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In memoriam
René Kluin
Getroffen hebben wij op 30
september kennis genomen van
het overlijden van ons lid van
verdienste René Kluin. René was
RZV-lid sinds 1960 en heeft in zijn
leven veel betekend voor de zeilsport
in het algemeen en voor de RZV in
het bijzonder. Hij is 72 jaar geworden.
Hij bekleedde zowel bij de RZV als bij
nationale (Optimisten Club Nederland) en …
Lees verder

Algemene
Ledenvergadering

Najaar 27 oktober
Het bestuur van de Rotterdamsche
Zeilvereeniging nodigt alle leden uit
tot het bijwonen van de Algemene
Ledenvergadering Najaar welke wordt
gehouden op vrijdag 27 oktober
2017. Aanvang van betreffende
vergadering is 20.00 uur en de locatie
is de bovenzaal van de
Rotterdamsche Zeilvereeniging,
Kralingse Plaslaan 113 te Rotterdam. De concept notulen van de afgelopen Algemene
Ledenvergadering Voorjaar 2017 kunt u …
Lees verder

Boten op de wal
28 oktober
Op zaterdag 28 oktober gaan de
boten weer op de wal. Gaarne 14
dagen van te voren aanmelden via
mijn mailadres of een sms met
vermelding van de naam van de
eigenaar, type en gewicht van de boot
en aangeven of u in het bezit bent van bokken of een trailer. Bokken en trailers dienen ruim een
week van te voren …
Lees verder

Laser Master
Class, een serie
trainingen als
voorbereiding op
de Boterletter
Om goed voorbereid mee te doen
aan de Boterletter zal vijf weken
achtereen op zondagmiddag worden
getraind onder begeleiding van een
ervaren coach. Het doel van de

training is om iedere deelnemer in de
gelegenheid te stellen te werken aan
boat handling, tactiek en wedstrijd
inzicht. De middag start met een
voorbespreking om 13.00 uur waarna
van 13.30 tot 15.45 …
Lees verder

Carlo Huisman
genomineerd voor
Conny van
Rietschoten Trofee
Op maandag 6 november 2017 wordt
in het Zuiderstrandtheater te
Scheveningen de Conny van
Rietschoten Trofee uitgereikt tijdens
het Zeiler van het Jaar Gala. De Conny van Rietschoten Trofee is een eerbetoon aan een van de
grootste Nederlandse zeilhelden. De uitreiking van de prijs, die al sinds 1982 bestaat, is een
jaarlijks feest voor en door wedstrijdzeilend Nederland. Tijdens deze …
Lees verder

Uitdagende
omstandigheden
bij NCK
Sinds 2005 organiseert een
combinatie van Rotterdamse
zeilverenigingen, verenigd in de
Stichting World Port Sail, het NK voor
clubteams. Zo ook in het weekend

van 21 en 22 oktober in Rotterdam. In
2005 was dat nog op de Nieuwe
Maas, vanaf 2007 in de Maashaven
en sinds 2016 op de Kralingse Plas.
Ook dit jaar met weer een parallel
programma …
Lees verder

Uitnodiging
receptie 105-jarig
bestaan RZV
Ter gelegenheid van het heuglijke feit
dat de Rotterdamsche
Zeilvereeniging binnenkort 105 jaar
bestaat, nodigen wij u uit om dit met
ons te komen vieren. Receptie:
Zondag 19 november, aanvang 16.00 uur Waar: Kralingse Plaslaan 113 te Rotterdam Wij kijken
uit naar uw komst! Het Bestuur RSVP: Vóór 1 november op lustrum@rzv.nl Uitnodiging
Lustrumreceptie RZV (003)
Lees verder

William Zielinski
selecteert zich
voor OCN
kernploeg
Eén keer per jaar selecteert de OCN
een nieuwe Kern- en Jeugdploeg
(KP/JP). Deze twee ploegen worden
door zeer ervaren OCN trainers
begeleid en bereiden zich zo voor op belangrijke evenementen in binnen- en buitenland. De beste
16 zeilers uit de selectiestand krijgen een uitnodiging voor de Kernploeg. Tijdens de laatste
selectiewedstrijd op de Braassermermeer heeft RZV-jeugdzeiler William Zielinski zich …
Lees verder

Wilmar wint brons
tijdens WK Laser
Master Radial
Van 21 tot en met 30 september 2017
vond ik Split, Kroatië het
wereldkampioenschap Laser Master
plaats. Een evenement voor
Laserzeilers vanaf 35 jaar verdeeld in
de klassen Laser Standard Master (vanaf 35 jaar), Laser Standard Grandmaster (vanaf 55 jaar),
Laser Standard Great Grand Master (vanaf 65 jaar). Deze zelfde categorieën gelden ook voor de
Laser Radial klasse. Daar is …
Lees verder

Save the date:
Boterletter
wedstrijden 2 en 3
dec
Het lijkt nog ver weg maar over twee
maanden is het zover... De
traditionele Boterletterwedstrijden! De
Boterlettercommissie is alweer druk
begonnen met organiseren van dit jaarlijks terugkerende evenement, wat ook dit jaar zal
plaatsvinden in het eerste weekend van december. Naast de gebruikelijke boterletter die aan alle
deelnemers wordt verstrekt, is het natuurlijk ook geweldig om met ongeveer 20 verschillende …
Lees verder

Geen wind tijdens
laatste

Woensdagavondwedstrijd
Op de laatste avond van de serie liet de wind het afweten en werd besloten niet meer te gaan
varen. De prijsuitreiking werd tijdens het eten onder grote belangstelling door Yvonne gedaan. Zij
bedankte het comité voor hun trouwe inzet. Het was fijn om een ploeg te hebben waar je altijd op
terug kon vallen, ook wanneer iemand onverwachts verhinderd …
Lees verder

Combi finale Hoorn
Op zondag 17 september 2017 vond voor de 10e keer de Delta Lloyd Landelijke Combi Finale
plaats in Hoorn. Er werd gestreden voor de titel "landelijk Combi-kampioen in de Optimist A, B en
C, Splash A en B, RS-Feva en Laser 4.7. Het weekend ervoor werd een Combi Clinic
georganiseerd waarbij 90 zeilers het wedstrijdwater voor Hoorn verkenden. De jeugdkernploeg
van …
Lees verder

RZV-zeilers
presteren goed
tijdens Delta Lloyd

Open Dutch
Championships
Het waren moeilijke omstandigheden
tijdens de Delta Lloyd Open Dutch
Championships. Veel regen, lastige
windshifts en soms verrassende
resultaten. Met ruim 300 boten met
zo'n 500 deelnemers aan de start
was het weer een mooi evenement.
De weersvoorspellingen waren slecht,
maar iedere dag bleken de voorspellingen gunstiger uit te pakken. Met uitzondering van de laatste
dag kon iedere dag gevaren worden. …
Lees verder

Aanmelding
nieuwe leden
Op 18 oktober is onderstaand
kandidaat lid uitgenodigd om nader
kennis te maken met de vereniging. Sweder van der Poll uit Rotterdam. Hij wil zijn kinderen beter
laten leren zeilen en heeft een Tukker zeilvlet. Heeft u bezwaar tegen zijn toekomstig
lidmaatschap? U kunt dit schriftelijk of per e-mail melden bij de secretaris.
Lees verder

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

