
 

 

Juli 2013   

 

 

 

 

ieuwsbrief Rotterdamsche Zeilvereeniging 

 

 
 

Van de voorzitter 

Het zeilseizoen is alweer volop aan de gang en de eerste trainingen en wedstrijden zijn alweer achter de rug. Lees meer. 

 

Laser Team Rotterdam 

Onder de vlag van World Port Sail waarbij meerdere verenigingen rond de Kralingse Plas (en zelfs daarbuiten) samenwerken om 
een hechte groep zeilers te creëren en die te begeleiden tijdens nationale wedstrijden, is begin dit jaar een Lasergroep opgericht. 
Lees meer. 

 

Team Rotterdam Optimist 

Ook de Optimistenzeilers van de RZV hebben de afgelopen maanden flink getraind. De resultaten zijn dan ook goed merkbaar. 
Om hun activiteiten te volgen ga naar de nieuwspagina op de website.  

 

JZO in volle gang 

De Jeugd Zeil Opleiding van de RZV is weer begonnen. De beginnende zeilertjes hebben de vuurdoop doorstaan door de eerste 
twee dagen met flinke wind te beginnen. Voor verdere informatie over de JZO klik hier.  

 

JZO-week 2 – 2013: er is nog plaats! 

Na een enorm succes vorig jaar worden dit jaar op de RZV maar liefst twee JZO-weken georganiseerd. JZO-week 1 is al 
helemaal volgeboekt, maar in JZO-week 2, van 26 t/m 30 augustus, is nog wel plaats. Klik hier voor de verdere informatie.  

 

Woensdagavondwedstrijden succes 

Iedere woensdagavond komen 25 tot 30 Lasers aan de start. Om 19.15 uur is de eerste start en tot nu toe is het gelukt om twee 
wedstrijdjes op een avond te zeilen. Het is een spannende strijd. Klik hier voor de uitslagen. 

 

Nieuwe bestuursleden gezocht  

Het bestuur zoekt kandidaten voor de vacatures in het bestuur van de RZV.  

Onze penningmeester heeft te kennen gegeven dat hij na de Najaarsvergadering  wil stoppen met zijn werkzaamheden. Dat 
betekent dat we nu formeel drie vacatures hebben, te weten commissaris gebouwen, secretaris en penningmeester.  

Heeft u interesse in een bestuursfunctie, laat het ons weten! Spreek één van ons aan in het clubhuis of stuur een mail naar 
secretaris@rzv.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. 

 

Automatische incasso 

Heeft u al een machtiging tot automatische incasso afgegeven? Een automatische incasso vereenvoudigt ons administratieve 
proces en levert u betalingsgemak op: een win-win-situatie. Heeft u nog geen machtiging afgegeven, doe het dan alsnog door 
het invullen en ondertekenen van het machtigingsformulier.  

 

Nieuwe leden 

Wij heten Leo Peters en Tako Heins welkom als nieuw lid van de RZV.  

 

Geboren 

Wij feliciteren Jasper en Margreet Munier-Bakkeren met de geboorte van hun zoon Jort.  

 

N 

https://www.rzv.nl/pages/222/van-de-voorzitter-juli-2013/?preview=true
https://www.rzv.nl/pages/2/nieuws-rotterdamsche-zeilvereeniging/?newsid=269&cat=8#id269
https://www.rzv.nl/pages/208/nieuws/
https://www.rzv.nl/pages/101/jeugd-zeilopleiding-jzo/
https://www.rzv.nl/pages/128/jzo-week/
https://www.rzv.nl/uploads/woensdagavond%20wedstrijden/wa_26-6-2013.htm
mailto:secretaris@rzv.nl
https://www.rzv.nl/uploads/docs/forms/machtiging_voor_doorlopende_automatische_incasso.pdf
https://www.rzv.nl/pages/2/nieuws-rotterdamsche-zeilvereeniging/?newsid=274&cat=1#id274
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Conny van Rietschoten Trofee 

Tot 15 oktober 2013 kunt u zeilers, zeilsters of zeilteams voordragen aan de jury om in aanmerking te komen voor de Conny van 
Rietschoten Trofee, de Flyer Trofee of de Maas Trofee. Lees verder.  

 

Verbouwing benedenverdieping clubgebouw zo goed als gereed 

De afronding van de werkzaamheden door de aannemer is op 14 juni gevierd met een zeer geslaagde wijnproeverij, BBQ en 
optreden van een Big Band. De komende weken zal er nog hard gewerkt worden om het geheel netjes af te ronden.   

 

The making off van het jubilieumboek RZV 100 

Hoe is het jubileumboek RZV 100 tot stand gekomen? Klik hier om dit te lezen en het filmpje te bekijken.  

Er zijn nog een aantal exemplaren via de website te bestellen. 

 

RZV activiteiten kalender 

Hoewel de activiteiten gedurende de zomervakantie wat minder zijn raden wij u aan wel de activiteitenkalender op de website 
goed in de gaten te houden.  

 

Serge Kats nieuwe manager Topsport Watersportverbond 

Het Watersportverbond stelt per 1 september 2013 ex-topzeiler en lid van verdienste van onze vereniging Serge kats aan als 
manager Topsport. Lees verder. 

 

Delta Lloyd 

Van 21 t/m 25 mei werd de Delta Lloyd Regatta voor Medemblik verzeild. Aan dit sterk bezocht internationale evenement deden 
Duko en Rutger in de Laserklasse mee. Rutger wist na een zinderende finale de overwinning te behalen. Ook was de RZV in de 
organisatie goed vertegenwoordigd. Het comité van de RZV nam de baan voor de 49 en 49RX voor haar rekening. Remco moest 
met zijn team lange dagen maken onder koude weersomstandigheden met veel buien en draaiende wind. Margriet Pannevis was 
secretaris van de jury. Voor foto’s, uitslagen etc klik hier.  

 

 

 

 

https://www.rzv.nl/uploads/docs/wedstrijdzeilen/Conny_van_Rietschoten_persbericht_2013.pdf
http://www.slwc.nl/index.php/work/client/rotterdamsche-zeilvereeniging-100-jaar
https://www.rzv.nl/pages/105/jubileumboek-rzv100/
https://www.rzv.nl/pages/206/rzv-activiteiten-agenda-2013/
http://www.watersportverbond.nl/Content.aspx?sid=&cid=&mid=2&mnu=&ctl=details&nid=2922
http://www.deltalloydregatta.org/

