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Algemene Ledenvergadering Najaar 2013
Op vrijdag 25 oktober a.s. vindt de Algemene Ledenvergadering van het najaar plaats. Klik hier om naar de uitnodiging en
overige documenten voor deze vergadering te gaan.
Nieuwe leden
De volgende nieuwe leden van de RZV heten wij welkom:
Terry Scott
De familie Wassink (Jaap, Nynke, Sien, Mijntje en Mick)
René en Jelmer van Lieshout
Mario Pascual Morillo
Toni Adam
Afscheid Lia en Danny
Op 27 september heeft Lia haar 12½-jarig jubileum gevierd en hebben Danny en zij afgscheid genomen van de vereniging met
een zeer geslaagde mosselavond, opgeluisterd door onze huisband “Partners”. Zondag 6 oktober, de afsluiting van de JZO, was
echt hun laatste dag. Zij werden „s middags toegezongen door de kinderen en ontvingen een leuk cadeau.
Nieuwe pachter
Vanaf 7 oktober is Hennie Louw onze nieuwe gastheer. Voor degenen die de afgelopen week bij de RZV zijn geweest is hij niet
helemaal meer onbekend, maar voor degenen die hem nog niet hebben kunnen ontmoeten wil hij zich langs deze weg graag
voorstellen. Wij wensen hem veel plezier en succes op onze vereniging.
Borrel- en tapasavond
Op vrijdagavond 18 oktober staat een borrel- en tapasavond op het programma. Inloop vanaf 16.00 uur. Voor verdere
informatie klik hier.
Nederlands Club Kampioenschappen Teamzeilen
Op zaterdag 19 en zondag 20 oktober zal de RZV wederom met een team strijden voor een podiumplaats tijdens het Nederlands
Club Kampioenschap Teamzeilen. Een geweldig spannend evenement en leuk voor de toeschouwer. Kom naar de Maashaven en
moedig de RZV aan!!!
Lezing fotograferen op het water
Op vrijdag 8 november zal watersportfotograaf Klaas Wiersma een lezing verzorgen over fotograferen op het water. Klik hier
voor verdere informatie.
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Woensdagavondwedstrijden
De najaarsserie van de woensdagavondwedstrijden waren weer een succes. In totaal werden er zeven wedstrijden gevaren met
wisselende weersomstandigheden. Helaas stond er de laatste avond geen wind zodat die avond de prijzen zonder te zeilen
werden uitgereikt. Wilmar Groenendijk won de serie en liet zien dat zijn herstel van zijn handblessure, ondanks wat tegenvallers,
toch goed verloopt. Nieuw lid Mario Morillo werd tweede en bood goede tegenstand aan onze woensdagavondtoppers en liet Nic
Bol achter zich. De dames van het comité werden hartelijk bedankt voor hun inzet en werden in de bloemen gezet. Klik hier voor
de einduitslag.
JZO
De Jeugd Zeil Opleiding van de vereniging was ook dit jaar succesvol verlopen. Op 10 zondagen, verdeeld in het voor- en najaar,
en in de zomervakantie twee JZO-weken hebben weer heel veel RZV-kinderen les gehad en de benodigde diploma‟s en
vorderingenstaten behaald. Dat onze JZO goed voor elkaar is blijkt uit de goede score tijdens een controle op de laatste JZO-dag
door de Commissie Watersport Opleidingen. Een resultaat om trots op te zijn! Klik hier om het laatste nieuws over de JZO te
kunnen lezen.
Team Rotterdam
Dit jaar werd fanatiek getraind door Team Rotterdam. Hoogtepunten voor de Laser waren de trainingen van Rutger en Pieter-Jan
Postma. De sfeer in de ploeg is supergoed en het niveau gaat (zoals altijd) dan ongemerkt omhoog zoals te zien is aan de
uitslagen van de selectiewedstrijden. Zeger den Boestert en Jurriaan Bol hebben zich in de Optimist gekwalificeerd voor de
jeugdkernploeg van de OCN en Ruben Tobé heeft zich in de Laser Radial in het Nationaal Talenten Team geplaatst.
Najaarstraining
De RZV organiseert ieder najaar een reeks van vijf wedstrijdtrainingen voor zeilers die zijn geïnteresseerd in het wedstrijdzeilen
en hun CWO-diploma hebben behaald. Heb je interesse? Klik dan hier voor verdere informatie.
Boterletterwedstrijden
Dit jaar worden voor de 49ste maal de Boterletterwedstrijden georganiseerd. Al bijna 50 jaar worden in het laatste weekend
voor Sinterklaas deze wedstrijden gevaren in bijna 20 verschillende klassen. Inschrijven kan via de website tot vrijdag 22
november a.s. Klik hier voor verdere informatie.

