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In memoriam Dick
van der Sluis
Hoe de wind waait in je leven bepaal
je niet zelf Hoe je je zeilen zet wel In
memoriam Dick van der Sluis 14 juni
1945 - 10 februari 2016 Een
bewonderenswaardige overlever Een
kleurrijke, vrolijke, ontwapenende, ondeugende vrijbuiter. Een gul en groot hart met plaats voor
velen. Toegewijd aan z’n gezin en anderen die hem lief waren. Een multitalent: …
Lees verder

Tweedehands
markt
Op zaterdag 12 maart vanaf 13.30
uur tot 16.00 uur is er gelegenheid je
tweedehands zeilspullen te verkopen
in de sociëteit. Verzamel je pakken,
schoenen, laarzen, handschoenen,
zwemvesten e.d. die je niet meer past
en kom gezellig even langs, kijken

wat je voordelig kan kopen en
eventueel kan verkopen! Zet de
datum vast in je agenda!
Lees verder

Inschrijving
voorjaarstrainingen open
Wil je leren wedstrijdzeilen? Of wil je gewoon beter leren zeilen? Misschien wel de top halen? In
alledrie de gevallen ben je als jeugdzeiler bij de RZV aan het goede adres: wij organiseren
wedstrijdtraining en begeleiden de zeilers tijdens wedstrijden. Deze activiteiten vallen onder
“Training & Begeleiding (T&B)”! Voorjaarstraining 2016 De gezamenlijke Rotterdamse
zeilverenigingen organiseren in 2016 een reeks van …
Lees verder

3 april
uitzwaaiparty
Rutger
Na twee keer eerder deelgenomen te hebben heeft ons RZV-lid Rutger van Schaardenburg zich
dit jaar wederom geselecteerd voor de Olympische Spelen. Ter ere van deze prestatie willen wij
op zondag 3 april 2016 voor Rutger een “uitzwaaiparty” organiseren waarbij Rutger in de middag
de jeugd van de RZV een korte training zal geven. Na deze training, rond 16.00 …
Lees verder

Winnaar beste

tekst wens bekend
De winnaar van "verzin de beste
succes wens tekst voor Rutger"
is bekend. Joost Kuipers heeft de
meest originele tekst "Rutger Zeil Vooraan in Rio!!" ingezonden. Het doek hangt inmiddels aan het
clubgebouw. Op zondagmiddag 3 april zal Rutger een training voor de jeugd verzorgen en
aansluitend zal de vereniging op passende wijze hem veel succes wensen in Rio. Reserveer vast
de datum. …
Lees verder

Algemene voorjaarsledenvergadering
verschoven naar 8 april
De Algemene Voorjaarsledenvergadering wordt verschoven naar vrijdag 8 april. De uitnodiging en
de agenda worden u per e-mail toegestuurd. Reserveer vrijdag 8 april 20.00 uur alvast in uw
agenda!
Lees verder

Boten te water op
9 april
Op zaterdag 9 april gaan de boten
weer te water. Een mobiele kraan
staat om 8.00 uur klaar om met de
kajuitzeilboten te beginnen. Ook de
schepen die op een trailer staan
kunnen deze dag te water gelaten

worden. U wordt verzocht om op tijd aanwezig te zijn. De kosten voor de te water lating bedragen
voor kajuitboten € 50,00, overige …
Lees verder

Teamzeilen
Rotterdam 21 en
22 mei
Na een succesvolle eerste editie in
2015 organiseert de Rotterdamse
Studenten Zeil Vereeniging op 21 en
22 mei de tweede editie van
Teamzeilen Rotterdam. Dit
evenement heeft de officiële titel
Nederlands Studenten Kampioenschap Teamzeilen en er wordt dus gestreden om de felbegeerde
blauwe kampioenswimpel. Tijdens het teamzeilen wordt er met twee boten in een team gevaren
tegen een ander team. …
Lees verder

Dit voorjaar weer volwasseneninstructie op RZV
Altijd al willen leren zeilen, maar er de tijd of juiste locatie niet voor kunnen vinden? Dit kan op de
RZV! Volwasseninstructie Twee keer per jaar wordt de volwasseneninstructie georganiseerd. Ook
dit voorjaar is dit het geval. Vanaf eind mei zal op zondag les gegeven worden in Valken, kielboten
die plaats bieden aan vier cursisten en een instructeur. Aan het eind …
Lees verder

2K Teamzeilen
voor iedereen
De Dutch Match & Team Racing
Association (DMTRA) organiseert al
een aantal jaar 2K
teamzeilevenementen in Nederland.
We zien steeds meer dat
verenigingen aansluiten en zelf wedstrijden organiseren. Vooral onder jongeren en studenten slaat
het aan. Geen eigen boot nodig, veel en korte wedstrijden en gezelligheid aan de wal. Iedereen is
natuurlijk welkom op de wedstrijden van komend seizoen. Hierbij …
Lees verder

