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U kunt dit boek via bijgevoegde flyer, maar ook on-line bestellen: 

Ga naar www.rzv.nl, klik op 100 jaar, klik op Lustrumboek. 

Speciaal voor RZV-leden wordt de kortingstermijn verlengd van  

1 maart tot 1 april 2012. 
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Openingstijden clubgebouw 
 

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 
 
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 16.30 uur 
Zondag  12.00 tot 20.00 uur 
 
Indien er evenementen zijn, dan worden de ope-
ningstijden aangepast. Eventuele afwijkingen op 
het schema worden op het clubgebouw via een 
bord op de voordeur aangekondigd.  

WIST U DAT…… 
 
Deze foto gemaakt is tijdens de huldiging van Daan  
Kagchelland op de RZV ter ere van het behalen van een  
gouden medaille op de Olympische Spelen in 1936? 

 
…... en dat Daan Kagchelland (1914 –1998) de laatste was die in een zeilboot voor Nederland een 
gouden medaille behaalde op de Olympische Spelen en dat was in 1936. Hij deed dat in de net ont-
wikkelde Olympiajol. Omdat de boot zo nieuw was, werden er serieuze selectie wedstrijden gehou-
den voorafgaand aan de Olympische Spelen. Daan Kagchelland won de selecties, maar Ricus van 
de Stadt ging mee naar de Spelen als reserve, mocht Daan uitvallen. De Waterkampioen schrijft over 
de voorbereiding van Daan Kagchelland: Een genot was het, te zien hoe de jonge Rotterdammer zijn 
boot en zijn zeil verzorgt, hoe kalm en rustig, hoe bescheiden ook, hij te werk gaat in en buiten den 
wedstrijd.  
 
Het waren beruchte Spelen in Nazi Duitsland. In veel landen gingen stemmen op om de Spelen te 
boycotten, maar uiteindelijk gingen de meeste landen wel naar Berlijn. In Nederland zag alleen de 
Gymnastiek- en Krachtsportbond om die reden af van deelname. De Spelen van 1936 waren de eer-
ste Spelen waar het Olympisch vuur op het Griekse Olympia werd ontstoken en per estafetteloop 
naar Berlijn gebracht.  
 
Na Kagchelland heeft alleen Stephan van de Berg nog een gouden zeilmedaille behaald voor Neder-
land op de Olympische Spelen.  

(bron:  www.zeilhelden.nl) 
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VAN UW VOORZITTER 

 
Wat een prachtige plaatjes levert dat op, al die sneeuw en het ijs. Vooral ook de Kralingse plas die 
goed te bewonderen is vanuit ons clubhuis. Het is alleen spijtig dat het die ene vrijdag is gaan sneeu-
wen, het mag er dan wel mooi uitzien maar het verpestte ook wel die prachtige ijsplaat. Wat had het 
mooi kunnen zijn om vanuit de RZV te kunnen gaan schaatsen en voor koek en zopie in het clubhuis 
terecht te kunnen. Maar gelukkig kunnen we elders wel schaatsen. Hierdoor komt jammer genoeg 
het werken voor de club wel een beetje in het geding, al is het wel belangrijk om een goede balans te 
houden tussen al het werk wat je voor de club doet en toch zelf je ontspanning te zoeken en bijvoor-
beeld te gaan schaatsen.  
 
We hebben met z’n allen op dit moment aardig wat plannen bedacht om uit te voeren. Nu moeten we 
er voor waken dat we deze plannen ook gaan realiseren. 
 
Het lustrum jaar is begonnen. Nog negen maanden te gaan en dan bestaat onze vereniging 100 jaar. 
We hebben 2012 ingeluid met een uitgebreide nieuwjaarsreceptie waar tevens de inschrijving voor 
de bestelling van het lustrum boek begonnen is. Vervolgens hebben Coen, Carijn, Lotte en Tim een 
fantastische disco georganiseerd voor onze jeugdleden waar ook de jeugdleden van de zeilvereni-
gingen uit de regio welkom waren. Evert-Jan is samen met Astrid begonnen met het organiseren van 
een maandelijkse thema avond op de club. De eerstvolgende is op vrijdagavond 2 maart en zal een 
lezing zijn van Gerrit Hiemstra met als onderwerp meteo. 
 
Voor het lustrum jaar hebben we ook een lustrum wijn via wijnhandelaar Elshof. Voor deze wijnfles-
sen is een speciaal RZV lustrum etiket ontwikkeld. Deze lustrum wijn zal door Lia geschonken wor-
den tegen een iets hogere prijs dan gebruikelijk. Tevens is het mogelijk om een aantal dozen van 
deze lustrum wijn te kopen. De opbrengsten uit de verkoop en de hogere prijs van de wijn moet de 
financiering van de thema avonden mogelijk maken. 
 
In de loop van het jaar zullen er dus vele activiteiten georganiseerd worden. We zullen u hierover op 
de hoogte houden door het versturen van nieuwsbrieven per e-mail en door publicatie op de website. 
Mocht u in de afgelopen periode geen mails van de RZV ontvangen hebben dan is het verstandig om 
te zorgen dat het juiste e-mail adres bij onze secretaris bekend is. 
 
Door een grote inzet van Michel en zijn team is de vergunning aanvraag voor de verbouwing en het 
opknappen van het clubhuis ingediend. Het blijkt nu dat door wijzigingen in regelgeving het proces 
voor het verkrijgen van een akkoord op een vergunning aanvraag sterk verkort is, wat er op neer 
komt dat we over ongeveer 8 weken kunnen beginnen met het opknappen en verbouwen van het 
clubhuis. 
 
Het rondkrijgen van de financiering voor de verbouwing wordt steeds belangrijker. Peter Wismeijer 
heeft hier bijna een dagtaak aan; hij heeft onder andere een overeenkomst met de belastingdienst 
geregeld voor een wijziging in het BTW regime voor de vereniging. Dit maakt het mogelijk dat we 
voor een gedeelte van de kosten van de verbouwing de BTW kunnen aftrekken. Daarnaast onder-
zoekt hij alle mogelijkheden voor het verkrijgen van subsidies met wisselend succes. De uitgifte van 
obligaties onder de leden heeft tot nog toe een bedrag van € 20.000,- opgeleverd. Maar al met al 
hebben we nog niet het benodigde bedrag bij elkaar, dus bij deze wil ik alle leden nog eens aanmoe-
digen om deel te nemen aan de obligatielening voor de vereniging. Het reglement hiervoor kunt u 
terug vinden op de website. Het ziet ernaar uit dat we het geld binnenkort hard nodig hebben. Op de 
komende ledenvergadering willen we graag de instemming hebben van de leden voor de definitieve 
plannen en de financiering hiervan.  
 
Naast onze grotere plannen voor de verbouwing en het opknappen mogen we Hans en Caro en de 
vrijwilligers die zij om zich heen verzameld hebben niet vergeten. Zij zijn continu met een grote inzet 
bezig met het opknappen van het gebouw en de haven faciliteiten. 
 
Nic en Hero zijn de afgelopen maanden druk bezig geweest om commissies samen te stellen voor 
de uitvoering van voorjaarstrainingen voor team RZV die, als het goed is, alweer begonnen zijn te-
gen de tijd dat deze Zelflozer verschijnt. In samenwerking met andere zeilverenigingen hebben ze 
het Optimisten Team Rotterdam opgezet waarin het grootste gedeelte van de ploeg uit zeilers van de 
RZV bestaat. Voor Team Rotterdam is een trainingsprogramma samengesteld voor het gehele jaar 
en ook is vastgelegd welke nationale wedstrijden met begeleiding gezeild worden. 
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Floor is met haar team hard aan het werk geweest voor het verder perfectioneren van de Jeugdzeil-
opleiding. Ik heb hiervan enige weken geleden het draaiboek mogen ontvangen en dat ziet er profes-
sioneel uit.  
 
Het afgelopen jaar zijn we ook actiever de boer opgegaan voor het werven van sponsors en hierin 
zijn we ook gedeeltelijk geslaagd. Ik kan u vermelden dat we met de volgende sponsors tot een over-
eenkomst gekomen zijn: Steven Parc Technische Specialisten, detacherings bedrijf Valk Welding, 
leverancier van lasrobots en las equipment en Nico Groen, schildersbedrijf. Hierbij wil ik mijn dank 
uitspreken naar onze nieuwe sponsors die een samenwerking met ons aangegaan zijn. 
 
We zijn nog in gesprek met andere sponsors en ik hoop u binnenkort nog meer positief nieuws te 
kunnen geven over nieuwe overeenkomsten met sponsors. Tevens wil ik alle leden vragen of zij ook 
ideeën voor sponsors hebben. Zij kunnen met ons contact opnemen.  
 
Ik heb lang nog niet alle vrijwilligers genoemd die zich weer regelmatig voor onze vereniging inzet-
ten, maar ik wil van hieruit hen bedanken voor hun enorme inzet. 
 
Voor de continuïteit van een vereniging heb je een bestuur nodig die alle structurele randvoorwaar-
den organiseert. Een vereniging wordt alleen een actieve en levendige vereniging door de inzet van 
vele leden. 
 
Rest mij een ieder een mooi lustrum jaar toe te wensen. 

 
Uw voorzitter, Peter de Weerdt 

MARGRIET PANNEVIS WINT DE MAAS TROFEE 2011 
 
Margriet Pannevis heeft tijdens de uitreiking van de Conny van Riet-
schoten Trofee op 16 november jl de Maas trofee ontvangen.  
 
Deze bijzondere prijs is in het leven geroepen omdat er nog steeds vele vrou-
wen en mannen zich belangeloos inzetten voor de wedstrijdzeilsport. De prijs is 
vernoemd naar de Koninklijke Roei- en Zeilvereeniging De Maas waar  ieder 
jaar de uitreiking van de Conny van Rietschoten Trofee plaatsvindt.  
 
 

De Conny van Rietschoten Trofee is sinds vele jaren de meest prestigieuze zeilprijs die Nederland 
kent. Hij is vernoemd naar een van de grote zeilers die ons land heeft voortgebracht, de heer Conny 
(Cornelis) van Rietschoten die zowel in 1977/1978 als in 1981/1982 de zwaarste zeilrace ter wereld, 
de Whitbread Round de World Race, op zijn naam wist te brengen. De race wordt nu verzeild onder 
de naam Volvo Ocean Race.  
 
Margriet werd omschreven als “een krachtig, alom aanwezige vrouw die overal de baas is”. Ze is met 
grote regelmaat te vinden op het International Sailing Center Medemblik om wedstrijden te organise-
ren. Ze heeft in nagenoeg elke commissie van het Watersportverbond gezeten en heeft veel werk 
verricht bij het internationale doping gebeuren. De prijs heeft zij terecht ontvangen voor haar verdien-
sten in de wedstrijdzeilsport.  
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UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING VOORJAAR 2012 
 
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 30 maart 2012.  
 
Aanvang: 20.00 uur 
Waar:  Kralingse Plaslaan 113 te Rotterdam 
 
Agenda: 
 

1.  Opening 

2.  Ingekomen stukken 

3.  Notulen van de Algemene ledenvergadering najaar 2011 

4. Bestuursverkiezingen: 
 Voorzitter Peter de Weerdt aftredend volgens schema, herkiesbaar  
 Penningmeester Peter Wismeijer aftredend volgens schema, herkiesbaar 

5.  Verslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2011 

6.  Verslag van de penningmeester over het verenigingsjaar 2011 

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

 ningmeester over het verenigingsjaar 2011 
8.  a) Begroting 2012 b) vaststelling haven tarieven 2012 

9.  Verantwoording en mededelingen door het bestuurslid verantwoordelijk voor haven, gebouw 

 en faciliteiten. Plannen verbouwing en opknappen clubhuis 
10.  Verantwoording en mededelingen door het bestuurslid verantwoordelijk voor JZO 

11.  Verantwoording en mededelingen door het bestuurslid verantwoordelijk voor zeilzaken (team 

 RZV en wedstrijden) 
12.  RZV 100 jaar 

13.  Mededelingen van het bestuur 

14.  Rondvraag 
15. Sluiting 

 
De ingekomen stukken dienen per brief of per mail uiterlijk op dinsdag 27 maart 2012 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 (secretaris@rzv.nl). 
 
Diegene die het financieel verslag over 2011 en de begroting voor 2012 van te voren willen inzien 
kunnen dit opvragen bij de penningmeester Peter Wismeijer (penningmeester@rzv.nl) 
 
Het bestuur 

EMAIL ADRES JUIST?????? 
 
Ontvangt u wel eens een e-mail van de vereniging?  
Zo niet, klopt uw email adres dan wel in ons ledenbestand?  
 
Stuur een mail naar secretaris@rzv.nl en er wordt gezorgd dat u 
juist in het adressenbestand komt te staan.  
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Opening 
Peter de Weerdt opent de vergadering en heet iedereen welkom. De agenda zoals gepubliceerd 
wordt doorgenomen. Het agendapunt Missie/Visie komt te vervallen. De vergadering staat stil bij het 
overlijden van Cees Veldhuizen en Ank Potters. Een moment stilte volgt. 
 
Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken. Wel een bericht van verhindering van de volgende leden:  
Marc Egeter, Barbara Vial en Evert-Jan Rutgers. 
 
Notulen van de Algemene ledenvergadering voorjaar 2011 
Per bladzijde worden de notulen zoals gepubliceerd doorgenomen. Er zijn geen vragen of opmerkin-
gen, waarmee de notulen zijn vastgesteld. 
 
Uitreiking insignes voor jubilea 
De voorzitter richt een kort woord aan Aad Blom vanwege zijn 40 jarige lidmaatschap.  Anekdotes 
worden opgehaald, waarna de insigne wordt uitgereikt. Daarna wordt stil gestaan bij het 40 jarig lid-
maatschap van Ingrid Jongejan en het 50 jarig jubileum van Ton van Hoorn.  Helaas zijn beiden ver-
hinderd om aanwezig te zijn. 
 
Huldiging der kampioenen 
Hero Mulder neemt het woord voor het huldigen van de kampioenen. Als eerste krijgt Rutger van 
Schaardenburg de aandacht vanwege prestaties op het EK Laser. Direct daarna een woord van 
dank en waardering aan Henny Bos, de manager van het RZV team dat beslag wist te leggen op het 
kampioenschap NK Teamzeilen. Als laatste alle eer aan Rolf de Jong vanwege zijn behaalde WK 
titel in de FJ. 
 
Uitreiking van de Van ’t Hoogerhuys Wisseltrofee 
Hero vervolgt met het uitreiken van de wisseltrofee aan Rolf de Boer. Rolf heeft de afgelopen 2 jaren 
veel energie gestoken in het professionaliseren van het JZO programma. Er staat nu een goede 
structuur waar op verder gebouwd gaat worden met het wedstrijdzeilen. 
 
Bestuursverkiezing 
Peter de Weerdt draagt namens het bestuur Michel Uittenbroek voor als bestuurslid haven en gebou-
wen en geeft een korte achtergrond bij de functie van Michel. Hierna neemt Michel het woord om 
zichzelf aan de vergadering te introduceren. Afsluitend gaat de vergadering bij acclamatie akkoord 
met de benoeming van Michel. 
 
Mondeling verslag van de penningmeester betreffende de financiële stand van zaken  
Peter Wismeijer geeft aan de hand van een presentatie achtergronden bij de financiële positie van 
de RZV. Specifiek wordt gevraagd naar de liquiditeitspositie van de vereniging, welke ter plekke 
wordt toegelicht. Er zijn geen andere vragen naar aanleiding van de presentatie. 
 
Wijziging inning contributie en havengelden 
Mark ten Broecke geeft kort achtergrond bij het voorstel voor de inning van contributie, zoals gepubli-
ceerd in de Zelflozer. De vergadering gaat akkoord met het voorstel. Er wordt geadviseerd om alleen 
het principe op te nemen in het huishoudelijk reglement, en de bedragen als bestuursbesluit vast te 
stellen. Dit advies wordt overgenomen. 
 
Vaststelling van de contributie-, entree- en havenliggelden voor het verenigingsjaar 2012 
Voorgesteld wordt om de huidige contributies te handhaven, alsmede de bijdrage voor het lustrum. 
Dit laatste punt levert enige discussie op, met name het al dan niet vrijwillige karakter van de bijdra-
ge. Peter Wismeijer licht de stand van zaken toe. 
Rondom de afdracht aan het Watersportverbond wordt enige toelichting gegeven. Met name een 
eventuele verhoging komt aan de orde. Voorgesteld wordt om een eventuele verhoging op te nemen 
in de contributie. De vergadering gaat akkoord met de contributies. 
Peter de Weerdt neemt het woord aangaande de financiële positie van het Watersportverbond en de 
maatregelen die zij aan de aangesloten leden voorstelt. Peter zal als RZV afgevaardigde stemrecht 
hebben in de ledenvergadering en vraagt de aanwezige leden of hij namens de RZV voor of tegen 
de voorgestelde maatregelen zal stemmen. Bij stemming wordt mandaat gegeven om voor het be-
sluit te stemmen. 
Specifiek wordt er nog een vraag gesteld over de hoogte van de afdracht aan het Verbond. Antwoord 
hierop wordt ter plekke gegeven.

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING NAJAAR 2011 
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Benoeming kascommissie 
De commissie bestaat nu uit de heren Smits , Kluin en Heintz. De laatste is aftredend, waarvoor een 
nieuw reservelid wordt gezocht. De vergadering verwelkomt de heer Waalewijn als nieuw lid van de 
kascommissie. 
 
Plannen Topzeilen Rotterdam 
Nic Bol geeft een korte uitleg over het plan voor het opzetten van een Topzeilen Rotterdam program-
ma, welke als initiatief onder stichting WPS zal gaan opereren. RZV wil als vereniging deelnemen 
aan dit initiatief. Het eerste jaar alleen gericht op de Optimisten klasse. Wellicht in latere termijn uit te 
breiden naar andere klassen. De vergadering gaat akkoord met deelname aan het initiatief, nadat 
specifiek uitleg is gegeven bij het gebruik van boten van de vereniging. 
 
Plannen verbouwing benedenverdieping clubhuis 
Michel Uittenbroek neemt het woord om de plannen voor de verbouwing van het clubhuis nader toe 
te lichten. Met name geeft hij een toelichting op de wijze waarop de plannen worden uitgewerkt en 
hoe naar een besluit wordt toegewerkt. 
Vervolgens krijgt Cor de Vries het woord om inhoudelijk de opzet van de begane grond verder toe te 
lichten. De voorgenomen inrichting roept een aantal vragen op. Een levendige discussie ontstaat 
over de grootte van de kleedruimten in verhouding tussen dames en heren. Daarnaast is ook de 
plaats van de toiletten een onderwerp van discussie.  Verschillende alternatieven passeren de revue. 
Ook de hoogte van de plafonds en keuze van materiaal komen aan de orde. 
Michel legt uit hoe alle opmerkingen zullen worden meegenomen in de volgende gesprekken met de 
3 aannemers waarmee wordt gesproken vanwege de aanbesteding van het project. Vooralsnog 
wordt uitgegaan van een doorlooptijd van 6 maanden voor het verkrijgen van een bouwvergunning, 
en daarmee selectie van een aannemer. 
Het onderwerp verbreedt zich naar de mogelijke renovatie van de rest van het pand, met name voor-
deur, trap en schilderwerk buiten. Voorgesteld wordt om vanwege de doorlooptijd van een bouwaan-
vraag alle aspecten mee te nemen in de aanvraag, om daarna prioriteit te stellen en ook de financie-
ring verder uit te werken.  
Peter de Weerdt neemt het woord om nader in te gaan op de financiële kant van de zaak. Het budget 
waar vooralsnog mee wordt gerekend blijkt aan de krappe kant, kosten worden eerder hoger dan 
lager. Peter gaat nader in op de beoogde financiering.  
Uitgebreid wordt stilgestaan bij de obligaties die zijn uitgegeven, waarvoor nu 15 leden zich hebben 
aangemeld. Onder applaus reikt Peter de eerste certificaten aan de betreffende leden uit. 
De vergadering roept op om meer ruchtbaarheid te geven aan de obligatielening, en ook te kijken in 
hoeverre banken bereid zijn om een deel van de verbouwing te financieren. Het idee wordt door het 
bestuur overgenomen. 
 
Situatie en voorstel woonark  
Naar aanleiding van het artikel in de Zelflozer neemt Peter de Weerdt het woord en geeft enige ach-
tergrond bij de situatie rondom de woonark. Er wordt ingegaan op de financiële context van de situa-
tie, maar ook op het belang van beveiliging van het RZV terrein. Specifiek wordt ingegaan op het 
aspect van een vergunning voor de ark. Wat is de status nu en welk recht verspeel je eventueel als 
de ark verdwijnt? Het blijkt een gevoelig onderwerp, waar voor- en tegenstanders van zijn. Specifiek 
wordt gevraagd om nog een keer te gaan praten met Jacob en Caro. Jacob geeft in de vergadering 
aan dat door hen het besluit is genomen om niet verder te willen met het idee, en dat praten dus 
geen zin meer heeft. 
Bij stemming wordt uiteindelijk besloten om de ark te verwijderen. Vervolgens wordt nog verder ge-
sproken over de wijze van afvoeren. Het scenario om de ark te verkopen aan Henk van Gent roept 
enige emoties op. Uiteindelijk wordt aangegeven dat binnen het bestuur nader zal worden gesproken 
over de verschillende scenario’s. 
 
Status lustrum, viering 100 jarig bestaan 
Peter de Weerdt geeft een korte uitleg bij de slides die de status van de plannen voor de viering van 
het lustrum weergeven. Met name wordt ingegaan op de werving van sponsoren voor het lustrum. 
 
Mededelingen van het bestuur 
Een aantal onderwerpen komen aan de orde: 
Gevraagd wordt naar nieuwe leden voor de ballotage commissie. Uit de zaal melden Han de Goede-
ren en Jirja de Kool zich om mee te gaan doen in de kennismaking gesprekken met aspirant leden. 
Hero Mulder vraagt om hulp bij de organisatie van de Boterletter. Spontaan melden zich een aantal 
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mensen om werkzaamheden op te pakken. 
Michel Uittenbroek roept alle eigenaren van boten in de haven op om aanwezig te zijn bij het uit het 
water halen van de boten. 
Als laatste gaat een groot applaus naar Henny Bos voor haar werk als teamcaptain van het RZV 
team voor het NK Teamzeilen. 
  
Rondvraag 
Ter afsluiting komen nog enkele zaken aan de orde: 
Er wordt opgemerkt dat wellicht omzichtiger moet worden omgesprongen met vereniging intieme ge-
gevens zoals financiën en notulen van vergaderingen. Deze opmerking wordt ter harte genomen. 
Als laatste wordt een woord van teleurstelling gesproken over het genomen besluit over de ark. 
 
Sluiting 
Peter de Weerdt sluit de vergadering nadat de bloemen zijn toebedeeld aan Barbara Vial voor al het 
werk dat zij de afgelopen jaren heeft gestoken in de organisatie van de Boterletter. 

 
Mark ten Broecke, secretaris 

THEMA AVONDEN  
 
Er zullen in de komende maanden een aantal thema avonden in het kader van RZV100 op de vere-
niging worden georganiseerd. Vele thema’s zullen aan de orde komen, allemaal in het kader van de 
watersport. 
 
De avonden vinden plaats op vrijdagavonden in het clubgebouw van de RZV en starten om 19.30 
uur. De geplande data zijn:13 april, 4 mei (aanvang 20.30 uur in verband met de dodenherdenking), 
1 juni, 7 september, 5 oktober, 2 november en 7 december. 
 

De tweede thema-avond op vrijdag 13 april a.s. wordt ingevuld door  
 

HANS VAN ELST 
 

Hans behandelt ruimschoots het onderwerp MEDISCHE ZAKEN, zoals het krijgen en voorkomen 
van sport-en spierblessures en een daarbij horend verantwoord eetpatroon alsmede de juiste condi-
tionele training voor (wedstrijd)zeilers. 
 
Hans is niet de eerste de beste sportarts, maar was ook een zeer talentvol FINN wedstrijdzeiler. Hij 
maakte eind jaren '60 en begin jaren '70 deel uit van de zeilkernploeg en was kandidaat voor de 
Spelen in Acapulco en Kiel. Zijn thuiswater is Loosdrecht waar nog steeds een grote vloot Finnjollen 
actief is.   
Hans van Elst is verbonden geweest aan het Universitair Centrum voor Sportgeneeskunde maar 
heeft nu zijn eigen praktijk als sportarts bij Fysiotherapeutisch Centrum Vianen. 
 
Sportgeneeskunde is het medisch specialisme dat zich richt op het bevorderen en herstellen van de 
gezondheid van deelnemers aan sport en sportieve activiteiten. Ook richt het zich op het bevorde-
ren, waarborgen en herstellen van de gezondheid van mensen met chronische aandoeningen door 
sport en bewegen. Bij beiden wordt uitdrukkelijk rekening gehouden met de sportspecifieke belasting 
en belastbaarheid. Een sportarts geeft dan ook advies en behandeling bij:  
-    Sportblessures, zoals een knie- , en enkelblessures en bij zeilers rugblessures  
-    Andere sportgerelateerde problemen, bijvoorbeeld vermoeidheidsklachten  
-    Verantwoorde sportbeoefening bij chronische ziekten, bijvoorbeeld astma of hoofdpijn.  
 
Hans verricht preventieve sportmedische onderzoeken, verplichte advisering bij sommige sporten 
(licentiekeuringen) en sportkeuringen op vrijwillige basis en helpt topsporters weer terug brengen op 
hun hoogste topsportniveau en zorgt dat breedtesporters zo verantwoord mogelijk weer hun sport 
oppikken en aan het werk kunnen. 
 
Kortom een geweldig onderwerp voor wedstrijd- en toerzeilers en derhalve zal een grote opkomst te 
verwachten zijn. Aanvang 19.30 uur, deelname is kosteloos maar wel even aanmelden via  
rzv100@rzv.nl. 

Het Lustrumcomité 



11 

 

JACHTWERF VIAL
sinds 1932

Voor steigerwerk, betimmeringen, reparaties, 

rondhouten en nieuwbouw van exclusieve 

sloepen en vletten. 

Momenteel in aanbouw en nog 

te koop:  6,85 meter Mahonie 

vlet

Ph. Willemstraat 9, 3051 PL Rotterdam, Tel: 010-4188520 

E-mail: jachtwerf.vial@planet.nl / www.jachtwerfvial.nl

RZV LUSTRUMKLEDING 
 

Voor het lustrumjaar is een T-shirt en een poloshirt te bestellen met een speciaal lustrum logo. 
Om een indruk te krijgen hoeveel shirts we kunnen bestellen is er een voorinschrijving.  
 
Mocht u interesse hebben, geef dit door aan Yvonne de Weerdt, email adres:  
deweerdt@12move.nl met vermelding van naam, adres, type, aantal en maat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Poloshirt wit/donkerblauw            T-shirt wit  

  Prijs: € 30,00            Prijs € 11,50 
           (bij 2 en meer € 10,00) 
Damesmaat : XS S  M  L XL 
Herenmaat :  S  M  L XL XXL De bestelling kunt u ook via onze website  www.rzv.nl doen 
Kindermaat :  140 152 164  

Te verkrijgen aan de bar voor een prijs 
van € 5,95. Uit de opbrengsten worden 
de thema avonden bekostigd. 

LLUSTRUM WIJN, ROOD EN WIT 



12 

 
VLAGVOERING 

 
Met de etiquette van vlagvoering wordt nogal eens de 
hand gelicht. 
Een correcte vlagvoering betekent dat vlaggen in groot-
te moeten kloppen met de afmeting van het vaartuig en 
de vlaggenstok. Een petieterige driekleur is zelfs op 
een bootje van een paar meter geen gezicht. Het mini-
mum voor een natievlag is eigenlijk wel 75 x 112 
cm. Natuurlijk dienen vlaggen schoon en niet gerafeld 
te zijn en vrij van het schip en niet in het water te han-
gen.  
 
Waar op het schip? 
Nationale- of natievlag: aan de vlaggenstok op het hek (achtersteven). Iedere andere vlag is onjuist 
met uitzondering van de KNZR (gekroonde W) en de KRZM (Koninklijke kroon). Merkwaardig is dat 
alleen deze twee roei- en zeilverenigingen dit vlagprivilege hebben. Andere clubs met het eervolle 
predikaat "Koninklijk" niet. Verder is Friesland geen natie. Europa ook niet. De vlaggenstok is recht 
en achterover hellend geplaatst. Liefst in de as van het schip of anders iets naar stuurboord. Een 
gebogen vlaggenstok wordt niet gebruikt op motorboten (dus ook niet op motorsloepen!), maar al-
leen op het aangehangen roer van ronde en platbodem zeiljachten waarvan helmhout of gaffel ook 
een gebogen vorm hebben. Voor alle duidelijkheid: er bestaat geen vlaginstructie voor vaartuigen. 
Een schip is niet verplicht een natievlag te voeren, maar is daartoe gerechtigd. 

 
Clubvlag: in de top van de mast of indien dat bezwaarlijk is aan bakboord onder de 
zaling of in het want. Bij motorboten zonder mast op de voorsteven. Een clubvlag is 
een wimpel (gelijkbenige driehoek), met de hijs aan de korte zijde. De hoogte/
breedte verhouding is 2:3. Ter onderscheiding kunnen bestuursleden een rechthoe-
kige vlag voeren en ereleden een standaard (rechthoekige vlag met driehoekige in-
snijding). Bij meerdere lidmaatschappen voert men geen tweede clubvlag onder de 
eerste. 

 
Beleefdheidsvlag: aan stuurboord onder de zaling. De vlag mag alleen tege-
lijkertijd met de natievlag gevoerd worden. Hoewel met de beleefdheidsvlag 
officieel een kleine natie- of handelsvlag wordt bedoeld, die gehesen wordt in 
het land dat men bezoekt is in Nederland de aardige gewoonte ingeslopen om 
per bezochte provincie een kleine provincievlag te voeren.  
 
Eigenaars- of bezoekersvlag: in de top van de mast of aan stuurboord onder de zaling, eventueel 

onder de beleefdheidsvlag. De bezoekersvlag, ook wel drankvlag 
genoemd (uitnodiging voor een borrel) is een door de eigenaar zelf 
ontworpen/gemaakte vlag. Soms wordt daarbij de afbeelding van een 
wijnglas gebruikt. Als de eigenaar geen bezoek wenst hijst hij een 
effen blauw vlaggetje. Bij de marine was dat een rood-wit-blauwe 
wimpel, de kerk- of rustwimpel, die tijdens kerkdienst of (verplichte) 
middagrust werd gehesen. Door de bemanning plichtdoen genoemd, 
een uitdrukking die ook voor de schriftlezing aan boord van vissers-
schepen en de kerkdiensten in hun thuishaven werd gebruikt. 

 
Geus; een kleine provinciale-, stedelijke-, of persoonlijke herkomstvlag: op de voorsteven. 
Een geus is een rechthoekig vlaggetje op de voorsteven. De vlag met 
acht stervormige segmenten in de kleuren rood, wit en blauw, is de prin-
segeus (zonder tussen n). De koopvaardij en marine voerden alleen stil-
liggend een geus. Het was een kleine natievlag en op zondag en christe-
lijke feestdagen een prinsegeus. Bij de marine heeft deze vlagvoering bij 
Koninklijk besluit van 20-07-1931 plaats gemaakt voor de "marinegeus", 
een dubbele prinsegeus van 12 segmenten. Het vlaggetje op de voorste-
ven behoort in relatie te staan tot de eigenaar of schipper. De prinsegeus 
doet dat dus niet! Beter is een provinciale-, stedelijke-, of persoonlijke herkomstvlag. Een trotse Fries 
doet er dus beter aan de vlag met zeven pompeblêden op de voorsteven te voeren i.p.v. als natie-
vlag op de achtersteven. De vlag is overigens pas een "geus" als hij rechthoekig van vorm is en op 
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voorsteven, botteloef, boegspriet of kluiverboom is geplaatst. Volgens overlevering komt de naam 
van de watergeuzen die de in 1569 door Prins Willem toegekende prinsevlag aan een "geusstok" op 
de boegspriet voerden.  
 
Andere vlaggen en wimpels: aan bakboord onder de zaling. 
Een uit de beroepsvaart overgewaaid fenomeen is het voeren van reclamevlaggen van tagrijnen en 
andere leveranciers. Denk aan motor- en oliemerken, maar ook aan touwslagers, scheepsverzeke-
raars e.d., niet te verwarren met het lidmaatschap van een merkverenigingen waarvan de leden ge-
woon een clubvlag kunnen voeren.  

 
Wanneer? 
Nationale vlag: overdag. 
Beleefdheidsvlag: overdag, alleen samen met de natievlag. 
Geus of als geus gebruikte vlag: overdag, alleen samen met de natievlag. 
Clubvlag: dag en nacht als het schip in gebruik is. 
Eigenaarsvlag: overdag, wanneer de eigenaar aan boord is, stilliggend. 
 
Wat is overdag? 
Vanaf 8.00 uur ('s zondags 9.00 uur) tot zonsondergang, maar niet later dan 21.00 uur (zomertijd 
22.00 uur). 
Varend mag van deze tijdregel worden afgeweken. 

 
Vormen: 

 
rechthoekige vlag      standaard              wimpel                   

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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APRES-SAIL JEUGDFEEST 
 
Op 3 februari was het jeugdfeest op de RZV. Het 
thema was APRES-SAIL. Het was het eerste 
feest wat de Commissie van Jeugdige Leden 
(bestaande uit Coen de Vries, Carijn Mulder, Lotte 
de Weerdt en Tim de Weerdt) gaf. Het was ook 
een beetje om te kijken of het voor herhaling vat-
baar zou zijn.  
 
Na vele vergaderingen was het dan eindelijk 3 
februari. Om vijf uur waren de commissie  een 
paar jeugdleden van andere verenigingen, Lia en 
Danny aanwezig op de RZV waar we begonnen 
aan de voorbereidingen. Vervolgens kwam de 
schoonzoon van Lia alle DJ apparatuur en lichten 
en andere effecten brengen. Deze spullen hebben 
we gratis kunnen regelen via Lia waarvoor dank. 

Net op tijd waren we klaar en kon het feest beginnen. Het was een feest voor jeugdleden van de 
RZV, andere zeilverenigingen en introducés van de leeftijd van 11 tot 18 jaar. We hadden geregeld 
dat andere jeugdleden van andere verenigingen het feest zouden promoten onder de jeugdleden van 
de andere verenigingen.  
 
Het feest begon om acht uur. Eerst hadden we 
een DJ geregeld via Aegir. Hij mocht draaien 
van 8 tot 11. Het feest moest even op gang 
komen maar daarna werd het wel super leuk en 
gezellig. De opkomst was iets lager als ver-
wacht, maar dat kwam waarschijnlijk ook wel 
doordat we de pech hadden dat het vrijdagmid-
dag gesneeuwd had waardoor de wegen slech-
ter begaanbaar waren. Op een gegeven mo-
ment was er wel even het probleem dat de 
elektriciteit uitviel aan een kant van het gebouw 
en beneden bij de jongens WC en de hal. Dit 
kwam omdat er iets te veel stroom gevraagd 
werd van een stopcontact. We hebben vervol-
gens kunnen regelen dat de muziek overgezet 
werd naar een stopcontact aan de andere kant 
van het gebouw. Ook hebben we de havenmeester gebeld die zo snel mogelijk vanaf de Veerhaven 
naar de club kwam. Na het proberen de stoppen te vervangen wat overigens niet lukte kwamen we 
het op het idee om stroom uit de garage te halen omdat daar de stroom het nog deed. Hierdoor kon-
den alle lampen het ook ineens weer doen waardoor het feest toch nog een stuk leuker werd. Na 
elven hadden we een andere DJ geregeld via partydrive. De DJ's draaiden zeer leuke muziek ook 

speciaal voor het thema.  
 
Zaterdagochtend was het nog even vroeg op om 
alles op te ruimen. En toen was het toch echt afge-
lopen.    
Al met al was het feest echt zeer geslaagd en is 
het zeker een idee om nog vaker leuke activiteiten 
en feesten te organiseren voor de jeugdleden.   
          
Tijdens het feest zijn veel foto's gemaakt die terug 
te vinden zijn op de Facebook van de RZV onder 
het kopje foto's en dan vervolgens het album 
Apres-Sail.  
 

De commissie met de hoedjes 
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WOENSDAGAVOND OP DE RZV 
 
Woensdagavond op de RZV? Wat is er dan precies te doen? Eten? Wedstrijdzeilen? Trainen? Een 
korte impressie. 
 

Vanaf 17.00 uur wordt er met Optimisten hard 
getraind. Ieder onderdeel van de wedstrijd wordt 
behandeld en uitgebreid geoefend. De nadruk 
tijdens deze trainingen ligt niet op het aanleren 
van nieuwe technieken, tactieken of strategieën, 
maar op het automatiseren ervan. Hoe meer 
handelingen er in de boot routine zijn, hoe meer 
tijd, en dus rust, er tijdens de wedstrijd is.  
Met drie boeien, een motorboot en wat Optimis-
ten met bemanning kan de training van start. Na 
twee uur trainen is het tijd voor een heerlijke 
maaltijd in het clubhuis speciaal voor Optimist-
zeilers.  

                Training met de Optimisten 
 
Het wedstrijdcomité voor de woensdagavondwedstrijden is dan al druk bezig met voorbereidingen. 
Motorboten, vlaggen, boeien en andere spullen worden in orde gemaakt. Vanaf 18.45 uur wordt de 
baan uitgelegd en om 19.15 uur is de eerste start van de Lasers. Dit is vaak een drukte van jewelste 
(soms meer dan 25 boten aan de start) met valse starts en zwarte vlaggen. 
Na de Lasers start de SW-klasse met een trouwe Vrijheid-zeiler, een Contender en een aantal ande-
re boten. Volgend jaar hopen we op, naast een nog groter Laserveld, wat meer vertegenwoordiging 
in de SW-klasse.  
Na twee wedstrijden zijn de zeilers en het comité nog vóór donker van het water af om in het club-
huis van een maaltijd (inmiddels al de ‘3e ronde’ na de Optimistzeilers en de groep daarna) te genie-
ten.       

      Start van de Lasers 
 

Naast de wedstrijdzeilers en Optimistenzeilers is er ook een groep doorgewinterde bezoekers van de 
ledenavond. Zij komen voor een borreltje en eten ook een hapje mee; een mooie mix van verschil-
lende mensen, die allemaal iets met zeilen hebben! 
 
Af en toe is er ‘Special Event’ op de RZV. Zo kwam Rutger van Schaardenburg een woensdagavond 
in het najaar om de Optimistzeilers nieuwe trucs te leren, pannenkoeken met hen te eten, een aantal 
prijzen uit te reiken en te dineren met de leden.  
 
Woensdagavond is een bruisende avond voor de RZV, voor jeugd, voor wedstrijdzeilers, voor borre-
laars, voor ………. ook voor u? 

Niels de Vries 
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De antwoorden zijn 

"Zeilen is cool en leuk!" 

“Optimist” 

“Wonderen zijn de wereld nog niet uit” 
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TEAM ROTTERDAM 
 
Ieder jaar worden de Optimistzeilers van de RZV tijdens de Combi-Rotterdamwedstrijden begeleid 
door een coach met een rubberboot op het water. 
Vorig jaar (2011) werd de begeleiding door Nic Bol en Hero Mulder verzorgd waarbij zij de samen-
werking hebben gezocht met de KZC en de WSVR. De A- en de B-groep werden door de RZV ge-
coacht; de C-zeilertjes door de KZC/WSVR. Hierdoor ontstond er in de loop van het jaar een vereni-
gingoverstijgend, hecht team. 
 
Structurele begeleiding tijdens nationale wedstrijden en top-training voor de betere A-zeilers ont-
breekt echter. Zeilers van de verschillende verenigingen rondom de Kralingse Plas bezoeken tot op 
heden incidenteel nationale wedstrijden waarbij de zeilertjes dan vaak  ‘ten onder gaan’ in het ge-
weld van de grote velden en de grote, goed georganiseerde teams. 
 
Eind 2011 is vanuit de RZV het initiatief gestart om met de verschillende Rotterdamse verenigingen 
een  “Team Rotterdam” te starten, opererend onder de vlag van “World Port Sail”, met het doel de A-
zeilers van de verschillende verenigingen een platform te bieden om: 

 Gezamenlijk naar nationale wedstrijden te gaan. 

 Trainingen te krijgen op een hoger niveau. 
Door deze samenwerking van de verschillende verenigingen wordt een grotere groep zeilers bij el-
kaar gezet en wordt het voor de betrokken kinderen veel leuker en gezelliger. Wellicht wordt de kans 
ook groter dat ze doorgaan met zeilen. Door samen te werken kan ook de structuur en het niveau 
van de coaching en training omhoog gebracht worden. Uiteraard blijven de kinderen onder de vlag 
van hun eigen vereniging varen en moet Team Rotterdam gezien worden als opstap naar een natio-
nale (kern)ploeg. 
 
Op 29 januari j.l. vond de Kick Off plaats van Team Rotterdam waarbij de werkgroep zowel het pro-
gramma (trainingen en wedstrijden) als de commissieleden en de hoofdcoach (John van der Borg) 
presenteerde. De opkomst was groot en onder grote belangstelling werd het eerste “Team Rotter-
dam” aan het publiek voorgesteld. Op dit moment zijn er 12 Optimistzeilers geselecteerd afkomstig 
van de RZV, KZC, de Maas, Aegir en ZCK (Hank).  De WSVR ondersteunt het initiatief maar heeft 
op dit moment nog geen A-zeilers. 
De geselecteerden van de RZV zijn Jasper Voogd, Christopher Bol en Lizet de Vries (in de afbeel-
dingen hieronder van links naar rechts). 
We gaan er vanuit dat ze de stijgende lijn van de Combi-2011 zullen gaan voortzetten binnen Team 
Rotterdam en we nog veel van ze gaan horen! Veel succes! 

Hero Mulder 
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WOENSDAGAVONDWEDSTRIJDEN: 
Deel mee in het succes! 

 
2011 stond in het teken van ‘the Revival’ van de woensdagavond wedstrijden. Meer dan 40 Lasers 
hebben meegedaan om de meest felbegeerde fles wijn van Rotterdam binnen te slepen.  
 
In 2012 belooft dit nog een groter evenement te worden dan afgelopen jaar. De geruchten gaan zelfs 
dat de heren Kats en van Muyden (senioren) de plas op gaan en dat er in de regio Rotterdam al nau-
welijks meer een tweedehands Laser te koop is. 
 
En als er tenslotte één zeilwater in wereld is waar je per ongeluk een keer voor Duko, Serge of Wil-
mar kan eindigen, is dat natuurlijk op Kralingen!! Er is werkelijk geen excuus te verzinnen om niet 
mee te doen. 
 
Vanaf 9 mei gaat het weer beginnen. Houd de website goed in de gaten en zorg dat je er bij bent! 
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INFORMATIE JZO 
 
De Jeugdzeilopleiding staat weer voor de deur! Onderstaande informatie is van belang voor iedereen 
die deel wil nemen of mensen kent die deel willen nemen. 
  
De website 
Afgelopen jaar hebben we voor het eerst actief gebruik gemaakt van de website voor informatievoor-
ziening en inschrijven. Dat gaan we dit jaar weer doen. Op dit moment is de website bijgewerkt voor 
2012. Op 15 februari gaat de inschrijving via de website open. We kunnen in de JZO maar ± 30 kin-
deren plaatsen dus schrijf u snel in want: vol is vol!  
  
De lesdagen 
De lessen zullen gegeven worden op de volgende data: 
Voorjaar: 28 mei (2e Pinksterdag), 3, 10, 17 en 24 juni. 
Najaar: 2, 9, 16, 30 september en 7 oktober. 
JZO-week: 9 t/m 13 juli 
  
Introductie, bootkeuring en tweedehands markt 
Op 13 mei organiseren we evenals afgelopen jaar een bijeenkomst om alle zeilers en ouders te infor-
meren over de JZO. Door dit vooraf te doen kunnen we de eerste zeildag al effectief benutten en 
kunnen we nu ruim de tijd nemen om u goed te informeren en uw vragen te beantwoorden. Op die 
dag keuren een aantal instructeurs ook de Optimisten. Er wordt met name op veiligheidsaspecten 
gelet zoals bijvoorbeeld voldoende drijfvermogen. Als er nog iets niet in orde is, heeft u nog twee 
weken om dat te herstellen. Een lijst met verplichte onderdelen is te vinden op de website. Dit jaar 
proberen we ook een stand van watersportwinkel Herni op het terrein te krijgen met materialen voor 
Optimisten, zodat de meeste problemen direct kunnen worden opgelost. Verder organiseren we ook 
weer een tweedehands markt voor zeilspullen. Spullen waar uw kind is uitgegroeid kunt u dan te 
koop aanbieden en misschien vindt u ook wel wat u nodig heeft. 
   
Een extra lesgroep jeugdzeilen tweemansboten? 
Op dit moment zijn we bezig om te kijken of het lukt om te starten met een groep RS-feva’s. De RZV 
heeft twee van deze boten maar dat is te weinig om een groep te starten. Daarvoor zijn minimaal vier 
boten nodig, maar ook voldoende instructeurs. Door samen te werken met de andere verenigingen 
op de plas hopen we dat we kunnen starten met een klein groepje. Dat zou mooi aansluiten op het 
Optimistenprogramma CWO 1-3. Via de website wordt u geïnformeerd zodra er meer bekend is.  
  
Voor de tarieven van de JZO kunt u terecht op de website: www.rzv.nl.   
 
Wij hopen zoveel mogelijk van jullie weer te mogen verwelkomen op de RZV om er een leuk en mooi 
zeilseizoen van te maken. Wij hebben er zin in! 
  

Commissie Jeugd zeilopleiding(JZO) 
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NCK TEAMZEILEN 

In het weekend van 14 en 15 oktober werden de Nederlandse Club Kampioenschappen Teamzeilen 
verzeild in de Maashaven in hartje Rotterdam. Omdat we vorige jaar ons al geselecteerd hadden 
voor dit evenement hoefden we wederom geen voorrondes te varen. 

Drie jaar lang hebben we alle plekken op en rond het podium behaald, behalve de eerste plaats. Vo-
rig jaar vond ik het wel genoeg en besloot het roer om te gooien. Een rustige stuurman/vrouw met 
ervaring zou uitkomst bieden. Wie dat moest zijn, zouden we nog gaan bepalen. Na goed overleg 
besloten we Serge te vragen. De overige bemanning werd dit jaar geselecteerd uit allemaal goede 
kandidaten zodat dit nog wel een moeilijke opgave was. Besloten werd om met een gemengd team 
aan de start te komen waarin zowel ervaring als jong talent voor moest komen. We moeten namelijk 
ook aan de toekomst denken! Een voorwaarde was wel dat er een dag op de Braassem getraind zou 
worden in dezelfde boten als waarin de wedstrijden worden gevaren. Deze training was zeker een 
goede zet, evenals het organiseren van een avond op de vereniging waarbij met internationaal jurylid 
J.J. Korpershoek de regels voor het teamzeilen nog eens flink werden doorgenomen. 

Het geselecteerde team bestond uit Nic Bol, Duko Bos, Nanno Aukes en Niels de Vries in boot 1 en 
Serge Kats, Jan Bos, Peter de Weerdt en Coen de Vries in boot 2. Jan Huib van der Stadt was reser-
ve.  

Op zaterdag werden de heats gevaren om te beslissen welke twee teams van elke poule zouden 
doorgaan in de kwartfinale op zondag. Net als de vorige jaren kwamen we die selectie fluitend door. 

Op zondag moesten we (net als op zaterdag) als eerste starten en begon het echte werk. De span-
ning was toch wel aanwezig bij de teamleden maar ze hielden zich ogenschijnlijk heel rustig en hiel-
den zich aan de afspraken die we van tevoren hadden gemaakt: blijven zeilen en goede snelheid 
behouden, concentreren op je taak aan boord en je niet af laten leiden door spannende situaties. 
Gemakkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk, maar het heeft wel geholpen! We kwamen de kwartfi-
nale en de halve finale zonder een wedstrijd te verliezen door. De finale moest gezeild worden tegen 
de Haarlemse Jachtclub waarvan we zaterdag één keer hadden gewonnen en één keer hadden ver-

loren. De tribune zat vol enthousiaste toeschou-
wers en de spanning liep geweldig op. Na iedere 
wedstrijd werd er hard gejuicht en na drie races 
konden we ons nu eindelijk kampioen noemen. 
Wat waren we blij!!!! Het hele weekend hadden we 
maar één verliespot gescoord. 

Omdat Evert-Jan Rutgers dit jaar geen teamleider 
kon zijn heb ik deze taak op me genomen. Jan 
Huib heeft mij daarbij geweldig geholpen. Ik heb 
het hele weekend ontzettend genoten. 
 
Heren, hartstikke bedankt!!  

Henny Bos 
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RZV ACTIVITEITEN AGENDA 2012 
Voorjaar 2012   
Voorjaarstraining Team RZV        Zondagen  4 en 11 maart (Kralingen) 
        Zondagen 18 en 25 maart (Hellvoetsluis)  
        Zondag 1 april (Kralingen) 

 Woensdag middagen 9 en 16 mei   
 (Kralingen) 

Algemene Voorjaars Ledenvergadering  Vrijdag 30 maart 
Thema avonden  Vrijdagen 2 maart, 13 april, 4 mei en 1 juni 
Woensdagavond wedstrijden    9, 16, 23 en 30 mei  
        6, 13, 20 en 27 juni  
        4 juli  
Jeugd Zeil Opleidingen (JZO)   Zondagen  3, 10, 17 en 24 juni 
Combi Rotterdam RZV (2 dagen)   Zaterdag  30 juni en zondag 1 juli 
JZO Zeilweek      Maandag 9  t/m 13 juli 
 
Najaar 2012 
Woensdagavond wedstrijden     29 augustus en 5, 12, 19 en 26 september  
Jeugd Zeil Opleidingen (JZO)   Zondagen  2, 9, 16, 30 sept en 7 okt.  
Thema avonden   Vrijdagen 7 september, 5 oktober,  
  2 november en 7 december 
September Feest Lustrum RZV 100  Zaterdag 22 en zondag 23 september 
NK Teamzeilen (Maashaven)   Zaterdag 13 en zondag 14 oktober   
Grote boten tocht naar Veerhaven    Zaterdag 13 en zondag 14 oktober  
Rotterdam 
Algemene Najaars Ledenvergadering   Vrijdag 26 oktober 
Najaarstraining  Team RZV     Zondagen 21 en 28 oktober (Haringvliet)  

 Zondagen 11, 18 en 25 november 
 (Kralingen) 

Verjaardag RZV 100 jaar  Donderdag 22 november  
  (geen speciale activiteiten) 
Lustrum receptie/feest     Zaterdag 24 november  
FD evenement      Zaterdag 24 en zondag 25 november 
Boterletter Wedstrijden     Zaterdag 1 en zondag 2 december 
Kerst Diner  Woensdag 19 december en  
  zaterdag  22 december 

RZV GENOMINEERD VOOR “ONS KLUPPIE”  2012 

Ons Kluppie is een samenwerkingsproject van RTV Rijnmond en Rotterdam Sportsupport. Wij heb-
ben een nominatie ontvangen en maken kans op de titel “Ons Kluppie” met als hoofdprijs € 2.500,--. 
 
Dit betekent dat de RZV in de aankomende periode op veel promotie kan rekenen.  RTV Rijnmond 
zal onze club bezoeken. Reporter en ex-topjudoka Deborah Gravenstijn maakt in samenwerking met 
onze vereniging een live reportage, die tijdens de zaterdagmiddaguitzending van Rijnmond Sport zal 
worden uitgezonden.  

Direct bij de start van Ons Kluppie 2012 wordt de stemmodule op www.rotterdamsportsupport.nl/
onskluppie gelanceerd. Dit betekent dat er gestemd kan worden op de tien genomineerde clubs. Het 
publiek bepaalt deels welke club Ons Kluppie 2012 wordt.  

Op 12 mei vindt de live finale-uitzending van Ons Kluppie 2012 plaats. 

Dus…. stem vóór 12 mei op de RZV!!! 
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De RZV is op zoek naar  sponsors om het 100–jar ig jubileum financieel te kunnen ondersteu-

nen. Zij heeft hiervoor  een aantal opties bedacht die hieronder  in het kor t beschreven zijn.  

Voor  uitgebreidere informatie kunt u onze voorzitter  benaderen of de website raadplegen. 
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