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KoliBrief 

Aan alle VKZ-leden, 

Dit is de KoliBrief, die jullie wordt aangeboden door het redactieteam. 

Dit keer een iets dunnere KoliBrief in vergelijking met de vorige. Ondanks de oproepen komt er  weinig kopij bin-

nen. Dus nogmaals, neem het initiatief schrijf een stukje over ervaringen, mooie ankerplaatsen, gezellige havens, 

mooie zeiltochten en stuur het naar ons op! Ook herinneringen aan vroegere tochten van leden die nu niet meer 
varen, zijn van harte welkom. 

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

Meer informatie kun je vinden op www.kolibrizeilers.nl 

 

Van het bestuur 
Het interim bestuur is vooral 

bezig met de ledenraadple-

ging. Welke informatie van 
onze leden is  nodig voor het 

opstellen van een toekomst-
plan? Welke vragen horen 

daarbij en hoe moeten deze 

geformuleerd worden? Gelukkig hebben we mede-
werking gekregen van enkele leden die ons hierbij 

hebben geholpen. Opstellen en versturen van de 
uitnodigingsmail en -brief, inrichting van het online 

vragenformulier. En nu wachten we met spanning 
welke reacties binnenkomen. 

Verder hebben we gesproken over de randvoor-

waarden VKZ 50 en zijn enkele formele zaken 
geregeld als inschrijving KvK en diverse bankzaken.  

We proberen tussen onze vakanties door de gang 
erin te houden. Anita geniet momenteel van een 

fantastische zeilvakantie op de Galapagos en Gerrit 

en Marjon vertrekken voor een aantal weken met de 
camper richting Denemarken. Maakt niet uit waar je 

zit tegenwoordig, dankzij het internet blijven we 
verbonden. 

Het interim bestuur wenst jullie allen een heel mooi 
zeilseizoen! 

 

Ledenraadpleging 
Alle leden hebben via e-mail en PostNL een uitnodi-
ging ontvangen om deel te nemen aan de VKZ 

ledenraadpleging. Inmiddels zijn er ruim 50 reacties 
binnen. Een score van 33%!  

Eén conclusie kunnen we nu al trekken, onze leden 

zijn zeer betrokken bij de VKZ. Verdere uitkomsten 
en conclusies communiceren we via de KoliBrief en 

via de site.  

De ledenraadpleging wordt gehouden om informatie 

in te winnen van alle VKZ-leden. De uitkomsten 
worden gebruikt bij het opstellen van een toekomst-

plan voor onze vereniging. 

Invullen kan nog tot 25 mei. Klik hier om de vragen 
online te beantwoorden of stuur je antwoorden per 

brief naar Miep de Jong, Jan van de Doemstraat 68, 

3515 XS Utrecht. Wanneer je niet mee wilt doen, 

horen we dat ook graag. 

Wanneer er op 25 mei geen 

reactie van je is ontvangen, 
word je door ons gebeld 

voor het maken van een te-

lefonische afspraak om 
samen de vragen door te 

nemen en in te vullen. 

 

Aankondiging evenementen 
 
IJsselmeer/musea week 18-25 augustus: met alle 
Kolibri typen 

Binnenkort is het zover, 
een IJsselmeerweek die 

gekenmerkt wordt door 
het bezoeken van diverse 

musea wat te maken heeft 

of heeft gehad met de 
voormalige Zuiderzee. 

In dat kader van de 
KOLIBRI historie zouden 

we ook graag verschillen-

de typen Kolibri’s willen 
zien, zoals de 560, 620, 660, 700, 800, 900, 1100 en 

natuurlijk de nieuwe 6.5! 

Het idee komt van Pim van den Brink, om zoveel 

mogelijk Kolibri types bij elkaar te krijgen op één 
plaats. 

Bij voldoende deelnemers willen we de nodige aan-

dacht proberen te krijgen van de media. Hiervoor 
zijn al goede ideeën gevormd, echter hebben we 

dan wel diverse boten op het water nodig.  

Jullie mogen natuurlijk de hele week meevaren maar 

ik kan me voorstellen dat niet iedereen zoveel (vrije) 

tijd heeft. Meld je in elk geval aan als je belang-
stelling hebt om hieraan mee te doen, dan proberen 

we een goed moment te vinden waarop zoveel mo-
gelijk Kolibri typen tegelijk bijeen zijn. 

mailto:redactie@kolibrizeilers.nl
http://www.kolibrizeilers.nl/
https://goo.gl/forms/GzT9UCJINL3yZsb93
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Start zaterdag 18 augustus, Houtribhaven Lelystad 

Palaver met reisplanning en weersverwachting om 
9.00 uur om vervolgens om 9.30  uur te gaan varen 

naar Enkhuizen of Stavoren - afhankelijk van de 

wind. 

In de middag bezoeken van het scheepvaart-

/openluchtmuseum Enkhuizen of het Woudagemaal 
in Lemmer.  

 

 

Ik zie alle inschrijvingen met veel belangstelling te-

gemoet. 

Jurrien Jongbloed. WipEout2. Kolibri 900 

 

Zeelandweek 2018 

Het moet in het jaar 

2000 geweest zijn 
toen wij voor het 

eerst mee mochten  
met de eerste 

Zeelandweek. Die 

werd toen georgani-
seerd door  André Bal – het petje van het CNV dat 

we als welkomstgeschenk van hem kregen, heb ik 
nog steeds. 

Het volgende jaar waren wij weer van de partij. 

Toen onder de leiding van Diny en Wim Welling. 
Diny had een soort puzzel of quiz over Zeeland ge-

maakt en degene die de meeste antwoorden wist, 
kon een leuke prijs krijgen. 

De vragen waren erg moeilijk, maar dat belette ons 

niet om er fanatiek tegen aan te gaan. We  hebben 
bij diverse VVV’s gevraagd, gezocht in enkele biblio-

theken, zomaar mensen aangesproken van wie we 
vermoedden dat ze echte ouwe autochtone Zeeu-

wen zijn. We waren een keer in een souvenirwinkel 
om te vragen naar een moeilijk Zeeuws woord, maar 

de vrouw achter de toonbank wist het niet. “Wacht 

even, ik vraag het even aan mijn moeder die woont 
hierachter”. “Ik bel even met mijn overbuurvrouw, 

die weet het wel”. Zo ging het een tijdje door , aller-
lei Zeeuwen bemoeiden zich er mee en de ene wist 

het nog beter dan de andere – zonder resultaat. 

Ineens in Zierikzee kwamen we in een boekwinkeltje 

en we vonden een boekje  ter grootte van de Enk-
huizer Almanak met de titel ‘Zeeuwse Woorden’. Het 

was nu voor ons niet moeilijk meer. Alle antwoorden 

goed. Ze hadden het allemaal uit dit boekje gehaald. 

De eerste prijs was een mooie landvast van 10 me-

ter die we nog steeds hebben. Maar we kregen nog 
een prijs: ‘het organiseren van de volgende 

Zeelandweek’. We hebben er inmiddels zo’n vier van 
georganiseerd, maar de laatste vijf jaar geen. 

Dus werd het voor ons wel weer eens tijd om de 

Zeelandweek te leiden. 

De Zeelandweek is uitermate geschikt voor begin-

nende zeilers die nog geen ervaring hebben met 
grote zeilgebieden zoals het IJsselmeer of Wadden-

zee of met varen op getijdewater. In de groep leer 

je veel over zeilen, navigeren, motor en bootonder-
houd. Het is een mooie voorbereiding op het zeilen 

op zee. 

Zaterdag 28 juli start de Zeelandweek 2018 in Mid-

delharnis en de volgende dag vertrekken we bij 
goed weer naar onze eerste bestemming. 

Als je je opgeeft op  onze VKZ-site, krijg je twee 

weken van te voren verdere instructies. 

Wil je eerder informatie, aarzel dan niet en neem 

contact met ons op. 

Jan en Berry van Bueren bvanbueren@hotmail.com 

telefoon: 0224 531859 of 06 559 54 668 

 

Solovaren Praktijkweek, aangepaste data 

Heb je een Kolibri en zou je daar ook solo mee wil-
len kunnen varen maar vind je het nog een beetje 

“eng” dan is deze workshop bedoeld voor jou. Ook 

mensen die al een 
tijdje solovaren, zijn 

welkom. Je kunt al-
tijd weer nieuwe 

tips en trics van el-
kaar leren. 

Inschrijven kan nog tot 1 juni!  

Praktijkweek Schellingwoude (WSV De Zuiderzee) zo 
3 juni 09:00 t/m za 9 juni 20:00. Nu echter is al  

duidelijk dat enkele belangstellenden deze week niet 
kunnen. In overleg met de inschrijvers wordt de 

praktijk week verschoven naar een andere datum. 

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. 
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Tijdens het evenement gaan de solozeilers, ieder 

met zijn eigen boot, een aantal praktijkdagen varen. 
We behandelen onderwerpen zoals de voorbereiding 

van jezelf en de boot, hoe kan ik al die handelingen 

met maar 2 handen uitvoeren, is mijn boot wel ge-
schikt voor solovaren en het belangrijkste: ben ik 

wel geschikt voor solovaren? Op al je vragen zal ik 
een eerlijk antwoord geven.  

Bedenk dat solovaren een totaal andere, meer in-
tense beleving van het zeilen is dan het varen met 

bemanning. Solozeilen is een verrijking van je zeiler-

varing en daarbij word je door het solovaren beslist 
een betere zeiler! 

Deze week staat in het teken van het vergroten van 
je solozeilvaardigheden en natuurlijk de gezelligheid 

wanneer we afgemeerd zijn. Het vaargebied is IJs-

selmeer 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 kun-

nen worden zijn: Sluis in- en uitvaren, afmeren en 
afvaren zowel langszij als in een box en alles met 

verschillende windrichtingen, ankeren, bijliggen, re-

ven etc.. 

Hoe eerder je je opgeeft hoe meer rekening gehou-

den kan worden met jouw heen- en terugvaren.  

Ga naar de VKZ-website naar de evenementen ka-

lender om je in te schrijven. Het evenement wordt 

georganiseerd door een enthousiaste en ervaren so-
lozeiler, Piet Smit! 

 

Jong-Kolibri door Léon Goedhart 

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

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 Gooi-

meer/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 ge-

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

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

lies, alles kan! Opgave via de evenementenkalender 
op de VKZ-site. 

Wij hebben er in ieder geval zin in! 

De Jonge Vogels 

PMT Paard van Marken Trofee  

De zomervakantie 
moet nog beginnen 

en nu al de aankon-

diging voor het eerste 
evenement na de 

zomervakantie. Jaar-
lijks organiseren we 

het PMT. PMT staat 
voor Paard van Mar-

ken Trofee. Een 

schilderij van het be-
roemde Paard. 

 

Wat houdt het eve-

nement in: Op de 2de zaterdag van september 

wordt er vanuit de haven van Edam (de vereni-
gingshaven “De Zeevang) een prestatietocht 

gehouden. De start is om half 9 `s morgens. De 
tocht gaat over 20 of 30 mijl. Dit is afhankelijk van 

de weersomstandigheden. De bedoeling is dat we 
tussen 13.00 en 15.00 weer binnen zijn. Voor som-

migen is het uitzeilen van de tocht al de prestatie 

waar men voor komt. Voor de bemanning van de 
boot, die het snelst weer terug is, is de eerder ge-

noemde Trofee. 

Het evenement laat zich herkennen aan een hoog 

gezelligheidsgehalte en de meeste jaren een goede 

tot zeer goede opkomst. Daar reken ik ook dit jaar 
weer op.  

Wat is er nog meer van belang. Je kan de dag tevo-
ren al terecht in de haven, (dat is wel fijn met zo’n 

vroege start). Na de wedstrijd is er de gelegenheid 

om na te praten. Rond 6 uur is het de gewoonte, 
dat de Chinees komt voorrijden en zijn buffet opstelt 

in het clubhuis van de vereniging. 

Zondag is er weer om naar je thuishaven te komen.  

Heb je nog niet eerder meegedaan, lees dan het 
verhaal hierboven, dan weet je wat je te wachten 

staat. 

Zin om mee te doen? 

Klik hier en schrijf je in via de site  

Het evenement is niet gratis. €  10,- inschrijfgeld. 
Liggeld wordt nog bekend gemaakt. Het is volgens 

de tarieven van de vereniging, waar korting op ge-

geven wordt.  

Kosten voor de maaltijd, nog niet bekend, maar an-

dere jaren meestal rond de € 15,- per persoon. 

De definitieve bedragen volgen later. 

Zeilersgroet, Ad Groeneveld. Organisator 
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Evenementen programma 2018 
 

Hieronder een overzicht van onze evenementen samengesteld door Jurrien Jongbloed,  
evenementen@kolibrizeilers.nl  Voor inschrijven en actuele informatie kijk op www.kolibrizeilers.nl 

Datum Evenement Locatie Organisatie 

Wordt in overleg 

met de deelne-
mers vastgesteld  

Solovaren praktijkweek  Schellingwoude,  

WSV De Zuiderzee 

Piet Smit 

19-23 juni Small Shipsrace IJmuiden www.smallshipsrace.net  

23 juni  Jong-Kolibri  

 

Jachthaven Naarden Léon Goedhart 

28 juli – 4 aug  Zeelandweek  Middelharnis Jan en Berry van Bueren 

11 - 18 aug  Frieslandweek  Volgt… Peter en Astrid Kok 

18 - 25 aug  Museumtocht IJsselmeer  Lelystad Jurrien Jongbloed 

1 en 2 sept  Marsdiepwedstrijden Den Helder Marine Watersport vereniging 

8 sept  Paard van Marken Trofee  Edam Ad Groeneveld 

20 - 24 okt Singlehanded Lelystad, Flevo Marina www.singlehanded.nl  

14 okt – 10 mrt Winterwedstrijden elke 2e 
zondag van de maand 

Warmond KWV De Kaag 

18 nov  Algemene Ledenvergadering Volgt… Bestuur 

 

Evenementen verslagen 
 

Waddenweek 2018 

De Waddenweek begon een 

dag eerder dan gepland! Dit 

om het komende slechte 
weer voor te zijn. 

De deelnemers waren de 
Bodyguard (Kolibri 1100 

staal) met Dennis, Arianne, Eline en Laurens, de 
Nehelennia (Nordborg 33) met oud VKZ-leden Dick 

en Johanna en de Eclipse (Kolibri 660) met Piet, Jo-

ke, Lennie en Yoeri. 

De start was in Makkum en we hebben Vlieland, 

Terschelling en Texel aangedaan.  

Alle tochten waren prima bezeild en zonder regen.  

De eerste dagen was het koud en met buien maar 

dat weerhield ons er niet van te fietsen, te wande-
len, vogelkijkhut bezoeken, meevaren met KNRM-

reddingsboot, bunkerbezoek en andere activiteiten.  

De geplande BBQ werd gezamenlijk koken en ‘s 

avonds kwamen diverse kaartspelen te voorschijn. 

Vrijdag gingen de Bodyguard en de Eclipse weer 
huiswaarts en profiteerden van het prima zeilweer. 

De Nehelennia stelde dat nog even uit en bleef nog 

een dagje op Texel. 

 

We kijken terug op een gezellige week met mooie 
zeiltochten, leuke activiteiten en steeds mooier wor-

dend weer. 

Piet van der Burg 

mailto:evenementen@kolibrizeilers.nl
http://www.kolibrizeilers.nl/
http://www.smallshipsrace.net/
http://www.singlehanded.nl/
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Het ‘Rondje Noord-Holland’ 2018 

Het moet zo’n vijftien 
jaar geleden zijn ge-

weest dat Thijs 

Hoogland ons uitno-
digde om mee te doen 

aan het ‘Rondje 
Noord-Holland’. Elk 

jaar met Hemelvaarts-
dag voer hij de tocht 

met een groep zeilers 

van De Kaag het rond-
je en wij mochten 

mee. In die tijd was 
het varen op zee voor 

Kolibri’s (560) nog niet 

gebruikelijk – ja, het 
werd zelfs door het 

bestuur van de VKZ 
afgeraden. We hebben 

het er toch op ge-
waagd, met Joke Bakker als extra bemanningslid. 

De tocht verliep voorspoedig tot ongeveer Callants-

oog. Daar merkten we dat we achter op het 
tijdschema liepen en de wind wat noordelijker werd. 

Met de motor vol op erbij lukte het ons door het 
Marsdiep te komen en zo Den Helder te bereiken. 

Daarna hebben we tien jaar achterelkaar het rondje 

georganiseerd, waarvan er twee uitvielen door te-
veel aan wind en door mist.  

Het werd dit jaar voor ons wel weer eens tijd om 
mee te doen, dit keer onder leiding van Lies en 

Henk Janssen met de HLYN. 

Nu wonen wij in het noorden van Noord-Holland, en 
we willen niet vanuit Enkhuizen, waar de tocht 

meestal eindigt, terug naar het beginpunt Nauerna, 
waar onze trailer dan zou staan. Liever gaan we te-

rug naar Medemblik, om door de Wieringermeer 
naar onze jachthaven in Anna Paulowna terug te va-

ren. 

Dus – drie dagen van tevoren (Berry moest nog 
twee dagen in Den Helder werken) een hele dag 

‘mootteren’ door de kanalen, mast omlaag, via Kol-
horn, Alkmaar, De Zaan en het Noordzeekanaal. Met 

bus, trein en onze fietsen bij het station en op de 

thuishaven zijn we nog even die twee dagen heen 
en weer geweest, maar ’s avonds vóór Hemelvaart 

konden we ons bij de andere deelnemers voegen. 

De vooruitzichten voor de volgende dag waren niet 

ongunstig: windkracht 4 tot 5 uit het westnoord- 
westen. Omdat onze regel voor zeezeilen altijd is: 

‘bij het getal 6 in enig weerbericht niet op zee’ en 

‘alleen bij gunstige windrichting en omstandigheden 
met windkracht 5 wèl de zee op’. Het was dus een 

twijfelgeval. 

Onderweg naar IJmuiden was het erg rustig en we 
waren vol goede moed. Maar eenmaal door de slui-

zen trok de wind behoorlijk aan en draaide naar het 

noordwesten. Tussen gigantische, in- en uitvarende 
cruise- en vrachtschepen en havendienst door lukte 

het om rond de Noorder pier te komen. De golven 
waren hoog en het was volop hangen geblazen om 

met gereefde zeilen ons bootje in bedwang te hou-
den. Na een kwartier stampen hielden we het voor 

gezien; dit wordt een martelgang en daar doen we 

het niet voor. Met een flinke wind in de rug waren 
we binnen de kortste keren weer terug in de sluizen 

van IJmuiden. De andere boten (2) van de groep 
gingen wèl door. 

Wat nu te doen? 

Op het fokje naar de Marina in Amsterdam, en de 
volgende dag met prachtig weer over het IJsselmeer 

naar de andere deelnemers in Enkhuizen. Bij restau-
rant Broekhuizen hebben we heerlijk gedineerd. 

Via Medemblik, Middenmeer en Kolhorn waren we 
zaterdagmiddag weer terug in onze jachthaven in 

Anna Paulowna waar onze trailer en onze fietsen 

stonden. 

Zonder op zee te zijn geweest, hebben bij toch een 

prima ‘Rondje Noord-Holland’ gehad. 

Berry en Jan van Bueren 

 

Y-toren race 

Geen verslag maar voor zover bekend heeft Pim van 

den Brink als enige Kolibri zeiler meegevaren met de 
nieuwe Kolibri 6.5. Hij is 6de geworden met 14 bo-

ten in zijn klasse. 

www.adammarx-photography.com 
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VKZ Site 
 

Foto competitie  

Aan het einde van 

het vorig zeilsei-
zoen of van dit 

voorjaar heb je 
vast wel een paar 

mooie foto's weten 

te maken van je 
boot. Toch? 

En daar ben je trots op. Dan is het tijd om je mooi-
ste foto te uploaden op de VKZ site en te stemmen 

op andere mooie Kolibri foto's. 

En wie weet win je!  

De hoofdprijs is jouw foto afgedrukt op canvas en 

natuurlijk eeuwige roem: “De mooiste Kolibri foto 
van 2018”. 

Doe mee en stem! 

Meedoen is eenvoudig: 

1. Log in op de VKZ site 

2. In het hoofdmenu (de balk bovenaan de site) zie 
je het onderdeel 'Multimedia' 

3. Hou je muispijltje boven het woord en een menu 
verschijnt. Bekende menu onderdelen zijn natuurlijk 

'films en video's' en 'Fotoarchief' Hieronder zie je nu 
een extra menu item 'De mooiste Kolibrifoto 2018' 

4. Als je dit NIET ziet, ben je -of niet ingelogd, -of 

geen VKZ lid 

5. Hou je muispijltje weer boven dit woord en er 

verschijnt een nieuw menu rechts hiervan met de 
tekst 'Doe mee en zet je schip op deze site' 

6. Klik hierop en je bent in het uploadmenu. Vul 

hier de velden in, kies je foto, maak je uitsnede en 
klik op 'submit' 

Je schip staat online! easy! 

Het kan nog eenvoudiger! Op de homepage staat 

een nieuwsbericht met directe linkjes naar het over-
zicht en de inschrijfpagina. Zie je dit bericht niet? 

Dan ben je niet ingelogd of je bent geen VKZ lid. 

We hebben een beperking ingesteld van 4MB per fo-
to. Dit is in de meeste gevallen voldoende. Is je foto 

toch te groot, dan kan deze kleiner worden gemaakt 
met diverse programma's, afhankelijk van je bestu-

ringssysteem. Als je dit niet zelf kunt, is er vast wel 

iemand in je vrienden/familiekrijg die dit voor je wil 
doen. En anders vraag een collega Kolibrist. 

Nog een beperking is dat je maar met 1 foto mee 

mag doen. Wel mag je straks op 3 foto's stemmen 

behalve je eigen foto.  

Je kunt tot 30 juni 2018 je foto uploaden. Vanaf 1 

juli stopt de inschrijving en kan er gestemd worden 

op alle inzendingen. Deze stemperiode start dus op 
1 juli en sluit op 31 augustus. Dan is de winnaar be-

kend! 

Succes met het uitzoeken van je mooiste Kolibrifoto! 

Marcel Oosterveld 

 

Lezing: Het Weer 

Dennis Bezemer hield een 
lezing over het weer. Niet 

over het weer zelf maar hoe 
je zelf meer informatie kunt 

verzamelen en daardoor in 

feite je eigen weersverwach-
ting kunt maken. 

De lezing is opgenomen en de opnames zijn gemon-
teerd met de bijbehorende presentatie. Op de VKZ-

site staat een link voor diegene die deze lezing ge-
mist heeft of voor hen die deze nog een keer willen 

terugkijken. Deze presentatie is met toestemming 

van Dennis Bezemer geplaatst met de beperking dat 
deze alleen voor VKZ leden toegankelijk is.  

Klik hier om de presentatie te bekijken 

 

Uit de media 
Gezien de leeftijdsopbouw van de VKZ brengen we 

onderstaand artikel graag onder de aandacht. 

 

Lees hier het artikel van de Telegraaf 

 

Alles voor uw Kolibri inclusief goed advies: 
 

Kolibri Jachtbouw 
Dr. van Noortstraat 117a 

2266 GV Stompwijk 

Telefoon 071 580 15 02 
E-mail info@kolibri-jachtbouw.nl 

www.kolibri-jachtbouw.nl  
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3wal7ObGXIU&feature=youtu.be
https://www.telegraaf.nl/vrij/2007234/ouderen-hebben-de-toekomst
mailto:info@kolibri-jachtbouw.nl
http://www.kolibri-jachtbouw.nl/

