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Feestelijke laatste Woensdagavondwedstrijd
Twee wedstrijden werden gevaren onder heerlijke omstandigheden. Het was weer niet
gemakkelijk zodat er best wisselend gevaren werd. Dat iedereen scherp was bleek wel want bij de
tweede start lagen veel boten over de startlijn zodat het een general recall werd en opnieuw
gestart moest worden. Volgende week alweer de laatste wedstrijdavond die natuurlijk wat
feestelijk afgesloten moet worden. Daarom …
Lees verder

Chris en Nic Bol Nederlands kampioen IRC 1!!
Van vrijdag 30 augustus tot zondag 2 september is het Nederlands Kampioenschap IRC gezeild
tijdens de Breskens Sailing Week. Christopher en Nic Bol deden mee in de IRC 1 met de Swan 45
de K-force. Het evenement begon op vrijdag met een lange coastal van een aantal uur. Doordat
de wind eruit zakte halverwege duurde de wedstrijd langer dan was …
Lees verder

JAZEKER, dat is
de RSZV
JAZEKER, dat is de RSZV in de
down wind tussen onze grootste
concurrenten. Het lijkt alweer een
eeuwigheid geleden dat we aan het
strijden waren op de Oostzee. Begin
juli heeft het campagneteam van de
RSZV; Bram, Frans, Suus en Lizet
als invaller, deelgenomen aan het
Wereldkampioenschap J22 in Warnemünde. En wat was het mooi, lekker weer, meestal goede
wind …
Lees verder

Serge Kats
wereldkampioen
Laser Master!
Van 8 t/m 14 september werd het
wereldkampioenschap Laser Master
gezeild in Port Zélande op de
Grevelingen. Er werd gezeild in
verschillende leeftijdscategorieën;
zowel in de Standard als in de Radial.
Serge liet weer zien over
buitengewone zeilvaardigheden te beschikken en won overtuigend. Wilmar Groenendijk en Martin
van Olffen werden bij de Radial (Grand Masters) zeer knap 4e en 5e. …
Lees verder

Stemmen op
Conny van
Rietschoten Trofee
Op dinsdag 5 november 2019 zal de
Conny van Rietschoten Trofee voor
de 38e keer worden uitgereikt tijdens
het Zeiler van het Jaar Gala. Met de
Conny van Rietschoten Trofee eert
het Watersportverbond in
samenwerking met Stichting Zeiltrophy de grootste Nederlandse zeilhelden. Het is tot 1 oktober
mogelijk om favorieten voor deze en andere trofeeën te nomineren via
zeilervanhetjaar.nl/nomineer-nu/.
Lees verder

Meedoen aan het
NK Teamzeilen
voor
Verenigingen?

Op 19 en 20 oktober is het weer
zover: het NK Teamzeilen voor
Verenigingen! Net zoals afgelopen
jaren zal ook dit jaar het NCK
teamzeilen weer plaatsvinden op de
Kralingse Plas. De organiserende
vereniging is dit jaar de KZC waar
ook alle activiteiten plaatsvinden. Het
NK Teamzeilen voor Verenigingen
wordt weer verzeild in de Maxfun’s en het NK Teamzeilen voor …
Lees verder

Geslaagde Open Monumentendagen RZV
Op zaterdag 14 en zondag 15 september vonden de Open Monumentendagen 2019 plaats. Het
landelijke thema dit jaar was “Plekken van Plezier”. In Rotterdam deden bijna 80 monumenten
mee en daarnaast waren 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 was onderdeel …
Lees verder

Herinrichting en
gebruik
haventerrein
Zoals u mogelijk weet is er recent op
het RZV-terrein veel opgeruimd en
zijn er plannen gemaakt voor een
herinrichting van het achterterrein en
de plaatsen op het plankier. De
huidige situatie in het kort: Wij kennen
verschillende soorten ligplaatsen voor
onze boten. We maken onderscheid tussen haven- en walligplaatsen. Op de wal kennen we de
plankierligplaatsen en de achterterreinligplaatsen. …

Lees verder

Vaarbewijspasje
zonder einddatum
aanvragen
Heb je nog een vaarbewijspasje met
een einddatum? Dan is het tot 1
december mogelijk om een nieuw
pasje bij VAMEX aan te vragen
zonder einddatum. Op de website van
VAMEX is te lezen wat de voordelen
hiervan zijn. Ook staat vermeld hoe een nieuw pasje aangevraagd kan worden. Dit moet je echter
wel vóór 1 december doen. Vamex stopt …
Lees verder

Aanmelding
nieuwe leden
Wij heten onderstaande nieuwe leden
van harte welkom bij de RZV! Paul
Driessen, 56 jaar. Paul heeft lang geleden veel gezeild als student bij de RSZV met o.a. Leon van
Woerkens. Heeft zijn Vrijheid verkocht en deelt nu zijn BM (Lamawaaie) met Guus Enning. Rogier
Kerkhof, 43 jaar wil graag op de Kralingse Plas zeilen. Bovenstaande leden hebben woensdag 18
september …
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".

