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KoliBrief 
Nummer 27, april 2017 

Beste VKZ leden, 

Dit is de KoliBrief die jullie wordt aangeboden door het redactieteam bestaande uit Heiko Glansbeek, Jan en 
Berry van Bueren , Gerrit v Suijdam , Marcel Oosterveld  en Jurrien Jongbloed. 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  

Rondje Noord-Holland 

De temperaturen gaan omhoog, de zon komt 
erbij. Ook zo’n zin om weer een stukje te 
varen? 

Dat kan in verenigingsverband met het Rondje 
Noord-Holland, traditioneel gehouden rond 
Hemelvaart. 

Tijdens het rondje Noord-Holland vaar je in 
een dag of drie om de provincie heen. 
Gelukkig wordt  Noord-Holland al aan drie 
kanten omgeven door water en om het een 
rondje te maken gebruiken we het 
Noordzeekanaal als zuidgrens.  

 

Dat betekent dus varen op een kanaal, de 
Noordzee, de Waddenzee en het IJsselmeer. 
Twijfel je al jaren om voor het eerst op zee te 
varen maar durfde je de stap niet te nemen, 
dan is dit het moment om in een groep onder 
deskundige leiding van IJmuiden naar Den 
Helder te varen. Wanneer je niet zeker weet 
of je boot over voldoende uitrusting beschikt 
of twijfelt aan je eigen vaardigheden, neem 
dan contact op met de organisator. 
Woensdagmiddag/avond voor Hemelvaart 
verzamelen we in Nauerna (Noordzeekanaal) 
en op Hemelvaartsdag (donderdag) varen we 
‘s morgens over het kanaal naar IJmuiden, 
door de sluizen en houden mogelijk een korte 
stop in de Marina IJmuiden.  

Ieder jaar op Hemelvaartsdag begint rond 
13:00 de vloedstroom bij IJmuiden naar Den 
Helder te stromen en daar maken we volop 
gebruik van om in een uur of 5-6 bij de KMJC 
binnen te lopen.  

http://www.kolibrizeilers.nl/
mailto:redactie@kolibrizeilers.nl
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Een fantastische ervaring waarbij je boot bij 
de vuurtoren van Huisduinen een 
onwaarschijnlijke snelheid over de grond 
maakt. De volgende ochtend is het vroeg op 
om nog een beetje te profiteren van de laatste 
stroom mee op weg naar Den Oever waar we 
rond 11 uur door de sluis gaan, weer terug op 
het zoete water. Het kan zijn dat we langs de 
steiger van Marina Den Oever een korte stop 
houden om wat te drinken en/of een vroege 
lunch/laat ontbijt. In de middag varen we naar 
Enkhuizen waar we ‘s avonds ter afsluiting 
gezamenlijk dineren in een restaurant. 
Zaterdagochtend splitst de groep zich. De 
deelnemers met bestemming (zuid)westen 
gaan als groep door het Naviduct het 
Markermeer op richting Amsterdam  
Deelnemers uit het Oosten steken 
daarentegen vanuit Enkhuizen het IJsselmeer 
over op weg naar de thuishaven; zij hebben 
het ontbrekende stukje van het rondje al aan 
het begin van de tocht volbracht! 

Het totale rondje is ongeveer 200 km en dat is 
best veel voor een paar dagen. Verwacht dus 
niet te veel site-seeing op de wal want je krijgt 
vooral de afwisseling van veel verschillend 
vaarwater. Op zaterdagavond kan vrijwel 
iedere boot weer terug zijn in de thuishaven. 
De zondag is de reserve “verwaaidag” 
wanneer de omstandigheden daarom vragen. 
Mocht dat niet voldoende zijn, dan wordt in 
Nauerna besloten voor een alternatieve route. 

Treuzel niet en meld je aan of bel me op. 

Piet Smit 

Kolibri 660 – Samurai 

 

 

 

 

Oost-Engeland met Pinksteren. 

Een tocht langs de Oost-Engelse kust voor een 
kleine groep Kolibrizeilers. 

Al vele jaren organiseren de Toerzeilers (NVvT) 
met Pinksteren de Lowestoft tocht voor grote 
schepen en tegelijkertijd sinds een aantal 
jaren ook de Small Ships Race voor boten tot 
7,5 meter. 

 

De terugtocht van die 2 tochten is standaard 
op zondagmorgen eerste Pinksterdag. 

Nadat ik een aantal keren deelnemer was aan 
beide tochten, vond ik het jammer dat mijn 
boot in Engeland niet verder kwam dan de 
jachthaven van Lowestoft; er is daar zoveel 
meer te zien. Daarbij komt dat het weer op de 
terugtochtdatum (eerste Pinksterdag) wel 
eens niet zo heel gunstig hoeft te zijn. 

Deze beide punten samen met het feit dat er 
meerdere Kolibri’s op dat tijdstip in Lowestoft 
liggen, heeft geleid tot het organiseren van de 
eerste Oost-Engeland tocht bij de VKZ. De 
startdatum is bekend (eerste Pinksterdag) de 
terugvaardatum naar IJmuiden niet! Die 
datum wordt bepaald door het weer maar de 
uiterste datum aankomst in IJmuiden is de 
zaterdag NA Pinksteren. 

Een vaste planning is er niet, wel een aantal 
mogelijkheden. Vanuit Lowestoft gaan we 
naar het zuiden waar je na 20 km komt in het 
mooie dorpje Southwold. Erg ver kan je de 
rivier Blyth niet op maar het is een totaal 
andere sfeer dan Lowestoft.  
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Verder naar het zuiden kom je bij de ingang 
van de rivier Ore die overgaat in de rivier Alde. 
Deze rivier loopt naar het noorden, bijna 
parallel aan de kust. De derde rivier die je op 
weg naar het zuiden tegenkomt, is de rivier 
Deben - die voert naar het mooie 
Woodbridge. De vierde rivier die we op 
zouden kunnen varen, is de rivier de Orwell 
die leidt  naar de plaats Ipswich en langs o.a. 
het beroemde PinMill.  

 

In het gunstigste geval zakken we donderdag 
of vrijdag een rivier af en gaan naar zee voor 
de terugtocht naar IJmuiden; hopelijk met een 
mooie wind: zuidwest 3-4. In het meest 
ongunstigste geval, bij het naderen van een 
zware depressie na Pinksteren, gaat deze 
(extra) tocht niet door en gaan we gelijk met 
de Toerzeilers (zondagochtend) weer terug 
naar Nederland. 

Dit is een mooie gelegenheid om met een 
minimum aan extra tijd toch veel van 
Engeland met je eigen boot te zien. Voor 
eventuele vragen bel de organisator. 

Piet Smit 

Kolibri 660 – Samurai 

Hallo Kolibristen, 

Onlangs is mij op het ‘voor en door’ 
evenement gevraagd om samen met Gerrit de 
website te onderhouden. Daarop heb ik 
positief gereageerd. Ik ben dus met ingang van 
nu mede-webmaster van jullie VKZ website. 
Daarom zou ik me graag even willen 
voorstellen. 

Mijn naam is Marcel Oosterveld, 48 jaar, 
getrouwd, 2 kinderen en woon in Nieuw 
Weerdinge (Emmen). In mijn dagelijkse leven 
ben ik video/TV producent en sinds 2014 
eigenaar van Miles, een uit 1969 daterende 
560. Sommigen van jullie kennen de boot nog 
van vroeger. Miles is mijn tweede 560. 25 jaar 
geleden heb ik ook een 560 gehad, maar om 
financiële redenen heb ik afscheid moeten 
nemen van deze boot. De Kolibri 560 heb ik 
nooit kunnen vergeten. Een mooie 
jeugdherinnering die weer boven kwam 
drijven toen we ‘Miles’ in 2014 op een 
veilingsite vonden. Omdat we niet wonen in 
een waterrijk gebied (we hebben veel bos en 
heide), zijn we genoodzaakt te varen op het 
Paterswoldse meer, vlak onder Groningen. We 
zijn dus notoire meerzeilers, en gebruiken de 
zwemtrap net zo vaak als de zeilen. Ik ben 
geen zeilkenner, ik ben geen zeezeiler en de 
enige zeilwedstrijd die ik heb meegemaakt 
was de Heineken Regatta in 2006 waar ik als 
cameraman aan boord dienst deed. 
Desalniettemin ben ik een Kolibri-liefhebber 
met een houten hart, en klus ik veel aan 
‘Miles’. Ik hoop dat ik de komende jaren een 
positieve bijdrage kan zijn voor de vereniging 
en wil me dan ook graag inzetten voor een 
nog actievere club met veel kennisdeling en 
(zeil)plezier samen. 

Met vriendelijke groet, 

Marcel Oosterveld 

mjw.oosterveld@gmail.com 

mailto:mjw.oosterveld@gmail.com
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In 2020 bestaat de VKZ 50 jaar ,reden om een feestje te geven. 

Om een en ander te organiseren wil het bestuur een kerngroep 2020  oprichten. Deze kerngroep zal 
zich gaan bezighouden met de organisatie rondom dit jubileum. 

Op de jaarvergadering is hierover een presentatie gegeven. Zoals je kunt zien in de presentatie, gaat 
de kerngroep een deel van de activiteiten delegeren. 

De kerngroep bestaat op dit moment uit M. Silfhout en H. Glansbeek. Aangezien dit wel een beetje te 
veel werk is voor twee personen, doen we een dringend beroep op enkele leden om zich aan te 
melden voor deze kerngroep. 

Vind je het leuk om het 50-jarig jubileum mee te organiseren, en draag je de VKZ een warm hart toe, 
geef je dan op en doe mee. 

Heb je belangstelling, geef je dan op bij Heiko en we nemen snel even contact met je op. 

Weet je nog ? VKZ 40 jaar 

 

 

 

http://www.kolibrizeilers.nl/cms25def/images/stories/VKZ_50/Organisatie%20VKZ%2050%20jaar.pdf

