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De skûtsjes
komme werom!
Van woensdag 30 mei t/m vrijdag 1
juni 2018 vindt de vijfde editie plaats
van Skûtsjesilen Holland! Hét
Rotterdamse zeilfeest met rasechte
Friese platbodems. Drie dagen lang
vormt de Kralingse Plas het decor voor vele sportieve en sociale ontmoetingen, met als rode
draad de strijd om de Kralingen Cup. Al in 1987, ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de
RZV …
Lees verder

Promo team actief
op Koningsdag
Op Koningsdag heeft het promo team
van de RZV kinderen laten
kennismaken met het varen in de

Optimist. De Jeugd Zeil Opleiding
begint over twee weken. Veel
kinderen hebben tijdens Koningsdag
in een Optimist mogen roeien en
vonden het erg leuk. Misschien zien
we ze terug op de vereniging en gaan
ze meedoen met de JZO. Kijk ook op
de …
Lees verder

Uitslagen Woensdagavondwedstrijden 23 mei
Inmiddels acht wedstrijden gevaren. Afgelopen woensdag was het weer een zomerse avond met
maar liefst 34 Lasers, vijf Olympiajollen en twee Laser 4.7 aan de start. Tijdens de eerste
wedstrijd stond er nog een lekker lopend windje. Net voor de tweede wedstrijd van de Lasers
draaide de wind maar kon er nog na een korte uitstel een wedstrijd gevaren worden …
Lees verder

Privacy beleid
Zoals u vast niet is ontgaan wordt de
Algemene Verordening
Gegevensbescherming vanaf 25 mei
gehandhaafd. Deze wet was al langer
van kracht en de RZV voldeed al
grotendeels aan alle eisen. Toch
hebben wij ons privacy beleid wat
aangescherpt en vindt u onze nieuwe privacy disclaimer op onze website onder het kopje Over
RZV -> "lidmaatschap". De bestaande leden hoeven …

Lees verder

RZV zoekt nieuwe
gastheer/vrouw
Onze gastheer Hennie Louw heeft
met zijn gezin besloten hun bestaan
elders op te bouwen. Zij gaan op
Texel wonen en werken. Hier willen
wij u persoonlijk en direct over
informeren. En wij vragen gelijk uw
hulp om goede opvolgers te “scouten”. Na jaren die goed zijn geweest voor Hennie en voor de
RZV-leden komt nu het afscheid. Wij vragen u als …
Lees verder

Geef je lol en
talent als
jeugdtrainer de
ruimte!
Als vereniging willen wij onze leden
ondersteunen in hun ontwikkeling in
de watersport! De RZV combineert
twee dingen die wij heel belangrijk
vinden: plezier en ontwikkeling in de watersport voor leden en opleiding van jeugd in zelfstandig
(wedstrijd)zeilen. Leden die plezier hebben in jeugdbegeleiding en zich daarin willen bekwamen
mogen meedoen aan een traject om zich te ontwikkelen. Daarin begeleiden …
Lees verder

Goede DYR voor
RZV-zeilers
In Workum werd in het
Hemelvaartweekend de Dutch Youth
Regatta gevaren waarbij ook een
aantal RZV-zeilers meededen. Bijna
800 boten deden mee aan dit

geweldige jeugd zeilevenement. Bij
de RS Feva’s werd goed gezeild en
alle leden van Team Rotterdam
eindigden in de top 10. Het waren
spannende wedstrijden onder
verschillende weersomstandigheden,
dagen met veel wind en met weinig
wind. …
Lees verder

Aanmelding
nieuwe leden
Aanmelding nieuw leden: Kerrie
Forster uit Rotterdam. Hij wil graag
met zijn Laser komen en wedstrijden varen. Robert Leefmans uit Rotterdam. Heeft een Laser
gekocht en wil graag de Woensdagavondwedstrijden meevaren. Zijn zoontje is ook lid geworden
in verband met de JZO. Steven Lubbers uit Rotterdam. Is eerder ook lid geweest. Wil graag zijn
bootje in de haven leggen om …
Lees verder

Gezocht: lid
protestcommissie
Op 16 en 17 juni wordt op de Grevelingen bij Aquavitesse in Bruinissen de Splash Sailng Tour
gevaren. Voor het protestcomité is nog plaats voor een geïnteresseerde. Wil je een keer een
zeilevenement meemaken als lid van het protestcomité? Enige kennis van het wedstrijdreglement
is wel noodzakelijk. Meerijden vanuit Rotterdam is mogelijk. Het protestcomité bestaat tot nu toe
uit Peter Maasland …
Lees verder

Wilmar
Nederlands
kampioen Laser

Masters!!
Zoals ieder jaar worden de Open
Nederlandse Kampioenschappen
Laser Masters gehouden in het
Hemelvaartweekend. Dit jaar werd er
hard gestreden op de
Braassemermeer. De Braassem op
z'n moeilijkst... De serie werd op
donderdag gestart met windkracht 4
maar met flinke uitschieters tot wel
20+ knopen. Het leek wel de Kralingse Plas!! De meeste zeilers hadden dit seizoen nog niet veel
…
Lees verder

BRAAI - zaterdag
9 juni
Lieve vrienden, op 9 juni vind weer de
grootste feestje op onze jaarlijkse
kalender plaats namelijk: De Groot
Zuid-Afrikaanse Braai Niet alleen gaat
dit om de groot stukken vlees,
boerewors van eigen recept, de
sappige kippen spiesen of de hele
zijdes van zalm - nee, dit gaat om de
oer Zuid-Afrikaanse gezelligheid! Het is dé jaarlijkse gelegenheid om mede zeilers, …
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

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

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

