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KoliBrief 
Nummer 34, januari 2018 

 

Aan alle VKZ leden, 

Dit is de KoliBrief die jullie wordt aangeboden door het redactieteam. Meer informatie kun je vinden op 

www.kolibrizeilers.nl  
Vragen, ideeën of kopij graag sturen naar redactie@kolibrizeilers.nl  

 

Commissie Spi voortgang 

De afgelopen tijd zijn 

gesprekken gevoerd met 
zowel de afgetreden als de 

nog in functie zijnde 
bestuursleden en een tweetal 

andere leden. Deze 

gesprekken zijn in een 
vertrouwelijke sfeer gevoerd 

zodat hiervan geen 
inhoudelijke rapportage zal 

plaatsvinden. 

De commissie komt op basis van de gevoerde 
gesprekken tot de onderstaande conclusies en 

aanbevelingen in verkorte weergave: 

• De commissie is van oordeel dat er niet 

gelijmd of gerepareerd kan worden om de 
verhoudingen tussen de bestuursleden te 

normaliseren. Daarvoor liggen de meningen te ver 

uiteen en is er te veel irritatie gegroeid. 

• Nu de gesprekken zijn gevoerd, is de 

commissie van oordeel dat er een nieuw      
(interim-)bestuur moet komen. 

• Naar het oordeel van de commissie kunnen 

de oud-bestuursleden niet terugkeren in het 
bestuur. Wel hoopt de commissie dat zij actief 

blijven binnen de vereniging gezien hun kennis, 
ervaringen en ideeën. 

• Er is behoefte aan een duidelijke visie op de 

toekomst van de VKZ. 

• Naar het oordeel van de commissie gaat het 

de opdracht van de commissie te boven om nu zelf 
met een visie op de toekomst te komen. Wel wil de 

commissie haar verworven kennis graag delen met 
een nieuw (interim-)bestuur en met wellicht nieuw 

samengestelde commissies. 

• Het zoeken van nieuwe bestuursleden zal de 
nodige tijd kosten zodat de commissie voorstelt om 

een interim-bestuur te vormen van oud-
bestuursleden die de Algemene Ledenvergadering 

(ALV) van november 2018 voorbereidt en daar de 

beoogde bestuursleden als kandidaat- bestuursleden 
presenteert.  

Gezocht moet worden naar enthousiaste 
bestuursleden die een klein maar effectief bestuur 

vormen dat vooral voorwaarden schept voor één of 
meerdere uitvoerende commissies voor 

communicatie en evenementen. 

• Het interim-bestuur krijgt vooral tot taak de 

lopende zaken te regelen, een begin te maken met 

het vormen van een visie op de toekomst en de 
samenstelling van een commissie VKZ 50 die alle 

zaken m.b.t. het 10de lustrum “VKZ 50” gaat 
voorbereiden. 

• De commissie heeft voor dit interim-bestuur 

de volgende kandidaten aangezocht: 

Anita Oskam als voorzitter, Miep de Jong als 

secretaris, Ad Groeneveld als penningmeester en 
Gerrit van Suijdam als bestuurslid voor de 

communicatie. 

• Het merendeel van de voorgedragen 

interim-bestuursleden had ook zitting in de 

commissie Spi. Het voordeel hiervan is dat zij op de 
hoogte zijn van de ins en outs van de afgelopen 

periode en er geen tijd verloren gaat met het 
inwerken van nieuwe bestuursleden. 

Eén van de gestelde doelen vanuit de 

jaarvergadering afgelopen november was dat er 
binnen 3 maanden een nieuwe ALV moet worden 

uitgeschreven waarin de commissie haar rapport zal 
presenteren. 

Op zaterdag 24 februari zal het rapport van de 

commissie Spi gepresenteerd en toegelicht worden 
tijdens een extra ALV in Stompwijk. Na de lunch zal 

Dennis Bezemer een 
interessante lezing 

over het weer houden 
en na afloop kan de 

Kolibriwerf bezocht 

worden waar Pim van 
den Brink aanwezig is 

voor het 
beantwoorden van 

vragen.  

 

 

http://www.kolibrizeilers.nl/
mailto:redactie@kolibrizeilers.nl
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Extra Algemene Ledenvergadering za 24 feb 

in Stompwijk 

Voorlopig programma: 

10:30 uur Ontvangst met koffie /thee 

11:00 uur aanvang extra ALV. (Agenda en stukken 

worden later toegestuurd) 

12:30 uur Lunch 

13:30 uur Lezing Dennis Bezemer 

15:00 uur Mogelijkheid voor werfbezoek 

Locatie: Restaurant De Bles, Dr. van Noortstraat 

154, 2266HC Stompwijk. Geen deelname kosten. 

Opgave via de evenementenkalender op de VKZ-

site. 

Lezing Dennis Bezemer over het weer 

Aansluitend aan de extra ALV hebben wij Dennis 

Bezemer weten te strikken om een lezing over het 
weer te houden. Nou ja, over het weer, ja en nee.  

Het was in 2015 aan het eind van een Zeelandweek 

dat er op die laatste zaterdag zo’n echte stevige 
zomerstorm over Zeeland trok. Iedereen bleef liggen 

in Bruinisse. Dennis bood toen aan om wat te 
vertellen over het weer maar in het bijzonder over 

het programma zyGrib. Voor velen was dat nieuw. 
Ja we luisteren het weer uit, kijken op windguru of 

windfinder maar niet op zyGrib. Dennis vertelde toen 

dat die zomerstorm er echt al een paar dagen aan 
zat te komen en legde uit hoe hij dat wist.  

Ja met zyGrib. Voor mij en vele anderen ging er een 
wereld open.   

In die weer-wereld neemt Dennis ons op zaterdag 

24 februari, na de lunch mee. Hij gaat uitleggen wat 
je met dit programma kunt doen en wat je er hebt. 

En dat is veel. 

 

Hier zie je zyGrib voor heel Europa, maar je kunt 

inzomen naar bijv. alleen de kust voor 

Scheveningen, het IJsselmeer, noem maar op. Eén, 
twee of drie dagen vooruit en tot bijna op het uur 

nauwkeurig. 

Handig bij oversteken en het verschil op 

binnenwater en op zee.  

Dennis is een bekend VKZ-

lid die met zijn Bodyguard al 
de halve wereld is 

rondgezeild. Maar hij kan 

ook nog steeds genieten van 
varen op de Waddenzee en 

de Grevelingen. 

We denken dat hij ook over 

zijn reizen nog wel wat zal 
vertellen. 

 

Bezoek Kolibriwerf  

Dit is de gelegenheid voor het stellen van praktische 

vragen aan Pim van den Brink. Hij zal niet alleen de 
vragen beantwoorden, maar hij kan zo nodig ook 

uitleg geven aan de hand van een praktijkvoorbeeld. 

Heb je vooraf vragen, laat het Pim weten dan kan 
hij zich daar op voorbereiden. Heb je iets nodig  

voor je Kolibri, een latje, een nieuw roer, beslag of 
iets van verf of epoxy, neem dan van tevoren 

contact op met Pim zodat je de spullen op 24 
februari gelijk mee naar huis kunt nemen.  

 

Dr. van Noortstraat 117a 
2266 GV Stompwijk 
Tel 071 580 15 02 
info@kolibri-jachtbouw.nl  

 

 

www.kolibri-jachtbouw.nl 

mailto:info@kolibri-jachtbouw.nl
http://www.kolibri-jachtbouw.nl/
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Evenementen programma 2018 

Hieronder een overzicht van voorgenomen 
evenementen samengesteld door Jurriën Jongbloed, 

evenementen@kolibrizeilers.nl  

Meer informatie volgt via www.kolibrizeilers.nl  

Datum Omschrijving 

Za 24 feb ALV, Lezing en werfbezoek 

Za 7 apr Solovaren, voorbereiding op 

praktijkweek 

Za 28 apr Waddenweek 

Za 6 mei Y-Torenrace 

Wo 9 mei Rondje Noord-Holland 

Za 3 juni Solovaren praktijkweek 

Za 23 juni Jong-Kolibri 

Za 28 juli Zeelandweek 

Za 11 aug Frieslandweek 

Za 18 aug Museumtocht IJsselmeer 

Za 1 sept Marsdiepwedstrijden 

Ma 3 sept De ‘korte’ zeilweek 

Za 8 sept Paard van Marken Trofee 

Zo 25 nov Algemene Ledenvergadering 

 

Solovaren door Piet Smit 

– Voorbereiding op praktijkweek za 7 april 2018 

10:00 uur 

Solovaren is een nieuw evenement op de VKZ-

kalender. Speciaal voor zeilers die twijfelen of 
solovaren iets voor hèn is en een beetje hulp 

kunnen gebruiken maar ook voor kolibristen die 

reeds solozeilen en wat extra tips en trucs willen 
oppakken. Deze 1-daagse bijeenkomst is ter 

voorbereiding van zeiler en boot op de praktijkweek 
die gehouden wordt in juni. 

Varen met bemanning is heel leuk en vooral 

gezellig; solovaren daarentegen is een totaal andere 
beleving van de zeilsport. Denk niet dat solozeilers 

ALTIJD alléén varen, nee, het is een keuze die je per 
vaartocht maakt en soms ingegeven wordt doordat 

je bemanning niet mee kan varen op het moment 
dat jij juist wel wilt varen. 

Op deze dag ga ik een aantal aspecten van het 

solovaren behandelen zoals: wat kun je verwachten, 
waar moet je rekening mee houden, hoe bereid ik 

mezelf voor, wat is er anders bij de handelingen aan 
boord, hoe maak ik mijn boot geschikt voor 

solovaren etc. Daarnaast kun je al je vragen stellen. 

Loop je al een tijdje met de gedachte om solo te 
gaan varen maar twijfel je over je eigen boot en 

vaardigheden? Dan is dit evenement bedoeld voor 

jou! Na deze dag heb je voldoende informatie om de 
beslissing te maken of je wilt gaan solovaren. 

 

–  Praktijkweek Schellingwoude (WSV De Zuiderzee) 

zo 3 juni 09:00 t/m za 9 juni 20:00 2018 

Na de voorbereidingsdag in april gaat het nu echt 

gebeuren. In de planning wordt rekening gehouden 

met één heen- en één terugvaardag voor de 
deelnemers en daarom begint de week op 

zondagmorgen en eindigt hij op zaterdagavond. 
Wanneer deelnemers aan 1 dag niet voldoende 

hebben om naar Schellingwoude te komen, kan de 

planning of starthaven eventueel aangepast worden. 

Deze week staat in het teken van het vergroten van 

je solozeilvaardigheden en natuurlijk de  gezelligheid 
wanneer we afgemeerd zijn. Het vaargebied is 

IJsselmeer en daaromheen. Er is voldoende tijd om 
vaardigheden te oefenen en we maken korte en 

langere tochten. Na deze week weet je of solozeilen 

iets voor jou is of niet. Situaties die geoefend 
kunnen worden zijn: Sluis in- en uitvaren, afmeren 

en afvaren zowel langszij als in een box en alles met 
verschillende windrichtingen, ankeren, bijliggen, 

reven etc.. 

Hoe eerder je je opgeeft hoe meer rekening 
gehouden kan worden met jouw heen- en 

terugvaren. Opgave via de evenementenkalender op 
de VKZ site. 

 

 

mailto:evenementen@kolibrizeilers.nl
http://www.kolibrizeilers.nl/
https://www.kolibrizeilers.net/cms25def/index.php/evenementen/evenementen-kalender-2013
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Jong-Kolibri door Léon Goedhart 

'Jong-Kolibri evenement' zaterdag 23 juni (1 dag)  

Locatie: Vanuit Jachthaven Naarden, 

Gooimeer/Markermeer 

 

De VKZ stevent alweer af op haar 50-jarig jubileum. 
Er varen dan ook heel wat oudere VKZ-leden rond. 

Maar zeilen is natuurlijk van alle tijden en voor alle 

leeftijden! 

Kom daarom op zaterdag 23 juni meezeilen op het 

Gooimeer/Markermeer. Na afloop gaan we gezellig 
borrelen en eten. 

Om ook de jonge leden mee te krijgen, hebben we 

het volgende bedacht: 

Op iedere deelnemende Kolibri moet er in ieder 

geval 1 persoon van onder de 30 jaar aan boord 
zijn.  

Dus opa & oma met kleinkinderen, jonge stellen, 
kinderen, vader/zoon, moeder/dochter, hele 

families, alles kan! Opgave via de 

evenementenkalender op de VKZ-site. 

 

Wij hebben er in ieder geval zin in! 

De Jonge Vogels 

Verslag Nieuwjaarsbijeenkomst 

Op de vroege zondagmorgen 
ontmoeten bijna 30 Kolibristen 

elkaar in het Scheepvaartmuseum 
in Amsterdam.  

Leon en Tessa heten ons van harte 

welkom in restaurant Stalpaert 
waar de koffie en thee voor ons 

klaarstonden. Na de gebruikelijke 
nieuwjaarswensen over en weer 

worden we in twee groepen 
verdeeld voor een rondleiding met 

een gids: 

- de topstukken van het 
scheepvaartmuseum of 

- alles over walvissen en de 
walvisvaart. 

Aan het einde van de rondleiding is er nog 

gelegenheid om zelf het museum te verkennen of 
lekker te snuffelen in de winkel met allerlei 

maritieme snuisterijen. 

Daarna verzamelen in het restaurant waar de luxe 

broodjes op ons staan te wachten. Tijdens de lunch 
doet Anita kort verslag van de commissie Spi zoals 

ook elders vermeld in deze KoliBrief.  

 

Meer foto’s zijn te vinden op de VKZ-site. 

 

https://www.kolibrizeilers.net/cms25def/index.php/evenementen/evenementen-kalender-2013
https://www.kolibrizeilers.net/cms25def/index.php/evenementen/evenementen-verslagen/401-verslag-nieuwjaarsbijeenkomst-2018

