Nieuwsbrief november 2018
Inhoud nieuwsbrief:
• Eerste winterbijeenkomst zondag 11 november
• Kort verslag Algemene Leden Vergadering Najaar 26 oktober 2018
• Ondanks weinig wind enerverende wedstrijden bij het NK teamzeilen voor verenigingen
• Jochem Ziemer selecteert zich voor het NTT
• William Zielinski ook dit jaar lid van de kernploeg Optimist
• Inschrijvingen Boterletter binnenkort open!
• Najaarstraining voor Laserszeilers als voorbereiding op de Boterletter
• Najaarstraining Optimisten
• Vraag en aanbod met nieuwe advertenties

Eerste winterbijeenkomst zondag 11 november
Op zondag 11 november zal Jan Wagner een boekpresentatie geven over zijn boek "Puin en
vriendschap". Aanvang 15.30 uur. Jan Wagner (Den Haag, 1940) is een bekend Rotterdams
kunstschilder, maar hij is ook zeiler! Met zijn Top “Monne” start hij het zeilseizoen altijd op de
Kralingse Plas, maar al snel in het vroege voorjaar vertrekt hij naar groter water. Zijn …
Lees verder

Kort verslag
Algemene Leden

Vergadering
Najaar 26 oktober
2018
Op vrijdag 26 oktober jl. vond RZV’s
Algemene Ledenvergadering Najaar
plaats. Op de agenda werden zowel
serieuze als feestelijke zaken
behandeld. Hieronder een kort verslag. Voorafgaand aan de vergadering werd er met elkaar een
Captain’s dinner gegeten. Tegen 20.00 uur vulde de bovenzaal van het verenigingsgebouw met
nog meer leden en andere belangstellenden en kort hierna kon de vergadering beginnen. Na een
…
Lees verder

Ondanks weinig
wind enerverende
wedstrijden bij het
NK teamzeilen
voor verenigingen
Op de Kralingse Plas vond in het
weekend van 20 en 21 oktober het
NK Teamzeilen voor Verenigingen
plaats. Evenals de twee voorgaande jaren was er ook nu weer een speciaal NK voor teams onder
de 18 jaar (NK U18). Ook dit jaar weer voer de jeugd in RS Feva’s. Voor de senioren waren er
MaxFun’s 25 beschikbaar. Zaterdagmorgen liet …
Lees verder

Jochem Ziemer
selecteert zich
voor het NTT
Dit najaar heeft Jochem zich
geselecteerd voor het Nationaal
Talent Team / Jong Oranje van het
Watersportverbond. Hiermee heeft
hij een talenten status van het

NOC/NSF in de Laser Radiaal. Vanuit zijn Jeugd Zeil Opleiding van de RZV heeft hij zich naar
deze plek weten te zeilen. Wij wensen hem veel succes de komende jaren.
Lees verder

William Zielinski
ook dit jaar lid van
de kernploeg
Optimist
Eén keer per jaar selecteert de
Optimist Club Nederland een nieuwe
kern- en jeugdploeg (KP/JP). Deze
twee ploegen worden door zeer
ervaren OCN-trainers begeleid en bereiden zich zo voor op belangrijke evenementen in binnenen buitenland. De beste 16 zeilers uit de selectiestand krijgen een uitnodiging voor de kernploeg.
De selectiestand wordt bepaald door de resultaten van 6 selectieweekenden waaronder de …
Lees verder

Inschrijvingen
Boterletter
binnenkort open!
Over precies twee weken, op
zaterdag 3 november om 12:00 uur
precies, zullen de inschrijvingen voor
de Magic Marine Boterletter 2018
open gaan! Dit jaar zullen de
inschrijvingen lopen via Sailing.Today.
Dit betekent dat je reeds een account aangemaakt dient te hebben, voordat je je kunt inschrijven
voor de Boterletter wedstrijden. De uitslagen zullen tevens gepubliceerd worden via Sailing.Today.
Nieuw …
Lees verder

Najaarstraining
voor Laserzeilers

als voorbereiding
op de Boterletter
Om goed voorbereid mee te doen
aan de Boterletter zal er vijf weken
achtereen op zondagmiddag worden
getraind onder begeleiding van een
ervaren coach. Doel van de training is
om iedere deelnemer in de
gelegenheid te stellen te werken aan boat handling, tactiek en wedstrijdinzicht. De middag start
met een voorbespreking om 12.30 uur waarna er van 13.00 tot 15.30 …
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

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

