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Beste leden, 
 
Voor u ligt een nieuwe editie van de Zelflozer. Tijd 
om alle leden weer iets te laten horen van het 
bestuur.  
 
In het voorjaar zijn twee nieuwe bestuursleden 
aangetreden:  Peter Wismeijer en 
ondergetekende zijn enthousiast begonnen met 
hun werkzaamheden als respectievelijk 
penningmeester en secretaris.  
 
Helaas bleek kort voor de zomer dat de voorzitter, 
Harry Maronier, ziek is en dat het bestuur het 
enige tijd zonder hem moet doen. Wij betreuren 
het zeer dat wij Harry tijdelijk moeten missen, 
maar voor de vereniging geldt dat alles gewoon 
door moet gaan.  
 
Op de algemene ledenvergadering in het najaar 
zult u horen of het bestuur hierin is geslaagd.  
Verderop in de Zelflozer nodigt het bestuur u 
daarom uit om de ledenvergadering op 29 oktober 
2004 bij te wonen. 
 
Het is alweer enige tijd geleden dat u een 
exemplaar van de Zelflozer heeft ontvangen.  
Om vaker tot een editie te komen wil ik alle leden 
vragen mee te denken en een bijdrage te leveren 
voor de Zelflozer. Dit hoeven geen lange verhalen 
te zijn, maar het kunnen ook korte anekdotes zijn 
over bijvoorbeeld wat u heeft meegemaakt op de 
vereniging of binnen de zeilwereld. De Zelflozer is 
immers een blad voor en door leden van de RZV. 
De redactie ziet uw bijdrage graag tegemoet!. 
 
Ik wens eenieder veel plezier met het lezen van 
de Zelflozer en zie u graag op 29 oktober a.s. 
 
 
Judith Wisse 
secretaris 

 
 
 

 

 
 
 
 
Geboren: 
 
Thijmen Cornelis, zoon Martijn en Wendy van 
Muyden – van Hellemond op 3 maart 2004  
Finn, zoon van Annemiek van Kinderen en Guido 
Kats op 12 juni 2004. 
 
 
Op 8 september 2004 bereikte ons het bericht dat 
Jules Boeve is overleden. Zijn ouders hebben 
maar kort van hem kunnen genieten, maar zoals 
zij schrijven hebben zij dat met volle teugen 
gedaan. Wij wensen hen veel sterkte met het 
verwerken van dit verlies. 
 
 
Nieuwe leden  
de heer G.P. Akkersdijk werkend 
mevrouw M.P. van der Ploeg werkend 
mevrouw J. Wisse  werkend 
de heer  M.L. Egeter  werkend 
de heer P.A. de Haan  werkend 
de heer J.J. Munier  werkend 
de heer D.J. van der Meer werkend 
Christiaan van Garderen jeugdlid 
Jort van Dalen   jeugdlid 
Cas van der Rest  jeugdlid 
Jorrit de Vries    jeugdlid 
Jelle de Vries   jeugdlid 
Gijs de Jager   jeugdlid 
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De Optimistzeilers van de RZV 
 
Wat hebben onze optimistzeilers het afgelopen 
jaar zoal gedaan? 
 
In januari, februari en maart hebben zo’n 15 
zeilers iedere zaterdag deelgenomen aan een 
conditietraining onder leiding van een sportleraar 
in sportschool “Fit Sportland Schiedam”. Niet 
alleen werd gewerkt aan de conditie en kracht, 
maar met name kreeg de coőrdinatie de 
aandacht. De laatste training werd afgesloten met 
een gezellig etentje in ons clubgebouw met 
aansluitend een lezing door Josje Dominicus, 
international judge, over de regels van het 
wedstrijdzeilen. Fred Kats legde met behulp van 
een opgetuigde Optimist in de bovenzaal de 
kneepjes van “het goed trimmen van je bootje” uit. 
Het was (ook voor de ouders) een gezellige en 
zeer leerzame avond.  
 
In maart begonnen de voorjaarstrainingen. Vier 
zondagen werden twee groepen Optimisten 
getraind door Karin, Rianne, Richard, Joost en 
Jip. De laatste zondag werd een 
grootwatertraining op het Haringvliet voor 
Hellevoetsluis gehouden. We waren te gast bij 
“Watersportvereniging Helius” en de kinderen 
werden tussen de middag op patat met kroket 
getrakteerd.  

 
In mei startte de “Jeugd Zeil Opleiding” onder 
leiding van Barbara Vial. In totaal deden 27 
kinderen mee. Voor de beginners was de eerste 
zaterdag gepland voor de bekende zwembadles. 
Drie Optimisten werden naar het Oostelijk 
Zwembad gebracht waar de kinderen in heerlijk 
warm water en onder rustige omstandigheden 
leerden hoe je met zo’n bootje om kan slaan, 
recht kan krijgen, en wat te doen als je bootje 
doordraait en je eronder ligt. Er waren vier 
groepen die gedurende zes zaterdagen voor de 
CWO-diploma’s werden klaargestoomd door de 
trainers Rianne, Wilco, Jeoffrey, Bastiaan, 
Caroliene, Jitse, Mike, Sjaak en Jip.   
De laatste zaterdag werd feestelijk afgesloten met 
diploma zeilen, lekker lunchen, 
behendigheidsspelletjes in je Optimist, 
ouderwedstrijd en natuurlijk het diploma uitreiken.  
Voor de gevorderde zeilers was er de 
mogelijkheid om een aantal Combiwedstrijden te 
varen om zo kennis te maken met het 
wedstrijdzeilen. In Hank presteerde Peter Schonk 
het om zijn allereerste wedstrijd te winnen. Helaas 
was hij te vroeg gestart en verzuimde het comité 
hem terug te roepen. Wel diskwalificeerde het 
comité hem helaas!! Diemer Feenstra won in 
Hank de eerste prijs in de A.  
 
Na zeven series stonden de RZV-zeilers als volgt 
in de eindstand: 
 
 

In de A-klasse:  

• 6
 

Christiaan van Garderen 

• 7e  Diemer Feenstra 

• 13
e
  Froukje Feenstra 

• 14
e
  Kelian Lankester 

• 15
e 

Dirk Jan Korpershoek 

• 18
e
  Inne den Toom 

• 20
e
  Thijs Willemse 

 
In de B-klasse 

• 6
e
  Moshe Vrijmoet 

• 10
e
  Duko Bos 

• 12
e 

Kim Bos 

• 18
e
  Tim Bosman 

 
en in de C-klasse: 

• 6
e
  Peter Schonk 

• 17
e
 Daan Bosman 

• 20
e
  Niels de Vries 

• 24
e
 Tim de Weerdt 

 
Na de JZO en Combi wedstrijden begon de 
zomervakantie. Tijdens de eerste week van de 
vakantie deden tien Optimistzeilers van de RZV 
mee aan het Optimistenkamp van de Strikhoek in 
Stellendam. Het was een geweldige week waarin 
de kinderen veel hebben geleerd maar ook veel 
hebben genoten. Daarna was het natuurlijk met 
paps en mams mee op vakantie al dan niet met 
de boot (wéér zeilen!!!).  
 
Na de zomervakantie was er de mogelijkheid om 
op de woensdagmiddag “begeleid te zeilen” op de 
Kralingseplas. Dat hield in dat er geen echte 
training gehouden werd, maar dat er begeleiding 
op het water was met als doelstelling het zeilen te 
stimuleren, uurtjes te draaien en vooral plezier op 
het water te hebben. Ondergetekende had dan 
altijd nog wel de neiging om een paar boeien uit te 
leggen of de kinderen op fluitsignaal overstag te 
laten gaan, dan wel te laten gijpen, soms een 
360° of een 720° te laten draaien,  eerst links en 
dan ineens rechts, wat eigenlijk toch erg lastig 
leek. Toch bleef “langs het naaktstrand zeilen” de 
leukste activiteit op zo’n middag. De 
(speelgoed)verrekijkertjes waren dan ook een 
vaste uitrusting aan boord!!!! 
 
Het najaar staat nu weer voor de deur en de 
droogpakken worden weer uit de kasten gehaald. 
Zolang het weer het toelaat wordt er nog op 
woensdag gezeild, maar in november zullen de 
Optimisten weer op de plas te zien zijn voor hun 
najaarstrainingen. Dan wordt er onder alle 
weersomstandigheden fanatiek getraind.  
 
Ik hoop dat onze Optimistzeilers nog heel veel 
jaren en met net zoveel plezier als het afgelopen 
seizoen op het water te vinden zijn.  
 
 
Henny Bos-Vegter  
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Uitnodiging Algemene ledenvergadering najaar 2004  
 
Het bestuur van de Rotterdamsche Zeilvereeniging nodigt hierbij alle leden en hun partners uit tot het 
bijwonen van de jaarlijkse najaarsvergadering voor de leden, te houden op vrijdag 29 oktober 2004.  
Aanvang:   20.00 uur 
Waar:   Kralingse Plaslaan 113 te Rotterdam 
 
 
 
Agenda: 
 
 
1. Opening 
2. Notulen van de Algemene ledenvergadering voorjaar 2004  
3. Ingekomen stukken 
4. Uitreiking van insignes voor jubilea 

 
Voor 60 jaar onafgebroken lidmaatschap: de heer J. Belder 
 
Voor 50 jaar onafgebroken lidmaatschap: R. Veldhuizen 
 
Voor 40 jaar onafgebroken lidmaatschap: de heer J. de Reus, de heer R. Breur, de heer F. van Houdt, 
de heer TH. Van Dijk; 
 
Voor 25 jaar onafgebroken lidmaatschap: de heer W. Arkenbout, de heer W. Verheijden, de heer A. van 
Hagen,  de heer W. Sikkelerus, de heer R. Coert. 
 

5. Huldiging der kampioenen 
6. Uitreiking van de Van ’t Hoogerhuys Wisseltrofee. 
7. Mondeling verslag van de penningmeester betreffende de financiële stand van zaken 
8. Vaststelling van de contributie-, entree- en havengelden voor het verenigingsjaar 2005. Het bestuur stelt 

voor om de contributie voor werkende leden te verhogen tot € 120,-, voor ondersteunende leden tot € 
110,-, voor jeugdleden tot €  65,-.Het entreegeld zal tot €  90,- worden verhoogd. Voor de havengelden 
stelt het bestuur een verhoging voor van 1,2 % 

9. Benoeming kascommissie 
10. Benoeming ballotagecommissie: Mevr. M. Groen en mevr. A. D.G.M.Eppink zijn aftredend. Mevr Eppink 

stelt zich herkiesbaar. De ballotagecommissie zal bestaan uit de heren J. Mani, W.J. van den Bos, 
mevrouw A. D.G.M.Eppink en de secretaris. Voor mevrouw Groen wordt nog gezocht naar vervanging. 
Kandidaten kunnen zich opgeven bij de secretaris. 

11. Mededelingen van het bestuur 
12. De toekomst van de RZV 
13. Herinrichting 
14. Rondvraag 
15. Sluiting 
 
De ingekomen stukken, genoemd onder punt 3 van de agenda dienen per brief of per e-mail uiterlijk op 
maandag 25 oktober 2004 te zijn ontvangen op het postadres van de vereniging, Kralingse Plaslaan 113, 
3062 CD Rotterdam of op het mailadres van de secretaris (RZV-secretaris@planet.nl). 
 
Het bestuur verzoekt eenieder om tijdens de vergadering niet te roken. 
 
Namens het bestuur, 
 
J.W. Wisse, secretaris 
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Notulen van de Algemene Voorjaarsledenvergadering van de Rotterdamsche Zeilvereeniging, 
gehouden op vrijdag 26 maart 2004 in het clubgebouw van de vereniging aan de Kralingse Plaslaan 
113 te Rotterdam 
 
Aanwezig: 77 leden 
 
Opening 
De voorzitter opent om 20.05 uur de vergadering en heet iedereen welkom. Voorgesteld wordt om een 
pauze tussen punt 8 en 9 in te lassen.  
 
Voor de vergadering ingekomen stukken 
De secretaris heeft bericht van verhindering ontvangen van Evert Jan Rutgers, Wim van ‘t Hoogerhuis, Ton 
v.d. Cammen, Ad Heintz en Jolanda Dieleman. Verdere ingekomen stukken zijn: 
 
Brief van Cees van der Ree waarin hij zich kandidaat stelt voor het voorzitterschap van de vereniging. 
 
E-mail van Wim van ’t Hoogerhuys. Samenvattend legt hij uit waarom hij besloten heeft niet op de 
vergadering te komen. Hij wil geen gebruik maken van het recht als lid om te stemmen omdat hij zelf 
bestuurslid van een vereniging is en daarom niet mee wil werken aan het onthoofden van het bestuur van 
een andere vereniging. Hij is van mening dat het de vereniging niet goed doet wanneer de merkwaardige 
politieke escapades van de huidige voorzitter zich op de RZV afstralen, en adviseert hem daarom niet te 
streven naar een tweede termijn.  
 
Brief van de Herinrichtingscommissie gericht aan alle leden waarin de commissie haar medewerking opzegt 
voor het herinrichten van de bovenzaal van het clubhuis. De voorzitter stelt voor om dit punt te behandelen 
in punt 10 van de vergadering “mededelingen van het bestuur”.  
 
Kees in ‘t Veld vraagt de voorzitter om dit punt niet te verschuiven omdat bij punt 10 wellicht een ander 
bestuur achter de tafel zit. De voorzitter stemt toe het punt direct te behandelen.  
Jack Overwater krijgt het woord en meldt dat de commissie reeds een reactie op hun brief van het bestuur 
heeft ontvangen, waarin het bestuur aangeeft het te betreuren dat de brief aan alle leden gericht was.  De 
commissie heeft gekozen voor een open brief omdat het de hele vereniging aangaat. De vele vragen en de 
gang van zaken tussen de commissie en het bestuur vroegen om zo’n brief.  De commissie betreurt het ten 
zeerste dat de zaak zo gelopen is.  
Remco meldt de commissie dat hij zich het standpunt van een open brief uiteindelijk wel kan voorstellen en 
toont hiervoor begrip. Een betere communicatie van de kant van het bestuur was zeker mogelijk geweest 
hoewel meerdere malen met Jack is overlegd. Bij punt 10 van de vergadering komt het bestuur inhoudelijk 
terug op de herinrichting van de inrichting van de bovenzaal.  
 
Notulen van de Algemene Najaarsledenvergadering dd. 31 oktober 2003, welke zijn gepubliceerd in 
nummer 1 van de Zelflozer van dit jaar.  
De voorzitter neemt de notulen bladzijde voor bladzijde door en vraagt of er iemand een vraag of opmerking 
heeft over de inhoud van deze notulen.  
Kees in ’t Veld was niet aanwezig op genoemde vergadering. Hij vraagt zich af of Wim van’t Hoogerhuys de 
criteria van een mooie klok heeft kunnen geven. Het antwoord staat niet in de notulen vermeld maar luidt 
‘’neen’’.  
De notulen worden hierna goedgekeurd. 
 
Verslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2003.  
Het woord is aan de secretaris die haar jaarverslag voorleest. Na afloop ontvangt zij een applaus en de 
voorzitter bedankt haar voor het verslag.  
 
Verslag van de penningmeester over  het verenigingsjaar 2003.  
Het verslag ligt deze avond ter inzage op tafel. Het was mogelijk dit verslag een week vóór de vergadering 
op te vragen bij de penningmeester. De penningmeester neemt bladzijde voor bladzijde het jaarverslag door. 
Er is een licht verlies ten opzichte van 2002. De kosten voor het onderhoud van het clubgebouw zijn hoger 
uitgevallen. De energiekosten zijn dit jaar ook behoorlijk hoger, de reden hiervan is dat het gehele jaar een 
pachter aanwezig is geweest en vorig jaar een aantal maanden het clubgebouw gesloten was. De Ecotax 
was dit jaar lager dan het vorige jaar en de belasting werd voor drie jaar tegelijk geïnd. De Zelflozer werd 
tweemaal per jaar naar de leden verzonden i.p.v. vier maal per jaar, zodat die kosten lager waren. Theo 
geeft gelegenheid tot het stellen van vragen. Loeke Kluin merkt zoals al vele jaren op dat de thermostaat 
vervangen moet worden omdat ze veelvuldig op maandag en dinsdag rook uit de schoorsteen ziet komen en 
dus volgens haar de kachel staat te loeien. Remco antwoordt dat de kachel aanslaat als de temperatuur in 
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het clubgebouw onder de 15 °C komt. Theo meldt dat het hoofdzakelijk de elektriciteitskosten zijn die zijn 
toegenomen.  
Kees in ’t Veld ziet ondanks dat er bezuinigd wordt op het clubblad graag zijn naam vermeld in de 
advertenties. De voorzitter antwoordt dat dit inderdaad een drukfout is en dat er meer aandacht aan de lay 
out van de Zelflozer geschonken moet worden.  
Het verdere verslag wordt doorgenomen. Cees van Muyden vindt de winterberging een lastige post. De 
winterberging loopt van 15 oktober tot 15 april met als gevolg dat er altijd een aantal maanden overlap is in 
het nieuwe jaar. Het grootste deel van de winterberging wordt vóór het eind van het jaar geïncasseerd 
hetgeen betekent dat je een deel vooruit ontvangt. Theo antwoordt dat het geld op een aparte rekening voor 
het havenliggeld heeft gestaan en dat het bedrag nog niet overgeboekt was op het moment dat het verslag 
gemaakt werd. Het probleem blijft echter dat de winterberging over twee kalenderjaren loopt en dat in het 
verslag over één jaar gesproken wordt. Er blijft steeds sprake van een inhaaleffect.  
De voorzitter bedankt de penningmeester voor zijn werk. 
 
Verslag van de commissie tot het nazien van de boeken, bescheiden en kas van de penningmeester 
over het verenigingsjaar 2003.  
De kascommissie, bestaande uit Erik Frölke en Nanno Aukes, heeft het jaarverslag 2003 en de daarbij 
behorende financiële stukken gecontroleerd. De leden van deze commissie hebben een verklaring 
ondertekend waarin vermeld staat dat deze stukken een getrouw beeld geven van de financiële zaken met 
betrekking tot de Rotterdamsche Zeilvereeniging zodat de penningmeester gedechargeerd wordt.  
 
Begroting 2004. 
De penningmeester krijgt wederom het woord en verwijst allereerst naar de inkomsten. Dit jaar is met een 
aantal leden gekeken naar de toekomstige financiële situatie van de vereniging. Geconcludeerd is dat er 
geen geld extra gereserveerd kan worden waarna in de najaarsledenvergadering 2003 het voorstel om de 
contributie en het havenliggeld te verhogen is goedgekeurd. De penningmeester heeft de begroting daarop 
niet aangepast omdat het aantal leden van de vereniging afneemt. Niet alleen contributie wordt lager maar 
ook de inkomsten uit havenliggeld.   
Wat de uitgaven betreft valt te melden dat er geen grote uitschieters zijn. Er zijn eigenlijk geen 
veranderingen ten opzichte van vorig jaar. Theo geeft gelegenheid tot het stellen van vragen.  
Cees Immink merkt op dat de vereniging een prachtig gebouw heeft en dat het een rijksmonument is. Dit zal 
in de loop der jaren veel geld gaan kosten om het goed te onderhouden. Hij denkt dat het verstandig is om 
het clubgebouw onder te brengen in een stichting (bijvoorbeeld voor het in stand houden van 
rijksmonumenten) omdat de post “onderhoud” dan daadwerkelijk gebruikt moet worden voor het onderhoud 
van het clubgebouw. Remco meldt dat het bestuur op dit moment bezig is een meerjarenbegroting op te 
stellen om daarmee een onderhoudsubsidie aan te vragen bij de provincie Zuid Holland. Cees Immink meldt 
dat de overheid meer interesse heeft geld te geven aan een stichting voor onderhoud rijksmonumenten dan 
aan zeilzaken. Het bestuur zal het voorstel van de heer Immink in overweging nemen.  
 
Uitreiking staatsloten aan 1

e
, 50

ste
, 100

ste
, 15ste enz. contributiebetaler over het verenigingsjaar 2004.  

De penningmeester heeft geconstateerd dat de contributies van dit jaar iets sneller binnen zijn gekomen dan 
het jaar ervoor. Slechts 95 leden hebben op dit moment nog niet betaald. Er zijn 5 staatsloten te verdelen. 
Helaas waren de heren Wijngaard, Kuipers, Kotec, v.d. Sar en van Maaren niet aanwezig. Zij zullen hun 
staatslot toegezonden krijgen. De contributie van Tom Both stond als eerste op de rekening van de 
penningmeester, hij  mag zijn staatslot uitkiezen. Cees van Muyden is van mening dat de prijzen moeten 
vervallen aan de vereniging indien de winnaars niet op de vergadering aanwezig zijn. Misschien zijn we dan 
in één klap uit de financiële problemen! Theo merkt op dat we dat van te voren hadden moeten melden.  
Kees in ’t Veld merkt op dat in de statuten vermeld staat dat de contributie voor een bepaalde tijd betaald 
moet worden en dat er een boete geïnd wordt indien je te laat betaalt. Nu ontvangt men zelfs een staatslot 
indien er te laat betaald wordt. Zijn voorstel is om een andere toekenning van de prijzen te handhaven, 
bijvoorbeeld de eerste tien.  
Cees Immink ziet de nota’s liever aan het eind van het jaar in de bus vallen. Theo antwoordt hierop dat dit 
niet altijd mogelijk is, maar dat het voor zijn opvolger misschien een prima suggestie is. 
 
Om 21.05 uur schorst de voorzitter de vergadering voor een pauze van een half uur. Om 21.25 uur heropent 
hij de vergadering en geeft het woord aan Remco. Remco wil graag een presentje aanbieden aan de leden 
van de Herinrichtingscommissie voor hun inzet en biedt daarbij zijn excuses aan voor de gang van zaken.  
De heer Kats constateert dat het bestuur er als de kippen bij is om de HIC in de bloemetjes te zetten en het 
een gemakkelijke manier vindt om er af te komen. Hij stelt het op prijs om over de verdere gang van zaken 
ingelicht te worden. Remco antwoordt dat we bij punt 10 zeker hierop in zullen gaan.  
 
 
 

 7



Bestuursverkiezingen 
Volgens rooster is de voorzitter de heer H. Maronier aftredend. De heer Maronier stelt zich voor een nieuwe 
periode herkiesbaar. De heer C. van der Ree heeft zich kandidaat gesteld voor het voorzitterschap. Omdat 
wellicht het hele dagelijkse bestuur zal aftreden stelt de voorzitter een stemming voor om deze verkiezing 
voor het voorzitterschap door te laten gaan. Niemand is daar tegen doch de heer van Muyden stelt vast dat 
er volgens de statuten gewoon gestemd kan worden. Slechts in het rooster van aftreden mogen secretaris 
en voorzitter niet gelijk gepland staan.  
De voorzitter geeft vervolgens het woord aan Cees van der Ree om zich te profileren. Na afloop vraagt 
Barbara Vial hem waarom hij zich nu kandidaat stelt terwijl hij enige tijd geleden in overweging heeft 
genomen zijn lidmaatschap op te willen zeggen, wat haar bevreemdt. Cees ontkent dat, waarna Peter 
Wismeijer een recent gesprek met hem in herinnering brengt waarin dit punt aan de orde is gekomen.  
 
Voordat de voorzitter over wil gaan tot stemming vraagt Cees van Muyden het woord en geeft toe dat hij 
gelobbyd heeft met daarbij de reden waarom. Hij merkt op dat het bestuur de leden óók had kunnen 
benaderen.  
Fred Kats stelt het op prijs wanneer beide kandidaten hun beleidsplan uitgebreider willen presenteren en de 
leden te vertellen waar hierin hun accenten liggen. Dit om zo objectief mogelijk te kunnen stemmen. Harry 
meldt dat hij van zijn verkiezingsprogramma van twee jaar geleden elke maand tijdens een 
bestuursvergadering enkele punten heeft kunnen schrappen. Op dit moment staan er nog belangrijke punten 
op dat lijstje waarmee hij aan de slag wil gaan. Hij gaat uitvoerig in op deze plannen om de leden hun 
herinneringen op te laten halen van twee jaar geleden. De doelstelling van Cees van der Ree is de 
vereniging weer levendiger te maken waarin de zeilsport een prominentere rol vervult. Fred Kats ziet graag 
nog een discussie tussen beide kandidaten.  
 
Vervolgens start een serie stemverklaringen waarin de kandidaten uitvoerig worden besproken. Deze 
discussie komt uiteindelijk op een punt waarbij de sfeer alleen maar negatiever wordt. Het voorstel is om de 
vergadering te verdagen zodat alle leden op de hoogte gebracht kunnen worden van de nieuwe 
voorzitterskandidaat. De kandidaten kunnen zich in die tijd voorbereiden op de verkiezing. Hierna wordt de 
vergadering voor 15 minuten geschorst waarna de voorzitter de vergadering om 22.45 uur heropent en deze 
vervolgens conform artikel 6. punt 9 verdaagt naar vrijdag 23 april 2004 om 20.00 uur.   
 
Op 23 april om 20.05 heropent de voorzitter de vergadering met de verkiezing van de penningmeester en de 
secretaris. Het bestuur stelt voor de heer P.J. Wismeijer als penningmeester te benoemen en mevrouw J. 
Wisse als secretaris. Er zijn geen tegenkandidaten of bezwaren binnengekomen en de voorzitter effectueert 
hun benoeming met een hamerslag. Hij vraagt Peter en Judith naar voren te komen om het bestuursspeldje 
in ontvangst te nemen. De voorzitter spreekt zijn dankwoord uit aan Henny Bos-Vegter voor haar inzet en de 
goede samenwerking in de afgelopen zes jaar als secretaris en overhandigt haar een ingelijste foto van de 
vereniging, een fles wijn en een grote bos bloemen. Henny meldt dat zij het werk met veel plezier heeft 
gedaan en bedankt Harry voor de cadeaus. Hierna richt de voorzitter het woord aan Theo Smits die ruim 
zeven jaar als penningmeester de financiën heeft verzorgd. Ook hem worden de traditionele cadeaus 
aangeboden als dank voor het vele werk en inzet voor de vereniging. Theo bedankt iedereen, ook voor de 
medewerking in de afgelopen jaren en wenst zijn opvolger veel sterkte toe.  
 
Gedurende de verkiezing van de voorzitter wordt een technisch voorzitter aangesteld. Harry geeft hiervoor 
het woord aan Margriet Pannevis. Zij zal de discussie leiden zoals een protestbehandeling bij het 
wedstrijdzeilen: beide kandidaten wordt gevraagd een korte presentatie te houden, waarna de kandidaten 
vragen aan elkaar kunnen stellen. Daarna kunnen de leden vragen stellen, waarna de beide kandidaten nog 
een korte slotverklaring kunnen houden om vervolgens over te gaan tot de stemming. De leden van de 
kascommissie zullen het stembureau vormen. Omdat de kascommissie niet compleet aanwezig is zal het 
stembureau gevormd worden door Peter van Veen en oud penningmeester Theo Smits. De voorzitter vraagt 
de aanwezigen toestemming hiervoor.  
 
Harry Maronier licht zijn plannen toe. Hij heeft  twee jaar geleden een verkiezingsprogramma opgesteld 
waarvan veel zaken in de afgelopen twee jaar zijn gerealiseerd. Zijn plan is om dat lijstje de komende jaren 
af te werken. Ook wil hij de komende jaren goed luisteren naar de leden en met name naar wat er speelt 
onder de leden.  
 
Cees van der Ree presenteert zijn visie op de RZV. Hij  maakt zich zorgen over het feit dat de RZV op een 
kritiek punt staat van haar bestaan.  Hij noemt met name de financiële problemen en de daling van het 
ledenaantal. Het zeilen staat in zijn visie voorop: wij zijn een zeilvereniging, er moeten veel zeilevenementen 
door de vereniging georganiseerd worden. Ook is hij van mening dat de RZV zich goed naar buiten moet 
profileren, de aanwezigheid op vergaderingen en belangrijke gebeurtenissen zijn noodzakelijk voor de 
bekendheid van de RZV. 
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Hij wil meer leden aantrekken, een jongere voorzitter aanstellen met zeilende Optimistkinderen. Zijn doel is 
zo’n voorzitter binnen een jaar te vinden om vervolgens zelf weer af te kunnen treden.  
 
Er volgt een aantal vragen vanuit de zaal. Belangrijkste punten die aan de orde komen zijn: het aftreden van 
Kees na een jaar indien er een gepaste voorzitter gevonden wordt en hoe hij of zij er uit moet komen te zien 
plus de zorg voor activiteiten zodat nieuwe leden aangetrokken worden en het weer gezellig wordt op de 
club. 
Samenvattend lopen de uitgangspunten van de twee kandidaten niet veel uiteen. Er wordt overgegaan op de 
stemming. Alle leden ontvangen een stembriefje waarna de secretaris iedereen apart naar voren roept om te 
stemmen. Er volgt een pauze waarin de stemmen worden geteld. Om 21.30 uur heropent de technisch 
voorzitter de vergadering en geeft het woord aan Theo voor de uitslag: 
Er hebben 63 leden gestemd met de volgende verdeling: 3 geen voorkeur, 19 op Kees van der Ree, 41 op 
Harry Maronier. Hiermee is  duidelijk dat Harry voor de komende vier jaar de voorzittershamer zal hanteren. 
De technisch voorzitter bedankt de leden van het stembureau voor hun werk, feliciteert Harry als eerste met 
zijn benoeming en geeft het woord weer aan hem. Deze complimenteert Margriet voor de fantastische 
manier waarop zij de verkiezing geleid heeft. Ook bedankt hij Kees voor zijn inzet.  
 
Mededelingen van het bestuur 
Vorig jaar werd de verbouwingstrofee aan Kees Veldhuizen uitgereikt. De bedoeling was om een maand 
geleden tijdens deze vergadering Kees te benoemen tot lid van verdienste. Hij is heel vaak aanwezig op de 
vereniging en is altijd bereid klussen op te knappen. Hij vervangt de havenmeester indien nodig, zorgt dat de 
vlaggen op tijd gehesen en gestreken worden en houdt de haven in de gaten; kortom iemand die enorm veel 
waard is voor de RZV. Harry vraagt Kees naar voren te komen voor zijn benoeming tot lid van verdienste en 
overhandigt hem onder een luid applaus bloemen, een flesje drank en een enorme grote kaart.  
Door deze feestelijke stemming biedt Harry iedereen na afloop van de vergadering een drankje aan en gaat 
verder met een meer serieuze zaak:  
 
In verband met de frequente inbraak de afgelopen periode verzoekt de voorzitter iedereen zo veel mogelijk 
te letten op het dichthouden van de benedendeur van het gebouw en het buitenhek. Voor ieder lid is een 
sleutel (tegen borg) te verkrijgen bij de havenmeester.  
 
Barbara is naarstig op zoek naar mensen die in de zeilcommissie zitting willen nemen.  
 
Indien leden geen e-mail gebruiken en wel berichtjes wensen te ontvangen over evenementen, wordt de 
mogelijkheid geboden deze berichtjes alsnog per post te ontvangen. Wel graag melden bij het bestuur.   
 
De herinrichtingscommissie (HIC) heeft zich teruggetrokken. Het woord wordt gegeven aan Remco. Een 
aantal zaken is misgelopen. De oorzaak hiervan was eigenlijk een te ijverig bestuur. Het financiële plaatje 
dat in november naar voren kwam paste niet in datgene wat op dat moment haalbaar was. Remco heeft 
stoelen op zicht laten komen, waarbij de communicatie naar de HIC niet goed is verlopen  
 
Het bestuur heeft onlangs een extern bureau ingeschakeld om, uitgaande van de bevindingen van de HIC, 
een plan te maken voor de bovenzaal. De financiering daarvan wordt voor een groot gedeelte mogelijk 
gemaakt door een aantal leden die bereid zijn gevonden hun contributie een jaar vooruit te betalen. Ook de 
financiële meevaller (uitkering ziektegeld havenmeester) zal daarvoor gebruikt worden. Wim van den Bos wil 
graag inzicht hebben in de kosten van het plan. Tevens vraagt hij of het bestuur rekening heeft gehouden 
met het feit dat nu de aangeboden financiële tegemoetkoming van twee RZV-leden van de baan is. Remco 
antwoordt dat de kosten voor het laten maken van het plan € 2.500 zijn en dat de aanbieding voor een 
renteloze lening die nu van de baan is, zeker is te betreuren.  
 
Ad Heintz vraagt zich af of het niet verstandiger is om de beide partijen binnen de vereniging bij elkaar te 
brengen dan een extern bureau in te schakelen voor € 2.500. Remco antwoordt dat dit in overweging is 
genomen maar dat het bestuur erover gestemd heeft en dat de opdracht al is gegeven.  
 
Jan Bos vraagt of het budget dat te besteden is bekend is bij het bureau. Remco antwoordt dat in het eerste 
gesprek gesteld is dat het budget €10.000 bedraagt. 
 
Frank Schouten vraagt zich af of de werkzaamheden en het onderhoud van de haven meegenomen zijn in 
de financiële meevaller van de ziektewetuitkering van de havenmeester. Remco antwoordt dat dit al 
opgevangen is door gratis arbeid van de afdeling Reclassering Nederland.  
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Philip Waalewijn merkt op dat hij zich rot is geschrokken en het betreurt dat het bestuur een beslissing 
neemt en opdracht geeft aan een extern bureau voor een plan terwijl de vergadering nog niet afgelopen is, 
en de vereniging een aantal architecten in haar midden heeft.  
 
Fred Kats ondersteunt de woorden van Philip en ziet graag dat deze vergadering alsnog haar stem uitbrengt 
ten nadele van bovengenoemde opdracht. De voorzitter antwoordt hierop dat het wel duidelijk is dat de 
leden over bovenstaande opdracht zeer negatief denken maar dat het besluit genomen is en dat het niet 
meer teruggedraaid kan worden.  
 
Fred Kats ziet de stemming niet als nutteloos omdat hiermee de vergadering een oordeel kan vellen over het 
handelen van het bestuur. Hij betreurt het dat het bestuur eerst een commissie opzet om later buitenshuis 
een opdracht voor een plan te geven. Remco merkt op dat de opdracht pas gegeven is nadat de commissie 
opgeheven is. Fred heeft toch het gevoel dat de commissie is vertrokken omdat het bestuur eigenzinnig 
heeft gehandeld. Remco antwoordt hierop dat dit slechts geldt met betrekking tot de werkwijze en 
communicatie tot de HIC, maar meldt nogmaals dat de opdracht ná het opheffen van de commissie is 
gegeven.  
 
Jack Overwater wil de leden laten weten dat de sfeer tussen commissie en bestuur zeer slecht was.  
 
Wim van de Bos wil graag weten welk bureau er ingeschakeld is. Ook vraagt hij of er relaties zijn tussen het 
bureau en de RZV. Remco antwoordt dat er geen persoonlijke relaties zijn en dat de naam van het bureau 
het Arsenaal (de Bouvrie) is.  
Als laatste opmerking wordt gevraagd wat de overwegingen zijn van het bestuur om zo’n belangrijke en dure 
beslissing te nemen tussen 26 maart en nu zonder de ledenvergadering te raadplegen. Remco antwoordt 
hierop dat de beslissing vóór het punt “mededelingen van het bestuur” is genomen.  

 
Rondvraag 
Cees van der Ree kan zich niet herinneren dat de voorzitter de vergadering heeft voorgesteld om de 
penningmeester te déchargeren voor het gevoerde financiële beleid. Theo meldt dat bij punt 6 de 
kascommissie na inzage van de financiële stukken haar goedkeuring heeft gegeven waarmee de 
penningmeester gedechargeerd is. 
 
Ook vraagt Cees het bestuur na te denken over de belastingtechnische voordelen van het voorstel van Cees 
Immink eerder deze vergadering, om het pand onder te brengen in een stichting voor het onderhoud. De 
Voorzitter meldt dat het bestuur e.e.a. al met een notaris heeft besproken en dat er al hard aan gewerkt 
wordt.  
 
Philip Waalewijn wil een aantal punten uit het verkiezingsprogramma van de voorzitter terughalen en hoopt 
dat dit zal leiden tot een aantal prioriteitstellingen binnen het bestuur: starttoren is gedeeltelijk geverfd; 
facelift bovenzaal waarbij de reeds gemaakte plannen van de HIC als basis zullen dienen; bredere 
openingstijden van de RZV; hoge prioriteit voor wedstrijden organiseren; startschip z.s.m. afmaken en 
gebruiken.Verder is hij blij dat we een gedeeltelijke WAO uitkering krijgen voor de havenmeester en dat we 
de delinquenten hebben kunnen inschakelen voor de werkzaamheden op het terrein. Ook wil hij een 
stemverklaring geven waarom hij niet heeft gekozen: Harry is niet daadkrachtig genoeg overgekomen in de 
afgelopen twee jaar. Het verhaal van Cees van der Ree, als voorzitter in een tussenpauze is bij hem niet 
goed overgekomen. Graag wil Philip alle aanwezigen oproepen om met elkaar de RZV weer tot een 
glorieuze vereniging te maken, zand over wat er gebeurd is en opbouwend gaan werken.  
 
Peter van Veen zegt naar aanleiding van het HIC gebeuren dat de tijd zal leren of het bestuur het goede 
besluit heeft genomen. Wel is hij blij tekunnen constateren dat de RZV een besluitvaardig bestuur heeft en 
wenst haar veel succes.  
 
Hans Kors heeft hedenochtend gebruik gemaakt van de benedenzaal voor een kop koffie. Hij trof helaas een 
zwijnenstal aan met bier en kapotte glazen op de grond en vindt dat, indien daar koffie gedronken moet 
worden, het wel netjes moet zijn. De voorzitter antwoordt dat de studenten de avond ervoor hun 
ledenvergadering in die zaal hebben gehouden. Ze hebben de rommel later vanmorgen weer opgeruimd. Er 
moet nog vermeld worden dat het een goede zaak is dat de studenten lid zijn van onze vereniging voor de 
verjonging van de vereniging. 
 
Evert Jan Rutgers vindt de tekst van Philip Waalewijn eerder in deze rondvraag heel belangrijk. Omdat niet 
iedereen de nieuwe bestuursleden kent, ziet hij graag wat achtergrond bij Judith Wisse en Peter Wismeijer. 
Ook vindt hij de website eigenlijk een aanfluiting en vraagt hierbij de  penningmeester Theo om als 
webmaster te willen fungeren. Theo geeft  daarop aan dat hij iemand op het oog heeft die dat op korte 
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termijn zou kunnen gaan verzorgen. Evert Jan vindt het een goede zaak dat Cees Veldhuizen lid van 
verdienste geworden is en hij wenst de voorzitter met zijn bestuur de komende vier jaar veel wijsheid toe. De 
voorzitter vraagt Judith en Peter zich in het kort voor te stellen. Judith is 10 jaar geleden via de zeilschool 
Henk van Gent regelmatig op de vereniging geweest, JZO meegedraaid en sinds drie jaar weer terug met 
een Waarschip op de vereniging. Zij is juridisch medewerkster bij de gemeente Ouderkerk. Peter is 
ongeveer zeven jaar lid van de vereniging, heeft twee kinderen en is op de vereniging terechtgekomen door 
de JZO van zijn zoon, is zelf ook enthousiast geworden en heeft een Spanker gekocht waar hij met zijn zoon 
in zeilt. Sinds een jaar is hij lid van de barcommissie. Hij vindt de RZV een leuke vereniging en wil zich graag 
inzetten om wat voor de vereniging te betekenen. Werkt bij Lips sloten als marketing manager.  
 
Koos Romeijn meldt dat hij de laatste jaren weinig op de vereniging is geweest. Hij sluit zich in grote lijnen 
aan bij de woorden van Philip. Hij weet dat het besturen van een vereniging veel inspanning vergt en heeft 
bewondering voor het bestuur. Hij heeft de laatste jaren weinig zicht gehad op wat er gebeurd is maar ziet 
dat veel dingen zich herhalen en niet tot voortgang hebben geleid. Zijn advies is om rekening te houden met 
de leden, ook in besluitvorming en om veel (zeil)evenementen te organiseren zodat de mensen ook 
veelvuldig de vereniging bezoeken.  
 
Carel Vial vindt de kwaliteit van het clubblad sterk achteruitgaan. Vroeger was het een schitterend blad en hij 
vraagt of het bestuur daar de nodige aandacht aan zal gaan besteden. Ook vraagt hij zich af of de recente 
inbraken niet uit de hoek van de delinquenten komen. Remco meldt dat er met betrekking tot de afgelopen 
twee inbraken uitvoerig contact met zowel de Reclassering als de politie is geweest, waaruit voortgekomen 
is dat er geen reden is om een link te leggen.  
 
Sandré Caron wil zich graag aansluiten bij de woorden van Fred Kats en Philip Waalewijn. Betreffende het 
beter naar de leden luisteren zoals de voorzitter eerder deze avond in zijn betoog uitte, betreurt Sandré het 
dat dit naar aanleiding van het besluit betreffende de herinrichting zeker niet het geval is geweest. Hij 
verzoekt het bestuur alsnog het besluit terug te draaien.  
 
Remco de Goederen meldt dat er verschillende rotte palen in de haven getrokken en vervangen moeten 
worden. Remco zoekt naar vrijwilligers voor het trekken en hijsen van palen. Daarnaast vindt hij dat er aan 
de lay out van de website niets mis is, de inhoud zou inderdaad verbeterd kunnen worden.  
 
Sluiting 
Om 22.30 uur sluit de voorzitter de vergadering en merkt op dat het een constructieve vergadering is 
geweest wat hem zeer verheugt. Hij nodigt Margriet Pannevis uit naar voren te komen en overhandigt haar 
het bloemstuk uit dank voor haar uitstekende leiding van de verkiezing.  

  
 
Aldus opgemaakt, 12 mei 2004    P.H. Bos-Vegter, secretaris 
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ROTTERDAMSCHE ZEILVEREENIGING 
Kralingse Plaslaan 113 – 3062 CD Rotterdam – Tel: 010 4521213 

 

Najaarstraining 2004 
 

Hierbij nodigen wij je uit om je voor deze training in te schrijven. Dit kun je doen door onderstaand 
inschrijfformulier te sturen aan: 

Najaarstraining RZV 2004, T.a.v. Barbara Vial, p.a. Kralingse Plaslaan 113, 3062 CD Rotterdam 

e-mail: barbara35a@zonnet.nl of via de website : www.rzv.nl 
 

Programma: 
De traditionele najaarstrainingen worden door de RZV op de zondagen 31oktober, 7, 14 en 21  november 
2004 gehouden voor de zeilers uit Rotterdam & (wijde) omstreken. Er wordt gevaren op de Kralingse Plas en 
dit jaar is er wederom de mogelijkheid om op één van de najaarstrainingszondagen deel te nemen aan de 
training op groot water. Op één van de zondagen willen we met diegene die deze uitdaging aandurven, de 
najaarstraining verplaatsen van de Kralingse Plas naar het Haringvliet. Je moet wel op dit formulier 
aangeven of je daaraan mee wilt doen. Je bent zelf verantwoordelijk voor het brengen van je boot naar de 
locatie aan het Haringvliet, die tijdens de training bekend gemaakt wordt. Voor diegene die nog niet toe zijn 
aan het varen op groot water, kunnen zij (gewoon) les krijgen op de Kralingse Plas. Wellicht zal dit dan wel 
een samengestelde groep zijn. We zijn momenteel bezig met het uitnodigen van prominente zeilers, die als 
gasttrainer les willen geven op een najaarstrainingsdag. Of dit gaat lukken, weten we nog niet helemaal 
zeker. 
 
Gegevens: 
Uiteraard dienen de deelnemers tijdens het zeilen te allen tijde een goed droogpak en zwemvest te dragen. 
De trainingen staan onder leiding van KNWV-trainers, beginnen om 10.00 uur (opgetuigd en omgekleed 
klaar staan) en kosten € 45,- bij voorinschrijving (vóór zondag 24 oktober moet het inschrijfformulier dan 
binnen zijn) en indien niet vooraf ingeschreven € 55,-. De deelnemerskosten dienen contant betaald te 
worden op de eerste trainingsdag. Indien de deelnemer geen mogelijkheid heeft tot het deelnemen aan alle 
4 de trainingsdagen, dient desalniettemin het volle bedrag betaald te worden. Er is een mogelijkheid voor 
deelnemers de boten doordeweeks op het terrein te laten staan, indien dit vooraf overlegd wordt met de 
havenmeester en het aangegeven wordt op dit inschrijfformulier. Voor optimistenzeilers die niet bij de beste 
40 van de Nederlandse ranglijst horen, zijn er door de hoofdtrainer van de najaarstraining 10 wildcards te 
verdelen voor de boterletterwedstrijden op 27 en 28 november. Op deze manier krijg je de kans om tegen de 
beste optimistenzeilers van Nederland te varen tijdens het unieke evenement, de boterletterwedstrijden.  
 

INSCHRIJFFORMULIER 
 
Ik schrijf mij in voor de najaarstrainingen op de zondagen 31 oktober, 7, 14 en 21  november 2004 
 
Naam:………………………………………………………………………………………………….... 
Adres:…………………………………………………………………………………………………… 
Postcode: ………………………  Woonplaats: ……………………………………… 
Telefoon: ………………………  Geboortedatum: ………………………… M/V* 
E-mailadres:…………………………………………………………………………………………….. 
Lid van watersportvereniging:………………………………………………………………………….. 
Klasse:   ………………(mogelijkheden: optimist, laser (radiaal), splash, europe, cadet, vaurien, F.J.) 
Zeilnummer: ……………………………………… Zeilervaring: ………………….jaar 
 
Ik wil mijn boot tussen de training door  wel / niet*  op het terrein laten staan 
 
Ik wil op wel / niet* meedoen aan de grootwater training op het Haringvliet  
 
Deelnemen aan de trainingen is geheel voor eigen risico. De Rotterdamsche Zeilvereeniging, haar 
bestuurders, vertegenwoordigers en trainers zijn niet aansprakelijk voor enige schade aan schip, aan 
opvarenden en/of aan boord aanwezige goederen, welke direct of indirect in verband met deelname aan de 
trainingen zou kunnen ontstaan. 
 
Handtekening (indien minderjarig van ouder /voogd):  Datum: 
 
…………………………………………………  …………………………………………… 

Doorhalen wat niet van toepassing is 

 12



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 13



ROTTERDAMSCHE ZEILVEREENIGING 
Kralingse Plaslaan 113 – 3062 CD Rotterdam – Tel: 010 4521213 

 
Uitnodiging 

Boterletterwedstrijden 2004 

 
De Rotterdamsche Zeilvereeniging (R.Z.V.) opgericht in 1912, is sinds oudsher gelegen aan de Kralingse 
Plaslaan. De vereniging organiseert al meer dan 90 jaar zeilwedstrijden op de Kralingse Plas. De jaarlijkse 
Boterletterwedstrijden zijn uitgegroeid tot één van de grootste evenementen van allen op onze vereniging. 
Op 27 & 28 november a.s. is het weer zover. Er wordt gezeild in internationale klassen: J22,Yngling, Soling, 
FD, FJ, 470, 420, Laser 2, Vaurien, Cadet, Finn, Laser standaard, Laser master, Laser radiaal, Laser 4.7, 
Contender, Europe, O-jol, Splash, Solo en Optimist. Bij minder dan 5 deelnemers in een klasse kan het 
wedstrijdcomité besluiten de betreffende klasse niet te laten deelnemen.Alle zeilers worden aan het einde 
van het weekend beloond met een boterletter. Iedereen kan zich inschrijven door dit inschrijfformulier 
volledig ingevuld te retourneren aan: 
     

Boterletterwedstrijden 2004 
    T.a.v. Zeilcommissaris 
    P/a Kralingse Plaslaan 113 
    3062 CD Rotterdam 

U kunt zich digitaal inschrijven via de website van de RZV; www.rzv.nl 
 
Het inschrijfgeld dient ter plaatse te worden voldaan en bedraagt voor een eenmansboot € 25,=, voor  een 
tweemansboot € 30,- en voor een driemansboot € 35,=.  Op zaterdag zal de eerste start plaatsvinden om 
11.00 uur en op zondag om 10.00 uur. De inschrijving sluit op zaterdag 27 november om 11.00 uur.  

 
INSCHRIJFFORMULIER 
 
 
Ik schrijf mij in voor de boterletterwedstrijden op 27 & 28 november 2004. 
Gegevens stuurman: 
Naam:……………………………………………………………………………………...……………. 
Adres:…………………………………………………………………………………………………… 
Postcode: ………………………  Woonplaats: ……………………………………… 
Telefoon: ………………………  Geboortedatum: ………………………… M/V 
E-mailadres:…………………………………………………………………………………………….. 
Lid van watersportvereniging:………………………………………………………………………….. 
Na(a)m(en) bemanning(en):……………………………………………………………………………. 
Klasse:   ………………………………  
(mogelijkheden: J22, Yngling, Soling, FD, FJ, 470, 420, Laser 2, Vaurien, Cadet, Finn, Laser standaard, 
Laser master, Laser radiaal, Laser 4.7, Contender, Europe, O-jol, Splash, Solo en Optimist. (= op uitnodiging 
van de OCN)) 
Zeilnummer: ……………………………………… Niveau (indien van toepassing): A/B/C 
 
Deelname aan de boterletterwedstrijden is geheel voor eigen risico. De Rotterdamsche Zeilvereeniging, haar 
bestuurders en vertegenwoordigers zijn niet aansprakelijk voor enige schade aan schip, aan opvarenden 
en/of aan boord aanwezige goederen, welke direct of indirect in verband met deelname aan de wedstrijden 
zou kunnen ontstaan. 
 
Handtekening (indien minderjarig van ouder /voogd):  Datum: 
 
 
………………………………………………  …………………………………………… 

•  
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CURSUS VAARBEWIJS 1 
 

 

 

DE CURSUS ZAL BESTAAN UIT 7 CURSUSAVONDEN OP EEN DINSDAG OF DONDERDAG 

TE BEGINNEN IN NOVEMBER 

DE KOSTEN BEDRAGEN  € 125,- PER PERSOON EXCL. BOEKEN EN EXAMEN 

GAAT U EXAMEN DOEN DAN KOST DIT € 70,- EXTRA. DIT EXAMEN ZAL PLAATSVINDEN IN 

FEBRUARI 2005. 

DE CURSUS KAN DOORGAAN ALS WE MINIMAAL 20 PERSONEN HEBBEN 

        

   DUS GEEF JE OP !!!!!!!!!!!!! 

 

DAN GAAN WIJ HET KUNNEN REGELEN 

 

DE BARCOMMISSIE. 

 

OPGEVEN KAN VIA E-MAIL, GAARNE MET VERMELDING: DINSDAG OF 

DONDERDAGAVOND 

 

ISMONDA DEELEN   deemo@planet.nl 

PETER WISMEYER            peter.wismeijer@wanadoo.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste Optimist-zeil(st)ers, 
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DELTA LOYDD MATCHRACEN 
 

 
 

26 augustus jl zijn op de RZV de provinciale kampioenschappen matchracen gehouden. 
 

Overdag hebben relaties van Delta Loydd tot volle tevredenheid gebruik gemaakt van de 
faciliteiten van de RZV. Tijdens deze zeildag hebben de aanwezige zeilinstructie gekregen 
en hebben ze meerdere matchrace wedstrijden afgewerkt. 
 
’S Avonds hebben tien teams gestreden om de eer van het Zuid Hollands & Zeeland’s 
kampioenschap matchracen. Onder commentaar van Frans Bolweg vochten de teams 
zich een weg naar de finale. 
 
Peter Bisschop, Jeroen Behrend, Wil van Bladel, Robert Mets, Peter Peet, Henk van Gent, 
Jurjen Feitsma, Serge Kats, Jeroen den Boer en Persijn Brongers stuurde de tien 
polyvalken waarin het kampioenschap werd gevaren. 
 
Henk van Gent en Serge Kats verdedigde de eer van de RZV. Helaas werd Henk van 
Gent in de kwart finale uitgeschakeld en kwam Serge Kats niet verder dan de halve finale 
waarin hij, na drie heats, verloor van Jeroen den Boer.  
 
De finale werd gevaren tussen Peter Peet en Jeroen den Boer die beide de landelijke 
eindstrijd niet meer konden ontlopen. Peter Peet streed voor Zuid Holland en Jeroen Den 
Boer voor Zeeland. Peter Peet won de finale met 2-1 en kan zich dus een jaar lang Zuid-
Hollands matchrace kampioen noemen.  
 
Jeroen den Boer heeft tijdens de landelijke eindrondes tijdens de natte Hiswa de titel 
Nederlands kampioen matchracen behaald. 
 
Volgend jaar zijn de matchracers weer van harte welkom en hopen wij dat de RZV zowel 
bij de deelnemers als bij de toeschouwers goed worden vertegenwoordigd. 
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RZV Zeelandtocht 2004   
28 en 29 augustus in Steenbergen 
 
Heel wat eerder dan voorgaande jaren, was de Zeelandtocht ditmaal 28 en 29 augustus gepland. Dit alles 
vanwege het sluiten van de Haringvlietbrug per 3 september.  
 
Het organiserende commitee had na wat rondvragen, begrepen dat Steenbergen toch wel erg leuk was om 
naar toe te gaan. Havenmeester gebeld, ligplaatsen gereserveerd en via internet een eetcafe/restaurant 
gevonden waar we met een groep konden eten. 
 
Zaterdag met een stralend zonnetje richting Steenbergen, vaak over het Volkerak gevaren maar nog nooit 
een stop gemaakt in een van de plaatsjes. Het sluisje aan het begin (of eind) van de Steenbergse Vliet was 
al leuk, de Vliet zelf was ook fantastisch. Heel wat anders dan de vakanties die we vaak op zee 
doorbrengen.  
 
Aan het eind van de middag waren alle deelnemende schepen gearriveerd en werd er op meerdere boten 
geborreld. Vanaf 18.30 uur was het verzamelen in eetcafe de Wallevis aan de haven. Gelukkig s-middags 
nog even langs geweest zodat er buiten nog een terras geopend kon worden. De weergoden waren nl. met 
ons. De BBQ was prima en drank was er volop. 
De kinderen konden zich heerlijk uitleven in de speeltuin, al met al (volgens de organisatie) een prima 
lokatie. 
 
Zondagmorgen was er de gebruikelijke koffie, ditmaal met Steenbergse sloffen i.p.v. bolussen. Daarna 
afscheid nemen en in konvooi de Vliet af richting Volkerak en thuishaven. 
 
Evert-Jan Rutgers heeft de tocht 5x georganiseerd en dit was mijn 4

e
 keer. Volgend jaar een   gezamenlijk 

jubileum, we gaan dan uit van een grote opkomst!!! 
 
Yvonne de Weerdt 
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OPROEP 
 

De RZV is dringend op zoek naar vrijwilligers
 
We zijn op zoek naar mensen, die het leuk vinden om te helpen, 

bijvoorbeeld bij technische zaken (verbouwingen c.q. opknappen 

terrein, materiaal, clubhuis), bij het organiseren van verschillende 

aangelegenheden, het geven van zeiltraining en/of het helpen bij 

wedstrijden/evenementen. Ervaring is niet belangrijk, enthousiasme 

wel! 
 

Heeft u zin om de vereniging een handje te helpen en in een gezellige 

sfeer en mooie ambiance de handen uit de mouwen te steken, dan 

kunt zich opgeven via rzv-secretaris@planet.nl  

 

 

“Vele handen maken licht werk.” 
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