uur
18:00 - 21:00 uur

Zondag 17 juli
Kaagsociëteit geopend voor à la carte ontbijt
Regatta Office geopend
Start seriewedstrijden (tijden onder voorbehoud)
Grootse Prijsuitreiking 100ste Kaagweek met DJ ondersteuning
Menu in de Koepel en op het terras

KAAGNIEUWS

7

- advertentie -

apreamar

e.it

THE ALL NEW GOZZO 45.
FOR GENTLEMEN ONLY.

EXCLUSIVE DEALER FOR BENELUX
Orange Yachting BV - Jachthaven 1 - 2172JX Sassenheim - Tel +31(0)71 200 11 47 - Email: info@orangeyachting.com

Samen zwemmen tegen kanker met de KaagSwim
Op vrijdag 15 juli, tijdens de 100ste Kaagweek, zullen ’s middags geen zeilboten maar zwemmers aan
de start verschijnen. Het doel is om met zoveel mogelijk zeilers, leden, vrienden en familie het water in te
gaan om zo sponsorgeld op te halen voor de Maarten van der Weijden Foundation.
Iedereen, vanaf 8 jaar kan meedoen aan de KaagSwim.
Sterker nog, we roepen hierbij iedereen van harte op
om in te schrijven. Dat kan alleen, met een groep, met
je team of met het gezin. Zolang je kan zwemmen én
bij wil dragen aan het goede doel ben je van harte welkom om een nat pak te halen tijdens de Kaagweek.

We zwemmen in de Kaag. De in- en uitstap zal zijn
bij de sociëteit, voor de toren. Voor kinderen is er een
kort parcours. Volwassenen hebben keuze uit verschillende afstanden. Zo kan iedereen zijn of haar eigen uitdaging bepalen. Uiteraard mag iedereen zwemmen
met een zwemvest aan. Hoe je meedoet maakt niet
uit, zolang het leuk en veilig is. Deelnemen is geheel
op eigen risico. 

Het ontstaan
van de Kaagweek
Naar Duits voorbeeld van de Kielerwoche organiseert
De Kaag in 1918 een eerste zeilweek naast onderlinge
wedstrijden in het voor- en najaar. Deze eenvoudige
structuur heeft een grote aantrekkingskracht op zeilend Nederland en wordt door latere verenigingen
gevolgd. Ook is De Kaag op zoek naar meer eenheid
van schepen. Maar ze kijkt goed rond welk type schip
hiervoor het meest in aanmerking komt. Zo worden al
vroeg de compacte twaalfvoetsjol en de majestueuze
regenboog de ‘huisschepen’ van De Kaag vanwege een
groeiende nationale belangstelling voor dit type schepen. In 2022 is hier niets aan veranderd, terwijl tientallen andere en nieuwe klassen zich ook in een warm welkom kunnen verheugen tijdens de Kaagweken.

Programma vrijdag 15 juli: 14:00 – 17:00 uur KaagSwim | 15:30 – 18:00 uur After-Swim
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In het lustrumboekje van KWV De Kaag wordt
de geboorte van de Kaagweek en het bekende
“Kaagweer” in rijm grappig door de voorzitter
van De Kaag verteld.

“We behoeven meer glorie.
We zijn geen vereniging van sufferts, jandorie!”
Toen gaf het ’t motor-vaar- en voerwezen een stoot,
Waarop men het ’t preadicaat van “Koninklijke” bood.
De praeses van de Kaag ging alweer zitten broeien.
Die man wou alsmaar zijn hersens vermoeien.
“Een Kaagweek”, zoo bromde hij, “zou dàt niet iets zijn?”
We hebben een nu een soos en een wedstrijdterrein.”
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De leden, die juichten: ’t bestuur juichte mee;
De uitnodigingen eruit, ze gingen in zee.
Maar nu zat de praeses te baden in het zweet,
Hij riep maar: “Och menschenlief, wat ik niet weet,
Voelen de andere zeilers er voor?”
Maar de zusterverenigingen riepen in koor:
“Wij doen mee hoor! – En de Kaagweek, werd een succes
En heden ten dage is ze nog niet op de flesch.
En Aeolus en Pluvius, die dansten van plezier.
Zij zeiden: Ied’re Kaagweek gaan wij aan den zwier.”
Zoo werd met de Kaagweek, het Kaagweer bekend,
Want ’t stormde en regende dan zonder end.
H.G van Hoolwerff, oprichter en erelid KWV De Kaag

T

ijdens de eerste Kaagweek werd er gestart
vanaf een houten starttoren. Deze is in 1921,
3 jaar na de eerste Kaagweek, vervangen door de
huidige starttoren. De starttoren is aangewezen
als rijksmonument en mocht in 2021 haar 100-jarig
bestaan vieren en is de trots van KWV De Kaag.
Daarnaast zorgt De Kaag voor de juiste entourage
en een snel groeiend ledenaantal doet de rest. De
bijzondere locatie van de Kagerplassen tussen de
grote steden speelt daarin en grote rol. Tijdens de
bezetting neemt het ledental relatief het meeste
toe omdat de Kagerplassen net buiten spergebied
liggen en het op de meeste andere wateren verboden is om te varen. Dit resulteerde in het feit dat in
1940, 1941, 1942 en 1943 de Kaagweek doorgang

kon vinden. Omdat brandstof gerantsoeneerd was
werden de zeilschepen door een sleepboot naar de
Kaagsociëteit gebracht. In 1944 werd voor het eerst
de Kaagweek niet vervaren doordat de bezetter schepen vorderde. In 1945 was een bombardement in
Warmond de boosdoener die een groot aantal schepen en de haven hebben beschadigd met als resultaat geen Kaagweek. Anno 2020 en 2021 werd de
Kaagweek niet verzeild. De wereldwijde coronapandemie zorgde ervoor dat er geen evenementen mochten worden georganiseerd waaronder de Kaagweek.
Van toen naar nu
Rond 1910 ziet de wereld er anders uit. De plassengebieden bestaan uit water en riet. Met weilanden >
er omheen, een paar molens, hier en daar een dorp
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en kerktorens in de verte. Op zondag heerst er absolute rust. Door de week varen beurtschippers heen
en weer, een enkele visser of zie je de boer naar de
overkant roeien om zijn koeien te melken. Ook Warmond is een slaperig boerendorp aan een stil plassengebied. Maar Warmond heeft sinds 1843 een station
en ligt tussen steden waar veel mensen wonen. Die
kunnen er makkelijk uitstappen. En als je met een
vervoersmiddel Warmond wilt binnen rijden over
de onverharde weg dan moet er tol betaald worden.
Toch een bijzonder dorp rond 1910.
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Haagse notabelen kloppen bij de inwoners van Warmond aan met het verzoek om daar een schip te
mogen stallen. Als er meer mensen komen gaan de
Warmonders ook bootjes verhuren. In het weekend
moet er geschipperd worden. Dat brengt geld in het
laatje. Ook bij de andere boerderijen langs de Leede
is er in de slootjes plaats voor een paar jachtjes. Bij de
Hanenpoel en bij de Jeneverboom ontmoeten de eerste pleziervaarders elkaar op mooie dagen. De Warmondse gemeenschap heeft soms wat moeite met
deze nieuwe watersporters die de rust komen versto-

ren met hun vertier. Ze kijken een beetje op tegen de
rijkdom van deze vreemdelingen. Maar Warmond is
gewend aan vreemde pluimage door het Groot Seminarie, de Franse Kostschool en de vele schilders en
schrijvers die er tijdelijk of permanent neerstrijken.
Men past zich aan en er zijn boeren die meer brood
zien in de watersport dan in koeien of bloembollen. Ook al schept dit conflicten met de kerk of de
gemeenteraad.
De eerste zeilwedstrijden op de Kaag trekken gelijk

publiek. Er zijn bootdiensten vanuit Leiden en War
mond om de wedstrijden te volgen. Wat moet je
anders doen op zondag... Bovendien zien de watersporters er zorgeloos, vrolijk en uitbundig uit en die
schepen stralen welvaart uit.
Er worden vaker wedstrijden georganiseerd, er
komen meer schepen bij en de eerste jachthavens
en nieuwe loodsen bieden ligplaatsen voor pleziervaartuigen. Warmond zet zijn beste beentje voor om >
het de watersporters naar de zin te maken. Men richt
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er zelfs een VVV voor waterrecreatie op en de burgemeesters van Warmond worden ere-voorzitter bij de
Zeil- Roei- en Motorbootvereniging “De Kaag”.
Tijdens de eerste Kaagweek in 1918 is er in Warmond geen slaapplaats meer te vinden. Alle hotels
zitten vol. Mangel- en zolderkamertjes bij particulieren worden aangeboden als logeeradressen. Het
dorp zit vol gasten. De Stad Rome, Hotel de Zon en
de café-restaurants De Vijf Vliegen, Meerrust, Het
Stationskoffiehuis kunnen die drukte nauwelijks aan.
Bij Café Sport (Het Wapen van Warmond) wordt er
bijna gevochten om de laatste huurbootjes.
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Zondags voor twaalf uur moeten de zeilers zich nog
inhouden. Vanwege de kerk. De pastoor komt langs om
op de zolder van de boerderij bij Van Schie een dienst te
houden voor de watersporters. De Z.R. en M. “De Kaag”
waarvan het ledental gestaag groeit koopt grond voor
een eigen jachthaven en er komt een sociëteit met een
starttoren op de kop van de Zweilanderpolder.
Tot de zestiger jaren moet je van goede komaf zijn
om mee te doen aan deze nieuwe watersport. Want
schepen zijn kostbaar in aanschaf en onderhoud en in
het begin huren booteigenaars schippers en bemanning in om de schepen te zeilen.

Met de opkomst van de ‘eenheidsklassen’ wordt de
watersport voor meer mensen toegankelijk. Daarmee verdwijnt de grote exclusiviteit van het eerste
uur. De watersport gaat met zijn tijd mee en bij De
Kaag blijven voldoende tradities voortleven voor de
nodige allure en continuïteit.
Na de oorlog als Nederland weer opkrabbelt neemt
de belangstelling voor de watersport geweldig toe.
Ook de verscheidenheid van de watersport. In deze
periode worden de meeste watersportverenigingen
opgericht. De Kaag surft behendig mee op deze ontwikkelingen en de Kaagweek groeit in de zestiger jaren

uit tot een van de grootste watersportevenementen
van Europa, samen met de Sneekweek. 145 deelnemers in 1918 en 728 deelnemers in 1964. Hedentendage blijft het deelnemersaantal schommelen tussen
de 175 en 200 deelnemende schepen. 

bron: Jubileum boek Graag naar de Kaag
bewerkt door Gerrit Kranenburg-Marijt
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Het Jaarlijkse
Kaagdiner
Er valt op een Kaagweek heel wat aan te merken;
het is er te vol, en de baan lijkt maar niks, en er is
altijd een voordelige startlijn, en de startlijn is te
kort. Het is altijd Kaagweer en er is geen ruimte aan
de steigers en de muziek ’s avonds is te hard of te
tam en zo is er nog veel meer.

M

aar deze negatieve geluiden worden ruim
overstemd door een groot aantal positieve
factoren die gezamenlijk de Kaagweek, zoals we die
dit jaar voor de 100ste keer mogen vieren. De Kaagweek is de oudste zeilweek van Nederland en is een
begrip geworden in de wereld van het wedstrijdzeilen. De Kaagweek moet je een keer gezeild hebben
en vooral meegemaakt hebben.
Een bijzonder terugkerend en markant element in
het begrip Kaagweek is het jaarlijks terugkerend
Kaagdiner voorafgaand aan de Kaagweek.
Het Kaagdiner wordt door het bestuur van De Kaag
aangeboden aan de voorzitters van wedstrijdgevende zeilverenigingen en opgeluisterd door de
aanwezigheid van een aantal autoriteiten zoals de
Commissaris der Koning, de burgemeesters van de
omliggende gemeenten en vertegenwoordigers van
het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond. Een
traditie die nog wordt gekoesterd door de vereniging en de gasten. Het diner brengt de autoriteiten,
watersportverenigingen en branch vertegenwoordigers bijeen op een historische plek waar toekomstvisie, bezorgdheden en trends in de watersport besproken worden. Het Kaagdiner is daarom sinds jaar en
dag onlosmakelijk verbonden met de Kaagweek. 
Gerrit Kranenburg-Marijt
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De Kaagsociëteit
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Uit oude akten is op te maken dat op het terrein waar nu de Kaagsociëteit staat in
de 17e en 18e eeuw al een herberg stond. Naast boerderijen stonden in die omgeving meerdere huizen en zelfs een bakkerij. In die tijd was er een drukke scheepvaart
tussen Leiden, Amsterdam en Haarlem over de Haarlemmermeer. Zeven jaar nadat
hij de vereniging in het leven had geroepen, kocht Ir. J.C. van Hoolwerff op 28 april
1917 het boerderijtje voor 4.500 gulden ten behoeve van de vereniging.
Om een en ander te financieren werd de “N.V. Hotel Restaurant De Kaag” opgericht
met behulp van 24 aandeelhouders, leden van de vereniging. De aandelen zijn in de
loop der jaren aan de vereniging geschonken. Op 17 december 1917 verkocht Ir.
Van Hoolwerff het boerderijtje aan de N.V. Een verbouwingsplan werd gratis door de
toen bekende Leidse architect Mulder ontworpen en uitgevoerd voor 2.500 gulden.
Ook werd nog belendende grond aangekocht. Op 16 en 17 juni 1917 werd de Kaag
sociëteit in gebruik genomen bij het houden van Nationale Zeilwedstrijden.

KAAGNIEUWS
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DE KAAGSOCIËTEIT TIJDENS
DE 100STE KAAGWEEK

N

a de verbouwing had het gebouw aan de
voorzijde de ingang, twee openslaande deuren, daarachter een vestibule. Links van de vestibule
was een zaaltje. Achter de vestibule lag de oude koeienstal, die werd ingericht als eetzaal. De verlichting
bestond uit petroleumlampen en kaarsen. Het menu
werd klaargemaakt op een groot kolenfornuis in de
keuken. Achter deze keuken was een primitief woongedeelte. De toiletten waren buiten in een schuurtje. Het drinkwater werd aangevoerd met een waterschuitje. De watervoorziening was tot in de jaren
vijftig aangewezen op het waterschuitje.
Voor de eerste wedstrijden in 1916 was er een houten starttoren gemaakt. In 1921 werd het houten
bouwsel vervangen door de huidige betonnen starttoren Historisch is dat dit de eerste betonbouw met
twee verdiepingen was in Nederland. Het gebouw

werd te klein en in 1932 werd de grote koepelzaal
aangebouwd naar een ontwerp van architect Ir. H.Th.
Elout, die ook de starttoren had ontworpen.
In de loop der jaren is de Kaagsociëteit regelmatig
onderhanden genomen. In 2018 werd een begin
gemaakt met renovatie van de ledenzaal en aanpassingen aan de Koepel. In datzelfde jaar nam de
Horeca Groep Leiden, met Koen Sijlmans de exploitatie van de Sociëteit over.
Het bestuur gaf een presentatie voor een complete
renovatie van de Sociëteit. In juni 2019 werd de
gerenoveerde ledenzaal heropend en omgedoopt tot
‘Van Hoolwerffzaal’. In dit jaar stemde de ALV in met
een grootscheepse renovatie van de Kaagsociëteit.
Het meeste werk werd verricht aan onzichtbare
(technische) zaken. Daarnaast werd de koepel

opnieuw geverfd, voor het restaurantgedeelte werden nieuwe eigen toiletten gebouwd. De gangen
werden verbreed, kleedkamers werden verplaatst en
gerenoveerd, kantoor havenmeester werd verplaatst
en gerenoveerd. Pergola bij terras ledenzaal werd
gemaakt. Het hondenhok is deels dichtgemaakt en
jollensteiger is aangepast en het ezelsveld is jollenveld geworden. De gehele verbouwing was op tijd
klaar voor de opening op 24 april 2020 en zou vol
trots het kloppend hart zijn van de toen geprogrammeerde 100ste Kaagweek. Helaas kon dit niet doorgaan vanwege de coronapandemie. Vol trots openen
wij na twee jaar van afwezigheid de deuren van de
gerenoveerde Kaagsociëteit tijdens de 100ste Kaagweek. 

Genieten van een heerlijk zonnetje en
een strak blauwe hemel. Precies het
weer waar je blij van wordt op de Kaag
daar hopen wij natuurlijk op voor deze
100ste Kaagweek. Wij als team Waterlust De Kaagsociëteit hebben hiervoor
alle ingrediënten in huis.
Ik heb dit evenement al vaak mee
mogen maken, maar het verveelt nooit
en ik kijk er graag naar uit. Mijn team
en ik hebben er ongelofelijk veel zin in
om er samen met u een groot feest van
te maken. Graag staan wij ook dit jaar
weer voor u klaar voor een hapje en een
drankje in de Kaagsociëteit.

Franky Kuiters
Met vriendelijke groet,
Koel Sijlmans
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K W V D E K A AG A P P
P RO G R A M M A VA N D E W E D ST R I J D E N
13 juli
14 jul
15 juli
16 juli
17 juli

eerste start
eerste start
eerste start
eerste start
eerste start

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

Aantal wedstrijden:
Er wordt gestreefd naar 2 wedstrijden per dag.
De starttijd van de race na de lunch wordt bekendgemaakt via de informatie en op het
mededelingenbord. Ook bestaat er de mogelijkheid dat er back-to-back wordt gevaren, dit
zal duidelijk gecommuniceerd worden.
De tijd van het waarschuwingssein voor de eerste wedstrijd van iedere dag is:
Datum 		
Waarschuwingssein
Woensdag
13 juli		
09:55 uur
Donderdag
14 juli		
09:55 uur
Vrijdag		
15 juli		
09:55 uur
Zaterdag		
16 juli		
09:55 uur
Zondag		
17 juli		
09:55 uur

KWV De Kaag app
De vereniging heeft haar eigen app gelanceerd. De
app is in de App Store en Google Play Store te vinden onder de naam “KWV De Kaag”.
Een functionaliteit die wij tijdens de 100ste Kaagweek gaan gebruiken is het versturen van pushberichten. Deze kunt u zowel met als zonder inloggegevens gebruiken. U kunt in de app zelf aangeven voor
welke kanalen u zich wilt abonneren.

Klasse
1ste klasse van het schema
1ste klasse van het schema
1ste klasse van het schema
1ste klasse van het schema
1ste klasse van het schema

Voor de Kaagweek zijn er 2 kanalen; Kaagweek 2022
programma waar u updates zult ontvangen over het
programma voor en tijdens de 100ste Kaagweek.
In het kanaal Kaagweek wedstrijden 2022 zullen
berichten verstuurd worden over aangepaste starttijden, protesten en de uitslagen. Wilt u niets missen
installeer snel de app en abonneer u op de betreffende kanalen. 

- advertentie -

EEN KORTE HANDLEIDING
1.Installeer de app via de App
store of Google Play Store
2. Open linksboven het menu
3. Ga naar instellingen
4. Zet pushberichten aan en
selecteer de kanalen waar u
zich voor aan wilt melden
Klaar!

>
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Handig om te weten
Kaagsociëteit
De Kaagsociëteit is het verenigingsgebouw van
KWV De Kaag. Wat wij aan accommodatie 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
respecteren.
Ligplaats reglement tijdens de Kaagweek
Om de veiligheid en het comfort van onze gasten
te kunnen waarborgen is er tijdens de Kaagweek
een afwijkend ligplaatsenbeleid 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 achterblijven voor
of na het evenement
• Strakker toezicht op handhaving van deze maatregelen
Waar mag U geen ligplaats innemen?
Afmeren van moederschepen direct aan het terras voor de Kaagsociëteit is niet toegestaan. Deze
ruimte is allereerst bedoeld voor bezoekers van
de Kaagweek met sloepen of tenders. Dit geldt
tevens voor de buitenzijde van de hoofdsteiger.
De maximale ligtijd bedraagt 3 uur om zoveel
mogelijk bezoekers de mogelijkheid te geven om
de Kaagweek en de Kaagsocieteit te bezoeken.
Wij verzoeken u vriendelijke de aanwijzingen van de
havenmedewerkers en Kaagweekcommissie op te
volgen. Indien, naar het oordeel van de havenmeester, een schip te groot is om aan de steigers plaats te
nemen, mag deze geweerd worden. De binnenzijde
van de havenkom is enkel beschikbaar voor deelnemende wedstrijdschepen. Let ook op de ligplaatsbordjes…deze hangen er niet voor niets.
Voor vragen kunt u zich wenden tot onze haven-
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meester Kiek van der Poel 06-15698003 of havenmeester@kwvdekaag.nl
Zeilen in de haven
Zeilen in de haven IS VERBODEN EN KAN LEIDEN TOT
EEN SCORESTRAF. Hierop wordt voor ieders veiligheid streng gecontroleerd!
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 worden
gerespecteerd met inachtneming van de bepalingen van het Binnenvaart Politie Reglement (BPR).
Voer na zonsondergang de juiste verlichting.
Pendelbootjes kunnen volstaan met één rondschijnend wit licht, dit vooral ter bescherming van eigen
veiligheid.
Matig uw snelheid zodanig, dat u voor anker liggende schepen en de wedstrijdzeilers niet hindert.
Dit is tevens van belang voor het behoud van de
oevers. Snelvaren met speedboten is alleen toegestaan 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.
Ankeren
In overeenstemming met het BPR dienen voor anker
liggende schepen een zwarte bal te hijsen. Aan schepen die in de Baarzenkom voor anker willen gaan
wordt verzocht dit zo dicht mogelijk bij de wal te
doen. Dit in verband met het vrijhouden van de wedstrijdbaan. Denkt u ’s avonds aan uw ankerlicht?
Hijskraan
Op de jachthavens van KWV De Kaag te Warmond,

Kaagstraat 1, staan 2 hijskranen ter beschikking met
een capaciteit van 2.000 kg. Deze kranen maken het
mogelijk om ook kieljachten te water te laten. Deelnemers aan de wedstrijden van de 100ste Kaagweek
kunnen gratis gebruik maken van deze hijskranen.
Trailers kunnen gratis worden geparkeerd op haven
Oost te Warmond. De havenmeester zal een trailerplaats aanwijzen op haven Oost.
Na afloop van de wedstrijdseries op zondag 17 juli
kan tot 21.00 uur gebruik worden gemaakt van de
hijskraan. Na 18.00 uur alleen op afspraak.
Ook op maandag 18 juli is de hijskraan de gehele dag
beschikbaar van 09.00-17.00 uur. Tevens is er een
kraan bij van Schie Watersport (eind Zijldijk, tegenover de Kaagsociëteit) capaciteit tot 3.000 kg. Tel.
071-5892894. De kosten bedragen € 25,- per keer in
of uit. De bedieningstijden van deze kraan zijn dagelijks van 09.00 - 20.00 uur.
Regatta Office
Het Regatta Office is dagelijks geopend vanaf 9.00
uur tot het einde der wedstrijden. Op dinsdag 12
juli is de inschrijving in de Van Hoolwerffzaal geopend (18.00-20.00 uur) en op woensdag 13 juli van
8.30 tot 09.30 uur. Digitale inlichtingen en uitslagen
vindt u op de website www.kwvdekaag.nl
EHBO
Deze is gevestigd in de Starttoren. Dagelijks geopend
van 10.00-17.00 uur. Voor spoedgevallen buiten deze
tijden bereikbaar via de bar in de Koepel.
Telefoonnummers
• Jachthaven Warmond.........071-3010035
• Kaagsociëteit..........................071-5018222
• Havenmeester Sociëteit.....06-15698003
E-mail secretariaat: secr@kwvdekaag.nl
Volgboten
Regelmatig worden klachten ontvangen omdat volgboten zich hinderlijk tussen de aan de wedstrijd deelnemende schepen bevinden. Dringend wordt verzocht
dit te voorkomen en voldoende afstand te houden.

Indien u ‘s avonds naar de Kaagsociëteit komt met uw
volgbootje, leg dit dan aan de ketting op slot. U voorkomt ongemak en werk voor de politie.
Toiletten en douches
Het gebruik van de toiletten en douches is gratis.
Kleedkamers
KWV De Kaag is niet verantwoordelijk voor vermissing of andere schade van goederen achtergelaten
in de kleedkamers.
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.
Honden
Het is niet toegestaan honden op de steigers en het
sociëteitsterrein los te laten lopen. Honden dienen te
zijn aangelijnd en eventuele ongelukjes dient u op te
ruimen.
Even rusten
Een Kaagweek zonder feest en gezelligheid 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 voor uw
navigatie: Zijldijk 11, 2362A E Warmond.
• Parkeren auto of trailer € 3,00 per dag.
• Overtocht met de pont € 0,80 p.p. (na 20.00
‘s avonds € 1,00 p.p.).
• Parkeren op de Zijldijk is uitsluitend toegestaan in
de vakken, om de de doorstroom van het verkeer en
de toerit van hulpdiensten en leveranciers te kunnen garanderen. Let op! U wordt weggesleept!
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CLU B VA N 100

HOLL AND - FRIESL AND

CLUB VAN 100 Bedankt!
Vaak ziet u ze, zeker in de omgeving
Warmond, Leiden, Oegstgeest, Kaagleden, herkenbaar aan een Kaagstandaard in de vorm van een sticker achterop de auto. Soms ziet u, als u goed kijkt, een heel
kleine afwijking. Op de standaard staat, in gouden
cijfers, 100 gedrukt. Deze bijzondere sticker is exclusief voorbehouden aan leden van de Club van 100.
De Club van 100 zijn Kaagleden die voor een peri-

ode van 5 jaar jaarlijks € 100,- doneren ter ondersteuning van de Kaagweek. Mede dankzij hun steun
kunnen wij de Kaagweek tot een waar watersportfeest maken. Voor de 100ste Kaagweek was het doel
om 100 leden te werven voor de Club van 100. Dat
is gelukt. Bedankt!
Nieuwsgierig geworden? Informeer bij het
secretariaat van KWV De Kaag om lid te worden
van dit exclusieve gezelschap. 

Holland-Friesland
teamwedstrijden in
de Regenboogklasse

- advertentie -

Altijd al Regenboog
willen zeilen?

Dit jaar staan alweer voor de 151ste
keer de Holland-Friesland teamwedstrijden in de Regenboogklasse
op het programma, waarbij gestreden wordt om de zilveren – door Ir.
Van Hoolwerff in 1937 beschikbaar
gestelde – wisselbeker.

T

ot de oudste eenheidsklassen van Nederland behoren de Regenboog-klasse (1918)
en de Twaalfvoetsjolklasse (1914). Twee klassen
waarmee nog zeer enthousiast gezeild wordt
en die zich altijd hebben thuis gevoeld op De
Kaag. De Regenboog komt voort uit een ontwerpwedstrijd die gewonnen werd door G. De
Vries Lentsch Jr, een bekende botenbouwer uit
Amsterdam. De Twaalfvoetsjol waait over uit
Engeland en is ontworpen door George Cockshot. Dit scheepje krijgt in 1920 internationale
erkenning als olympische klasse.

56

STICHTING REGENBOOG

’DE
28 ORANJE’
KAAGWEEK

Meld je aan via oranje@regenboogclub.nl en wie weet
vaar jij 1 jaar lang in de Oranje (56)!
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De Kaag- en de Sneekweek vervullen een bijzondere
rol voor de Holland-Friesland teamwedstrijden die
twee keer per jaar in Regenbogen worden gehouden. Het initiatief voor teamwedstrijden in Regenbogen ontstaat in 1936 op De Kaag waar de voorzitter een zilveren wissel- beker beschikbaar stelt voor
de Regenboogteams uit Sneek, de Braassem, Rotterdam en De Kaag. Elk team bestaat uit twee schepen
en de kunst is om als team op de beste plaatsen te
eindigen. In 1937 wordt de organisatie aangepast en
dit is het begin van de Holland-Friesland teamwedstrijden, elk jaar tijdens de Sneekweek en Kaagweek.
Steeds zeilen vijf Regenbogen van Friesland tegen
vijf Regenbogen van Holland tegen elkaar in een
serie wedstrijden. Het is een schitterend zeilspektakel dat veel toeschouwers op volgboten trekt. Je
moet iets van vaarregels en wedstrijdregels begrijpen om te zien hoe leden van elk team elkaar helpen door tegenstanders de loef af te steken of af te
dekken, zodat een medeteamlid de kans krijgt een
koppositie in te nemen. Een beetje van twee honden
vechten om een been en de derde gaat ermee heen...
Ongeacht de weersomstandigheden, of het moet wel
heel erg bar zijn, gaan de teams het water op. Vooral
met straffe wind houden mensen hun adem in als
de Regenbogen met hun enorme waterverplaatsing
voorbij stuiven of gezamenlijk om een boei denderen. Hier wordt gevaren met het mes op dek. Men
gunt elkaar geen duimbreed ruimte. Adembenemend zijn de voordewindse rakken als de Regenbogen met felgekleurde spinnakers van zeventig vierkante meter zeil als een muur op je afkomen. Naast
snelheid, perfect materiaal en stuurmanskunst komt
er bij deze wedstrijden veel strategie en tactiek kijken. Vaak vooraf bepaald maar door omstandigheden en tijdens de wedstrijden altijd weer aangepast
omdat de teams niet weten welke schepen het op
elkaar gemunt hebben. Het gaat om met het totale
team zo goed mogelijk te scoren door zover mogelijk
voorin te eindigen. Alleen heel veel zeilervaring, maar
dat geldt bij elke zeilwedstrijd, brengt je in voorste
linies. Tot nu toe hebben de Hollandse teams vanaf
1937 de meeste overwinningen behaald, maar dat
betekent geenszins dat de Friese Regenboogzeilers
hen niet regelmatig een lesje leren. Ook dat gebeurt
op de Kaag, tijdens de Kaagweek. 
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TEAMZEILEN IS VAN EEN TOTAAL
ANDERE AARD DAN HET NORMALE
WEDSTRIJDZEILEN.
Het gaat er om als team zo goed
mogelijk geplaatst een wedstrijd te
beëindigen. Teamzeilen vereist een
andere tactiek dan in een standaard
wedstrijd vereist wordt. Naast die tactiek is een uitstekende techniek vereist
omdat er vaak razendsnel gehandeld
moet worden. Op verzoek van de zeilers
kunnen de umpires beslissen of een door
een tegenstander gemaakte vermeende
overtreding inderdaad en overtreding
was en die tegenstander een straf
moet nemen. Wij verzoeken het publiek
dat de wedstrijden op het water volgt
voldoende ruimte te laten voor het
uitvoeren van de vaak onverwachte
manoeuvres van de deelnemers en de
umpires.
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THEMABORD

Z I LV E RV L O O T

Themabord 100ste Kaagweek

DE ZILVERVLOOT VAN
DE GOUDEN KAAGWEEK

Het ontwerp van de het Delftse Blauwe themabord
is dit jaar, hoe kan het ook anders, een afbeelding
van De Kaagweek naar een schilderij van Leendert
van der Vlist genaamd “Zicht is op de Kaagsociëteit
van zeilvereniging KWV De Kaag”. Het schilderij is
geschilderd, ergens tussen 1920 en 1930, vanaf het
erf van de familie Van Schie. Op de voorgrond het
roeibootje waarmee men door de heer Van Schie,
over de Zijp, naar de Kaagsociëteit werd geroeid.
KWV De Kaag dankt Ido Poelman voor het beschikbaar stellen van dit unieke schilderij voor het themabord van dit jaar.

schilder, met behulp van een koninklijke subsidie,
aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (Den Haag).

Leendert van der Vlist (Numansdorp, 11 mei 1894 –
Voorburg, 31 december 1962) was een Nederlands
kunstschilder.

In 1938 was hij de winnaar van de 1ste prijs van het
Willink van Collenfonds en in 1943 won hij de
gouden medaille van Arti et Amicitiae.

Bezit baart zorgen, zegt het spreekwoord. Maar
ik geloof toch dat het bezit van Kaagprijzen de
zeilers nog steeds heel wat minder zorgen heeft
gebaard voor dat ze weer het bezit van de vereniging werden.

Biografie
Op jonge leeftijd kreeg Van der Vlist onder anderen les van de leermeesters Willem van der Nat en
Willem de Zwart. Hij genoot zijn opleiding tot kunst-

Van der Vlist is lid geweest van de verenigingen
De Haagsche Kunstkring, Vereeniging Sint Lucas
(Amsterdam) en Maatschappij Arti et Amicitiae
(Amsterdam). 

V
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Hij heeft een lange tijd in Leiden gewoond. Een aantal Hollandse landschappen, stads- en dorpsgezichten van zijn hand uit de omgeving van Leiden stammen uit die tijd. Van der Vlist was een reislustig
kunstenaar met een voorkeur voor Italië. Zo reisde
hij naar Verona, Venetië, Chiogga, Florence, Viarreggio, Sienna en Barga. Maar ook in Brugge en Karlsruhe verbleef hij enige tijd.

anaf de eerste Kaagweek in 1918 zijn door
De Kaag in hoofdzaak zilveren bekers, speciaal voor haar vervaardigd, uitgereikt. In de eerste

jaren werd daarbij steeds dezelfde vorm gehandhaafd. Het idee hier achter was dat wanneer men
vele bekers gewonnen had, men deze bij feestelijke
gelegenheden zou kunnen gebruiken. Spoedig liet
men dit idee varen en bracht door het geven van
allerhande vormen en modellen steeds variatie in
de prijzen. Het begin van een indrukwekkende collectie was gelegd. In 1927 werd een proef genomen
met het geven van een grote prijs zoals een zilve- >
ren jacht.
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TENTOONSTELLING
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Vanaf 1927 en vele jaren daarna werden er zilveren scheepsmodellen van de eenheidsklassen die in
de Kaagweek startten. Gerenommeerde zilversmeden hebben in de loop der jaren prachtige modellen
vervaardigd die tijdens de Kaagweek werden uitgegeven. Een van de eerste modellen was een zilveren Draak gevolgd door Regenboog, 12-voetsjol en
andere in de begin jaren in zwang zijnde eenheidsklassen. Eind jaren 50 en begin de jaren 6o werden de
laatste modellen aan de collectie toegevoegd zoals
de Solo en de Schakel. Deze prijzen waren wisselprijzen die in een later stadium de status van permanente wisselprijs hebben gekregen en tot de vaste
collectie van De Kaag behoren.

Wie jubileert, viert feest. Zo ook de
100ste Kaagweek. In het kader daarvan worden de zilveren scheeps- modellen tijdens de Kaagweek en in de
maand augustus tentoongesteld voor
het publiek. Deze prachtige modellen
zijn voor iedereen te bezichtigen in het
museum van het historisch genootschap
Warmelda te Warmond. Dit museum is
gevestigd in de oude pastorie “De Roekenhof” gelegen aan Herenweg 82 te
Warmond. Jan-Bart Lucas heeft zich verdiept in de geschiedenis van deze bijzondere prijzen waardoor elke boot zijn
eigen verhaal heeft. Met recht de Zilvervloot van een Gouden Kaagweek. Wij
zien u graag tijdens de Kaagweek en
in de maand augustus om de vloot van
dichtbij te aanschouwen. De openingstijden tijdens de Kaagweek zijn 10.00 tot
13.00 uur.
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Wisselprijzen tijdens de 100ste Kaagweek
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 bestuurslidmaatschap
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 herinneringsplaquette. Dit jaar wordt de
prijs verzeild in de Finnklasse.
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 wis-
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selprijs wordt ieder jaar in een
andere klasse verzeild. Dit jaar
wordt de prijs verzeild in de
Marieholm.
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 permanente
wisselprijs verzeild tijdens de
Kaagweek in een klasse die ook
in 1935 al deelnam en thans de
meeste deelnemers telt. Deze
klassen zijn Regenboog, Pampus,
12vts-jol en de O-jol.

DE GOEDE WINDBEKER
Voor een jeugdlid dat zich tijdens de Kaagweek verdienstelijk heeft gemaakt. Aangeboden
door de heer Bert Vollebregt bij
zijn 50 jarig lidmaatschap van
“De Kaag”. Oorspronkelijk een
wisselprijs voor de Jeugdklasse.
P.O.C. WISSELPRIJS - Pluis Optimist - en Cadetwisselprijs
Deze prijs werd door de heer
J.L.J. Gaillard geschonken op 18
april 1980 bij zijn aftreden als
voorzitter van “De Kaag”.
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
Optimistzeiler, die, vaak in een
veld met geoefende zeilers, zich
onderscheidt in doorzettingsvermogen. Dit is een permanente
wisselprijs.
LASER KLASSE Edelmetalen Laser
Ter beschikking gesteld door
“De Kaag” in 1976. Dit is een
permanente wisselprijs.
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
verzeild tijdens de Kaagweek en
tijdens de Sneekweek. 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
Regenbogen. 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 ver-
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zeild tijdens de Kaagweek en is
voor de beste bemanning in de
Regenboog onder de 23 jaar.
Wisselprijs Young Owner
Permanente wisselprijs aangeboden door Regenboogclub Nederland ter gelegenheid van de
100ste Kaagweek. De wisselprijs
is bestemd voor de jongste eigenaar van een Regenboog tijdens
de Kaagweek.
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 dameswedstrijden
in de Valken. Dit is een permanente wisselprijs.
TWAALFVOETSJOLLENKLASSEEen 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
zeiler, die lid is van “De Kaag” in
de zondagwedstrijd.
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YNGLING KLASSE Een oude zilveren Kaagbeker
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 halfmodel
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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There Is No Business
Like KaagBusiness
KWV De Kaag heeft een actieve business
club, bestaande uit een enthousiaste en
groeiende groep ondernemeners.
KaagBusiness organiseert het jaar door
activiteiten voor haar leden, zoals
bedrijfsbezoeken, excursies, etentjes,
zeilwedstijden en lezingen.

Ook is KaagBusiness met regelmaat
sponsor van verenigingsactiviteiten.
Wil je lid worden of kennis maken?
Leuk! Kijk op www.kaagbusiness.nl
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