
TEST

Kolíhri 660

BOUWER
Kolibriwerf Van den Brink, Dr. van
Noortstraat 117a. 2266 GV Stomo-
rvijk, telefoon 01715-1502.

PRIJS
Uitvoering 1 (romp met aÍbouwpak-
ket, inklusief materiaien, bouwteke-
ningen en bouwboek) / 16.920; uit-
voering 2 (romp met alle dwars-
schotten ingelijmd, rest, zelÍbouw)
f 20.390: uitvoering 3 (werfgebouwd,
ongeschilderd) / 33.490; toebehoren
en beslagpakket voor de ui[r'oerin-
gen 1. 2 en 3 | 12.200: uitvoering 4
(werfgebouwd, zeilklaar, exl<iusief
motor) / 49.180. Rekent u voor een
werfgebouwd schip, inklusief motor
en enige extra's op ruirn / 5ó.000.

GEGTVENS
Lengte
Breedte
Diepgang

6.70 m
2.30 m

0.95 m.
Í1lsl*.* lo*oj*3-- *-++e++a-.
{oogte boven waterlijr 10 m.

Grootzeil
Genua 1
Genua 2
fok
Stormfok
Spinnaker
E maat
I maat
J maat
P maat
LP

KOHSTNUKïIE
Bouwmateriaal

14m2
n.v.t.
n.v.t
9m2

3.49 m2
27 m2

3m
8m

2.30 m
8.80 m
n.v.t.

hout/epoxy
Konstruktiewijze rondspantromp

van over elkaar gelijmde stroken
mahoniefineer.

Kiel/zwaard kiel
Kieluitvoeringtestschip idem
Materiaal kiel gtetijzer
Bijzonderheden hout is rondom

met epoxy-hars behandeld voor
maximale duurzaamheid

'(waliteit/Algeheleindruk zeeÍ
goed (werfgebouwd schip).

STANDMRDINVENÏARIS
Stootwillen (aantal)*

minimaal een scheepslengte)*
Anker met kettingvoorloop en
ankerlijn
(minimaal 3 scheepslengten)* nee
Vlaggestok met houder* ja
Reddingboei* nee
Kwaliteit standaard-
lllvetrtarls goed
Algehele indruk redelijk
Bijzonderheden beoordelingop

grond van een zc.,ilklaar,
werf-gebouwd schip-

STANDAARDruIGAGT
Type tuigage 7/8ste verstaging;

fraktioneel tuig
Standaard zeilen grootzeil en high-

aspect fok

z
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uirs'ekend

TÊITËN EN CIJFERS VAI|I

Zeilhuik* ja
Reefinrichting* ja
Lazyjacks nee
Doorgelat grootzeil nee
Onderlijkstrekker* ja
Windvnan* ja
Spinnakeruitrusting extra
Verjon{_de mast la
fypeadhterstagspanner' taire
Bakstagen nee
Bevestigingvoorzeil leuvers
Materinal vallen* voorgerekte

kunststof
Kwalitr:it standaard tuigage goed
Algehele indruk goed
Bijzonderheden werfgebouwd schip

STANDÀARD BTSI.AGEN,

u|TRusnilG
Vallie.grn* (aantal) 2 l,ewmar 8.

enkeie snelheid'
Vallen vanuit de kuip te
bedienr'n** ja
Trinn- en reeflijnen vanuit de
kuip t+ bedienen* ,jÀ
ê*-,:_1 -terr: 4:+,'+p{er+i--+p}*

zelfde ais voor vallen en trirnliineri
Ankerï,er nee
Overlo:p voor gïootschoot** nee

(/ 380 extra)
Genuan ails*
Bolder.; {:nieiroaaa! 3}* 4

Zelíterende fok nee
Rolfok neí)
Boegbeslag met ankerrol** nee
Stuun iel/helmstok helmstok
Helmslokverienger* nct)
Aangroeiwerende verf op
onder"'aterschip* ja

Zwemtrap ja
Buiskap nee
Antislip op dek* ja
l{alaansl}iting nee
Kwaiiíeit srandaard beslagen,

indruk uitstekend
Bij zonderheden werfgebouwd schip

VEILIGHEID
Lenspomp*
Navi gatieverlichting*
ZelÍlozende kuip*
Afsluitbare kuipbanken*
Vlur:htluik*
Poederblusser
(inhoud minimaal 2 kg)*
Afsluiters op
alle huiddoorvoeren* la
trIandrelingen op
dek/kajuitdak* nee

Zeereling met scepters** Ja
Preekstoel* j,,

Hekpreekstoel** ja

Verlichtingsbatterij
met zekeringenkast** 'a
kompas Nee

Standaardinstrumenten geen

Kwaliteit voorzieningen goed

Algehele indruk redeiijk
Bijzonderheden werfgebouwd schip

ÍITOTORINSTAI.tATIE

pk buitenboordmotor
Peilinrichting brandstoftank* ja.

Kwaliteit/algeheleindruk goed

Bijzonderheden schip worclt zonder
motor geleverd. Moter naar keuze.

Testschip was voorzien van een

ophaalbare motorsteun.

t^,,t" !,r,,it ( {/1

"'F

ZEI[EIGENSCHAPPEN
Aandewind goed.

Halve wind
Ruime wind
Voordewind

nee
ja
ja
l9

Ja, 1

geen

uitrusting
Algehele indruk

-goed

Bijzonderheden werfgebnuwi scirip

STANDAARD INTERIEUR
Aantal vaste slaapplaatsen 4

Lengte slaapplaatsen dubbele
voorkooi 2 nr : salonbankerryL.90 m.

Aantalexfra slaappla:ttsen n.v.t.
Stahoogle kajuit I.35 m

Comfort onderr zeii mailg
Algehele indruk goed
Bijzonderheden tuigagevereist

veel aandacht voor de trim

EINDOORDEET
Een goed schip. fïaai van lijn rnaar
werfgebouwd vrij prijzig in verhou-
ding tot het gebodene.

ZEILEN piaatst een uitgebreide in-
ventaris- en uitrustingslijst bij elke
test. Dit geeft u een veel beter in-
zicht in de voor- en nadelen van het
geteste jacht. Niet alles uit de lijst
hoeft standaard aanwezig te zijn.
\l/- LaLlron eend.F-trón urot nFr!!

onze mening in ieder geval aanwezig
moet zijn. Hoe meer gemerkte onder-
delen ontbreken, hoe meer u moet
kopen, hoe duurder het schip wordt
en hce lager het in de betrokken ka-
tegorieën skoort.

VERKTARING
* Dient standaard bij elk jacht

geleverd te worden.
** Dient standaard bij elk jacht

van meeï dan 7 meter geleverd
te worden.
Hoe meer met * of met ** ge-

merkte onderdelen aanwezig
zijn. hoe hoger het schip in de
betrefiende kategorie skoort.

maar vrij snel
overtuigd

goed
goed
goed

Isolatie uitstekend {hout!)
Interieurveriichting** 2 lichtpun-

ten
nee

salontafe] is tevens
kaanentafel

Stahoogte toilet
Bergruimte

Verwarming
Kaartentafel**

Permanent werkende
ventilatie*

Natgoedkast
Afgescheiden toiletruimte* r
Douche in toiletruimte
Wasbakje in toiletruimte
Vuilwatertank

Komfort
Kwaliteitlalgehele

1.25 m.
ruim voldoende

nee

nee
nee
nee
nee
nee

rsstelType kooktoestel 2 pits
Therraische bevei!i ging
voor gaskooktoestel*
Oven
Grill
Koelbox
Waterdruksysteem
Warmwatersysteem
Aantal spoelbakkea
GasÍles* (aantal, plaaf -lug, af-
voer)

in bun, in t e kuip
Aftapmogelijkheid voor warer-
tank** ja; waterzrkken.
I.houd watertank 50 1.

Peilinrichting watertank nee

la
nee
nee
nee
nee
nee

1
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