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Kaastrofee 13 t/m 15 september Enkhuizen 

Na een lange mooie vakantie 

keken we weer uit naar het 

aankomende Najadweekend en 

de strijd om de kaastrofee. Er 

hadden 11 boten ingeschreven, 

maar helaas moesten twee 

boten afhaken. “Arme” Marga 

had haar voet gebroken op de 

Hiswa, waardoor de Osprey niet 

mee deed en Ruud en Marijke 

Kikkert met de Stijfkop lukte het 

niet om verder komen dan 

Dordrecht vanwege problemen met de marifoon, waardoor de brug niet voor hem open 

wilde gaan. Zij waren er overigens wel alsnog bij als opstappers , net als Albert en Zwenny, 

Pal en Annemiek, Jan en José en Wim en Tiny. Ook fijn dat Bert en Anita er weer bij waren 

met de Windroos. Bert had besloten zich te voegen bij de bemanning van de Viking. Dus al 

met al was het een leuke groep. De vrijdagavondborrel was al heel gezellig in de Combuys 

in de Buyshaven, alwaar ook twee heren van For Sale, de nieuwe importeur Nederland 

van Najad, aanwezig waren en ons op een enthousiaste manier vertelden wat er allemaal 

gaande was met de expansie van hun veelzijdige bedrijf en het nieuw verworven 

dealerschap.  

Op zaterdag om 10.00 uur was het palaver met koffie en gebak met vervolgens een uitleg 

door Michael van de te varen wedstrijdbaan. Helaas werd er die dag weinig wind 

verwacht, maar nog voldoende om te starten om 12.00 uur. Kort werd nog door Michael 

een alternatief geopperd, maar gelukkig(vonden wij ook) was hier geen animo voor. 

Uiteindelijk lager er 7 schepen voor de start( de Vorstin haakte helaas af vanwege een 

kapotte impeller). Bij de start om 12.00 uur lagen wij(de Avalon) met Pal en Annemiek als 

opstappers met klapperende zeilen te wachten tot het startschot, maar dan duren de 

laatste seconden lang. Gestart volgens ons precies op tijd vond Michael met zijn 

schippersoog dat wij te vroeg waren gestart. Om elke discussie te voorkomen zijn wij 

omgekeerd en opnieuw gestart, waardoor wij uiteindelijk als laatste over de startlijn 

gingen. Pal een Annemiek begonnen al sip te kijken(nou dat wordt niks meer), maar Luc 

verzint altijd nog wel iets en wij zijn kort na de start al een slag naar stuurboord gaan 

maken om vrije wind op  te zoeken, terwijl de rest van het veld doorging. Dit pakte goed 

uit want bij de eerste boei hadden wij 3 schepen weer achter ons gelaten, maar onze 
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rivalen nog voor ons. 

Konden wij in het kruisrak 

aan de wind nog rond de 4 

knopen halen, na het 

ronden van de eerste boei 

nam de snelheid flink af 

doordat iedereen de wind 

ruim in de zeilen kreeg. 

Wij zijn toen met elkaar 

aan de lage kant gaan 

zitten en Pal hield de giek 

op zijn plek en zo liepen 

wij langzaam verder in op 

het veld voor ons(Josephine, Viking, Halve Maan en de Delta Lady). Tussen de Viking en de 

halve Maan ontstond er kortstondig nog even een loefpartijtje(wat wij niet zo erg 

vonden). Met een kleine omweg gingen we met een uitgeboomde fok vervolgens flink 

onder de rest richting de EZB om vervolgens op te kunnen loeven en met een halve wind 

richting de te ronden boei te varen. Onze snelheid was hierdoor op het laatste stuk hoger 

waardoor wij ook de Halve Maan, de Viking en zelfs de Delta Lady( die lag de hele 

wedstijd tot aan dat moment ruim aan kop) voorbij gingen. Toen weer hoog aan de wind 

terug naar de EZ4. Helaas werd op dat moment de wind nog minder en viel deze 

uiteindelijk stil. Het ene naar het andere schip gaf toen aan dat verder varen geen zin 

meer had en Michael heeft toen de wedstrijd gestaakt. De volgorde hoe de schepen lagen 

op dat moment werd genoteerd en als uitgangspunt genomen voor de einduitslag die als 

volgt werd; 

1. De Avalon 

2. Delta Lady 

3. Viking 

4. Halve Maan 

5. Dyonisius 

6. Sweeper 

7. Josephine                                                                   

Vervolgens gingen we naar de 

Compagniehaven, alwaar iedereen 

aan de steiger bij elkaar kon gaan 

liggen en met stralend weer werd er 

bij elkaar aan boord sterke verhalen 

uitgewisseld en gedronken op weer 

een prachtige clubdag. Om 18.00 uur 

gingen we naar de Mastenbar en 

genoten we na de prijsuitreiking van 
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een heerlijk diner. Na het gezamenlijke prima ontbijt op zondag kunnen we weer 

terugkijken op een zeer geslaagd weekend met speciale dank aan Wim Kaptein 

voor de voortreffelijke organisatie. 

 

             Marjan van den Berg van de Avalon 

 


