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Nieuwjaarsreceptie 

Traditiegetrouw is de nieuwjaarsreceptie van de RZV op nieuwjaarsdag. Klik hier voor de volledige uitnodiging. 

 

LET OP UW SAECK!!!!!! en daarmee op die van ons allen 

Enige tijd geleden werd ik gewaarschuwd door onze havenmeester Caro dat er een lijn stuk was aan onze Varuna. Even later 
kwam de vraag: “had je ook een motor?” “had” was hier inderdaad het juiste woord. Klik  hier om het verhaal van onze 
havencommissaris verder te lezen.  

 

Horecanieuws 

Zoals bekend begint te raken geeft de deelgemeente binnen de bestaande vergunningen weer ruimte om “externe” festiviteiten 
te houden. Onder die regelgeving vallen bijvoorbeeld: een borrel, receptie, trouwfeest, diner en dergelijke voor groepen van 
(voornamelijk) niet-leden. Dergelijke evenementen mogen 12 maal in een heel jaar gefaciliteerd worden. Klik hier om het gehele 
artikeltje te lezen.  

 

Tapas avonden 

De tapas avonden blijken een groot succes te zijn. Voorlopig staat iedere eerste vrijdag van de maand een tapas avond op het 
programma. De eerstvolgende zal op 7 februari 2014 zijn. Graag per e-mail of telefonisch (06 589 64 943) aanmelden bij Hennie 
Louw.  Houd goed de activiteitenkalender in de gaten.  

 

Maaltijden op zondagavond 

Op zondagavond zal Hennie doorgaan met het verzorgen van een maaltijd. Hij wil wel vragen om per e-mail of telefonisch 
(0658964943) te reserveren. Dit voorkomt dat er veel eten weggegooid moet worden.  

 

Afwezigheid pachter tijdens feestdagen 

Hennie is tijdens de feestdagen niet aanwezig en daarom zal de bovenzaal vanaf zaterdag 21 december tot en met dinsdag  

7 januari 2014 gesloten zijn. Voor de nieuwjaarsreceptie op 1 januari heeft hij natuurlijk een uitzondering gemaakt.  

 

Rotterdam loopt warm voor skûtsjes 

De geruchten gaan dat in mei 2014 op de Kralingse Plas gestreden zal worden in skûtsjes om de Kralingse Cup. Lees verder.. 

 

Rutger van Schaardenburg behaalt vierde plaats WK Laser in Oman 

Tijdens het WK Laser in Oman is Rutger vierde geworden met gelijk aantal punten als nummer drie. Omdat hierdoor de scores 
tellen van de afzonderlijke races viel hij net naast het podium. Rutger is tevreden met het afgelopen seizoen en geeft aan dat hij 
veel stappen heeft gezet. Wij feliciteren Rutger met zijn vierde plaats. Lees verder voor het verslag van het Watersportverbond.  
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http://www.rzv.nl/uploads/Nieuwjaarsreceptie_2014_A.pdf
https://www.rzv.nl/pages/2/nieuws-rotterdamsche-zeilvereeniging/?newsID=344&cat=1#id344
https://www.rzv.nl/pages/260/horecanieuws-externe-festiviteiten/?preview=true
mailto:info@wijnsafari.nl
https://www.rzv.nl/pages/257/rzv-activiteiten-agenda-2014/
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http://www.skutsje.nl/skutsje2/rotterdam-loopt-warm-skutsjes/
http://www.watersportverbond.nl/Content.aspx?sid=&cid=&mid=2&ctl=details&nid=3160
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Eerste 29-er gesignaleerd op de Kralingse Plas 

Recentelijk heeft het Watersportverbond zich duidelijk uitgesproken over de ondersteuning van de 29-er ten koste van de 420. 
Met medewerking van de klassenorganisatie van de 29-er en met een promoboot van SailCenter hebben verschillende 
jeugdzeilers van Team Rotterdam in een trainingsweekend kennis kunnen maken met deze ranke skiff. Lees meer... 

 

RZV-zeilers doen goede zaken tijdens 6-uren van Nieuwe Meer 

Op zondag 10 november werd onder zeer variabele omstandigheden de 6 Uren van de Nieuwe Meer gehouden. Van geen wind 
tot een redelijke wind; van stralende zon tot een felle bui. De 42 teams en de talloze toeschouwers hebben kunnen genieten. 
Onder deze 42 teams waren veel RZV-zeilers, jong en oud, hele families namen deel. En natuurlijk behaalden onze RZV-ers ook 
nog wat prijzen binnen. Klik hier voor de uitslagen, en hier voor de foto’s die je zeker niet moet missen.  

 

Martin van Olffen wint bronzen medaille tijdens WK Laser Master 

Martin van olffen heeft in Oman de bronzen medaille gewonnen tijdens het Wereld Kampioenschap Laser Radial Master.  

Lees meer.....  

 

Verslag Boterletterwedstrijden 2013 

Op 30 november en 1 december werden voor de 49ste maal de Boterletterwedstrijden georganiseerd. Lees meer... 

 

Succesvolle najaarstraining 

Ondanks de koude tenen hebben we geweldige trainingen in het najaar gehad. Iedereen deed erg goed zijn best en er zijn grote 
stappen gemaakt. Tijdens de Boterletterwedstrijden zeilden de vijf zeilers met wildcard tussen de top van Nederland en hebben 
het super gedaan. Klik hier voor de gemaakte foto’s en filmpjes.  
 

En tot slot: 

 
 

 

https://www.rzv.nl/pages/2/nieuws-rotterdamsche-zeilvereeniging/?newsID=346&cat=8#id346
http://wvdekoenen.nl/uitslagen/
http://www.flickr.com/groups/2414178@N23/pool/
https://www.rzv.nl/pages/2/nieuws-rotterdamsche-zeilvereeniging/?newsID=349&cat=10#id349
https://www.rzv.nl/pages/2/nieuws-rotterdamsche-zeilvereeniging/?newsID=347&cat=10#id347
https://www.rzv.nl/pages/195/t-b-foto-s-films/

