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19 en 20 oktober
NK Teamzeilen
voor Verenigingen
Op 19 en 20 oktober is het weer
zover: het Nederlands
kampioenschapTeamzeilen 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

Boten uit het water
met de mobiele
kraan op 19
oktober

Op zaterdag 19 oktober komt de
mobiele kraan. 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 Hans
Delhaas worden geregeld. …
Lees verder

Havenmeester
afwezig van 20 t/m
26 oktober
De havenmeester is van 20 tot en
met 26 oktober afwezig. Voor
dringende zaken kun je terecht bij
onze havencommissaris.
Lees verder

Laser zeilen op
zondagmiddag
Zondagmiddag even een paar uur
zeilen? Afhankelijk van de
weersomstandigheden varen we de
komende maanden op zondagmiddag
vanaf 13.30 uur. We trainen informeel
en evalueren erna aan de bar. We
starten door middel van een
“hazenstart” en kiezen een vaste boei
uit die als bovenboei gebruikt wordt
waarna we voor de wind varen om vervolgens weer opnieuw te starten. In …
Lees verder

Meedoen aan de
najaarstraining?
In de maand november worden op
zondag weer de najaarstrainingen
georganiseerd voor de Optimist. Deze
trainingen zijn een voorbereiding op
de wedstrijden van de Combi Rotterdam volgend jaar in het voorjaar. Deze wedstrijden zijn
bedoeld voor (beginnende) wedstrijdzeilers. Wil je meedoen? Klik dan hier voor meer informatie.
Lees verder

Algemene
Ledenvergadering
Najaar
Het bestuur van de Rotterdamsche
Zeilvereeniging nodigt alle leden uit
tot het bijwonen van de Algemene
Ledenvergadering Najaar welke wordt
gehouden op vrijdag 25 oktober
2019. Aanvang van betreffende
vergadering is 20.00 uur en de locatie
is de bovenzaal van de
Rotterdamsche Zeilvereeniging, Kralingse Plaslaan 113 te Rotterdam. Per email heeft u reeds de
Agenda en de conceptnotulen van de …
Lees verder

And the winner
is......
De laatste Woensdagavondwedstrijd
zit er weer op. In de stromende
regen, twee sprintwedstrijden en 31
Lasers aan de start!! Na afloop een
geslaagd Happy Hour gevolgd door
de prijsuitreiking. Yvonne bedankte
allereerst de zeilers voor hun grote
opkomst en het enthousiasme het
afgelopen zomerseizoen. Ook haar
complimenten en dank aan Han,

Leon, Hanneke, Alexandros, Evelien,
Frieda, Laurens, de studenten en …
Lees verder

NK Sprint Laser
In het weekend van 12 en 13 oktober
jl. werd het NK Spint Laser gezeild op
de Loosdrechtse Plassen. Het
evenement werd door de KWVL
georganiseerd op de Loosdrechtse
Plassen. Er waren 52 inschrijvingen,
waaronder één dame, jeugd en
masters. Door gebrek aan wind
konden op zaterdag slechts vier van
de acht qualifying races gezeild worden. Op zondag was het …
Lees verder

Duko Bos
Nederlands
kampioen Laser
Standard

Van vrijdag 20 tot en met zondag 22
september werd op het IJsselmeer
voor Medemblik de Open Dutch
Sailing Championships verzeild. De
serie begon met weinig wind. Op
onze baan konden alleen de Laser
Standard en Finn klasse een
wedstrijd uitvaren, de radiaal en 4.7
haalden helaas de tijdslimiet niet. Na
onze eerste wedstrijd was het lang
wachten op wind …
Lees verder

Inschrijven Boterletter vanaf 2 november
Op 30 november en 1 december organiseert de RZV dit jaar weer de traditionele Magic Marine
Boterletterwedstrijden op de Kralingse Plas. Het vernieuwde Boterlettercomité is al hard aan de
slag om er weer een geslaagd weekend van te maken. Ken je eigenlijk de geschiedenis van dit
evenement? Kijk op boterletter.rzv.nl hoe het allemaal begon. Vanaf 2 november 12.00 uur kun …
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

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".

