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Van de voorzitter

We staan weer aan het begin van een nieuw zeilseizoen. De voorjaarstrainingen van team RZV zijn dit weekend
begonnen en de gevorderde wedstrijdzeilers van Team Rotterdam die deelnemen aan de nationale wedstrijden zijn al
weer een paar weken bezig. Lees verder
Tapas avond op vrijdag 11 april met lezing van Geert van der Kolk
In de afgelopen maanden heeft Hennie een aantal tapas avonden met succes georganiseerd. Aanstaande vrijdag 11 april zal
tijdens de reguliere tapas avond Geert van der Kolk een lezing houden. De kosten voor de tapas zijn € 15,00 en dé aanbieding
van de avond is het boek “Telegram voor Mecánico” door de auteur gesigneerd voor € 15,00. Inschrijven vóór donderdag 10
april a.s. op info@wijnsafari.nl of telefonisch 06 589 649 43 (Hennie Louw).
Boten feestelijk te water op zaterdag 12 april
Op zaterdag 12 april gaan de boten weer te water. Vanaf 8.30 uur is een ontbijt beschikbaar, ook in een luxe versie met een glas
bubbels erbij!. Vanaf 15.00 uur zijn er Zuid-Afrikaanse boerewors rollen (hotdog maar dan anders..!) van de BBQ.
Voorjaars special op zondag 13 april
Klussen op de boot of gewoon lekker genieten op de RZV terwijl de Rotterdam marathon langs de RZV komt?
Voorjaars special van Hennie: 1x fles Procecco, stokbrood, smeersels en hapjes voor twee personen voor op het terras of op de
boot! Er zullen ook BBQ-pakketten verkrijgbaar zijn. BBQ en briketten zijn gratis beschikbaar!
Woensdagavondwedstrijden
Ook dit jaar organiseert de RZV de traditionele woensdagavondwedstrijden in de voor- en nazomer. De eerste wedstrijd staat
gepland op woensdag 30 april. In principe kan in elke klasse deelgenomen worden. Kijk voor verdere informatie op de website.
Binnenkort is het mogelijk om on line in te schrijven.
Even niet zeilen maar fietsen
Cees en Stefanie van Wendel de Joode, ouders van twee zeilers van Team Rotterdam én sponsor van het team gaan tussen het
drukke zeilprogramma van 2014 door op 5 juni naar Frankrijk om (weer) mee te doen aan de Alpe d’Huez. Naast de sportieve
prestatie om de Alpe d’Huez te beklimmen willen zij zoveel mogelijk geld op zien te halen door de strijd tegen kanker. Zij zijn blij
met elke euro die ze ophalen. Meer informatie hierover kunt u hier lezen. Wij wensen Cees en Stefanie heel veel succes!!
12-voetsjol 100 jaar
In 2014 is de 12-voetsjol honderd jaar een erkende zeilklasse in Nederland. Nog niet zo heel lang geleden lagen er op de RZV
een heleboel van deze houten wedstrijdboten waarin zeer fanatiek gevaren werd. De jol is nog steeds zeer popluair en in
Nederland wordt er nog steeds heel actief in gezeild. Er worden jaarlijks oude boten gerestaureerd en nieuwe jollen gebouwd. In
het komende zeilseizoen zullen vijf nieuwe jollen het water voor het eerst zien. Lees meer nieuws over dit jubileum op de
website http://www.twaalfvoetsjollenclub.nl/
Introductie Splash nieuwe stijl
Hoewel er bij de RZV niet heel veel Splash-zeilers actief zijn blijft de Splash toch een superleuke jeugdboot. In 2014 wordt het
bootje uitgebreid met nieuwe zeilen en in een nieuw jasje gestoken. Voor meer informatie klik hier.
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Inschrijving mogelijk voor de jeugdzeilopleiding (JZO) 2014
De inschrijving voor de JZO en JZO-weken is geopend. Kijk op de JZO-pagina van de website voor algemene informatie. Wacht
niet te lang om zeker te zijn van deelname aan een leuke en leerzame JZO!!!
Team Rotterdam: wat een team!
Team Rotterdam heeft de eerste voorjaarstrainingen er al weer op zitten. Na een winter waarin iedere woensdagavond hard is
gewerkt aan de fysieke conditie onder leiding van Rob Verploegh werd het weer tijd voor de trainingen op het water. Zowel de
Laser (Radiaal en 4.7) als de RS Feva en Optimist waren zeer goed vertegenwoordigd door zeilers van dit ambitieuze en
gezellige team. Lees verder.
In memoriam Annelies Mook
Helaas ontvingen wij het bericht dat op 7 maart Annelies Mook, echtgenote van Ad, geheel onverwacht is overleden. Annelies
kwam regelmatig op de vereniging en wij herinneren haar als een zeer gastvrije vrouw, met name tijdens de “Zeelandtochten”
die vaak op hun schip eindigden onder het genot van een hapje en drankje. Wij wensen Ad en verdere familie veel sterkte bij het
dragen van dit verlies.
Voorjaarstrainingen
De voorjaarstrainingen zijn op 6 april weer begonnen. Deze trainingen bestaan uit zes trainingsdagen voorafgaand aan de Combi
Rotterdam. Nieuw dit jaar is dat, net als bij de jeugdzeilopleiding (JZO), de lunch is inbegrepen (als de training bij de RZV
plaatsvindt). Kijk voor alle informatie op de Voorjaarstraining-pagina.
Algemene ledenvergadering voorjaar
Op vrijdag 28 maart jl vond de algemene ledenvergadering plaats. De belangrijkste punten waren de bestuursverkiezingen
waarbij Maartje Zindler haar functie als zeilcommissaris neerlegde. Deze functie is nu vacant maar Manfred Zielinski neemt
vanuit het bestuur haar taken over. Henny Op de Weegh is benoemd als tweede penningmeester. De nieuwe uitgave van de
Zelflozer werd gepresenteerd en uitgedeeld aan alle aanwezigen. Het informatieboekje zal binnenkort naar alle leden worden
verzonden. De notulen zullen binnenkort op de website geplaatst worden.
Goede resultaten door RZV-ers tijdens Grevelingencup
Tijdens de Grevelingencup hebben onze RZV-leden goede resultaten neergezet: in de klasse First 31.7 behaalde de "Blauwe

Knoop" de eerste plaats met aan boord Cor de Vries. In de klasse ORC eindigde de "Jam Session" (J122) met Nic Bol aan
boord eveneens de eerste plaats en de "Maas" (X35) met een nagenoeg gehele RZV-bemanning de derde plaats. Deze
gezellige winterserie werd door de bemanning van de "Maas" op passende wijze afgesloten met een goede maaltijd op de
RZV. De volledige uitslagen en meer informatie over dit evenement kunt u vinden op http://grevelingencup.nl/.
Aanmelding nieuwe leden

De ballotagecommissie maakt u graag attent op de onderstaande kandidaatleden die zich in de afgelopen maand hebben
aangemeld.
De heer R. Andringa, woonplaats Rotterdam. Zijn dochter is al lid van de RZV en hij zou graag ook lid willen
worden.
De heer J.P. Happel jr, woonplaats Rotterdam. Is jarenlang lid geweest. Komt nu graag weer terug. Zijn vader
J.P. Happel (sr) heeft een bootje de Nostalgie 2.
De heer C. Heblij, woonplaats Rotterdam.
De heer D.S. van Slooten, woonplaats Rotterdam. Wil graag lid worden in combinatie met een havenligplaats
voor een Randmeer om te genieten van de plas.
Joris Overeem (jeugdlid) , woonplaats Rotterdam. Heeft bij Henk van Gent de diploma’s CWO 1, 2 en 3 gehaald.
Wil graag verder leren.
Indien er naar aanleiding van hun aanmelding vragen of opmerkingen zijn, wordt u verzocht binnen 14 dagen contact op
te nemen met deze commissie.
Ontdekkingsreis door de wonderlijke wereld van wijn
In februari en maart is de eerste basis wijncursus op de RZV aangeboden door onze eigen vinoloog, de RZV-gastheer
Hennie Louw. Klik hier voor een kort verslag en een kleine impressie.
Skûtsesilen Holland op de Kralingse Plas
Op donderdag 22 mei tot en met zaterdag 24 mei vindt het zeilevenement “skûtsjesilen Holland op de Kralingse Plas
plaats, een evenement dat van oudsher uit Friesland naar Rotterdam komt. Klik hier voor meer informatie.

