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Team Bol WK J22
en verdere
successen NSR
Van vrijdag 2 tot en met zondag 4 juni
werd voor de kust van Scheveningen
de North Sea Regatta gehouden, het
jaarlijkse hoogtepunt op de kalender
van de Nederlandse wedstrijdzeiler.
Zo'n 350 boten gingen vier dagen
lang de strijd met elkaar aan op voor de kust van Scheveningen. De Regatta werd geopend met
de traditionele Vuurschepenrace. Deze tocht over 110 zeemijlen …
Lees verder

Verlag WK J22
door de

wereldkampioenen
Van 1 tot en met 4 juni 2017 is in
Scheveningen het
wereldkampioenschap J/22 verzeild.
Met J/22 NED 1609 namen Nic Bol,
Tim de Weerdt, Niels de Vries en
Christopher Bol deel aan dit
wereldkampioenschap. Verder zeilde
RZV’er Jan Bos samen met Hans
Duetz en André Beijer mee en was
ook de Rotterdamse Studenten Zeil Vereniging vertegenwoordigd met hun J/22. …
Lees verder

Skûtsje silen
succes met mooie
beelden
Van 31 mei tot 2 juni voeren de
rasechte Friese platbodems weer hun
rondjes op de Kralingse Plas en werd
het evenement ook dit jaar een
succes. Philip Waalewijn had de
afgelopen wederom het voorrecht om
met een rubberboot dwars door de wedstrijden van de skûtsjes te mogen varen, want hij bemande
de persboot. Een van de fotografen, Edwin Hazekamp, …
Lees verder

Aanmelding
nieuwe leden
Onderstaand personen hebben zich
aangemeld voor het verkrijgen van
een lidmaatschap van de RZV. Mevr. Cathy Suiker uit Rotterdam zou graag met een sloep van 7
meter een vaste havenplaats willen en hun zoon van 11 jaar mee laten doen met onze Jeugd Zeil
Opleiding. Dhr. Kevin Theuns uit Rotterdam is in het bezit van een Laser en wil graag ligplaats op
de …
Lees verder

Lustrum-familiedag op zaterdag
17 juni
Graag nodigen wij alle leden alvast
uit voor een mooie dag met “voor elk
wat wils” op de RZV op zaterdag 17
juni 2017. Op die dag combineren wij
de viering van het 105-jarige lustrum
met de inmiddels bekende RZV-familiedag. Verspreid over de dag zullen er op de vereniging en
op de Plas activiteiten plaatsvinden voor jong en oud. …
Lees verder

Familiedag Braai
Tijdens de familiedag op 17 juni a.s.
gaan wij weer de vuren aansteken en
op echt Zuid-Afrikaanse wijze een
super-gezellige BRAAI houden!
Iedereen is welkom! Beoogde tijd is
tussen 18.00 en 19.00 uur (passend
in het programma van de familiedag).
Kosten: € 20,00 per volwassene (vis,
vlees, kip, salades en fruitsalade en
ijs als toetje!) € 12,50 per kind < …
Lees verder

Zomerstop 15/7 tot
13/8
Beste leden, De sociëteit is dicht voor
de zomerstop vanaf zaterdag 15 juli
tot en met zondag 13 augustus. Dan
gaan mijn gezin en ik heerlijk naar
Frankrijk om een welverdiende
vakantie te genieten. Hennie Louw.
Lees verder

Verslag ONK
Laser Masters
2017
Van 25 tot en met 28 mei werd op de
Beulaker Weide vier dagen
wedstrijden gezeild om te bepalen
wie zich dit jaar Open Nederlands
Kampioen Masters in de Laserklasse
mag noemen. De organisatie van dit
evenement was in handen van Zeilvereniging Belterwiede. De term "masters" betekent dat het
hier gaat om zeilen in verschillende leeftijdscategorieën. Met ruim 100 deelnemers …
Lees verder

Uitstekende start
Combi Rotterdam
De nieuwste lichting Combi-zeilers
van de RZV is de Combi Rotterdam
uitstekend gestart. De CombiRotterdam is een serie van acht
wedstrijddagen georganiseerd door
acht verenigingen in en om
Rotterdam. Plezier en sportiviteit
staan voorop bij de Combiwedstrijden, verder is het de ideale
manier om kennis te maken met het wedstrijdzeilen en zich hierin verder te ontwikkelen. Er wordt
gezeild in …
Lees verder

Hulp bij Combi
Rotterdam RZV
gezocht
De Combi-Rotterdam is een serie
van acht wedstrijddagen georganiseerd door acht verenigingen in en om Rotterdam. Plezier en
sportiviteit staan voorop bij de Combi-wedstrijden, verder is het de ideale manier om kennis te
maken met het wedstrijdzeilen en zich hierin verder te ontwikkelen. Op 1 juli zal de RZV dit

jeugdzeilevenement op de Kralingse Plas organiseren. Wij zijn nog op zoek naar …
Lees verder

United 4 Workum
wederom goede
prestaties
In het weekend van 13 en 14 mei
werd de tweede serie van de United 4
sailing verzeild in Workum. Er deden
wederom een aantal RZv-zeilers
mee, en niet onverdienstelijk. In de
Optimist klasse werd Finn Kats zesde
met een 10e plek, een BFD, een eerste, vierde en tweede plaats. William Zielinski eindigde als
27ste. In de RSFeva behaalden Joris …
Lees verder

Dutch Youth
Regatta 2017
Tijdens het hemelvaartweekend werd
de De Dutch Youth Regatta (DYR)
gehouden op het IJsselmeer voor
Workum in Friesland en is al zestien
jaar het toonaangevende
jeugdzeilevenement in Europa.
Tijdens dit vierdaagse evenement
zeilden bijna 800 jeugdzeilers (8 tot
23 jaar) uit 24 verschillende landen op vier wedstrijdbanen om het Open Nederlands
Kampioenschap in de verschillende jeugdklassen. Voor veel van de …
Lees verder

Finn Kats
selecteert zich
voor WK Optimist

De voorjaars selectiestand van de
Optimist Class Association is zondag
na de United 4 Sailing in Workum
bekend gemaakt. Team Rotterdam
heeft het goed gedaan! Vanuit Team
Rotterdam hebben William Zielinski
(RZV) en Susanna Lap zich
geselecteerd voor het Regatta
Team. Luuk ter Haar, Stijn van der
Valk (RZV), Floris Nagtegaal,
Suzanna Lap en William Zielinski
(RZV) hebben zich geselecteerd voor
…
Lees verder

Vraag en aanbod
Kijk ook eens naar de rubriek "Vraag en aanbod".

