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Tapasavond 12
mei
Het voorjaar heeft afgelopen week al
een beetje van zich laten zien! Dat
doet kriebelen! Tijd voor heerlijke
hapjes en frisse wijnen en daarom
komt de eerstvolgende tapasavond in
het teken van: Voorjaar Fris! Iedereen
is welkom, ook de kinderen, vrienden,
buren, zakenrelaties en introducees!
U bent vanaf 18.00 uur welkom! Tapas € 15,-- Wijnarrangement € 10,-- Kindermenu € 5,-- …
Lees verder

Aanmelding
nieuwe leden
Onderstaand personen hebben zich
aangemeld voor het verkrijgen van

een lidmaatschap van de RZV. Dhr. Matthijs Tak uit Nieuw Beijerland Dhr. Thom Engel uit
Rotterdam Mevr. Rianne Fleur Hassing uit Rotterdam Thom Engel en Rianne Fleur Hassing
zullen samen in de Valk gaan varen die zij hebben overgenomen van Floor Smits. Matthijs Tak
vaart al een aantal jaren met de …
Lees verder

Labelaktie boten
met ligplaats op de
wal
Het bestuur is druk bezig met het op
orde krijgen van de
havenadministratie met daarbij een
extra controle op de rechtmatigheid
van de aanwezigheid van elke boot
die op ons terrein ligt. Veel
ligplaatshouders hebben daartoe een brief ontvangen met twee labels met daarop hun naam,
lidnummer en ligplaatsnummer conform de gegevens in de huidige RZV-administratie met de
bedoeling om …
Lees verder

Stephan Coppers,
‘on board reporter’
op de Brunel in de
VOR 2014-2015
Op woensdag 19 april hield Stephan
Coppers een bijzonder bevlogen en
humoristische lezing over zijn verblijf
aan boord van de Brunel in de Volvo Ocean Race van 2014-2015. Stephan monsterde begin 2014
aan als ‘on board reporter’ bij Bouwe Bekking, schipper van de Brunel. In een uur tijd nam hij ons
mee vanaf de selectie voor de functie tot aan …
Lees verder

Eerste woensdagavondwedstrijd 3 mei een
succes
De Woensdagavondwedstrijden zijn weer gestart. Sinds jaar en dag bekend onder de Lasers
waarbij nu voor het eerst deelname is met Olympiajollen waarbij de MaxFun binnenkort ook gaat
aansluiten. Een 40-tal inschrijvers waarvan tot nu toe 11 Olympiajollen hebben toegezegd. Op de
eerste avond 3 mei kwamen 24 Lasers aan de start en was de Olympiajol klasse
vertegenwoordigd met 7 boten. …
Lees verder

Jeugd JZO
stroomt door naar
het echte
wedstrijdzeilen
Op de Kralingse Plas zijn de OCN
Regio Woensdagmiddag Trainingen
zijn weer gestart bij "de Maas" onder
leiding van toptrainer Han Beverwijk. Super gaaf om te zien dat kinderen die vier/vijf jaar geleden
zijn begonnen bij de RZV in de Jeugd Zeil Opleiding nu de overstap maken naar het echte
wedstrijd zeilen! Nieuwe technieken leren, trainen en fun! Extra motivatie …
Lees verder

Zeilen in een Max
Fun?
Zeilen in een Max Fun? Dat is nu

mogelijk. De RZV heeft de
beschikking over één van de vier Max
Funs van de stichting World Port
Sailing (WPS). Deze boten moeten
zoveel mogelijk zeilen. Door het
samenstellen van een aantrekkelijk
zeilprogramma kunnen Rotterdamse
zeilers (jong en oud, meer en minder
ervaren) vrijwel het hele zeilseizoen
in actie komen. De vloot zal …
Lees verder

Goede resultaten
tijdens VUR en
Primavera
In het weekend van 22 en 23 april
hebben weer een aantal leden goede
prestaties geleverd. In Stellendam
vond de van Uden Reco Stellendam
plaats. De seizoensopening voor IRC,
ORC, Sportboten, kajuiteenheidsklassen en ongemeten
schepen. Nic Bol eindigde met
Christopher, Niels de Vries en Tim de Weerdt op een welverdiende eerste plaats in de J22-klasse.
De tweede plaats was voor …
Lees verder

Magic Marine
Easter Regatta
De Paasdagen stonden bij de
Optimist-zeilers in het teken van de
Magic Marine Easter Regatta die
jaarlijks gehouden wordt op het
Braassememeer. Aan dit
internationale evenement deden 230
zeilers mee uit 12 landen. Voor deze
4-daagse regatta hadden zich ook
een 5-tal RZV-jeugdzeilers geselecteerd. Deze zeilers stonden onder begeleiding van Team
Rotterdam coach Maarten Treuren. Na twee dagen Fleetrace werden de …

Lees verder

Successen voor
onze Laser zeilers
Wilmar Groenendijk vertoefde van 6
tot en met 9 april in Noord Spanje om
de Euro Laser Master Cup 2017 te varen. En niet zonder resultaat!! Zes wedstrijden zijn er
gevaren en Wilmar is als tweede in de Radial klasse geëindigd. Daarmee is hij winnaar in de
categorie Grand Master geworden. Een prima prestatie. Vermeldenswaard is dat Wilmar vaak te
…
Lees verder

Hurdsilen mei
Skûtsjes op de
Kralingse Plas op
1 en 2 juni
Net als vorig jaar stelt de RZV haar leden, leden van bevriende zeilverenigingen en
zeilliefhebbers uit Kralingen graag in de gelegenheid het Skûtsjesilen op 1 en 2 juni te volgen
vanaf het balkon van het clubgebouw. Om de eigen leden vroegtijdig te waarschuwen nu vast
deze aankondiging. Net als vorig jaar wordt er weer een maaltijd-arrangement aangeboden waar
…
Lees verder

Lustrum-familiedag op zaterdag
17 juni
Graag nodigen wij alle leden alvast
uit voor een mooie dag met “voor elk
wat wils” op de RZV op zaterdag 17
juni 2017. Op die dag combineren wij
de viering van het 105-jarige lustrum
met de inmiddels bekende RZV-familiedag. Verspreid over de dag zullen er op de vereniging en
op de Plas activiteiten plaatsvinden voor jong en oud. …

Lees verder

Vraag en aanbod
Kijk ook eens naar de rubriek "Vraag en aanbod".

