Nieuwsbrief oktober 2016
Inhoud nieuwsbrief:
• Duko gaat "vliegen" in Newport
• Wilmar weer winnaar van de Woensdagavondserie
• NCK Teamzeilen voor Verenigingen 22 en 23 oktober
• Gezellige en overheerlijke tapasavond
• Goede resultaten RZV-jeugd
• De vernieuwde Laservlonder is klaar
• Algemene Najaars Ledenvergadering Najaar 28 oktober
• Boten uit het water op 29 oktober
• Finn Kats naar Jeugdploeg OCN
• Delta Lloyd Open

Duko gaat
"vliegen" in
Newport
Van 13 tot en met 17 juli gingen 32
Nederlandse zeiltalenten in de
Bataviahaven in Lelystad tijdens een
trainingsweek de strijd met elkaar aan
in de boten die snelheden tot 65 km/h behalen. Het winnende duo gaat ons land
vertegenwoordigen bij de World Final in Newport (USA) van 21 tot en met 23 oktober. In deze
wereldwijde zeilcompetitie kregen jonge …
Lees verder

Wilmar weer winnaar van de
Woensdagavondserie
De laatste Woensdagavondwedstrijden bestonden uit twee sprintwedstrijden met een up-downbaan. Om de renovatie van de starttoren te vieren werd er gefinisht voor de starttoren. Hierdoor
waren de wedstrijden goed te volgen. Het waren hectische wedstrijden waarbij iedere zeiler goed
uit moest kijken. Meer wind dan anders, kortere banen, veel shiftingen en dan ook nog de Max
Funs in de baan. …
Lees verder

NCK Teamzeilen
voor verenigingen
Op 22 en 23 oktober 2016 staat de
11e editie van het Nederlands
Clubkampioenschap Teamzeilen voor
verenigingen op het programma. Dit
jaar wordt dit kampioenschap vanuit
de RZV op de Kralingse Plas
georganiseerd. Zoals elk jaar zal het een 2K Teamzeil-evenement zijn, dit houdt in dat met twee
boten van het ene team, tegen twee boten van een ander team …
Lees verder

Gezellige en
overheerlijke
tapasavond
Ter ere van Hennies 3-jarig jubileum
bij de RZV vond 14 oktober een
feestelijke tapasavond plaats. Het
warme welkom en het overheerlijke
herfstmenu pasten uitstekend bij het
gure najaarsweer. Ook het
wijnarrangement matchte perfect bij
het tapasplankje, de vers bereide
uiensoep, het oosters gepocheerde buikspek, het stoofvlees, couscous met pompoen en het
kaasplankje. Uiteraard had het bestuur een mooi woordje voorbereid …
Lees verder

Goede resultaten
RZV-jeugd
Na de selectie heeft Christopher Bol
zich geselecteerd voor het Nationaal
Belofte Team van de Laser Radial. Na
wat tegenslag tijdens de eerste
wedstrijden door gebrek aan snelheid
(hoewel hij in de trainingen en tijdens
de Woensdagavondwedstrijden daar
niet over te klagen had) heeft hij zich
succesvol teruggevochten om zich te plaatsen in het NBT. De komende maanden zal hij veel …
Lees verder

De vernieuwde
Laservlonder is
klaar!
In het voorjaar zijn de oude
afmeerpalen van de woonark
verwijderd waardoor de toegang van
de plas naar de Laservlonder langs
het achterterrein aanmerkelijk ruimer
is geworden. Hierdoor ontstond er
ook ruimte om boten vanaf de oude,
half onder water gezakte,
jollenvlonder te water te laten. Zoals u
waarschijnlijk gezien heeft is deze in
de afgelopen periode helemaal
opgeknapt. Het …
Lees verder

Algemene
Ledenvergadering
Najaar
Vooraankondiging Algemene
Ledenvergadering Najaar vrijdag 28
oktober 2016, 20.00 uur *Bestuur
biedt u Captain’s Dinner voorafgaand
aan de vergadering aan!* Geachte
leden, Traditiegetrouw wordt de
Algemene Ledenvergadering Najaar
van de RZV gehouden op de laatste
vrijdag van oktober. Dit jaar vindt de ALV Najaar derhalve plaats op 28 oktober as. U wordt van
harte uitgenodigd om deze ALV bij te wonen. …
Lees verder

Boten uit het water
op 29 oktober
Op 29 oktober zullen de boten weer
uit het water gehaald worden. Ook dit
jaar zal de hijskraan weer aanwezig
zijn om onze boten uit het water halen
en op de winterplaatsen neer te
zetten. De volgorde en het tijdstip dat
uw boot aan de beurt is om te hijsen
en schoongespoten te worden zal in
overleg met de havenmeester …
Lees verder

Finn Kats naar de
Jeugdploeg OCN
Finn Kats is geselecteerd voor de
Jeugdploeg Optimist. De
samenstelling van de Jeugdploeg

vindt plaats op basis van de gezeilde
wedstrijden in het najaar. Bij de
selectiestanden noemt de OCN dit de
Benjamin standen. De eerste zes
beste jongens en meisjes met een
maximale leeftijd van 12 jaar
tegen het einde van het betreffende
kalenderjaar, worden voor de
Jeugdploeg gevraagd. Zondag …
Lees verder

Delta Lloyd Open
Dutch
Championships
groot succes
Van 16 tot en met 18 september
werden de op het IJsselmeer de Delta
Lloyd Open Dutch Championships
gehouden. Het was een succesvol
evenement. Met ruim 400 deelnemers mag de organisatie terugkijken op een goed weekend. De
eerste dag konden er al veel wedstrijden gevaren worden en ook de zaterdag kon er, ondanks een
winddip in de middag veel gevaren …
Lees verder

Aankondiging
najaarstraining!
Na een mooi zomerseizoen waarbij
de JZO en de JZO-weken een succes waren is het nu tijd om ons te richten op het najaar. Heb je
minimaal je diploma CWO 2 behaald en heb je enthousiasme voor het wedstrijdzeilen dan is het
mogelijk om aan de najaarstraining deel te nemen. De najaarstrainingen worden verzorgd in
samenwerking met Aegir. Data …
Lees verder

