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In memoriam Roel
Veldhuizen 1923 2018
Twee weken na zijn 95ste verjaardag
is ons oudste lid en Lid van
Verdienste Roel Veldhuizen
overleden. Roel werd geboren op 7
juli 1923 als oudste zoon van een
gezin van vier. Zijn hele leven heeft
hij aan de Jericholaan gewoond, vlakbij de RZV waar zijn vader een Regenboog had. Zeilen zat
de familie van jongs af aan in het bloed. …
Lees verder

Horeca vanaf 20
augustus weer
open
Van 21 juli tot en met 19 augustus zijn
de bovenzaal en de horeca op de

RZV gesloten. Misschien dat daar in
de toekomst een andere invulling
voor komt. Maar ook deze zomer zal
de horeca zoals de afgelopen jaren in
de zomer vier weken gesloten zijn
tussen de twee JZO-weken in. Die
gesloten periode wordt gelijk benut
om de …
Lees verder

Nieuwe gastheer per 3 september
Voor de horeca op onze vereniging hebben we een nieuwe gastheer gevonden! Hij heet Niels van
der Wende en start per 3 september. In een eigen stukje elders op de website introduceert hij
zichzelf. De beste kennismaking is natuurlijk als je hem op de vereniging komt ontmoeten! Niels is
met zijn jeugdige leeftijd al een ervaren horeca-man en cateraar die vooral …
Lees verder

Introductie Niels van der Wende
Beste leden van de Rotterdamsche Zeilvereeniging, Per 3 september start ik als gastheer van
jullie mooie vereniging. Ik kijk er enorm naar uit jullie allen te ontmoeten en welkom te heten op de
vereniging! Het is voor mij een hele eer onderdeel te worden van een vereniging met zo’n rijke
historie. Mijn naam is Niels van der Wende en ik …
Lees verder

Onderhoud
clubgebouw
Vanaf eind augustus wordt onderhoud
uitgevoerd aan de buitenkant van het clubgebouw. Het gaat om reparatie en vervanging van
houtwerk(delen) aan het dak en enkele kozijnen en om schilderwerk. Dit is een vervolg op het
onderhoud aan het balkon en het dak dat twee jaar geleden plaatsvond. Als het qua planning en
financiën lukt komen we nu "helemaal rond" en …
Lees verder

Familie Polderman
overall winnaar
van de CAMR
De Colin Archer Memorial Race is
een zeezeilwedstrijd van Lauwersoog
naar Larvik, Noorwegen. De afstand
bedraagt 390 of 450 mijl en er wordt
gevaren in de klassen Two Handed,
IRC, ORC en SW. De wedstrijd wordt
sinds 1982 om het jaar gevaren. In
2018 startten er 65 schepen
waaronder een echte Volvo
Oceanracer, de VO60 Boudragon
onder leiding van Hans Bouscholte.
De …
Lees verder

Nic Bol
wereldkampioen
ORC 2018
Van 12 tot en met 20 juli werd voor de
kust van Den Haag het
wereldkampioenschap zeelzeilen
gehouden. Het deelnemersveld

bestond uit 90 jachten uit 15 landen
waarbij zowel kampioenen, jonge en
oudere zeilers, toerjachten als ook
super racers met een professionele
crew streden om de titel. Een uniek
handicapsysteem werd toegepast
waarbij ORC en IRC scores werden
gebundeld en …
Lees verder

De "Maas" vaart
de Gotland Runt
2018
De Gotland Runt is een offshore race
van 350 mijl met de start in het hart
van Stockholm. De J122 van Nanno
Aukes, de "Maas" (niet te verwarren
met de zeilvereniging) was voor het
tweede achtereenvolgende jaar van
de partij. Na een paar daagjes
acclimatiseren en aan de boot frutten
konden we zondagmiddag 1 juli rond 12.10 uur van start. Deze …
Lees verder

Uitslagen Woensdagavondwedstrijden 11 juli
Wederom een heerlijke woensdagavond, wind en zon, twee mooie wedstrijden gevaren. Na afloop
met aardig wat zeilers gegeten, Hennie door Marijn bedankt voor het lekkere koken de afgelopen
jaren. Op 22 augustus is de eerste wedstrijd van het najaar. Voor de liefhebbers die nog wel zelf
willen trainen, Hennie verzorgt op 18 juli nog wel een maaltijd. Uitslagen zijn hier …

Lees verder

Rotterdamse
studenten
Nederlands
Kampioen!
In het weekend van 2 en 3 juni vond
het Nederlands Studenten
Kampioenschap Teamzeilen plaats op
de Kralingse Plas. Dit evenement
werd georganiseerd door de Rotterdamse Studenten Zeil Vereniging waarbij het 2K-format werd
gehanteerd. De teams kwamen uit voor een van de studentenverenigingen in Nederland of een
combinatie van meerdere studentenzeilverenigingen. Er werd gestart in een Gold Fleet en een …
Lees verder

Welkom nieuwe
leden
De RZV heet onderstaande nieuwe
leden welkom. Anna Berting uit
Rotterdam is vorig jaar naar Rotterdam verhuisd en wil graag helpen bij wedstrijden in het
wedstrijdcomité, heeft daarvoor de nodige papieren. Zij is wedstrijdcommissaris van de Yngling
klasse en hoopt dat er weer meer Ynglings naar Rotterdam komen, te beginnen in elk geval de
Boterletter. Heeft haar oude Vauriën teruggekocht en …
Lees verder

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

