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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

RZV goed
vertegenwoordigd
tijdens eerste
Winterwedstrijden

Braassemermeer!
Zondag 19 januari was het tijd voor
het eerste ‘officiële’ potje zeilen van
2020 op de Braassem. Zowel de
winterwedstrijden (J/22 en SB) als de
winterdivisie (MaxFun25) werden weg
gestart in een mooi januari zonnetje.
De RZV was dan ook sterk
vertegenwoordigd in alle
wedstrijdvelden. Op de Braassem
worden naast de winterwedstrijden ook de WinterDivisie georganiseerd. Dit zijn 8 korte …
Lees verder

Voorjaarstrainingen Optimist
Je kunt je weer inschrijven voor de voorjaarstrainingen! 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 …
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

Twee RZV-ers
strijden voor ticket
naar Tokio
Van 11 tot en met 16 februari werd
het wereldkampioenschap Laser
standard in Melbourne verzeild. Een
zeer sterk bezet veld met vijf
Olympische medaillewinnaars aan de
start. Het WK is belangrijk voor veel
internationale zeilers omdat dit evenement voor veel landen een selectie is voor deelname aan de
Olympische Spelen. Om een ticket te verdienen naar Tokio moet de zeiler …
Lees verder

Komt dat horen!
Op 8 februari jl., één week later dan
de oorspronkelijke planning, werd het
nieuwe plafond opgeleverd en het
clubhuis weer opengesteld. De
kosten zijn binnen het budget
gebleven en er is ook een
aanmerkelijk bedrag aan subsidie van
de gemeente Rotterdam ontvangen.
De akoestische kwaliteit van het plafond is conform de verwachtingen. De zaal heeft een
opmerkelijk ander geluid. De …
Lees verder

Tapasavond 28
februari, thema
"Spanje"
Aankomende tapasavond gaan we
terug naar de oorsprong van tapas,
met Spanje als thema. De borrel
voorafgaand aan de tapas avond zal
starten om 18.30 uur. Uiterlijk 19.30
uur gaan we starten! Kosten voor deze avond bedragen € 17,00 per persoon. Uiteraard is er ook
weer een passend wijn arrangement verkrijgbaar voor €10,00 per persoon. Aanmelden? Dat kan
vóór 26 …
Lees verder

Aanmelding nieuwe leden
Onderstaande kandidaatleden zijn uitgenodigd voor de eerstvolgende ballotageavond op
woensdag 12 februari. De heer W. Hoffmann uit Rotterdam. Zijn zoon is reeds lid. Wolter wil zelf
ook gaan zeilen en wil graag een bootje op de vereniging leggen. De heer A. Holtrop uit Haarlem
wil graag meedoen aan de Woensdagavondwedstrijden in de Laser. De heer E. Mieras uit …
Lees verder

Bericht van de
penningmeester
Laat geen geld liggen! In de ALV van
maart 2019 werd Peter van Veen
opgevolgd door ondergetekende als
penningmeester. Mij werd begin van
dit jaar ingefluisterd dat het
gebruikelijk is dat de penningmeester
in de Nieuwsbrief een update
verstrekt van de stand van zaken. Als
ik dat geweten had was ik niet aan het penningmeesterschap begonnen, maar ik kreeg nog …
Lees verder

Winterlezingen 2020: nieuwsupdate
Er staan nog twee interessante lezingen op de rol: op 23 februari om 16.00 uur (Wieke van Oordt)
en 15 maart om 17.00 uur (Lucas Schröder)! En aansluitend aan de lezing is er de mogelijkheid
om een winterlezingen-dagschotel te nuttigen. De laatste twee winterlezingen staan gepland, en
het beloven twee uitermate interessante bijeenkomsten te worden. Zoals eerder al aangekondigd
komt …
Lees verder

Winterlezing
"Presteren onder
druk" door Lucas
Schröder
Op 15 maart om 17.00(!) uur komt
Lucas Schröder een lezing geven. De
titel van zijn lezing is "presteren onder
druk". Lucas Schröder is de snelste
Nederlander ooit in een van de zwaarste oceaan zeilraces ter wereld: de Transat 6.50 solo
oceaanrace van Frankrijk naar Brazilië. Lucas Schröder heeft na een corporate carrière het roer
omgegooid om als wedstrijdzeiler de …
Lees verder

Uitnodiging ALV
Voorjaar 27 maart
2020
Het bestuur van de Rotterdamsche
Zeilvereeniging nodigt alle leden uit
tot het bijwonen van de Algemene
Ledenvergadering Voorjaar welke

wordt gehouden op vrijdag 27 maart
2020. Aanvang van betreffende
vergadering is 20.00 uur en de locatie
is de bovenzaal van de
Rotterdamsche Zeilvereeniging,
Kralingse Plaslaan 113 te Rotterdam.
De Agenda, de conceptnotulen van
de afgelopen Algemene
Ledenvergadering Najaar 2019 en …
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".

