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Uitnodiging Algemene najaarsledenvergadering op vrijdag 31 oktober
Het bestuur nodigt hierbij alle leden uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering najaar,
te houden op vrijdag 31 oktober 2014. Klik hier voor de uitnodiging en agenda.
Voorstel wijzigingen statuten en huishoudelijk reglement
In de afgelopen jaren heeft het bestuur een voorstel om diverse wijzigingen voor de statuten en het
huishoudelijk reglement aan de leden voorgelegd. Voor deze wijzigingen is de goedkeuring van de
ALV ontvangen. Lees meer.
Boten uit het water op 25 oktober
Aanstaande zaterdag 25 oktober gaan de boten weer uit het water. Het takelen begint om 7.30 uur.
Indien uw boot de kant op moet, zorg dat u op tijd aanwezig bent. Hennie zal deze dag feestelijk
begeleiden met veel eten en drinken om het verdriet van deze drooglegging te doen vergeten.
Nieuw bemanningslid voor Karin en Remco!
Wij feliciteren Karin en Remco met de geboorte van Jens. Lees verder.
Najaarstrainingen RZV
Wil je kennismaken met wedstrijdzeilen en zo nog beter worden in de zeilsport? Of zeil je al veel en
wil je je techniek, tactiek en strategie verbeteren? Dan is de Najaarstraining zeer geschikt voor jou!
Vanaf aanstaand weekend gaan we vijf zondagen lang op ieders niveau hard aan de slag met
trainen, gezelligheid beleven en uiteraard een hoop plezier hebben! Kijk voor meer informatie op de
website.
Trainingen Team Rotterdam Laser ook open voor niet-leden Team Rotterdam
Komend najaar staan de trainingen voor alle Laserzeilers. Heb je zin om op zondag te trainen? Lees
verder.
Nederlands kampioenschap teamzeilen voor verenigingen
In het afgelopen weekend vond het Nederlands kampioenschap teamzeilen voor verenigingen plaats
in de Maashaven in Rotterdam. Lees verder.
Titel Nederlands kampioen studentenverenigingen 2014 voor Tim, Niels en Kim
Onlangs werd in Heegh het Nederlands kampioenschap voor studentenverenigingen gehouden. Tim,
Niels en Kim, allen lid van zowel de RSZV “De Zeil” als van de RZV hebben gewonnen. Lees verder.

Open dag 29er, zaterdag 25 oktober
Ben je dat gehang, gewurg, gewrik en gebeuk in een Laser zat of ben je sowieso te licht voor een
Laser? Kom dan 25 oktober naar de Kralingse plas en laat je verrassen door pure snelheid en
acrobatiek. Klik hier voor meer informatie.
Inschrijving Boterletterwedstrijden geopend
De vijftigste editie van de Boterletterwedstrijden zal dit jaar plaatsvinden op 29 en 30 november. Op
zaterdagavond zal een uitgebreid programma zijn. Schrijf snel in!
DMTRA Winterserie matchracen op het IJsselmeer voor Medemblik
Voor het derde jaar op rij organiseert DMTRA een serie matchrace evenementen op het IJsselmeer
in samenwerking met het Watersportverbond. Heeft u interesse om mee te varen? Klik dan hier voor
meer informatie.
Afsluiting JZO 2014
Op zondag 12 oktober vond de laatste dag van de JZO plaats. Dat is een belangrijke dag voor de
ouders en zeilers. Traditiegetrouw bestaat deze dag uit spelletjes en wedstrijden voor ouders,
instructeurs en kinderen gevolgd door de diploma-uitreiking. Lees verder.
Uitslagen woensdagavondwedstrijden najaar 2014
Vier wedstrijden werden slechts gevaren in de najaarsserie, mede door het feit dat het toch wel snel
donker werd. Wellicht volgend jaar een kwartier eerder starten? Wilmar was weer de winnaar! Klik
hier voor de uitslagen.
RZV-ers presteren goed op Combi-finale
Zondag 14 september werd de Combi-finale verzeild in Hoorn, hét moment voor Combi-zeilers om je
te meten met de andere Combi-zeilers uit heel Nederland. Lees verder.
Zeilsuccessen najaar 2014
Elk jaar weet Team Rotterdam en de RZV weer voor successen te zorgen. Lees verder.

