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film Coyote 15
december RZV
Cowboy op zout water en misschien
wel Amerika’s beste solozeiler ooit:
Mike Plant. Er was simpelweg niets in
zijn leven waarvan hij dacht dat hij het
niet kon. Dat onuitputtelijke
zelfvertrouwen stuwde hem in vijf jaar
tijd drie keer solo rond de wereld. In
1992 vertrekt hij op de zelf ontworpen
60-voeter Coyote naar Les Sables
d’Olonne voor de start van de …
Lees verder

Bovenzaal in
januari gesloten
Na de nieuwjaarsborrel op 1 januari
zal de bovenzaal van ons
clubgebouw voor ongeveer 3 tot 4
weken worden gesloten om een
aantal ingrijpende veranderingen te
ondergaan. Het board tussen de dakspanten zal worden vervangen door een constructie met
hoogwaardige akoestische kwaliteit. Dit leidt tevens tot betere warmte isolatie en brandveiligheid.
De diverse electraleidingen die nu over het plafond lopen …

Lees verder

Nieuwjaarsborrel 1 januari 16.00 uur!
Het bestuur nodigt haar leden en partners van harte uit om in ons prachtige verenigingsgebouw
een toost uit te brengen op het nieuwe jaar. We trakteren u graag op een glas bubbels, oliebollen,
appelflappen en andere hapjes om onze goede voornemens, (zeil)plannen en andere gesprekstof
kracht bij te zetten. We zien u graag op 1 januari! Het bestuur
Lees verder

Race Day 010
Komende winterperiode zijn er weer
Race Days op de Kralingse Plas. In
samenwerking met de Maas zal IDT
Sailing in de Optimist, Splash, RS
Feva, Laser en Olmpiajol wedstrijden
organiseren op de Kralingse Plas. Er
zijn 9 zondagen gepland: 8 december
19 en 26 januari 2, 9, 16 en 23
februari 1 en 8 maart De eerste start
is om …
Lees verder

Boterletter 2019
succesvol

Traditioneel in het weekend voor
Sinterklaas werd het grootste
zeilevenement van Europa op zoet
water op de Kralingse Plas door de
RZV georganiseerd. En door de grote
inzet van alle vrijwilligers was het
wederom een groot succes, ondanks
dat de wind het zaterdag liet afweten.
Een verslag wordt binnenkort nog
gepubliceerd maar bekijk op de
website van de Boterletter alvast …
Lees verder

Zeelandtocht RZV
In 2020 gaat het weer gebeuren: de
beroemde Zeelandtocht van de RZV.
Een traditie vanuit het verleden die
nieuw leven ingeblazen wordt. De
RZV kent vele leden met een boot die
te groot is voor de Kralingse Plas.
Hoe leuk is het om die leden zeilend
te ontmoeten op een mooie locatie?
Wij zien het helemaal zitten!! Om te
zorgen …
Lees verder

Copy gevraagd
Heb je een spannende wedstrijdserie achter de rug of een leuke belevenis op het water
meegemaakt? 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".

