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Film Maiden op
zondag 24
november bij de
RZV
Als een zeepaard van Troje voeren
ze in 1989 plotseling een absoluut
mannenbolwerk binnen. Tot dat moment hadden vrouwen een ondergeschikte rol gespeeld in de
Whitbread Round The World Race, de grootste zeilwedstrijd van de wereld die eenmaal per drie
jaar plaatsvindt. Koken mochten ze, of schoonmaken. Totdat de 24-jarige Tracy Edwards, die de
race al eens in de keuken …
Lees verder

Wijzigingen deuren sleutelbeleid
Om de toegang tot ons terrein en
gebouw beter en veiliger te maken

wordt het toegangsbeleid aangepast.
Het personenhek aan de straatzijde
zal openstaan als de horeca (Niels)
geopend is. Dit is al een paar
maanden geleden ingevoerd. Zie
hiervoor ook de openingstijden op de
website. Er zal een camera komen te
hangen bij het hek waarmee we
beelden drie …
Lees verder

Nieuws van het Kralingse Plas Overleg (KPO)
Het Watersportverbond en KPO doen officieel een verzoek aan het Hoogheemraadschap tot
verbetering van de communicatie en de structurele samenwerking inzake vaardiepte en
waterkwaliteit in de Kralingse Plas. Als op 27 november a.s. Roeland Geertzen, manager
Belangenbehartiging en Infrastructuur van het Watersportverbond, een brief inspreekt bij de
Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard, is dat
voor het …
Lees verder

Het geriatrische
uurtje klassiek van
Fred Kats
Wist u dat ..... Fred Kats naast een
trouwe bezoeker van de RZV ook een
trouwe bezoeker van de sportschool
is? Liefst vijf keer in de week doet hij
zijn rondje fitness om zijn conditie op peil te houden. Het Algemeen Dagblad heeft hem onlangs

geïnterviewd waarom hij daar te vinden is en hoe hij dit volhoudt. Klik op onderstaande …
Lees verder

Inschrijving
Boterletter
Inschrijven voor de Magic Marine
Boterletter wedstrijden van 30
november en 1 december kan nog tot 27 november. Maak een Sailing Today account aan en
schrijf je in, zodat je op tijd verzekerd bent van een deelnemersplek. De inschrijving voor de
Optimisten gaat dit jaar op uitnodiging. Alle informatie kun je vinden op boterletter.rzv.nl. En
natuurlijk zie je alle nieuwtjes op Facebook.
Lees verder

Kerstdiner 18
december
volgeboekt
Woensdag 18 december vindt het
jaarlijkse RZV-kerstdiner plaats. Ook
deze editie van het kerstdiner belooft
weer een spektakel te worden! Om
18:00 uur start de borrel en om 19:00
uur gaan we aan tafel. We starten
met een amuse vooraf, gevolgd door
een viergangendiner met een
passend wijnarrangement en een live
optreden. Alle ingrediënten voor een
onvergetelijke, gezellige kerstavond
zijn …
Lees verder

RZV-ledenfeest!!
Na de kerst-tapasavond op vrijdag 20 december zal de RZV haar deuren sluiten voor de
winterstop. Dit jaar duurt de jaarlijkse winterstop langer dan dat jullie van ons gewend zijn. Op
woensdag 1 januari zal de traditionele nieuwjaarsreceptie plaatsvinden. Na de nieuwjaarsreceptie
wordt er een akoestisch plafond aangebracht in het clubgebouw. Dit zal de gehele maand januari
in beslag nemen. …
Lees verder

Tapasavonden
Er zullen in 2019 nog twee
tapasavonden plaatsvinden. Om
maar gelijk met een primeur te
beginnen: op zaterdag 23 november
zal de eerste tapasavond op een
zaterdag plaatsvinden! Deze
tapasavond start met een borrel om
17:00 uur, vanaf 18:00 uur zullen de
eerste tapashapjes worden geserveerd. Op vrijdag 20 december vindt het tweede kerstdiner
plaats. Dit zal geen traditioneel kerstdiner …
Lees verder

Kort verslag
Algemene
Ledenvergadering
Najaar
Op vrijdag 25 oktober jl. vond RZV’s
Algemene Ledenvergadering Najaar

plaats. Op de agenda werden zowel
serieuze als feestelijke zaken
behandeld. Hieronder een kort
verslag. Voorafgaand aan de
vergadering werd er met elkaar
gegeten. Het was gezellig en druk!
Tegen 20.00 uur vulde de bovenzaal
van het verenigingsgebouw zich met
nóg meer leden en andere
belangstellenden en kort hierna kon
de vergadering …
Lees verder

Aanmelding
nieuwe leden
Onderstaande kandidaatleden zijn
uitgenodigd voor de eerstvolgende
ballotageavond op woensdag 20 november. Jacco Huijgen, 30 jaar uit Pijnacker. “Ik bezit sinds
kort een Laser standaard en wil deze graag het gehele jaar bij de vereniging stallen en deelnemen
aan de wedstrijden. Mijn collega Nic Bol is lid van de RZV en raadde mij aan om lid te worden van
deze …
Lees verder

NCK Teamzeilen
voor verenigingen;
RZV zilver en
brons!

In het weekend van 19 en 20 oktober
vond het Nederlands Club
Kampioenschap Teamzeilen voor
Verenigingen plaats op de Kralingse
Plas Het NCK Teamzeilen is een
jaarlijks evenement waar
zeilverenigingen tegen elkaar strijden
om de titel Nederlands Club
Kampioen Teamzeilen. Er werd
volgens het 2K-format gezeild: twee
boten per team,vier boten aan de
start. Het team dat als laatste over …
Lees verder

Laser zeilen op
zondagmiddag
Zondagmiddag even een paar uur
zeilen? Afhankelijk van de
weersomstandigheden varen we de
komende maanden op zondagmiddag
vanaf 13.30 uur. We trainen informeel
en evalueren erna aan de bar. We
starten door middel van een
“hazenstart” en kiezen een vaste boei
uit die als bovenboei gebruikt wordt
waarna we voor de wind varen om vervolgens weer opnieuw te starten. In …
Lees verder

Copy gevraagd
Heb je een spannende wedstrijdserie achter de rug of een leuke belevenis op het water
meegemaakt? 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".

