Nieuwsbrief september 2017
Inhoud nieuwsbrief:
• Verslag JZO-week 2
• Wilmar eerste Nederlands kampioen Laser sprint master
• Kampioenschap van Kralingen 16 en 17 september
• Tapasavond 15 september
• Nieuwe sponsor: Qlik2shop
• RZV gaat samen met Ensys New Energy System
• Eerste zondagmiddagwedstrijd is een feit
• Aanmelding nieuwe leden
• Bennie en Jan Kouwenhoven winnen Euro Master Cup 470
• NK Valk en Rotterdam
• Volwassenen instructie gestart
• Uitslagen woensdagavondwedstrijden
• NCK Teamzeilen voor verenigingen 2017
• Vraag en aanbod

Verslag JZO-Week
2; de strijd om de
Kralingse Plas
Het is alweer ruim een week geleden
dat onze tweede JZO-week 2017 is
afgelopen. De weken zijn voorbij
gevlogen ondanks het wisselvallige
weer! Op maandag barstte de strijd
los om de Kralingse Plas tussen zes
verschillende volkeren: het leger, de wiermonsters, de Romeinen, de boeren, de piraten en de
bouwvakkers. Voordat de strijd uit de hand kon lopen, greep de …
Lees verder

Wilmar eerste
Nederlands
kampioen Laser

sprint master
In het weekend van 26 en 27
augustus werd op Loosdrecht voor
het eerst om de titel Nederlands
kampioen Laser sprint wedstrijden
gevaren. Een nieuw formaat waarbij
twee heuse titels viel te winnen, één
voor standard en één voor master
(35+). Er werden korte, snelle
wedstrijden gevaren. Het evenement
werd georganiseerd door de
Koninklijke Watersport-Vereeniging
"Loosdredht". Zaterdag was een lange …
Lees verder

Kampioenschap
van Kralingen 16
en 17 september
Op 16 en 17 september wordt het
jaarlijkse Kampioenschap van
Kralingen weer georganiseerd door
de KZC. Dit weekend wordt er weer
gestreden om de felbegeerde titel “zeilkampioen van Kralingen”. Het wedstrijdveld bestaat
traditioneel uit zowel beginnende als gevorderde zeilers. Geen eigen zeilboot? Geen probleem, je
kunt er een lenen! Uiteraard zullen tussen de wedstrijden door verschillende activiteiten worden
georganiseerd om …
Lees verder

Tapasavond 15
september
Eindelijk is de keuken zo goed als af
en kan ik helemaal los gaan in mijn
nieuwe speeltuin! Laten we hopen dat de na-zomer nog even blijven hangen zodat we op 15
september nog even kunnen genieten van enkel zomerse hapjes! Na een vakantie in de Aveyron
heb ik wat nieuwe ideeën en is de thema: Klassiek Frans! Uiteraard zoek ik …
Lees verder

Nieuwe sponsor;
Qlik2shop
Doe je voordeel bij web aankopen.
Voor jou EN de RZV! De RZV heeft in
Qlik2Shop nog een sponsor
gevonden. Als je af en toe iets koopt via het internet kan je korting krijgen. Een stukje van de
korting gaat naar de RZV. Hoe werkt het? Je maakt een account aan bij Qlik2Shop. Wellicht heb
je al een account. Je zoekt …
Lees verder

RZV gaat samen
met Ensys New
Energy System
voor duurzaam
Eind augustus heeft de RZV op het
dak van de FD loods zonnepanelen
laten aanleggen. Het zijn 49 panelen die een piekopbrengst van 14.7 Kw kunnen opleveren. Dit is
genoeg om te voorzien in 80% van onze energie behoefte. Het streven is om met
energiebesparende maatregelen (led verlichting etc) dit tot 100% te brengen. Ensys
(https://www.ensys.be/) heeft deze installatie gedeeltelijk …
Lees verder

Eerste
zondagmiddag
wedstrijd is een
feit
Op zondag 10 september is de
eerste zondagmiddag wedstrijd
gehouden. Met een fikse wind werd
door 10 deelnemers gestart vanaf de
starttoren van de RZV en werd een
baan om de vaste boeien gezeild. Het
is de bedoeling van de RZV om hier een vaste traditie van te maken die voortaan iedere zondag

om 16.00 uur plaatsvindt, voorlopig tot …
Lees verder

Aanmelding
nieuwe leden
Onderstaand personen hebben zich
aangemeld voor het verkrijgen van
een lidmaatschap van de RZV. De heer Johan van Donge uit Rotterdam heeft een zeilboot type
Drascombe Lugger (A.J..Kwak) gekocht en wil graag op onze prachtige Kralingse Plas weer gaan
zeilen Mevrouw Leoni Meijer uit 's-Gravenhage heeft het laserzeilen ontdekt en wil dat graag in
verenigingsverband gaan doen bij onze vereniging. Op de …
Lees verder

Bennie en Jan
Kouwenhoven
winnen
Euromastercup
470
Van 20 tot en met 25 augustus werd
in Alexandroupolis in Griekenland de
Master Cup 470 klasse voor masters
verzeild. Bennie en Jan Kouwenhoven zeilden er een mooie serie en kwamen op de hoogste
trede van het podium. Hun wekelijkse trainingen op de Kralingse Plas hebben aan dit succes
zeker bijgedragen. Natuurlijk ook hun levenslange zeilervaring in de 470 klasse. …
Lees verder

NK Valk en
Rotterdam
Op 2 en 3 september werd het
Nederlands kampioenschap in de
Valkenklasse (40 deelnemers) op de
Braassem verzeild. Drie dagen met

erg weinig wind. Dankzij een uitstekend wedstrijdcomité dat uren wachten op het water wist te
voorkomen, was er dus veel gezelligheid op de kant. Tenslotte werden er 5 wedstrijden uitgeperst.
Valk 45 met Marcel van der Kooi en Menno …
Lees verder

Volwassenen
instructie gestart
Zondag 3 september is de
volwassenen instructie van start
gegaan. Vier zondagen in september
wordt er ’s middags gezeild met
voornamelijk ouders van JZOkinderen. Na het zeilen is er een
gezamenlijke maaltijd in het clubhuis.
Elf deelnemers zijn bezig hun
vaardigheden te oefenen en te
verbeteren onder leiding van drie instructeurs. Het was een prachtige dag om te starten met
zonnig …
Lees verder

Uitslagen

Woensdagavondwedstrijden 30 augustus
De eerste wedstrijden na de zomerstop waren niet onder prima omstandigheden. De avond begon
met regenachtig weer en geen wind. Niet ideaal om lekker een paar wedstrijdjes te gaan varen.
Gelukkig liet het comité het hoofd niet zakken en legde een baantje uit. Uiteindelijk konden nog
twee leuke wedstrijden gevaren worden!! Klik hier voor de uitslagen.
Lees verder

NCK Teamzeilen
voor verenigingen
2017
In het weekend van 21 en 22 oktober
2017 wordt wederom het NCK
Teamzeilen 2K georganiseerd op de
Kralingse Plas. Er wordt gevaren in
Max Funs en in RS Feva's (<18 jaar). Nieuw! Tijdens het NCK 2017 zullen de RS Feva's met
gennakers mogen varen. Begin maar alvast met oefenen, want dit is een extra dimensie bij het
teamzeilen. Ben je geïnteresseerd …
Lees verder

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

