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Fred Imhoff op 13 januari bij de RZV
In zijn boek Winnen is geen geluk overtuigt Fred Imhoff de lezer met een bijzonder helder verhaal
over wat je als wedstrijdzeiler allemaal zelf kunt doen aan je resultaten. Geen onderwerp blijft
onbesproken. Aan alle elementaire factoren van het wedstrijdzeilen besteedt de auteur aandacht.
En dat gebeurt op zeer systematische wijze met prachtig beeldmateriaal. Fred Imhoff komt niet
alleen naar …
Lees verder

Race Training 010
op Kralingse Plas
In de periode januari en februari
wordt door iDTSailing wedstrijden
voor Lasers en Optimisten
georganiseerd op de Kralingse Plas.

De wedstrijden starten iedere zondag
om 12.00 uur. Op vrijdag maken wij
de beslissing of wij die komende
zondag zullen gaan varen in verband
met het weer. Wij maken opnames
van de starts en bespreken aan het
einde van de dag verschillende
situaties die …
Lees verder

Tapasavond 8 februari "Winter"
Vrijdag 8 februari aanstaande zal er weer een tapasavond worden georganiseerd. Het thema dit
keer zal "Winter" zijn. Laat je culinair verrassen door Niels. Aanvang is 19.00 uur. De kosten voor
deze avond bedragen € 24,50. Om uzelf, vrienden en/of familieleden in te schrijven kunt u mailen
naar gastheer@rzv.nl of bellen, berichten of whatsappen naar 06-133 84 180.
Lees verder

Carlo Huisman
genomineerd voor
sportman 2018
van Rotterdam
De uitreiking van de Sport Awards
Rotterdam-Rijnmond is op maandag
11 februari tijdens het ABN AMRO
World Tennis Tournament in Rotterdam Ahoy. De genomineerden voor de awards zijn inmiddels
bekend gemaakt waaronder Carlo Huisman, lid van de RZV. Carlo zeilde mee met Team Brunel
tijdens de Volvo Ocean Race en behaalde met het team de derde plaats. Het Rotterdam Offshore
…
Lees verder

Twee kerstdiners,
twee geweldige
avonden
Dit jaar werd het kerstdiner op
woensdag- én vrijdagavond voor
Kerstmis georganiseerd. De avonden
waren goed bezet. Dit jaar was de
vuurdoop voor Niels om een heerlijk
diner te bereiden wat hem goed is
gelukt. Nadat alle gasten waren
gearriveerd konden we gaan genieten
van zijn heerlijke gerechten. En ook dit jaar weer een muzikale intermezzo van Arie van der …
Lees verder

Wintersluiting
RZV-bovenzaal en
horeca
Ook deze winter zal de RZV een
korte periode gesloten zijn. Vanaf
zaterdag 22 december tot en met
woensdag 9 januari zijn de
bovenzaal en horeca
gesloten. Uitzondering is de
nieuwjaarsreceptie die op 1 januari
plaats vindt. Op woensdag 10 januari
zal Niels weer de
woensdagavondmaaltijd verzorgen.
In de maanden januari en februari zal
de bovenzaal op zaterdag om 13.00
uur sluiten. …
Lees verder

Aanmelding nieuwe leden
Onderstaande kandidaatleden zijn uitgenodigd voor de eerstvolgende ballotageavond op 16
januari. Rob van der Cammen, 60 jaar uit Rotterdam. Rob woont in Kralingen en heeft ooit als 12jarige jongen het zeilen op de Kralingse Plas geleerd bij scoutingvereniging Stella Maris. Een
aantal keren heeft hij de RZV bezocht, o.a. bij het skûtsje Silen doordat zijn neef Ton ook lid is …
Lees verder

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

