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Laatste drie
Lasertrainingen
als voorbereiding
op de Boterletter
Om goed voorbereid mee te doen
aan de Boterletter zal nog drie 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 …
Lees verder

RZV 105 jaar;
lustrum met
receptie en

proefvaart RZVvlet
Ter gelegenheid van het heuglijke feit
dat de Rotterdamsche
Zeilvereeniging binnenkort 105 jaar
bestaat, nodigen wij je uit om dit met
ons te komen vieren. Vanaf 16.00 uur
nodigt het bestuur je uit voor een
aangekleed "happy hour" onder
muzikale begeleiding. Zoals aangekondigd in de najaarsvergadering wordt iedereen deze middag
ook in de gelegenheid gesteld om te genieten van de geruisloze vlet …
Lees verder

Hardlooptraining
en koffie op
zaterdagochtend
Elke zaterdagochtend komt er een
klein legendarisch groepje RZV-leden
na de wekelijkse hardlooptraining bij
elkaar voor een heerlijke kop koffie in
de bovenzaal bij Hennie. Dit groepje is ongeveer 50 jaar geleden ontstaan toen John Happel (60
jaar lid) begon met hardlooptrainingen voor de toenmalige wedstrijdzeilers rondom de Kralingse
Plas (in die tijd was er trouwens ook een zwemploeg!). Alhoewel …
Lees verder

Winterprogramma
Vanaf november zullen weer iedere
maand op zondagmiddag sprekers
worden uitgenodigd met diverse
onderwerpen. Programma: Op 26
november High performance zeilen in
de Laser door Duko Bos en Niels
Broekhuizen Om 16.00 uur zullen
Duko Bos en Niels
Broekhuizen, beiden lid van het
Team Delta Lloyd Talentplan van het
Watersportverbond voor alle belangstellenden hun verhaal houden over het wedstrijdzeilen in de
Laser op hoog …

Lees verder

Inschrijvingen Boterletter geopend!
De inschrijvingen voor de Magic Marine Boterletter wedstrijden 2017 zijn geopend! Kijk voor de
laatste updates en meer informatie op de website van de Boterletter en like de Facebookpagina
op om te hoogte te blijven!
Lees verder

Zeilclinic voor
kinderen succes
Begin september vonden in
Rotterdam de Wereldhavendagen
plaats. Een evenement waarbij je een
kijkje achter de schermen van de
Rotterdamse haven kunt nemen,
onder andere door
scheepsbezichtigingen, demonstraties op het water en presentaties van havenbedrijven. Optimist
on Tour, het landelijk rondreizende watersportevenenement voor de jeugd, meerde dit jaar ook
aan in de haven van Rotterdam. Kinderen kregen hier de kans …
Lees verder

Kort verslag ALV najaar 2017
Op vrijdag 27 oktober jl. vond RZV’s Algemene Ledenvergadering Najaar plaats. Op de agenda
werden zowel serieuze als feestelijke zaken behandeld. Hieronder een kort verslag. Voorafgaand
aan de vergadering werd er met elkaar een Captain’s dinner gegeten. Tegen 20.00 uur vulde de
bovenzaal van het verenigingsgebouw met nog meer leden en andere belangstellenden en kort na
20.00 uur kon de vergadering …
Lees verder

Kerstdiner woensdag 20
december
Op woensdag 20 december wordt
ons jaarlijkse kerstdiner weer
georganiseerd. U wordt hierbij
uitgenodigd om aan te schuiven. Het
belooft weer een speciale
gelegenheid te worden met een
uitgebreid viergangenmenu en een fantastische keuze aan wijnen voor erbij! U bent vanaf 18.30
uur welkom en we gaan om 19.00 uur aan tafel! Kosten: Diner € 25,00 p.p. Wijnarrangement €
…
Lees verder

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

