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U kunt dit boek bestellen via www.rzv.nl,  

klik op RZV 100 jaar, klik op Jubileumboek RZV100. 
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Telefoon:  010 452 1213 
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Secretaris: 
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Commissie Team RZV 
Sander Chu 
Hero Mulder 
Nic Bol (vertegenwoordiger bestuur) 
Martina de Glopper 
Alfred den Boestert 
 

Redactie Zelflozer 
Henny Bos-Vegter 
bos.henny@upcmail.nl 
Yvonne de Weerdt 
Barbara Noordermeer-Vial 

Website beheer 
Henny Bos-Vegter 
Mark ten Broecke (vetegenwoordiger bestuur) 
Manfred Zielinski 

Commissie Wedstrijden 
Theo Smits 
Remco de Goederen 
Geoffrey Smits 
Jan Huib v.d. Stadt 
Hero Mulder (vertegenwoordiger bestuur) 
Constance Tiemens (vertegenwoordiger  
Combi bestuur) 
Guido Lafeber 
Karin Lafeber 

Commissie RZV 100-jarig bestaan 
rzv100@rzv.nl 
Niek Boogaard 
Astrid Eppink (lustrumboek) 
Theo Smits 
Peter de Weerdt (vertegenwoordiger bestuur) 
Evert-Jan Rutgers 
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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 
 

 
De RZV heeft een nieuwe bankrekening:  
 
ABN-Amro. Rekening 55 23 20 676  
ten name van de Rotterdamsche Zeilvereeniging 
 
De oude nummers komen te vervallen.  
 

OPENINGSTIJDEN CLUBGEBOUW 

ZELFLOZER 38e JAARGANG  
Nummer 2 

INHOUDSOPGAVE 

NIEUWE BANKREKENING 

Indien er evenementen zijn, dan worden de openingstijden aangepast. Eventuele afwijkingen op het 
schema worden op het clubgebouw via een bord op de voordeur aangekondigd.  
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Na vier weken gezeild te hebben met ons gezin langs de Zuid-
kust van Engeland in de laatste weken van de zomervakantie is 
het wel weer even flink aanpoten bij de vereniging om al onze 
plannen binnen een bepaald tijdsbestek gerealiseerd te krijgen, 
en ik moet zeggen dat valt niet mee. Ik ben misschien ook wel 
iets te ambitieus begonnen als voorzitter en heb daardoor teveel 
hooi op mijn vork genomen. Toen ik als voorzitter begon was ik 
penningmeester van de Combi-Rotterdam en daar ben ik nog 
steeds niet vanaf. Aan de functie van voorzitter zat ook de functie 
van penningmeester van de stichting World Port Sail vast waar 
wij als RZV aan verbonden zijn. World Port Sail is de organisator van het Nederlands Club Kampi-
oenschap teamzeilen en daarnaast ook betrokken bij de oprichting van Team Rotterdam. Verder 
houd ik mij bezig met externe zaken zoals het Kralingse Plas Overleg en contacten met het Water-
sportverbond. Door ons actief op te stellen binnen de diverse organisaties en ons op deze manier te 
profileren telt de RZV in het Nederlandse zeilwereldje nog altijd prominent mee.  
 
In dit lustrumjaar zijn diverse activiteiten georganiseerd waarvoor veel enthousiasme werd getoond.  
We hebben sponsors binnen kunnen halen waardoor er 9 nieuwe Optimisten voor de Jeugd Zeil Op-
leiding aangeschaft konden worden. Diverse thema-avonden werden gehouden waarvan de avond 
met Gerrit Hiemstra het best bezocht is.  De wedstrijden van de Combi-Rotterdam werden dit jaar het 
gehele weekend op de RZV verzeild. Het was een fantastisch weekend met een gezellige BBQ en 
een veiling waarbij artikelen werden geveild die door sponsors ter beschikking werden gesteld. Dit 
heeft de vereniging € 1.000,-- opgeleverd.  
In september was het lustrumfeest voor de leden en hun partner. Peter Wismeijer was de grote orga-
nisator en vele leden hebben genoten van de wedstrijden, spelletjes, barbecue en muziek.  
 
Het blijft moeilijk om de verschillende bloedgroepen binnen de vereniging samen te krijgen. Ik had 
gedacht hier wat in te kunnen betekenen maar dit is niet af te dwingen als bestuur. Het bestuur is 
verantwoordelijk om goede faciliteiten en activiteiten te realiseren en het is vervolgens aan de leden 
hoe zij daar gebruik van gaan maken. 
 
Wat betreft die bloedgroepen binnen de vereniging denk ik aan de volgende groepen:  

 ligplaatshouders in de haven waarvan ik er maar weinig actief aan het clubleven zie deelnemen; 

 de leden en jeugdleden die voor de Jeugd Zeil Opleiding van de vereniging lid zijn en die we 

 vooral op de zondagen tijdens de JZO-lessen zien; 

 de leden met een Laser die specifiek lid geworden zijn voor de woensdagavondwedstrijden; 

 de leden en jeugdleden die wedstrijdzeilen waarbij de meeste wedstrijden buiten de vereniging 
 plaatsvinden maar die we vooral zien bij de trainingen; 

 en als laatste groep onderscheid ik de sociëteit leden, dit zijn vooral oud-leden die vroeger bij de 
 vereniging gezeild hebben. 
Wat zou het mooi zijn als we al deze leden toch een keer allemaal bij elkaar zouden kunnen krijgen 
om op die manier meer eenheid binnen de vereniging te krijgen. Hierbij denk ik dat het lustrumfeest 
van 24 november een uitgelezen evenement is om iedereen te ontmoeten.  
 
We hebben een redelijke start gemaakt met het opknappen van het clubhuis. Het trappenhuis aan de 
voorzijde is gerenoveerd en het houtwerk aan de buitenzijde is geschilderd. Door tijdgebrek is meer 
werk uitbesteed dan gepland waardoor we iets over het gestelde budget heen zijn gegaan. De finan-
ciering voor de verbouwing van het clubhuis is in grote lijnen rond en ook alle vergunningen zijn bin-
nen. Toch hebben we besloten om met deze werkzaamheden te wachten tot begin 2013 zodat we zo 
min mogelijk overlast hebben tijdens onze komende lustrumactiviteiten. 

VAN UW VOORZITTER 
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Wat betreft de zeilactiviteiten kan ik alleen maar zeggen dat alles fantastisch loopt. We waren in dit 
jaar vertegenwoordigd door een RZV-lid op de Olympische Spelen, door leden op WK’s, EK’s en  
NK’s. Met de jeugd op het lokale niveau waren we zowel in de Combi’s als het nationale wedstrijdcir-
cuit goed vertegenwoordigd. 
 
Onze Jeugd Zeil Opleiding groeit en was dit jaar nagenoeg altijd volgeboekt, zowel tijdens de zonda-
gen als de JZO-week. Deze laatste werd georganiseerd in de eerste week van de zomervakantie en 
was een groot succes.  
 
Ik heb een opsomming gemaakt van wat er zoal op de vereniging gebeurt en deze is nog niet eens 
compleet. Ik vind dat het bestuur en de commissies met recht trots mogen zijn op wat ze zoal bereikt 
hebben en wil dan ook iedereen weer bedanken die zich in de afgelopen jaren ingezet heeft voor 
onze vereniging. 
 
Toch blijven er altijd nog wat leden die wat te klagen hebben. Natuurlijk kan het altijd beter. We blij-
ven open voor positieve input, maar de klagers moeten zich blijven realiseren dat alle vrijwilligers 
zich enorm inzetten voor de vereniging en dat zij veel vrije tijd opofferen naast hun vaak drukke ba-
nen. 
 
Rest mij om iedereen een prettig naseizoen toe te wensen met veel zeilplezier. Ik hoop u te zien  op 
de vereniging of bij de Algemene Leden Vergadering van 26 oktober. 
 
Uw Voorzitter, 
Peter de Weerdt 

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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Het bestuur van de Rotterdamsche Zeilvereeniging nodigt hierbij alle leden uit tot het bijwonen 
van de algemene najaarsvergadering voor de leden, te houden op vrijdag 26 oktober 2012. 
 
Aanvang: 20:00 uur 
Locatie: Kralingse Plaslaan 113 te Rotterdam 
 
1. Opening 
2. Notulen van de algemene ledenvergadering voorjaar 2012 
3. Ingekomen stukken 
4. Uitreiking insignes voor jubilea 
 Voor 60 jaar onafgebroken lidmaatschap: de heer W. van ‘t Hoogerhuys 
5. Huldiging der kampioenen 
6. Uitreiking van de Van ’t Hoogerhuys wisseltrofee 
7. Benoeming lid van verdienste 
8. Oproep voor twee nieuwe bestuursleden en commissieleden voor de ballotagecommissie 
9. Mondeling verslag van de penningmeester betreffende de financiële stand van zaken 
10. Vaststelling van de contributie-, entree- en havenliggelden voor het verenigingsjaar 2013 
11. Benoeming kascommissie. De heer René Kluin is volgens rooster aftredend. Kandidaten 

kunnen zich melden bij de secretaris 
12. Bepalen van welke obligaties uitgekeerd worden door middel van loting 
13. Voorstel om de uitgifte van het clubblad de Zelflozer te beëindigen met ingang van 2013 
14. Verbouwing clubhuis  
15. Lustrumjaar 
16. Rondvraag 
17. Sluiting  
 
De ingekomen stukken dienen per brief of email uiterlijk op dinsdag 23 oktober te zijn ontvangen 
op het postadres van de vereniging, Kralingse Plaslaan 113, 3062 CD te Rotterdam of op het 
email adres van de secretaris van de vereniging (secretaris@rzv.nl). 
 
Tijdens de vergadering wordt er geen alcohol geschonken, alleen tijdens de pauze. 
 
Namens het bestuur, 
 
Mark ten Broecke 

UITNODIGING 
ALGEMENE LEDENVERGADERING 

NAJAAR 2012 
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Opening 
De voorzitter opent op tijd de vergadering en heet alle aanwezigen hartelijk welkom. De vergadering 
zal worden gehouden conform de in de Zelflozer afgedrukte agenda. 
 
Ingekomen stukken 
Een bericht van afmelding is ontvangen van de familie Kramer en Hans Delhaas. Tevens is door 
Hans een email gestuurd aangaande de verbouwing van de benedenverdieping, met het verzoek 
deze in te brengen in de vergadering. De mail zal worden voorgelezen bij agendapunt 9. 
Een moment van stilte wordt in acht genomen vanwege het overlijden van mevrouw Walvis.  
 
Notulen van de algemene ledenvergadering najaar 2011 
De notulen worden per pagina doorgenomen, waarbij de volgende vragen/opmerkingen worden ge-
maakt: 
Kort wordt herhaald hoe de situatie is ten aanzien van de mogelijke verhoging van de afdracht aan 
het Watersportverbond. 
Er wordt kort ingegaan op het opnemen van gevoelige, vooral financiële, informatie in de Zelflozer. 
De notulen worden vastgesteld, met een woord van dank aan de secretaris. 
 
Bestuursverkiezingen 
Conform het schema verstrijken de termijnen van zowel de voorzitter als de penningmeester. Beiden 
zijn herkiesbaar voor de functie. Noch voorafgaand, noch tijdens de vergadering hebben zich tegen-
kandidaten gemeld. Daarom worden beiden bij acclamatie herkozen in hun functie voor een volgen-
de periode. 
 
Verslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2011 
De secretaris doet verslag over het afgelopen verenigingsjaar, waarbij alle belangrijke wetenswaar-
digheden over het afgelopen verenigingsjaar de revue passeren. Speciaal wordt gevraagd naar de 
ontwikkeling van het ledenaantal van de vereniging ten opzichte van eerdere jaren, wat stabiel lijkt te 
zijn. Vooral het opschonen van het ledenbestand heeft geleid tot een substantieel lager aantal moei-
lijk inbare contributies. 
 
Verslag van de penningmeester over het verenigingsjaar 2011 
Als eerste wordt door de penningmeester de certificaten uitgereikt, die horen bij de obligaties die 
door de RZV zijn uitgereikt voor de financiering van de verbouwing. 
Vervolgens wordt verslag gedaan over het afgelopen verenigingsjaar middels een uitgebreide pre-
sentatie. Enige hoogtepunten hieruit: 

 De ontvangsten zijn meer dan begroot 

 Kosten zijn daarentegen ook iets hoger 

 Eigen vermogen is gestegen 

 Schulden zijn afgenomen 

 Liquide middelen zijn toegenomen 
Ten aanzien van de resultatenrekening wordt opgemerkt dat: 

 Er een stijging is in het resultaat van de zelfactiviteiten 

 Stijging is in de opbrengsten van contributie 

 Inkomsten uit haven en liggelden boven begroting zijn 

 Daarentegen ook meer uitgegeven is aan onderhoud haven 
Naar aanleiding van vragen uit de vergadering wordt kort ingegaan op de rentepercentages op de 
rekeningen, en de liquiditeitsprognose voor de nabije toekomst. Daarna wordt de penningmeester 
hartelijk bedankt voor zijn zorgvuldige uiteenzetting. 
 
Verslag van de kascommissie tot het nazien van de boeken 
Helaas is de kascommissie niet aanwezig, echter er is al een verklaring door hen afgegeven. Goed-
keuring is gegeven aan alle stukken, waarbij de penningmeester decharge krijgt voor de juistheid van 
de administratie. 

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING  
VOORJAAR 2012 
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Begroting 2012 
Aan de hand van een presentatie geeft de penningmeester een uiteenzetting van de begroting voor 
het aanstaande verenigingsjaar, waarbij de belangrijkste zaken hierna zijn weergegeven: 

 Contributie en haveninkomsten zijn voorzichtig begroot 

 Voor sponsoring is reeds voor € 10.000 aan inkomsten binnen cq. toegezegd 

 Bedrag aan subsidies is gebaseerd op schriftelijke en mondelingen toezeggingen 

 In de begroting is voor 2012 geen huurverhoging meegenomen 

 Er is voor het lustrum nog € 10.000 aan sponsoring nodig 

 De verbouwing van het clubhuis staat voor ruim € 109.000 in de begroting 

 De liquiditeitsplanning ziet er voor 2012 goed uit 

 Het is ongewis hoe afrekening van BTW vanwege de verbouwing gaat plaatsvinden. Dit van-
wege de onzekerheid in de planning 

 Er is bij Sport en Recreatie opnieuw een subsidie aangevraagd voor de verbouwing, echter 
een zeer geringe kans dat hier ook iets wordt toegewezen 

 Er is bij het NRF een hypotheek aangevraagd vanwege de verbouwing 

 Jaarlijkse rente en aflossing van de hypotheek zal komen ten laste van de jaarlijkse reserve-
ring voor groot onderhoud gebouwen 

Naar aanleiding van de presentatie wordt kort ingegaan op de wijze waarop reserveringen zijn ge-
daan voor de aankomende lustrumviering. Daarna wordt uiteengezet hoe er met de Belastingdienst 
een afspraak is gemaakt over het terugvorderen van BTW voor de verbouwing. 
Gevraagd naar het relatief lage bedrag voor onderhoud gebouwen wordt uiteengezet hoe groot en 
klein onderhoud is opgenomen in de begrotingsystematiek. 
Speciale aandacht wordt besteed aan de wijze van financiering van de verbouwing, inclusief de ver-
schillende scenario’s die daarin zijn uitgewerkt en de wijze waarop deze impact heeft op de liquidi-
teitsbegroting. 
Uiteindelijk wordt ingestemd met de begroting voor het aanstaande verenigingsjaar, en de grote 
complimenten voor de gedegen opzet ervan aan de penningmeester. Een korte pauze wordt inge-
last. 
 
Vaststelling haventarieven 2012 
Conform voorstel worden de tarieven voor de haven en liggelden vastgesteld. 
 
Plannen verbouwing en opknappen clubhuis 
Allereerst wordt door de commissaris gebouwen de brief van Hans Delhaas voorgelezen, waarin 
Hans inhoudelijk zijn zorgen en bezwaren deelt met de vergadering over de voorgenomen verbou-
wing. Inhoudelijk wordt op de diverse bezwaren en ideeën gereageerd, waarna een levendige dis-
cussie ontstaat over de diverse aspecten van de verbouwing. Aan de orde komen de volgende za-
ken: 

 Een verbouwing in kleine stappen is lastig uit te voeren, omdat voor iedere verandering aan 
het pand een vergunning noodzakelijk is 

 Er zijn diverse overwegingen ter discussie voor de gekozen inrichting en aantallen toiletten. 
Opgemerkt wordt dat deze al eerder ter discussie zijn geweest, en als uitgangspunt hebben 
gediend voor de detailplannen.  

 Opgemerkt wordt dat ook kleine wijzigingen impact kunnen hebben op de doorlooptijd voor 
verstrekking van een vergunning 

 Aandacht wordt gevraagd voor het aanscherpen van de offerteaanvraag aan de markt. Er 
wordt gepleit voor een goede uitvraag die leidt tot sluitende afspraken 

 Er wordt gepleit om te starten na de JZO week in de zomer 

 Lopend onderhoud aan het pand (trap buiten, terras) wordt uitgevoerd door Hans Delhaas vol-
gens een aparte planning 

Uiteindelijk wordt akkoord gegeven aan het bestuur voor het uitvoeren van de plannen, inclusief het 
aangaan van een hypothecaire lening, middels een hoofdelijke stemming (27 voor, 3 tegen, 1 ont-
houding). 
 
Verantwoording en mededelingen door het bestuurslid verantwoordelijk voor JZO  
De opzet van de JZO is een groot succes. De organisatie loopt soepel, aantal deelnemers is maxi-
maal gegeven de mogelijkheden in mensen en materiaal. Er zijn nu plannen om in het aankomende 
seizoen te starten met een RS Feva groep. 
Het materiaal voor de JZO is goed op orde, dankzij de aanschaf van 9 nieuwe Optimisten. Daarmee 



10 

 

 BESTUURSWISSELING 

is er nu de beschikking over 15 boten. Met vertrouwen wordt uitgezien naar het aankomende sei-
zoen. 
 
Verantwoording en mededelingen door het bestuurslid verantwoordelijk voor zeilzaken  
Voor de begeleiding van het wedstrijdzeilen zal de focus worden gelegd op het structureren van de 
organisatie. Dit heeft bij de JZO bewezen goed te werken. 
Voor de begeleiding van de Combi’s zal een aparte commissie worden opgericht onder leiding van 
Alfred den Boestert. Daarnaast zijn 2 begeleiders aangesteld. 
Voor de Boterletter wordt gestreefd naar meer structuur in de aanloop van de organisatie, uiteraard 
gebaseerd op de aanwezige draaiboeken. 
Voor het jeugd topzeilen wordt een apart programma opgesteld met een eigen trainer, onder de 
naam Team Rotterdam. Dit initiatief gaat het gat opvullen dat is gevallen tussen de Combi’s en de 
landelijke wedstrijden. De organisatie valt onder de verantwoordelijkheid van WPS, waarbij iedere 
deelnemende vereniging een lid voor het comité afvaardigt. 
 
RZV 100 jaar 
Middels een korte presentatie geeft de voorzitter een korte update op het programma gedurende het 
lustrumjaar. De conclusie is dat er nog veel te organiseren is, en dat dringend hulp en ondersteuning 
wordt  gewenst. 
 
Mededelingen van het bestuur  
Door de voorzitter wordt een korte uiteenzetting gegeven ten aanzien van de financiële positie van 
het Watersportverbond. 
 
Rondvraag 
De volgende vragen komen aan de orde: 

 In het kader van het lustrum het billboard aan de voorzijde van het pand aanpassen. Dit ver-
zoek zal worden opgevolgd 

 Verzoek om aandacht te geven aan de Linked-in groep die op internet bestaat 

 Verzoek om duidelijkheid over de wijze waarop met de gemeente is overlegd over de status en 
verkoop van de ark 

 Nadere uitleg over de pagina in de Zelflozer over sponsoring 
 
Sluiting  
De voorzitter sluit de vergadering na het uitspreken van een woord van dank aan Martina de Glop-
per. 
 
Mark ten Broecke, secretaris 

 
In de voorjaarsvergadering vinden er bestuurswisselingen plaats en daarom doen we als bestuur 
een oproep om u aan te melden om ons enthousiaste team te komen versterken. 
 
Mark ten Broecke heeft te kennen gegeven af te willen treden, hierdoor is de vacature van secretaris 
vacant. De functie omschrijving is vermeld in deze Zelflozer. 
 
Tevens is Nic Bol aftredend en niet herkiesbaar. Voor de vacature van Nic Bol zijn we op zoek naar 
een havencommissaris, daarbij gaat de voorkeur uit naar een lid met een ligplaats in de haven. 
 
Het bestuur is ook dringend op zoek naar leden die willen plaatsnemen in de ballotage commissie.  
 
Vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij de secretaris van de RZV (secretaris@rzv.nl ). Het zou mooi 
zijn dat we zoveel aanmeldingen krijgen dat er wat te kiezen valt. 
 
Het Bestuur 
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Doel van de functie: 
Zorgdragen voor het administratieve gedeelte van de vereniging, zoals de ledenadministratie, het 
archief en de vergaderingen. 
 
Plaats in de vereniging: 
De secretaris valt onder de algemene vergadering. Onder de secretaris valt de ledenadministratie. 
Daarnaast overlegt de secretaris met de ballotagecommissie over de aanname van nieuwe leden. 
 
Functie/taakinhoud: 
Het opzetten en bijhouden van het archief; 
Eindverantwoordelijke van de ledenadministratie; 
Overleg met de ballotagecommissie vanwege aanname nieuwe leden; 
Het voorbereiden van vergaderingen, in overleg met de voorzitter; 
De verslaglegging van de algemene vergadering en bestuursvergaderingen; 
De verslaglegging en beantwoording van ingekomen post, in overleg met de voorzitter; 
Het volgen en toepassen van de wet- en regelgeving. 
 
Tijdsbesteding 
Wekelijks naar eigen inzicht; 
Maandelijks overleg met het bestuur in bestuursvergadering; 
Twee keer per jaar ledenvergadering; 
Incidenteel extra vergadering met Dagelijks Bestuur; 
Incidenteel overleg met ballotagecommissie; 
Incidenteel overleg met ledenadministratie 

 
We heten de volgende leden van harte welkom: 
 
 De heer R. de Bie 
 De heer J.M. Brouwers 
 De heer H.J. van Dijk 
 Mevrouw N. Elsinga 
 Mevrouw M.F. van Frankenhuijsen 
 De heer J.J.C. v.d. Gaag 
 De heer J. Hofman  
 De heer P.H.N. Jeekel 
 De heer D.J. van Veelen 
 De heer M. Vogt 
 De heer R. Westrik 
 Bloem Brouwers 
 Melle Brouwers 
 Tijl Brouwers 
 Alice Driessen 

 
 
 
 Joep Klomp 
 Belia Kortmann 
 Diede Kortmann 
 Leonie Kortmann 
 Thijn Lievaart 
 Bram Meeuwis 
 Diana Meeuwis 
 Rutger Modders 
 Bente van Schijndel 
 Olivier Thien 
 Anna van Velzen 
 Coos van Velzen 
 Jasper Voogd 
 Bente Westrik 

 
Josse Lafeber  

13 januari 2012 
zoon van Guido en Karin 

 

GEBOREN !!! 

 FUNCTIEOMSCHRIJVING SECRETARIS 

 NIEUWE LEDEN 
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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

Te verkrijgen aan de bar voor 
een prijs van € 5,95.  

LLUSTRUMWIJN 
 ROOD EN WIT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

VOORSTEL OM TE STOPPEN MET HET UITGEVEN VAN DE ZELFLOZER 
 
In deze tijd van internet, e-mails en multimedia is volgens het bestuur het uitgeven van de Zelflozer 
niet langer noodzakelijk. Met het uitgeven van de Zelflozer is een bedrag van € 3.000,- gemoeid en 
deze kosten worden niet goed gemaakt door advertentieopbrengsten. Daarnaast gaat er erg veel tijd 
zitten in het samenstellen van de Zelflozer, tijd die ook ingezet zou kunnen worden om een meer 
actuele website te verzorgen en actiever te zijn in het versturen van elektronische nieuwsbrieven. 
 
Volgens de statuten moet de uitnodiging inclusief agenda voor de ALV tijdig in het clubblad geplaatst 
worden of per brief aan de leden opgestuurd worden. Zolang hiervoor nog geen aanpassing in statu-
ten gedaan is, zullen we in de tussenliggende periode de agenda en de uitnodiging voor de ALV per 
brief versturen. Maar bij de eerst volgende statutenwijziging willen we voorstellen om in de statuten 
op te nemen dat de agenda en de uitnodiging voor de ALV ook per email of elektronische nieuws-
brief verzorgd kan worden. 
Tijdens de algemene ledenvergadering van 26 september aanstaande brengt het bestuur het voor-
stel in stemming om te stoppen met het uitgeven van de Zelflozer met ingang van 2013. 
 
Peter de Weerdt 

 
 

  ZelflozerZelflozer  
RotterdamscheRotterdamsche  ZeilvereenigingZeilvereeniging    ZelflozerZelflozer  

RotterdamscheRotterdamsche  ZeilvereenigingZeilvereeniging  

  ZelflozerZelflozer  
RotterdamscheRotterdamsche  ZeilvereenigingZeilvereeniging    ZelflozerZelflozer  

RotterdamscheRotterdamsche  ZeilvereenigingZeilvereeniging  
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Clubgebouw 
De buitenkant van het clubgebouw is in de afgelopen periode gron-
dig aangepakt.  All het houtwerk is kaal gemaakt, slechte stukken 
zijn vervangen en alles is weer voorzien van een degelijk verfsys-
teem. Gedeeltelijk in eigen beheer uitgevoerd, gedeeltelijk uitbe-
steed aan een schildersbedrijf. 
 
Zoals wellicht bekend, is ons clubgebouw enige tijd geleden be-
noemd tot rijksmonument. Dat houdt in dat het oorspronkelijk ont-
werp zoveel mogelijk gerespecteerd moet worden. De huidige 
kleurstelling is dan ook hierop aan gepast. In dit kader is ook het 
trappenhuis aan de straatzijde, dat aan ernstig achterstallig onder-
houd leed, op ambachtelijke wijze gerestaureerd. 
 

 
Ons lid Hans Delhaas heeft met handig knip en plakwerk maar op 
verantwoorde wijze de levensduur van de trap aan de plaszijde met 
minstens 10 jaar verlengd.  Investering voor een nieuwe trap heb-
ben we hiermee naar een later tijdstip kunnen verschuiven. Onze 
financiële middelen blijven zo beter beschikbaar voor “de grote ver-
bouwing” of te wel de kleedkamers. 
 
Verder is in eigen beheer het hele balkon grondig aangepakt met 
schilder- en loodgieterswerk. Ook hierbij is de uitvoering weer zo 
goed mogelijk teruggebracht naar het oorspronkelijk ontwerp. 
Op een paar kleine punten na zijn de werkzaamheden afgerond en 
kan het clubgebouw wat de buitenzijde betreft weer jaren mee. 
 
Optipark 
Alle Optimisten geordend bij elkaar in wat we het Optipark noemen. 
Er is een opslagcontainer gekomen waarin roertjes, masten, enzo-
voort keurig in rekken opgeborgen kunnen worden. 
Voor de eerste 11 verenigingsoptimisten staat er inmiddels een 
overdekte berging en het is de bedoeling dat van lieverlee alle Opti-
misten op gelijke wijze zo’n plek krijgen. 

Havenadministratie 
Caro, onze havenmeester,  is weer druk doende geweest de ligplaatsen te inventariseren. Zo heeft 
zij de plattegrond van de haven en het terrein digitaal opgeslagen in de computer. Hierop zijn alle 
ligplaatsen aangegeven en voorzien van een nummer. Aan elke ligplaats is de nodige achtergrondin-
formatie gekoppeld van het schip dat daar op ligt. Om het werk van Caro eenvoudiger te maken wor-
den scheepseigenaren dringend verzocht, in zo verre dat niet gebeurd is, hun schip een naam te 
geven. Duidelijk aan de buitenkant,  vast en zichtbaar aangebracht. En natuurlijk niet allemaal dezelf-
de naam. En als u geen naam kunt verzinnen dan maar een goed leesbaar nummer. Nu staat u bij-
voorbeeld geregistreerd als “rood dekzeiltje”. Als het een keer hard waait is het kenmerk verdwenen. 
Dus werk allemaal mee het beter te maken. 
 
Overig 
Verder heeft  “Doosje”, ons drijvend wedstrijdkantoor,  weer het broodnodige 
verfje gekregen. Nu nog een deurtje voor het toilet en Doosje is volmaakt. 
Dankzij Raff Wismeijer ziet de verenigingsvlet met haar ligplaats er weer fris 
en fruitig uit. In de kortetermijnplanning staat de starttoren voor een grondige 
restauratiebeurt. Het wordt dus weer mooi op de RZV met speciale dank aan 
Caro en Hans Delhaas. 
 
Uw havencommissaris Michel Uittenbroek 
 
 

WERKEN IN DE HAVEN 
SEIZOEN 2011—2012 
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OPROEP AAN (WEDSTRIJD)ZEILEN 
 
 

Wie nog een oud, nauwelijks meer bruikbaar zeiltje ergens in een zak 
op zolder of in de garage heeft liggen wordt van harte uitgenodigd dit in 
te leveren. Neem hiervoor eerst contact op met Hugo Maarleveld, tele-
foonnummer 06 466 99 863. 
 
Voor de omslag van het boek 100 jaar RZV hebben we namelijk 3-5 
ounce gebruikt zeildoek nodig. 
 
Een ieder die een zeiltje inlevert wordt met naam en toenaam vermeld 
in dit prachtige boek. 
 
 

Oud doek? Schenk dit aan Het Boek! 

 
Op dit moment legt de vormgever de laatste hand aan 
het jubileumboek. Het wordt echt een unieke uitgave, 
geheel volgens de laatste inzichten in duurzaamheid en 
hergebruik, maar ook volgens een volstrekt origineel 
concept. In november wordt het boek gepresenteerd. 
 
Wel heeft de commissie moeten besluiten alleen de 
‘hard cover’ te maken. Voor de paper back versie was 
te weinig belangstelling en daarom zullen alle bestellers 
van deze versie persoonlijk bericht krijgen met het aan-
bod om alsnog mee te doen met de ‘hard cover’ versie 
tegen een kleine bijbetaling. Uiteraard blijven ook zij 
profiteren van de intekenprijs (€24,95). 

 
 
 

 
Ontvangt u wel eens een e-mail van de vereniging?  
Zo niet, klopt uw email adres dan wel in ons ledenbestand?  
 
Stuur een e-mail naar secretaris@rzv.nl of bos.henny@upcmail.nl  
en er wordt gezorgd dat u juist in het adressenbestand komt te staan.  

NIEUWS VAN DE  
LUSTRUMBOEKCOMMISSIE 

E-MAIL ADRES JUIST????? 
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Een zeer lucratieve avond met twee outerloop 

wedstrijden waarbij de eer van elke zeiler op het 

spel staat. Dit jaar was het een zeer spannende 

reeks wedstrijden waar het einde open lag van-

wege het missen van twee toppers die niet meer 

konden meedoen aan de laatste twee wedstrij-

den. De winst ging dit jaar naar Duko Bos on-

danks vijf niet gezeilde wedstrijden. De paaltjes 

overheersten vooral in zijn reeks gezeilde wed-

strijden! 

 

Het begin van de voorjaarsserie 2012 begon rela-

tief rustig met een bootje of 25. Naarmate het 

weer beter werd en iedereen begon te praten 

over de woensdagavondwedstrijden zag je een 

mooie stijging van het aantal inschrijvingen. Zo 

hebben we toch 40 Lasers aan de start gehad. 

En het niveau werd ook alleen maar beter; niet 

alleen in de kopgroep moest je scherp blijven om 

niet te ver achterop te raken ,maar ook in de mid-

denmoot en achterin het veld werd gezeild met 

het mes op tafel.  

Naast de zeer fanatieke groep zeilers op het wa-

ter leek het er ook wel op dat toch een groot deel 

van de zeilers het wedstrijdreglement hadden 

doorgelezen en vrijwel iedereen op de hoogte 

was van het reglement, de uitzondering natuurlijk 

daargelaten. Dit met als resultaat dat er bij elke 

boeironding netjes werd gemeld wanneer een 

manoeuvre niet helemaal regeltechnisch te ver-

antwoorden was. En ook aan de bar werden de 

momenten van de zeer scherpe starts, mooie 

boeirondingen of blamages verteld.  

 

Niet alleen dankzij de ruim 40 laserzeilers die 

zich hebben ingeschreven voor de woensdag-

avondwedstrijden maar ook dankzij het startcomi-

té werd er altijd op tijd gestart.  

 

Op naar de najaarsserie met een net zo’n grote 

opkomst! 

 

Bas Breider   

 

WOENSDAGAVONDWEDSTRIJDEN 

In het voorjaar stonden er weer ruim 25 opgetuigde Lasers langs de Kralingse Plas. Klaar 

voor de woensdagavondwedstrijden.  

In het najaar werden nog vijf woensdagavonden gevaren.  
Een groepje fanatieke Optimistzeilers kreeg op deze avonden een aparte start. Bij de Lasers kwa-
men nu 15 tot 20 boten aan de start.  
Michel Uittenbroek heeft in deze serie fel gestreden voor de prijzen. Het was duidelijk te zien dat 
hij in het voorjaar veel geleerd heeft en zijn boot goed op snelheid wist te houden.  
De laatste avonden waren door de vroege zonsondergang erg kort, maar dankzij de goede timing 
van ons “woensdagavondcomité” Hero en Tim konden er toch iedere avond twee wedstrijdjes ge-
varen worden.  
 
Henny Bos 
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United States of Amerika was dit jaar het thema van de 
JZO week en vond plaats in de eerste week van de zomerva-
kantie. Deze week stond in het teken om vooral veel plezier te 
hebben op het water met elkaar en met de instructeurs. Toch 
werd er ook tijd gevonden om hard te trainen om aan het eind 
van de week een CWO diploma of vorderingenstaat te kunnen 
ontvangen.  
 
’s Ochtends werden de kinderen met open armen en gezellige 
muziek ontvangen door de instructeurs. Nadat het thema van 
de dag in de bovenzaal bekend was gemaakt werd een tip van 
de sluier opgelicht over het middagspel. Hierover werd de hele 
ochtend gespeculeerd,maar voor de details moest toch echt 
worden gewacht tot na de lunch, want het was nu tijd om seri-
eus te zeilen in de groepen, ingedeeld op niveau.  
 
 
 

Na de lunch die zorgde dat alle magen goed waren  
gevuld werd het middagspel uitgelegd. Het spel 
stond iedere dag in het teken van het “thema  
van de dag”. Zo waren er thema’s als Stars and 
Stripes, cowboys en indianen, Las Vegas en CSI. 
Er moest in groepen gewerkt worden, dus samen-
werken was belangrijk om te kunnen winnen.  
 De kinderen waren altijd zeer enthousiast maar  
ook fanatiek bij het spelen van de middagspellen. 
Tenslotte stond er een hele mooi prijs, een cadeau-
bon van Herni op het spel.     

           

Donderdag was het hoogtepunt van de week voor de meeste kinderen. We gingen namelijk met zijn 
allen naar de Bergse voorplas. Om daar te komen moesten eerst door twee sluizen geschut worden, 
één bij de Kralingse plas en de tweede bij de Bergse voorplas. Een deel van de kinderen was al 
eens eerder door een sluis geweest maar een groot deel nog nooit. Iedereen keek zijn ogen uit en 
had het prima naar zijn zin. ’s Middags hebben we met zijn allen lekker gepicknickt op een eiland en 
tussen de picknick door werd er heerlijk gespeeld. 

 
 
Weer terug op de RZV stond er nog een 
grote verassing te wachten.  Alle kinderen 
mochten op de band achter de motorboot 
om te scheuren over de Kralingse plas en 
dit leverde vele lachende gezichten op. 
Nadat ook de instructeurs zich vermaakt 
hadden met deze band kon de BBQ begin-
nen. Hierna startte de bonte avond waarbij 
hele leuke acts werden uitgevoerd door 
zowel de kinderen als de intructeurs.  
 
 

 
        

JZO WEEK 2012 

In de sluis voor de 
Bergse Plas 

Op de band achter de motorboot scheuren!!!! 
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Vrijdagochtend konden we een half uurtje langer in ons bed blijven liggen wat we allemaal hard no-
dig hadden na de bonte avond. Op de RZV stond een heerlijk echt Amerikaans ontbijt op ons te 
wachten, pannenkoeken!  

 
 
Als laatste oefening gingen we met alle 
groepen op één baan varen. Dit was oppas-
sen geblazen en alle theorie die de afgelo-
pen week was geleerd moest nu worden 
toegepast. ’s Middags werd er kennis ge-
maakt met andere typen boten. Zo heeft 
iedereen in een Valk mogen varen, maar 
ook in een RS feva. Na dit korte ritje in de 
RS feva hopen we dat er een aantal kinde-
ren enthousiast zijn over deze boot en hier 
graag in willen zeilen tijdens de JZO!  
 
 
 

 
Kortom, een hele leuke week vol met zeilplezier voor zowel de deelnemers als de instructeurs!! 
 
Emma Dieleman  
 

In de Valk 
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Zeger den Boestert is een van de fanatieke Optimistzeilers binnen de RZV. Hij traint en zeilt onder 
de RZV-vlag. Wij hebben hem gevraagd om een stukje te schrijven over de Combi-wedstrijden waar-
aan hij afgelopen seizoen heeft meegedaan. Een mooie prestatie heeft Zeger geleverd, want na het 
schrijven van dit stukje heeft hij zich als eerste geselecteerd in zijn groep voor de Combi-finale in 
Hoorn!!! En daar heeft daar een prachtige 14e plaats in het B-veld  van 45 Optimisten gevaren. Hier-
onder een verslag van Zeger. 

 
Sinds 3 jaar zeil ik bij de RZV. Dit is het tweede keer 
dat ik mee doe aan de Combi. Vorig jaar werd ik eer-
ste in de C. Dit jaar zit ik in de B. Ik vind het wedstrijd-
zeilen erg leuk want je leert met de wind om te gaan 
en hoe je zo snel mogelijk gaat met je boot, dat leer je 
bij de verschillende trainingen van RZV. Buiten de 
Combi wedstrijden heb ik ook meegedaan aan de Bo-
terletter en DYR in Workum.  
 
Na de wedstrijden is het altijd heel erg gezellig. Je 
leert bij de RZV en de wedstrijden veel kinderen ken-
nen en we hebben veel lol :).  
Afgelopen Combi was er vooral een strijd tussen Floris 
(vereniging:de Maas) en ik. Nynke en Ardie  (KZC) 
halen ook veel goede punten.  
 
 

Bij de Binnenmaas waaide het zo hard dat ik een paar keer ben omgeslagen. Ook had ik voor het 
eerst een protest en een DSQ, daar leer je heel veel van. Het lukt me vaak om de goede kant van 
het kruisrak te kiezen. 
 
Ik moet beter worden in het starten. En na de start kijk ik altijd veel te vaak achterom en dat moet ik 
afleren want ik raak daardoor uit mijn concentratie. 
 
Nu sta ik tweede in de Combi maar het is nog niet beslist want we moeten nog naar Hellevoetsluis. 
Vorig jaar was ik bij de Combi-finale vierde geworden en ik ben benieuwd hoe het dit jaar gaat! 
 
Groetjes van Zeger 

ZEILEN IN DE COMBI 

Op weg naar de boei 

Op het IJsselmeer 
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Gedurende het voorjaar, de zomervakantie en het najaar is er weer een nieuw seizoen jeugdzeilen 
gedraaid. Met veel enthousiaste deelnemers in het voorjaar, een overvolle JZO-week, een vol najaar 
en natuurlijk de negen nieuwe, gesponsorde Optimisten is het weer een meer dan geslaagde reeks 
geweest! Het weer in het voorjaar was helaas niet altijd om over naar huis te schrijven, waardoor het 
zeilen door sommige kinderen als minder leuk of zelfs vervelend werd ervaren. Toch zijn ze nage-
noeg allemaal teruggekomen in het najaar (waar we beloond werden met veel beter weer) en sommi-
gen in de JZO-week. De JZO-week stond in het thema van de United States, omdat we een deelne-
mer uit Amerika hadden. Met themadagen als Hollywood (bonte avond), Las Vegas en Stars and 
Stripes was het een fantastische week met over het geheel genomen goed weer.  
 
Doordat er zelfs twee kinderen waren die hun CWO-3 haalden, was er ruimte voor doorstroom rich-
ting de gevorderde groepen en degenen die het hoogste diploma behaald hadden in de zomer kon-
den naar de RS Feva. Hiermee zijn we in het najaar gestart. De eerste twee weken waren er twee 
gevulde Feva's, die in wisselende samenstelling de hele plas overvoeren en voornamelijk zo hard en 
schuin mogelijk wilden gaan. Vanaf de derde week werd de animo al wat groter en was er een derde 
Feva die meedeed. De deelnemers zijn dolenthousiast, evenals de ouders en de organisatie! 
 
Gelukkig hebben we dit jaar ook weer een aantal nieuwe instructeurs welkom mogen heten. Sommi-
gen bevoegd, anderen nog niet. Voor de laatste groep wordt gekeken naar opleidingsmogelijkheden, 
zodat we volgend seizoen weer zoveel mogelijk opgeleide instructeurs hebben.  
 
Wij kijken met een heel goed gevoel terug op het afgelopen seizoen en hebben weer genoten van 
het enthousiasme van deelnemers, ouders, vrijwilligers en instructeurs! Iedereen die bij de JZO be-
trokken is geweest, heel hartelijk bedankt! Op naar het volgende seizoen! 
 
Floor Smits 

Boterletterwedstrijden 
1 & 2 december 2012 

Kijk voor informatie op www.rzv.nl 

DE JEUGDZEILOPLEIDING 2012 
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Wie en waar waren onze toekomstige Olympiërs dit jaar? 
 
Zoals iedere jaar werden de Opti-zeilers van de RZV, na afronding van de JZO-opleiding, begeleid 
tijdens de 7 weekenden van ‘Combi-Rotterdam’. De wedstrijden vinden traditiegetrouw plaats bij de 
RZV, Aegir, Hank, Zoetermeer, Hellevoetsluis, Elfhoeven en Gouda. Aan het einde van het seizoen 
(september) mogen de beste zeilers in het overall klassement meedoen aan de Combi Finale in 
Hoorn. Dit jaar deden er in meer dan 150 Optimisten mee aan de Combi-Rotterdam. 
 

Optimist-A 
De beste Combi-zeiler van de RZV was dit jaar Chistopher Bol 
met een 2e plaats overall. Vorig jaar nog winnaar van het B-
klassement; nu moest hij zijn ploeggenoot uit ‘Team Rotterdam’ 
voor laten gaan. Na 25 wedstrijden was het verschil slechts 12 
punten.  We zijn benieuwd wat Christopher volgend jaar gaat 
doen: nog een jaar in de Optimist of samen met Thom van der 
Starre in een RS-Feva? 
 
Jasper Voogd werd in dit sterk bezette A-veld 7e. Jasper moest 
helaas het 2e weekend aan zich voorbij laten gaan waardoor hij 
overall ‘slechts’ 7e werd. Iemand die zich lang en goed kan con-
centreren en altijd positief blijft! Tot de DYR in 2013 blijft Jasper 
in de Optimist. Daarna misschien in de Splash of 4.7? 
 
Jurriaan Bol is de ‘coming man’. 11e In het klassement. Recht-
streeks van de Opti-C naar de Opti-A gepromoveerd en aanslui-
ting gekregen bij Team Rotterdam. Gelukkig voor zijn concurren-
ten dat Jurriaan af en toe een tenniswedstrijd heeft. Verbazend 
bootgevoel en heeft nog vele Opti-jaren voor de boeg om te be-
grijpen wat zijn intuïtie hem ingeeft.. 
 
Lizet de Vries kon dit jaar niet alle series meevaren, maar werd nog knap 14e. Lizet onderscheidde 
zich vorig jaar door haar scherpe starts. Dit jaar heeft ze zich weer verder ontwikkeld en pakte in 
september nog even de 1e prijs tijdens de RZV-lustrumwedstrijden! Nog een paar jaar en een paar 
kilo’s extra en Niels & Coen moeten ook op het water rekening gaan houden met hun zus. 
   
 

Optimist-B 
Na zijn overwinning in 2011 in de C-klasse, pakte 
Zeger den Boestert dit jaar weer de hoofdprijs. Dit 
keer in de B! Zeger heeft dit jaar geleerd dat vooruit-
gang zich niet iedere wedstrijd vertaalt in betere 
resultaten. Zeger heeft dit jaar weer grote stappen 
gemaakt. En als het ‘boven in’ wat rustig is, kan hij 
zo’n klein bootje verschrikkelijk hard laten gaan. 
 
Willemijn Mulder, 5e in het eindklassement, heeft dit 
jaar een grote inhaalslag gemaakt. Van een 31e 
plaats in de C (2011) naar een vijfde in de B. Altijd 
spannend hoe de kinderen de winter doorkomen. 
Past ze volgend jaar nog in de Optimist of wordt het 
RS-Feva? 

 

COMBI-WEDSTRIJDEN ROTTERDAM 
Optimistklasse—Team RZV—2012 

Chistopher Bol 

Zeger den Boestert 

Christopher Bol 
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Eline Tiemens, 9e in het klassement,  
klimt gestaag verder. Zij is nergens bang  
voor en heeft zich in Workum gemeten  
met de wereldtoppers in de Optimist.  
Eline laat zien dat je met een gezonde  
dosis optimisme en doorzettingsvermogen  
erg ver kan komen. 
 
 
 

 
 
Olya de Boer en Sofie de Boer, respectievelijk 
10e en 14e. Twee nichtjes met veel talent 
maar waarbij gezelligheid (heel terecht!) ook 
een belangrijke factor is. Tegen het einde van 
het Combi-seizoen hebben ze het uitzicht op 
een top-5 positie en plaatsing voor de Combi-
finale in Hoorn bewust ingeruild voor een 
spannend avontuur in de RS-Feva. We hopen 
allemaal dat we ze volgend jaar weer terug 
zien op de wedstrijdwateren in deze spectacu-
laire wedstrijdboot waarvan de RZV er 2 in 
bezit heeft. 

    
Aleksandre Moliakov 25e met slechts 2 series. Kwam bijna letterlijk aanwaaien bij de RZV. Een abso-
luut talent dat in onze schoot geworpen wordt. Aleksandre komt uit Litouwen en is recentelijk in Ne-
derland neergestreken. We weten nog weinig van hem, behalve dat hij alle wedstrijden mee wil doen 
en zijn ouders hem positief ondersteunen. Familie Bol, opgelet!! Aleksandre kon wel eens de verras-
sing van 2013 worden.  
 

Opimist-C 
Isabelle Zielinski, 4e in het eindklassement in een veld van 
meer dan 100 boten, leidt de jongste groep aanstormend 
RZV-talent. Als je Isabelle 5 minuten ziet varen, weet je 
dat het helemaal goed komt. Beetje rust, zelfvertrouwen en 
een paar uurtjes(..) oefenen en we gaan nog heel veel van 
Isabelle horen. Ik kijk er naar uit! 
 
Fleur ten Broecke:  haar 16e plaats in het C-veld is niet een 
goede afspiegeling van haar niveau. Het is zelfs ver bene-
den haar stand! Met zes 1e plaatsen in 20 wedstrijden leek 
het erop dat ze het klassement eenvoudig ging winnen. 
Maar helaas kon ze verschillende series niet meedoen 
waardoor deze ‘Benjamina’ op de, nog altijd mooie, 16e 
plaats eindigde. Plassenzeilen lukt heel goed; Hellevoets-
sluis was lastiger. Daar gaan we volgend jaar wat aan 
doen! 
 
 
Het was weer een fantastisch jaar. Volgend jaar zijn we er graag weer bij! 
 
Commissie Combi-begeleiding:  
Alfred den Boestert 
Bas Breider 
Jeroen Huisman  
Nic Bol 
Hero Mulder 

Eline Tiemens 

Olya de Boer 

Isabelle Zielinski 
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Wat is Team Rotterdam? 
Team Rotterdam is een samenwerking tussen verschillende Rotterdamse verenigingen om hun Opti-
mistzeilers een kans te bieden om begeleid en goed getraind aan het landelijke Optimistencircuit 
mee te doen.   
Het grote doel van Team Rotterdam is het bundelen van krachten en te voorkomen van versnippe-
ring.  Er was zeker een wens om de groep groter en gezelliger te maken en de motivatie om te zeilen 
te stimuleren door deel uit te maken van een team.  
 
Begin 2012 zijn de potentiële teamleden van alle regionale verenigingen uitgenodigd voor een mooie 
presentatie over de plannen en gevraagd om mee te doen. In totaal waren er 13 kinderen die “ja” 
hhebben gezegd en ziezo, er was zowaar een echt regionaal zeilteam opgericht. Allemaal zijn de 
kinderen lid van  RZV, KZC, de Maas, ZCK, Aegir of WSVR.  
 
Afgesproken werd dat er een coach aangesteld zou worden, dat er regelmatig samen getraind zou 
worden en dat wij met z’n allen naar de wedstrijden zouden gaan. Dat vraagt uiteraard veel van onze 
zeilers en zeilsters maar “voor wat, hoort wat”.  Lizet de Vries, Jasper Voogd en Christopher Bol va-
ren namens RZV mee in het team. 
  
Gezellig, druk en leerzaam is het zeker geworden. We zijn begonnen in februari in de vrieskou met 
de voorjaarstrainingen op de plas en grootwatertrainingen in Hellevoetsluis. Het eerste meetpunt was 
de Optispring in april. Voor onze teamleden was het een van de eerste krachtmetingen met de lande-
lijke top. Na vijf zware wedstrijden was het duidelijk: er was werk aan de winkel.   
 
Daarna werd er volop getraind in Hellevoetsluis, Medemblik en Workum, allemaal  als voorbereiding 
op de United 4 series tegen 150 andere Optimisten en de Dutch Youth Regatta  met 350 tegenstan-
ders. De uitslagen waren nog niet geweldig maar wat wel erg duidelijk is geworden, is het feit dat de 
kinderen het fantastisch vinden om deel uit te maken van een team en dat de resultaten snel verbe-
teren. In het begin van het seizoen waren uitslagen rond de100ste plek normaal, maar dat is gaande-
weg het seizoen sterk verbeterd met als hoogtepunten einduitslagen in en rond de top 50. Een knap-
pe prestatie gezien het feit dat het team pas zes maanden bestaat en dat het voor onze deelnemers 
het eerste jaar is dat ze landelijk mee varen.   
 
De selectiewedstrijden voor Optimisten zit er voor 2012 bijna op met nog een serie op de Braassem. 
Daarna wordt de balans opgemaakt, maar nu al staat vast, Team Rotterdam is een groot succes en  
gaat door en gaat ook uitbreiden. We weten waar we nu staan en we geloven dat we op de goede 
weg zijn. Komende winter wordt er gewoon hard doorgetraind en de nieuwe teamleden hebben zich 
al gemeld. Zoals het er nu uitziet zullen er 5 RZV’ers in Optimisten Team Rotterdam varen.  
 
Nic Bol 
 

 

 

 

TEAM ROTTERDAM 
EEN TOPTEAM VOOR OPTIMISTZEILERS IN DE REGIO ROTTERDAM 

Een deel van het team 
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Overal om je heen merk je dingen van de Olympi-
sche Spelen. Vrienden, familie en bekenden vol-
gen al je stappen aandachtig en leven met je 
mee. Op de media zoals tv, radio, internet voel je 
elke dag de spanning opbouwen naar de start 
van de Olympische Spelen. Zelfs om bij je boot te 
komen merk je het verschil. Je moet dan verschil-
lende controlepoortjes door die bewaakt worden 
door bewapende agenten en militairen. Je merkt 
het echt overal. En misschien wel het meest aan 
de Olympische kleding die je elke dag draagt. 
Met trots trok ik elke dag mijn oranje gekleurde 
kleding aan. 
 
Vaak droomde ik over het behalen van mooie 
resultaten op de Olympische Spelen. Maar ik was 
niet de enige. Iedereen die deelnam zette alles 
op alles om als beste voor de start te verschijnen. 

Dit maakt de 
Olympische Spe-
len zo mooi. Alle 
beste sporters 
samen die strij-
den op de top 
van hun kunnen.  
 
Helaas had mijn 
Olympische Spe-
len niet de 
droomstart als ik 
had gewild. De 
eerste race 
maakte ik een 
paar kleine fou-

ten die grote gevolgen hadden. Ik werd die race 
33ste. Steeds verder in het evenement merkte ik 
dat ik te kort kwam op mijn snelheid. Vaak kan 
mijn snelheid een van mijn sterke punten zijn. 
Maar tijdens deze race lukte het mij niet om de 
topsnelheid te behalen. Frustrerend, want zonder 
topsnelheid kan je niet winnen. Ik bleef strijden 
elke race, maar merkte wel dat een topresultaat 
er niet meer in zat. Uiteindelijk ben ik 14de gewor-
den van de 49 deelnemers. 
Een resultaat waar ik niet blij mee ben. Ik heb 
daar onder mijn kunnen gepresteerd en dat is 
nooit leuk. Maar toen ik mijn laatste race had ge-
varen stond ik ook stil met waar ik was. Ik stond 
in Engeland en heb deelgenomen aan mijn twee-
de Olympische Spelen. Iets om heel trots op te 
zijn. Ook de weg naar de Spelen van Londen wa-
ren waanzinnig. Heel hard gewerkt en daarin gro-
te stappen gezet op allerlei vlakken. Zeiltechnisch 
en tactisch natuurlijk heel veel verbeterd, maar 
ook persoonlijk en mentaal. En niet te vergeten 
een super tijd gehad zowel tijdens de spelen als 
in de jarenlange voorbereidingen.  
 
Hier stond ik aan het einde van de rit goed bij stil 
en bedankte mijn coach Jaap Zielhuis heel erg 
vanwege zijn hulp, support, tijd, aandacht en toe-
wijding die hij aan mij besteed had in al die jaren. 
Want alleen kan je het niet doen en daarbuiten 
zijn er nog heel veel andere mensen geweest 
waar ik deze ervaringen aan te danken heb. 

 
Rutger van Schaardenburg  
 

MIJN OLYMPISCHE ERVARING 

Binnen het zeilen vind ik het heerlijk om de 
competitie aan te gaan. En wat is mooier dan 
ergens energie in stoppen en er vervolgens 
een mooi resultaat van te zien. Ik kan mij nog 
goed herinneren hoe ik mijn eerste prijs haal-
de in de Combi Rotterdam in de C. Inmiddels 
ben ik 24 en heb ik twee  keer deel mogen 
nemen aan 2 Olympische Spelen. 
De weg naar de Olympische Spelen van 
Londen waren onwijs spannend. Al een jaar 
voor de Spelen had ik aangetoond door pres-
taties dat ik naar de Spelen zou kunnen 
gaan. Maar om definitief geselecteerd te wor-
den moest ik de Nederlandse selectie win-
nen, wat inhield dat ik aan moest tonen beter 
te zijn dan mijn trainingsmaatje Roelof Bouw-
meester. Twee maanden voor de Spelen had 
ik deze selectie gewonnen. 

 De Spelen konden dan eindelijk beginnen. 

Met coach Jaap 
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Het kerstdiner is in de afgelopen jaren een traditie geworden binnen 
onze vereniging. Op de woensdag voorafgaand aan Kerstmis hebben 
onze “woensdagavond clubleden” een aantal jaren al genoten van een 
goed 3-gangendiner dat door Lia werd geserveerd in een kerstsfeer 
versierde bovenzaal. 

 
Ook dit jaar staat een kerstdiner op het programma en staat open voor 
leden en hun partner. Het zal plaatsvinden op woensdagavond 19 de-
cember. Heeft u interesse? Meld u snel aan want vol is vol. Voor ver-
dere informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met onze 
pachtster Lia Hagens, telefoonnummer 06 27270654 of 010 452 1213 

 

KERSTDINER 

Ook dit jaar heeft de Goedheiligman laten weten dat hij op woens-
dag 28 november in de buurt van de Kralingse Plas is en dat hij 
graag wil afmeren aan de steigers van de RZV om de kinderen een 
bezoek te brengen. 
 
Het feest zal om half 3 beginnen voor de kinderen en in afwachting 
van de komst van Sinterklaas (rond een uur of vier) zal er gezongen 
en geknutseld worden.  
 
Wil je ook komen? Stuur dan een mail naar bos.henny@upcmail.nl 
om je op te geven. Vermeld je naam en je leeftijd zodat Sint weet 
wie er komen. 
 
Groetjes van Zwarte Piet 

SINTERKLAAS 

Op 22 november bestaat onze vereniging 100 jaar en 
dat gaan we vieren op zaterdag 24 november.  
 
Het definitieve programma voor de dag zult u nog ont-
vangen, reserveer de namiddag en avond alvast in uw 
agenda!!!!   
 
Het bestuur doet een oproep aan alle leden voor het 
verzamelen van namen en adressen van oud-leden. U 
kunt deze mailen naar handegoederen@hotmail.com. 
 

LUSTRUMFEEST 
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 NK Teamzeilen (Maashaven)  Zaterdag 21 en zondag 22 oktober   
 Algemene Najaars Ledenvergadering  Vrijdag 26 oktober 
 Najaarstraining       Zondagen 28 oktober en 4 november 
        (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 
 Sinterklaasfeest     Woensdag 28 november 
 Boterletterwedstrijden    Zaterdag 1 en zondag 2 december 
 Kerstdiner      Woensdag 19 december 
 Nieuwjaarsreceptie    Dinsdag 1 januari 

 
Het bestuur nodigt u en uw 

partner uit op dinsdag  

 

1 januari 2013 
 

voor de traditionele 

 

Nieuwjaarsreceptie 
 

Vanaf 16.00 uur hopen we u te ontmoeten in het clubgebouw 
om met elkaar te proosten op een gezond en sportief 2013!!! 

RZV ACTIVITEITENKALENDER NAJAAR  
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Op zaterdag 15  september werd op de vereniging alvast een voorproefje voor het lustrumfeest ge-
houden. Deze dag begon met wedstrijdjes op de plas. Eén van onze buurverenigingen had ook wed-
strijden georganiseerd en een aantal wedstrijdzeilers van de RZV hebben aan deze wedstrijden deel-
genomen. De RZV zorgde natuurlijk voor een aantal leuke prijzen, waaronder de RZV lustrumwijn! 
 
Voor de kinderen waren ’s middags twee waterballen die erg in trek waren. In de loop van de middag 
kwam ook nog de ijscoman met zijn motor en een bak vol ijs!! De kinderen stonden in de rij om een 
ijsje te bemachtigen! 
 

 
Tijdens de borrel heeft iedereen kunnen genieten van en een saxofonist en lekkere hapjes.  
 
Na het welkomstwoord van de voorzitter werd de BBQ geopend en vanaf acht uur konden de voetjes 
van de vloer! 
Al met al een geslaagde dag! 

TERUGBLIK LUSTRUMFEEST SEPTEMBER 
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