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21 april boten te
water!!
Zaterdag 21 april a.s. komt de
mobiele kraan en gaan de boten te
water. Wanneer u eigenaar bent van
een schip op de wal die op een bok
staat dient u zeker op tijd aanwezig te
zijn. Boten die op trailers staan en
met onze eigen vaste walkraan op de
kant zijn gezet kunnen deze dag ook
benutten om gebruik …
Lees verder

Samenwerking
Henk Plaatje en
Watersport TV
levert uniek

cursusmateriaal
Op zondag 29 april presenteert Henk Plaatje met vernieuwd beeldmateriaal een selectie uit de
Regels voor Wedstrijdzeilen. Samen met Watersport TV maakte Plaatje begin dit jaar een serie
van vijf afleveringen over het wedstrijdreglement met bijzonder mooie animaties. Complexe
situaties worden in één oogopslag zo helder als glas! Dit bijzondere beeldmateriaal kwam tot
stand door de samenwerking tussen Plaatje en …
Lees verder

Studenten RSZV
doen goed werk
voor de RZV
Studenten van de RSZV hebben in
maart de twee RZV-Jokers 470
schoon geschrobd en in
beschermende was gezet. Het
resultaat was verbluffend, alsof ze weer nieuw zijn! De kleine ribs volgden kort daarna. Dankbaar
werk. Hopelijk blijven ze de hele zomer zo netjes!
Lees verder

Inschrijving Woensdagavondwedstrijden
geopend
Op 2 mei starten de Woensdagavondwedstrijden en je kunt je hiervoor al inschrijven. Na een
winter die als zeer zacht omschreven kan worden, maar met een ijskoud slot (met een koudste 28
februari ooit gemeten waarbij de ijspegels onder de boten hingen), is het nu de tijd om je Laser
weer wedstrijdklaar te maken. Voorafgaand aan de serie zullen een …
Lees verder

Inschrijving JZO is
nog mogelijk
Wil je leren zeilen? Op acht dagen
voor de zomervakantie zijn er
zeillessen: de Jeugdzeilopleiding
(JZO)! Ook kan je in de eerste of
laatste week van de zomervakantie
deelnemen aan een ‘JZO-week’ –
een zeilkamp, waar je elke dag zeilt,
maar wel gewoon thuis slaapt.
Jeugdzeilopleiding (JZO) De JZO bestaat uit 8 lessen voor de zomervakantie (zie Data). Deze
dagen staan …
Lees verder

Aanmelding
nieuwe leden
Aanmelding nieuw leden: Mevrouw
M.J.L. Janvier-Dobbe uit Rotterdam.
Wil graag een ligplaats voor haar boot en deelnemen aan het verenigingsleven. Mevrouw L.C.R.
Simon uit Alphen aan den Rijn. Is nu al een regelmatige bezoeker en wil graag ondersteunend lid
worden. De heer A.C. Steppe uit Rotterdam. Woont in de buurt en wil graag zijn Centaur die nu in
Loosdrecht ligt …
Lees verder

Verslag training in
Bandol
In de voorjaarsvakantie hebben een
aantal RZV-zeilers van Team
Rotterdam in Bandol, Zuid-Frankrijk
getraind.
Nikki Ziemer, Stijn van
der Valk, Donna-Tinke Huismans en
Tigo Ledeboer hebben uitdagende
omstandigheden op het water gehad.
Zeilbare dagen met zon en
opbouwende wind maar ook in de

Côte d'Azur ging het sneeuwen en werd de temperatuur ijzig koud. De wind …
Lees verder

Magic Marine Easter Regatta 2018
Tijdens het paasweekend hebben weer diverse RZV-jeugdzeilers deelgenomen aan de Magic
Marine Easter Regatta op de Braassemermeer. Dit jaar alweer de 33ste editie van de Magic
Marine Easter Regatta. De wedstrijden werden over vier dagen gezeild en telden 218 deelnemers
uit 16 landen. Vrijdag werden drie races gezeild, zaterdag bleef de wind uit en is er uiteindelijk 1
race gezeild …
Lees verder

Eerste weekend
United 4 Sailing zit
erop
In het weekend van 14 en 15 april
werd op het IJsselmeer voor
Medemblik de eerste eerste serie van
de United4 Sailing gevaren. De serie
bestaat uit vier weekenden, twee in
het voorjaar en twee in het najaar. Er
zal op verschillende locaties gevaren
worden. Aan het einde van de serie
worden alle resultaten tot een eindklassement opgemaakt en dit …
Lees verder

Vrijwilligers EK
Optimist gezocht!
In de week van 23 juni t/m 30 juni
vindt tijdens de finish van de Volvo
Ocean Race het Optimist European

Championship plaats in
Scheveningen. De organisatie is in
volle gang en is nog op zoek naar
vrijwilligers, VEEL vrijwilligers. Zou je
bereid zijn en het leuk te vinden om
een bijdrage te leveren aan het
succes van dit EK? …
Lees verder

Ook in 2018
evenement skûtsje
silen
Noteer 31 mei en 1 juni vast in je
agenda! Super avonden om je te
vermaken aan de Kralingse
Plas. Voor jezelf en om vrienden,
buren of collega’s mee te nemen.
Ook in 2018 gaat het Skûtsjes
evenement op de Kralingse Plas door. Evenals vorige jaren zullen wij als RZV daar op inhaken.
Op de avonden van 31 mei en 1 juni …
Lees verder

Kort verslag
Algemene
Ledenvergadering
Voorjaar 2018
Vrijdag 30 maart j.l. vond de
Algemene Ledenvergadering Voorjaar
plaats. Nadat er gezellig gezamenlijk door leden en bestuur was gegeten opende voorzitter Jaap
Vonk om 20.03 uur de vergadering. Allereerst werd met warme woorden en een minuut stilte de
recent overleden echtgenote, Marijke, van lid van verdienste Kees in ’t Veld herdacht. Daarna
sprak de voorzitter namens het bestuur dank en …
Lees verder

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

