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Duko Bos: via Melbourne naar Tokyo
Ja, dat is mijn grootste doel voor 2020. Na een goede tweede helft van 2019 waarin ik gelukkig
weer boven mijn ziekte van Pfeiffer ben gekomen en ook nog goede resultaten in de Laser
standaard heb kunnen neerzetten (10e plaats Europees kampioenschap en Nederlands
kampioen) wil ik mijn laatste kansen om een ticket naar de Olympische Spelen te verdienen met
…
Lees verder

Lezing "Vrouwen
kunnen niet zeilen"
door Wieke van
Oordt
"Natuurlijk kunnen vrouwen zeilen,
maar waarom doen ze het dan niet?
Of nou ja, in ieder geval minder dan
mannen. Toen Wieke van Oordt een paar jaar geleden ging zeilen viel het haar op dat ze minder
vrouwen dan mannen op boten zag. Ze sneed het onderwerp op elke boot waar ze kwam aan en
verzamelde reacties. In haar boek …
Lees verder

Zeelandtocht 2020
Wat een enorme respons kregen wij
op de enquête over de grote
botentocht, geweldig! Dank daarvoor,
en ook voor de losse mailtjes die
gestuurd zijn over de tocht. Naar
aanleiding van alle input is het plan
nu als volgt (de korte samenvatting):
Weekend van 6 en 7 juni Grevelingen/Oosterschelde opstappers van harte welkom - steigerborrel/diner/bolussen - ook van …
Lees verder

Loflied op de RZV
Tijdens het kerstdiner heeft
woordkunstenaar Christopher Blok
onderstaand loflied op de RZV
voorgedragen. Christopher Blok –
“Compassie” Vanaf 22 november
1912 hijsen we hier samen zeilen,
stappen we samen aan boord van de
boodschap die ons een ervaring
rijker. Samen houden we een oogje in
het zeil, en zetten we alle zeilen bij tot
we de wind in de zeilen …

Lees verder

Aanmelding nieuwe leden
Onderstaande kandidaatleden zijn uitgenodigd voor de eerstvolgende ballotageavond op
woensdag 5 februari. Wolter Hoffmann (chirurg) uit Rotterdam. Zijn zoon Niels is reeds lid. Wolter
wil zelf ook gaan zeilen. Eric Mieras (managing director) uit Rotterdam. “Ik heb lang gezeild en
een eigen boot gehad, maar dat is er de laatste jaren bij ingeschoten. Ik wil het nu weer
oppakken.” Bovenstaande …
Lees verder

De geschiedenis
van de weergaloze
Valk 612
Valk 612 werd gebouwd in 1967 door
Jacques Kraan van Jachtwerf Kraan,
de vader van de huidige valkenzeiler Bart Kraan. De boot werd destijds gebouwd voor zijn
jongere broer Bart en hij geeft de boot de legendarische naam "De Gladde Aal", niet verwonderlijk
natuurlijk als je palinghandelaar bent. Het schip heeft in de loop der jaren diverse eigenaren
gehad. Ook …
Lees verder

Werkzaamheden
plafond gestart
Na een geslaagde nieuwsjaarsborrel
op 1 januari is op 6 januari klusbedrijf
Dieleman met zijn medewerkers
gestart met de operatie “akoestisch
plafond”. Om aan dit project te
kunnen starten moesten eerst de
nodige voorbereidingen worden

getroffen. Zo is de bovenzaal op
vrijdag 3 januari volledig gestript en
afgeplakt met dan aan de
behulpzame vrijwilligers Jan Huib van
de Stadt en …
Lees verder

Voorjaarstrainingen Optimist
In samenwerking met W.V. Aegir en de K.R.&Z.V. de Maas organiseert de RZV in het voorjaar van
2020 een reeks van vijf wedstrijdtrainingen voor zeilers die in dat jaar de Combi Rotterdam in de
Optimist willen gaan wedstrijdvaren. De trainingen zijn bedoeld voor zeilers in de Optimist Junior,
Benjamin en Groen. Er wordt afwisselend getraind op de Kralingse Plas, op de Bergse Plassen of
Port …
Lees verder

Woensdagavond
lopen/schaatsen
Behalve het hardloopgroepje op
woensdag is er tegenwoordig ook een

groepje dat op de Schaatsbaan Rotterdam een uurtje schaatst. De lopers starten om 19.00 uur
vanaf de RZV. De schaatsers rijden van 19.00 - 20.00 uur op de ijsbaan tijdens het "norenuurtje"
hun rondjes. Het niveau is verschillend, wanneer je zin hebt kun je meedoen met ons wekelijkse
schema. De …
Lees verder

Belangrijke
wijzigingen
Watersportverbond wedstrijdsport 2020
Voor 2020 staan er een aantal wijzigingen op de planning voor zowel deelnemers als
organisatoren. Voor zeilers is het van belang dat vanaf 2020 je licentie niet meer automatisch
wordt verlengd. Ga je in 2020 wedstrijdzeilen en heb je daarvoor een licentie nodig? Ga dan snel
naar Mijnwatersportverbond en koop vandaag nog je licentie. Je hebt overigens voor de
Woensdagavondwedstrijden …
Lees verder

Kerstdiner 2019
Kerstdiner 2019 ( milieuvriendelijker
kan bijna niet) Bij de ALV in
november stond het diner al
aangekondigd op het bord achter de
bar. Eigenlijk stonden er twee
mogelijkheden. Een viergangendiner
op woensdag en een tapasavond op
vrijdag. Vorig jaar hadden we voor de
tweede avond gekozen die ook uit
een viergangendiner bestond. Het
nadeel van die keuze (en gelijk …
Lees verder

Bovenzaal in
januari gesloten

Na de nieuwjaarsborrel op 1 januari
zal de bovenzaal van ons
clubgebouw voor ongeveer 3 tot 4
weken worden gesloten om een
aantal ingrijpende veranderingen te
ondergaan. Het board tussen de
dakspanten zal worden vervangen
door een constructie met
hoogwaardige akoestische kwaliteit.
Dit leidt tevens tot betere warmte isolatie en brandveiligheid. De diverse electraleidingen die nu
over het plafond lopen …
Lees verder

Race Day 010
Komende winterperiode zijn er weer
Race Days op de Kralingse Plas. In
samenwerking met de Maas zal IDT
Sailing in de Optimist, Splash, RS
Feva, Laser en Olmpiajol wedstrijden
organiseren op de Kralingse Plas. Er
zijn 9 zondagen gepland: 8 december
19 en 26 januari 2, 9, 16 en 23
februari 1 en 8 maart De eerste start
is om …
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".

