
“Er is niets zo de moeite waard als 
rondklooien  

in een Kolibri” 
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Ruim 10 jaar ervaring met Torretje, Kolibri 560 



Sinds 2007 ervaringen met TOR, Kolibri 660 



Doel van deze Workshop: 

• Kennis delen aan de hand van VKZ 
evenementen en de eigen ervaringen 
 

• Kennisoverdracht over zeilen in een Kolibri 
– Meer plezier beleven aan het zeilen door meer kennis 

– Goede voorbereiding is het betere werk! 

– Waarmee… Meer zeilpret met de VKZ….. 
 

• Jullie vragen beantwoorden en ervaringen 
uitwisselen met elkaar! 
– Zijn er vragen? 

 



Wat hebben wij zoal gedaan? 

• Lekker toeren  
– voornamelijk met bemanning  

– enkele solo (dag)tochtjes 

• Wedstrijdzeilen  
– eenheidsklasse in VKZ verband (560) 

– op SW in clubverband (WV Flevo Harderwijk) 

– Jaarlijkse deelname aan PMT 

• VKZ trainingsweekenden 
– Helaas is hier nu geen belangstelling meer 

voor 



Welke onderwerpen? 

• Aankoop en onderhoud 

• VKZ tochten 

• Zeiltheorie 

• Trimmen 

• Wedstrijdzeilen 

• Van 560 naar 660 

• Praktische tips 

• Vragen van jullie? 

 



Aankoop, klussen en tewaterlating 

• Op advies van VKZ en Kolibri werf is 
Torretje gekocht in 1995 
 

• Alles kaal gemaakt en voorzien van  
2-componenten systeem van de IJssel  

 

• Nieuwe BBM (Yamaha 6 pk 2 takt) 



Aankoop 

Renovatie 

En weer te water 



VKZ tochten 

• Meerdere Frieslandweken 

• Meerdere Waddentochten 

• Zeelandweek 

• Rondje Zuid- Holland 

• Rondje Noord- Holland 

• Duitse wadden 

 



Frieslandweek 1996 

• 2 volwassenen en 3 kinderen in een 560! 

• Kennismaking met de VKZ 

• Eerste “onderons” wedstrijdjes 

– Gewicht verdeling heel belangrijk 

• gewicht naar voren 

• voor de wind, spiegel uit het water! 

 



Zeelandweek 

• Kranen in Hellevoetsluis 

• Eiland Tiengemeten 

• Onderons wedstrijdje met 900’s van 
Tholen naar Zierikzee 

• Zeeland vanaf het water! 

 

 

 

 



Zeelandweek 2007  

• Onweer op de Oosterschelde 



Rondje Zuid-Holland 

• Staandemast route door 
A’dam 

• Drukke vaarwegen rondom 
Dordrecht 

• Rotterdamse haven 

• Op zee vanuit R’dam naar 
Scheveningen 

• …… 

 

 

 



Rondje Noord- Holland 

• A’damrijnkanaal 

• Sluizen IJmuiden 

• Zeezeilen gedurende langere tijd 

• Aanloop Marsdiep 

• Vreemd stromend water 

• Marine Haven Den Helder 

 

 



Waddenweken (westelijk, oostelijk en recent 

het Duitse wad) 

 

• Navigatie 

• Bebakening is heel anders 
(afstanden) 

• Varen op getijde water 

• Rekenen met stroom 

• Golven “lezen” 

 



Oostelijke wadden  



Haven ingang Schiermonnikoog bij laagwater 



Duitse waddentocht 2012 

• Gedurende langere tijd op 
zee 

• Plannen, Rekenen en 
genieten 

• Duitse prikken 

• Fietsen mee aan boord 

• Droogvallen in de havens 

 

 



Stukje praktische zeiltheorie 

• Windroos 

• Werking van het zeil 

• Gebruik van Tell-tales 

• Trimmen 

– Trimkaart 

– Stand van de zeilen 

– Voorzeil  

– Fok 

 

 

 



De windroos 

 



Theorie van het zeilen  

• De aëro‐ en 

hydrodynamica 
 
 
 
 

• De praktische Theorie 
van de werking van 
het zeil 

 

 



Luchtstroming langs de zeilen 

• Luchtstroming bij: 
 

• voor t/m aan de wind 

 

• aan de wind 



Werking van verklikkers (Telltales ) 
 

 

 



Trimmen van de zeilen 

• Trimkaarten 

• Mast rechtop aan de wind 

• Gewichtsverdeling in de boot 

• Profiel van de zeilen  
• Stand van de giek 

• Plaats van het leioog 

• Spanning op de lijken bepaald de bolling van het 
zeil 

 



 



 



Uit Zilt 59 



Vuistregels voor trimmen 

• Hoog aan de wind varend: 

– Weinig wind 

• Meer bolling, vallen niet strak, leioog naar voren, 
achterstag losser, onderlijkstrekker losser, knik in 
de schoot 

– Meer wind 

• Minder bolling, vallen strakker, leioog naar 
achteren, achterstag strakker, onderlijkstrekker 
strakker, grootschoot aan 

 



Naslag over zeiltrim 

• Online: 

• Trimkaarten van Hagoort en De Vries 

• Artikelen Hagoort sailing school 

• Zilt 59, artikel over tell-tales 

• Boeken: 

• Het beter getrimde tuig 

• Zeiltrim voor toerzeilers 



Wedstrijdzeilen 

• Eenheidsklasse in VKZ 
verband 
 

• Op SW in clubverband  
 Kolibri 560 SW 116 

 Kolibri 660 SW 112,5 

 Tijd x SW = Berekende tijd  



Een paar sfeer foto’s 

 





Wedstrijdzeilen eenheidsklasse  

• Begint achterin het veld 

• Vooruitkijken = leren van anderen 

• Tactiek bepalen 

• Trimmen in de praktijk 

• Leren van je fouten 

• Meer winst door minder fouten dan door 
een gladde boot! 

 



Wedstrijdzeilen op SW  

• Zorg voor een goede start 

• Vrije wind 

• Gezelligheid 

• Uitslag is altijd weer 
verrassend 

• Leert boten en hun zeilers 
beter kennen 

 

 

 



Paard van Marken Trofee (PMT) 

• Prestatie wedstrijdtocht 

• Voor alle Kolibri typen 

• Hele dag varen zoveel mogelijk bezeilde 
rakken 

• Ideaal om ervaringen op te doen 

• Laag drempelig 

• Heel gezellig evenement  

• Lekker chinees eten… 



Impressie kort na de start van de PMT 2010 



PMT als wedstrijd 



PMT als wedstrijd 



PMT als wedstrijd 



Van Kolibri 560 naar 660 

• Veel ruimer 

• Blijft een kleine goed hanteerbare boot 

• 560 ondertuigd en 660 overtuigd 

• Sneller reven 

• Heerlijke toer- en wedstrijdboot 

• Trailerbaar met forse trekker (totaal gewicht 2000kg)  

 

 



Torretje en TOR 



Praktische tips 

• Controleer regelmatig verstaging en lijnen 

• Maak goed gebruik van trimmogelijkheden 

• Goede voorbereiding is het halve werk 

– Routeplanning 

– Zeilvoering 

– Weersverwachtingen 

• Kammetje op 560 is erg praktisch 

• Strijklijntje voor Fok 

 

 



Reven 

• Verkleinen van het grootzeil 

– Het enkellijns rif 

– Allerlei eigen oplossingen (560) 

– Dubbellijns rif in de giek (660) 

• Wegnemen van fok 

– Rolfok….of eenvoudiger een strijklijntje 



Reefsysteem 660 



Strijklijntje voor de fok 

• In de wind liggend 

• Lijntje vanuit de kuip 
aantrekken 

• Fok op voordek 

• Fokkeschoot aantrekken 

• Zodra het kan een  
zeilbandje erom. 
 
 



Roer vastzetten 

• Kammetje ideaal 
op de 560 
 
 
 

• Tiller Lock ideaal 
op de 660 

 



Bijliggen bij alle winden 

• Door de wind 

• Fok strak bak 

• Grootzeil los 
 

• Roer loefen 
en vastzetten 



Kijk regelmatig op onze site 

• www.kolibrizeilers.nl 
 
 
 
 
 

• Dank voor jullie aandacht 

 

http://www.kolibrizeilers.nl/

