
 

De A 4 richting Den Haag afgezet wegens werkzaamheden. Geen punt. Leo heeft een TomTom met 
Ernie als gids. Beetje gedateerd, maar we komen er achter dat de A5 er langer ligt dan wij dachten. 
Nou wisten we tot daar de weg wel te vinden zonder Ernie  maar wat hij er daarna uitkraamde, raakte 
stoep noch rand. Dan maar de ouderwetse routebeschrijving en uiteindelijk kregen we een rijdende 
sloep in het zicht die ons naar de kraan leidde. Joop en Guus wachtten ons op. 

 

Kaagtoren en Kaag sociëteit 

Er zijn maar 4 starts. Elke 2 minuten worden 10 sloepen op weg gestuurd. Ditmaal geen strijd met de 
Lootsman. Afgelopen week is zij op een hidden  rock lek gestoten en ligt nu op de werf.  Valt het bij 
ons nog mee. De onderwater kit van Erik in de gebarsten naad wint het  nog steeds  van de 
waterdruk. We zitten in de 3e start Er staat een aardig briesje. ZW 3-4 wat het eerste stuk lekker roeit 
(zie kaartje). Joop maakt op het eerste smalle stukje ruzie met  de stuurvrouw van ’t Kromhout die 
ons klem vaart tussen sloep en wal, maar daarna gaan we voortvarend verder. Joop bocht als immer 
scherp en bovenin het kaartje (pijl) sniekt hij snel tussen een platbodem en  de wal door. Tanja mist 
op een centimeter een bootje. Genoeg toch? Wij passeren en  worden gepasseerd in een prachtige 
omgeving. De mooiste villa’s worden afgewisseld met werven  waar megajachten voor sjeiks worden 

 

10 juni. 11e Kaagrace 

Bij de sociëteit van de Kaag wacht ons een 
grote verassing, want daar worden we 
verwelkomd door Pam en good old Dick 
van Amerongen. Een jaar geleden werden 
we nog opgeschrikt door het bericht dat 
hij ernstig ziek opgenomen was. Toen zou 
hij de nieuwe toren dopen en de sloepen 
wegschieten. Nou dat laatste mocht hij nu 
doen. Hij zag er onverwacht goed uit. Pam 
zei: “81 jaar en nog steeds een lekker 
ding!” Machtig vond hij het ons te zien, 
maar miste wel wat oudgedienden.  

We zijn vroeg en kunnen ons rustig te 
goed doen aan een bak koffie en een 
PUNT APPELGEBAK. Wat later voegen de 
gastroeiers zich bij ons. Tom, Ineke, 
Denise en Tanja. De 1e drie inmiddels 
bekenden van de Laura G. Caat is nog 
roeiende in de Moos. 



 

afgeleverd. Door alle gedraai over de plassen heb je dan weer zijwind, dan weer een stukkie wind 
mee. ’t Haakje met Jan Plug, de Boomsluiter  met Ab, worden gegroet  en strijdend tegen ’t 
Kromhout en de Maaike gaan we de slootjes  rechts op het kaartje binnen. Een onbekend terrein 
voor Caat, die in de damesrace dit stukje afkortte. Joop weet de weg en volgt de andere sloepen! We 
worden hier wel wat opgehouden hetgeen tot uiting zal komen in de eindtijd (en rangschikking !?). 
Eenmaal uit de slootjes krijgen we de wind tegen en niet zo’n beetje ook. Leuke bijkomstigheid 
daarbij is ook  een wedstrijd tussen skûtsjes op dit gedeelte van de Kaag. En die dingen hebben ook 
nog voorrang! Joop heeft durf en kruist eenmaal krap voorlangs. Wel met een beetje dank aan de 
schipper. Hebben we hier nog wat opper, na boei 3 is het van dik hout. Maar ja een whaler is hierop 
gebouwd. Zegt men. Na 1 1/2 uur roeien passeren we de Kaag toren. En dan moet je nog een rondje! 
zoals Theo Komen eens Hilbert van der Duim toeriep, toen  die dacht dat hij er al was. Man, man dat 
stuk tot onder aan het kaartje. Ohne Ende! En de Maaike komt steeds nader En de finish is nog zo 
ver. Gelukkig is daar dan eindelijk boei 4 en is het leed  geleden. We winnen weer op de Maaike.  Op 
het laatste stuk halen we nog twee sloepen in van de eerste start. Ze hebben de nrs 41 en 42 en 
moeten vanaf de start zij aan zij  gestreden hebben. Word je gek van! Wij komen na 2 uur en 6 
minuten over de finish en heffen een driewerf hoera voor Caat aan  die voorafgaand aan de 18 km 
met de Laura G, eerst 15 kilometer met de Moos heeft gestreden. Een ware prestatie! 

Nadat de Laura op de trailer is gezet is het nog even nagenieten bij de prachtige Kaag sociëteit. Er 
worden, zo lijkt t wel, 100 prijzen uitgedeeld over allerlei klassen, dames, heren, gemengd, gigs, 
sprints en nog meer. Helaas……We raken er aan gewend en kunnen rustig genieten van ons biertje, 
waarbij we  verrast worden door Brian, een Lootsman roeier, die als gast in de Kaat, een normale 
sloep, roeide. Met reuze beker. Jawel Met een whaler nooit een prijs en nu gelijk kampioen.  Over 
handicap gesproken. ‘t Moet weer even genoemd. 

Ernie wijst ons de weg naar huis. Op het moment dat ie echt nodig is, zijn z’n batterijen leeg en moet 
Erik ons in pyjama de laatste meters loodsen naar haar rustplekje. Het is weer mooi geweest. 

Klaas. 


