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Bootcontrole na storm
De storm van deze week heeft onze vereniging niet onberoerd gelaten. Enkele boten zijn door de
wind van hun plaats geblazen waarbij serieuze schade is ontstaan. De eigenaren van deze boten
zijn al door de havenmeester en havencommissaris geïnformeerd.
Tevens zijn er bij meerdere boten dekzeilen (gescheurd) en lijnen losgeslagen.
Wij verzoeken u om uw eigen boot te komen controleren en indien nodig e.a. weer in orde te
brengen.

Winterlezingen
We zijn al weer toe aan de derde
winterlezing. Op zondag 28 januari
doen Wytse Bouma en Jaap
Barendregt verslag van hun
deelname aan de Twostar
zeezeilwedstrijd van het afgelopen
jaar. Onderweg van Plymouth (UK)
naar Newport, Rhode Island (USA)
werden ze overvallen door een zeer
zware storm. In de nacht van 8 op 9
juni verging hun schip in …
Lees verder

Kerstdiner 2017
De woensdagavond voor Kerstmis
werd ook dit jaar weer een kerstdiner
verzorgd door Hennie. Veel leden
mochten genieten van zijn culinaire
vaardigheden. Gastspreker Roel Pot
gaf een korte interactieve cursus "plat
Rotterdams". Roel was jarenlang het
gezicht van TV Rijnmond en “die
conducteur” van de NS-reclame (Nick
en Simon). Veel Rotterdamse
uitdrukkingen, woorden en spelling
werden gepresenteerd. Het was een geslaagde avond. Helaas …
Lees verder

Terugblik op 2017
en welkom 2018
van de
penningmeester
Het jaar 2017 was voor de RZV een
intensief jaar, ook in financieel
opzicht. Er is het nodige gebeurd en
dus ook uitgegeven. We pakken even
de hoogtepunten eruit: De verbouwing van de keuken De renovatie van de vlet De installatie van
de zonnepanelen Het vervangen van de Whaly’s door rib’s Daarnaast hadden we dit jaar ook nog
een …
Lees verder

Aanmelding
nieuwe leden
Aanmelding nieuw lid: Nathan
Paquette uit Rotterdam. Nathan is 32
jaar en een ervaren wedstrijdzeiler (maakte deel uit van het St. Mary's Offshore Sailing Team). Hij
is onlangs verhuisd van de Verenigde Staten naar Rotterdam en wil graag op de Kralingse Plas
(wedstrijden) komen zeilen. Heeft u bezwaar tegen zijn toekomstig lidmaatschap? U kunt dit
schriftelijk of per e-mail melden …

Lees verder

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

