
Beste zeilers en vrienden van de Cadetklassen in Nederland en België,

Wij nodigen jullie van harte uit voor de Easter Regatta 2023 van zaterdag 8 tot en met maandag 10 april op 
de Kaag, Zijldijk 11 in Warmond. Dit is dé traditionele opening van het wedstrijdseizoen voor de Cadetten. En
dit is een heel bijzondere editie, want de Dutch Cadet Class Association (DCCA) bestaat 50 jaar!

De registratie is op zaterdag 8 april vanaf 09.00 uur in Waterlust de Kaagsociëteit. Bij aanmelding wordt 
verwacht dat iedereen een geldige meetbrief, verzekeringspapieren, een geldige buoyancy-verklaring en 
wedstrijd- of bemanningenlicentie van het Watersportverbond (licenties alleen verplicht voor de Nederlandse 
zeilers) kan overleggen. De eerste wedstrijd start op zaterdag 8 april om 11.00 uur. De prijsuitreiking is 
maandag 10 april om 16.00 uur.

Het wedstrijdreglement en banenkaarten zijn uiterlijk een week voor aanvang beschikbaar.

Op zaterdagmiddag 8 april vanaf 17.00 uur is de traditionele reünie in Waterlust de Kaagsociëteit en zijn alle 
‘oude’ Cadetzeilers, -ouders en overige betrokkenen van harte welkom om een borrel met bitterbal te komen 
nuttigen. Op zondagavond 9 april vindt het traditionele Paasbuffet plaats vanaf ongeveer 18.00 uur in 
Waterlust de Kaagsociëteit. Voormalig Cadetzeilers en ouders zijn ook van harte welkom.
 
Aanmelden
Voor de zeilwedstrijden kan via manage2sail.com. Kosten voor inschrijving per boot is € 70,00. Aanmelden 
voor het Paasbuffet kan via bijgevoegd inschrijfformulier tot uiterlijk 2 april. Er wordt een Indisch buffet 
geserveerd voor volwassenen € 24,50 p.p. en voor kinderen t/m 12 jaar € 17,50 p.p., exclusief dranken. 
Kinderen t/m 12 jaar kunnen ook kiezen voor een kindermenu met friet, snacks en sauzen € 13,50 p.p., 
exclusief dranken. Uiterlijk een week voor aanvang ontvang je nog een bevestiging met meer informatie. 

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op via Rob Maes, +31 6 87457966 of Monique van Hamersveld,
+31 6 10885573 of easter@cadet.nl.

Heel graag tot ziens op de Kaag.  

Hartelijke groet,
Namens het organisatiecomité van de Easter Regatta
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