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Van de voorzitter
Waarde leden, De zomer komt eraan
en dat wordt genieten. Iedereen is
bezig met zijn voorbereiding. Zo
sprak ik laatst een sloepeigenaar die
zijn boot klaar aan het maken was
voor de zomer en de plassen op trekt,
een aantal jeugdzeilers die de wereld in gaan voor deelname aan zeilwedstrijden en Hans, de
havenmeester, die hard aan het nadenken is …
Lees verder

Hillegersbergsche
Zeilweek
Van 15 tot en met 19 juni wordt door
watersportvereniging Aegir de
Hillegersbergsche Zeilweek
georganiseerd. Er zullen vier avonden
wedstrijden worden georganiseerd

voor verschillende klassen. Op
donderdagavond 16 juni varen de
Lasers. Er zal een soortgelijke opzet
zijn als de
Woensdagavondwedstrijden bij de
RZV. Er zal gestreden worden om de
Arjan van der Meer Bokaal. De start
is om 19.15 …
Lees verder

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

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

Aanmelding
nieuwe leden
Onderstaand personen hebben zich
aangemeld voor het verkrijgen van
een lidmaatschap van de RZV. De heer Olivier Den Ouden te Kortenhoef Mevrouw Emma
Dieleman te Rotterdam Mevrouw Aukse Dvileviciute te Rotterdam De heer Giovanni Galli te
Rotterdam De heer Mike Frigge te Rotterdam Zij zullen uitgenodigd worden voor de eerstvolgende
ballotage-avond op woensdag 15 juni 2016 Heeft u bezwaar tegen hun …
Lees verder

RSZV-ers
Nederlands
kampioen
Teamzeilen
Studenten
Tijdens op 21 en 22 mei jl werd op de
Kralingse Plas gestreden om het
Nederlands Studenten
Kampioenschap Teamzeilen, onder de noemer Teamzeilen Rotterdam. De organisatie was in
handen van een hiervoor aangestelde commissie van de Rotterdamse Studenten Zeil Vereniging.
Er werd dit weekend in het 2K-format gevaren: elk team bestond uit 2 kielboten. De titel werd dit
jaar met succes verdedigd …
Lees verder

Uitslagen
Woensdagavondwedstrijden 1 juni
Met 29 deelnemers, een goede wind en een streng comité was het woensdag wederom een

geslaagde avond. Maar liefst 6 Lasers scoorden een UFD in de eerste wedstrijd. Joost Kooren
leidt nog steeds het klassement gevolgd door Wilmar, één van de zeilers die in de eerste wedstrijd
te vroeg over de startlijn ging. Helaas staan er nog een aantal boten in …
Lees verder

Successen op de
Delta Lloyd 2016
Van 24 tot en met 28 mei vond voor
de kust van Medemblik de 32ste
editie van de Delta Lloyd Regatta
plaats. Het was een mooi evenement
met uiteenlopende condities. De
windsterkte was van 5 tot 25 knopen
met af en toe forse draaiingen.
Daarnaast was het soms koud, soms
heerlijk zonnig, soms koud en soms
heerlijk warm met ook …
Lees verder

Sociëteit gesloten
tijdens de
zomervakantie
De RZV-sociëteit is gesloten van 16
juli tot en met 14 augustus 2016! Mijn gezin en ik gaan naar Zuid-Afrika op vakantie. Wij wensen
alle leden van de RZV óók een fijne zomervakantie en we hopen om iedereen daarna weer
regelmatig op de RZV te zien! Groeten, Hennie
Lees verder

ONS GAAN
BRAAI!!
Inmiddels is het traditie geworden dat
wij in juni een echte Zuid-Afrikaans
Braai houden! Dit jaar dus ook. U
wordt getrakteerd op een heerlijk

verscheidenheid aan vlees en
traditionele Zuid-Afrikaans salades,
bijgerechten en een zomerse
fruitsalade met ijs. Naast de ZuidAfrikaans huiswijn die wij altijd
schenken is er ook andere bijzondere
wijnen per glas beschikbaar op die
avond. Live muziek …
Lees verder

Zilver op EK RS
Feva
Van 13 tot en met 16 mei werd op het
Lipnomeer in Tsjechië het Europees
kampioenschap RS Feva gezeild. Er
waren 75 deelnemers uit 11
landen. De RS Feva is een skiff voor
de jeugd tot 18 jaar. Lizet de Vries en
Jildou Gerritsen behaalden door de
laatste dag sterk te zeilen een
prachtige tweede plaats bij de meisjes."De eerste drie …
Lees verder

Brons op WK
Laser
Rutger van Schaardenburg heeft
verrassend een bronzen medaille
veroverd op de WK Laser in Mexico.
Hij begon de slotdag als tiende en
steeg dankzij een derde plek in race
dertien en een eerste positie in race
veertien naar de derde plaats in het eindklassement. "Brons op het WK, heel gaaf, echt heel gaaf!
Niet gedacht dat het nog mogelijk was …
Lees verder

