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Beste VKZ leden, 

Dit is de KoliBrief die jullie wordt aangeboden door het redactieteam bestaande uit Heiko Glansbeek, Jan en 
Berry van Bueren , Gerrit van 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  

Beste Kolibri zeilers, 

Je bent nu misschien nog bezig met je zomervakantie of je hebt die al weer achter de rug. Maar je weet er komt 

weer een moment, dat je denkt: Hé, er is in Edam toch altijd een zeiltocht van onze vereniging. Het Paard van 

Marken. De jaarlijkse tocht gehouden op de 2de zaterdag in september. Wie de route het snelst aflegt gaat de 

volgende dag naar huis met het schilderij van het Paard. Heb je al eerder meegedaan, dan hoef ik niets uit te 

leggen. 

Het wordt weer net zoals andere jaren. Vrijdagavond 9 september om 20.00 uur palaver in het clubhuis van 

WSV de Zeevang. De tocht is op zaterdag de 10de.  We starten om 8.30 uur en hebben dan een 20 tot 30 mijl 

voor de boeg. Afhankelijk van de weersomstandigheden wordt een route bepaald. Aan het eind van de tocht is 

er gelegenheid om bij te praten en gaan we om een uur of 6 aan tafel om ons te goed te doen aan het Chinese 

buffet. De barbediening is weer in de vertrouwde handen van Tiny.  

Zondag is er weer om naar je thuishaven te komen.    

Zin om mee te doen. 

Schrijf je in via de site: http://www.kolibrizeilers.net/cms25def/index.php/evenementen/evenementen-

kalender-2013?task=view_event&event_id=58 

Ad Groeneveld 
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