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Zomerstop 15/7 tot
13/8
Beste leden, De sociëteit is dicht voor
de zomerstop vanaf zaterdag 15 juli
tot en met zondag 13 augustus. Dan
gaan mijn gezin en ik heerlijk naar
Frankrijk om een welverdiende
vakantie te genieten. Hennie Louw.
Lees verder

3 x nieuws over
het "keuken&bar"
project
Hierbij een update over de renovatie
van de keuken en bar door de
commissaris sociëteit: Het gaat door!
Deze dagen worden de definitieve
contracten rond gemaakt en dan is
het een feit. Vanaf 14 juli worden gedurende 4 weken de keuken, bar en vloer volledig vervangen.
Wij hebben hulp nodig in het weekend van 15 en 16 juli om de …
Lees verder

Zomeravondwedstrijden NTC Scheveningen
Bij goede omstandigheden in de periode tussen 3 en 24 juli wordt door de Laserklasse
Organisatie Nederland vanaf ons Nationaal Training Center in Scheveningen wedstrijden
georganiseerd. Een leuk alternatief voor de Woensdagavondwedstrijden? Wanneer? Bij goede
omstandigheden in de periode tussen 3 en 24 juli. We brengen jullie minimaal 2 dagen van
tevoren op de hoogte via Facebook en de …
Lees verder

Vrije plaatsen in
JZO-week 2
In de zomer worden er twee
zeilweken georganiseerd op de RZV.
JZO-week 1 is al helemaal vol. In
JZO-week 2, van 14 t/m 18 augustus
zijn er nog een paar plekken
beschikbaar. In deze week leren
kinderen van 7 t/m 12 jaar zeilen in
Optimisten en maken we veel lol. Er worden CWO-diploma's uitgereikt na afloop van de week. De
…
Lees verder

Combi Rotterdam
RZV succes
Op zaterdag 1 juli was het de beurt
aan de RZV om de Combi Rotterdam te organiseren, een serie van 8 wedstrijddagen waarbij
plezier en sportiviteit voorop staan. Er werd op twee banen gevaren: de A-baan met Optimist A,
Optimist B en Splash, de B-baan met de Optimist C en D. Op baan A wist wedstrijdleider Niels
ondanks de nodige …

Lees verder

Uitslagen Woensdagavondwedstrijden 5 juli
De laatste woensdagavondwedstrijd van dit voorjaar stond in het teken van prachtig zeilweer. De
zon scheen, er stond een lekker windje met weliswaar vlagen en de vlet zoemde naar de molens
om de startlijn uit te leggen. Het comité had in eerste instantie nog wat moeite met de kleuren van
de start- en finishvlaggen, maar wisten ook deze avond weer …
Lees verder

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

