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Van uw voorzitter
Beste RZV-leden,
Het gaat redelijk goed met onze vereniging. Een behoorlijk aantal bouwkundige en technische
aanpassingen en noodzakelijke verbeteringen betreffende ons gebouw en terrein zijn gerealiseerd
of worden nog dit jaar gerealiseerd. De diverse activiteiten worden goed bezocht. Er hebben zich
weer een behoorlijk aantal nieuwe leden aangemeld.
De tijdelijke invulling met kandidaat bestuursleden, U weet nog dat er onverwachts een aantal
vacatures ontstonden, maakt dat we min of meer ongestoord kunnen doorwerken. U krijgt met
deze nieuwsbrief de aankondiging van de Algemene Ledenvergadering op 30 oktober
aanstaande. Deze mag u niet missen. Er zijn bestuurlijk belangrijke zaken in te vullen. De
definitieve kandidatenlijst wordt u binnenkort met de agenda toegezonden.
Ook het aangekondigde vertrek van onze penningmeester Erik Frölke, direct na de Algemene
Ledenvergadering in maart 2016, is best een punt van zorg. Tegen die tijd zullen we een opvolger
ingewerkt moeten hebben. Er heeft zich nog geen kandidaat aangediend.
Wij hebben uw steun hard nodig, kom naar die Algemene Ledenvergadering op vrijdag 30 oktober
2015 en laat Uw STEM horen.

Nog een goed en sportief naseizoen.
Ruud Behrend

Niek
Kampherbeek
selecteert zich
voor kernploeg
Optimist
Na de laatste selectiewedstrijden Optimist op de Braassem is de kernploeg en jeugdploeg voor
2016 vastgesteld. Omdat Niek Kampherbeek (RZV/Binnenmaas)geselecteerd is voor de
kernploeg gaat hij helaas Team Rotterdam verlaten . Dit is de vierde Team Rotterdammer in de
kernploeg naast Daan (Aegir), Zeger (RZV) en Olivierv (Maas). Tevens zit Tjeerd (Aegir) in
kernploeg en daarmee komt de huidige kernploeg …
Lees verder

Volwasseninstructie gaat
weer van start
Altijd al willen leren zeilen, maar er de tijd of juiste
locatie niet voor kunnen vinden? Dit kan op de RZV!
Ook in het najaar wordt weer een volwasseneninstructie
georganiseerd. Vanaf eind oktober zal op zondag les
gegeven worden in Valken, kielboten die plaats bieden
aan drie cursisten en een instructeur. Aan het eind van de vijfdaagse cursus heb je de …
Lees verder

Nederlands
Studenten
kampioen
Afgelopen weekend hebben Tim de
Weerdt, Niels de Vries en Kim Bos in
Heegh hun titel Nederlands kampioen
studentenzeilen geprolongeerd. Met

vier eerste plaatsen en een
veertiende als aftrek waren ze te
sterk voor hun tegenstanders. Er
werd gevaren in Polyvalken,
beschikbaar gesteld door de
organisatie. Natuurlijk hoort het
feesten bij het studentenleven maar
Tim, Niels en Kim wisten hier een
goede …
Lees verder

De
najaarstrainingen
gaan van start
De laatste zondag van de
herfstvakantie is het (eindelijk) zover!
De najaarstrainingen gaan van start!
Kinderen tussen de 8 en 18 jaar
bieden we de gelegenheid om, onder
deskundige begeleiding van onze
ervaren trainers, te leren wedstrijdzeilen. We verwelkomen graag alle jeugdigen die dit jaar willen
beginnen met deze training dan wel hun ervaringen uit het voorjaar, de JZO-opleiding of …
Lees verder

Nederlands Club
Kampioenschap
Teamzeilen voor
Verenigingen 2015
Op zaterdag 17 en zondag 18 oktober staat de 10e editie van het Nederlands Club
Kampioenschap Teamzeilen voor Verenigingen weer op het programma en wordt wederom
georganiseerd door de Stichting World Port Sail. De wedstrijden zullen gevaren worden in de
Maashaven en zijn prima te volgen vanaf het dak van het gebouw aan de Brielselaan 73 waar we
te gast …
Lees verder

100-jarig bestaan
Kralingsche
Zeilclub
Op 11 september j.l. vierde de KZC
haar 100-jarige jubileum.
Vanzelfsprekend waren we aanwezig
bij de receptie om naast de felicitaties
ook een aardig presentje af te geven.
We feliciteren de KZC nogmaals met
haar 100-jarig bestaan! De beloofde
luchtfoto is recent gemaakt en wordt binnenkort afgegeven!
Lees verder

Kampioenschap
van Kralingen
Net na alle jubileum feesten
organiseerde de KZC op 19 en 20
september ook het Kampioenschap
van Kralingen. Het programma zat op
en top in elkaar en werkelijk aan alles
was gedacht! Van optredens tot
springkussens van barbecue tot aan
het prachtige weer!! Rolph Walraven vertegenwoordigde in de Optimisten de RZV en ging na
mooie wedstrijden met de bronzen medaille naar huis! …
Lees verder

Enthousiaste
medewerkster
gezocht voor bar
en bediening
!! GEZOCHT !! Een enthousiaste,
representatieve bar- en
bedieningsmedewerkster voor de
Rotterdamsche Zeilvereeniging. Op
woensdagen van 17.30 - 23.30 uur +
1 weekend per maand in overleg

nader af te stemmen. Leeftijd minimaal 18 jaar. Enige horeca-ervaring en/of een diploma sociale
hygiëne is een pré. Bent u deze persoon of weet u wellicht iemand die hier interesse in heeft,
neem …
Lees verder

Tapas Avond 9
oktober Zuid
Afrikaans
Het thema van deze tapas avond is
"Zuid Afrikaans" Aanvang is 18.30 uur
Tapas: € 15,00 Wijnarrangement: €
10,00 Kindermenu: € 5,00 Graag via
Facebook, per mail (gastheer@rzv.nl)
of telefonisch (06 589 64 943)
opgeven bij Hennie Louw.
Lees verder

Aankondiging

najaarsvergadering
Vooruitlopend op de officiële uitnodiging kondigen wij u nu alvast de Algemene Ledenvergadering
Najaar 2015 aan. Het bestuur van de Rotterdamsche Zeilvereeniging nodigt alle leden uit tot het
bijwonen van deze jaarlijkse najaarsvergadering welke wordt gehouden op vrijdag 30 oktober
2015. Aanvang van betreffende vergadering is 20.00 uur en de locatie is de bovenzaal van de
Rotterdamsche Zeilvereeniging, Kralingse Plaslaan …
Lees verder

Opzegging lidmaatschap
Indien u uw lidmaatschap op wil zeggen, dient u dit vóór 1 november te melden bij de secretaris.
Mocht u geen gebruik meer willen maken van uw havenligplaats, neem dan zo spoedig mogelijk
contact op met de havenmeester.

Boten op 24
oktober uit het
water
Op zaterdag 24 oktober gaan de
boten de wal op met de mobiele
kraan, aanvang 7.30 uur. Zorg dat u
op tijd bent, waar mogelijk kunt u
altijd een handje helpen zonder zich
te vervelen of gewoon even lekker
een ontbijtje doen bij Hennie. Ik heb
dit jaar voor het eerst een optie op de
week opvolgend en wel …
Lees verder

Aanvragen
lidmaatschap
Onderstaande personen hebben
zich aangemeld voor het verkrijgen
van een lidmaatschap van de RZV. Zij
zullen worden uitgenodigd voor de
ballotage-avond op woensdag
21 oktober op de vereniging. Mevr.
Caroline van Dijck - van Boetzelaer
Dhr. T. van Geene Dhr. Roderick van
Klink Dhr. Eric Sijbrands Mevr.
Ljubinka Vukanic Heeft u bezwaar tegen hun lidmaatschap? U kunt dit schriftelijk of per e-mail …
Lees verder

Woensdagavondwedstrijden met succes
afgesloten
Op woensdag 23 september is de Woensdagavondwedstrijdserie afgesloten met het varen van
één goede wedstrijd. Liefst 29 boten kwamen aan de start en ondanks de vele windshifts vlak voor
de start kon er in één keer gestart worden. Vier "gasten" van Aegir voeren mee en hopelijk kunnen
wij hen komend seizoen als deelnemers verwelkomen. Na afloop werden de beste drie …
Lees verder

Jachtwerf Vial 75
jaar
Jachtwerf Vial bestaat 75 jaar en
staat bekend om de bouw en
restauratie van houten schepen.
Sinds de oprichting in 1932 zijn er
meer dan 600 houten
zeilwedstrijdschepen gebouwd
alsmede een groot aantal overnaadse
sloepen, vletten en roei-jollen. Dat de
schepen ook snel snel zijn blijkt uit het feit dat met de door Vial gebouwde schepen meer dan 50
Nederlandse …
Lees verder

