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Uitslagen eerste Woensdagavondwedstrijden
De eerste uitslagen van de woensdagavondwedstrijden!!! Het comité en de zeilers hadden er
weer zin in!! Weinig wind, maar gelukkig twee wedstrijdjes kunnen varen. Na afloop gezellig aan
de bar een drankje en daarna aan tafel voor een heerlijke maaltijd van Niels. Een TOP begin van
de woensdagavond wedstrijden!! Klik hier voor de uitslagen. Willen de volgende zeilers zich
inschrijven …
Lees verder

Laser Master

voorjaarstrainingen
Doe jij mee aan de Laser Master voorjaarstrainingen? Een beter resultaat varen op de
woensdagavond, en/of serieus voorbereiden op de WK Masters in september! Doel van de
training is om te verbeteren op boat handling, tactiek en wedstrijd inzicht onder begeleiding van
een zeer ervaren Laser zeiler. De middag start met een voorbespreking om 12.00 uur, waarna er
…
Lees verder

Instructeursuitje
Vrijdag 26 april was het weer tijd voor
ons jaarlijkse instructeursuitje. De
pool bestaat nu uit 20 a 25
instructeurs, allen ZI-gecertificeerd.
Om alvast op te warmen voor het
komende seizoen kwamen we vrijdag
bij elkaar. Dit jaar lag de organisatie
bij Olya en Isabelle en ze hebben er
een geweldige avond van gemaakt!
Alle instructeurs werden uitgenodigd
voor een …
Lees verder

Uitnodiging:
ledenavond "Vitale
toekomst"
Op 29 maart jl. heeft onze sponsor
0to9, op verzoek van het Bestuur aan
de ALV hun stagiaire-onderzoek met
betrekking tot de positionering en

communicatie van de RZV
teruggekoppeld, alsmede de
resultaten van onze eigen enquête.
Met de ALV is interactief onderzocht
waar de meeste kansen voor een
vitale toekomst van de RZV liggen,
oftewel: wat is onze onderscheidende
…
Lees verder

Gezocht!
De eigenaren van de 6 optimisten die
naast de container op het terrein
liggen. Ze liggen daar al enige jaren,
en we gaan ze eind mei verwijderen
als er niemand meer aanspraak op
maakt. Dus gaarne voor eind mei
reageren bij de havenmeester of ze
meenemen, anders verdwijnen ze
naar de vuilstort.
Lees verder

Volwasseneninstructie weer van start
Altijd al willen leren zeilen, maar er de tijd of juiste locatie niet voor kunnen vinden? Dit kan op de
RZV! Volwasseneninstructie In het voor- en najaar wordt er op de RZV volwasseneninstructie
georganiseerd. Je krijgt les in Valken, kielboten die plaats bieden aan drie cursisten en een
instructeur. Aan het eind van de zes-daagse cursus heb je de basis …

Lees verder

Verslag Van Uden
Reco - Maxfun 25
In het weekend van 20 en 21 april
vond de Van Uden Reco plaats in
Stellendam: de openingswedstrijd van
het seizoen. Dit weekend is de
Maxfun van de RZV gevaren door
Christopher, Coen en Niels. Op
zaterdag voer Lizet met ons mee als
4e zeiler en op zondag stapte Niels
Poiesz als fanatieke woensdagavondzeiler op. Het weekend begon al op …
Lees verder

Tapasavond 24
mei "Spanje"
Na de geslaagde avond in april, heb
ik besloten gelijk een nieuwe
tapasavond in te plannen. De laatste
tapasavond stond in het teken van de
lente, met frisse en kleurrijke hapjes
en smaken. Aankomende tapasavond
gaan we terug naar de oorsprong van tapas, met Spanje als thema! De borrel voorafgaand aan de
tapasavond zal starten om 19.00 uur . Uiterlijk …
Lees verder

Mededeling KPO
Via het Kralingse Plas Overleg
ontvingen wij onderstaande
mededeling van de Gemeente
Rotterdam. Vanaf 15 april tot eind
april is in de Kralingse Plas een
bodemonderzoek uitgevoerd in
opdracht van de gemeente. Hiertoe
werd vanaf een ponton op diverse

plekken in de bodem geboord. De
locaties van de boorpunten zijn divers, namelijk: bij het strand de verondiepingen aan de noord- …
Lees verder

Schrijf je in voor
de JZO!
De JZO begint weer!
Je kunt je nog inschrijven voor de
JZO en de twee JZO weken!
Lees verder

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

