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In memoriam Jack Overwater 1935 - 2019
Een loyale genieter en energiek stijlmens, die graag alles behalve flauwe moppen vertelde. Een
boten-vertroetelaar die levensbeschouwelijk hardnekkig over stuurboord voer. Hij ging voor het
contrast aan de RZV-zwamtafel, dat was nimmer saai en kleurde de conversatie. We gaan hem
zeker missen. 29 juli 2019 Z'n eminent grijze disgenoten
Lees verder

Familie BBQ
De zomervakantie sluit je het beste af
op onze eigen mooie vereniging
tijdens een familie BBQ! Op
woensdagavond 28 augustus zal de
BBQ rond de klok van 19.00 uur
aangestoken worden. Het aanbod zal
bestaan uit diverse soorten vlees,
salades en stokbrood met smeersels.
De kosten bedragen € 15,00 per
persoon. Uiteraard zijn familieleden en vrienden welkom om samen met ons …
Lees verder

Start woensdagavondwedstrijden najaar
Op woensdag 28 augustus starten we weer met de wedstrijden! Omdat de avonden snel korter
worden zullen er in het najaar sprintwedstrijden gevaren worden, dat wil zeggen: start - bovenboei
- spreader - finish. Zo kunnen we toch een aantal wedstrijden per avond varen. De data voor het
najaar zijn: 28 augustus, 4, 11, 18 en 25 september. Net zoals …
Lees verder

Open Monumentendagen RZV
Op zaterdag 14 en zondag 15 september vinden de Open Monumentendagen 2019 plaats. Het
landelijke thema dit jaar is “Plekken van Plezier”. In Rotterdam doen bijna 80 monumenten mee
en daarnaast zijn er tientallen activiteiten te bezoeken. Ons clubgebouw dat gebouwd is in 1937 in
de stijl van het Nieuwe Bouwen naar ontwerp van architect W. van Tijen is onderdeel …
Lees verder

Tiende JZO-week

weer voorbij
Alle mooie dingen komen aan een
eind en zo ook weer de tiende JZOweek. Het was een geweldige en
vooral warme week vol met
wisselende omstandigheden.
Gelukkig hebben we veel
watergevechten gehouden (waar
zelfs veel instructeurs met plezier aan
meededen) en op woensdag een duik
genomen in een schone Bergse Plas. Op donderdag hebben we in de Valken gevaren en …
Lees verder

Combi Rotterdam
op de RZV
Op zaterdag 6 juli werd de een na
laatste Combidag gevaren vanuit de
RZV op de Kralingse Plas. Met een
goede windvoorspelling van
gemiddeld 15 knopen hadden we een
mooie zeildag voor de boeg. De
zeilers kwamen al vroeg naar de RZV
om zich voor te bereiden op de
wedstrijden. Inschrijven, optuigen en
snel het water op! Vanuit alle hoeken en gaten …
Lees verder

Mainsheet
management
Van 3 t/m 8 augustus vond de
Sneekweek plaats. Vooraf in de
deelnemerslijst naarstig gezocht naar
andere RZV’ers maar kon, behalve
mezelf, niemand vinden. Dus nog
meer druk op mijn schouders om de
club waardig te vertegenwoordigen.
Het werd tenslotte weer een
ouderwetse Sneekweek met prachtig zeilweer en veel gezelligheid op het starteiland: Lezingen
van Pieter-Jan Postma, de auto van …

Lees verder

Renovatie
binnentrap
In de afgelopen weken werd de
binnentrap in etappes gerenoveerd.
En dat werd tijd want het houtwerk
was er zeker aan toe! De bestaande
eikenhouten treden konden gelukkig
opgeknapt worden. Onze buurman
James-Parket heeft de RZV hierbij
flink geholpen. Daar zijn we
ontzettend blij mee. Al met al werd in
een co-productie van Hans Delhaas
en James de hele trap aangepakt. …
Lees verder

Aanmelding
nieuwe leden
Wij verwelkomen onderstaande
nieuwe leden Pascal Bakker (47) uit
Rotterdam. Zijn dochter is inmiddels lid en wil ook graag lid worden om zo af en toe gebruik te
gaan maken van hun Laser. Kees Isings (60) (scheepstimmerman) uit Rotterdam. Vindt de RZV
een prettige haven, goede ligging en direct aan de Kralingse Plas om te kunnen zeilen.
Bovenstaande kandidaatleden waren …
Lees verder

Lekker suppen op
de plas!

Omdat watersport ook zonder een
zeil leuk kan zijn en omdat er ook
RZV-leden zijn met bredere
interesses komen er twee SUP
boards voor de leden beschikbaar.
Een SUP board is een Stand-UpPaddle board. Een leuke manier om
laagdrempelig al paddelend van de
plas te genieten. Zoals vroeger ook
wel met windsurf-boards gedaan
werd. Het went snel en is super …
Lees verder

RZV vitaal
Onze vereniging vitaal houden, daar
zetten wij ons voor in. Zorgen dat alle
huidige en toekomstige leden actief
gebruik kunnen maken van die
activiteiten en faciliteiten waar zij
behoefte aan hebben. En zich
betrokken voelen om samen een
bloeiende vereniging vorm te geven.
Dat zijn onze doelen. Dit jaar zijn
daarvoor de afgesproken activiteiten
ontplooid: - een enquête onder de …
Lees verder

Copy gevraagd
Heb je een spannende wedstrijdserie achter de rug of een leuke vakantie met de boot beleefd?
Kruip dan achter je laptop of je PC en stuur je belevenissen naar webmaster@rzv.nl zodat het als
berichtje geplaatst kan worden op de website en in de volgende nieuwsbrief.
Natuurlijk willen wij ook graag weten wanneer je binnen de top 3 bent geëindigd tijdens een
wedstrijdserie!
Nog leuker is het wanneer je één of meer foto's bijsluit.

Vraag en aanbod

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

