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Winterlezing
"Formule 1 racen
op het ijs"
Op zondag 17 december as. wordt er
weer een winterlezing gegeven. Dit
keer kondigen wij met trots spreker
Sandré Caron aan. Sandré zal een
lezing houden met als titel 'Formule 1
racen op het ijs'. Sensationele fotoen videobeelden zullen zijn verhaal
ondersteunen en er zal een DN-ijszeiler met toebehoren op de RZV te zien zijn. Wij nodigen
iedereen van harte uit …
Lees verder

Nieuwjaarsborrel
2018
Maandag 1 januari vanaf 16.00 uur
vieren wij de start van 2018 met de
Nieuwjaarsborrel. Het bestuur nodigt
u van harte uit voor dit gezellige

samenzijn op de club. Jong en oud
zijn welkom om met een babbel,
bubbels, bollen, flappen en lekkere
hapjes het nieuwe jaar in te luiden.
Het is een prima moment om relaxed
bij te komen …
Lees verder

Wintersluiting
RZV-bovenzaal en
horeca
Ook deze winter zal de RZV een
korte periode gesloten zijn. Vanaf 21
december tot en met 7 januari zijn de
bovenzaal en horeca
gesloten. Uitzondering is de
nieuwjaarsreceptie die op 1 januari
plaats vindt. Kom vooral! Woensdag
10 januari is de eerste dag in het
nieuwe jaar dat de club weer gewoon
open is. Voor velen: tot gauw op het
kerstdiner …
Lees verder

Kralingse Plas vereeuwigd in vergaderzaal
Watersportverbond
Onlangs is het hoofdkantoor van het Watersportverbond verhuisd van Nieuwegein naar
Papendorp (Utrecht). Het pand heeft de naam gekregen "De Weerelt". Waarom? Klik hier voor
het antwoord. In de "vergaderkamer" is de Kralingse Plas "vereeuwigd" door een foto die in
Rotterdam is gemaakt. Alle takken van sport die onder het Watersportverbond vallen zijn te zien
op een plas waar vele …
Lees verder

Najaarstraining
een succes!
De najaarstraining vond dit jaar plaats
in samenwerking met
watersportvereniging Aegir en de
Koninklijke Roei- en Zeilvereeniging
"De Maas", wat een succes was! Er
werd getraind op verschillende
locaties, namelijk op de Bergse
Voorplas en op de Kralingse Plas.
Helaas kon de grootwatertraining niet doorgaan in verband met de weersomstandigheden. Maar
deze zal in het voorjaar zeker opnieuw gepland worden. …
Lees verder

Geslaagde Boterletterwedstrijden
Ook dit jaar kunnen we terugkijken op het een geslaagd evenement in het weekend net voor
Sinterklaas. Alweer de 48ste editie van de Boterletter wedstrijden. Een groot deelnemersveld
(jong en ouder), veel oude bekenden, goed weer, heerlijke erwtensoep van Hennie, bezoek van
Sinterklaas met zijn Pieten, de traditionele boterletters en natuurlijk de geweldige vrijwilligers.
Veel foto's en filmpjes zijn er …
Lees verder

Het winterlezingencircuit van de RZV november
2017 - april 2018
Zondag 28 november startte het RZV-winterlezingencircuit met Duko Bos als spreker. De lezing
werd voorafgegaan door een intensieve training voor Laserzeilers op het water ter voorbereiding
op de Boterletterwedstrijden. In zijn inleiding gaf Duko ons een mooi inkijkje in het leven van een
topsporter en ook in de uitdagingen die er nog aankomen. Nu lid van het Team Delta Lloyd
Talentplan …
Lees verder

Red de RZV-vlet;
de laatste loodjes
Na een seizoen gevaren te hebben
met de RZV-vlet mogen we de
conclusie trekken dat gebruikers
tevreden zijn met het technische
resultaat. Nu fase 2, de buitenkant:
de vlet staat droog in de FD-loods en
wordt binnenkort geschuurd. Daarna
op transport naar droge en warme
loods voor opnieuw schilderen van de
groene romp.....en nog enkele
(kleine) klusjes. Dank aan Nic …
Lees verder

Shoppen met
clubkorting bij
Qlik2Shop
Voor eenieder die regelmatig webaankopen doet: Via Qlik2Shop, sponsor van de RZV, kan je een
aardige bonus opbouwen. Zo'n bonus kan voor de gemiddelde shopper wel tot € 300,00 per jaar
bedragen. Je kan een account aanmaken via de link2Shop banner onderaan de homepage van
de RZV-website, of direct via deze link van Qlik2shop.
Lees verder

Feestelijke

lustrumreceptie
Op 19 november was het zo ver: het
heuglijke feit dat de RZV deze maand
105 jaar bestaat werd uitbundig
gevierd. Een grote
vertegenwoordiging van alle
volwassen leden, bevriende
zeilverenigingen en andere vrienden
van de RZV was aanwezig op deze
feestelijke receptie. Voorzitter Jaap
Vonk nam ons in een mooie speech
mee in de highlights van 1912 tot
2017, …
Lees verder

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

