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Uitnodiging informatiebijeenkomst keukenplan
U bent op zondag 20 november vanaf 17.00 uur welkom op de RZV voor een
informatiebijeenkomst. Die sessie gaat over het renovatieplan voor de keuken en de bar. Uw
inbreng en vragen zijn zeer welkom. In het bijgaande plaatje ziet u het hoofdontwerp voor de
nieuwe inrichting alvast. Op de ALV is het plan voor de renovatie van de keuken …
Lees verder

Onderhoud balkon
Direct na het NK Teamzeilen zijn

schilders gestart met het onderhoud
van het balkon op de RZV. Dat
onderhoud was hoognodig. Voor de
Boterletterwedstrijden op 3 en 4
december is dit groot onderhoud
afgerond. Verschillende delen van het
balkon zijn op verschillende manieren
behandeld in de loop van de tijd. De
aanpak is nu dat het dak en de
pilaren …
Lees verder

Nieuwe
prijzenvitrines in
gebruik
In de week van de ALV zijn de nieuwe
prijzenvitrines geplaatst en gelijk in
gebruik genomen. De vitrines komen
voort uit het legaat dat Peter
Wismeijer heeft nagelaten aan de
RZV. Met een duidelijke tekst wordt
die gift van Peter gememoreerd. Het
is een mooie nalatenschap. Op de
ALV konden leden gelijk het resultaat zien en genoten al van het …
Lees verder

Kort verslag ANL
28 oktober 2016
Op vrijdag 28 oktober vond RZV’s
Algemene Ledenvergadering Najaar
plaats. De vergadering werd druk
bezocht en verliep in een
geanimeerde sfeer. Volgens de
agenda werden zowel serieuze als
feestelijke zaken behandeld.
Hieronder een kort verslag.
Voorafgaand aan de vergadering kwamen al veel leden gezellig het door het bestuur aangeboden
Captain’s Dinner gebruiken. Tijdens het eten werd al de aandacht gevestigd …

Lees verder

Kerstdiner 2016
Het is weer bijna zover! 2016 nadert
zijn einde. Gelukkig maar want dan
kunnen wij elkaar blij maken met
mooi cadeaus, gezellige familiedagen
en heerlijk eten! Oók binnen de RZVfamilie hebben wij ieder jaar een
bijzonder kerstdiner met prachtig
aangeklede tafels, kerstverlichting en
sfeervolle muziek! Er komt een
viergangen menu met een koud voorgerecht, soep, een afgeladen buffet met voor ieder …
Lees verder

Wilde Tapasavond
op komst!
Op vrijdag 11 november vanaf 18.00
uur vindt de laatste tapasavond van
dit jaar plaats. Oudergewoonte willen
wij daar een gezellige verwennerij
van maken en komen er vijf
overheerlijke gerechten aan bod die
allemaal dat heerlijke herfstgevoel
thuis brengen. Bos paddestoelen,
gevogelte, wild zwijn - ze komen allemaal langs! En bij een speciaal menu hoort uiteraard ook een
bijzondere wijn selectie! En …
Lees verder

Verslag van het
RS-Feva team
over NCKT
Op 22 en 23 oktober hebben Lizet,
Zeger en wij meegedaan aan het
NCK-teamzeilen bij de RZV op de

Kralingse Plas. Na een paar keer
getraind te hebben gingen we de
wedstrijd in en begonnen meteen
goed en eindigde de eerste dag op
de eerste plek met 100% winst bij de
voorrondes. De tweede dag was dat
na een uur …
Lees verder

Johan Stam
Midwinter
Kampioenschap
Niet alleen op de Kralingse Plas zijn
veel Lasers te vinden bij de
Woensdagavondwedstrijden, op het
Kinselmeer varen er ook veel Lasers
en dan met name Masters (boven de
40 jaar), Grand Masters (boven de 55
jaar) en ook Great Grand Masters
(boven de 65 jaar). W.S.V. De
Doordrijvers is een
watersportvereniging aan het
Kinselmeer nabij Durgerdam. Op een
unieke locatie, …
Lees verder

Successen bij
NCK Teamzeilen
voor verenigingen
Op 22 en 23 oktober 2016 stond de
11e editie van het Nederlands
Clubkampioenschap Teamzeilen voor
verenigingen op het programma. Dit
jaar werd dit kampioenschap vanuit
de RZV op de Kralingse Plas
georganiseerd. Zoals elk jaar was het een 2K Teamzeil-evenement, dit houdt in dat met twee
boten van het ene team, tegen twee boten van een ander team gezeild …

Lees verder

Vraag en aanbod
Kijk ook eens naar de rubriek "Vraag en aanbod". Op dit moment staan er twee Optimisten te
koop en een Waarschip kwart tonner.

Aanmelding
nieuwe leden
Onderstaand personen hebben zich
aangemeld voor het verkrijgen van
een lidmaatschap van de RZV. De heer Steyn Hendrik Schiltkamp, 28 jaar uit ROTTERDAM De
heer Bert van Seters, 69 jaar uit CAPELLE AAN DEN IJSSEL De heer Floris Toetenel, 31 jaar uit
ROTTERDAM Zij zijn uitgenodigd om nader kennis te maken met de vereniging op
woensdagavond 16 november a.s. Heeft u bezwaar …
Lees verder

