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Voetbalwedstrijden volgen op de RZV via groot scherm
Zondag a.s speelt om 18.00 uur Nederland tegen Mexico tijdens het WK voetbal. Om in de stemming te komen en de
Mexicanen vooraf al te verslinden zal Hennie vanaf 17.00 uur een braai verzorgen met een Mexicaans tintje.
Klik hier voor meer informatie.
Comité RZV verzorgt medal races tijdens Delta Lloyd Regatta
De RZV heeft dit jaar de medal races van alle klassen van de Delta Lloyd Regatta op het IJsselmeer voor Medemblik
verzorgd. Ook de demonstratiewedstrijden in de Moth had zij onder haar hoede. Lange dagen, maar ook een grote
eer om de belangrijkste wedstrijden van deze serie te mogen leiden!
Woensdagavondwedstrijden
Met nog twee woensdagavonden te gaan staat Wilmar Groenendijk aan de leiding van het klassement. De avonden
stonden in het teken van een goede deelname met prima weersomstandigheden. De uitslagen van de Laser standard,
Laser Radial en de Laser 4.7 staan on line op de website.
Watersporten midden in Rotterdam: RIF010
Momenteel is er een mooi stadsinitiatief gaande. Verschillende initiatieven strijden voor een subsidie van drie miljoen
euro zodat ze uitgevoerd kunnen worden.
Met RIF010 ontstaat een compleet watersport- en recreatiegebied midden in de stad voor onder andere golfsurfen,
kajakken, raften, wedstrijdzwemmen, recreatiezwemmen en kanoën. Volgens Olympisch Laserzeiler Rutger van
Schaardenburg is het creëren van een golfbad en daarmee een perfecte golf in het centrum van Rotterdam een
prachtig initiatief voor de watersport! Tot 10 juli 12.00 uur kunnen alle Rotterdammers van 12 jaar en ouder één stem
uitbrengen op hun favoriete stadsinitiatief. Kijk voor meer informatie op www.rif010.nl.
JZO weer gestart
De eerste twee dagen van de JZO zitten er al weer op. Nog drie zondagen te gaan in het voorjaar. Volg het nieuws op
de website.
Combi-wedstrijden RZV
Het was me het weekendje wel, Met een kleine 100 zeilers, een prima organisatie en lekker weer waren de
wedstrijden bij de RZV weer succesvol. Veel RZV-ers doen mee aan deze serie van acht wedstrijddagen in en om
Rotterdam waarbij plezier en sportiviteit voorop staan. Voor verdere informatie ga naar combi-rotterdam.nl.
Wilmar Groenendijk wint zilver tijdens ONK Laser Master 2014
Met 136 deelnemers uit zeven verschillende landen mag het ONK 2014 voor de Laser Masters met recht een groot
succes genoemd worden. In de Radial werd de spannende strijd om de Nederlandse titel uiteindelijk in het voordeel
van Michiel Pals beslist ten koste van oud wereldkampioen en RZV-lid Wilmar Groenendijk. Lees verder.
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Rutger van Schaardenburg wint zilver tijdens EK Laser in Kroatië
Rutger heeft deze maand een tweede plaats behaald op het Europees Kampioenschap Laser in het Kroatische Split.
Hij hoefde er zaterdag niet eens voor te varen om het eremetaal te winnen. Er was namelijk geen wind. Lees hier het
verslag van het Watersportverbond.
In memoriam Nico van Hagen
Op 22 juni jl is op 75-jarige leeftijd overleden ons RZV-lid Nico van Hagen. Nico is ruim 35 jaar lid geweest van de
RZV en maakte deel uit van de hardloopploeg op woensdagavond en zaterdagmorgen.

