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KoliBrief 

Beste VKZ leden, 

Dit is de KoliBrief die jullie wordt aangeboden door het redactieteam bestaande uit Heiko Glansbeek, Jan en 
Berry van Bueren en Gerrit van Suijdam. Meer informatie kun je vinden op www.kolibrizeilers.nl  Een actueel 
overzicht met evenementen met on line inschrijving, evenementenverslagen en eigenlijk alle 
communicatiefuncties waar vroeger de Kolibries voor werd gebruikt. We hopen dat wij met deze nieuwsbrief 
beantwoorden aan de verwachtingen. Voor aankomende nieuwsfeiten ontvangen we graag je bericht; bij 
voorkeur per e-mail redactie@kolibrizeilers.nl  

 

Beste Kolibrizeilers, 
 
Inmiddels zijn de temperaturen weer aan het zakken na een prachtig nazomerweer. 
Als ik zo de verslagen heb gelezen, was het een goed seizoen geweest voor de zeilevenementen. 
 
Het voorjaar begon met erg veel regen en onweer. Gelukkig is het in de zomer nog best goed 
gekomen. Veel records zijn gesneuveld, helaas geldt dat niet voor het aantal deelnemers aan de 
zeilevenementen. Er waren zeker positieve geluiden, hoe gezellig en leuk de zeilevenementen waren. 
 
Ik wil hierbij ook iedereen bedanken voor de leuk geschreven verslagen met de daarbij behorende 
foto’s. 
 
Op de komende najaarsledenvergadering op 27 november zal ik verslag uitbrengen van de afgelopen 
evenementen en uiteraard de evenementenplanning voor 2017 wordt uitgebreid besproken. 
 
Kort resumerend: helaas is het niet gelukt de IJsselmeerweek georganiseerd krijgen net zo min als de 
Waddenweek en de Frieslandweek. 
 
DAAROM, JA NU ALWEER DENKEND VOOR HET KOMENDE SEIZOEN 2017. 
 
OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP 2017 
 
1. Welk evenement, anders dan die dit jaar in de kalender staan, zou jij willen organiseren? 
 
2. Wie kan mij vóór de ledenvergadering op de hoogte brengen over het zeilen en het organiseren in   
FRIESLAND, IJSSELMEER en WADDEN? 
 
3. En natuurlijk alle andere geslaagde evenementen. Om een paar te noemen: de ZUID-
HOLLANDWEEK, de ZEELANDWEEK en de PMT (Ad Groeneveld) als zeilafsluiter. 
 
Beste allemaal,  
Niemand kan het alleen en mijn verzoek aan iedereen is: “Denk met ons mee wat we meer kunnen 
doen voor komend 2017!” Er zijn natuurlijk ideeën, maar we hebben ook de enthousiastelingen nodig 
om een en ander te organiseren. 
 
Er kan altijd een beroep op mij worden gedaan voor hulp indien gewenst. 
 
In elk geval zal uw evenementen-commissaris meedenken bij wat we gaan doen in 2017. 
 
 
 
 
 

http://www.kolibrizeilers.nl/
mailto:redactie@kolibrizeilers.nl
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Winterwedstrijden op DE KAAG 
 
De winterwedstrijden komen er alweer aan. 
 
En…. zo ik heb gelezen op onze VKZ-site dat Jan van Bueren er helemaal klaar voor is met zijn 
nieuwe roer. 
 
Jurrien Jongbloed 
 
Evenementen-commissaris 
 
Mail: Jurrienjongbloed@me.com 

 

 

mailto:Jurrienjongbloed@me.com

