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Van de voorzitter
Na de laatste bestuursvergadering
van het jaar stond ik nog even op het
balkon van het clubhuis naar de plas
te kijken. Altijd een mooi uitzicht,
maar nu met de verlichte boot van
Robert Lubbers en de eveneens door
hem versierde starttoren, was het
heel speciaal. Lees verder.
Lees verder

Nieuwjaarsreceptie
Het bestuur nodigt u uit voor de nieuwjaarsreceptie op 1 januari vanaf 16.00 uur. We hopen u te
ontmoeten om te toasten op een sportief, gezond en gelukkig 2016.
Lees verder

Geslaagd
kerstdiner
Op woensdag 16 december werd het
jaarlijkse kerstdiner op de RZV
georganiseerd. Een geweldige
opkomst resulteerde in goede sfeer,
veel gezelligheid, volop genieten,
lekker bijpraten, natuurlijk ook
napraten, veel kaarslicht en een fantastische maaltijd. Complimenten aan Hennie en Jolanda met
natuurlijk hun vaste hulp Olja de Boer. De avond werd geheel in sfeer muzikaal opgeluisterd door
Marga en Emma.
Lees verder

Afsluiting
najaarstrainingen
De najaarstrainingen werden winters
afgesloten, met zon, soms wind,
soms hele harde wind en inderdaad zelfs met natte sneeuw! Wat hadden sommigen van jullie het
koud! Het was dan ook even wennen om van de warme omstandigheden waarin we de eerste
trainingen hadden gevolgd, om te schakelen naar een winterse dag. Een aandachtspunt voor de
volgende trainingen is dan ook! …
Lees verder

Geslaagde eerste

volwasseneninstructie najaar
Na de positieve reacties op de volwasseneninstructies in het voorjaar van 2014 en 2015 is voor
het eerst ook een najaarseditie georganiseerd. Gelijktijdig met de najaarstraining werden de
RSZV-valken ingezet voor recreatieve zeilles aan volwassen leden. Geheel in lijn met de RZVambities dit keer met wedstrijdthema. Alle weersomstandigheden hebben we gehad; van hagel,
storm, windstil tot een fijn zonnetje en …
Lees verder

Van de
penningmeester
We sluiten het jaar 2015 positief af! In
de voorjaarsvergadering volgen de
details. U vindt de nieuwe tarieven
voor lidmaatschap voor 2016 onder
het kopje "Lidmaatschap". De
haventarieven, het huren van de
kastjes en het gebruik maken van de kraan voor 2016 zijn te zien onder het kopje "Haven". Er is
een lichte verhoging op basis van de CBS-index toegepast, zoals …
Lees verder

Bericht van
havencommissaris
Het winterseizoen is op 15 oktober
ingegaan. Veel boten hebben hun
winterstalling op de wal ingenomen.
De havencommissaris verzoekt alle

booteigenaren die alleen een
ligplaats voor het zomerseizoen bij de
vereniging hebben om hun boot weg
te halen van het haventerrein (voor
zover zij dat nog niet gedaan
hebben). Het zomerseizoen start op
15 april.
Lees verder

Wijnproeverij 31
januari
Op zondag 31 januari 2016
organiseert Hennie een wijnproeverij
onder het motto: "Lekkere wijnen
voor de koude dagen". De middag
begint om 15.00 uur en de kosten zijn
€ 5,00 per persoon. Graag voor 28
januari aanmelden bij Hennie.
Lees verder

Bovenzaal in
kerstperiode
gesloten
Van 18 december 2015 tot en met 3
januari 2016 is onze gastheer afwezig
en zal de bovenzaal gesloten zijn.
Uiteraard zal hij wel aanwezig zijn
met de nieuwjaarsborrel op 1 januari. In verband met vakantie zal de bovenzaal ook van 20 tot en
met 28 februari 2016 gesloten zijn.
Lees verder

Rutger van

Schaardenburg
sportman 2015
Rotterdam
Rutger van Schaardenburg is tijdens
de uitreiking van de Sportawards
Rotterdam Rijnmond Sportman van
het jaar geworden. De 28-jarige zeiler
werd in het Nieuwe Luxor Theater verkozen boven hockeyer Jeroen Hertzberger en honkballer
Dwayne Kemp. Rutger werd Europees kampioen in de Laserklasse en plaatste zich in na een
bloedstollend spannende kwalificatiestrijd voor zijn derde Olympische Spelen. Rutger is op het …
Lees verder

"Ik wil op het water
de slimste zijn"
Het Rotterdam Topsport Magazine is
een full color uitgave en brengt
éénmaal per kwartaal nieuws en
achtergronden van de Rotterdamse
Topsport. In de uitgave winter 2015 is
het interessante verhaal over Rutger
te lezen. Klik hier om het gehele
artikel te kunnen lezen.
Lees verder

Verslag van Race
& Rally van de
Zwerver
De Zeilrace & Rally (ZRR) is
opgericht in 1993 en entameert
daarmee het lange afstand zeilen,
iets dat ons Nederlanders in het bloed
zit. Deze race is de langste
zeilwedstrijd die in Nederland
periodiek wordt georganiseerd. Sinds
1994 wordt er 2-jaarlijks een
evenement georganiseerd. In 2015 non-stop wedstrijd en toertocht van Scheveningen naar Saint

Malo. Peter de Weerdt heeft samen …
Lees verder

Borrel en bitterbal
Is uw goede voornemen ook meer
gezelligheid en quality time? De
smartphone en tablet even aan de
kant en met elkaar een gesprek
voeren? Geldt dit ook voor de directe
collega’s ? Kom dan in het nieuwe
jaar de vrijdag gezellig afsluiten met
een borrel, de bitterballen krijg je van
ons! Een keer in de zes weken
bieden we alle …
Lees verder

Aanmelding
nieuwe leden
Onderstaande personen hebben zich
aangemeld voor het verkrijgen van
een lidmaatschap van de RZV: Noeky Karreman uit Rotterdam, Ellen Hamelink uit Zwijndrecht,
Caroline van Dijck-van Boetzelaer uit Rotterdam en Eric Sijbrands uit Rotterdam. Zij zullen worden
uitgenodigd voor de ballotage-avond op woensdag 20 januari op de vereniging. Heeft u bezwaar
tegen hun lidmaatschap? U kunt dit schriftelijk of per e-mail melden bij de secretaris voor 20
januari 2016.
Lees verder

