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 Nieuwsbrief – 2020-1 

 

Warmond, 5 februari 2020  
 
Aan de vrienden van de Hylke Tromp 
 
Terwijl de Hylke Tromp beschut in de winterstalling ligt uit te rusten van het zeilseizoen 2019 wil-
len we graag even met u terugkijken naar dat mooie zeilseizoen. 
We konden veel gasten aan boord verwelkomen en laten meegenieten van het zeilen op onze 
goed onderhouden traditionele Kagenaar en dat was weer mede mogelijk door uw bijdrage als 
Vriend van de Hylke Tromp. Veel dank dus daarvoor! 
Ook gunnen we u als Vriend vast een blik vooruit naar onze plannen voor het nieuwe jaar 2020. 
Als u dat wilt, kunt u weer volop meevaren met de Hylke! 
 
 
Veel successen voor de wedstrijdploeg 
In de vorige Nieuwsbrief kon u al lezen dat ons wedstrijdteam onder leiding van Marc Streng in 
mei voor de derde achtereenvolgende keer (!) de Beurtveerwedstrijden op de Kagerplassen won 
en tweede werd bij de hardzeilwedstrijden. 
Dat was zeker niet het enige succes van het team: zo triomfeerde het team ook bij de 35e editie 
van de Turfrace, een loodzware driedaagse zeilwedstrijd van Warmond naar Vinkeveen en weer 
terug. Een prestatie van formaat! 
Het bekende maandblad “Spiegel der Zeilvaart” wijdde een artikel aan de overwinning, dit artikel 
staat op pagina 3 van deze Nieuwsbrief. 
Niet alles wat in het artikel staat is waar – maar evengoed heel leuk om te lezen! 
 
Goede Doelen-tochten 
De vrijwillige bemanning heeft met veel plezier gevaren met gasten in het kader van “goede doe-
len”. De weergoden waren de goede doelen dit jaar helaas niet gunstig gezind; twee geplande 
tochten voor de stichting Vaarkracht (‘even een moment geen kankerpatiënt’) konden vanwege 
harde wind geen doorgang vinden. En ook een tot twee keer toe geplande tocht voor medewer-
kers van een sociale werkplaats moest worden uitgesteld tot volgend jaar. 
Voor stichting Vaarkracht is toch begin september nog gevaren. Op de website van Vaarkracht 
staat daarvan een verslagje met wat foto’s en een filmpje. 
 
Voor goede doelen als stichting Vaarkracht en medewerkers sociale werkplaats vaart de Hylke 
Tromp met veel plezier geheel kosteloos. We hebben inmiddels met de Warmondse stichting 
“Lopen tegen kanker” ook afgesproken dat we in 2020 zeker drie keer voor hun gasten gaan uit-
varen. 
We stellen de Hylke graag beschikbaar voor nog meer goede doelen! Dus weet u een goed doel 
dat gebruik zou willen maken van onze historische boot, laat het ons weten s.v.p. 
 
NOCK en Zeepunter KU 12 Anna Maria 
Voor bepaalde goede doelen varen we niet geheel gratis, maar tegen een kleine bijdrage om te 
kosten van onderhoud en verzekering te dekken. Zo zijn we in 2019 vijf keer voor het NOCK  
(Natuurontdekkingscentrum Koudenhoorn) uitgevaren en voor deze tochten bleek een grote be-

https://www.vaarkracht.nl/groepsvaartocht/warmond-zeilen-op-hylke-tromp-8-september-2019/
https://www.vaarkracht.nl/groepsvaartocht/warmond-zeilen-op-hylke-tromp-8-september-2019/
http://lopentegenkanker.nl/ons_verhaal.htm
http://lopentegenkanker.nl/ons_verhaal.htm
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langstelling te bestaan. Altijd is er een vogelgids aan boord  en mede doordat een zeilende Hyl-
ke geen storende motorgeluiden maakt zien we onderweg bijzonder veel vogels. Zo telden we 
tijdens de laatste tocht in september 26 verschillende vogelsoorten! 
Wat een vogelrijkdom op de Kagerplassen! 
 
Verder zijn we door het enthousiaste bestuur van een collega-stichting gevraagd om een spon-
sortocht met hun gasten te varen: deze stichting, de Stichting Behoud Zeepunter KU12 Anna 
Maria is in 2018 opgericht om de KU12 te kunnen restaureren en om de punter in de toekomst in 
te kunnen zetten voor (publieks-)activiteiten. Het schip is dringend aan restauratie toe. Met 
sponsoren van de stichting hebben we een mooi zeiltochtje gemaakt over de Kaag en onderweg 
boerderij De Eenzaamheid  bezocht waar we een rondleiding kregen en wat hapjes en drankjes. 
Op de website van de stichting Zeepunter staat een verslag van de tocht. 

Wat is de lekkerste lunchgelegenheid aan de Kaag? 
Nieuw in 2019 waren de Horecaeghtochten. Bijna elke dinsdag voer de Hylke uit en bij deze 
tochten mochten we ook behoorlijk wat Vrienden van de Hylke Tromp verwelkomen! 

De bedoeling was om elke dinsdag een ander etablissement te bezoeken, daar de lunch te nut-
tigen en zo te ontdekken wat de lekkerste lunchgelegenheid aan de Kaag is…. 
Bij weinig wind een etablissement in de buurt van Warmond en bij meer wind een wat verder 
weg gelegen restaurant. Helaas bleek gaandeweg dat een aantal restaurants op dinsdag geslo-
ten is – reden om komend seizoen deze tochten op woensdag en donderdag te organiseren. U 
als vriend bent wederom van harte welkom om met een of meerdere van deze tochten aan 
boord mee te genieten! 
 
Uiteindelijk hebben we 8 verschillende restaurants bezocht (sommige restaurants meerdere ke-
ren omdat ‘de wind die kant op stond’ ). 
And the winners are…. : 
1. Coazy, Warmond (Joppe) 
2. Hanepoel, Abbenes (Ringvaart) 
3/4. Kompas, Kaageiland (Dieperpoel) / Vergulde Vos, Rijpwetering (Rijpweteringse Vaart). 
 
 
Plannen voor 2020 
We zeilen door op de ingeslagen koers! 
De wedstrijdploeg gaat weer deelnemen aan bijna alle wedstrijden voor traditionele zeilschepen 
die in de buurt georganiseerd worden – de vrijwilligers van De Balgerij gaan weer varen met gas-
ten van stichting Vaarkracht en sociale werkplaats – we zeilen voor Lopen tegen kanker – twee 
keer per maand doen we een Horecaeghtocht – we willen graag weer een sponsortocht voor de 
Zeepunter varen – het Natuurontdekkingscentrum organiseert nog meer vogeltochten en andere 
tochten met de Hylke dan in 2019. 
 
Dan vindt van 12 tot en met 16 augustus Sail Amsterdam plaats. Als het lukt om daaraan met de 
Hylke te mogen deelnemen (er schijnen meer boten aangemeld te zijn dan de organisatie aan-
kan) bent u als Vriend uiteraard ook van harte welkom om varend op de Hylke dit botenfestijn 
mee te maken. 
Verder willen we op bescheiden schaal belangstellenden uit Warmond en omgeving in de gele-
genheid stellen om tegen een kleine vergoeding een tochtje met de Hyke mee te varen. Zo snijdt 
het zwaard aan twee kanten: we realiseren het doel van onze stichting om de Hylke te laten va-
ren en aan een breed publiek te laten zien en we krijgen wat extra inkomsten voor het jaarlijkse 
onderhoud. Want zowel het grootzeil als de huik en het dekzeil zijn eigenlijk aan vervanging 
toe… 

 

Binnenkort publiceren we op de website de Vaarkalender voor de maanden april, mei en juni. 
Traditiegetrouw is de Hylke in ieder geval vaarklaar bij de opening van het vaarseizoen op vrij-
dag 17 april. Vrienden zijn welkom om mee te varen naar de Jeneverboom!  
 

https://www.ku12.nl/sponsortocht/
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