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Tapasavond 10
maart - Kip en Ei
De tapasavonden zijn goed
begonnen in 2017! Op 10 maart is de
volgende met als thema "Kip en Ei"!
Wat zou dat inhouden? Nodigt u maar
vrienden en familie uit en kom kijken!
(Leidraad in de foto!) Lekker wordt
het zeker! Wij hebben ook wat lekkers voor de kinderen onder de 12 jaar, dus maak er vooral een
familie-avond van. Oudergewoonte …
Lees verder

Zondagmiddagwinterpraatje: Regels voor
wedstrijdzeilers 2017-2020
Op zondag 19 maart vanaf 16.00 uur zal Geert Geelkerken, voorzitter Reglementen Commissie
Watersportverbond en lid van de Zeilraad, tijdens ons vierde Zondagmiddagwinterpraatje een
toelichting geven op de regels voor wedstrijdzeilers 2017-2010. Elk post-olympisch jaar verschijnt
er een nieuwe versie van de Regels voor wedstrijdzeilen. Licentiehouders kregen het boekje dit
jaar zelfs gratis van het Watersportverbond! Geert Geelkerken gaat in …
Lees verder

Inschrijving JZO
open
De JZO-commissie van de RZV is
alweer druk bezig om de zeilopleiding voor het seizoen 2017 voor te bereiden. De inschrijving
voor de onderdelen van Jeugd Zeil Opleiding is van start gegaan. Er zijn zoals voorgaande jaren
een wekelijkse opleiding in mei en juni, alsmede twee JZO-weken in de zomervakantie. De
openbare inschrijving daarvoor is per 7 maart geopend! Heeft …

Lees verder

Inschrijving voorjaarstrainingen geopend
Het nieuwe jaar is aangebroken. Dat betekent dat het tijd is om ons te gaan focussen op het
nieuwe zeilseizoen. Op 12 maart vindt de eerste van de negen voorjaarstrainingen plaats. Deze
trainingen worden in samenwerking met W.S.V. Aegir georganiseerd. Er zal dan ook afwisselend
op de Kralingse plas en de Bergse plas getraind worden. Afhankelijk van het weer zal er …
Lees verder

Rotterdam
Offshore Sailing
Team
De Koninklijke Roei- en
Zeilvereeniging 'De Maas' (De
Maas) en transportbedrijf Van Uden
Group gaan hun krachten bundelen in
een nieuw zeilteam: Het Rotterdam
Offshore Sailing Team (ROST). Het team staat onder leiding van drievoudig Volvo Ocean Racezeiler Gerd-Jan Poortman. Het hoofddoel van het Rotterdam Offshore Sailing Team is om in de
komende jaren een nieuwe generatie zeezeilwedstrijd-talenten op te leiden voor …
Lees verder

Aanmelding
nieuwe leden
Onderstaand personen hebben zich
aangemeld voor het verkrijgen van
een lidmaatschap van de RZV. Dhr. Arno van der Heijden uit Ooltgensplaat Dhr. Florent Pieter
Antonie de Keizer uit Rotterdam Dhr. Philip Vellekoop uit Rotterdam Zij zijn uitgenodigd om nader
kennis te maken met de vereniging op woensdagavond 15 maart a.s. Heeft u bezwaar tegen hun
toekomstig lidmaatschap? U kunt …

Lees verder

Opknapbeurt
wandelpaden
Kralingse Bos
Vanaf 6 maart gaat de gemeente de
wandelpaden in het Kralingse Bos
opknappen. Gestart wordt met enkele
paden ten westen van de plas en in
het noordelijk deel van het bos. Omdat er asfalteringswerk bij komt kijken, is niet eerder gestart:
het mag namelijk niet te koud zijn. Er wordt gewerkt in fases en een rondje bos is steeds mogelijk.
…
Lees verder

Red de RZV-vlet!!!
- Voortgang
Op de najaarsledenvergadering 2016
is besloten om de verenigingsvlet een
tweede leven te gunnen. In een
eerder bericht heeft u de historie en
het plan kunnen lezen. Hierbij de
voortgang van de renovatie: De
bouwploeg, bestaande uit Norbert
Dielemans, Han de Goederen, Marijn
Romer en Leon van Woerkens,
hebben de afgelopen maand de binnenkant van de vlet volledig kaal gehaald …
Lees verder

Voorjaarsproeverij
De zomer is op komst en daar horen
wij goed op voorbereid te zijn! Met de
vooruitzichten van zon en heerlijk
terrasweer is het zo slim om alvast
wat wijntjes op te slaan zodat er voor
iedere gelegenheid iets klaar ligt! Om

u daarbij van dienst te zijn houd ik
een wijnproeverij op de RZV voor alle
leden en hun …
Lees verder

Bridge-drive voor
watersportminnende bridgers
De Kralingsche Zeilclub is
voornemens om op zondag 26 maart
a.s. (let op: die dag begin de
zomertijd!) voor de tweede maal een
bridge-drive te organiseren voor
watersport-minnende bridgers. Net
als vorig jaar zijn wij te gast bij de
Kralingsche Zeilclub aan het
Langepad 25 te Rotterdam. We beginnen om 11.00 uur. Hierbij nodigt de KZC u uit om u tijdig als
…
Lees verder

Scheveningen Zeilrace & Rally: start 15 juli
2017, bestemming Plymouth (UK)
Op 15 juli 2017 om 17.00 uur in de middag klinkt het startschot voor de 13e editie van de
Scheveningen Zeilrace & Rally. Dan start onze tweejaarlijkse langebaan zeezeilwedstrijd en
toertocht, een halve mijl westelijk van onze verfrissend kleurrijk opgeknapte pier. Voor zowel de
wedstrijdzeilers als de deelnemers aan de Rally is een mooie route uitgezet langs de prachtige

Engelse Zuidkust. …
Lees verder

Vraag en aanbod
Kijk ook eens naar de rubriek "Vraag en aanbod". Op dit moment staan er twee Optimisten te
koop en een Waarschip kwart tonner.

