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Van de voorzitter
Beste leden, Het is weer even
geleden dat ik als voorzitter een
stukje schrijf voor de nieuwsbrief,
maar heb nu de tijd, we liggen
(verwaaid) in st Helier. Uiteraard is
iedereen benieuwd wat alle informatie
die iedereen ofwel via de enquête
dan wel via de 0to9-sessie heeft
geleverd, heeft opgebracht. Wel, dat
ben ik ook. Marijn zal de eerste uitkomsten …
Lees verder

Haringparty 19 juli
Op vrijdag 19 juli zal de RZVharingparty plaatsvinden! Deze leuke
avond vol met vis gaat starten om
19.00 uur. De kosten bedragen €
15,00 per persoon. Aanmelden kan
bij Niels via gastheer@rzv.nl of op 06-

133 84 180. De avond zal doorgang
vinden mits er voldoende
aanmeldingen zijn.
Lees verder

10e JZO-week
gaat binnenkort
van start!
Het is bijna zo ver! Nog een paar
weekjes en dan gaat de 10e editie
van de JZO-week van start. Wat gaaf
he, al tien jaar wordt er elke zomer
een heel gaaf zeilkamp
georganiseerd door onze eigen
instructeurs. Al die jaren hebben we
zelf de thema’s bedacht en de spellen
gemaakt. Dit jaar is het allemaal net wat groter, …
Lees verder

Zeilen met de
RZV-Polyvalk
Tijdens de laatste
voorjaarsvergadering is besloten tot
de aanschaf van een Polyvalk. Deze
is afgelopen week gearriveerd. De
boot is in een voortreffelijke conditie
afgeleverd en ligt nu aan de steiger
waar ook de Polyvalken van de RSZV
liggen. Onze Valk is herkenbaar aan
de RZV stickers. De Valk zal worden
ingezet voor de Volwasseninstructies, maar is daarnaast ook gratis …
Lees verder

Familie BBQ
De zomervakantie sluit je het beste af
op onze eigen mooie vereniging
tijdens een familie BBQ! Op
woensdagavond 28 augustus zal de
BBQ rond de klok van 19.00 uur
aangestoken worden. Het aanbod zal
bestaan uit diverse soorten vlees,
salades en stokbrood met smeersels.
De kosten bedragen € 15,00 per
persoon. Uiteraard zijn familieleden en vrienden welkom om samen met ons …
Lees verder

Eerste prijs Combi
Rotterdam
Optimisten Groen
Hoi ik ben Lenno. Ik ben 9 jaar oud. Ik
geef jullie een overzicht van mijn
eerste wedstrijddag van de Combi's
in Dordrecht. 08.30 uur: Toen ging ik
opstaan eten, aankleden en dat
alles. Mijn boot lag al op het dak, dus
hup naar Dordrecht. 09.00 uur: Boot
van het dak op de trailer en op het
veld optuigen. Helemaal klaar …
Lees verder

Uitslagen Woensdagavondwedstrijden
De uitslagen staan weer on line. Een prachtige avond met drie wedstrijden. Nic deed goede zaken
maar Peter was trots met zijn eerste plaats in de laatste wedstrijd. Zoals vroeger al vaak gezegd
werd "ligt het niet aan het tuig wat erop zit maar wat er in zit". Toch heeft Peter een nieuw zeil
gekregen voor zijn verjaardag en biedt zijn …
Lees verder

Max Fun RZV op
de North Sea
Regatta
Tijdens het Pinksterweekend vond de
North Sea Regatta plaats in
Scheveningen. Ieder jaar is dit weer
een mooi evenement, omdat op zee
gevaren wordt met stroom en golven.
Zeker met een beetje wind is dat een
met een Maxfun 25 bijzonder gaaf!
De RZV-maxfun werd dit weekend
bemand voor Christopher Bol, Coen
de Vries, Tijmen Beemster (coach
van Team Rotterdam …
Lees verder

Serge Nederlands
kampioen Laser
Master
Van 30 mei tot en met 2 juni vond op
het IJsselmeer voor Hoorn de Open
Nederlands Kampioenschappen
Master plaats. Het evenement stond
in het teken van wisselende
weersomstandigheden, variërend van
3 tot 30 knopen wind. De eerste dag stond er veel wind met hoge golven (lagerwal). Met twee
wedstrijden gevaren was het een zware dag! Vrijdag begon rustig maar …
Lees verder

Duko Bos 10e
plaats op EK

Laser Standard
Van 20 mei tot en met 25 mei 2019
werden de Europese
kampioenschappen Laser Standard
verzeild voor de kust van Porto. In de
Laser Standard deden 162 zeilers
mee uit totaal 50 landen. Er werd
gevaren voor het Europees
kampioenschap (109 zeilers uit 27
landen) en om de Open European
Trophy (alle deelnemers). De serie bestond in totaal 12 wedstrijden …
Lees verder

Gezocht!!
Tijdens het opruimen van de
container vonden wij nog een nieuw
dekzeil waar geen naam op staat.
Omdat het niet zeker is dat dit dekzeil
kort geleden in de container is gelegd
zijn wij op zoek naar de eigenaar. Op
het mastenrek liggen sinds kort ook
masten (ook een carbon Europemast
in een hoes, niet op de foto) die niet
…
Lees verder

Copy gevraagd
Heb je een spannende wedstrijdserie achter de rug of een leuke vakantie met de boot beleefd?
Kruip dan achter je laptop of je PC en stuur je belevenissen naar webmaster@rzv.nl zodat het als
berichtje geplaatst kan worden op de website en in de volgende nieuwsbrief.
Natuurlijk willen wij ook graag weten wanneer je binnen de top 3 bent geëindigd tijdens een

wedstrijdserie!
Nog leuker is het wanneer je één of meer foto's bijsluit.

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

