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 Winter 2009—2010 

Postgiro 269168 (penningmeester) 
Postgiro 3507833 (wedstrijdsecretariaat) 
Postgiro 6259751 (havencommissaris) 

Openingstijden clubgebouw 
 

Winterseizoen van 1 oktober tot 15 april 
Maandag en dinsdag gesloten 
Woensdag   16.00 tot 24.00 uur (ledenavond) 
Donderdag   17.00 tot 24.00 uur (studentenavond) 
Vrijdag   16.00 tot 19.00 uur (borrelavond) 
Zaterdag   09.00 tot 19.00 uur 
Zondag    12.00 tot 20.00 uur 
 
Zomerseizoen van 15 april tot 1 oktober 
Maandag en dinsdag gesloten 
Woensdag   16.00 tot 24.00 uur (ledenavond) 
Donderdag   17.00 tot 24.00 uur (studentenavond) 
Vrijdag   16.00 tot 19.00 uur (borrelavond) 
Zaterdag   09.00 tot 19.00 uur 
Zondag   12.00 tot 20.00 uur 
 
Indien er evenementen zijn, dan worden de openingstijden aan-
gepast. Eventuele afwijkingen op het schema worden op het 
clubgebouw via een bord op de voordeur aangekondigd.  
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Uitnodiging Algemene ledenvergadering voorjaar 2010 
 
Het bestuur van de Rotterdamsche Zeilvereeniging nodigt hierbij alle leden uit tot het bijwonen van 
de jaarlijkse voorjaarsvergadering voor de leden, te houden op vrijdag 26 maart 2010.  
Aanvang: 20.00 uur 
Waar:  Kralingse Plaslaan 113 te Rotterdam 
 
Agenda: 
 

1.  Opening 

2.  Notulen van de Algemene ledenvergadering najaar 2009 

3.  Ingekomen stukken 

4.  Bestuursverkiezingen 

5.  Verslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2009 

6.  Verslag van de penningmeester over het verenigingsjaar 2009 

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

 penningmeester over het verenigingsjaar 2009 
8. a) Begroting 2010 b) vaststelling haven tarieven 

9. Voorlopig verslag commissie toekomst bar 

10. Mededelingen van het bestuur 

11. Rondvraag 

12.  Sluiting 

 
De ingekomen stukken dienen per brief of per mail uiterlijk op dinsdag 23 maart 2010 te zijn ontvan-
gen op het postadres van de vereniging, Kralingse Plaslaan 113, 3062 CD Rotterdam of op het mail-
adres van de secretaris van de vereniging (RZV-secretaris@planet.nl). 
 
Het bestuur 

Beste leden, 
 
Het afgelopen halfjaar is er weer veel gebeurd. 
Het gehele tegelwerk aan de oostzijde van de 
werf is opnieuw gelegd. Vorige week heeft het 
bestuur opdracht gegeven om de hoofdsteiger 
naar de starttoren te vervangen. Het is de bedoe-
ling dat dit werk nog voor de start van het seizoen 
zal worden afgerond. Tijdens de wintermaanden 
heeft onze havenmeester Caroline, samen met 
onze gebouwencommissaris Hans Delhaas hard 
gewerkt aan het opknappen van de onderverdie-
ping, het herstel van verlichting en vele ander 
zaken.  
 
Op zaterdag 24 april gaan de boten weer het wa-
ter in voor een nieuw zeilseizoen met vele activi-
teiten waaronder de nieuw opgezette kaderoplei-
ding voor opleiders/trainers. Frank Blomsma 
heeft hiertoe het initiatief genomen om daarmee 
de kwaliteit van de zeilopleidingen in de regio te 
verhogen. Ook de voorjaarstrainingen gaan in 
april weer van start en er wordt hard gewekt aan 
de voorbereiding van de jeugdzeilopleiding in 
mei, juni en september.  
 

 
 
Daarnaast staan ook de woensdagavondwedstrij-
den weer op het programma. Al deze activiteiten 
zijn alleen mogelijk door de inzet van vele vrijwilli-
gers. Ik dank vanaf deze plaats al die vrijwilligers 
dan ook voor hun bijdrage aan de vereniging.  
 
Nu ik op 3 maart j.l. ben gekozen tot gemeente-
raadslid moet ik helaas afscheid nemen als be-
stuurslid van onze vereniging. Samen met het 
bestuur en vele leden, heb ik de afgelopen 4 jaar 
een bijdrage mogen leveren aan de vernieuwing 
van onze vereniging.  Ik dank dan ook alle leden 
die de afgelopen jaren er hun schouders onder 
gezet hebben om de RZV weer een nieuwe toe-
komst te geven. Het was mij een grote eer daarbij 
2 jaar voorzitter van de RZV te mogen zijn. Ik 
dank hiervoor u allen, ook hen die mij in die rol 
kritisch hebben gevolgd. Ik wens de vereniging 
en haar bestuur een goede vaart toe. Op naar het 
100 jarige jubileum in 2012.  
 
Jan Schonk 
 
 

Van de voorzitter 
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Notulen van de Algemene ledenvergadering najaar van de  
Rotterdamsche Zeilvereeniging, gehouden op 30 oktober 2009 in 
het clubgebouw van de vereniging aan de Kralingse Plaslaan 113 
te Rotterdam 
 

Aanwezig: 32 leden 
 

1. De voorzitter opent om 20.10 uur de vergadering. De vergadering gedenkt het overlijden 
van Tom Both, Albert Hofland en Ben Peeters met een moment stilte. 

 
2. Ingekomen stukken 

Bericht van verhindering van de heren Van der Cammen en Kramer. 
 

3.  Notulen voorjaarsvergadering 2009 
De heer In ’t Veld merkt op dat bij punt 4 t.a.v. de wijziging  van het huishoudelijk regle-
ment met betrekking  tot de ballotagecommissie staat vermeld :” De heren Van Muyden, In 
’t Veld en De Weerdt zien er de noodzaak niet van in.”. Volgens de heer In ’t Veld is dit 
pertinent onjuist en wenst hij correctie van de tekst waarin de standpunten worden weerge-
ven. De voorzitter zegt toe dat vaststelling van dit deel van de notulen zal worden aange-
houden en dat de secretaris contact zal opnemen met de heer In ’t Veld over een aange-
paste tekst. 

 De notulen worden voor het overige ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Dit jaar is er een zestal jubilarissen naar de vergadering gekomen die gedurende een lo-

venswaardige periode onafgebroken lid van de vereniging zijn geweest en aan wie het 
insigne door de voorzitter wordt uitgereikt: 

 
 25 jaar lid: 

 Henny Bos-Vegter; Begonnen met zeilen toen ze een jaar of 8 was in een Delta Jolletje. In 
1978 deelgenomen aan de IYRU World Women’s Championship en in 1983 Belgisch kam-
pioen. In 1986 in de kernploeg in de 470 gekomen. 1987 2e Europese Kampioen bij de 
dames en 1988 gouden medaille bij de Europese kampioenschappen 470. In 1988 deelna-
me aan de Olympische Spelen in Seoul. In 1991 Nederlands Kampioen Europe geworden 
en in 1992 10e plaats behaald bij de Europese kampioenschappen Europe. Oud bestuurs-
lid van de RZV, maakt de Zelflozer, Barcommissie, Sinterklaasmiddag en eerder deze 
maand 2e NK Teamzeilen. 

 Gerard Vos; Altijd actief lid geweest. Ballotage commissie gezeten, wedstrijdcomité Spa 
Regatta. Groep die elk jaar in Zeeland met elkaar vaart. Komt geregeld op de woensdag-
avond hardlopen en een hapje eten. Heeft thuis een Koraal. 

 Norbert Dieleman; Actief geweest met het timmeren van steigers. Wedstrijdcomité van 
enkele Spa Regatta’s en de Boterletter. Gevaren in een laser, regenboog en laatstelijk in 
de X99. 

 Philip Waalewijn; Oud bestuurslid van de RZV (zeilcommissaris). Begonnen in een Solo en 
later zich gaan toeleggen op de Valk. Heeft de mooie Valk 612, waarvan een zeil ook in 
het clubhuis hangt. Actief geweest bij de organisatie van Spa Regatta in het comité en zeilt 
nu nog graag mee in de Gouwe Ouwe. 
40 jaar lid: 

 Bert de Lange: Ballotage commissie gezeten en paar keer wedstrijdcomité voor de Spa 
Regatta gezeten. Begonnen in een Vrijheid en heeft nu een Regenboog waarmee hij nog 
steeds wedstrijden mee vaart. 
(verhinderd: Willem vd Torre) 
50 jaar lid: 

 Kees in ’t Veld Begonnen met zijn broer in een Sharpie, waarmee hij meteen bij de 1e keer 
varen voor de steiger is omgeslagen. Heeft ook nog een Vrijheid en een FinnJol gehad. 
Actief geweest bij de organisatie van de Boterletter en de Spa Regatta’s. Is 14 jaar voorzit-
ter geweest. In zijn bestuursperiode bestond de RZV 75 jaar, waarbij 10 skûtsjes een week 
lang de Plas onveilig maakte. Voor zijn inspanningen voor de vereniging is Kees geëerd 
met het lidmaatschap van verdienste. Kees heeft nu al een tijdje geen boot meer, maar is 
nog geregeld bij de RZV aan de bar te vinden. 
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(verhinderd: Jaques Barzilay en Henny Op de Weegh) 
 

De heer In ’t Veld dankt de voorzitter voor zijn woorden en biedt de vergadering een rondje 
aan, wat met instemming wordt ontvangen. 

 
5. Huldiging der kampioenen. Ter inleiding vertelt Nic Bol dat het bestuur de galerij der kampi-

oenen wil bijwerken maar dat het Watersportverbond alle gegevens over de jaren 2006-
2008 is kwijtgeraakt. Hij doet een oproep aan de leden en het collectief geheugen om met 
de namen van RZV kampioenen te komen. Rutger van Schaardenburg  is Nederlands kam-
pioen geworden in de Laser. Martijn van Muyden is kampioen in de Pampus. De vergade-
ring vermeldt dat Herbert Dercksen in 2008 kampioen in de multihull catamaran is gewor-
den.   
Er is nog een eervolle vermelding voor Henny Bos en Nic Bol (en team) voor hun tweede 
plaats bij het NK Matchracen in Rotterdam. 

 
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 
Duko Bos. Duko is met recht hèt jonge zeiltalent van de RZV. Duko is teamlid van Team 
RZV en heeft al tal van indrukwekkende prestaties behaald: Nederlands kampioen 420, 
Belgisch kampioen 420, winnaar United 4, winnaar Flanders & Dutch Youth regatta, Gold 
Fleet gehaald bij 1e poging op 420 WK op Garda Meer. Deze prestaties hebben geresul-
teerd in het feit dat Duko genomineerd is voor de prestigieuze Conny van Rietschoten Tro-
fee. Het bestuur en de vergadering feliciteren Duko met de knappe prestatie(s). 

 
7. Tussentijds verslag  penningmeester. De penningmester doet beknopt verslag van de fi-

nanciën en de uitgaven. De kosten van de kraan zijn zoals begroot, die van de steigers en 
slipway zijn iets hoger, o.a. door de aanleg van extra golfkeringen aan de buitensteiger.  De 
subsidies vallen iets hoger uit. De huur blijft achter. De post boten is hoger door de aan-
schaf van de extra boot “Mayo”. Maandag a.s. wordt aangevangen met de vervanging van 
de CV-installatie die zorgt voor warm water in de douches en dat de boven- en onderver-
dieping gescheiden verwarmd kunnen worden wat een energiebesparing zal opleveren. Op 
een vraag van mw. Van der Ploeg antwoordt de voorzitter dat er dan 1½ week niet ge-
doucht kan worden. De heer Van Muyden informeert naar de liquiditeitspositie.  De voorzit-
ter schat dat aan het eind van het jaar € 50.000 in kas is plus € 12.000 subsidie en dat de 
reserves waarschijnlijk niet behoeven te worden aangesproken. Mevrouw Van der Steen 
zegt dat veel geld bespaard wordt door de inzet van vrijwilligers. De voorzitter beaamt dat 
en vindt dat in het bijzonder Hans Delhaas genoemd moet worden. De heer Kluin weet dat 
er een speciale trofee bestaat en Hans Delhaas ontvangt behalve de hulde van de verga-
dering dan ook de loodzware Verbouwingstrofee die in jaren niet meer was uitgereikt en 
snel was opgespoord. 

  
8. De voorzitter zet uiteen dat er een nadere investering nodig is om de aanloopsteiger te ver-

vangen. De balken zijn verrot en de steiger vormt mogelijk een gevaar voor de gebruikers. 
Er zijn verschillende offertes aangevraagd en de kosten zijn waarschijnlijk € 40.000 minus 
25% subsidie van de gemeente. Deze kosten zouden dan ten laste komen van de reserves 
in 2010. Het is niet nodig om een extra bijdrage te vragen van de leden. De reden waarom 
de vergadering nu om toestemming wordt gevraagd is de directe noodzaak en het moment 
omdat het winterseizoen gebruikt kan worden voor de werkzaamheden. Op de vraag of er 
nog andere grote investeringen nodig zullen zijn antwoordt de voorzitter bevestigend: af-
spuitplek, aanpakken van de onderverdieping, het toegangshek en – minder dringend – de 
timmerloods. De heer Wismeijer schetst het zwarte scenario, waarbij de vereniging slechts 
€ 10.000 in kas overhoudt, wat een zorgelijke situatie zou zijn. De voorzitter legt uit dat li-
quiditeit geen probleem is, omdat het betalingsmoment in het voorjaar valt wanneer de con-
tributies grotendeels ontvangen zijn. Mevrouw Van der Steen stelt voor om een sponsor-
commissie op te richten om additionele middelen te genereren. Gezien het prachtige plekje 
waar we zitten heeft  de RZV veel potentie. Dit voorstel krijgt bijval en verwezen wordt naar 
de heer Ten Broecke die namens het bestuur over sponsoring gaat. Er wordt vervolgens 
gestemd en met algemene meerderheid gaat de vergadering akkoord met de investering 
voor de steiger. 

9.  

 



6 

 

9. Benoeming Kascommissie. De kascommissie bestaat uit de heren Heintz, Smits en Ver-
meulen. De positie van Smits is verkiesbaar, terwijl de heer Smits niet herkiesbaar is. René 
Kluin biedt zich aan en wordt door de vergadering benoemd. 

 
10. Vaststelling contributie-, entree en havengelden. Het bestuur stelt voor om de huidige con-

tributie en het entreegeld voor 2010 te handhaven. De vergadering gaat hiermee akkoord. 
Ten aanzien van de havengelden stelt de voorzitter voor om dit punt naar de volgende 
voorjaarsvergadering te schuiven, waarbij het onderwerp in samenhang met de begroting 
kan worden behandeld. De heer Kluin spreekt de hoop uit dat het vooruitschuiven niet leidt 
tot een onaangename verrassing in het voorjaar. De voorzitter gaat ervan uit dat er geen 
sprake zal zijn van een substantiële verhoging. De vergadering is akkoord met het uitstel 
van de vaststelling. 

 
11. De voorzitter licht het verzoek van het bestuur toe om de vergadering advies te vragen over 

het voorgenomen besluit om de FD-loods uitsluitend te gebruiken voor verenigingsboten. 
De vereniging heeft investeringen gedaan in de FD-loods (o.a. nieuw dak en afvoer) en de 
gedachte is om dan de eigen verenigingsboten de beschutting te bieden. De intentie is om 
in een volgende stap de loods met een hek afsluitbaar te maken, zodat de verenigingsei-
gendommen veilig zijn. Nu profiteren twee boten van leden van de faciliteiten (en betalen 
daar ook meer liggeld voor), terwijl enkele verenigingsboten onbeschut buiten liggen. Nu 
deze praktijk al jaren gebruikelijk is erkent het bestuur dat dit een gevoelig onderwerp is en 
wil zij de mening van de vergadering peilen. De heer Borst houdt als direct belanghebben-
de een pleidooi voor handhaving van de situatie, nu het gaat om boten van exceptionele 
waarde en gevoeligheid, het liggeld de vereniging ook geld oplevert, de jarenlange praktijk 
en de veiligheid ook met disselsloten bereikt zou kunnen worden. De heer Kats steunt de 
gedachte van het bestuur, maar appelleert aan een  uitzonderingspositie voor de betreffen-
de trouwe leden. Het bestuur peilt daarop de mening van de vergadering. Uitkomst is dat 
een meerderheid adviseert om de bestaande situatie geleidelijk af te bouwen en geen nieu-
we ligplaatsen voor leden in de FD-loods toe te staan. Het bestuur neemt dit advies over. 

 
12. Mededelingen van het bestuur. De voorzitter deelt mede dat het bestuur besloten heeft om 

leden die langer dan 60 jaar onafgebroken lid zijn van de vereniging voortaan vrij te stellen 
van contributie. Deze categorie leden heeft haar steentje meer dan bijgedragen aan de ver-
eniging. De heer Daniëls, die heel toevallig precies in deze categorie valt, springt op en 
dankt bestuur en vergadering voor dit besluit. 

 
De voorzitter deelt voorts mede dat het bestuur heeft besloten om de overeenkomst met de 
pachter te beëindigen. Uit de vergadering komt de vraag of een dergelijk belangrijk onder-
werp niet door de ALV moet worden genomen. De voorzitter antwoordt dat dit onderwerp 
statutair de bevoegdheid van het bestuur is. De gedachte is om een commissie in het leven 
te roepen die gaat onderzoeken wat de beste mogelijkheden zijn voor de bar in de toe-
komst. De commissie zal de vergadering adviseren en met voorstellen komen. 

 
13. Rondvraag 

Dhr. Heintz vraagt wanneer de opzegging naar de pachter eruit gaat. De voorzitter geeft 
aan dat er tijdig zal worden opgezegd. Dhr. Kats stelt voor om ook een kampioenenlijst op 
te stellen voor de zogenaamde 2e graads wedstrijdskampioenen. Dhr .Van Muyden onder-
schrijft dit voorstel en roept op om alle informatie door te geven aan dhr. Kats, die toevallig 
diegene is die onze mooie kampioenlijsten kan maken. Voorts verzoekt dhr. Van Muyden 
om op de agenda van de vergadering ook al de namen te vermelden van de jubilarissen. 
Jubilaris Vos verzoekt het bestuur om te laten uitzoeken of de RZV bij het 100-jarig bestaan 
het predicaat koninklijk kan verkrijgen. De vergadering steunt dit verzoek. Dhr. Van der 
Sluis complimenteert het bestuur dat het terrein er mooi uit ziet. Verder geeft hij aan dat hij 
liever een mooiere foto van Thom Both in de Zelflozer had gezien. Dhr. Leperf stelt voor om 
de sloep, nu die helemaal opgeknapt is, met het 100-jarig bestaan te hernoemen in De Van 
Dusseldorp. Dit voorstel krijgt onvoldoende steun. Dhr. Kluin vindt het jammer dat onder het 
platbeeld van de in 1945 gefusilleerde Charles Pieterse sinds kort een verbanddoos is ge-
plaatst. Dhr. Van den Bos zou graag de naam van Doosje veranderd zien nu hij hierbij toch 
andere associaties heeft. Dhr. Waalewijn roept op om de vereniging voor te bereiden op het 
100-jarig bestaan en is blij met het advies van de vergadering biedt de vergadering een 
borrel aan. Dhr. In ’t Veld wijst erop dat de Zelflozer ook de functie van een naslagwerk  
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heeft en vraagt om bij het jaarverslag op te nemen wie er in het bestuur zitten. Verder vindt 
hij het teleurstellend dat sommige leden menen dat ze door de vergadering kunnen roepen, 
welke opmerking de goedkeuring van de vergadering krijgt. Ten aanzien van de pachtover-
eenkomst zegt dhr. In ’t Veld dat het bestuur de juiste beslissing heeft genomen en dat zij nu 
de juiste stappen moet nemen om de beëindiging te effectueren.  

 
14. Sluiting 

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid. De twee bloemstukken op tafel zijn 
voor Annemarie van der Steen en Hanneke de Vries (ter Haar) voor hun grote inzet aan de  
JZO.  
De vergadering wordt om 23.12uur gesloten. 
 
De secretaris 

RZV.nl krijgt een nieuwe jasje 
De komende periode zal veel werk verzet gaan worden om de inhoud 
van de huidige website van onze vereniging over te gaan brengen 
naar een nieuwe website. De bedoeling is om nog in de aanloop van 
het seizoen een nieuwe website op het Internet te plaatsen waarmee 
meer mogelijkheden aan de leden van de vereniging wordt geboden. 
 
Aanleiding om deze operatie te starten was het idee om de website 
van RZV een belangrijkere rol te geven in de verenigingsactiviteiten. 
Niet alleen door het mogelijk te maken dat meer mensen zelf inhoud 
kunnen plaatsen op de website, maar ook en vooral om de website 
een meer interactief karakter te geven. 
 
Wat gaat u als lid hiervan merken is wellicht uw vraag. In eerste instantie niet zo veel. Het is de 
bedoeling om in eerste instantie de inhoud van de huidige website over te brengen naar het nieu-
we software pakket. Daarbij zal het aanzicht van de website enigszins wijzigen. De menustructuur 
zal op plaatsen veranderen, en de achtergrond van de website zal wellicht een nieuwe opmaak 
krijgen. Wat betreft de mogelijkheden blijven we nog even bij het oude. 
Daarna zullen in stappen nieuwe mogelijkheden worden toegevoegd. Het zal voor de activiteiten 
commissies mogelijk worden gemaakt om zelf nieuwe inhoud te plaatsen op de website, denk 
hierbij bijvoorbeeld aan JZO en Team RZV. Hiermee denken wij dat de hoeveelheid informatie 
naar leden zal toenemen. Daarnaast gaan we het mogelijk maken om vanuit de website deelne-
mers aan activiteiten rechtstreeks te informeren met behulp van email. Hiermee denken we een 
belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan het goed informeren van deelnemers, en het vereen-
voudigen van de communicatie tussen organisatie en deelnemers. 
 
Naast het uitbreiden van de mogelijkheden van de website wordt van de gelegenheid gebruik ge-
maakt om ook onze leden- en havenadministratie naar nieuwe technologie te brengen. Voor le-
den is het dan mogelijk om hun eigen naam en adres te beheren. Voor onze ledenadministratie 
wordt het eenvoudiger om het bestand goed te beheren en overzicht te houden. Deze mogelijk-
heid zal in eerste instantie nog niet worden aangeboden, maar pas later beschikbaar worden ge-
steld. U zal hierover apart worden geïnformeerd. 
 
Mark ten Broecke 

Nieuwe leden vanaf 1 oktober 2009 

M ilina van Wingerden 

Diego van Wingerden 

Rein Baarsma 

Rob van Es 

 

Pieter Figdor 

Casper Hoek 

Suzanne Houbolt  

Daan Klouwens 

 

Hugo M aarleveld 

Tjalling Leenhouts 

Hero M ulder 

Carijn M ulder 

M arieke M ulder 
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Wist u dat?....... 

 

 Tijdens de afgelopen Olympische Winterspelen de 100ste 
gouden medaille voor Nederland is behaald door Nicolien 
Sauerbreij? 

 De eerste gouden medaille voor Nederland door een zeilteam 
werd behaald in 1920 voor de kust van Oostende? 

 Dit in de 6-meter klasse is geweest? 
 In dat zelfde jaar in de 12-voetsjol een gouden en een zilveren 

medaille werd behaald? 

 Er toen maar 2 deelnemers in die klasse meededen? 

 Er wel 22 klassen aan de start verschenen? 

 Duko met zijn stuurman Max de prijs in de categorie jeugdzei-
len/surfen van de Conny van Rietschoten trofee gewonnen 
hebben? 

 Ze van onze voorzitter Jan Schonk een hele grote doos Kitkat 
hebben gekregen? 

 Deze al voor de laatste najaarstraining op was? 

 Het team RZV tweede geworden is tijdens de Nederlandse Club Kampioenschappen Team-
zeilen? 

 Het zowel in de halve finale als in de finale heel erg spannend was? 

 De woensdagavonden weer goed bezocht worden en het heel gezellig is? 

 U dus ook eens langs moet komen? 
 

Boot verkocht…. 

En dan is het juni 2009, de boot staat al een jaar te koop en in 
één weekend krijg je twee telefoontjes van de makelaar dat er 
kijkers zijn voor de boot. Tijdens die telefoontjes waren we met 
de ZWERVER onderweg van Scheveningen naar Hellevoet-
sluis, dus werd het voor de kijkers een weekend later.  Maar 
voordat we het wisten waren we rond met een jong stel die het 
een mooie boot vonden. 
 
Vakantie plannen vielen in het water, want wat moet je zonder ZWERVER?! Kinderen zijn ermee op-
gegroeid en hebben alle zomervakanties met veel plezier op de boot doorgebracht. Eerst Zeeland, 
later het IJsselmeer, de Belgische, Franse, Engelse kust en Scandinavië. Gelukkig konden we nog 
één week van onze Dehler 31 genieten.  
 
Peter deed mee met Alex Schakel met de Missing Link met een wedstrijd naar Le Crouesty en ik heb 
een tent gehuurd voor een week vlakbij Le Crouesty. De kinderen hebben een heerlijke week gehad 
op een camping, veel vrienden en vriendinnen, en een week lang op dezelfde plek.  
De boot van Alex mochten we een aantal dagen gebruiken in Frankrijk en daar hebben we lekker mee 
gezeild in een prachtig zeilgebied. 
Weer terug in Nederland alles weer uitgezocht, gewassen en weer ingepakt voor een week met een 

zeilboot van een vriend. Nog even op internet gekeken of 
er misschien een Dehler 36 JV te koop stond. En ja, in 
Volendam lag een witte te koop. Afspraak gemaakt om 
aan het eind van de vakantie te gaan kijken.  Na een week 
zeilen in Zeeland en België, naar Volendam gereden en 
daar lag onze “droomboot”.  Een nachtje liggen denken, 
rekenen en praten en de volgende morgen waren we de 
nieuwe eigenaar van een Dehler 36 JV.  
De plannen voor deze zomer zijn al rond; Peter vaart de 
Colin Archer naar Larvik en daarna zeilen we de boot met 
z’n vieren in iets meer dan 3 weken terug naar Hellevoet-
sluis.  

Yvonne de Weerdt 

Zwerver versus Zwerver 
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Woordzoeker.  Zoek de boot (onder delen): 

Boegspr iet   Boeier   Dr iedekker   

Dr iemast er     Fokke  Fr egat  

Gaf f el  Galj oen Giek 

Gondel  J ol  Kiel 

Killick   Klipper  Kogge 

Kombuis  Roer   Ruim 

Schoener   Schouw Spr iet  

Oplossing: ……………………(7 let t er s) 

Oplossingen 

 ……………… 

 ……………… 

 ……………… 

 ……………… 

Landenrebus 
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HET SINTERKLAAS –EN PEPERNOTENFESTIVAL 
 

Woensdag 3 december  was het  weer  zo ver  

Hij  kwam, ons idool, de gr ot e st er  

Eer st  een hoop geknut sel, gesnoep en gezang 

Daar mee duur de het  wacht en niet  echt  lang 

Helemaal vanuit  Spanj e kwam hij  aangevar en 

Met  wel dr ie piet en; lieve en ook een r ar e 

26 kindj es war en er  bij  het  f eest  

het  duur de dan ook lang voor dat  ieder een was geweest  

Sint  vond het  bij  ons gezellig, leuk en f ij n 

En gaf  aan dat  hij  er  volgend j aar  weer  bij  zal zij n. 

Oproep  
gegevens  

gallerij der kampioenen 
 
 

Tijdens de afgelopen jaarvergadering heeft Nic Bol 
aangegeven dat het bestuur de galerij der kampi-
oenen wil bijwerken, maar dat het Watersportver-
bond alle gegevens over de jaren 2006-2008 is 
kwijtgeraakt.  
 
Het bestuur wil graag dat de gallerij weer helemaal 
compleet wordt en vraagt iedereen om hiervoor 
gegevens aan Nic Bol (nicbol@planet.nl) door te 
willen geven.  
 
Het gaat om de uitslagen sinds 2007. 
1. 1e, 2e of 3e plaats op een WK of EK. 
2. Blauwe of Oranje KNWV wimpel 
3. Andere nationale kampioenschappen 
 
Heeft u zelf één van de bovenstaande plaatsen 
behaald of weet u iemand die zo’n prestatie heeft 
geleverd, en staat hij nog niet vermeld? 
 
Geef het door!!!! 
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Floortje gaat met haar ouders en broertjes een paar dagen naar een va-
kantiepark. Vlakbij is een meertje waar zeilboten worden verhuurd. Met 
z'n allen probeert de familie Bellefleur een tochtje te maken. Floor vindt er 
weinig aan: er is bijna geen wind en ten slotte moeten ze naar de haven 
worden gesleept. Een dag later mag Floortje met een echt zeiljacht mee 
tijdens een tocht op het IJsselmeer. Floor komt erachter dat zeilen echt 
niet saai is, zeker niet met harde wind. En als het dan ook nog donker 
wordt...  

 

 

 

 

 
 
 
Muis houdt van reizen.  Per fiets, per boot, per bus of trein, per bal-
lon of... in een raket! Ontdek samen met Muis hoe dat allemaal 
werkt: trek of draai aan de flapjes en laat de trappers rondgaan, vang 
de wind in de zeilen en laat de ballon opstijgen. En die raket? Sla de 
laatste bladzij maar om!  

 

 

 
 
 
Saskia en Jeroen gaan naar zee! Onderweg vergeet Saskia haar kof-
fertje in de bus en moet haar vader erachteraan. En dan zitten Saskia 
en Jeroen ineens zonder vader én zonder kaartje in de trein... 
Eenmaal op het strand raken ze meteen zoek als ze met de schelpen-
visser meerijden. Ze zijn net weer gevonden als Jeroen met verstop-
pertje spelen de allerbeste plek verzint en papa hem weer kwijt is. Als 
Saskia en Jeroen een ijsje mogen, hebben ze binnen de kortste keren 
ieder drie ijsjes, en dat ging echt per ongeluk! 
 
 
 
 
 

 
 
Al bijna veertig jaar gaat Meindert Fortuin, de oude pottenbaas, met 
zijn hondenkar gevuld met huishoudspullen langs de dorpen en boer-
derijen. Als er een wiel van Meinderts gammele wagen afloopt en de 
hele lading potten en pannen op straat valt, besluiten Hielke en Siet-
se, samen met Gerben, om Meindert aan een echte bakfiets te hel-
pen. Met een collectelijst gaan ze het hele dorp en de omgeving af. 
Ondanks de vele giften weten ze toch niet genoeg geld op te halen. 
Dat verandert pas als Hielke en Sietse het letterlijk aan de stok krij-
gen met een groep jongens uit het dorp aan de overkant van het 
meer... 

 

Kinderboeken om aan te raden 
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Met deze vrolijke trainers-nabespreking sloten we de Team R.Z.V. Najaarstraining 2009 en daarmee het 
jaar 2009 af. Een jaar waarin we met de zeilers heel veel trainden en zeilwedstrijden voeren zoals de 
Optispring, de Combi-Rotterdam, de United 4 en de Dutch Youth Regatta. 
 
In 2010 zijn we gestart met het opleiden tot Zeilinstructeur-3 van een enthousiaste groep jonge zeilers 
die zijn opgegroeid met Team R.Z.V.. 
De R.Z.V. heeft het initiatief genomen en samen met een aantal verenigingen in de regio is een kader-
opleiding opgezet, ondersteund door het Watersportverbond en het Hoofdsteunpunt Rotterdam i.o..  
Gedurende de maand maart is op alle zondagen een groep van 11 jonge R.Z.V.-ers en 12 zeilers van 
WV Haringvliet, WSV  Binnenmaas, Aegir en KZC bezig geweest met deze 
opleiding. Theorie in het clubhuis, praktijk op de Kralingse Plas. Elkaar les 
geven in groepen van RS Feva’s onder deskundige leiding van verbonds-
opleider Jaap Hage. 
 
Het vervolg van deze opleiding is het volgen van een stage tijdens de JZO 
met afronding en een diploma in het najaar van 2010. 
 
Team R.Z.V. Voorjaarstraining 2010: 
Zoals gebruikelijk wordt er in de maanden april en mei de jaarlijkse Team 
R.Z.V. Voorjaarstraining georganiseerd voor beginnende en gevorderde 
wedstrijdzeilers uit de regio Zuid-Holland. We verwachten zo’n 50 a 60 zei-
lers in Optimist, Splash, Laser, maar ook RS Feva’s. Om de zeilkriebels wat 
te stimuleren hebben we in februari onder 100 zeilers en trainers een DVD 
verspreid met spectaculaire videobeelden van de Team R.Z.V. Najaarstrai-
ning 2009. 
 
Combi-Rotterdam 2010: 
In de Team R.Z.V. Voorjaarstraining werken we toe naar de wedstrijden van 
de Combi-Rotterdam. Kijk ook maar eens op www.combi-rotterdam.nl. De zeilers die bij Team R.Z.V. 
trainen, worden ingedeeld in groepjes die qua nivo aansluiten bij de klassen waarin zij tijdens de Combi 
varen. In de afgelopen jaren vierden de zeilers van Team R.Z.V. vele successen in deze leuke wed-
strijdserie.  

Frank Blomsma 

Jeugdzeilen 2010:  
Team R.Z.V. en JZO investeren in de toekomst   
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De R.Z.V.  heeft in het najaar in de Maashaven de tweede 
plaats gehaald tijdens het open Nederlandse kampioenschap 
teamzeilen voor verenigingen.  
 
Onder het statige toezicht van SS Rotterdam werden door een 

twintig tal verenigingen, onder wisselende wind- en weers-

omstandigheden, vele runs gevaren om uiteindelijk te bepalen 

wie de beste teamzeilende vereniging van Nederland is.  

 

De zilveren medaille is een formidabele prestatie en een verbe-

tering voor de RZV met 'een' plek ten opzichte van vorig jaar. 

(brons)  

 

De twee Max Funs werden dit weekend bemand door:  

Nic Bol, Nano Aukes, Jan Huib van der Stadt en Tim de 

Weerdt en Henny, Jan, Duko Bos en Peter de Weerdt.  

 

In een zinderende finale is heeft de RZV gevochten voor wat zij 

waard was en uiteindelijk moest de RZV de Braassem na vijf 

potten laten voorgaan. Uiteindelijke uitslag 2-3. 

NK teamzeilen voor verenigingen 

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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Een verslag van de wedstrijdleider……of was het lijder…… 
 
De Boterletter 2009 begon in september al voor het organiserende comité. Barbara, Theo en 
ondergetekende gingen ondersteund door Sito aan de slag met de voorbereidingen. 
Dankzij een goed doorontwikkeld draaiboek en de ervaring van de comité leden is het zo 
langzaamaan gesneden koek. Dus liggen routineproblemen op de loer. Maar daar werden we niet 
mee geconfronteerd. We zijn wel geplaagd door een vervelende hacker bij de online inschrijvingen 
op de site. Wat ook problematisch bleek was het bij elkaar krijgen van voldoende mensen voor de 
opbouw dagen, zondag de week voor de wedstrijden en de vrijdag van de Boterletter zelf. 
Uiteindelijk werden we nog gered door de inzet van Peter en Jip op de vrijdag namiddag nadat 
Geoffrey, Barbara, Sito, Hans, Caroline en ik zelf de hele dag al aan het buffelen waren geweest. 
Dankzij de inzet op vrijdag konden we ons zaterdag met zijn allen focussen op het organiseren van 
de zeilwedstrijden. Gegeven het weer was er een redelijke opkomst van een kleine 200 
deelnemende boten. 
 
Zaterdag waaide het hard, heel even gingen we over de magische grens van 25 knopen heen, 
maar door de situatie goed te monitoren met medewerking van Rotterdam Airport en de 
verschillende weersites konden we met een gerust hard doorstarten. 
De inzet van de rescue’s was hierbij wel hard nodig op momenten. Over de hele plas waren een 18 
tal rubberboten aanwezig om de zeilers op tijd uit het koude water te helpen. 
Twee mooie wedstrijden waren het gevolg en dankzij de wind op tijd weer aan de wal voor een 
gezellige dagafsluiting met muziek dans en bier waar toch vooral de comité leden weer van zich 
lieten spreken. Het was goed druk. 
 
Zondag werden we verrast door beter weer, iets minder regen en vooral iets minder wind. ’s 
Middags zaten er af en toe nog wel wat vervelende vlaagjes tussen dus konden de dames en he-
ren hun borst weer nat maken. 
Voor verschillende klassen bleek het toch ook nu weer lastig de banenkaart te lezen, een van de 
evaluatie punten is dan ook te kijken naar het ontwerp van de banenkaart. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na twee mooie wedstrijden op zondag kon de rekening worden opgemaakt. Eén algehele 
terugroep, een achttal starts met individuele te vroege starters, twee protesten over de gevaren 
baan en een onbekend aantal zwemmers (toch minstens 25% van het veld denk ik) waren de 
ingrediënten voor een mooie Boterletter. 
 
Terwijl de Burgemeester de prijzen uitreikte waren de comité leden al weer hard bezig alle spullen 
op te ruimen. Om ca zes uur gingen de laatste vrijwilligers tevreden en moe huiswaarts. 
 

Remco de Goederen 
(foto Laurens Morel) 

Boterlettterwedstrijden 2009 
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RZV Zeilactiviteiten agenda 2010 

Voorjaar 
Voorjaarstraining 2010 team RZV   11, 18 en 25 april 
        zondag 2, 9 mei 
        woensdag 19 en 26 mei 
        Inschrijven via fblomsma@sx4all.nl 
 
Opti Spring met Team RZV    17, 18 april (Port Zélande) 
 
Woensdagavondwedstrijden    5, 12, 19 mei 
        2, 9, 16, 23 en 30 juni 
  
Jeugd Zeil Opleidingen (JZO)    zondag 16, maandag 24 en zaterdag 29 mei 
        zaterdag 5 (CWO 3), zondag 6 (CWO 1 en 2)  
        en zaterdag 12 juni 
 
Combi Rotterdam RZV      zaterdag 5 juni 
 
Midzomer waterfeest     zaterdagnacht 19 juni 
 
Delta Lloyd Regatta (Medemblik)   woensdag 26 t/m zondag 30 mei 
 
Najaar 
Open ZH kampioenschappen Splash/Flash  21, 22 augustus 
 
Zeeland weekend      4, 5 september 
 
Woensdagavond wedstrijden     1, 8, 15, 22 september 
 
Jeugd Zeil Opleidingen (JZO)    zondag 29 augustus 
        zondag 5, 12, 19 en 26 september 
 
Teamwedstrijden Optimist    9, 10 oktober 
 
NK Teamzeilen      16, 17 oktober (Maashaven) 
 
Najaarstraining team RZV     17, 24 oktober (Haringvliet) 
        31 oktober (Kralingen) 
        7, 14 en 21 november (Kralingen) 
 
Boterletterwedstrijden     27, 28 november 
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