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Van de voorzitter
Waarde leden, Nog niet zo lang
geleden schreef ik “de zomer komt
eraan”. Welnu, voor mij persoonlijk is
deze inmiddels voorbij gevlogen. De
wens was ooit een RZV-voorzitter te
hebben die zelf ook zeilt. Nou, dat heb ik gedaan! Het was een prachtige reis van acht weken naar
Denemarken met onze Elan 350. Via Kiel naar boven richting Aarhus en …
Lees verder

Tapas Avond 9
september
Zomerse Smaken! Kom geniet van de
heerlijke frisse, verse hapjes die ons
aan Griekenland, Italië en Spanje
laten denken en houd nog even dat
vakantie gevoel vast! Uiteraard is er
voor de liefhebbers een passende
wijn arrangement. Familie en
vrienden zijn uiteraard ook welkom!

Vanaf 18.00 uur – eerste gerecht
wordt om 19.00 uur geserveerd.
Kosten: € 15,00 per persoon Wijn
arrangement: …
Lees verder

Grote boten
clubtocht 24/25
september
Zaterdag 24 en zondag 25 september
zal er na een aantal jaren weer een
grote boten clubtocht georganiseerd
worden. De bestemming is dit jaar de
Veerhaven in Rotterdam. Iedereen
met een zeilboot, motorboot of sloep
is van harte welkom vanaf
zaterdagmiddag 24 september in de
Veerhaven. Ligplaatsen zijn gereserveerd. Het zou leuk zijn als de schippers van de boten RZVleden …
Lees verder

Ook de tweede
JZO-week van
2016 was een
succes!
De vakantie is voorbij helaas... Maar
wat was het een geweldige afsluiting
van de vakantie met 37 vrolijke
deelnemers, 15 enthousiaste
instructeurs en natuurlijk de zon die voor ons de hele week zijn best heeft gedaan bij JZO-week 2
2016. Op maandag gingen de JZOlympics van start. Sporters, presentator en vlag waren bij de

opening aanwezig, toch was er een …
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Europees
Kampioenschap
FJ gewonnen door
RZV-leden!
Afgelopen week werd het Europees
Kampioenschap in de Flying Juniorklasse verzeild op het Haringvliet.
RZV'ers Rolf en Hugo de Jong (vader
en zoon) voeren mee tussen vele
andere nationaliteiten en gingen
uiteindelijk met het gouden eremetaal naar huis! In 12 wedstrijden, verdeeld over 4 dagen werd
de strijd beslist en zeilden Rolf en Hugo naar de eerste plaats. Daarmee …
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Eerste JZO-week
van 2016 zit erop!
Van 11 juli tot en met 15 juli hebben
we voor het zevende jaar op rij een
fantastische JZO-week beleefd met
serieus zeilen, fanatiek gespeelde
spellen en de nodige fun. Wat hebben
we ervan genoten! Zowel de
instructeurs als alle zeilers hebben een succesvolle week achter de rug, waarin veel is geleerd,
veel certificaten zijn afgegeven (voor zeilers én instructeurs) …
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Goede resultaten
bij de Combi
Rotterdam

De RZV jeugdzeilers hebben goede
resultaten behaald bij de Combi
Rotterdam. De afgelopen 8 zondagen
stonden in het teken van wedstrijden
bij 8 verenigingen in-en rondom
Rotterdam. In het 2016
totaalklassement hebben Sam
Leenhouts en Selma van der Tuin de
1e prijs gewonnen bij de RS Feva. Bij
de Optimisten A zijn RZV zeilers Finn
Kats en William Zielinski 1e …
Lees verder

Uitslagen Woensdagavondwedstrijden 31
augustus
Onder zomerse omstandigheden werden weer de Woensdagavondwedstrijden gevaren. Er werd
weer hard gestreden voor de ereplaatsen met een prima deelname! Nog vier woensdagen te gaan
om te kunnen zien wie uiteindelijk dit jaar de winnaar zal worden! Klik hier voor de uitslagen.
Lees verder

Aanmelding
nieuwe leden
Onderstaand personen hebben zich
aangemeld voor het verkrijgen van
een lidmaatschap van de RZV. Fam. C. Dransfeld KREUZLINGEN, wonen inmiddels in Delft.
Deze zeilfamilie is deze zomer vanuit Zwitserland verhuisd naar Delft. Ze hebben twee
kinderen (12-15 jaar) die graag zeilen in de RS Feva. Dhr. Edwin Leenhouts. Woont en werkt in
Rotterdam en is actieve zeilvader van RS-Fevazeiler Sam Dhr. Wibe Reddingius. Woont …
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Lizet de Vries wint

United 4 Workum
in RS-Feva
In het weekend van 3 en 4 september
werd de derde serie van de United 4
gevaren op het IJsselmeer voor
Workum. Op zaterdag waren er
moeilijke weersomstandigheden
waarbij de zeilers met moeite drie
wedstrijden konden varen. Zondag
nam de wind flink toe en konden er
nog eens drie wedstrijden gevaren worden. De United 4 staat in het teken van …
Lees verder

