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Welkom bij de VKZ, de thuishaven 
van iedere Kolibrizeiler 
Het is altijd fijn om een Kolibri te zien! Een 
boot met zeer goede zeileigenschappen en 
dat heeft zich bewezen. Sinds de eerste 
Kolibri in 1964 op de HISWA werd 
gepresenteerd zijn er meer dan 1000 
gebouwd. Naast de Kolibri 560, 620 en 700 
zijn er de  moderne Kolibri 660, 800, 900, de 
950 en de 1100. In maart 2017 ging de 
nieuwste Kolibri, de Kolibri 6,5 voor het 
eerst te water.  
De Kolibri leent zich uitstekend voor een 
paar uurtjes op de plas, meerdaagse 
toertochten en ruim (kust-)water. Ook in 
wedstrijden zien we Kolibri’s presteren. We 
komen de Kolibri overal tegen. 
 
Om nog meer plezier uit de Kolibri te halen 
is in 1970 de Vereniging van Kolibrizeilers 
(VKZ) opgericht. De VKZ heeft als doel het 
contact tussen Kolibrizeilers te bevorderen. 
Met wie kun je beter je passie delen en 
beleven dan met deze groep trotse 
kolibribezitters? Waar kun je nog beter 
ervaringen en vragen kwijt dan binnen deze 
groep? In 2020 biedt de VKZ al weer 50 jaar 
met succes een platform voor onze ruim 
120 betrokken leden. 
 
De VKZ organiseert het hele jaar activiteiten 
door heel Nederland. Er zijn toertochten en 
prestatietochten, lezingen en workshops.  
 

 
 
De VKZ heeft een eigen website met een 
exclusief deel voor onze leden en natuurlijk 
ook een Facebookpagina en Instagram 
account. Zes keer per jaar verschijnt de 
“Kolibrief”, ons digitale clubblad waarin we 
aandacht aan onze activiteiten besteden. 
Leden geven hier regelmatig technische tips 
en verhalen over hun zeilervaringen. Ook de 
ontwikkelingen en voorschriften van de 
technische commissie komen hier aan bod.  
 
Activiteiten 
In het vaarseizoen zijn er georganiseerde 
toertochten op bijv. de Friese meren, het 
Wad, het IJsselmeer, de Zeeuwse wateren 
en de Noordzee. Deze weken worden 
begeleid door ervaren leden. Dit is voor veel 
plassenzeilers een mooie opstap naar het 
varen op ruimer water. Begin september 
wordt gestreden om de Paard van Marken 
Trofee. Tijdens dit ééndagsevenement 
wordt een prestatietocht gezeild op het 
Markermeer.  
Kenmerkend voor al onze evenementen is 
dat er volop tijd is voor het uitwisselen van 
tips over onderhoud, zeiltrim en 
zeiltechniek. Bovenaan staat plezier; jong 
en oud vaart mee en het ‘klikt’ omdat 
iedereen dezelfde passie deelt. 
Buiten het vaarseizoen organiseert de VKZ 
workshops en informatiebijeenkomsten 
en staat een bezoek aan de Kolibriwerf in 
Stompwijk op het programma. 
 

 
 
Lid worden 
De contributie bedraagt € 32,50. 
Neem gerust een kijkje op onze website. 
Uiteraard is het ook mogelijk een keer te 
komen kijken bij een van onze evenementen: 
u bent van harte welkom!  
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