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VERBOUWEN

VAN WOONHUIS TOT TUINHUIS
Nico Groen schildersbedrijf
Nico Groen is een veelzijdige schilder met 35 jaar
ervaring in het schildersvak. Inzetbaar voor de meest
uiteenlopende opdrachten op schildergebied. Zowel
binnenshuis en buitenshuis wordt alles aangepakt, van
kozijn tot tuinhuis.
Voornamelijk actief in Vlaardingen maar ook in
omliggende gemeentes kan Nico u van dienst zijn.
Zoals eerder vermeld wordt alles aangepakt van
schilderen tot sauzen.

Geen klus te groot!
In samenwerking met vakkundige vakmannen uit de
regio verzorgen wij ook een complete verbouwing. Van
het schilderwerk tot aan het timmer, behang, stoffeer
en stucwerk kunnen wij voor u verzorgen. Voor een
complete verbouwing kunt u Nico Groen dus ook
inhuren waar hij samen met andere vakmannen uw huis
verbouwt.

Tel: 010 - 234 03 19

-

www.nicogroen.nl -

Mob: 06 23 85 29 75
info@nicogroen.nl
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WELKOM BIJ DE RZV

Henny Bos, Astrid Eppink, Karin de
Goederen, Hugo Maarleveld, Evert-Jan
Rutgers

We bereiken dat door het verzorgen
van een goede jeugdzeilopleiding,
het organiseren van wedstrijdtrainingen en begeleiding naar wedstrijden,
het organiseren van wedstrijdzeilen
en het stimuleren van het recreatief
zeilen op de plas. Bij dit alles hoort
natuurlijk de gezelligheid van ons
mooie clubhuis.
Door het organiseren van leuke
activiteiten voor iedereen maar ook
voor het gezin, willen we meer leden
aanmoedigen de club frequenter te
bezoeken. Leden zijn welkom om
met familie of vrienden op één van
de maandelijkse vrijdag- TAPASavonden te komen of zondagmiddag
te komen borrelen en vervolgens
te blijven eten. De al druk bezochte
clubavonden op woensdag hebben
geen verdere aanmoediging nodig
maar wie er nog nooit geweest is
moet zeker de sfeer een keer komen
proeven.
De vereniging wordt steeds meer
een uitvalsbasis voor het werken aan
je conditie: zo zijn er diverse groepen
actief, bijvoorbeeld de hardloopploeg
en de wandelploeg en ik wil iedereen
oproepen om niet verlegen te zijn en
je gewoon bij één van deze groepen
aan te sluiten om aan je conditie te
werken.
Het bestuur en diverse commissies
zijn bezig om de faciliteiten van de
vereniging te verbeteren en activiteiten te organiseren.

Dit is de eerste uitgave van de
Zelflozer nieuwe stijl. Het is een informatieboekje dat éénmaal per jaar
wordt uitgegeven en dat algemene
informatie over de vereniging bevat
maar vooral alle activiteiten voor het
komende jaar opsomt. Een groot deel
van deze informatie is te vinden op
de website maar veel leden vinden
het prettig om via een boekje op de
hoogte te worden gehouden over
het reilen en zeilen van de vereniging. Deze Zelflozer zal ook gegeven
worden aan onze nieuwe leden
tijdens de ballotagebijeenkomsten.
Daarnaast kan het gebruikt worden
om uit te geven aan potentiële leden
die erover denken om lid te worden.
Het bestuur heeft de missie, visie en
ambities van de vereniging voor de
komende vier jaar vastgelegd. Deze
zijn terug te vinden op onze website
op de pagina van belangrijke documenten onder het kopje ‘Vereniging’.
Er komt duidelijk naar voren waar de
vereniging voor staat en daar hoort
kwalitatief goed zeilen uiteraard bij.

Druk
Printvisie, Rotterdam
Vormgeving
Vormzingeving, Rotterdam
Datum verschijning
maart 2014
Fotografie
Laurens Morel, Astrid Eppink, Henny Bos,
Floor Smits e.a.

Peter de Weerdt
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ALGEMENE INFORMATIE

ningen georganiseerd en sinds een
aantal jaren is ook weer een groep
gevorderde wedstrijdzeilers actief in
Team Rotterdam.
De plas is een uitstekende plek om
het zeilen onder de knie te krijgen en
heeft in het verleden veel nationale,
internationale en Olympische zeilers
voortgebracht.
In de zomermaanden worden de
woensdagavondwedstrijden georganiseerd waaraan alle klassen
kunnen deelnemen. Afgelopen zomer
kwamen iedere woensdag zo’n 20
tot 25 Lasers aan de start. Deze
wedstrijden vallen tegelijk met de
clubavond. Veel leden ontmoeten
elkaar na een wedstrijd zeilen of
“rondje plas” (hardlopen) waarna
genoten wordt van een drankje en
een hapje. En natuurlijk organiseert
de RZV ieder jaar de beroemde
Boterletterwedstrijden, altijd het
weekend voor Sinterklaas.
Naast opleiding en training is de RZV
ook zeer betrokken bij het organiseren van wedstrijden. Al jaren heeft
de vereniging een eigen baan tijdens

De Rotterdamsche Zeilvereeniging
(RZV) is opgericht op 22 november 1912. De vereniging ligt op een
unieke locatie aan de Kralingse
Plaslaan midden in de stad en telt
ruim 400 leden, waarvan een aantal
al meer dan 50 jaar lid zijn.

Het clubgebouw is een rijksmonument uit 1935 en ontworpen door de
bekende architect ir. W. van Tijen met
een schitterend uitzicht over de plas.
De vereniging is een zeilvereniging
en stelt zich als doel de (wedstrijd)
zeilsport te stimuleren voor zowel de
jeugd als voor volwassenen en het
bieden van aantrekkelijke activiteiten
voor alle leden.
Voor de jeugd worden in het vooren najaar de Jeugd Zeil Opleiding
(JZO) georganiseerd en in de zomervakantie een JZO-week waarbij de
kinderen van ‘s morgens 9.00 uur tot
‘s middags 17.30 uur op en rond het
water bezig zijn. Voor de beginnende
wedstrijdzeilers worden diverse trai4

eventuele kampioenen gehuldigd.
De vergaderingen worden altijd
gehouden op de laatste vrijdag van
maart en oktober.
Op de website www.rzv.nl onder het
kopje ‘Vereniging’ zijn alle belangrijke documenten voor de leden te
vinden.

de Delta Lloyd Regatta en ook de vele
nationale en internationale wedstrijden staan onder leiding van vele
vrijwilligers.
De vereniging is ook prima geschikt
om na het werk of in het weekend
dicht bij huis een rondje te zeilen. De
haven heeft faciliteiten voor zowel
ligplaatsen in het water als ligplaatsen op de wal. Een nieuwe kraan
geeft de mogelijkheid om de schepen
in de winter op de wal te stallen.
Zowel in het voorjaar als in het
najaar worden de leden uitgenodigd
voor het bijwonen van een Algemene
Ledenvergadering in het clubgebouw, waarin het bestuur verantwoording aflegt over het gevoerde
beleid (maart) en het te volgen beleid
voor de komende jaren voorlegt en
afstemt met de leden (oktober). In
de najaarsledenvergadering worden

STEEHOUWER

®

Sinds 1931

Domicilie: Hoofdweg 144
3067 GH Rotterdam

UIT VAART ZO RG

Tel. 010 - 4 123 755
Dag en nacht bereikbaar

www.steehouweruitvaart.nl
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CONTACT GEGEVENS

HET BESTUUR

Havenmeester
Caroline Pijper
Aanwezig op vrijdag en zaterdag
e-mail: havenmeester@rzv.nl
T 06 11 448 262

Clubgebouw en jachthaven
Kralingse Plaslaan 113
3062 CD Rotterdam
e-mail: info@rzv.nl
Aangesloten bij
het Watersportverbond

In welk jaar kwam je voor het eerst op de RZV
en hoe kwam dat?
De eerste keer op de vereniging was voor mij
dat ik met vrienden (Norbert Dieleman) mee
ging naar de nieuwjaarsreceptie en dat was
waarschijnlijk in 1983 of 1984.

Website
Henny Bos - Vegter
T 010 418 16 50
e-mail: webmaster@rzv.nl

K.v.K. 40342288

Ben je liever in het clubhuis, op het balkon of
op de plas en waarom?
Ik geniet het meest op de vereniging op een
mooie warme zomeravond op het balkon met
een goed glas witte wijn.

Bankrekening
ABN AMRO 55 23 20 676 ten name
van Rotterdamsche Zeilvereeniging
VOORZITTER

Gastheer
Hennie Louw
Aanwezig tijdens de openingstijden
van het clubgebouw
T 06 58 964 943

Met welke motivatie ben je begonnen aan je
klus
als bestuurslid?
Peter de Weerdt
Mijn
belangrijkste motivatie om bestuurslid
geboren in 1960 en woont in
te
worden
was dat ik het gezeur tijdens de
Rotterdam (Nieuw Terbregge)
algemene ledenvergaderingen zat was en dat
er een sfeer op de vereniging moest komen
waarbij zoveel mogelijk mensen weer met plezier naar de RZV zouden komen
waar het goed geregeld is.

Bestuur
Voorzitter

Peter de Weerdt

06 538 23 679
voorzitter@rzv.nl

Secretaris

Laurens Abbink Spaink

06 491 45 111
secretaris@rzv.nl

Penningmeester

Erik Frölke

078 651 04 91
penningmeester@rzv.nl

2e Penningmeester

Henny Op de Weegh

06 50524133
penningmeester@rzv.nl

Havencommissaris

JanWillem van Werven

06 138 06 810
havencommissaris@rzv.nl

Algemeen bestuurslid Manfred Zielinski

06 170 26 027
alg.bestuurslid@rzv.nl

Zeilcommissaris

Vacant

zeilcommissaris@rzv.nl

Commissaris jeugden studentenzeilen

Floor Smits

06 512 65 140
jeugdzaken@rzv.nl
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Hoe ziet de RZV er uit in 2020?
Een vereniging waarbij zeilen nog steeds het belangrijkste bestaansrecht is en
waarbij het opleiden van jeugdleden één van de kerntaken is met daarnaast
het trainen en begeleiden van jeugd naar wedstrijden. Het bezit van boten zal
meer veranderen in het gebruik van boten, dus de vereniging zal er in moeten
gaan voorzien dat er een vloot aan zeilboten beschikbaar is voor leden om
daar tegen een vergoeding gebruik van te maken. Het clubhuis zal een belangrijke sociëteit zijn voor zeilers uit de regio Rotterdam waar opleidingen en
lezingen worden verzorgd en waar een gezellige sfeer is tijdens clubavonden
of clubfeesten.
Wie zijn er afgelopen twee jaren belangrijk geweest voor de vereniging?
Alle vrijwilligers die zich enorm hebben ingezet.
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SECRETARIS

Laurens Abbink Spaink
geboren in 1973 in Utrecht en
woont sinds 2000 in Rotterdam

In welk jaar kwam je voor het eerst op de RZV
en hoe kwam dat?
In 2012. Ik woonde al in de buurt van de plas en
zag daar vaak de Optimisten op en neer kruisen,
met al die jonge kapiteins erin. Het leek me een
perfecte plek om mijn kinderen te leren zeilen.
In eerste instantie ben ik dus lid geworden vanwege de JZO. Inmiddels weet ik natuurlijk dat
de RZV veel meer is dan JZO alleen.

Hoe lang ben je lid van de RZV?
Ik ben 22 jaar lid. Het begon met rennen op
woensdagavond in de winter, daarna ook
zeilen in mijn Laser in de zomer.

Wat is het leukste wat je afgelopen jaar is
overkomen?
Twee heel goede vrienden - van wie ik het
niet meer had verwacht - hebben de ware
gevonden. De een trouwde in Griekenland, de
andere doet dat deze zomer in Canada. Dat
zijn emotionele gebeurtenissen, die bovendien
mooie reizen en ontmoetingen opleveren.

Wie zijn er afgelopen twee jaren belangrijk
geweest voor de RZV?
Nu ik in het bestuur zit merk ik pas goed hoeveel leden actief zijn. Steeds meer mensen
blijken zich met allerlei kwesties bezig te
houden. Mooi! Coördinatie daarvan is natuurlijk wel een ding... Kortom! Het antwoord
is: méér dan ik dacht!

Hoe ziet de RZV er uit in 2020?
De Kralingse Plas is dan nóg meer een
kraamkamer voor zeiltalent en zeilplezier. De
RZV helpt met betrokken leden daarbij.

PENNINGMEESTER

Erik Frölke
geboren in 1953 en woont in
Dordrecht

Ben je liever in het clubhuis, op het balkon of op de plas en waarom?
Het balkon, omdat dat voor mij plas en vereniging op een aangename manier
samenbrengt. Je hebt goed zicht op beide. Het is natuurlijk ook lekker weer als
je op het balkon zit.
In welk jaar kwam je voor het eerst op de
RZV en hoe kwam dat?
Volgens mij was dat in 1959, wellicht iets
eerder. Ik ben toen lid geworden met een
zeilkano.

Met welke motivatie ben je begonnen aan je klus als bestuurslid?
Het lijkt mij geweldig als we de - toch wel - verschillende groepen die er zijn
binnen de RZV kunnen verbinden. Daarbij zou het goed zijn als we de ouders
van de JZO-ers kunnen verleiden te gaan zeilen en meer gebruik te maken van
ons mooie clubhuis. En het zou heel mooi zijn als we de jeugdleden kunnen
behouden als actieve zeilers.

Wat is het leukste wat je afgelopen jaar is
overkomen?
Ik heb na een geslaagde JZO weer twee
jeugdleden, Kevin en Thomas Nguyen met
hun ouders lid zien worden.

Hoe ziet de RZV er uit in 2020?
Een vereniging die bruist van het leven, met een gedeelde vloot en veel gezelligheid.
Wie zijn er afgelopen twee jaren belangrijk geweest voor de vereniging?
Dat is een lastige vraag; ik denk alle vrijwilligers, maar misschien in het
bijzonder de JZO-commissarissen: de jeugd is de toekomst, ook voor onze
vereniging.
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Henny Op de Weegh
geboren in 1943 en woont in
Schiedam

Ben je liever in het clubhuis, op het balkon of
op de plas en waarom?
Dat hangt af van het moment. Tijdens het
kerstdiner is het clubhuis gezellig, met een
feest sta ik graag op het balkon en bij lekker
weer en in de zomer is de plas om te zeilen
de beste plek.
9

HET BESTUUR

HET BESTUUR

Met welke motivatie ben je begonnen aan je klus als bestuurslid?
De afgelopen tijd heb ik gezien dat enige hulp gebruikt kan worden in een
leuke vereniging, ondanks de beperkte tijd wil ik toch mijn steentje graag
bijdragen.

In welk jaar kwam je voor het eerst op de
RZV en hoe kwam dat?
In 1960 als toeschouwer (woonde toen in
Den Haag). Vrienden van de Kaag zeilden in
de Sharpies.

Hoe ziet de RZV er uit in 2020?
Ik denk dat het een bloeiende vereniging blijft met alle ups en downs, zoals nu
weer UP.
Wie zijn er afgelopen twee jaren belangrijk geweest voor de vereniging?
Zeker Peter de Weerdt!

HAVENCOMMISSARIS

In welk jaar kwam je voor het eerst op de
RZV en hoe kwam dat?
In 2010. Mijn dochter Isabelle wilde graag
leren zeilen en dus gingen we rond de
Kralingse Plas kijken waar dat kon. Bij alle
zeilverenigingen was er bijzonder weinig
infromatie te vinden over een jeugdzeilopleiding. Via een collega van de Erasmus
Universiteit kwam ik uiteindelijk in contact
met de JZO-organisatie van de RZV en een
paar weken later zat Isabelle voor het eerst in
een Optimist.

JanWillem van Werven (Jan)
geboren in 1945 en woont in
Rotterdam - Hillegersberg

Wat is het leukste wat je afgelopen jaar is
overkomen?
Het afgelopen jaar 2013 was rond-uit een
moeilijk jaar voor ons (ja, ook voor Dymphie,
mijn ega). Een lichtpuntje was toen mijn
autosleutel welke te water ging, na een half
uur hengelen weer boven water kwam en
wonder boven wonder nog functioneerde.
Een eerdere ervaring kostte mij E 300,00. Dit
gebeurde in Maastricht bij Treech ’42, onze
tweede thuishaven. Er waren natuurlijk meer
leuke dingen, anders zou het allemaal wel
erg saai zijn!

Ben je liever in het clubhuis, op het balkon of op de plas en waarom?
Een zeiler houdt van “open air”, dus het balkon en de plas zijn veruit favoriet.
Met welke motivatie ben je begonnen aan je klus als bestuurslid?
Na al die jaren genoten te hebben van de inspanningen van de diverse besturen vind ik de tijd gekomen om wat terug te doen.

ALGEMEEN BESTUURSLID

Ben je liever in het clubhuis, op het balkon of
op
de plas en waarom?
geboren in 1973 en woont in
Op
het water! Ik ben opgegroeid op Curaçao
Capelle aan den IJssel
en heb daar veel gevaren en aan watersport
gedaan. In Nederland heb ik dat altijd gemist
en ik vind het leuk dat ik het op deze manier, via het begeleiden van mijn kids
en andere zeilers, weer kan beleven.
Manfred Zielinski

Hoe ziet de RZV er uit in 2020?
Ik denk dat de eenmansjollen, sloepen en wellicht dat de ‘sups’ (stand up
planks) een grote rol gaan meespelen.
Wie zijn er afgelopen twee jaren belangrijk geweest voor de vereniging?
Peter de Weerdt, Peter Wismeijer en medebestuurders met daarom heen de
grote groep commissieleden en vrijwilligers.

Met welke motivatie ben je begonnen aan je klus als bestuurslid?
Het is heel veel werk om alle activiteiten binnen de RZV te organiseren. Dit
wordt, veelal ook niet, gedaan door een hoop vrijwilligers. Ik hoop door het
slim inzetten van ICT en het optimaliseren van processen, dit werk zo prettig
en eenvoudig mogelijk te maken voor iedereen.
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COMMISSIES

HET BESTUUR

Ballotagecommissie

In welk jaar kwam je voor het eerst op de
RZV en hoe kwam dat?
In 2005 ben ik voor het eerst op de RZV
gekomen, als lid van de RSZV. Ik wilde graag
kunnen zeilen in mijn studentenstad en de
RSZV bleek daar de ultieme plek voor te zijn.
Vanaf 2007 ben ik actief gaan meedraaien
met de JZO en Team RZV.

Laurens Abbink Spaink

secretaris@rzv.nl

Henny Bos-Vegter
Remco de Goederen
Laurens van Helsdingen
Jan Mani
Bar en evenementen

Ton van der Cammen
Astrid Eppink
Marijn Romer
Floor Smits
Vertegenwoordiger RSZV

COMMISSARIS JEUGDEN STUDENTENZEILEN

Wat is het leukste wat je afgelopen jaar is
overkomen?
Het leukste dat me afgelopen jaar is overkomen is het overweldigende succes van
de JZO en JZO-weken. Dat het zo hard zou
lopen had ik nooit verwacht!

Peter de Weerdt
Haven en gebouwen

Hans Delhaas

havencommissaris@rzv.nl

Jan Mani
Caroline Pijper
Marijn Romer
Michel Uittenbroek

Floor Smits

JanWillem van Werven

geboren in 1987 en woont in
Rotterdam

Ben je liever in het clubhuis, op het balkon of
op de plas en waarom?
De plas is natuurlijk het allermooiste plekje
dat er is. Onthaasten na een drukke werkdag, op je boot, met een hapje en
drankje en geweldig uitzicht op de stad, terwijl er om je heen alleen maar rust
is. Maar in het clubhuis is ook heel goed toeven! Met een drankje daar op het
balkon of een lekkere maaltijd van onze gast-heer is het daar heel fijn.

Informatie- en

Laurens Abbink Spaink

communicatietechnologie

Erik Frölke
Maaike van der Ploeg
Michel Uittenbroek
Peter van Veen
Peter de Weerdt
Manfred Zielinski

Jeugd Zeil Opleiding

Met welke motivatie ben je begonnen aan je klus als bestuurslid?
Ik ben gevraagd als bestuurslid voor het jeugdzeilen. Vlak daarvoor hadden we
de eerste JZO-week gedraaid en dat was voor mij zo’n succes dat ik dat verder
wilde uitbouwen. Zodoende ben ik als coördinator begonnen in de JZO-commissie en van daaruit als bestuurslid aan de slag gegaan.

Rolf de Boer

jzo@rzv.nl

Alfred den Boestert
Floor Smits
Olivier den Ouden
Niels de Vries
Manfred Zielinski
Kascommissie

Hoe ziet de RZV er uit in 2020?
In 2020 is de RZV een bloeiende vereniging met veel jeugd in zowel het recreatief zeilen als het wedstrijdzeilen. Qua opleidingen zijn we toonaangevend
en hebben we een hoog niveau. Maar bovenal is de RZV een vereniging waar
jong en oud zich thuis zal voelen!

alg.bestuurslid@rzv.nl

Wout van Maaren
Kees in ’t Veld
Philip Waalewijn

Training en begeleiding

Nic Bol

tenb@rzv.nl

Hero Mulder
Floor Smits
Coen de Vries

Wie zijn er afgelopen twee jaren belangrijk geweest voor de vereniging?
Henny Bos is zonder meer een van de belangrijkste personen geweest de
afgelopen twee jaar. Zij heeft zich voor meer dan tweehonderd procent ingezet
voor de vereniging op allerlei vlakken. Voor het jeugdzeilen zijn Rolf de Boer
en Coen en Niels de Vries enorm belangrijk geweest. Zonder hen hadden we
nu lang niet zo’n goede jeugdopleiding en voor- en najaarstraining!
12

Webredactie

Henny Bos-Vegter

webmaster@rzv.nl

Manfred Zielinski
Wedstrijdzeilen

Nic Bol

zeilcommissaris@rzv.nl

Karin de Goederen
Remco de Goederen
Manfred Zielinski
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NIEUWE GASTHEER
diging van Jolanda en mensen uit
mijn directe omgeving die zeiden:
“Dit is écht wat voor jou!” die mij tot
actie brachten.

Op 27 september is er een zeer geslaagde mosselavond georganiseerd
ter gelegenheid van het 12½-jarig jubileum en afscheid van Lia en Danny.
De zondag erna werden zij in het
zonnetje gezet door de zeilertjes van
de JZO en ontvingen bloemen en
een leuk aandenken.

Nu ben ik voorlopig de nieuwe gastheer op de RZV. Hoewel ik geen officiële horeca-opleiding heb gevolgd,
heb ik als reisleider veel ervaring in
het bereiden van gevarieerde, interessante maar bovenal smaakvolle
maaltijden voor grote(re) groepen
mensen. Mijn filosofie over eten is
eenvoudig - hou dit vers en hou dit
smaakvol! Ik ben tevens gediplomeerd vinoloog en heb naast mijn
passie voor koken ook veel interesse
in wijn, bier en gedistilleerd.

Onze nieuwe gastheer Hennie Louw
is enthousiast begonnen en organiseert borrel- en tapasavonden
en zorgt dat er altijd iets lekkers
geserveerd wordt. Om kennis te
maken met hem heeft hij zich hieronder geïntroduceerd:

Beste leden van de RZV,
Voor degenen die de afgelopen tijd
bij de RZV zijn geweest ben ik niet
helemaal meer onbekend maar voor
degenen die mij nog niet hebben
kunnen ontmoeten wil ik mij langs
deze weg graag voorstellen.

BEKIJK ONZE JUBILEUMAANBIEDINGEN
OP WWW.SCHAKELAUTOGROEP.NL

SCHAKEL AUTOGROEP
Ford Utrecht  Schakel  Vink & Evag

Het is mijn doelstelling om voor de
leden van de RZV en de RSZV een
gezellig onderkomen te creëren
met een leuke sfeer en er een plek
van te maken waar de leden van de
RZV en de RSZV het prettig vinden
om te vertoeven, ook langer dan
noodzakelijk. Uiteraard ben ik altijd
gereed voor een praatje aan de bar,
om een met liefde bereide maaltijd te
serveren en daar een lekker glas wijn
of bier bij te schenken. Dan ben ik in
volledig in mijn element en hopelijk u
ook! Iedere vereniging heeft als doel
dat haar leden in het clubhuis op een
gezellige wijze met elkaar betrokken
zijn.

Mijn naam is Hennie Louw, ik kom
uit Zuid-Afrika en woon sinds begin
maart 2011 met mijn vriendin Jolanda
Goud en dochter Jara in Bergschenhoek. Voordat ik in Nederland kwam
wonen heb ik privéreizen door heel
zuidelijk Afrika samengesteld en begeleid. Het wonen in Nederland heeft
niet veranderd dat ik het het meest
naar mijn zin heb als ik het anderen
naar hun zin kan maken! Toen deze
gelegenheid zich voordeed had ik
gelijk grote interesse, maar het was
mede de ondersteuning en aanmoe-

De clubavonden blijven vaste prik op
de agenda met lekkere en betaalbare
dagmenu’s. Daarnaast is er nu ook
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UW GASTHEER

OPENINGSTIJDEN

op de zondagavonden een dagmenu
beschikbaar rond een uur of zes.
In het weekend zijn er lichte maaltijden verkrijgbaar zoals vers belegde
broodjes, soep of maaltijdsalades.
Vanaf aanstaande vrijdag 18 oktober
ga ik ook de vrijdagavonden nieuw
leven inblazen met een borrelavond,
tapasavond of met een thema eten
(bijv. Italiaans) of een wijnproeverij.
Voorlopig iedere 2e of 3e vrijdag van
de maand (houd voor exacte data de
website in de gaten).
Kortom: ik kom met héél veel enthousiasme en energie om de RZV,
de RSZV en hun leden van dienst te
zijn met de ondersteuning van mijn
familie die jullie eveneens regelmatig
bij de club zullen zien. Ik hoop u
allemaal regelmatig in het clubhuis
welkom te mogen heten!

Hennie is aanwezig tijdens de
openingstijden van het clubgebouw en bereikbaar via
telefoonnummer 06 58 964 943

Zomerseizoen 15 april tot 1 oktober
Maandag en dinsdag gesloten
Woensdag

16.00 tot 24.00 uur

(ledenavond)

Donderdag

17.00 tot 24.00 uur

(studentenavond)

Vrijdag

16.00 tot 24.00 uur

(alleen tijdens aangekondigde avonden)

Zaterdag

9.00 tot 19.00 uur

Zondag

12.00 tot 20.00 uur

Winterseizoen van 1 oktober tot 15 april
Maandag en dinsdag gesloten
Woensdag

16.00 tot 24.00 uur

Donderdag

17.00 tot 24.00 uur

(studentenavond)

Vrijdag

16.00 tot 24.00 uur

(alleen tijdens aangekondigde avonden)

Zaterdag

9.00 tot 16.30 uur

Zondag

12.00 tot 20.00 uur

zijn wel regels aan verbonden en een
financiële bijdrage. Informatie kunt
u krijgen bij onze gastheer Hennie
Louw.

Indien er evenementen zijn dan
worden de openingstijden aangepast. Eventuele afwijkingen zullen op
de voordeur worden aangekondigd.
Voor festiviteiten is er de mogelijkheid om de bovenzaal te huren. Hier

Hennie, Lara en Jolanda
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(ledenavond)
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HAVENINFORMATIE
• U ontvangt de rekening voor uw
havenliggeld in april of bij aanvang
van uw stalling. Uw havenligplaats
kunt u opzeggen met het afmeldingsformulier dat op de website
staat. Doe dit ruim voor aanvang
van het nieuwe seizoen (het zomerseizoen begint op 15 april en het
winterseizoen op 15 oktober).

TARIEVEN

• De haven heeft faciliteiten voor
zowel ligplaatsen in het water als
ligplaatsen op de wal. Een kraan
geeft de mogelijkheid om de
schepen in de winter op de wal te
stallen.
• Het kleine toegangshek is open
tijdens de openingstijden van het
clubgebouw. Daarbuiten zit het hek
op slot. Een sleutel is op borgsom
verkrijgbaar bij de havenmeester.

Tarieven contributie lidmaatschap 2014
Gewoon lidmaatschap

E 140,00 (entreegeld E 95,-)**

Gezinslidmaatschap*

E 58,00

Ondersteunend lidmaatschap

E 110,00 (entreegeld E 95,-)**

Ondersteunend lidmaatschap (gezinslid)

E 28,00

Jeugdlidmaatschap (tot 18 jaar)

E 58,00

Gezinsjeugdlidmaatschap (tot 18 jaar)

E 28,00

* Als gezinsleden worden aangemerkt

** Voor gewone leden en ondersteu-

echtgenoten/huisgenoten van leden
en ondersteunende leden en hun
kinderen die op hetzelfde adres wonen
en duurzaam een gemeenschappelijke
huishouding voeren.

nende leden geldt een eenmalig
entreegeld.

• De havenmeester is Caroline Pijper.
Zij is aanwezig op vrijdag en zaterdag en te bereiken onder telefoonnummer 06 11 44 82 62 of middels
e-mail havenmeester@rzv.nl.

• Er is een beperkte mogelijkheid
om een kastje te huren waarin u
uw spullen op kunt bergen. De
havenmeester heeft hierover meer
informatie.
• Voor plaatsing op de wachtlijst voor
een ligplaats of het verkrijgen van
een ligplaats dient betrokkene lid of
jeugdlid te zijn van de vereniging.
• Tarieven en een formulier voor het
aanvragen van een ligplaats kunt
u vinden op de website onder het
kopje ‘Haven’.

Dieleman Klussen Bedrijf
site is te vinden. Opzeggen dient voor
oktober voor het daarop komende
verenigingsjaar te geschieden.

U krijgt jaarlijks twee rekeningen.
Aan het begin van het jaar (of bij
aanvang lidmaatschap) de rekening
voor uw contributie en in april (of bij
aanvang van uw stalling) de rekening
voor uw havenliggeld.
Het lidmaatschap blijft voortduren
totdat u dit zelf afmeldt via het
afmeldingsformulier dat op de web-

Norbert Dieleman
Blauwgras 42
3068 BE Rotterdam
M 06 50 463 365
T 010 452 77 49
info@dielemanklussen.nl
www.dielemanklussen.nl
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CAROLINE PIJPER

HAVENTARIEVEN

ONZE HAVENMEESTER
Beste leden bedankt hiervoor en ga
hier vooral mee door.

Hoe ben je hier op de vereniging
gekomen?
Na een zeer afwisselende carrière
wist ik eindelijk wat ik in de toekomst
wilde gaan doen.
Ik woonde op een zeilschip, we gingen met het schip op vakantie en het
onderhoud werd een hobby. Dus als
je van een hobby je werk zou kunnen
maken?
Ik wilde havenmeester worden. Het
waterwereldje is erg klein, dus toen
ik liet vallen dat ik graag havenmeester wilde worden kreeg ik via
een havenbewoner te horen dat er
bij de Rotterdamsche Zeilvereening
er eentje gezocht werd. Toen heb ik
gesolliciteerd en dit is het resultaat. Ik
ben geworden wat ik wilde worden:
havenmeester van de Rotterdamsche
Zeilvereeniging.

Hoe zie jij de toekomst ?
Ik hoop nog heel lang bij de Rotterdamsche Zeilvereening te mogen blijven werken, samen met mijn maatje
Hans Delhaas en de vrijwilligers die
altijd bereid zijn om ons te helpen en
waar we ook echt niet zonder kunnen.
Een nette haven, vernieuwde
steigers, een opgeruimd en verzorgd
terrein, het onderhouden van materialen, mooie Optimistenrekken etc.
Er is in de afgelopen jaren al aardig
wat werk verzet maar er blijft altijd
nog wat te wensen over………..

Wat vind je van jouw werkzaamheden?
Mijn werkzaamheden zijn afwisselend en soms ook een grote uitdaging, eigenlijk gewoon een uit de
hand gelopen hobby. Voornamelijk
buitenwerk en dan natuurlijk het
liefste met een lekker zonnetje, maar
als dat niet het geval is en het regent
dan kan ik in de garage nog de
nodige voorbereiding doen voor het
buitenwerk.
De leden die gezellig even een
praatje komen maken, ze soms een
handje kunnen helpen, ze maken
mijn werkzaamheden compleet.
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Type

Tarieven
Zomer
(wal)

Zomer
(haven)

Winter
(wal)

Winter
(haven)

Draak

E 342,00

E 342,00

E 306,00

E 175,50

n.v.t.

J22

E 323,00

E 323,00

E 289,00

E 165,75

n.v.t.

Regenboog

E 304,00

E 304,00

E 272,00

E 156,00

n.v.t.

Randmeer

E 266,00

E 266,00

E 238,00

E 136,50

n.v.t.

Efsix, Centaur, Valk,
Tempest

E 247,00

E 247,00

E 221,00

E 126,75

n.v.t.

16 m2, Sailhorse, Varuna,
Flying Dutchman,
Pampus

E 228,00

E228,00

E 204,00

E 117,00

n.v.t.

Flying A, Spanker,
Yngling

E 209,00

E 209,00

E 187,00

E 107,25

n.v.t.

505

E 190,00

E 190,00

E 170,00

E 97,50

n.v.t.

485, Olympia, Javelin

E 171,00

E 171,00

E 153,00

E 87,75

n.v.t.

445, Vrijheid, 470,
Schakel

E 152,00

E 152,00

E 136,00

E 78,00

n.v.t.

Flying J, 420, Stern,
Finnjol

E 133,00

E 133,00

E 119,00

E 68,25

n.v.t.

Laser, Twaalfsvoetsjol,
Solo, OK, Vaurien

E 114,00

E114,00

E 102,00

E 58,50

n.v.t.

Splash, Europe

E 95,00

E 95,00

E 85,00

E 48,75

n.v.t.

Cadet, Surfplank

E 76,00

E 76,00

E 68,00

E 39,00

n.v.t.

Optimist

E 57,00

E 57,00

E 51,00

E 29,25

n.v.t.

Trailer 4

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

E 118,80

Trailer 5

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

E 148,50

Trailer 6

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

E 178,20

Trailer 7

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

E 207,90

Kastje

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

E 35,00
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Jaartarief

WEDSTRIJDINFORMATIE

VAN JEUGDZEILOPLEIDING TOT
OLYMPISCHE SPELEN
De RZV staat bekend om zijn vele
goede wedstrijdzeilers. Velen van hen
hebben het zeilen geleerd op de
Kralingse Plas. Bij de RZV kun
je leren zeilen, maar ook daarna
worden trainingen op verschillend
niveau georganiseerd. Op de website
is meer uitgebreide informatie hierover te vinden.

instructeurs hier ook voor op. Dit is
natuurlijk een prachtig visitekaartje
voor de vereniging.
De JZO is bedoeld voor kinderen die
willen leren zeilen. Op vijf zondagen
voor de zomervakantie en vijf zondagen na de zomervakantie worden
er lessen in de Optimist en RS Feva
georganiseerd. In de eerste week
en de laatste week van de zomervakantie wordt er een zeilkamp georganiseerd. Je zeilt dan elke dag maar
slaapt wel gewoon thuis.

Jeugdzeilopleiding (JZO)

Woensdagmiddagtrainingen
Ook op woensdagmiddag worden
wedstrijdtrainingen georganiseerd.
Het hoofddoel van de trainingen is
om van goede trainers en zeilers een
heleboel te leren. Om tegenwoordig
de top te bereiken is alleen trainen in
het weekend niet voldoende. Maar
wat is niet leuker om na school nog
even een rondje te zeilen? Kijk voor
verdere informatie op de website
onder ‘Training en begeleiding’.

kunt u de website www.combi-rotterdam.nl bezoeken.
Team Rotterdam

Combiwedstrijden

Zeilers van voldoende niveau en met
ambitie die nog (net) geen aansluiting hebben met nationale talent- en/
of kernploegen kunnen in principe
deelnemen aan het programma van
Team Rotterdam.
Team Rotterdam (onder de vlag van
World Port Sail; WPS) is een project
waarbij meerdere verenigingen rond
de Kralingse Plas (waaronder ook de
RZV) samenwerken om een hechte
groep zeilers te creëren en die te
begeleiden tijdens nationale wedstrijden.
Hiernaast wordt een uitgebreid trainingsprogramma aangeboden.

De RZV beschikt over 14 Optimisten
en drie RS Feva’s die te huur zijn voor
de JZO. Deze huurbootjes zijn in de
basis gereserveerd voor de startende
zeilers om te kijken of ze het zeilen
wel echt leuk vinden voordat er
een eigen bootje aangeschaft moet
worden.
Voor- en najaarstrainingen
Ben je geïnteresseerd in wedstrijdzeilen en wil je dit zelf ook wel gaan
doen na het behalen van de CWOdiploma’s? Dan kun je bij de RZV
meedoen aan de voor- en najaarstrainingen.
Er wordt een reeks van zes wedstrijdtrainingen in het voorjaar en zes wedstrijdtrainingen in het najaar georganiseerd. Data, locaties en kosten
staan vermeld op de website onder
‘Training en begeleiding’.

De Jeugdzeilopleiding is inmiddels
een begrip geworden binnen de Rotterdamsche Zeilvereeniging. Binnen
een aantal jaren is de JZO uitgegroeid
tot een zeer degelijke opleiding.
We zijn officieel bevoegd om CWOdiploma’s uit te geven en leiden de
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Voor de beginnende wedstrijdzeiler
organiseren acht verenigingen in en
rondom Rotterdam de Combi-Rotterdam. Dit is een serie van acht wedstrijddagen verdeeld over diverse
weekenden in het voorjaar. Plezier en
sportiviteit staan voorop bij de Combiwedstrijden. De RZV organiseert
begeleiding tijdens deze wedstrijden.
Het is de ideale manier om kennis
te maken met het wedstrijdzeilen. Er
wordt gevaren in de Optimist (verschillende niveaus), Splash, RS-Feva
en SW-klasse. Voor meer informatie
23

deelnemers per klasse kan overwogen worden de klasse apart te
starten.
De eerste start is om 19.15 uur. Afhankelijk van het weer en het aantal
deelnemers zullen één of twee wedstrijden per wedstrijddag gevaren
worden.

Op dit moment is er een Optimistenteam, een Laserteam en een RSFevateam.
Voor verdere info kijk op de website
onder ‘Team Rotterdam’.
Woensdagavondwedstrijden
Traditioneel zijn de woensdagavondwedstrijden in de voor- en nazomer. In principe kan in elke klasse
deelgenomen worden. De afgelopen
jaren kwamen rond de 25 Lasers aan
de start. Zowel recreatieve zeilers als
topzeilers varen vaak op woensdag
de wedstrijd mee. Bij meer dan vijf

	
  

Na de wedstrijden is er de mogelijkheid om gezellig met elkaar na te
praten aan de bar en de gastheer
zorgt iedere woensdagavond voor
een heerlijke maaltijd.

JACHTBOUW

JACHTSERVICE

REPARATIE

ONDERHOUD

NATUURLIJK HET VERTROUWDE ADRES VOOR UW WINTERSTALLING,
MAAR OOK VOOR JACHTSERVICE (7 dagen pwk), NIEUWBOUW EN
BETIMMERINGEN OP MAAT IN UW HUIS, TUIN OF OP UW (DAK)TERRAS
TEL: 010-4188520 / 06-50572984
EMAIL: jachtwerf.vial@planet.nl
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KALENDER 2014

EVENEMENTEN/WEDSTRIJDKALENDER 2014
Juli

Januari
Woensdag 1

Nieuwjaarsreceptie

Februari
Vrijdag 7
Zondag 23

Tapas avond
Basis wijncursus – Ontdek Wijn, module 1

Maart
Zaterdag 1
Zondag 2
Zondag 9
Vrijdag 14
Vrijdag 28

Vrijwilligersbijeenkomst
Basis wijncursus – Ontdek Wijn, module 2
Basis wijncursus – Ontdek Wijn, module 3
Tapas avond
Algemene Voorjaars Ledenvergadering

April
Zondag 6 en 13
Vrijdag 11
Zaterdag 12
Vrijdag 18 (Goede Vrijdag)
Maandag 21 (Tweede Paasdag)
Woensdag 30

Voorjaarstraining RZV
Tapas avond
Boten te water met ontbijt (8.30 uur) en
BBQ (15.00 uur)
Voorjaarstraining RZV
Voorjaarstraining RZV
Woensdagavondwedstrijd

Mei
Woensdag 7, 14, 21 en 28
Vrijdag 9
Zondag 11 en 18
Dinsdag 20 t/m zaterdag 24

Woensdagavondwedstrijd
Tapas avond
Voorjaarstraining RZV
Delta Lloyd Regatta

Juni
Woensdag 4, 11, 18 en 25
Vrijdag 6 t/m maandag 9
Vrijdag 13
Zaterdag 14
Zondag 15
Zondag 22
Zondag 29

Woensdagavondwedstrijd
North Sea Regatta
Zuid Afrikaanse braai / wijn proeverij
COMBI Rotterdam RZV
JZO lesdag 1
JZO lesdag 2
JZO lesdag 3
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Woensdag 2 en 9
Zondag 6
Zondag 13
Maandag 21 t/m vrijdag 25

Woensdagavondwedstrijd
JZO lesdag 4
JZO lesdag 5
JZO week

Augustus
Maandag 25 t/m vrijdag 29
Woensdag 27

JZO week
Woensdagavondwedstrijd

September
Woensdag 3, 10, 17 en 24
Zondag 7
Vrijdag 12
Zaterdag 13
Zondag 14
Woensdag 17
Zondag 21
Zondag 28

Woensdagavondwedstrijd
JZO lesdag 6
Tapas avond
Grote boten tocht
JZO lesdag 7 / Grote boten tocht
Mosselavond
JZO lesdag 8
JZO lesdag 9

Oktober
Zondag 5
Zaterdag 18 en zondag 19
Zondag 19, 27
Vrijdag 31

JZO lesdag 10
NK Team zeilen Maashaven
Najaarstraining Team Rotterdam
Haringvliet
Algemene Najaars Ledenvergadering

November
Zondag 2, 9, 16 en 23
Vrijdag 14
Zaterdag 29 en zondag 30

Najaarstraining Team Rotterdam
Tapas avond / Thema avond
Lustrum 50ste Boterletter

December
Vrijdag 12
Woensdag 17

Tapas avond / Thema avond
Kerstdiner
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NOEMENSWAARDIG

HUIDIGE ERKENDE OFFICIALS VAN DE RZV:

RZV-KAMPIOENEN
met Olympische medailles en
diploma’s, nationaal kampioenen,
medailles op wereld en continentale
kampioenschappen ooit behaald
door de leden van de RZV. Hieronder
de lijst vanaf het jaar 2005.

De vereniging staat zoals eerder
gemeld bekend om zijn goede wedstrijdzeilers.
In 1936 heeft Daan Kagchelland
Olympisch goud in de Olympiajolklasse gewonnen.
In het clubgebouw hangt een galerij
2005

Brons Europees kampioenschap Tornado

Mitch Booth, Herbert Dercksen

2005

Brons Wereldkampioen J22

Nic Bol e.a.

2005

Nederlands kampioen IMS 1

Jules Koekoek e.a.

2005

Nederlands kampioen Laser

Rutger van Schaardenburg

2007

Nederlands kampioen Laser

Rutger van Schaardenburg

2007

Nederlands kampioen X-35

Nic Bol, e.a.

2008

Klasse kampioen X-35

Nic Bol, e.a.

2008

Nederlands kampioen Open Multihull

Herbert Dercksen, Mark Bulkeley

2008

Europees kampioen Master Laser Radial

Wilmar Groenendijk

2009

Nederlands kampioen Laser

Rutger van Schaardenburg

2009

Nederlands kampioen Pampus

Martijn van Muyden

2009

Klasse kampioen 420

Max Deckers, Duko Bos
Nic Bol, e.a.

2010

Nederlands kampioen J-22

2010

Klasse kampioen ORC 2

Nic Bol, Carlo Huisman, e.a.

2010

Klasse kampioen J-80

Nic Bol, e.a.

2010

Europees kampioen FJ

Rolf de Jong

2010

Wereldkampioen J-22

Nic Bol, e.a.

2011

Nederlands Clubkampioenschap
Teamzeilen

Nanno Aukes, Nic bol, Duko Bos,
Jan Bos, Serge Kats, Jan Huib
vd Stadt, Coen de Vries, Niels de
Vries, Peter de Weerdt, Nic Bol

2012

Belgisch kampioen Master Laser Radial

Wilmar Groenendijk

2012

Belgisch kampioen Master Laser
Standard

Martin van Olffen

2012

Europees kampioen Teamzeilen

Wouter van der Enden, e.a.

2013

Nederlands kampioen Laser Standard

Rutger van Schaardenburg

2013

Zilver Europees kampioenschap Laser
Standard

Rutger van Schaardenburg

2013

Brons Europees kampioenschap Laser
Radial Master

Martin van Olffen
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Margriet Pannevis
Theo Smits
JJ Korpershoek

Peter Copper
Wim van ’t Hoogerhuys
Remco de Goederen

RZV-VOORZITTERS
1912
1916
1920
1921
1923
1925
1929
1932
1936
1961
1980
1994
2002
2005
2005
2008
2010

J. Hendriks
Th. B. A. Laurentius
G. Lewedag
J.N. de Jong
F. Oly
G. van Vessem
G. Lewedag
F. Oly
G. van Dusseldorp
H.F. van ’t Hoogerhuys
K. in ’t Veld
C.P.J. van Muyden
H.G. Maronier
W.v.d. Bos (a.i.)
A. Vloemans
J.M. Schonk
P.T. de Weerdt
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JUBILEUMBOEK

JUBILEUMBOEK RZV100
verleden, heden als toekomst komen
ruimschoots aan bod.
In ruim 100 pagina’s, full colour uitgegeven, vindt iedereen die de RZV
en de Kralingse Plas een warm hart
toe draagt iets van z’n gading.
Meer informatie over dit boek en
hoe te bestellen is te vinden op de
website.

Ter ere van het 100-jarig bestaan van
de RZV in 2012 is een jubileumboek
uitgegeven waarin u niet alleen alles
over de rijke geschiedenis van de
Rottedamsche Zeilvereeniging vindt,
maar waarin ook ruime aandacht
besteed wordt aan de betekenis van
de RZV binnen de wedstrijdzeilerij in
Nederland en ver daarbuiten. Zowel
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