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KoliBrief 
Nummer 31, Oktober 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 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  

Winterwedstrijden op de Kaag met een Kolibri 560  

Al heel veel jaren is winterzeilen met een Kolibri op de Kaag een begrip, zeilend de winter door, wie wil 

dat nu niet. Als je in het bezit bent van een Kolibri 560 op een trailer of werfkar dan kan je meedoen 

met de winterwedstrijden georganiseerd door KWV de Kaag. De 1e wedstrijddag is op zondag 15 

oktober en de volgende wedstrijden op de 2e zondag in de maand n.l. 12 november, 10 december, 7 

januari, 11 februari en 11 maart. Op zo’n wedstrijddag worden als de weersomstandigheden mee 

werken 2 wedstrijden gevaren.  

Het inschrijfgeld bedraagt, als je voor 10 oktober inschrijft €  65, - daarna is het 10 euro duurder. Op 

zondagochtend laten we de boten met de kraan er in en ’s avonds na de wedstrijd halen we ze er weer 

uit. De boten worden dan op de parkeerplaats gestald. De prijs voor dit kranen en stallen bedraagt in 

totaal ca € 125, - inclusief btw voor de hele winter. Als je jouw boot mee naar huis wilt nemen dan 

betaal je alleen het kranen en dat bedraagt € 75, - voor de hele winter. Het eventueel afdekken met 

een dekzeil dien je zelf te verzorgen. Betalen van het inschrijfgeld direct bij de inschrijving, voor het 

betalen van het kranen en stallen van de boot krijgt u t.z.t. een rekening.   

Voor meer informatie, inschrijven, wedstrijdbepalingen, banenkaarten e.d. kijk op www.kwvdekaag.nl  

Wil je nog iets meer weten, je kan mij altijd bellen of mailen,                                       

Thijs Hoogland   

tel: 071 5173630 of mobiel 06 48489330    email: mathijsjhoogland@gmail.com  
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