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Terugkomdag
Optimist on Tour
bij de RZV!
Tijdens de Wereldhavendagen
hebben ongeveer 500 kinderen een
bezoek gebracht aan de Optimist On
Tour. Een samenwerking tussen het
Watersportverbond en de RZV! Het
was dit jaar weer een geslaagd feest. Ben jij er ook bij geweest en vond jij het zeilen nou super
leuk of heb je de Optimist on Tour helaas gemist? Kom dan op 14 oktober naar de terugkomdag
…
Lees verder

NK Teamzeilen
voor verenigingen
2018
Op 20 en 21 oktober is het weer
zover: het NK Teamzeilen voor
Verenigingen! En de RZV doet dan
zeker weer mee! Ook dit jaar weer op

de Kralingse Plas, nu vanuit de RZV, de ideale locatie om je familie en andere fans mee te nemen
om de wedstrijden te bekijken en een lekkere dag/weekend te hebben in het Rotterdamse. …
Lees verder

Vrijwilligers gezocht voor NCK Teamzeilen voor
verenigingen
Op 20 en 21 oktober zal het Nederlands Kampioenschap Teamzeilen voor Verenigingen
plaatsvinden vanaf de RZV! Een mooi evenement waar veel zeilers op af komen. De RZV zal zelf
ook deelnemen met een team in de Maxfun- klasse als ook een team in het kampioenschap voor
zeilers <18 jaar, in de RS Feva. Tijdens dit evenement zeilen verenigingen uit heel …
Lees verder

Najaarstraining
Optimisten
Ieder jaar wordt in het najaar in
samenwerking met W.V. Aegir en
K.R.Z.V. de Maas een serie van zes
wedstrijdtrainingen georganiseerd.
Deze trainingen zijn een
voorbereiding op de wedstrijden van
de Combi Rotterdam in het voorjaar. Deze wedstrijden zijn bedoeld voor (beginnende)
wedstrijdzeilers. Er wordt afwisselend getraind op de Bergseplas, Kralingse Plas en als het weer
het toelaat ook bij Port Zelande. De Optimisten kunnen in …
Lees verder

Vooraankondiging
Algemene

Ledenvergadering
Najaar
Op vrijdag 26 oktober staat de
Algemene Ledenvergadering 2018 op
de agenda. Zoals iedere
najaarsvergadering wordt het een
feestelijke vergadering met
jubilarissen en kampioenen! De
vergadering start om 20.00 uur. U
wordt van harte uitgenodigd om
voorafgaand aan deze
vergadering samen met het bestuur
een maaltijd te gebruiken. Deze
maaltijd wordt u aangeboden door het
bestuur (excl. drankjes) en wordt uitgeserveerd tussen 18.30 en 19.00 …
Lees verder

Boten uit het water
op 27 oktober
Op 27 oktober zullen de boten weer
uit het water gehaald worden. Ook dit
jaar zal de hijskraan weer aanwezig
zijn om onze boten uit het water halen
en op de winterplaatsen neer te
zetten. De volgorde en het tijdstip dat
uw boot aan de beurt is om te hijsen
en schoongespoten te worden zal in
overleg met de havenmeester …
Lees verder

Instructeurs gezocht voor volwasseneninstructie
Dit najaar wordt er weer evenals in 2017 en het afgelopen voorjaar een volwasseneninstructie
georganiseerd. Vanwege het succes van de volwasseneninstructie die we samen met de RSZV
vormgeven is het noodzakelijk dat er meer instructeurs vanuit de RZV bijkomen. Dat is ook nodig
om de volwasseneninstructie de komende jaren te kunnen continueren en te laten groeien. Er zijn
genoeg leden …
Lees verder

Aanmelding
nieuwe leden
De volgende leden zijn uitgenodigd
voor de eerstvolgende
ballotageavond 17 oktober as. Rik Dalmeije woont in Rotterdam en wil graag met zijn
(aankomende) zeilboot (Polyvalk, Randmeer of 16m2) gebruik maken van de faciliteiten van de
RZV. Hij heeft zich laten vertellen dat RZV een leuke club is en kijkt er als jonge vader naar uit om
beide zoons in een Optimist …
Lees verder

Woensdagavondwedstrijden 2018 waren een
groot succes!
Op 26 september werden de laatste twee wedstrijden gevaren in de vorm van korte up-down
banen. Dat het comité ervoor gekozen heeft om het programma van de laatste drie
woensdagavonden om te zetten in short courses was een prima beslissing. Ondanks de twee
korte wedstrijden die op de laatste avond gevaren konden worden kwamen de zeilers toch nog
met schemering …
Lees verder

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

