
Beste RZV leden,  

 

Welkom bij deze mooie kerstmaaltijd in een bijzondere tijd. Een tijd die in het teken staat 

van opgelegde beperkingen door de overheid in verband met het Covid 19 virus.  

 

Juist vanwege deze beperking was het extra fijn om een aantal leden nog live te kunnen zien 

bij het ophalen van de maaltijd en de wijn. 

 

Voordat ik begin wil ik heel graag alle vrijwilligers van de vereniging  bedanken voor hun 

inzet! top 

 

Als ik terugkijk in dit jaar heeft bijna alles in het teken gestaan van Covid met de benodigde 

maatregelen vanuit de overheid. Het begon in maart, op dat moment konden we niet 

bedenken waar we nu zouden staan.  

Maatregelen vanuit de overheid die onze sport en onze vereniging langzaam deed 

verlammen en ook wij kwamen tot stilstand. 

De vereniging ging zelfs een tijdje op slot maar mede dankzij het begrip en hulp van alle 

leden zijn we goed door deze tijd heen gekomen. 

Een lastige tijd om verbinding te behouden met de leden. Zeker ook aangezien twee 

kwetsbare groepen samen komen op het RZV-terrein, de jeugd en de senioren.  

Met inzet van ons allen zijn we daar goed in geslaagd. Met trots kan ik jullie melden dat we 

nog steeds een corona vrije vereniging zijn. 

 

Een tijdgeest die een beroep heeft gedaan op onze creativiteit.  

- Onder andere het zoeken van verbinding door leden persoonlijk na te bellen om 

contact te houden,  

- Horeca met zeer beperkte mogelijkheden en elke keer weer aangepast aan wet- en 

regelgeving,   

- En enthousiaste ouders die ons hielpen zodra het weer kon de jeugd te stimuleren 

met het zeilen op de plas. 

 

Om alles helemaal op zijn kop te zetten hebben we dit jaar ook een wisseling van gastheer. 

Van Niels naar Joeri, hier later meer over.  

 

Het is een tijd waarin we niet alleen contact onderhouden met de kleinkinderen via de i-pad 

maar ook dat de ledenvergadering via zoom georganiseerd wordt. 

We zoomen wat af. 

 

Het resultaat tot nog toe is een bloeiende vereniging, financieel gezond met een prachtige 

haven en een fantastisch clubhuis, zichtbaar op de woensdagavond tijdens de ledenavond. 

 

Kortom de RZV is er klaar voor. Zodra verruiming mogelijk is zullen we die benutten en alles 

in het teken stellen hier gebruik van te maken om zo snel mogelijk weer “back to normal” te 

komen. 

 



Door de huidige situatie missen we het smeermiddel van de vereniging, dit zijn jullie, onze 

leden, die komen naar de wekelijkse borrels, of in het weekend een kop koffie halen en 

daarbuiten op de boot een rondje varen. 

Omdat dit er nu niet is missen wij heel veel contactmomenten met informatie over wat ons 

als vereniging zoal bezighoudt. 

Een extra uitdaging voor het bestuur om te zorgen dat we goed begrijpen wat de wens is van 

onze leden uiteraard passend binnen de huidige tijdsgeest. 

We zullen extra ons best doen om dit te blijven compenseren en alle hulp daarbij is gewenst. 

 

Dit vraagt open en geweldloze communicatie van, en aan, eenieder, zonder vooroordelen of 

ingenomen meningen. Alleen dan houden we verbinding met elkaar over de zeilvereniging 

en de activiteiten die nog wel kunnen. 

Want veel is mogelijk en daar is dit kerstdiner een prachtig voorbeeld van. Vanavond wordt 

er binnen de zeilvereniging geschiedenis geschreven met een kerstmaaltijd op afstand 

binnen de 1,5 meter maatschappij ondersteund door een intermezzo van het Rotterdams 

Philharmonisch orkest in de persoon van Andere Heuvelman. 

 

Yvonne Marlies en Niels super top dat jullie dit mogelijk hebben gemaakt.  

Dank namens allen die hier aanwezig zijn 

 

Om deze opening af te sluiten wil ik graag met iedereen een toost uitbrengen op een 

prachtig en gezonde toekomst van de vereniging, met elkaar en ook vooral voor elkaar 

zonder voorkeur voor type boot, leeftijd, achtergrond of gedrevenheid. 

 

Proost! 

 

 

Ik hoop dat jullie klaar zitten met de amuses en een drankje voor het eerste deel van de 

avond: Wij hebben de eer om André Heuvelman te ontvangen vanavond voor een optreden. 

 

Maar eerst wil ik dit moment graag ook gebruiken om Niels alvast te bedanken en Joeri van 

harte welkom te heten. 

Niels een aantal jaren geleden ben je vol energie begonnen, het was niet makkelijk maar je 

hebt het uitstekend gedaan. Met een eigen stijl is het je gelukt om met eenieder van ons 

verbinding te krijgen, van jeugd tot student tot leden van verdiensten en als klap op de 

vuurpijl ook nog leren zeilen en ondertussen een eigen zeilboot en ben je geraakt door het 

virus van de watersport. Wij zijn blij je nu als lid te mogen verwelkomen. 

Uiteraard wensen je heel veel succes in je nieuwe uitdaging en zodra het kan komt er een 

passend welkom en vertrek momentum. 

 

Joeri, nu nog in Spanje, maar zodra het kan ben je meer dan welkom en zal het electronische 

hek voor je openstaan. De historie van de Happel familie neem je met je mee om daar een 

nieuw hoofdstuk aan toe te voegen, ook jij zal er een eigen touch aan geven. Als bestuur 

hebben er ontzettend veel vertrouwen in dat je dat gaat lukken. 

We kijken uit naar het moment dat de horeca weer open mag. 
 

 

Vervolgens wil ik graag André Heuvelman welkom heten 



 

Andre was sinds 1990 als trompettist en vanaf 1997 als solotrompettist verbonden aan het 

Rotterdams Philharmonisch Orkest, dat bekend is vanwege bijzondere concerten in ’s 
werelds mooiste concertzalen. Andre is een voormalig lid van het Nederlands Blazers 

Ensemble, dat bij het grotere publiek bekend is van de Nieuwjaarsconcerten die ieder jaar 

door de VARA op televisie worden uitgezonden. In februari 2014 verzorgde het Nederlands 

Blazers Ensemble ook het dankfeest voor Prinses Beatrix. Andre geeft regelmatig 

masterclasses en hij is docent aan het Rotterdams conservatorium Codarts. 

 

 

Tegenwoordig is André nog steeds verbonden aan het Rotterdams Philharmonisch Orkest. 

Daarnaast is hij ondernemer.  

Als ondernemer verbindt André mensen met muziek, elkaar en zichzelf. Zijn trompet is 

daarbij slechts het middel. Zijn boodschap is eenvoudig: “Op welke kwaliteit van jezelf kun je 
altijd vertrouwen, wat is jouw trompet?”.  
 

Eigenlijk zou André live optreden vanuit de kerk in Gouda. Ook voor hem is alles weer anders 

vandaag. En dus treedt hij op, zonder ensemble, vanuit zijn huis. Fantastisch dat ook hier een 

alternatief voor verzonnen is. 

 

Jullie voorzitter, 

 

Jaap Vonk. 

https://www.andreheuvelman.nl/trompettist/

