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Maatregelen
Coronavirus RZV
In lijn met de landelijke maatregelen
met betrekking tot het Coronavirus
hebben wij voor de leden en gasten
van de RZV stappen genomen in
navolging van beleid van de overheid
en het Watersportverbond. De
openingstijden zijn deels aangepast en alle bijeenkomsten en activiteiten zijn afgelast.
Openingstijden: De woensdagavond blijft vooralsnog open (vanwege de groepsomvang). Mensen
die de alom gecommuniceerde (verkoudheids)verschijnselen …
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

Winterlezing
"Presteren onder
druk" afgelast /
uitgesteld
Helaas is de lezing van Lucas
Schröder "Presteren onder druk"
afgelast / uitgesteld. 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 Mini Transat te gaan varen van Frankrijk naar …
Lees verder

Tapas avond 20
maart "Lente"
Na een geslaagde en druk bezochte
tapas avond in februari staat op
vrijdag 20 maart de volgende op de
planning. Aangezien 20 maart de
eerste lentedag van 2020 is zal het
thema van deze avond dan ook "Lente" zijn! Zoals gewoonlijk start de borrel om 18.30 uur en
zullen we rond 19.00 uur beginnen met de eerste ronde tapas. Naast …
Lees verder

ALV Voorjaar 27
maart 2020
uitgesteld tot
nader datum
Het bestuur van de Rotterdamsche
Zeilvereeniging deelt mee dat de
Algemene Ledenvergadering Voorjaar
welke zou worden gehouden op
vrijdag 27 maart 2020 wordt
uitgesteld. U wordt binnenkort op de
hoogte gesteld over de nieuwe datum. Het bestuur
Lees verder

Woensdagavondtraining Laser in april
Yes, het zeilseizoen gaat weer van start! Voorafgaand aan de Woensdagavondwedstrijden die op
6 mei van start gaan kunnen degenen die in topvorm aan de wedstrijden willen beginnen vanaf
woensdagavond 1 april (geen grapje) deelnemen aan de trainingen die georganiseerd worden. Bij
inschrijven voor de gehele Woensdagavondwedstrijdserie zijn de trainingen gratis. Ook zullen er
op zondag trainingen worden georganiseerd. Houd …
Lees verder

18 april boten te
water!!
Zaterdag 18 april a.s. komt de
mobiele kraan en gaan de boten te
water. Wanneer u eigenaar bent van
een schip op de wal dat op een bok
staat dient u zeker op tijd aanwezig te

zijn. Boten die op trailers staan en
met onze eigen vaste walkraan op de
kant zijn gezet kunnen deze dag ook
benutten om gebruik …
Lees verder

De nieuwe
lunchkaart
Vanaf zaterdag 14 maart is de keuken
ieder weekend open voor lunch!
Komt u ook gezellig lunchen?
Reserveren kan via gastheer@rzv.nl
of via 06 133 84 180. Natuurlijk is
lunchen zonder reserveren ook
mogelijk! De keuken is open voor lunch op zaterdagen tussen: 11.00 - 14.00 uur en zondagen
tussen: 12.00 - 14.00 uur.
Lees verder

Zeelandtocht 2020
De locatie is bekend, we gaan 6 en 7
juni naar Bruinisse! Ligplaatsen
worden gereserveerd, steigerborrel
wordt geregeld, restaurant is
besproken en voor de Zeeuwse
bolussen wordt gezorgd. Op de
website en in de volgende
nieuwsbrief volgt weer meer info!! Dus zeilers, bemanningsleden, opstappers, leden die alleen
mee willen dineren, en zondagochtend koffie drinkers: houd de website en nieuwsbrief in de
gaten. Mocht …
Lees verder

Informatiedag 19
april radiozeilen op
de KZC
Op 19 april 2020 wordt op de
Kralingsche Zeilclub KZC in Rotterdam het Landelijk Treffen georganiseerd voor radiozeilend
Nederland. Het radiozeilen in Nederland heeft de afgelopen jaren een vlucht genomen met enkele
honderden nieuwe RC-zeilers in nieuwe klassen zoals de Dragons met de DF65 en de DF95. Met
deze RC-zeilboten worden wedstrijden gezeild volgens het boekje "Regels voor wedstrijdzeilen
2017-2020" …
Lees verder

William Zielinski
mooi derde in
Vilamoura
Jeugdlid William Zielinski maakte na
de zomer de overstap van Optimist
naar Laser 4.7 en selecteerde zich
voor het NTT (Nationaal Training
Team). De eerste weekenden werd er
getraind in Scheveningen waarna
eind november de hele karavaan zich verplaatste naar Vilamoura in Portugal waar in de winter
doorgetraind werd onder perfecte omstandigheden! William deed tijdens deze wintertrainingen
mee aan de …
Lees verder

Van harte
gefeliciteerd!
De RZV gaat haar jarige leden per email feliciteren en een cadeautje
aanbieden. Daarvoor is het natuurlijk
wel belangrijk dat je geboortedatum
en e-mailadres correct in de
administratie van onze e-Captain
staan. Mooie aanleiding om eens in e-Captain te kijken om te checken of al je gegevens (nog)
goed staan. Ook je adres en je mobiele privénummer (van belang voor …
Lees verder

RZV'ers in
spannende finale
"Slag om Delft"
Een matchrace-evenement, maar dan
midden in het centrum van Delft! De
15e editie van deze 'Slag om Delft',
met de 'Kolk' als strijdtoneel, kende
twee teams met RZV-leden.
Uitgerekend die twee teams
belandden in de spannende finale. Zaterdag begon het jaarlijkse evenement, georganiseerd door
de Delftse Studenten Wedstrijdzeilvereniging Broach, met twee 'round robins' (halve competitie).
Team OlDeColk, bestaande uit Coen …
Lees verder

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

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.

Sluiting copy 15 april 2020

