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Combi Rotterdam
kick-off en
inschrijving
De Combi’s beginnen weer! Ieder jaar
worden er jeugdzeilwedstrijden
georganiseerd. Je gaat met een team
van jonge zeilers wedstrijden varen in
de regio, en als het lekker gaat klim je
iedere keer een stapje hoger! De
inschrijvingen zijn geopend
https://inschrijving.combirotterdam.nl/wedstrijden en kun je je inschrijven voor de eerste Combi in Hank! Kick-off Speciaal
voor iedereen die hier aan wil deelnemen en …
Lees verder

William Zielinski
haalt kwalificatie
voor het WK
Optimist

De drie selectieweekenden voor de
voorjaarsselectie van de Optimisten
Klasse zitten erop! Er zijn in totaal 18
wedstrijden gevaren waarbij alle
weersomstandigheden langs zijn
gekomen. Vooral het laatste weekend
tijdens de United 4 in Muiderzand
was pittig met zware omstandigheden
en het bleef tot en met de laatste
wedstrijd heel spannend in de top 5.
Wat een topprestatie; RZVjeugdzeiler William …
Lees verder

Uitslagen Woensdagavondwedstrijden 29 mei én
overall results
De overall results van de wedstrijden van 29 mei staan nu on line.
Lees verder

Geslaagde Dutch
Youth Regatta
Van donderdag 30 mei tot en met
zondag 2 juni vond de Dutch Youth
Regatta plaats in Workum. Dit jaar deden 760 jeugdteams uit 33 landen verdeeld over 8 klassen
mee (de Optimist klasse telde maar liefst 353 deelnemers). Er werd op vier verschillende banen
voor de kust op het IJsselmeer gevaren. Voor de klassen 29er U19, 49er FX U21, …

Lees verder

Opruimactie buiten
terrein “In de
zomer is het
mastenrek leeg"
Zoals in de laatste ledenvergadering
al werd aangekondigd gaan we een
grote opruiming houden op het
achterterrein van de vereniging. Dit
als eerste stap naar een nieuwe
terreinindeling. Op het terrein en in de
kastjes in de container liggen veel spullen die nooit meer gebruikt worden en vaak van niemand
meer zijn. Wellicht herkent u op de foto enkele spullen. …
Lees verder

Tapasavond
"Spanje"verplaatst
naar 14 juni!!
Wegens omstandigheden is de
tapasavond verplaatst naar 14 juni!
Aankomende tapas avond gaan we
terug naar de oorsprong van tapas,
met Spanje als thema. De borrel
voorafgaand aan de tapasavond zal starten om 19.00 uur. Uiterlijk 19.30 uur gaan we starten!
Kosten voor deze avond bedragen € 16,50 per persoon. Uiteraard is er ook weer een passend
wijnarrangement verkrijgbaar voor …
Lees verder

Volwassenen
Instructie gestart
De Volwassenen Instructie is weer
gestart. Met zes deelnemers en twee

instructeurs is er weer flink geoefend
op de plas. De foto’s zijn gemaakt
door een JZO-instructeur want op
hetzelfde moment werd er ook vanuit
de Jeugdzeilopleiding les gegeven in
Optimisten en RS Feva’s. Een prima
dag met lekker lopend windje, prima
weer en enthousiaste deelnemers!
Ook geïnteresseerd in deze …
Lees verder

Aanmelding
nieuwe leden
Onderstaande kandidaatleden zijn
uitgenodigd voor de eerstvolgende
ballotageavond op 19 juni. Pascal Bakker uit Rotterdam. Haar dochter Eline Bakker is inmiddels
lid. Wil zelf ook af en toe gebruik gaan maker van de Laser. Hans Swart uit Rotterdam is na een
lange zeilcarriere op zoek naar een ligplaats, dicht bij huis, voor zijn sloep. De drie kleindochters
zullen op enig …
Lees verder

We verwelkomen onderstaande nieuwe leden bij onze vereniging di op 15 mei reeds de
ballotageavond hebben bezocht:
• Jos Hospers uit Rotterdam. Jos wil graag de toegang tot het zeilen vergroten en de
mogelijkheden om meer te leren over zeilen met mensen met hetzelfde enthousiasme voor de
sport.
• Max Ranke uit Rotterdam. Max wil graag weer wat actiever zeilen. en wat is mooier om dat in
Rotterdam te kunnen doen. Tevens vindt hij het ook leuk om les te geven. Daarnaast zou hij graag
wat actiever wedstrijd willen gaan varen. Als zijn lidmaatschap hem bevalt wil hij zelf ook een boot
neerleggen bij de vereniging.

Laser Master

voorjaarstrainingen
Doe jij mee aan de Laser Master voorjaarstrainingen? Een beter resultaat varen op de
woensdagavond, en/of serieus voorbereiden op de WK Masters in september! Doel van de
training is om te verbeteren op boat handling, tactiek en wedstrijd inzicht onder begeleiding van
een zeer ervaren Laser zeiler. De middag start met een voorbespreking om 12.00 uur, waarna er
…
Lees verder

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

