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Bericht commissie Horeca RZV
De commissie Horeca RZV wil u graag berichten over de voortgang in het Horeca traject van de vereniging. Klik hier voor de
brief van de commissie aan de leden.

Afscheid Lia en Danny / mosselavond op vrijdag 27 september
Na 12½ jaar werkzaam geweest te zijn op de vereniging nemen Lia en Danny afscheid en dit willen we niet ongezien voorbij
laten gaan. Op vrijdag 27 september organiseert de vereniging in samenwerking met Lia een mosselavond. De avond wordt
opgeluisterd door onze huisband “Partners”. Klik hier voor verdere informatie.

Rutger wint zilveren medaille tijdens EK Laser in Dublin
Tijdens de EK Laser in Dublin heeft Rutger een geweldige tweede plaats weten te bemachtigen. Stiekem ging hij toch wel voor
een podiumplaats, maar dat had hij niemand verteld!!! Klik hier voor het bericht van het Watersportverbond.

Woensdagavondwedstrijden
Er zijn in het najaar weer drie woensdagavondwedstrijden gevaren. Op dit moment leidt Wilmar Groenendijk ruim het
klassement. Er zal vandaag, 18 en 25 september nog gevaren worden. Voor de uitslagen klik hier.

Rotterdam Charity Regatta
Aanstaande zaterdag wordt op de Kralingse Plas een lange afstandszeilwedstrijd georganiseerd om geld in te zamelen voor de
drie Rotterdamse zeilwedstrijdteams met een beperking. De regatta is een initiatief van de Stichting Plons, georganiseerd in
samenwerking met de zeilverenigingen R.Z.V. en W.S.V.R. Het weer belooft dit weekend beter te worden, dus een goede reden
om mee te doen en te genieten van de laatste zomerdagen. Informatie en inschrijven via rotterdamregatta.nl

JZO–weken groot succes
Zowel in de eerste week als in de laatste week van de zomervakantie is er weer een JZO-week georganiseerd met groot succes.
Zowel de kinderen als de instructeurs hebben het reuze naar hun zin gehad. Om een indruk te krijgen hoe de sfeer was klik hier
voor de foto’s.

Prestaties leden tijdens internationale wedstrijden
De RZV heeft nog steeds fanatieke wedstrijdzeilers. We proberen ze altijd te volgen. Op de website hebben we een aparte
nieuwspagina onder Wedstrijdzeilen om op de hoogte te blijven.

