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Van de Voorzitter 
 
Het economische klimaat mag dan verslechteren, 
het gaat goed met de vereniging. Het ledenaantal 
stijgt gestaag. De verenigingsavonden op woensdag 
worden ook in de winter goed bezocht. De najaars-
training was met 50 deelnemers een succes. Meer 
dan 350 zeilers namen deel aan de boterletter waar-
bij (oud) burgemeester Opstelten samen met dage-
lijks bestuurslid van de deelgemeente de heer Vis-
ser de prijzen uitreikten. Een druk bezochte en ge-
zellige sinterklaasviering. Een nieuwjaarsreceptie 
die bezocht werd door ongeveer 50 leden. De haven 
en havenadministratie is weer op orde. Er is geïn-
vesteerd in de FD loods, de ooststeiger, 2 nieuwe 
rescues en de keuken. Ondanks deze investeringen 
is het jaar 2008 ook in financiële zin goed afgeslo-
ten. 
 
Al deze zaken zijn alleen mogelijk met de inzet van 
vrijwilligers. Het zijn deze mensen die van de vereni-
ging een succes maken, een plek maken waar het 
aangenaam toeven is, of het nu om de recreatie-
sport gaat, het wedstrijdzeilen of gewoon voor de 
ontspanning. En juist in economisch slechtere tijden 
is zo’n plek dicht bij huis van belang. Het bestuur 
dankt namens alle leden deze mensen voor hun 
inzet. Om die reden heeft de vereniging deze leden 
een borrel aangeboden. En we gaan dat vaker 
doen!! 
We doen vanaf deze plaats ook een oproep aan alle 
andere leden om zich in te zetten voor de vereniging 
door te helpen bij het organiseren van de vele activi-
teiten die de vereniging kent ( zie elders in deze 
Zelflozer). 
 
Wilco Kanders heeft aangegeven in april te stoppen 
met zijn taak als havenmeester. Vanaf het begin 
was afgesproken dat hij dit tijdelijk zou doen. Dit 
betekent dat de RZV op zoek is naar een nieuwe 
havenmeester. Graag horen wij of u geschikte kan-
didaten kent. Wilco is bereid gevonden om na 1 april 
in de rol van havencommissaris door te willen gaan. 
Gezien zijn ervaring en kennis van onze haven is 
het bestuur voornemens hem (na besluitvorming 
inzake de statuten) in die functie te benoemen.  

 
 
 
Samen met de andere verenigingen heeft de RZV 
er voor gezorgd dat de plannen voor de sanering 
van de plas zodanig zijn aangepast dat de plas 
behouden blijft voor de zeilsport. Inmiddels is met 
het baggeren en schoonmaken van de havens en 
de plas begonnen. Er zijn afspraken gemaakt om 
gelijktijdig de beschoeiing van onze haven en het 
terrein aan te pakken (zie elders in deze Zelflozer). 
 
Ook voor het komende jaar gaan we door met het 
investeren in de toekomst van de vereniging. Naast 
het aanpakken van de buitenruimte, gelijktijdig met 
de vernieuwing van de beschoeiing, zijn er plannen 
om ook dit jaar weer een stuk van de steigers te 
vernieuwen. De sanitaire voorzieningen en de dou-
ches moeten worden opgeknapt. Als we de plan-
nen rond krijgen zal ook de kraan worden ver-
plaatst naar de westzijde van de haven, zodat de 
oostzijde beschikbaar komt voor onze jeugdboten. 
Gelijktijdig met deze verplaatsing pakken we de 
afspuitplaats aan. Vernieuwing is noodzakelijk van-
uit milieu eisen. 
 
Er wordt al weer hard gewerkt aan de voorjaarstrai-
ning, de Jeugd Zeil Opleiding, de voorbereiding 
van wedstrijden, het onderhoud aan gebouwen, 
terrein en haven etc. 
Ook het vernieuwen van de website heeft voor het 
bestuur hoge prioriteit. Inzet van nieuwe technolo-
gie biedt meer flexibiliteit, waardoor de communica-
tie met de leden kan worden verbeterd. Ook kun-
nen daarmee de administratieve processen in de 
vereniging worden vereenvoudigd. 
 
De vernieuwing van de vereniging gaat wat ons 
betreft ook in 2009 door. Maar we kunnen het niet 
alleen. We hebben uw hulp daarbij hard nodig. 
Meldt u als vrijwillig(st)er. Samen lukt het ons om 
de RZV als vereniging te laten bloeien en waar de 
zeilsport en de gezelligheid hoogtij vieren! 
 
 
De Voorzitter 
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Vorig jaar is Theo Smits (wedstrijdleider RZV) betrokken geraakt bij de Zwitser Leven Rondje Texel. Hij 
heeft daar gedurende de week Jaap Tirion (wedstrijdeider) en Edwin Lodder (Ronde coordinator) geholpen 
met de vele zaken die bij zo'n groot evenement spelen.  
Voor Theo was het soortement van snuffelstage om kennis te maken met de vele aspecten die een rol spe-
len bij het grootste catamaran evenement op de wereld. Het was voor Theo een geweldige en leerzame 
ervaring. 

In het afgelopen najaar heeft Jaap aangegeven op termijn te willen stoppen met de Ronde. Na een gesprek 
met de Ronde organisatie is Theo aangezocht om Jaap tzt op te volgen als wedstrijdleider.  
De eerste actie van Theo was het bij elkaar zoeken van een klein comité om in het bestaande comité te 
kunnen integreren. Daarna is er een overleg geweest met het bestuur van de RZV en is besloten dat de 
RZV voor de komende jaren gaat participeren in de Ronde organisatie.  
Feitelijk komt het erop neer dat het kleine comité, aangevuld met bestaande comitéleden van de Ronde het 
water- en rescuewerk gaat doen van de Ronde. Nieuw dit jaar is ook de aanwezigheid van een internatio-
nale jury.  
 
De Ronde bevat dit jaar een drietal onderdelen, namelijk:  

 het Texel Dutch Open  
(officiële Nederlands Kampioenschap catamaran op texel rating) 

 de Texel Shorttrack  
(een soortement van sprintwedstrijden met knock out systeem) 

 de Round Texel  
de feitelijke ronde op zaterdag.  

 
Daarnaast zijn er diverse demo's van catamaran klassen en is er het WK-windsurfen. Buiten het zeilgebeu-
ren is het rondje ook een groot feest voor de deelnemers en toeschouwers (zo'n 20.000). Bekende DJ's en 
bands zullen bij paal 17 het eiland op z'n kop zetten. Studio Sport zal, zoals gebruikelijk, verslag doen via 
het Journaal en de diverse Studio Sport uitzendingen. Daarnaast zullen diverse radio stations gedurende 
de week live uitzendingen verzorgen vanaf het strand.  
 
De stichting Rondje Texel bevat zo'n kleine 250 vrijwilligers die gedurende die week actief zijn. De voorbe-
reiding van de Ronde beginnen een week van tevoren. Bij paal 17 is namelijk niets en er moet dus een 
heel dorp opgebouwd worden van containers, zeilerscafé, feesttent en podia. De 32ste Ronde om Texel 
start zaterdag  13 juni op 10.00 uur.  
U kunt het nieuws ook volgen op de website van Round Texel. 
 
Naast de Delta Lloyd Regatta (SPA regatta) opnieuw een evenement van naam waar de RZV bij betrokken 
raakt. Via de site zullen we u op de hoogte houden van het wel en wee van dit kleine RZV-comité.  

Round Texel 2009 
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Schaats weekend 
 

 
In het weekend van 10 /11 januari kon na dagen 
van vorst de pret niet meer op voor dat oer Holland-
se gevoel op het ijs van de Kralingse Plas. 
 
Iedereen wilde erbij zijn en dat was goed te merken 
op de Kralingse Plaslaan waar stapvoets werd ge-
reden en zelfs op het gras volop werd geparkeerd. 
 
Het was een komen en gaan van schaatsliefheb-
bers en het toegangshek stond voor het gemak 
maar open. Ook voor de IJszeilers waren het 
prachtige dagen. 
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Team R.Z.V. Voorjaarstraining  
op de Kralingse Plas op 7 februari 2009 

 
Frank had een uitnodiging rondgestuurd om te zeilen op 7 en 8 februari op de Kralingse Plas. De belang-
stelling was niet zo erg groot. Misschien vonden veel kinderen het wel te koud. Er lag nog ijs in de havens 
van de plas. Maar Lotte, Manouk, Casper, Quintus en ik waren er wel! We waren niet alleen want ongeveer 
10 kinderen van de jeugd- en kernploeg waren er ook.  

 
Guido en Frank hadden voor ons het ijs weggehaald in de 
haven van de Kralingse Zeilclub en toen konden we gaan 
trainen. Wij hebben op fluitsignaal de rolltack, het gijpen en 
onze positie bij voor de wind varen geoefend tot het etens-
tijd was. We aten in de boot en het voelde erg koud aan. 
Gelukkig kwam Frank toen met warme chocolademelk.  
 
Na eten hebben we een klein baantje gevaren, waarbij je 
5x overstag moest gaan en 5x moest gijpen. Dat was wel 
moeilijk. Iedereen kwam ruimte te kort. Je moest dus heel 
goed opletten. Daarna hebben we met z’n allen 2 wedstrij-
den gedaan.  

Ik vond het lastig om te starten, want de jeugd- en kernploegkinde-
ren hadden al snel de beste plekjes op de startlijn ingenomen. Bij 
de 2e wedstrijd lag ik voor een flink aantal jeugd- en kernploegkin-
deren. Een paar haalden mij helaas toch weer in. Ik moet dus nog 
even doortrainen en ik kom op 21 en 22 maart zeker weer als de 
jeugd- en kernploeg er is. 
 
Groetjes van Iris       
         
          
           Iris en haar vader Luc 

 

Onderhoud …… 

van de haven, verplaatsing van boten 
 
Na intensief overleg met het Hoogheemraadschap 
en de deelgemeente is afgelopen december over-
eenstemming bereikt over het herinrichtingsplan 
voor de Kralingseplas. I 
n het oorspronkelijke plan was het de bedoeling om 
20 % van de plas te verondiepen waardoor op die 
plekken niet meer gezeild kon worden. Samen met 
de andere verenigingen is daar bezwaar tegen ge-
maakt.  
In de nu voorliggende plannen is deze verondieping 
tot het minimum beperkt. Wel wordt de plas gesa-
neerd en worden aanvullende maatregelen genomen 
om het ecologisch systeem te verbeteren.  
(zie: http://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/
projecten/projecten/werken_aan_een ). 
 
Onderdeel van deze sanering vormt het uitbaggeren 
van de havens tot een diepte van 1.50 m.. Daarna 
wordt de bodem afgedekt met een zandlaag. Het 
uitbaggeren van onze haven staat gepland voor de 
eerste 3 weken in april.  
Voor die tijd dienen de boten die in het water liggen 
tijdelijk te worden verplaatst naar de havens van an-
dere verenigingen. Iedere booteigenaar dient daar in   
 

 
 
principe zelf voor te zorgen. We roepen u op daar-
over met Wilco Kanders ( havenmeester ) afspraken 
te maken. Mede om die reden kunnen de boten die 
op de kant staan niet voor eind april in het water.  
Mocht om een of andere reden uw boot toch eerder 
het water in moeten overleg dan even met Wilco. 
 
Gelijktijdig met het uitbaggeren van de haven wordt 
door het OBR de beschoeiing van het westelijk deel 
van de haven aangepakt. Deze beschoeiing wordt 
vernieuwd. Daarvoor dienen de planken van de slib-
way te worden verwijderd. Inmiddels is hier een be-
gin mee gemaakt. Ook zullen de tegels worden weg 
gehaald, om de beschoeiing te kunnen verankeren. 
Deze laatste werkzaamheden zullen 2-3 weken in 
beslag nemen en zullen door een aannemer worden 
uitgevoerd.  
 
Het wordt dus even behelpen maar we hopen dat de 
werkzaamheden klaar zijn voor het begin van het 
seizoen. Houd de website in de gaten. We zullen 
daar nadere informatie op zetten zodat u op de 
hoogte blijft. Wij vragen alle leden begrip voor het 
eventuele ongemak dat uit deze werkzaamheden 
voortkomt. Het vernieuwen van de beschoeiing en 
het uitbaggeren van de haven is in ons aller belang. 
Het bestuur 
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Jeugdzeilactiviteiten 2009 bij de R.Z.V.  
 
Het ijs is weer verdwenen  van de Kralingse Plas, de koek en zopie tent opgeborgen tot de volgende 
winter. Het is weer tijd om vooruit te blikken naar het nieuwe zeiljaar voor de jeugd.  
 
De Rotterdamsche Zeilvereeniging mag zich verheugen in een toenemende belangstelling van jonge 
zeilers. Het aantal jeugdleden van de vereniging is in het afgelopen jaar fors toegenomen. Dat komt 
doordat er leuke activiteiten voor beginnende zeilers en wedstrijdzeilers worden georganiseerd, die in 
groepsverband worden gedaan met een gezellig team van instructeurs, trainers en coaches. Wat kun 
je in 2009 zoal doen als “jeugdzeiler” ? 
 

Team R.Z.V. Voorjaarstraining 2009 
Ieder jaar wordt er in de maanden maart en april de jaarlijkse Team R.Z.V. Voorjaarstraining georgani-
seerd voor beginnende en gevorderde wedstrijdzeilers uit de regio Zuid-Holland. Dit jaar zijn we al 
vroeg gestart en deden we met de A-zeilers van Team R.Z.V. op 7 februari op de Kralingse Plas een 
gezamenlijke training met de Nederlandse Optimisten-kernploeg en –jeugdploeg, onder leiding van 
Han Beverwijk. Een erg leuke en leerzame dag, die we afsloten met een gezamenlijke wedstrijd, waar-
in onze zeilers erg goed voor de dag kwamen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op 15 maart wordt er weer getraind op de Kralingse Plas en dan voegen zich ook de andere groepen 
bij het gezelschap: Optimisten A,B en C, Splashes, Lasers en Cadetten.  Op 21 en 22 maart komen 
de kernploeg en de jeugdploeg waarschijnlijk weer naar Kralingen. Daarna verplaatst het “circus” zich 
naar Hellevoetsluis, waar we bij onze zustervereniging W.V. Haringvliet te gast zijn om onze grootwa-
ter-training te genieten op 29 maart en 5 april.  
Ter verdere voorbereiding op de wedstrijden van de Combi-Rotterdam, die medio mei beginnen, zul-
len we op twee woensdagavonden (6 en 13 mei) een korte training verzorgen, gevolgd door een maal-
tijd en deelname aan de alom bekende R.Z.V. woensdagavondwedstrijd. 
Alle deelnemers van vorige edities van de Team R.Z.V. trainingen hebben inmiddels een uitnodiging 
ontvangen om aan de Voorjaarstraining mee te doen. 
Mocht jij nog willen inschrijven, stuur dan even een mailtje naar fblomsma@xs4all.nl om het inschrijf-
formulier met nadere informatie te ontvangen. 
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JZO 2009 
Voor de beginnende zeilers organiseert de R.Z.V. al jarenlang de Jeugd Zeil Opleiding (JZO). In de maan-
den mei en juni werd de Voorjaars-JZO gehouden, waarbij op 7 zondagen les werd gegeven aan zeilers op 
nivo CWO 1, 2 en 3. In het najaar werd deze serie gevolgd door een blok van 4 lessen. 
 
Dit jaar zal er één JZO zijn waaraan kinderen kunnen deelnemen, en die zal bestaan uit 10 lessen, ver-
deeld over de maanden mei, juni en september. De voorlopige data die hiervoor zijn vastgesteld, zijn: 

zaterdag 16 mei 
zondag 24 mei 
maandag 1 juni 
zondag 7 juni 
zaterdag 20 juni of zondag 21 juni 
zaterdag 27 juni 
zondag 30 augustus 
zondag 6 september 
zondag 13 september en  
zondag 20 september 

 
Aan het einde van deze serie zal een vorderingenstaat of diploma JZ-1, 2 of 3 worden uitgereikt aan de 
zeiler, afhankelijk van de vaardigheden die geleerd zijn.  
 
Alle deelnemers van vorige edities van de JZO zullen binnenkort een uitnodiging ontvangen voor de JZO 
2009. Mocht jij nog nooit deelgenomen hebben, maar heb je wel interesse, stuur dan even een mailtje naar 
fblomsma@xs4all.nl om het inschrijfformulier met nadere informatie te ontvangen. 
 
Vrijwilligers gezocht ! 
Om alle activiteiten rond de JZO in goede banen te leiden, zoeken we ouders die binnen de JZO een taak 
op zich willen nemen. Is dit iets voor u, mail dan even naar fblomsma@xs4all.nl. 
 

Combi-Rotterdam 2009 
In de Team R.Z.V. Najaars- en Voorjaarstraining delen we de trainingsgroepen zo in, dat deze aansluiten 
bij en opleiden tot het varen van regionale zeilwedstrijden. In Zuid-Holland heet deze wedstrijdserie de 
Combi-Rotterdam. Kijk ook maar eens op www.combi-rotterdam.nl.  
 
Tijdens 8 Combi-dagen worden dagelijks ongeveer 3 à 4 manches gevaren in de klassen Combi A, B en C. 
In de C-groep, de beginnende wedstrijdzeilers, kunnen zeilers meedoen die bijvoorbeeld net hun CWO-3 
diploma of vorderingenstaat hebben. In de B- en de A-groep varen de meer ervaren wedstrijdzeilers. 
Team R.Z.V. scoorde in 2008 goed in de Combi-Rotterdam: van de 15 beste zeilers in de groepen A, B en 
C, werden er 7 begeleid door Team R.Z.V. 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Team R.Z.V. na afloop van de Combi-wedstrijd op de Kralingse Plas in 2008 
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Landelijke en internationale wedstrijden 
In 2009 wil Team R.Z.V. een aantal landelijke en internationale wedstrijden begeleiden voor die zeilers die 
daar aan toe zijn en daar zin in hebben. Bij voldoende belangstelling gaan we begeleiding verzorgen bij: 

  United-4 Medemblik:    4 en 5 april  
  Optispring Stellendam:    18 en 19 april 
  United-4 Workum:     9 en 10 mei 
  Dutch Youth Regatta Workum:   21 t/m 24 mei 
  United-4 Workum:     5 en 6 september 
  Landelijke Combi-finale Hoorn:   13 september 
  United-4 Roompot:    26 en 27 september 

 

Team R.Z.V. Najaarstraining 2009 
Als sluitstuk van dit zeiljaar zal op 6 zondagen vanaf 18 oktober tot en met 22 november de Team R.Z.V. 
Najaarstraining worden georganiseerd. Hierin richten we onze blik op de Combi-Rotterdam 2010, zodanig 
dat de indeling van de wedstrijd-trainingsgroepen en de te behandelen oefeningen passen bij het nivo van 
de zeilers (van Combi C t/m A).  
 
Vrijwilligers 
Het organiseren van al deze jeugdactiviteiten neemt op 
dit moment behoorlijk wat tijd in beslag van een (nog) 
kleine groep vrijwilligers, die hieraan veel plezier bele-
ven. Om dit plezier te behouden en het jeugdzeilen bij 
de R.Z.V. nog verder te verbeteren, is behoefte aan 
meer vrijwilligers op allerlei terreinen. Lijkt het u leuk om 
mee te organiseren in dit team, neem dan contact op 
met Frank Blomsma (fblomsma@xs4all.nl).  
   
Frank Blomsma 
Coördinator Jeugdzeilen R.Z.V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Havenmeester gezocht

De RZV is vanaf 1 april op zoek naar een enthousiaste
havenmeester m/v voor 28 uur in de week.

Dienstwoning op het mooiste plekje van Rotterdam!

Sollicitatie en curicullum vitae sturen aan:

Secretaris RZV

E-mail: rzv-secretaris@planet.nl

Voor informatie: 06 17002853



10 

 

Uitnodiging Algemene ledenvergadering  
voorjaar 2009 

 
Het bestuur van de Rotterdamsche Zeilvereeniging nodigt hierbij alle leden en hun partners uit tot het bij-
wonen van de jaarlijkse voorjaarsvergadering voor de leden, te houden op vrijdag 27 maart 2009. 
Aanvang: 20.00 uur 
Waar:  Kralingse Plaslaan 113 te Rotterdam 
Agenda: 

1.  Opening 

2.  Notulen van de Algemene ledenvergadering najaar 2008 

3.  Ingekomen stukken 

4.  Wijziging statuten en huishoudelijk reglement 

5.  Bestuursverkiezingen 

6.  Verslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2008 

7.  Verslag van de penningmeester over het verenigingsjaar 2008 

8.  Verslag van de kascommissie tot het nazien van de boeken, bescheiden en kas van de penning

 mees ter over het verenigingsjaar 2008. 

9.  a) Begroting 2009 

 b) Vaststelling haventarieven 

10. Wisseling van bestuursleden. 

11. Status pachtovereenkomst 

12. Mededelingen van het bestuur 

13. Rondvraag 
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Wijziging statuten en huishoudelijk reglement 

 
1. Statuten 
Op grond van de statuten dient een wijziging van de statuten op voorhand woordelijk aan de leden ter inza-
ge worden gelegd. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste drie/vierde van de geldig uitgebrach-
te stemmen van de vergadering.  
Het bestuur maakt bekend het volgende artikel in de statuten te willen wijzigen: 
 
 
BESTUUR 
Artikel 7. 
1. De vereniging wordt bestuurd door een uit een oneven aantal van tenminste zeven leden bestaand be-

stuur.  
 
Wordt: 
 
BESTUUR 
Artikel 7. 
1. De vereniging wordt bestuurd door een uit een oneven aantal van tenminste vijf leden bestaand be-

stuur.  
 
 
2. Huishoudelijk reglement 
Aangelegenheden van de vereniging, waarin de wet en de statuten niet voorzien, worden geregeld bij huis-
houdelijk reglement. Dit reglement moet in overeenstemming zijn met de statuten. Wijzig van het reglement 
vindt plaats door een besluit van de algemene ledenvergadering welke met een gewone meerderheid wordt 
genomen. 
 
Het bestuur maakt bekend de volgende artikelen in het Huishoudelijk reglement te willen wijzigen: 
 
Wijziging A. inzake bestuur 
 
BESTUUR 
Artikel 8. 
1. De periodieke verkiezing geschiedt in de algemene vergadering van maart. In tussentijdse vacatures 

wordt in de eerstvolgende algemene vergadering voorzien. Het aantal bestuursleden (boven het aantal 
van zeven) wordt door het bestuur bepaald. 

 
Wordt: 
 
BESTUUR 
Artikel 8. 
2. De periodieke verkiezing geschiedt in de algemene vergadering van maart. In tussentijdse vacatures 

wordt in de eerstvolgende algemene vergadering voorzien. Het aantal bestuursleden (boven het aantal 
van vijf) wordt door het bestuur bepaald. 

 
 
Wijziging B. inzake ballotage 
 
BALLOTAGECOMMISSIE 
Artikel 2. 
1. De ballotagecommissie bestaat uit vijf stemgerechtigde leden, waarvan één bestuurslid.  
2. De ballotagecommissie wordt benoemd door de algemene ledenvergadering. 
3. De zittingsduur van de leden is vier jaar. Om de twee jaar treedt, met uitzondering van het bestuurslid, 

de helft der leden af volgens een door de commissie opgesteld rooster. Aftredende leden zijn direkt 
herkiesbaar. Het bestuurslid treedt af bij beëindiging van zijn bestuurslidmaatschap.  

4. Op de beslissing van de ballotagecommissie is geen beroep mogelijk. 
 
Wordt: 
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BALLOTAGECOMMISSIE 
Artikel 2. 
1. De ballotagecommissie bestaat uit vijf stemgerechtigde leden.  
2. De ballotagecommissie wordt benoemd door het bestuur. 
3. De zittingsduur van de leden is twee jaar. Aftredende leden zijn direct opnieuw benoembaar 
4. Op de beslissing van de ballotagecommissie is beroep mogelijk bij het bestuur. 
 
Dientengevolge komt bullitpoint te vervallen: 
 
AGENDAPUNTEN 
Artikel 7. 
2. In de algemene vergadering van oktober zal o.a. worden voorzien in: 

 de vacatures in de ballotagecommissie (zie art.2 huishoudelijk reglement); 
 
Dientengevolge komt te vervallen: 
 
BESTUUR 
Artikel 8. 
5. In gevallen, waarin de wet, de statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur. 

Het bestuur neemt met in achtneming van zijn verantwoordelijkheid tegenover de algemene vergade-
ring alle maatregelen van orde, stelt alle regels van huishoudelijke aard vast en benoemt alle commis-
sies met uitzondering van de ballotage- en kascommissie.  

 
Wordt: 
 
BESTUUR 
Artikel 8. 
6. In gevallen, waarin de wet, de statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur. 

Het bestuur neemt met in achtneming van zijn verantwoordelijkheid tegenover de algemene vergade-
ring alle maatregelen van orde, stelt alle regels van huishoudelijke aard vast en benoemt alle commis-
sies met uitzondering van de kascommissie.  

 
3. Reglement voor het clubgebouw en de jachthaven 
Het Reglement voor het clubgebouw en de jachthaven is onderdeel van het Huishoudelijk reglement.  
 
Artikel 1. 
Het dagelijks beheer van clubgebouw en jachthaven berust bij de havencommissarissen. Zij dragen zorg 
voor de handhaving van dit reglement. 
 
Wordt: 
 
Artikel 1. 
Artikel 1. 
Het beheer van clubgebouw en jachthaven berust bij het bestuur. Het bestuur draagt zorg voor de handha-
ving van dit reglement. Het bestuur kan het dagelijks beheer van de jachthaven delegeren aan een haven-
commissaris die door het bestuur wordt benoemd. 
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van de Rotterdamsche Zeilvereeniging, gehouden op 31 oktober 2008 in het clubgebouw van de 
vereniging aan de Kralingse Plaslaan 113 te Rotterdam 
 
Aanwezig: 36 leden 
 
1. De voorzitter opent om 20.07 uur de vergadering.  

 
2. Notulen voorjaarsvergadering 2008 
 De heer In ’t Veld merkt op dat er een zin niet loopt in punt vier en dat er formeel toestemming zou 

moeten zijn om een bestuur uit zes man personen te laten bestaan, maar dat hij zelf niet op de ver-
gadering aanwezig was. Naschrift: betreffende zin had moeten luiden:”Maaike van der Ploeg stelt 
zich beschikbaar als zeilcommissaris en Marc Klomp als havencommissaris, nu deze laatste positie 
vacant is geworden door de verschuiving van Marc Egeter naar de positie van secretaris.”  

 De notulen worden goedgekeurd.  
 

3. Ingekomen stukken 
 Bericht van verhindering: mw. Wisse, dhr. Daniëls, dhr. Zandwijk, dhr. Happel, dhr. Van der Cam
 men, dhr. Vloemans en de heer R. de Goederen. 

 
4. Dit jaar is er een zestal jubilarissen die 25 jaar onafgebroken lid van de vereniging zijn geweest en 
 aan wie het insigne door de voorzitter wordt uitgereikt: 

 Dhr. J. Longayroux; komt al 40 jaar op de vereniging, maar is op enig moment dringend ver-
zocht om toch maar lid te worden.  Hij heeft verschillende boten gehad op de RZV. 

 Dhr. M. van Muyden;  op jeugdige leeftijd lid geworden van de RZV en heeft indertijd met de 
  Optimist nog internationale wedstrijden gevaren (o.a. WK Optimist in Nederland). Later ook 
  nog de Europe en de Finnjol, waarin hij 3 maal Nederlands kampioen werd. Tegenwoordig 
  woonachtig in Bussum. 
 Dhr. I. Kluin; was ook actief in diezelfde Optimistengroep en de internationale wedstrijden, 
  maar tegenwoordig meer ‘mooi weer-zeiler’. Dhr. Kluin is bedenker van het mededelingendoek 
  dat bij evenementen aan de straatzijde van het clubgebouw wordt opgehangen en is oud re-
  dacteur van de Zelflozer. Zijn moeder neemt het speldje voor hem in ontvangst. 
 Dhr. K. Romeijn;  zeilvader die zijn twee kinderen zeer enthousiast begeleidde in de eerder 

genoemde Optimistengroep. Altijd bereid om zich voor de vereniging in te zetten, onder ande-
re als voormalig redacteur van de Zelflozer. 

 Dhr. W. Boogerd; had op de vereniging een Centaur, maar is lid geworden met zijn kinderen 
in Mijnsheerenland. Is actief geweest bij de Boterletter in het comité en kwam op de woens-
dagavond vaak dineren op de vereniging. 

 Dhr. D. van der Sluis; heeft meerdere boten op de RZV gehad en wordt veel gezien op de 
woensdagavond. Hij was er dan ook als de kippen bij om te protesteren tegen het voornemen 
om de ALV op woensdagavond te houden. Oud lid van de Barcommisie. 

 
5. Voor afgelopen jaar hebben helaas geen kampioenen die we kunnen huldigen. 

Er is wel een eervolle vermelding voor: 

 Henny Bos en Nic Bol (en team) voor hun derde plaats bij het NK Matchracen in Rotterdam 

 Rutger van Schaardenburg die zich op de valreep heeft gekwalificeerd voor deelname aan de 
Olympische Spelen in de Laser. 

Naschrift: 
Nic Bol is in juni 2008 Nederlands kampioen geworden in de X35 in Medemblik. 

 
6. De uitreiking van de Van ’t Hoogerhuys Wisseltrofee.  
 Het bestuur heeft dit jaar besloten om de Van ’t Hoogerhuys Wisseltrofee uit te reiken aan Frank 

Blomsma. Frank is de drijvende kracht achter het succesvolle jeugdzeilen. Hij staat aldus aan de ba-
sis van zowel het leren zeilen door onze jeugd als het kweken van nieuwe kampioenen. Frank is ver-
antwoordelijk voor Team RZV waar het accent op de teamvorming ligt, de Najaarstraining en Voor-
jaarstraining (totaal 110 deelnemers) en heeft recent de organisatie van de Jeugd Zeil Opleiding op 
zich genomen. Frank zal ook de Voorjaarstraining op zich nemen.

Notulen algemene ledenvergadering najaar 
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7. Bestuursverkiezingen 
De voorzitter stelt voor om in afwijking van het Huishoudelijk reglement om niet te voorzien in tus-
sentijdse bestuursvacatures, maar om dit naar de voorjaarsvergadering uit te stellen. De voorzitter 
licht toe. Vier jaar geleden was de vereniging niet vitaal: geen geld, teruglopend ledental, veel ach-
terstallig onderhoud. Inmiddels hebben we bijna 400 leden, houden we jaarlijks geld over om te 
investeren, is het jeugdzeilen en groot succes en ligt de haven vol. De besturen hebben veel ge-
daan en hebben vooral veel zelf ter hand genomen. Dat heeft de bestuurders veel tijd en moeite 
gekost. Tegenwoordig is het zeer lastig om nog bestuurders te vinden die nog bereid zijn om zo 
veel tijd in de vereniging te steken. Recent zijn ook nog drie van de zes bestuurders teruggetreden. 
De voorzitter zet de visie van het bestuur uiteen: het bestuur moet zich meer bezig gaan houden 
met primaire taken en minder met de uitvoerende taken in de vereniging. In plaats van op de oude 
voet verder te gaan is het verstandig om na te denken over een besturingsmodel met een lager 
afbreukrisico. Hiertoe heeft het bestuur tijd nodig om voorbereidingen te treffen om in de voorjaars-
vergadering voorstellen te doen. 
 
Dhr. Van der Sluis oppert een bedrijfsmatige benadering door een professioneel bureau in te scha-
kelen. 
Dhr. In ’t Veld waarschuwt voor mogelijke onbestuurbaarheid bij een tussenlaag van commissies 
en hij is een voorstander van een bestuur van zeven man met een duidelijke taakverdeling 
Dhr. Kats vraagt zich af waarom de bestuurders zijn afgetreden. Mw. Van der Ploeg, dhr. Klomp en 
dhr. Leperf geven hun visie op hun bestuursperiode. Hieruit blijkt ook dat de sfeer en de onderlinge 
samenwerking te wensen over liet.  
Dhr. Wismeijer deelt mede dat hij in een klein bestuur van vier man veel lol heeft gehd, maar dat 
dat wel veel van hemzelf gevergd had. Hij roep de leden op om het bestuur te helpen. 
Dhr. Van Muyden vindt dat een bestuur van drie man erg kwetsbaar is en dat hij liever nu vijf man 
in het bestuur zou hebben. 
Dhr. Heintz vindt dat het niet teveel op een concern moet gaan lijken. 
Dhr. Blomsma vraagt zich af hoe het nu bestuurlijk tot maart zal gaan en doet de suggestie van 
‘zelfwerkzaamheid van de leden’ aan de hand, zoals dat ook bij andere verenigingen leeft. 
 
Na de uitgebreide discussie stemt de vergadering in met het voorstel.   
 

8. Verslag van de Kascommissie 
Dhr. Smits doet in vervolg op de voorjaarsvergadering, waar dit punt al aan de orde is geweest, 
verder verslag. Hij heeft contact gehad met de heer Daniëls die akkoord is met de eerdere bevin-
dingen. Er is controle verricht en er zijn geen onregelmatigheden aangetroffen. De Kascommissie 
adviseert wel om een boekhoudkundig programma aan te schaffen of een administratiekantoor in 
te schakelen.  
Dhr. Smits adviseert de vergadering om decharge te verlenen over het gevoerde beleid in 2007.  
De vergadering gaat hiermee akkoord. 
 

9. Benoeming kascommissie.  
De heren Smits en Daniëls zijn aftredend. In afwijking van het Huishoudelijk reglement stelt het 
bestuur voor om de heer Smits toch te herkiezen in het belang van de continuïteit. De heer A. 
Heintz meldt zich daarnaast aan als nieuw lid van de kascommissie. De vergadering stemt in met 
beide benoemingen. De kascommissie bestaat nu uit de heren T. Smits, A. Heintz en J.W. Vermeu-
len. 

 
10. Aanpassing jeugdlidmaatschap 

Op dit moment is het jeugdlidmaatschap van de vereniging alleen mogelijk indien een ouder of 
huisgenoot lid is van de vereniging. Het bestuur stelt een beleid voor om meer jongeren de moge-
lijkheid te bieden aan de zeilsport deel te nemen door middel van het aanbieden van activiteiten als 
de Voor- en Najaarstraining en de Jeugd Zeil Opleiding. Graag willen wij deze kinderen ook aan de 
vereniging binden door middel van een jeugdlidmaatschap. Daarbij komt dat jongeren die al aan 
wedstrijden deelnemen lid dienen te zijn van een zeilvereniging. In een aantal gevallen is geen van 
de ouders lid van de RZV of is al lid van een andere vereniging. Om die reden stelt het bestuur 
voor om jongeren, indien zij deel willen nemen aan de jeugdactiviteiten van de vereniging, de mo-
gelijkheid te bieden jeugdlid van de RZV te  worden zonder dat een van de ouders of huisgenoten 
lid is. Het bestuur stelt voor om Artikel 4 lid 1 van het huishoudelijk reglement: 
‘Met verwijzing naar artikel 3 van de statuten wordt bepaald dat als jeugdleden slechts in aanmer-
king komen kinderen of huisgenoten van leden. Van de jeugdleden worden de nog niet 12-jarigen 
aangeduid als aspirant-jeugdleden” 
 te laten vervallen.  
De vergadering gaat hiermee akkoord. 
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11. Vaststelling contributie-, entree en havengelden 
Omdat in het geval van jeugdlidmaatschap ouders/huisgenoten geen lid meer hoeven zijn wil het 
bestuur hen toch uitnodigen ondersteunend lid van de vereniging te worden. Om die reden wordt 
het ondersteunend lidmaatschap vrijgesteld van inschrijfgeld (aan het ondersteunend lidmaatschap 
is geen stemrecht verbonden en vindt geen inschrijving plaats bij het Watersportverbond). 
 
Het bestuur stel voor om het begrip gezinslid te introduceren. 
Als gezinsleden worden aangemerkt : ‘Echtgenoten/huisgenoten van leden en ondersteunende 
leden, en hun kinderen, die op het zelfde adres wonen, en die duurzaam een gemeenschappelijke 
huishouding voeren.’ 

 
Contributie voorstel 2009: 
18 jaar en ouder: 
Gewoon leden      € 130 per jaar (inschrijfgeld € 75,-) 
Gewoon leden (gezinslid)   €   50 per jaar (geen inschrijfgeld) 
 
Ondersteunende leden    € 100 per jaar (geen inschrijfgeld) 
Ondersteunende leden (gezinslid))  €   20 per jaar (geen inschrijfgeld)  
 
Tot 18 jaar 
Jeugdleden      €   50 per jaar (geen inschrijfgeld) 
Jeugdleden (gezinslid)    €   20 per jaar (geen inschrijfgeld)  

 
Mw. Groen oppert dat het gezinslidmaatschap ook zou moeten gelden voor de kleinkinderen van 
grootouders die lid zijn. 
 
Met het amendement van mw. Groen en het contributievoorstel is de vergadering akkoord. 
 
Het bestuur stelt voor de havenliggelden eventueel vast te stellen tijdens de vergadering in maart 
2009 of anders  de tarieven niet te wijzigen. 

 
12. Benoeming Ballotagecommissie. 

Op grond van verschillende notulen is niet meer te achterhalen welke vijf personen nu precies be-
noemd zijn in de Ballotagecommissie. Namens het bestuur zit dhr. Moehling  in de commissie. 
Daarnaast zijn er nog de volgende personen: de heren De Weerdt, Mani, Weber, Smits en Klomp.  
Dit is formeel dus een persoon teveel. De vergadering komt er ook niet uit. Besloten wordt dat de 
secretaris nogmaals de oude notulen erop naslaat en mede in overleg met de commissie de defini-
tieve samenstelling vaststelt en vervolgens bekendmaakt. 
 

13. Mededelingen van het bestuur 
De voorzitter deelt het volgende mede: 
De plas en de havens gaan gebaggerd worden. 
Er is subsidie van de gemeente vrijgekomen om de beschoeiing te vernieuwen. 
De milieu-inspectie is langs geweest en de afspuitplaats moet waterdicht worden gemaakt. 
De Boterletter vindt over vier weken plaats en vrijwilligers kunnen we goed gebruiken. 
 

14. Rondvraag 
Een lid wijst erop dat het gebruikelijk is om op de vergadering een moment stilte te houden voor 
leden die overleden zijn. Dit is nu niet gebeurd voor oud voorzitter Harry Maronier. De voorzitter 
erkent de omissie en de vergadering houdt alsnog een moment stilte 
Dhr. Van der Sluis: Wat gaat er met de Ark gebeuren? De voorzitter overweegt om er iemand in te 
zetten totdat er een definitieve havenmeester is, maar dat er ook nogal wat onderhoud aan de Ark 
moet plaatsvinden.  
Dhr. Lafeber: kunnen we de Ark gebruiken als extra instructieruimte bij de zeilopleidingen? Dit is 
voorlopig akkoord. Dhr. Van Muyden wijst erop dat je wel moet rekening houden met de bestem-
ming van de Ark als dienstwoning. 
Dhr. Kats vraagt of het is toegestaan om in de bovenzaal je eigen eten mee te nemen. De voorzit-
ter antwoordt dat dat niet de bedoeling is. 
De heren Van der Sluis, In ’t Veld en Heintz informeren naar de status van het pachtcontract, of de 
Barcommissie nog bestaat. Dhr. Heintz verzoekt of het onderwerp pachter volgende keer op de 
vergadering op de agenda kan worden gezet. Dat is akkoord. 
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Dhr. In ’t Veld zou de volgende vergadering graag extra klapstoelen zien. Ook deelt hij mede  dat de 
Nieuwjaarsreceptie traditioneel een druk bezochte partij is en dat wat hem betreft er wel vaker derge-
lijke avonden mogen zijn. Dhr. Wismeijer stelt voor dat dhr. In ’t Veld een commissie opricht om een 
ouderwets gezellige avond met veel leden te organiseren. 

 
15. Sluiting 

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid, met name de studentenzeilvereniging. Het 
bloemstuk op tafel wordt aan de heer Delhaas gegeven, vanwege zijn tomeloze inzet voor terrein en 
gebouw. 
De vergadering wordt om 23.31uur gesloten. 

Een stukje van de  
Penningbeheerder 

 
Zonder nu al in detail te gaan vertellen hoe we het 
het afgelopen jaar op financieel gebied gedaan heb-
ben, daar is de ALV tenslotte voor, wil ik toch wel 
kwijt dat het wederom geen slecht jaar was. Daar 
was echter wel het een en ander voor nodig! 
 
Zo denk ik aan de tomeloze inzet van vrijwilligers op 
dit vlak, zoals het haventeam Peter en Wilco. Er gaat 
nog geen standbal het water in zonder dat deze he-
ren besluiten of deze nu wel of niet de administratie 
ingaat, en als dat zo is, is deze ook altijd binnen een 
week volledig bijgewerkt. 
 
Ik denk ook aan een Marc die aanmelding niet meer 
loslaat voor deze ook in de ledenadministratie is op-
genomen. Beide administraties sluiten nu ook naad-
loos aan en dit heeft tot gevolg dat iedereen alleen 
betaalt wat hij moet betalen maar ook geen gebruik 
maakt van onze faciliteiten zonder hiervoor ook te 
betalen. 
 
Verder hebben ook de klussers een erg hoog gevoel 
voor verantwoord uitgeven ontwikkeld en handelen 
hier dan ook naar (ze shoppen echt voor goede prij-
zen en schromen niet daarvoor de wijk uit te gaan). 
 
Mede door deze ontwikkelingen hebben we dit jaar 
erg veel kunnen doen. Maar ik denk ook aan de vele 
succesvolle evenementen op sportief gebied die 
dankzij verstandig omgaan met de resources ook op 
financieel vlak kostenneutraal of zelfs met "winst" 
afgesloten werden, zoals JZO, trainingen, woensdag-
avondwedstrijden en vele andere, maar hiervan meer 
tijdens de ALV. 
 
Ik hoop dat de vele activiteiten die we dit jaar gaan 
doen ook in gelijke geest gedaan mogen worden. 
 
Tot de ALV! 
 
 
de Penningbeheerder 
 

Gouden Verbondsspeld 
voor 

Margriet Pannevis  
 
Op de succesvolle 'Dag van de Wedstrijdsport' 
2009 op Zondag 1 februari werd het Huis van de 
Sport in bezit genomen door de wedstrijdzeilers. 
Ruim 125 bij de wedstrijdsport betrokken bestuurs-
leden, commissieleden en wedstrijdofficials van 
klassenorganisaties, verenigingen, hoofdsteunpun-
ten en het Watersportverbond wisselden informatie 
uit met elkaar.  
 
Nadat Rob Franken (Bestuurslid Wedstrijdsport) de 
dag had geopend, leidde Joost van Raay (lid van 
de Sectorcommissie Wedstrijdsport) de toehoor-
ders door de ‘facts and figures’ van de wedstrijd-
sport.  
 
Hessel Evertse (Manager Topzeilen) hield vervol-
gens een gepassioneerd betoog over het behalen 
van Olympische medailles en de vier kernwaarden 
die daaraan ten grondslag liggen. Via die kernwaar-
den werd de brug naar het wedstrijdzeilen gesla-
gen.  
 
Daarna mocht Margriet Pannevis, uiteraard tot haar 
verrassing, de Gouden Verbondsspeld in ontvangst 
nemen. Dit o.a. vanwege haar jarenlange inzet in 
vele commissies, zowel Nationaal als Internationaal 
en vanwege het vertalen van de Regels voor Wed-
strijdzeilen. In haar dankwoord vermeldde ze geluk-
kig dat ze in de speld geen reden zag om haar acti-
viteiten af te bouwen!  
 
Het bestuur van de Rotterdamsche Zeilvereeniging 
feliciteert ons lid Margriet van harte met het verkrij-
gen van deze onderscheiding.  
 
Bron KNWV website  
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Naam:……………………...   Emailadres: ………      Telefoonnummer:
…………. 

 
Ja, ik wil een bijdrage leveren aan de volgende activiteiten van de vereniging: 
 
Gebouwen, haven en terreinen 
O Onderhoudswerkzaamheden aan verenigingsgebouw, starttoren, FD loods, terrein,. steigers b.v. 

timmerwerk, schilderwerk, elektriciteit, lassen, loodgieterwerk, etc 

O Werkzaamheden tijdens de klusdagen 

O Voorbereiding van renovatie van sanitair en kleedkamers bv tekeningen maken, vergunning 

aanvragen, bestek opstellen, budgetberekening etc  

O Beheer en onderhoud van varend materiaal van de vereniging  

O Havenadministratie w.o. versturen van rekeningen, controleren van betalingen 

 
Zeilen en zeilwedstrijden 
O Organisatie en/of wedstrijdcomité Woensdagavond wedstrijden  

O Trainers voor de jeugd training en de jeugd zeilopleiding 

O Organisatie en ondersteuning bij de  voor- en najaarstrainingen 

O Organisatie en ondersteuning bij de Jeugd Zeil Opleiding 

O Organisatie en ondersteuning bij de Combibegeleiding 

O Organisatie van de Combiwedstrijden op 14 juni 2009 

O Organisatie van de Zeelandtocht op 1 en 2 september 2009 

O Organisatie van de Boterletterwedstrijden op 28 en 29 november 2009 

O Zeilinstructie voor volwassenen 

 
Algemene activiteiten 
O Organisatie van verenigingsactiviteiten als feestavonden, lezingen, midzomer avondfeest  

O Organisatie van opleidingsactiviteiten zoals vaarbewijs, wedstrijdcomité  

O Voorbereiding van de viering van het 100 jarig bestaan van de vereniging 

O Coördinator/beheerder van de nieuwe website van de RZV 

O Beheer van de ledenadministratie 

O Werven van sponsorgelden 

O Redactie van het verenigingsblad de Zelfloser 

O Leden voor de Barcommissie ( o.a. overleg met pachter ) 

 

 

Vrijwilligers gevraagd!!! 
 

Op zondag 8 maart heeft de vereniging een borrel georganiseerd waarbij leden zich hebben kunnen opge-
ven om iets voor de vereniging te doen. Heeft u deze borrel gemist en wilt u toch iets betekenen voor de 
vereniging, stuur dan onderstaand formulier op naar de secretaris van de RZV: 
email:  rzv-secretaris@planet.nl  
Postadres:  Kralingseplaslaan 113, 3062 CD Rotterdam  
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.  

 
 
 
 

Hier uw  
advertentie plaatsen? 

 
 

Neem contact op  
Met de redactie!!!! 
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De 44ste Boterletterwedstrijden 
 
Op 29 november was het weer zover. Na 
de vele voorbereidingen kon de 44ste Bo-
terletter weer van start. De afgelopen twee 
jaren was het stormachtig, nu stond er op 
zaterdag een licht briesje die in de loop van 
de middag nog wat afnam. Het aantal deel-
nemers telde dit jaar 215 boten. Er konden 
vier wedstrijden gezeild worden.  
 
Voor een aantal Optimistzeilers (ook al ko-
men ze uit Rotterdam!) was het nog best 
moeilijk om de banenkaart van de RZV te 
lezen en vergaten in de eerste wedstrijd de 
boei voor het clubhuis te ronden. Paniek, 
maar door de sportieve houding van de 
zeilers die zich meldden voor een “RAF”  

 Fotograaf Laurens Morel legde de Boterletter vast  was alles weer snel opgelost.  
 
Op zondag werd het echt winters met hagel– en sneeuwbuien. Met sneeuw 
op het dek werden door de meeste zeilers de twee wedstrijden dapper uitge-
varen. Een aantal jonge zeilertjes werd dit toch te veel en staakten hun wed-
strijd om in het clubhuis te genieten van de warme chocolademelk.  
 
In alle klassen werd er goed gevaren door de leden van de RZV: 5 eerste 
plaatsen, 3 tweede plaatsen en 6 derde plaatsen. Op zondagmiddag werden 
de prijzen voor de Optimist, Cadet en Splash klasse uitgereikt door de schei-
dend burgemeester Ivo Opstelten.  
 

specialisten arbeidsrecht

www.heere-egeter.nl

info@heere-egeter.nl

T   010 436 0069

F   010 436 6006

Vasteland 4

Rotterdam
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RZV ZEIL ACTIVITEITEN AGENDA 2009 

 

 
 
Voorjaar 2009 

 

Voorjaarstraining Team RZV zondagen 15 en 22 maart (Kralingen) 
zondagen 29 maart, 5 april Haringvliet) 
Inschrijving via fblomsma@xs4all.nl 

Optispring met Team RZV 18 en 19 april (Stellendam) 

Woensdagavond Wedstrijden 
(voorjaar) 

6, 13, 20 mei, 3, 10, 17, 24 juni, 1 juli 

Jeugd Zeil Opleiding (voorjaar) zondagen 17, 24, 31 mei 7, 21, 28 juni,  
5 juli 

Delta Lloyd Regatta (Medemblik) 27 t/m 31 mei  

Ronde om Texel 9 t/m 13 juni 

Combi Rotterdam RZV  zondag 14 juni 

Midzomer waterfeest zaterdagnacht 20 juni  

Najaar 2009  

Zeeland weekeinde 1 en 2 september 

Woensdagavond Wedstrijden 
(najaar) 

2, 9, 16, 23 september 

Jeugd Zeil Opleiding (najaar) Zondagen 6, 13, 20, 27 september 

Teamwedstrijden Optimisten  10 en 11 oktober  

NK Teamzeilen (MaxFun) 16, 17 en 18 oktober 

Najaarstraining Tem RZV zondagen 18, 25 oktober (Haringvliet) 
zondagen 1, 8, 15, 22 november  
(Kralingen) 

Boterletterwedstrijden 28 en 29 november  


