
Beste Jollenzeilers regio West, 

Vorig jaar ben ik ingestapt in Jol 797 en heb met veel plezier kennis gemaakt met de 12 
voetsjollenclub. Hier op de Kaag een fijne groep zeilers die enthousiast op de woensdagmiddag een 
rondje varen. De ene keer meer jollen dan de andere keer en een lekker biertje en daghap achteraf. 
Geanimeerde gesprekken in de nazit en je kijkt al weer uit naar de volgende woensdagmiddag. Een 
heerlijke onderbreking van de week en het geeft je zoveel nieuwe energie. Ook heb ik kennis 
kunnen maken met de jollenzeilers in  Alkmaar, Loosdrecht en Grou. Dit waren mooie evenementen 
en ik realiseer mij dat dit niet vanzelf tot stand komt. Graag wil ik hier ook aan meehelpen en de 
klasse promoten waar mogelijk.  

Op het gebied van de wedstrijdzeilsport is sinds de corona-uitbraak alles stilgelegd en evenementen 
mogen niet georganiseerd worden. De Kaagsocieteit is uitsluitend geopend voor afhaal van 
bitterballen en maaltijden en ook het terras is nog niet vrijgegeven. Afgelopen weekeinde heb ik nog 
wel heerlijk kunnen varen met de jol, echter ik mis de spanning van het startschot, de onderlinge 
competitie en het bereiken van de finish. Om nog maar te zwijgen over de borrel na afloop die er 
niet is.  
Pinksteren zal helaas ook geen doorgang mogen vinden op de Kaag. Heel jammer want de 
Sociéteit ziet er beter uit dan ooit en is volledig voorzien van nieuwe toiletten, kleedkamers, terras 
en havenkantoor. In ieder geval mogen we zeilen en op je eigen schip een biertje drinken, echter 
niet met meer dan vier man en dan ook nog je eigen familie.  

Ik ben van mening dat de Jollenzeilers éen grote familie zijn. Laten we hopen dat we snel weer wel 
bij elkaar mogen zijn zoals we dat gewend zijn.  

Zodra het weer kan organiseren we een mooie tocht en een gezellige borrel.  

Jan Willem ten Kley  

 




