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Rotterdam heeft er een nieuwe 
attractie bij. 

De werf is dagelijks geopend van tien tot vier uur, 
in het weekend van elf tot vijf uur. Toegangsprijs 
is €6,- inclusief een rondleiding over de 
werkplaatsen en de tentoonstelling.  

 Ook is het mogelijk om vriend of vriendin te 
worden voor € 15,- per jaar, dan mag je onbeperkt 
komen met één introducé. 

 
Aan de Schiehaven wordt gewerkt aan een 
reconstructie van een negentiende-eeuws 
linieschip: ‘de Delft’.  

 
Op het terrein van de werf is een restaurant 
aanwezig waar men een kopje koffie of een 
maaltijd kan gebruiken.  

Het schip is in 1793 op bijna dezelfde plaats 
gebouwd bij scheepswerf de Hoog en de Wit in 
Delfshaven, in opdracht van de admiraliteit van de 
Maze.  

Op www.dedelft.nl is veel over het project te 
lezen.  
 Na diverse reizen is het schip betrokken geraakt 

bij de slag bij Camperduin in 1797 en is daarbij zo 
zwaar beschadigd dat het enkele dagen later zonk 
ter hoogte van Scheveningen. 

Tot ziens aan de Schiehaven? 
 
Hans Vermeulen 
 In 1977 kwam een visser met zijn netten vast te 

zitten op een plek waar geen wrak zou moeten 
liggen. In de netten zaten kogels en wrakhout en 
de visser besloot met een paar duikvrienden de 
bodem te verkennen.  

 

 
 

 

 Verschillende dingen kwamen boven water, 
waaronder het anker van het schip.  

 Dit anker lag bij het havenhoofd van 
Scheveningen.  Ene heer Fischer liep langs het 
anker en wilde weten waar het vandaan kwam. Hij 
heeft gesprekken gevoerd met de duikers en de 
gevonden voorwerpen bekeken. Vervolgens dook 
hij de bibliotheken van diverse musea in en kwam 
er zo achter dat het hier om ‘de Delft’ moest gaan.  

 

 

 

 

 

 

 Van zijn bevindingen heeft hij een mooi boek 
gemaakt dat in 1997 werd gepresenteerd in het 
Maritiem museum te Rotterdam. Bij deze 
presentatie waren verschillende bestuurders van 
Rotterdam en Delfshaven. Deze mensen uitten de 
wens om in Delfshaven een schip als de Batavia 
te bouwen.  

 

 

 

 

 

 De Delft is een schip dat op steenworp afstand 
van de oude werf gebouwd kan worden, dus een 
voorlopige beslissing was snel genomen. De 
echte beslissing heeft veel meer moeite gekost 
maar nu staan elf van de dertien spanten op hun 
plaats en aan de laatste twee wordt gewekt. 
Daarna gaan de strooklatten erover en dan de 
huid.  

 

 

 

 

 

De bouw is te bezoeken aan de Schiehaven 15, 
dit is 500 meter ten westen van de Euromast, 
Havennummer 240.  

 
 
 
 
Oproep voor versterking van de redactie Zelflozer 
 
Astrid Eppink heeft te kennen gegeven haar functie als redactielid neer te leggen. Wij zoeken dus 
met spoed een kritische, creatieve, penvaardige duizendpoot die Astrid kan vervangen! 
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Algemene ledenvergadering vrijdag 25 maart 2005. 
 
De uitnodiging voor de Algemene ledenvergadering voorjaar 2005 alsmede de agenda volgt zo snel mogelijk 
per gewone post aan alle leden.  
U kunt wel vast de datum, 25 maart 2005, reserveren. Het is het bestuur bekend dat deze datum goede 
vrijdag betreft. In het verleden heeft de vergadering echter vaker op goede vrijdag plaatsgevonden. 
Aangezien goede vrijdag geen officieel erkende feestdag is het geen optie om de vergadering een dag te 
verplaatsen.  
 
Het bestuur 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
heeft U ook dat clubgevoel dat U in de Zelflozer wilt laten blijken? 
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NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING NAJAAR 2004 
 
Waar:  clubgebouw van de vereniging aan de Kralingse Plaslaan 113 te Rotterdam 
Wanneer: 29 oktober 2004, aanvang 20.00 uur 
Aanwezig: 63 leden 

 
1. OPENING 
De plaatsvervangend voorzitter, Judith Wisse, 
opent om 20.05 de vergadering en heet iedereen 
van harte welkom. De plaatsvervangend voorzitter 
meldt dat zij, wegens ziekte van de voorzitter, de 
heer Maronier, conform artikel 8, tweede lid van 
het huishoudelijke reglement, de vergadering zal 
voorzitten. Het bestuur betreurt het zeer dat zij 
Harry tijdelijk moeten missen, maar voor de 
vereniging geldt dat alles door moet gaan, zo ook 
de ledenvergadering. 
 
Het bestuur stelt voor om tussen agendapunt 12 
en 13 een pauze in te lassen.  
 
2. NOTULEN: 
De volgende op- en aanmerkingen zijn gemaakt 
over de notulen van de Algemene 
Ledenvergadering Voorjaar 2004.  
 
Dhr. Van Muyden merkt op dat in de notulen 
onder verslag van de penningmeester staat 
vermeld dat de energiekosten zouden zijn 
gestegen omdat er voorgaande jaren geen 
pachter zou zijn geweest. Dit is niet waar. Mevr. 
Bos-Vegter, de vorige secretaris van de 
vereniging en schrijfster van de notulen merkt op 
dat dit is gezegd tijdens de vergadering en dat zij 
dit derhalve heeft opgeschreven. In 2002 was er 
echter wel een pachter. 
 
Dhr. In ’t Veld merkt op dat in het verslag onder 
uitreiking staatsloten staat vermeld 1

e
, 50

ste
, 100

ste
 

en 15ste. De plaatsvervangend voorzitter merkt 
op dat dit begrijpelijkerwijs 150

ste
 moet zijn en dat 

deze wijziging wordt meegenomen. 
Dhr. In ’t Veld vraagt zich af of het bestuur er nog 
over heeft gedacht dat hij in de vorige vergadering 
heeft voorgesteld een andere wijze van 
toekennen van prijzen te hanteren bij het betalen 
van contributie aangezien iemand die nu laat 
betaald en daarmee de 150

ste
 betaler is, hiervoor 

beloond wordt. Het is wellicht beter om de eerste 
tien mensen te belonen, aangezien je dan krijgt 
dat mensen op tijd betalen.  
Het bestuur kijkt nog hoe men het volgend jaar zal 
aanpakken. 
De heer In ’t Veld merkt op dat in de derde alinea 
van het punt bestuursverkiezingen staat vermeld 
dat de sfeer steeds negatiever werd. De heer In ’t 
Veld vraagt zich af of dit daadwerkelijk is gezegd 
of is het de mening van de notulist. Het is niet de 

bedoeling dat de meningen van de notulist in de 
notulen terecht komen. 
De plaatsvervangend voorzitter merkt op dat dit 
inderdaad niet de bedoeling is, maar de algehele 
tendens tijdens de vergadering was negatief en 
dat kan niet ontkend worden. Dhr. In ’t Veld blijft 
van mening dat de sfeer pas negatiever werd toen 
de vergadering werd geschorst en later verdaagd 
door de voorzitter omdat het bestuur geen 
antwoord kon geven op vragen. Daarvoor was er 
geen sprake van een negatieve sfeer. Op een 
vergadering kan niet iedereen het met elkaar eens 
zijn, dan zou het een verloren vergadering zijn. 
Mevr. Bos-Vegter legt uit dat de notulen dit jaar 
toch al zo lang waren en zij gewend is dat de heer 
In ’t Veld altijd van alles heeft  aan te merken op 
de notulen. Bij het notuleren en nadat alle 
opmerkingen op papier waren gezet, kwam de 
notulist tot de conclusie dat die opmerkingen 
bijdroegen aan een negatieve sfeer en er gewoon 
met stront werd gegooid. Samenvattend komt dat 
neer op een negatieve sfeer. 
Op de volgende pagina in de tweede alinea staat 
“samenvattend lopen de uitgangspunten van de 
twee kandidaten niet veel uiteen”. Dit is wederom 
een mening van de notulist.  
Over de rondvraag de vraag van de heer Immink: 
wat is nu ten tijde van de najaarsvergadering de 
stand van zaken op dit punt? Het bestuur meldt 
dat er wordt afgewacht hoe de vergadering 
reageert op de voorgenomen plannen die 
vanavond worden gepresenteerd. 
De heer In ’t Veld brengt de notulist zijn 
complimenten over omdat het toch een keurig 
verslag is geworden van een lange vergadering. 
 
3. INGEKOMEN STUKKEN: 
De secretaris heeft bericht van verhindering 
ontvangen van de heer J. van der Vaart, R. Coert, 
J. van der Vaart, J. de Reus, N. van Haren en V. 
Wijburg. 
 
Er zijn ingekomen brieven van de heer P. van 
Veen Brief, de heer E. Frölke, de heer P. De 
Weerdt, de heer A. Boon en de heer J. van der 
Vaart. De brieven worden voorgelezen. De 
inhoudelijke behandeling van deze brieven voor 
zover het de beëindiging van het contract met de 
pachtster betreft worden doorgeschoven naar 
punt 11: mededelingen van het bestuur. 
 
4. UITREIKING VAN INSIGNES VOOR JUBILEA 
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Gelet op zijn eveneens lange lidmaatschap van 
de vereniging en zijn bekendheid met veel leden 
van de vereniging heeft het bestuur Cees van 
Muyden gevraag de insignes uit te reiken. De 
heer van Muyden reikt de lintjes uit aan de 
aanwezige jubilarissen en heeft voor allen een 
woord over hun verleden bij de RZV en de 
bijdragen die ze hebben geleverd. Ook aan de 
afwezige jubilarissen wordt een kort woord gewijd. 
De jubilarissen zijn de volgende: de heer Belder is 
60 jaar lid van de vereniging, de heer R. 
Veldhuizen is 50 jaar lid van de vereniging, de 
heren De Reus, R. Breur, F. Van Houdt en de 
heer van Dijk zijn 40 jaar lid van de vereniging en 
de heren Arkenbout, Verheijden, Van Hagen, 
Sikkelerus en Coert zijn 25 jaar lid van de 
vereniging. 
De heren Veldhuizen, De Reus, Verheijden, Van 
Hagen, Sikkelerus en Coert zijn niet aanwezig. 
De heer Van Muyden spreekt uit dat hij hoopt dat 
de saamhorigheid zoals die vroeger was, weer 
terugkeert op de vereniging. 
De heer Van Muyden wordt bedankt voor het 
uitreiken van de insignes. 
 
5. HULDIGING DER KAMPIOENEN 
Wouter Samama wordt gefeliciteerd met het 
Nederlands kampioenschap in de F18. Mitch 
Booth en Herbert Dercksen worden gefeliciteerd 
met het behalen van het olympisch diploma in de 
Tornado in Athene, het behalen van het 
Wereldkampioenschap en het Nederlands 
Kampioenschap. Herbert Dercksen is daarnaast 
ook nog Nederlands Kampioen geworden in de 
Tornado. 
Zij krijgen,met dank aan Fred Kats, een 
herdenkingsplaatje in de galerij der kampioenen. 
 
6. UITREIKING VAN DE VAN ’T HOOGERHUYS 
WISSELTROFEE  
De van ’t Hoogerhuys wisseltrofee wordt jaarlijks 
uitgereikt aan een lid dat een bijzondere prestatie 
heeft geleverd in het afgelopen jaar. Het bestuur 
heeft besloten dit jaar de trofee uit te reiken aan 
een team van mensen die zich al meerdere jaren 
inzet om de naam van de RZV hoog te houden. 
De trofee is voor het team dat elk jaar naar de 
Spa – regatta gaat om daar wedstrijden te 
organiseren. Het bestuur hoopt graag binnen de 
vereniging nog jaren gebruik maken van hun 
expertise. De wedstrijdleider Han de Goederen 
wordt naar voren gehaald voor het in ontvangst 
nemen van de trofee. 
 
De heer De Goederen bedankt voor de trofee en 
hoopt dat de RZV nog jaren doorgaat met de Spa-
regatta.  
 
7. MONDELING VERSLAG VAN DE 
PENNINGMEESTER 

Begin dit jaar heeft Peter Wismeijer alle financiële 
zaken overgenomen van Theo Smits. Dit was erg 
veel. Theo heeft bij zijn afscheid een groot deel 
van de verlichting van de starttoren gesponsord. 
Hij wordt hiervoor bedankt.  
Om met zijn werk te beginnen heeft de 
penningmeester alle gegevens van de laatste 
jaren doorgespit. Dat heeft hem een beeld 
gegeven van de situatie. De penningmeester 
heeft geconstateerd dat er veel geld om is gegaan 
in kleine dingen. Maandelijks waren er flink wat 
rekeningen voor kleine bedragen die samen een 
groot bedrag maken, buiten de vaste kosten om. 
Voor hem was dat reden om te zeggen, dat we 
wat voorzichtiger moeten zijn in de toekomst, we 
draaien al twee jaar verlies. Binnen het bestuur 
worden de kosten inzichtelijker gemaakt en 
ingedamd. Tot nu toe heeft dat al resultaat gehad. 
Het doel is om dat door te zetten. Uiteindelijk kun 
je niet veel blijven bezuinigen want zo’n royaal 
budget is er niet, maar er wordt wel meer op de 
kleintjes gelet dan tot op heden is gebeurd. De 
penningmeester hoopt aan het eind van dit jaar 
een positief resultaat te hebben. 
Een ander doel voor volgend jaar is om de kosten 
ook meer inzichtelijk te maken. Er zijn commissies 
waar behoorlijk wat geld in om gaat, wat niet 
verkeerd is, maar het bestuur wil het meer 
transparant maken.  
Een derde doel voor de penningmeester is dat hij 
het komende jaar met behulp van Cees van 
Muyden de administratie zelf wil gaan doen. Dat 
zal een besparing opleveren van ruim 2000 euro 
op jaarbasis. 
 
We hebben dit jaar ook een aantal financiële 
tegenvallers gehad. Begin van dit jaar zijn er twee 
inbraken geweest die in principe niet meer kosten 
dan je eigen risico, maar we hebben ook een 
alarminstallatie aangeschaft. Op zichzelf geen 
slecht besluit, aangezien het pand vrij op zichzelf 
staat, maar het kostte wel een kleine 2000 euro. 
Er zijn verder wat tegenvallers geweest met 
betrekking tot het gebouw. Er is een nieuwe 
rioolaansluiting gemaakt, dit kostte 900 euro. De 
motor van de hellingbaan is gerepareerd, 750 
euro, er is een buitenboordmotor gereviseerd, 500 
euro. Desalniettemin verwacht de penningmeester 
het boekjaar positief af te sluiten.  
Vorig jaar is de contributie extra verhoogd met het 
idee dat dit wat geld moet gaan opleveren voor de 
vereniging. We hebben tot nu toe 40.672 euro aan 
contributie binnen gekregen. Dat is 4,1% meer 
dan het jaar ervoor. Er hebben wat leden hun 
lidmaatschap opgezegd en er zijn wat leden 
bijgekomen. Per saldo hebben we een extra 
inkomen van ongeveer 1600 euro. We beloonden 
in het verleden mensen voor het betalen van de 
contributie. Aangezien er een wisseling van 
penningmeester heeft plaatsgevonden zijn dit jaar 
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later dan gewoonlijk de herinneringen gestuurd. 
Toch hebben momenteel 11 mensen hun 
contributie niet betaald. De penningmeester wil 
daar in de toekomst strenger mee omgaan. Het 
bestuur weet dat er een lid is die een reden heeft 
waarom hij nog niet heeft betaald. De andere tien 
leden krijgen voor het eind van dit jaar een brief 
dat hun lidmaatschap is opgezegd. Er zijn twee 
herinneringen aan vooraf gegaan en de 
penningmeester heeft daarna nog getracht 
iedereen telefonisch te bereiken.  
Als laatste punt meldt de penningmeester dat de 
heer Breur ook dit jaar weer heeft toegezegd de 
Boterletter wedstrijden te sponsoren. De heer 
Breur wordt hiervoor bedankt. 
 
Er wordt een vraag gesteld of de opzegging van 
het lidmaatschap wegens niet betalen van de 
contributie niet op een andere manier kan 
geschieden. Opzegging wegens niet betalen is 
een erg harde maatregel. 
De penningmeester antwoordt dat dit inderdaad 
het geval is, maar er zijn ook leden die wel 
betaald hebben onder gelijktijdige opzegging van 
hun lidmaatschap. De penningmeester wil schoon 
schip maken voor aankomend jaar en in het 
huishoudelijk reglement is nu eenmaal 
opgenomen dat het lidmaatschap betaald moet 
worden voor 15 maart van het jaar. Dat is ook een 
normale situatie. Natuurlijk kan het wel eens 
voorkomen dat er zich omstandigheden voordoen 
waardoor iemand niet op tijd betaald, maar laat 
dat dan even weten. Als je in oktober nog steeds 
niet hebt betaald, wekt dat de indruk dat iemand 
geen prijs meer stelt op zijn lidmaatschap. 
Het incassobureau was ook een optie geweest.  
 
Er wordt nog gepleit voor enige voorzichtigheid 
met de opzeggingen omdat men heeft gehoord 
dat een lid al jaren  probeert te betalen, maar dit 
lukt niet. Ook kan het zijn dat leden niet weten dat 
zij moeten betalen. Wellicht is er in de overdracht 
het een en ander fout gegaan. 
 
De penningmeester geeft toe dat er enige 
voorzichtigheid geboden is, omdat er altijd 
redenen kunnen zijn waarom mensen niet 
betalen, maar de penningmeester bedoelt met 
schoon schip maken dat iedereen bewust is van 
het betalen van contributie of opzegging van 
lidmaatschap. 
 
8. VASTSTELLING CONTRIBUTIE-, ENTREE- 
EN HAVENGELDEN. 
De contributie- en entreegelden worden conform 
artikel 9, tweede lid van het huishoudelijk 
reglement verhoogd met het prijsindexcijfer voor 
de gezinsconsumptie. Dit houdt in dat de prijzen 
voor 2005 stijgen met 1,2%. Gelet op de afronding 
komt dit neer op een stijging van € 5,-. De 

contributie voor werkende leden komt dan op € 
120,-, voor ondersteunende leden € 110,-, voor 
jeugdleden tot € 65,-. Het entreegeld zal worden 
verhoogd naar € 90,-  
De havengelden worden verhoogd met 1,2 %.  
De heer Van der Cammen wijst het bestuur en de 
vergadering op de problematiek van de 
huurprijsverhoging in Hillegersberg. In 
Hillegersberg wilde de deelgemeente de 
huurprijzen verhogen met 340%. De verenigingen 
zijn ertegen in verweer gegaan en deze week 
heeft de deelgemeente besloten dat in vijf jaar tijd 
een huurverhoging van 150% betaald zal moeten 
worden.  
Het bestuur meldt dat zij hiermee bekend is, maar 
dat er sprake is van een andere verhurende partij. 
In Hillegersberg wordt gehuurd van de 
deelgemeente. Wij huren vooralsnog van de 
Dienst Sport en Recreatie. Zij hebben gezegd dat 
wij ons nog geen zorgen hoeven te maken, maar 
het heeft zeker de aandacht.  
De heer van der Cammen wijst er op de Dienst 
inderdaad de verhuurder is maar dat het beheer is 
overgedragen aan de deelgemeenten en niet 
alleen in Hillegersberg.  
Theo Smits merkt op dat de vereniging 
rechtstreeks een huurcontract sluit met de Dienst 
Sport en Recreatie en dat daar geen 
deelgemeente tussen zit.  
 
9. BENOEMING KASCOMMISSIE 
Van de kas commissie is de heer N. Aukes 
aftredend. De heer J. Munier zal hem opvolgen, 
aangezien de vergadering akkoord gaat met zijn 
benoeming. De hele kascommissie wordt 
benoemd. 
 
10. BENOEMING BALLOTAGECOMMISSIE 
Mevrouw Groen en mevrouw Eppink zijn 
aftredend. Mevrouw Eppink stelt zich herkiesbaar. 
Mevrouw Groen wil graag de ballotagecommissie 
verlaten. Momenteel is echter nog geen opvolger 
gevonden en tijdens de vergadering meldt 
niemand zich, zodat mevrouw Groen evenals 
mevrouw Eppink met toestemming van de 
vergadering herkozen worden. Mevrouw Groen 
draagt wel haar administratieve taken over aan de 
secretaris van de vereniging.  
 
11. MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR 
Het bestuur heeft in haar vergadering van 7 
september conform artikel 8, vierde lid van het 
huishoudelijk reglement besloten het 
pachtcontract met Lia Hagens niet te verlengen. 
De redenen hiervoor zijn kort samengevat 
geweest dat er klachten zijn over de sfeer die de 
pachtster oproept en over de kwaliteit van de 
geleverde diensten.  
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Dhr. van Veen en dhr. Frölke hebben beiden 
hierover een ingezonden brief gestuurd aan het 
bestuur. Zij hebben beiden te kennen gegeven dit 
punt behandeld te willen hebben door het bestuur 
tijdens een bestuursvergadering of tijdens de 
algemene ledenvergadering.  
Beide heren vragen in hun brief het besluit een 
tijdelijk karakter te geven totdat erover is 
gesproken in de algemene ledenvergadering. 
Tevens spreken beide heren in hun brief uit dat zij 
vrezen dat er geen opvolging wordt gevonden.  
 
Zoals het bestuur de brieven leest, zijn beide 
heren niet zozeer tegen het besluit tot het niet 
verlengen van het pachtcontract, aangezien zij 
geen enkel bezwaar hebben tegen de huidige 
pachtster, doch vrezen dat het bestuur niet in 
staat is tijdig een nieuwe pachter te vinden. Voor 
het bestuur is dit geen reden om het besluit een 
tijdelijk karakter te geven.  
 
Ook de heer de Weerdt voert het 
eerdergenoemde aan. De heer De Weerdt geeft 
eveneens in zijn brief aan dat er altijd problemen 
zullen zijn met pachters. Het bestuur is zich ervan 
bewust dat de vereniging bijna 400 leden telt en 
dat het nimmer mogelijk zal zijn het al deze leden 
naar de zin te maken. Hier is bij de besluitvorming 
ook zeker rekening mee gehouden. 
Ook stelt de heer De Weerdt dat niet alle leden 
zijn gehoord over het besluit. Dat is correct. Het 
bestuur heeft geluisterd naar de algemene 
geluiden en is zich er ook van bewust dat niet 
iedereen hier achter staat. Men moet echter 
uitgaan van de meerderheid. 
De heer van ’t Hoogerhuijs interrumpeert zonder 
dat hij hier toestemming van krijgt van de 
plaatsvervangend voorzitter. Zij geeft aan eerst 
haar verhaal af te willen maken. De heer Van ’t 
Hoogerhuijs geeft aan dat het een bevoegdheid 
van het bestuur betreft die geen bespreking 
behoeft, zeker niet waar het onderwerp van 
gesprek bij is. De plaatsvervangend voorzitter 
vervolgt haar verhaal nadat zij in reactie op 
hetgeen de heer Van ’t Hoogerhuijs heeft 
aangegeven heeft gezegd dat het wel de taak is 
van het bestuur om in te gaan op ingezonden 
brieven en dat dat nu wordt gedaan. 
De heer de Weerdt geeft aan dat hij heeft 
vernomen dat niet met de pachtster 
gecommuniceerd is over haar functioneren. In het 
verleden is wel degelijk gecommuniceerd met de 
pachtster over verbeterpunten. Dit is zowel door 
de barcommissie gedaan als door het bestuur.  
 
De heer De Boon vraagt in zijn brief niet te streng 
te oordelen aangezien geen mens volmaakt is. 
Inderdaad is geen mens volmaakt. Men verwacht 
echter wel dat als er bepaalde problemen zijn 

besproken, daaraan ook gewerkt wordt. Tot op 
heden is hiervan niet in voldoende mate gebleken. 
 
De heer Boon en de heer Van der Vaart stellen 
dat zij altijd netjes zijn behandeld en derhalve niet 
inzien waarom het bestuur het contract niet 
verlengt. Het bestuur geeft aan verheugd te zijn 
dat er ook leden zijn die tevreden zijn over de 
pachtster. Helaas is dit niet de mening van een 
meerderheid van de leden. 
 
Over de opvolging van Lia Hagens kan het 
bestuur mededelen dat er reeds vier gegadigden 
zijn met wie gesprekken gevoerd gaan worden. 
Naar aanleiding van die gesprekken wordt 
gekeken of er alsnog geadverteerd gaat worden 
of dat er vervolggesprekken plaats zullen vinden 
met de huidige kandidaten. De eerste gesprekken 
zullen gevoerd worden met twee bestuursleden 
en een lid van de barcommissie.  
 
Het bestuur hoopt u voldoende te hebben 
ingelicht over de moverende redenen om het 
contract met de huidige pachtster niet te 
verlengen en de onrust te hebben weggenomen 
dat er geen tijdige opvolging zal zijn. 
 
Aangezien de pachtster heeft geweigerd de 
vergadering te verlaten tijdens dit agendapunt, 
wenst het bestuur geen discussie hierover te 
voeren. Er zijn leden die zich niet vrij durven uit te 
spreken als het onderwerp van gesprek aanwezig 
is. Het bestuur betreurt deze gang van zaken, 
maar ziet geen andere oplossing.  
 
12. TOEKOMST RZV 
De vereniging verkeert momenteel in een 
financieel slechte positie. Het jaar 2002 en 2003 
zijn met een negatief resultaat afgesloten. Er is 
een renteloze lening afgesloten met Interbrew die 
is opgegaan aan lopende zaken. Er is gesproken 
over herinrichting en andere toekomstplannen 
tegen een achtergrond van financiële krapte. Er 
moet iets gebeuren aan de inkomsten van de 
vereniging. Er moet een combinatie komen van 
het aantrekken van sponsors en subsidie en 
natuurlijk meer leden, want dat is waar het 
uiteindelijk om draait. De RZV heeft nogal wat 
ingeboet de laatste tijd. Een toekomstplan is nodig 
om meer leven op de vereniging te brengen. Ook 
is een dergelijk plan nodig om structuur te krijgen 
binnen de vereniging en de zeilsport. De 
vereniging wil haar elan terug. Er is in 
samenwerking met Jasper Munier een 
toekomstplan geschreven. Dit moest geen plan 
worden van het bestuur maar van de leden. 
Jasper heeft hiertoe gesprekken gehouden met 
leden en geïnventariseerd wat er speelt. Er 
bestaat nog geen vastomlijnd plan, maar er is wel 
een aantal hoofdpunten geformuleerd, waar het 
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volgens het bestuur om gaat en waarop het 
bestuur graag van de leden input wil om dat te 
gaan verbeteren en vervolmaken.  
 
Er is gekeken naar voor wie de vereniging is 
bedoeld. Wie zijn de belangengroepen. Dit zijn 
niet alleen leden, maar ook sponsoren, de 
gemeente, andere zeilverenigingen en 
watersporters. Er is gekeken naar de 
kernwoorden waar men aan denkt bij de RZV of 
graag aan zou willen denken. Enkele voorbeelden 
zijn fris, open, sportief, maar ook hecht, gezellig 
en service. Naar aanleiding van deze begrippen 
zijn er enkele doelen geformuleerd, zoals 
organiseren van zeilwedstrijden, organiseren van 
openavonden voor geïnteresseerden, leden 
werven zonder vaartuig en bevorderen van de 
kwaliteit van de watersport. We hebben al een 
jeugdopleiding, maar er wordt ook gedacht aan 
opleiding voor volwassenen, zowel beginnend als 
opfriscursus. Organiseren van thema-avonden op 
het gebied van de watersport. Derde punt is het in 
stand houden van het cultureel erfgoed, het 
clubgebouw. Het is een oud historisch pand, dat 
helaas veel geld voor onderhoud vraagt.  Om de 
voorgaande doelen te bereiken is een gezonde 
financiële situatie nodig. Om dat te kunnen 
realiseren is er meer nodig dan de bijna 400 leden 
die we hebben. Er is aan gedacht om sponsors te 
werven. Niet alleen binnen de vereniging maar 
ook daarbuiten. Er is een begin gemaakt met het 
opstellen van sponsorcontracten. Met het werven 
van externe sponsors is er een begin gemaakt via 
een nieuw lid, maar wij nodigen ook de leden uit 
om de vereniging extra te sponsoren.  
 
Er wordt momenteel hard gewerkt aan een 
meerjarenplan voor het onderhoud van het 
clubgebouw. Uit de doelen komt een aantal acties 
voort. Deze zijn gesplitst in korte en lange termijn 
acties. Korte termijn acties zijn: leden en sponsors 
aantrekken, moderniseren bovenzaal, organiseren 
thema-avonden, verandering (bestuur) structuur, 
verbetering communicatie d.m.v. de website die 
zeer actueel is dankzij Theo Smits, de Zelflozer, 
waar we graag bijdragen voor vragen, realiseren 
huurvloot, de RSZV heeft enkele boten liggen en 
we zijn met hen in gesprek over het gebruik van 
de boten door leden die wel kunnen zeilen, maar 
zelf geen boot op de Plas hebben, ontwikkelen 
wedstrijden en trainingen. De kalender van 2005 
is uitgebreid. De zeilcommissie is bezig contacten 
te leggen met verschillende klassenorganisaties 
om wedstrijden naar de Plas te halen. De JZO zal 
ook in het najaar gaan plaatsvinden. Deze 
uitbreiding vraagt wel een andere aanpak binnen 
de zeilcommissie. Er is nu een jeugdcoördinator 
benoemd binnen de commissie. De wedstrijden 
hebben allemaal een coördinator gekregen die 
verantwoordelijk is voor een wedstrijd. Natuurlijk 

zijn er nog wel altijd vrijwilligers nodig om alles te 
kunnen realiseren. 
 
Lange termijn acties zijn abstracter. Dit zijn onder 
andere: modernisering benedenverdieping, 
nationale & internationale wedstrijden, 
organiseren zomerkampen, creëren speelruimte 
kinderen, moderniseren terreinfaciliteiten, 
uitbreiden externe winterfaciliteiten (externe 
loods). 
 
Tijdens de pauze liggen uitdraaien van de 
presentatie op de diverse tafels zodat ze nog 
eens bekeken kunnen worden voor er een reactie 
wordt gegeven. 
 
PAUZE 
 
Na de pauze geven diverse leden een reactie op 
de presentatie. 
De heer van Muyden merkt op dat het goed zou 
zijn als de RSZV tegelijk met de gewone leden 
clubavond zouden hebben. Dat geeft een band 
met de RSZV, hetgeen nu niet het geval is en dit 
kan bijdragen tot meer jeugdigen over de vloer. 
 
De heer Walewijn is blij en positief verrast over dit 
voorlopige plan en dat het bestuur met de leden in 
discussie wil en niet al dingen doet waarover de 
leden achteraf boos worden en er weer een 
negatieve sfeer ontstaat. De inhoud van het plan 
is prima. Hij spreekt de hoop uit dat het allemaal 
uitgevoerd kan worden. Over de financiën merkt 
de heer Walewijn op dat hij nog niets heeft gezien 
met betrekking tot de sponsoren. Hij merkt op dat 
het wellicht goed is om de sponsoren net als de 
leden te balloteren. Het bestuur merkt op dat er 
als voorwaarden aan een sponsor worden 
gesteld, dat zou zijn dat een vertegenwoordiger 
van het bedrijf lid moet worden. De heer Walewijn 
spreekt wel zijn twijfels uit over wat de vereniging 
de sponsors te bieden heeft. 
De heer Walewijn wijst er op dat ook legaten een 
manier is om aan geld te komen. 
 
De heer Rutgers vraagt of er ook wordt gesproken 
met Henk van Gent over het opzetten van 
gezamenlijke plannen, aangezien Henk van Gent 
het moeilijk heeft. Het bestuur merkt op dat zij 
zich niet willen mengen in het geschil tussen Henk 
van Gent en de gemeente, omdat de vereniging 
afhankelijk is van de gemeente. 
 
De heer De Weerdt mist in het plan 
samenwerking met de andere verenigingen aan 
de plas, de doelgroep van leden die elders een 
boot hebben liggen en mist ideeën ten aanzien 
van de pachter en wat moet de inhoud worden 
van de pachter ten aanzien van het werven van 
nieuwe leden. Het bestuur merkt naar aanleiding 
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hiervan op dat er a.s. maandag weer een eerste 
plassenoverleg is met de verschillende 
verenigingen. De rest wordt zeker ter harte 
genomen en meegenomen in de uitwerking van 
de plannen. 
 
13 HERINRICHTING 
In de vorige ledenvergaderingen is er gesproken 
over de herinrichting van de bovenzaal. 
Momenteel zijn er meer concrete plannen.  
 
Er is opdracht verstrekt aan het Arsenaal voor het 
ontwerpen van een plan. Het Arsenaal is 
uitgegaan van de architectuur zoals die is 
bedoeld. Zij zijn uitgegaan van een aantal punten 
en dat is: functionalisme, standaardisatie en 
schaalvergroting en de stijl van de jaren dertig. 
Uitgangspunten voor de indeling is uitzicht op de 
Plas en de verschillende functies van het 
clubgebouw. Het meubilair moet tegen vocht 
kunnen en gemakkelijk verplaatsbaar zijn. De 
plattegrond die wordt getoond voorziet in zekere 
mate van symmetrie. Dingen die opvallen, zijn de 
lage kastenwand aan de westzijde, de centrale 
leestafel in het midden met plaatselijke verlichting, 
het zithoekje bij de haard. De bar wijkt in deze 
tekening af van de huidige bar. 
 
De haard leent zich uitstekend voor een gezellig 
hoekje en dat moet het dan ook worden. Alle 
herinneringen van de RZV die nu door de hele 
bovenzaal staan, komen dan gecentreerd rond de 
haard. Het middengedeelte van de zaal moet 
gemakkelijk toegankelijk zijn en ingericht met 
flexibele meubels die eenvoudig te verplaatsen 
zijn.  
De houten vloer is aan een schuurbeurt toe. Er is 
gekeken naar de mogelijkheid om de houten vloer 
door te trekken tot aan de bar. 
 
Aan weerzijden van de ingang is gedacht aan 
banken die vergelijkbaar zijn met de banken 
buiten. 
Voor verlichting is bedacht dat er grote stoffen 
lampen komen te hangen die bijdragen aan de 
sfeer. 
 
De locatie van de bar wordt niet gewijzigd, maar 
de koof kan worden verwijderd en de kleur moet 
veranderd moeten, aangezien blauw wordt 
ervaren als koud. Boven de bar komen dezelfde 
lampen te hangen als in de rest van de 
bovenzaal. 
 
Er wordt gedacht aan de kleuren wit en taupe. De 
bar wordt bruin hout, aangezien dat de beste kleur 
is voor een bar. 
 

De hoofdgedachte achter het plan is het 
benadrukken van de hoogte van het gebouw en 
een warme sfeer creëren door gebruik van hout. 
 
Tijdens de presentatie worden afbeeldingen van 
stoelen getoond die binnen het budget vallen. 
De uitvoering van het plan wordt gekenmerkt door 
een klein budget. Dit is wel mogelijk door veel 
zelfwerkzaamheid ten aanzien van het schuren 
van de vloer, het verwijderen van de koof etc. 
 
Het plan kan ook gerealiseerd worden door het 
aantrekken  van sponsors. Remco de Goederen is 
hier druk mee bezig geweest en heeft contact met 
een enthousiast lid om met zijn hulp en met 
behulp van andere sponsors de tekeningen zoals 
ze liggen uit te voeren. Het schilderwerk en alles 
wordt dan uitgevoerd. De sponsors willen als 
tegenprestatie de zaal kunnen gebruiken voor 
zakenrelaties om te lunchen, dineren o.i.d. Ze 
willen eventueel ook een rondje kunnen varen 
over de Plas.  De voorwaarden van de contracten 
worden dan dat in ruil voor een bepaald bedrag 
de sponsor twee dagdelen per jaar gratis gebruik 
kunnen maken van de bovenzaal buiten de 
openingstijden. Dit is een algemeen contract. Er 
kan ook een ander contract worden gesloten, 
namelijk dat het geld niet algemeen besteed 
wordt, maar dat de sponsor kan aangeven waar 
het geld voor bedoeld is, bijvoorbeeld voor een 
wedstrijd. Voorwaarden bij de contracten is dat 
een vertegenwoordiger van het bedrijf lid moet 
worden van de vereniging.  
 
Hierin wordt dus ook verwerkt dat de pachter 
inkomsten kan verwerven en zich kan presenteren 
naar buiten zodat er wellicht meer leden worden 
geworven. Dit plan is echter nog niet in detail 
uitgewerkt, daar zijn we hard mee bezig.  
 
De heer Mani merkt op dat het clubgebouw hem 
na aan het hart ligt en dat het interieur inderdaad 
versleten is. Hij vindt het budget te optimistisch 
omdat het een complete verbouwing betreft. 
Remco de Goederen legt uit dat er voor de 
uitvoering twee mogelijkheden zijn. Of veel 
zelfwerkzaamheid en gefaseerd of door 
sponsoring. De heer Mani wijst er ook nog op dat 
het interieur moet uitstralen dat het voor een 
watersportvereniging is ontworpen door Van Tijen. 
Dat mist hij compleet. Van Tijen ging uit van een 
sobere stijl. Nu zien we veel hout, rood, bruin en 
andere kleuren. De heer Mani vindt dat niet 
passend. Remco merkt op dat er wel degelijk 
rekening is gehouden met het ontwerp van Van 
Tijen. Het ontwerp probeert rust uit te stralen. 
Storende elementen als de koof zijn er juist 
uitgehaald. Maar de ideeën van de heer Mani 
worden ter harte genomen. 
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De heer V.d. Sluis wijst er op dat er niet is 
opgenomen hoeveel stoelen er zullen komen. Dit 
worden er ongeveer 40. Ook wijst hij er op dat 
stoffen lampenkampen wellicht niet zo´n goed 
idee zijn, aangezien die vies worden door het 
roken etc. Hierover is gesproken, maar elders 
gaat dat ook goed. 
 
Dhr. Kluin vraagt in hoeverre dit plan strookt met 
onze toekomstvisie. De herinrichting was de 
aanleiding van het toekomstplan. Het bestuur is 
van mening dat de kernwoorden uit het plan 
passen bij de herinrichting.  
 
Dhr. V.d. Sluis merkt op dat bij het aantrekken van 
een pachter rekening moet worden gehouden en 
kenbaar moet worden gemaakt dat het 
clubgebouw vaker open moet zijn. 
 
Dhr. J. Bos vraagt of het opknappen van de 
keuken wordt doorberekend aan de pachter, 
aangezien dit een behoorlijke som kan zijn. Het 
bestuur merkt op dat de keuken in dit plan nog 
niet is meegenomen, maar dat er voor de 
toekomst wel degelijk rekening mee wordt 
gehouden. Het budget laat het niet toe alles in 
één keer te doen. 
 
De heer Alblas vraagt of de sponsor ook zaalhuur 
gaat betalen. In het huidige sponsorcontract is 
opgenomen dat de zaal twee dagdelen gratis 
gebruikt kan worden. Voor de rest moet gewoon 
zaalhuur betaald worden. De heer Alblas uit dat 
hij zich zorgen maakt dat de sponsors veelvuldig 
naar de RZV komen voor presentaties en 
degelijke omdat de RZV goedkoper is dan andere 
locaties. 
 
De heer Breur merkt op dat hij meerdere keren is 
benaderd voor financiële steun. Tot nu toe is er 
niets van de grond gekomen, dus dit plan ziet er 
goed uit en moeten we zeker doen 
 
De heer Van der Cammen vraagt nogmaals uitleg 
over de soorten sponsors aangezien dit niet 
helemaal duidelijk is. We kunnen diverse 
sponsorcontracten afsluiten voor bijvoorbeeld € 
500. Dit is een algemeen sponsorcontract. We 
hebben ook een aanbieding van Reconse B.V. Zij 
willen met zeventien bedrijven de verbouwing 
financieren voor € 10.000 Zij zorgen er dan voor 
dat het hele plan zoals dat vanavond is 
gepresenteerd ten aanzien van de verbouwing 
wordt gerealiseerd. 
 
De heer Van Muyden uit zijn zorgen over de 
ballotage van bedrijven. Hij voelt het als een 
overvaltactiek. Vooraf was dit onbekend bij leden.  
 

De heer V.d. Sluis vraagt of er een open begroting 
komt van de persoon, het bedrijf dat de 
verbouwing gaat doen, aangezien we nu niet 
weten hoe hij die € 10.000 gaat besteden. Remco 
de Goederen antwoordt dat nu nog niet bekend is 
hoe het geld besteed gaat worden, maar vooraf 
wordt een contract afgesloten. 
De heer V.d. Sluis vraagt of we gebonden zijn aan 
leveranciers. Remco de Goederen antwoordt dat 
als Reconse de verbouwing gaat uitvoeren de 
RZV zich niet gaat bemoeien met dergelijke 
zaken. 
 
De heer Th. Smits complementeert het bestuur 
met het plan. Het is hem de laatste tijd opgevallen 
dat op elke ledenvergadering besluiten uitgesteld 
moeten worden. Daar heeft hij genoeg van. Er 
moet nu gewoon een besluit worden genomen. 
 
De heer Walewijn vraagt dit alles snel te regelen, 
want de sponsor is, naar het zich laat aanzien, 
bereid alles te realiseren voor een laag budget. 
 
De heer De Weerdt vraagt of het sponsorcontract 
niet verhoogd kan worden aangezien er ook twee 
keer zaalhuur inzit. Tevens vraagt hij zich af of de 
capaciteit van de huidige keuken voldoende is. Er 
wordt aangegeven dat de keuken niet in het plan 
is meegenomen, maar misschien kan hij 
functioneler ingericht worden. 
 
De plaatsvervangend voorzitter vraagt wie er 
tegen het plan is voor uitvoering met sponsors. De 
heer van Muyden merkt op dat er niet gestemd 
kan worden over plannen die niet op de agenda 
staan. Mevrouw Bos - Vegter merkt op dat er dan 
weer uitstel komt en zij komt, evenals Judith 
Wisse, tot de conclusie dat er weinig tot geen 
mensen bezwaar hebben en we moeten met de 
leden ook vertrouwen hebben in het bestuur. De 
heer Hoek stelt voor door te gaan en het plan 
goed te keuren, wanneer de leden op de hoogte 
worden gehouden via bijvoorbeeld internet. 
De plaatsvervangend voorzitter concludeert dat 
het bestuur toestemming krijgt van de algemene 
ledenvergadering om de plannen met sponsors uit 
te voeren. 
 
14. RONDVRAAG 
De heer Daniëls complimenteert de voorzitter met 
het leiden van de vergadering. Hij wenst het 
bestuur alle succes met herinrichting. De heer 
Daniëls meldt dat er in de Zelflozer geen 
telefoonnummers van bestuursleden meer staan. 
De heer Daniëls vraagt of de bar in de 
zomermaanden vaker open kan zijn. 
 
De heer In ´t Veld merkt op dat de hele 
kascommissie benoemd moet worden. Of dat in 
de notulen opgenomen kan worden. Over de 
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ingekomen brief van de heer Boon merkt hij op 
dat hij altijd op hetzelfde tijdstip komt op dezelfde 
dag, dus dat het logisch is dat hij geen problemen 
heeft met de pachtster. 
 
De heer Van Muyden vraagt of de vertrouwelijke 
gegevens afgeschermd kunnen worden voor niet-
leden. De heer Th. Smits  merkt op dat dit kan 
maar wel € 3000 kost. Het onderhoud kost dan € 
150 per maand en dat is te duur. Dit geld is 
momenteel niet beschikbaar. 
 
De heer Van der Cammen vraagt aandacht voor 
het zitcomfort van de nieuwe stoelen. Remco de 
Goederen meldt dat dit wordt meegenomen als 
aandachtspunt. 
 
De heer Breur vraagt het bestuur om initiatief te 
nemen om gezamenlijk met de andere 
verenigingen wedstrijden te organiseren. 
Aangezien er maandag overleg is met de 
verschillende verenigingen zal dit worden 
meegenomen. 
 
De heer Th. Smits meldt dat de website van de 
vereniging actueel is. Alle informatie ten behoeve 
van de site kan naar hem gemaild worden. 
 
Mevrouw Deelen doet een oproep voor de cursus 
vaarbewijs. Er zijn nu 11 aanmeldingen en er zijn 
er 20 nodig om de cursus door te laten gaan. 
 
De heer Walewijn is blij verrast over de positieve 
sfeer. 
 
De heer H. de Goederen is blij met de prijs voor 
het Spa team. Hij is van mening dat de prijs nadat 
hij is opgepoetst in het clubhuis moet blijven. 
 
Mevrouw Eppink vraagt de algemene 
ledenvergadering of het een idee is om de 
Zelflozer alleen nog maar op Internet te zetten. De 
algemene ledenvergadering is hier op tegen. 
 
Mevrouw Bos – Vegter maakt haar complimenten 
aan de voorzitter van de vergadering. Tevens 

meldt zij dat Sinterklaas op 1 december op de 
vereniging komt en dat kinderen zich kunnen 
opgeven bij haar. 
De heer J. Bos verbaast zich erover dat de 
hardloopploeg van de woensdagavond niet 
gevraagd is naar de mening over de pachter. 
 
Mevrouw Van Putten vraagt meer aandacht voor 
de inrichting van de keuken, Zij staat er wel eens 
in en hij is echt niet professioneel. Als we grotere 
groepen te eten willen geven moet de keuken 
aangepast worden. 
 
De heer R. de Goederen wil Jasper Munier 
bedanken voor zijn werk aan het toekomstplan. 
 
De heer De Weerdt vraagt waar het bloemetje is 
dat altijd wordt weggegeven. Er wordt gemeld dat 
dit naar de voorzitter, Harry Maronier, is gegaan. 
Ook vraagt hij of er kwaliteitseisen worden gesteld 
aan de nieuwe pachter in het contract. Er wordt 
gemeld dat dit er zeker in zal komen. 
 
De heer van der Vaart vroeg aandacht voor de 
volgende punten. Hij heeft een ansichtkaart 
gestuurd die hij vond in het Scheepvaartmuseum. 
Het is een foto uit 1988 met het opschrift 
Kralingsche Zeil- en roeivereniging. Hij heeft er vijf 
ter beschikking gesteld aan de vereniging.  
Ook stelt hij dat er twee mooie valken zijn gelegen 
aan rotte palen. Hij vraagt wanneer hier iets aan 
wordt gedaan. De havencommissaris geeft aan 
hier zo snel mogelijk iets aan te willen doen. 
 
Mevrouw Vial maakt haar complimenten aan de 
voorzitter en vraagt applaus. 
 
15. SLUITING 
De vergadering wordt gesloten. Iedereen wordt 
bedankt voor zijn/haar aanwezigheid en positieve 
bijdragen aan de vergadering. 
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Luxueuze minicruises. 
 
Wij gaan dit jaar op enkele avonden luxueuze minicruises organiseren op de Kralingse Plas.  
Dit doen wij door de week en wel ’s avonds na zes uur. 
Lekker om de werkstress een beetje te laten wegwaaien onder het genot van een hapje en een drankje.  
Omstreeks zeven uur ‘s avonds laten wij het anker neer midden op de Kralingse Plas. En dan spelen wij een 
vlaggenspel. Na dit vlaggenspel gespeeld te hebben genieten wij nog even na terwijl we kijken naar 
rondzeilende boten en de ondergaande zon. 
 
De boot: 
We varen met een echte van Wijksloep die vrij recent is gerenoveerd. 
De boot is uitgerust met een authentieke Renault benzinemotor met een karakteristieke loop. De boot is 
groen en is voorzien van de R.Z.V. herkenningstekens. 
 
Vertrektijden 18:45 uur 
Aankomsttijden ca. 22:00 uur 
 
Data 
27 april 
4, 11, 18 mei 
1, 8, 15, 22, 29 juni 
7, 14, 21, 28 september 
 
Kosten: geen, mits u mee doet met het vlaggenspel. 
 
Is uw interesse gewekt en zegt u “dat lijkt mij wel wat”, neemt u dan contact op met : 
 
Rudolf ter Haar 
minicruises@greatwaves.org
010-4420063 

 
Te water laten boten via de helling. 
 
Dit jaar worden, zoals voorheen gebruikelijk was, alle boten die per helling te water moeten worden gelaten, 
in de laatste twee volle weekenden van april, te weten 16 en 17 april en 23 en 24 april te water gelaten. 
Hiervoor zal een schema worden opgesteld. Dit schema wordt opgehangen op het mededelingenbord in het 
clubgebouw, zowel beneden als boven.  
U wordt verzocht voor die tijd uw boot in gereedheid te brengen en aanwezig te zijn bij de tewaterlating. 
Mocht u niet aanwezig zijn, zal de boot door wel aanwezige leden in samenwerking met de havenmeester te 
water worden gelaten. Mochten er dringende redenen zijn waardoor uw boot niet volgens schema te water 
kan, wordt u verzocht dit uiterlijk zaterdag 9 april te melden bij de havenmeester. Er kan dan gekeken 
worden naar een passende oplossing.  

 

 

 

 13

mailto:minicruises@greatwaves.org


EEN BERICHT VAN HET 
ZEILCOMMISSARIAAT 

 
Het nieuwe zeilseizoen staat weer voor de boeg. 
De zeilcommissie heeft niet stil gezeten de 
afgelopen tijd. De samenstelling van de 
zeilcommissie is inmiddels gewijzigd en we zijn 
verheugd u te kunnen mededelen dat we een 
aantal nieuwe zeilcommissieleden erbij hebben 
gekregen. In de afgelopen winter hebben we ons 
gebogen over mogelijke 
uitbreidingsmogelijkheden voor de 
wedstrijdkalender bij de RZV. De eerste stap 
hiertoe is gezet, zoals u hieronder in de 
wedstrijdkalender kunt zien. Hieronder vindt u de 
aanpassingen en aanvullingen van de 
wedstrijdkalender: 
 

• De voorjaarstraining is verplaatst van 
maart naar april. De reden hiervoor is dat 
diverse zeilers hierom hebben verzocht, 
omdat er in maart bij diverse andere 
verenigingen ook voorjaarstrainingen 
plaatsvinden. Op deze wijze hopen we 
meer deelnemers te trekken. Een vast en 
succesvol onderdeel van de 
voorjaarstrainingen is een training op 
groot water (het Haringvliet) geworden. 
Een prettige samenwerking met o.a. 
W.S.V. Helius maakt dit mogelijk. 

• De jeugdzeilopleiding (JZO) vindt dit jaar 
voor het eerst niet alleen in het voorjaar 
plaats, de deelnemers hebben nu ook de 
mogelijkheid zich in te schrijven voor een 
JZO in het najaar (september). 

• De traditionele 
woensdagavondwedstrijden bestond 
voorheen uit zeven woensdagavonden 
voor het zomerreces en uit vier 
woensdagavonden na het zomerreces. 
We hebben dit uitgebreid naar negen 
woensdagavonden in het voorjaar en vier 
in het najaar. 

• Bij de zeilcommissie is het verzoek 
binnengekomen om ook tijdens de zomer  
woensdagavondwedstrijden te 
organiseren. Dit jaar worden voor het 
eerst op zes clubavonden in de zomer 

(juli-augustus) zogenaamde 
zomeravondwedstrijden georganiseerd. 
Deze wedstrijdavonden staan los van de 
traditionele woensdagavondwedstrijden 
en er zal op deze avonden, in 
tegenstelling tot bij de traditionele 
woensdagavondwedstrijden, altijd vanaf 
de toren worden gestart en gefinisht, 
ongeacht de windrichting/snelheid. 

• Dit jaar worden er sinds lange tijd weer 
clubwedstrijden gevaren op elke eerste 
zondag van de zomermaanden mei t/m 
juli en september. Deze reeks kan 
individueel worden meegezeild, maar u 
kunt ook meedingen in de competitie en 
als winnaar van de hele reeks te boek 
komen te staan als clubkampioen 2005. 

• Helaas is er ook een tweetal 
zeilevenementen komen te vervallen. 
Vanwege gebrek aan animo is door de 
KZC, WSVR, de Maas, Aegir en de RZV 
besloten om het gezamenlijke initiatief 
Rotterdam 2000 te stoppen. Daarom staat 
dit evenement niet meer op de kalender. 
Ook het teamzeilen Europe is definitief 
van de wedstrijdkalender verdwenen, 
omdat de klasse-organisatie onvoldoende 
teams bij elkaar krijgt. 

 
Naast bovenstaande wijzigingen en aanvullingen 
is de zeilcommissie ook  in gesprek met diverse 
klassenorganisaties over de organisatie van 
klasse-evenementen, waaronder de eurocup voor 
de Yngling en het matchracen voor de J22-klasse. 
Zodra hier meer over bekend is, laten wij dit 
weten. Overigens kunt u zich voor alle 
evenementen inschrijven, middels een 
inschrijfformulier dat minimaal vier weken voor 
aanvang van het betreffende evenement op de 
website www.rzv.nl  te vinden zal zijn. Als u zin 
heeft om een keertje te komen helpen en/of kijken 
bij één van de wedstrijd/trainingsdagen, dan bent 
u van harte welkom en kunt u contact opnemen 
met één van de zeilcommissieleden. 
 
Barbara Vial en Frans Smits 
 

 
 

 

 
 

Wordt U ons nieuwe redactielid? 
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WEDSTRIJDKALENDER 2005  

 
 
 
Voorjaarstraining    zondagen 3, 10, 17 en 24 april 
 
Woensdagavondwedstrijden  
Voorzomer     27 april, 4, 11, 18 mei en 1, 8, 15, 22 en 29 juni 
Nazomer     7, 14, 21 en 28 september 
 
Zomeravondwedstrijden (alles wat vaart, start/finish vanaf toren) 

13, 20, 27 juli, 3, 10, 17 en 24 augustus 
 
Clubkampioenschappen (alles wat vaart) 
      zondagen 1 mei, 5 juni, 3 juli en 4 september 
 
Combi Rotterdam, RZV   zaterdag 11 juni 
 
Jeugdzeilopleiding 
JZO voorjaar  zaterdagen 14, 21 mei, 4, zondag 12 juni, 

zaterdagen 18, 25 juni en 2 juli 
JZO najaar     zaterdagen 27 augustus, 3, 10 en 17 september 
 
SPA regatta     25 mei t/m 29 mei 
 
Teamwedstrijden 12-voetsjollen  weekend 1 en 2 oktober 
 
Teamwedstrijden optimisten  weekend 8 en 9 oktober 
  
Najaarstraining    zondagen 6, 13, 20 en 27 november 
 
Boterletterwedstrijden   weekend 3 en 4 december  
 
 
 
 
 
 
 
Vindt U ook niet dat de Zelflozer niet gemist kan worden? 
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Aan alle jeugdige zeilers, met name 
 

 

 OPTIMIST, LASER, SPLASH, EUROPE-zeilers 
 

 

 

 

 

 

 

UITNODIGING 
 

VOORJAARSTRAINING 2005 
 

  
 

Hierbij nodigen wij je uit voor de voorjaarstrainingen bij de RZV, die 

plaats zullen vinden op de  

zondagen 3, 10, 17 en 24 april 2005.  

Deze training is geschikt voor gevorderde zeilers. 

Schrijf je in middels het inschrijfformulier  

(zie website: www.rzv.nl) 
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ROTTERDAMSCHE ZEILVEREENIGING 
Kralingse Plaslaan 113 – 3062 CD Rotterdam – Tel: 010 4521213 

 

Voorjaarstraining 2005 
Hierbij nodigen wij je uit om je voor deze training in te schrijven. Dit kun je doen door onderstaand 

inschrijfformulier te sturen aan: 
Voorjaarstraining RZV 2005, T.a.v. Barbara Vial, p.a. Kralingse Plaslaan 113, 3062 CD Rotterdam 

e-mail: barbara35a@zonnet.nl 
Programma: 
De traditionele najaarstrainingen worden door de RZV georganiseerd en gehouden voor de zeilers uit 
Rotterdam & (wijde) omstreken. In tegenstelling tot andere jaren vinden de voorjaarstrainingen dit jaar plaats 
in april i.p.v. in maart, namelijk op de zondagen 3, 10, 17 en 24 april 2005. Er wordt gevaren op de Kralingse 
Plas en na het grote succes van het vorige jaar is het dit voorjaar wederom mogelijk om op één van de 
trainingszondagen deel te nemen aan de training op groot water. Op één van de trainingszondagen willen 
we met diegene die deze uitdaging aandurven, de voorjaarstraining 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 1

e
 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. Voor de rest 
proberen we dit voorjaar een of meerdere prominente zeilers, die als gasttrainer les willen geven, uit te 
nodigen voor één van de voorjaarstrainingen. De laatste trainingsdag is tevens bijzonder gezellig vanwege 
de gezamenlijke lunch, die je krijgt aangeboden door de R.Z.V. 
 
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 € 50,- bij voorinschrijving (vóór zondag 29 februari moet het inschrijfformulier dan 
binnen zijn) en indien niet vooraf ingeschreven € 60,-. 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. Indien een bepaalde klasse onvoldoende 
deelnemers heeft voor een “eigen” groep, dan behoudt de RZV zich het recht om verschillende klassen 
samen te voegen in één trainersgroep. 
 
INSCHRIJFFORMULIER 
Ik schrijf mij in voor de voorjaarstrainingen op de zondagen 3, 10, 17 en 24 april  2005 
Naam:………………………………………………………………………………………………….... 
Adres:…………………………………………………………………………………………………… 
Postcode: ………………………  Woonplaats: ……………………………………… 
Telefoon: ………………………  Geboortedatum: ………………………… M/V* 
E-mailadres:…………………………………………………………………………………………….. 
Lid van watersportvereniging:………………………………………………………………………….. 
Klasse:   ………………(mogelijkheden: optimist, laser (radiaal), splash, europe) 
Zeilnummer: ……………………………………… Zeilervaring: ………………….jaar 
 
Ik wil mijn boot tussen de training door  wel / niet*  op het terrein laten staan 
 
Ik wil 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 
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 UITNODIGING JEUGDZEILOPLEIDING 2005 

 
 
Nog even en het (zeil)seizoen gaat weer beginnen. Dat geldt dus ook voor de jeugdzeilopleiding (JZO). Dit is 
de jaarlijks terugkerende zeilcursus voor beginnende tot gevorderde “optimisten-zeiltalenten” van de 
vereniging. Hierbij nodigen we je van harte uit om deel te komen nemen aan deze JZO. De JZO vindt plaats 
op de volgende dagen: 
 
zaterdag 14 mei, zaterdag 21 mei, zaterdag 4 juni, zondag 12 juni, zaterdag 18 juni, zaterdag 25 juni 
en zaterdag 2 juli 
 
Voor deelname aan de Jeugdzeilopleiding geldt een aantal “regels”: 

 Per zeilniveau (groep) zijn er maximaal zeven deelnemers, waarvoor geldt: “Wie het eerst komt 
(inschrijft), wie het eerst zeilt”. 

 Voor de zes huuroptimisten die de vereniging rijk is, geldt tevens de regel: “Wie het eerst komt 
(inschrijft), wie het eerst zeilt”. De huuroptimisten worden overigens alleen beschikbaar gesteld voor 
beginnende (= eerstejaars) zeilers. Vanzelfsprekend geldt dat er zonder boot, geen mogelijkheid is 
tot deelname aan de cursus. 

 De trainingen vangen aan om 10.00 uur. Dat betekent dat alle deelnemende zeiler(tje)s op dat 
tijdstip klaar moeten staan, omgekleed en met hun boot opgetuigd. De training is rond 15.30 uur 
afgelopen. 

 Alle deelnemende zeiler(tje)s dienen zich bij aankomst, dus vóór aanvang van iedere trainingsdag, 
in het clubhuis bij de informatiebalie te melden, zodat bekend is wie er die dag aanwezig is. 

 Iedere beginnende zeiler bij de JZO is verplicht deel te nemen aan de zwembadles. Deze 
zwembadles is een onderdeel van de JZO en vindt ook plaats tijdens één van de (eerste) JZO’s. De 
deelnemers aan de cursus zullen nog bericht ontvangen over de precieze datum van de 
zwembadles. 

 De kosten voor deelname aan de JZO bedraagt Є 80,-. Voor de (verplichte) zwembadles van de 
beginners (=eerstejaars) wordt Є 10,- extra in rekening gebracht.  
Het huren van een verenigingsoptimist kost voor de totale JZO Є 52,50.  

 Iedere deelnemer aan de cursus dient te allen tijde een zwemvest te dragen, mits de trainer 
toestemming heeft gegeven tot het uitdoen van het zwemvest. De vereniging heeft geen 
“leenzwemvesten”, dus de deelnemers dienen over een eigen zwemvest te beschikken. 

 Tijdens iedere training dient er een ouder aanwezig te zijn, die het zeilertje kan opvangen, wanneer 
hij/zij “uitvalt” en bij de lunch aanwezig is.  

 
Hopelijk hebben bovenstaande gegevens enige duidelijkheid geschapen over de JZO van het komende 
jaar. Wij en de trainers hebben er in ieder geval heel veel zin in en hopen dat dit ook voor jou geldt. Je 
kunt je inschrijven via het inschrijfformulier. Bij vragen kun je ook altijd (telefonisch of via e-mail) contact 
met een van ons opnemen. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Barbara Vial,   Tel: 010-2136491, E-mail: barbara35a@zonnet.nl
Maaike van der Ploeg Tel: 070-3479207, E-mail: maaike.van.der.ploeg@zonnet.nl
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INSCHRIJFFORMULIER JZO 2005 

 
Vóór 7 mei zenden aan: Rotterdamsche Zeilvereeniging, Kralingse Plaslaan 113,  
3062 CD Rotterdam, o.v.v. JZO 2005. 
 
Ik schrijf mij in voor de Jeugdzeilopleiding 2005: 
  
Gegevens deelnemer: 
Naam:    ………………………………………………………………………… 
Adres:    ………………………………………………………………………… 
Postcode/woonplaats: ………………………………………………………………………… 
Telefoonnummer:  ………………………………………………………………………… 
E-mailadres:   ………………………………………………………………………… 
Geboortedatum/leeftijd: ………………………………………………………………………… 
Medische bijzonderheden: ………………………………………………………………………… 
Aantal jaren zeilervaring: ………………………………………………………………………… 
In het bezit van de volgende diploma’s: 0 CWO diploma jeugdeenmans I / II / III * 
      0 CWO diploma jeugdtweemans I / II / III* 
      0 Ander zeildiploma, nl………………………. 
      0 Vorderingenstaat CWO I / II / III* 
      0 Geen diploma 
 
Wel/niet in het bezit van een eigen optimist: 
0  Wel in het bezit van een eigen optimist 
0  Niet in het bezit van een eigen optimist en wil derhalve in aanmerking komen voor de huur 

van een verenigingsoptimist. Voor de beginners zijn er slechts 6 bootjes van de vereniging 
te huur! (OP = OP) 

 
Deelname aan de zwembadles: 

0 Deelname aan de zwembadles (voor beginners verplicht) 
0 Geen deelname aan de zwembadles 
 
Deelname aan de jeugdzeilopleiding is 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 jeugdzeilopleiding zou kunnen ontstaan. 
 
De kosten voor deelname aan de JZO dienen bij aanvang van de opleiding contant te worden 
voldaan. 
 
Handtekening (indien minderjarig van ouder /voogd):  Datum: 

………………………………………………………………………………………………..  
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