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Tapas avond 8 mei
Oudergewoonte is er weer op de
tweede vrijdag in mei een tapas
avond op de RZV. Deze keer is het
thema "Lente Wijnen" en passen de
gerechten zich bij de wijnen aan. Eten
€ 15,00 p.p. Wijnarrangement €
10,00 Kindermenu beschikbaar op
aanvraag. Opgeven bij Hennie voor
donderdag 7 mei of aanmelden op
Face Book
Lees verder

OCN clinic bij WV
"Aegir" aan de
Bergse Plas
Ben je (beginnend) wedstrijdzeiler in de Optimist? Wil je alles weten over lay-lines, hazenstart,
beste positie op de startlijn, roll tack, en nog meer? Schrijf je dan in voor de clinicop vier
woensdagen in juni. Onder leiding van Han Beverwijk heb je les van een toptrainer. Han draait al
jaren met zijn Famed wedstrijdteam mee in de top tijdens (inter)nationale …
Lees verder

Eerste twee woensdagavondwedstrijden succes
De eerste twee Woensdagavondwedstrijden zitten er weer op. Lekker windje, helaas draaide deze
net voor de tweede start zodat het comité gelijk goed ingewerkt was. Sinds jaren verscheen er dit
keer weer een Centaur aan de start. Wellicht een stimulans om mee te doen in de SW-klasse! …
Lees verder

Nationale titel voor
studententeam
RSZV!!!
Dit weekend werd er op de Kralingse
Plas,onder leiding van de RZV,
gestreden voor de titel Nederlands
kampioen teamzeilen voor
studentenverenigingen. Na een
spannende finale wist het team van
de RSZV "De Zeil" de titel te veroveren. Het team bestond uit Harm Backs, Lotte Brasser, Raoul
Nielen, Bart Overgaauw, Ander Torfer, Michel Touw, Tim de Weerdt en Patric van der Werken. …
Lees verder

Rutger strijdt
verder voor
startbewijs OS
2016
Tijdens de Prinses Sophia Trofee wist
Rutger van Schaardenburg niet de

nationale selectie voor de
Laserklasse voor Olympische Spelen
op zijn naam te zetten. Hierdoor
zullen het WK in Canada en het EK in
Denemarken meetellen. Deze week
begint de tweede World Cup van dit
jaar, de Semaine Olympic in Hyeres.
Ondanks het tegengevallen resultaat
in Palma de Mallorca heeft …
Lees verder

Wilmar
Groenendijk
tweede Euro Laser
Master Cup
In april werd in het Spaanse Calella
de 9e Trofeu Calella de Palafrugell
gevaren. Onze master
woensdagavondzeiler Wilmar
Groenendijk wist daar een mooie tweede plaats in de Radial te behalen. Kijk voor meer informatie
op de website van Club Vela Callella om ook de resultaten van de andere Nederlandse
deelnemers te zien. Echter op korte termijn zijn er twee evenementen …
Lees verder

Bericht van de penningmeester
De havenfacturen zullen in mei per e-mail verstuurd worden. Net zoals vorig jaar wordt het zomeren het winterliggeld in één keer gefactureerd.

Mastenberging
verplaatst
Afgelopen zaterdag is de
mastenberging van de FD loods
ontruimd. Alle materialen zijn
verplaatst naar de lange container op

het achterterrein. De materialen
liggen binnen in de container rechts
boven op de rekken en in de grijze
pvc buis of buiten tegen de zijkant
van de container, overkapt in de
rekken en deels op blokken op de
grond. Enkele kortere materialen
(zoals …
Lees verder

Rails slipway
verwijderd
Afgelopen zaterdag is het gelukt om
de rails van de oude slipway te
verwijderen. Een stap die belangrijk is
voor het aangekondigde "Havenplan"
is daarmee gelukkig geslaagd. Er is
handig gebruik gemaakt van
de hijskraan die de boten te water
kwam leggen voor het nieuwe
seizoen. De reden om de rails weg
te halen is dat de jollen/Laservlonder
dan doorgetrokken kan worden tot …
Lees verder

Het "Havenplan"
start in 2015

Binnen de vereniging is er een
groepje leden onderweg om een
havenplan te maken. In dat plan
wordt uitgewerkt hoe de inrichting van
de haven en het terrein in de
komende jaren invulling kan krijgen.
Het plan gaat erom dat wij als
vereniging de diverse
gebruikersgroepen het zo goed
mogelijk naar de zin maken in de
komende jaren. Daarmee worden …
Lees verder

Opruiming van de
20 voet container!
Red uw lang
vergeten spullen.
Achter op het terrein staat een 20
voet container waar onder andere
buitenboordmotoren in bewaard worden. Als onderdeel van het Havenplan (waarover in een ander
bericht meer informatie) en het Havenbeheer wordt die container opgeruimd. Er liggen allerlei
materialen in waarvan duidelijk is dat er sinds lang geen eigenaar meer in de buurt geweest is. De
buitenboordmotoren die er bewaard worden voor …
Lees verder

Kennismaking met
onze nieuwe
voorzitter
Tijdens de voorjaarsledenvergadering
heeft Peter de Weerdt zijn functie als
voorzitter neergelegd. Ruud Behrend
neemt zijn taak over als interimvoorzitter, voorlopig voor de periode tot de najaarsvergadering. Hoewel hij al een aantal jaren lid is
van de RZV hebben we hem een aantal vragen gesteld om zich voor te stellen aan de leden. In
welk jaar kwam je voor het eerst …
Lees verder

Geslaagde derde
dag
voorjaarstraining
Na vorige week een interessante
theorieles gehad te hebben waar met
name de zeiltrim en startplan
behandeld werden waren we er
vandaag klaar voor om op deze
Tweede Paasdag de plas te trotseren.
De theorie van vorige week werd in
praktijk gebracht – de zeiltrim werd
nauwkeurig nagelopen door een ieder en ook werd de maststand nog even opgemeten – …
Lees verder

Nog enkele
plaatsen voor JZO
Over een aantal weken begint de
Jeugd Zeil Opleiding op de
vereniging. Hoewel de eerste JZOweek al volgeboekt is, zijn er nog een
aantal plaatsen over voor de
zondagen en de tweede JZO-week.
Voor verdere informatie kijk snel op
de JZO-pagina van de website.
Lees verder

Zeilles voor
volwassenen
Altijd al willen leren zeilen, maar er de
tijd of juiste locatie niet voor kunnen
vinden? Dit kan op de RZV!
Volwasseninstructie Vanaf eind mei zal op zondag les gegeven worden in Valken, kielboten die
plaats bieden aan drie cursisten en een instructeur. Aan het eind van de zevendaagse cursus heb
je de basis van het zeilen onder de knie, of …

Lees verder

Skutsjesilen
Holland 2015
Op 27, 28 en 29 mei 2015 komen de
skûtsjes weer naar de Kralingse Plas!
Een groot evenement waarbij de
twaalf befaamde skûtsjes uit Friesland zullen strijden om de Kralinger Cup. Kijk voor meer
informatie op de website van Skûtsjesilen Holland.
Lees verder

Vacature
'bestuurslid
Sociëteit'
De RZV is een vereniging die naast
het organiseren van
jeugdzeilopleidingen, trainingen en
wedstrijden ook een vereniging is
waar je komt voor gezelligheid. Om
meer activiteiten in en om het
clubhuis te organiseren heeft het
bestuur besloten om een apart
bestuurslid aan te stellen met als taak: Ontwikkelen van de RZV-sociëteit Organiseren van
activiteiten voor leden in en om het …
Lees verder

Lid
ballotagecommissie
gezocht
De ballotagecommissie moet volgens het
Huishoudelijk reglement bestaan uit vijf
stemgerechtigde leden. Op dit moment
bestaat er voor deze commissie een vacature
en is het bestuur op zoek naar iemand die in

deze commissie plaats wil nemen en
kandidaatleden eens in de maand te woord
willen staan en te informeren over de RZV.
Voor informatie over deze vacature kunt u …
Lees verder

