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Dutch Quarter Ton
Cup 2016
Vanaf het eind van de jaren ’60
functioneert de ¼ ton klasse als een
van de meest succesvolle zeilklassen
die er wereldwijd is. Bijna alle
beroemde ontwerpers van nu zijn ooit
gestart met het ontwerpen van ¼
tonners. Vaak werd een prototype
door professionele zeilers naar de
overwinning gezeild, waarna de productie op gang kwam. Veel mensen kennen ook wel …
Lees verder

Zeger den
Boestert naar EK
Optimist 2016
Zeger den Boestert heeft zich tijdens
de OCN voorjaarsselectiewedstrijden
gekwalificeerd voor deelname aan het
IODA Optimist European
Championship in Crotone, Italië in juli.
Samen met Olivier Jaquet en
Ghislaine van Empel maken deze drie oud-Team Rotterdam zeilers deel uit van het nieuwe
Nederlandse EK Team. We wensen Zegert heel veel succes in Italië!!
Lees verder

Aanmelding
nieuwe leden
Onderstaand personen hebben zich
aangemeld voor het verkrijgen van
een lidmaatschap van de RZV Christine en George Nadorp uit Rotterdam. Zij zullen worden
uitgenodigd voor de ballotage-avond op woensdag 11 mei op de vereniging. Heeft u bezwaar
tegen hun lidmaatschap? U kunt dit schriftelijk of per e-mail melden bij de secretaris voor 11 mei
2016.
Lees verder

Inschrijving
Woensdagavondwedstrijden geopend
Op woensdag 4 mei beginnen we weer met de Woensdagavondwedstrijden. De eerste woensdag
zal er in verband met Nationale Dodenherdenking maar één wedstrijd gestart worden en hopen
we om 20.00 uur weer aan de kant te zijn. Kijk ook voor de algemene informatie. Voor de hele
serie betaalt u € 50,00, losse wedstrijden zijn € 7,50 (eerste twee wedstrijden gratis) en …
Lees verder

Hurdsilen mei
skûtsjes op de
Kralingse Plas
Hurdsilen mei skûtsjes op de
Kralingse Plas (wedstrijdzeilen met
skûtsjes op de Kralingse Plas) Op donderdag 19 en vrijdag 20 mei stelt de Rotterdamsche
Zeilvereeniging alle zeilliefhebbers uit de regio Rotterdam graag in de gelegenheid het
Skûtsjesilen te volgen vanaf het balkon van het clubgebouw aan de Kralingse Plaslaan. Al in
1987, ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de …
Lees verder

Voorjaarstrainingen afgesloten met hagelbuien
De gezamenlijke Rotterdamse zeilverenigingen organiseerden dit voorjaar een reeks van negen
wedstrijdtrainingen voor de zeilers die dit jaar de wedstrijden van de Combi Rotterdam in de
Optimist B of de Optimist C klasse willen gaan varen. Er werd met 15 tot 20 Optimisten op de
zondagen afwisselend getraind op de Bergse plas en op de Kralingse Plas. De vijf trainingen die
op de RZV …
Lees verder

Havenmeester
afwezig van 29
april tot en met 8
mei

Onze havenmeester Hans Delhaas is
afwezig van 29 april tot en met 8 mei.
Voor dringende zaken kunt u contact
opnemen met de havencommissaris
Robert Lubbers
(havencommissaris@rzv.nl)
Lees verder

11en 12 juni
Kralings
kampioenschap
Op 11 en 12 juni wordt het Kralings
kampioenschap op de Kralingse Plas
verzeild, georganiseerd door de
VZOD. Met live music en natuurlijk
hun beroemde spare ribs en sateh.
Zet de datum in uw agenda. Inschrijven in het clubgebouw van de V.Z.O.D. of per e-mail
svh@telfort.nl.
Lees verder

Wilmar en Martin
presteren goed op
Primavera 2016
Op het Kinselmeer worden ieder jaar
wedstrijden voor de Laser
georganiseerd waarbij met name veel
master meevaren. Maar ook doen de
laatste jaren de jongere talentzeilers
mee. Ook dit jaar werd onder
wisselende omstandigheden de serie
gevaren. De uitslagen kunt u hier
zien. Ook foto's zijn hier te zien. In de Laser Radiaal waren de successen voor Wilmar (eerste
plaats) en …

Lees verder

Mededeling van
het bestuur
Aan alle leden van de Rotterdamsche
Zeilvereeniging, Vrijdag 8 april jl. is de
Algemene Ledenvergadering Voorjaar
gehouden. Als resultaat van de
afspraken die hierover in de
voorlaatste ALV zijn gemaakt is er in
die ALV Voorjaar een nieuw bestuur
gekozen. Het was een vergadering
met, wat je kunt noemen, een "turbulent verloop". In dit gehele proces zijn helaas mensen
gekwetst …
Lees verder

United 4 Sailing
Medemblik
De eerste United 4 Sailing van het
seizoen afgelopen weekend is weer
verzeild. De locatie was het
International Sailing Centre te
Medemblik. Een bijzonder weekend
met windverwachting van weinig tot geen. Voor de lichtere Optimistzeiler fijn, de zwaardere een
tombola. Totaal zijn er toch nog zes wedstrijden gevaren. Dag 1 liet het zonnetje zich ook zien en
zijn er vier races …
Lees verder

Een nieuwe
voorzitter - een
korte introductie
Geachte leden van de RZV,
Afgelopen vrijdag 8 april 2016 heeft
de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering Voorjaar plaatsgevonden. Vooruitlopend op het verslag

van deze vergadering laat ik u hierbij weten dat ik in deze vergadering als nieuwe voorzitter van
de RZV ben aangetreden. Omdat ik niet voor alle leden een bekende ben wil ik u graag via dit
bericht op de …
Lees verder

Een nieuw bestuur
- een korte
introductie
Geachte leden van de RZV,
Afgelopen vrijdag 8 april 2016 heeft
de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering Voorjaar plaatsgevonden. In de hoedanigheid als
nieuwe voorzitter wil ik graag de RZV weer een stap verder brengen. Uiteraard kan ik dit niet
alleen. In overleg met en op advies van de Commissie van Wijzen zijn we erin geslaagd een
enthousiaste bestuursploeg te vormen. De …
Lees verder

Tapas Avond 13
mei
Summer Time! Kom geniet van de
hartelijke gezelligheid en de heerlijke
eten en drinken tijdens de
eerstvolgende tapas avond! Wij
vieren de zomer met heerlijke frisse
happen, misschien zelfs van de
BBQ! Uiteraard is er voor de
liefhebbers een passende zomerse
wijn arrangement. Familie en
vrienden zijn uiteraard ook welkom! Vanaf 18.00 uur – eerste gerecht wordt om 19.00 uur
geserveerd. Kosten: …
Lees verder

Wisselende
resultaten
Optispring

De eerste selectiewedstrijd van de
Optimist klasse van dit seizoen zit er
alweer op. In het weekend van 2 en 3
april hebben de RZV zeilers (binnen
Team Rotterdam) aan de Optispring
2016 , georganiseerd door België,
meegedaan. Het evenement vond
plaats op de Grevelingen bij Port
Zélande. Van de RZV deden Finn Kats, Jochem Ziemer, Jurriaan Bol en William Zielinski …
Lees verder

Nagenieten van
een leuke dag
trainen op de RZV
Om nog even na te genieten van een leuke dag tijdens de voorjaarstrainingen op 3 april, kun je
hier klikken voor foto's en filmpjes in een album dat Marja toen heeft gemaakt.
Lees verder

Geslaagde
Uitzwaaiparty
Rutger
Op 3 april werd de uitzwaaiparty voor
de uitzending naar de Olympische
Spelen in Rio van Rutger
georganiseerd. Rutger kwam, zoals
vier en acht jaar geleden, de jeugd in
de Optimist een middag training
geven. De zeilers hadden zich goed
voorbereid op wat zij hem wilden
vragen en ook wat ze van hem wilden leren. Rond de middag schoof Rutger …
Lees verder

Teamzeilen
Rotterdam 21 en

22 mei
Na een succesvolle eerste editie in
2015 organiseert de Rotterdamse
Studenten Zeil Vereeniging op 21 en
22 mei de tweede editie van
Teamzeilen Rotterdam. Dit
evenement heeft de officiële titel
Nederlands Studenten
Kampioenschap Teamzeilen en er
wordt dus gestreden om de
felbegeerde blauwe kampioenswimpel. Tijdens het teamzeilen wordt er met twee boten in een
team gevaren tegen een ander team. …
Lees verder

Dit voorjaar weer volwasseneninstructie op RZV
Altijd al willen leren zeilen, maar er de tijd of juiste locatie niet voor kunnen vinden? Dit kan op de
RZV! Volwasseninstructie Twee keer per jaar wordt de volwasseneninstructie georganiseerd. Ook
dit voorjaar is dit het geval. Vanaf eind mei zal op zondag les gegeven worden in Valken, kielboten
die plaats bieden aan vier cursisten en een instructeur. Aan het eind …
Lees verder

Leren zeilen in de
Optimist? Schrijf je
in voor de JZO
Wil je leren zeilen? Op 15 mei starten
we weer met negen dagen voor de

zomervakantie. Hiervoor zijn nog een
aantal plaatsen vrij! De JZO bestaat
uit negen zondagen (+ één maandag,
2e pinksterdag) voor de
zomervakantie (zie Data). Deze
dagen staan in het teken van leren
zeilen met een Optimist, maar dit
uiteraard gecombineerd met heel veel
gezelligheid en plezier! Belangrijke
voorwaarde …
Lees verder

2K Teamzeilen
voor iedereen
De Dutch Match & Team Racing
Association (DMTRA) organiseert al
een aantal jaar 2K
teamzeilevenementen in Nederland.
We zien steeds meer dat
verenigingen aansluiten en zelf wedstrijden organiseren. Vooral onder jongeren en studenten slaat
het aan. Geen eigen boot nodig, veel en korte wedstrijden en gezelligheid aan de wal. Iedereen is
natuurlijk welkom op de wedstrijden van komend seizoen. Hierbij …
Lees verder

