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Van de voorzitter
Waarde Leden, En dan had ik me zo ontzettend voorgenomen om maandelijks jullie te informeren
over het reilen en zeilen van de vereniging, Helaas is me dat niet gelukt, ook ik ben één van die
vrijwilligers die heel graag wil, echter die ook door werk en privésituatie constant keuzes moet
maken. Gelukkig zijn er met mij nog heel veel meer …
Lees verder

Verslag WK
Splash
Van 23 tot en met 28 juli werd het
wereldkampioenschap Splash vanuit
Lelystad verzeild. Als coach was Niel
de Vries aanwezig voor Team ZCK
(Zeilclub Kurenpolder, Hank).
Hieronder zijn verslag. Met variabel
weer, windstiltes en zeer veel wind
afwisselend, was het een enerverende week. De trainingsdagen vooraf hebben we met het team
goed benut om de laatste puntjes op de i …
Lees verder

RZV gaat voor
duurzaam!
Zoals inmiddels bekend is onze
vermaarde RZV-vlet uitgerust met
een fluisterstille elektromotor. Om de
accu’s op een duurzame manier te
voeden is besloten tot het plaatsen
van zonnepanelen. Hierbij gaan we
een beetje verder dan alleen het
voeden van de vlet. De capaciteit van
de te plaatsen panelen is genoeg om
ongeveer 80% van de
electriteitsbehoefte van de RZV de …
Lees verder

Prestaties RZVjeugd
In de afgelopen weken heeft de RZVjeugd weer laten zien op
verschillende evenementen. Tijdens
de Combi Rotterdam hebben de
volgende RZV-zeilers zich bij de
eerste tien in het overall klassement
weten te zeilen: William Zielinski werd in de Optimist vijfde. Nikki Ziemer behaalde in de Optimist
B is de zevende plaats en mag daarmee naar de landelijke finale in Hoorn. …
Lees verder

Offshore Round
Gotland Race;
vijfde plaats voor
de "Maas"
Op zondag 2 juli was de start van de
“Offshore Round Gotland Race”
waarvoor Nanno Aukes zich had
ingeschreven met zijn J122 de
“Maas”. Deze wedstrijd is een
offshore wedstrijd voor zeiljachten
over een afstand van 350 mijl. Tijdens deze 80ste editie deden 241 wedstrijdjachten mee,
verdeeld onder (maxi)jachten, klassieke jachten en multihulls. Daarnaast was er ook een
klassement voor …
Lees verder

Geen eigen boot
en toch even
zeilen in een
Polyvalk?
Vanaf nu is het mogelijk om even een
stukje te zeilen ook wanneer je zelf
geen boot bezit. De vereniging geeft

de mogelijkheid om een
studentenvalk te huren. Voorwaarde
is wel dat je lid moet zijn van de RZV
en voldoende zeilkennis hebt. Voor
verdere informatie kun je een mail
sturen naar materiaal@rszv.nl.
Lees verder

Eerste JZO-week
2017 zit er weer
op!
Het zit erop, wat een geweldige week
hebben we vorige week beleefd!
Ondanks het soms wat wisselvallige
en ‘lastige’ weer hebben we veel
gezeild, gestreden en gelachen. "De
Strijd om de Kralingse Plas" tussen
alle verschillende volkeren is beslist: de bouwvakkers kunnen zich met trots de winnaars noemen!
Foto’s Gedurende de hele week hebben we een heleboel foto’s gemaakt. …
Lees verder

RSZV doet mee met de Eurekaweek
De Rotterdamse Studenten Zeil Vereniging, collectief lid van de RZV doet mee met de
Eurekaweek? De Eurekaweek is de introductieweek van de Universiteit. De komende dagen tot
en met donderdag zullen er dus veel studenten langskomen op de RZV. Kijk voor verdere
informatie en programma op de website van de RSZV.
Lees verder

Opening nieuwe

bar&keuken wordt
vrijdag 1
september!
In de zomerstop is de
bar&keukenrenovatie van start
gegaan. Het resultaat ziet er goed uit.
De nieuwe inrichting zorgt inderdaad
voor veel meer licht in de keuken en
in de zaal. En de werkruimte en
faciliteiten in de keuken en bar gaan
aanzienlijk vooruit. De nauwkeurige
planning van de aannemer en zijn onderaannemers is helaas in de war geraakt. Daarom …
Lees verder

Woensdagavondwedstrijden weer van start
Aanstaande woensdag wordt de competitie weer hervat. Start voor de O-jollen is 19.10 uur en de
Lasers om 19.15 uur. Ook in het najaar zal getracht worden om twee wedstrijden te varen. Omdat
het steeds sneller donker wordt, kan de tweede wedstrijd korter zijn of misschien wel afgekort
worden. Let dus goed op! Het comité is niet verplicht seinen te …
Lees verder

RZV-ers gespot op
de Sneekweek
Met een klein beetje zelfspot kan de
Sneekweek ook beschreven worden
als het ultieme podium waar
‘Weekend Warriors’ met dikke buiken

iedere dag schaamteloos een vierde
of vijfde prijs bij het startoren-loket
durven op te halen. Uiteraard vormen
de J22, Laser Radial, de Olympiajol,
Tirion en de Valk een uitzondering,
want daar streden RZV-ers en onze
buren van de KZC …
Lees verder

NCK Teamzeilen
voor verenigingen
2017
In het weekend van 21 en 22 oktober
2017 wordt wederom het NCK
Teamzeilen 2K georganiseerd op de
Kralingse Plas. Er wordt gevaren in
Max Funs en in RS Feva's (<18 jaar). Nieuw! Tijdens het NCK 2017 zullen de RS Feva's met
gennakers mogen varen. Begin maar alvast met oefenen, want dit is een extra dimensie bij het
teamzeilen. Ben je geïnteresseerd …
Lees verder

Rolf en Esther de Jong pakken goud op
wereldkampioenschap Flying Junior
Met maar liefst 58 deelnemende boten uit 9 verschillende landen, heeft het wereldkampioenschap
in de Flying Junior klasse dit jaar plaatsgevonden in het Sloveense Portoroz. Het podium was dit
jaar Nederlands gekleurd met als winnaars onze RZV-leden Rolf de Jong en Esther de Jong. Op
de tweede plek zijn geëindigd Guido Sol met RZV-lid Hugo de Jong. De week kenmerkte …
Lees verder

Verslag WK RSFeva door Coen
de Vries
Coen de Vries is coach van het
nationaal Feva Team. Hij heeft het
Nederlandse team tijdens het WK in
Medemblik van 21 tot en met 27 juli begeleid. Vanuit de RZV voeren de volgende zeilers mee:
Sam Leenhouts en Selma van der Tuin Dirk Elderenbosch en Otto de Fraiture Isabelle Zielinski en
Jildou Gerritsen Olivier Elderenbosch en Bo van Wendel …
Lees verder

Uitnodiging Laser
standaard ONK
sprint
In het weekend van 26 en 27
augustus organiseert KWVL het ONK
sprint voor Laser standaard. Een
nieuw formaat met twee heuse titels
te winnen voor het eerst in 2017, wie
wil dit nou niet! Twee dagen korte,
snelle wedstrijden op een fantastische locatie waar een geweldig wedstrijdcomité klaar staat om
een onvergetelijk weekend te organiseren. Er is een titel voor …
Lees verder

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

