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Nieuwsbrief van de R&ZV ’Naarden’

Voorwoord door voorzitter Bert Piels
Hierbij de laatste nieuwsbrief van het bijzonder jaar 2020. Een jaar dat

minder wedstrijden bracht en vooral ook veel minder sociale activiteiten.

Toch hebben we er nog 10 heerlijke woensdagavondwedstrijden uit kunnen persen. En

de foto’s bekijkend, veel avonden met super weer en voldoende wind!

Verder hebben wij de HH-Cup en de Pampus Regatta gevaren en twee wedstrijden van

de Pinguïn Cup van Almere Haven. De Frostbite is helemaal niet gevaren, want toen

het nog mocht was er zoveel wind dat het onverantwoord was om te gaan varen. 

Als de R&ZV Naarden kunnen wij nog maar

net het hoofd boven water houden. Moesten

wij aan het begin van dit jaar vaten bier weg-

gooien omdat ze over de datum waren, moe-

ten we aan einde van dit jaar vaten weg doen

omdat de Frostbite niet doorgaat. Gelukkig

blijven onze leden nog lid, en betalen zij bijna

allemaal trouw hun contributie. Mocht u contri-

butie nog niet betaald hebben dan hierbij de

vraag doet dit nog voor 2020 nog even. De bar

heeft - indien open - de mogelijkheid om te

pinnen. Tegenwoordig ook met je telefoon via

Apple-pay. Wij zitten niet stil om de contanten

stroom zo klein mogelijk te houden. Otto van der Wal is de voorzitter van onze clubhuis-

commissie en hij blijft nog langer dan het afgesproken jaar. Voor het clubhuis hadden

wij een lijst met wensen en die zijn nagenoeg allemaal gerealiseerd. Beamer en scherm

hangen aan het plafond, er is een Bluetooth streamer voor het geluid, een audio mixer

voor de microfoons en coronaproof ventilatie. Ook wordt gezorgd voor nieuw, beter co-

ronaproof, meubilair, zodat we klaar zijn voor ouderwets gezellige baravonden!

Verder hoop ik dat wij vanaf 14 april weer gewoon gaan zeilen, en dat wij ook een toer-

tocht over zee kunnen maken. Der is een nieuwe toercommissie in oprichting bij de

R&ZV Naarden. Dus het is aan de R&ZV om voor onze leden en ligplaatshouders van

Jachthaven Naarden een leuke gezellige tocht te organiseren. Er zijn plannen voor een

retourtje Scheveningen in het Hemelvaartweekend. Ook zijn er plannen om in het

weekend het clubhuis een middag open te stellen voor sociale contacten.

Onlangs is de Wedstrijdcommissie uitgebreid, zeer gemotiveerd en met veel plannen

en ideeën om 2021 een super leuk en gezellig jaar te maken, 

met veel mooie zeilmomenten en hopelijk veel nieuwe leden!

Voor het hoofdbestuur zijn wij nog naarstig op zoek naar een secretaris. 

En mijn houdbaarheidsdatum begint ook op te raken. 

Vanuit het bestuur wens ik u alvast prettige feestdagen en een beter jaar dan 2020 toe.  

Alissa PR Wedstrijdcommissie-lid
Bert Voorztter R&ZV Naarden



    

Gratis opleiding tot Club Official (lid wedstrijdcomité)
In 2020 is het plan opgevat om in de winter een opleidingsdag te organiseren om zo meer

kennis binnen de vereniging te krijgen over het organiseren van een zeilwedstrijd. Op dit

moment is het helaas niet mogelijk om die dag fysiek te organiseren, maar dat die dag er

komt staat al wel vast! 

Om je alvast voor te bereiden kan je zeven gratis online cursussen volgen. Iedere cursus

duurt ongeveer 30 minuten en bestaat uit een aantal hoofdstukken met korte uitleg, 

foto’s, graphics en animaties. 

Elk hoofdstuk wordt afgesloten met twee meerkeuzevragen.

Als je alle meerkeuzevragen goed hebt beantwoord, ontvang je een digitale Badge.

Het Watersportverbond registreert je vervolgens als ‘Club Official’ in de functie waarvoor

jij de cursus hebt afgerond. Na het afronden van de volledige reeks, ben je Allround Club

Official. Dit is tevens de instapeis voor de niveau 3 official opleiding Jury en Wedstrijdlei-

der mocht je nog meer willen leren. 

De cursussen zijn te vinden via www.watersportacademyonline.nl

R&ZV Naarden ook op social media!
Zoals vele leden van de R&ZV Naarden al hebben gemerkt zijn wij tegenwoordig ook actief op 

sociale media zoals Facebook en Instagram. Alle berichten die op onze website worden geplaatst wor-

den direct gelinkt waardoor jij als volger nog sneller op de hoogte bent van al het nieuws betreffende de

R&ZV Naarden!

Facebook

Instagram

Voor vragen over social media mag je contact opnemen met Alissa Jalink via;

alissajalink@hotmail.com
Let op: Als je op je eigen social media account een bericht post kan je de R&ZV Naarden taggen door

#rzvnaarden te gebruiken.



Aan boord bij… Ivo Koopmans

Hoe lang ben je/zijn jullie lid van de R&ZV Naarden?

Sinds 2015 en ook meteen deelnemer bij de WAC geworden. Wij zijn nog altijd heel blij

met dat besluit, want deze wedstrijden bieden een laagdrempelige mogelijkheid om

kennis te maken met het wedstrijdzeilen. Was niet mijn doel, maar door een toevallige

kennismaking met een lid tijdens het winteronderhoud werd ik enthousiast en zijn we

begonnen

Met welk type schip varen jullie en zijn er bijzonderheden over te vertellen?

Jeanneau type poker 27 uit 1978, niet bewust naar gezocht, maar toevallig tegen aan

gelopen. Het is een heerlijke boot, vooral lekker om te merken hoeveel wind hij kan

hebben

Wat is de naam van het schip?

De Jeanne,
de naam bij aanschaf en we waren te lui om de stickers te verwijderen ;-)

Wie doet wat aan boord?

Ivo roer, Jeroen voordek, Xander en Paul bediening Genua en bewaken de

gewichtsverdeling

Wat kenmerkt het team?

Veel gezelligheid aan boord, met een gezonde discussie over de wedstrijd tactiek en

ideale koers

Het inschrijgeld voor de WAC 2020 is door iedereen betaald? 

Namens Janneke en Wedstrijdcommissie bedankt!

Rabobanknummer: NL73RABO 0372.227.899 t.n.v. R&ZV Naarden

Het bedrag was €30,- En blijft voor 2021 hetzelfde bedrag.



Karakters aan boord:

Jeroen onze tweede kapitein vanaf het voordek (met knipoog)

Xander en Paul spierbundels die weinig woorden nodig hebben

Gerard is met zijn enorme ervaring onze tacticus die graag gezien wordt aan boord,

maar helaas afgelopen seizoen door omstandigheden niet vaak mee kon zeilen

Wie is de meest geduchte tegenstander?

De Lyra, vooral bij wat meer wind

Wat is jullie leukste herinnering aan de WAC? 

Dit zijn er heel veel: van een 1e postie, tot winnen van een onderlinge strijd met

een andere boot, of achteraf lachen om voorgevallen situaties

Hebben jullie nog dromen voor de toekomst?

Bull shit, gewoon lol hebben

Hebben jullie nog een tip voor andere zeilers? 

Probeer, met beleid, alles uit Algemene tip;
schadevrij varen is in onze ogen de belangrijkste regel. 

Laat elkaar ook bij onbedoelde fouten in zijn/haar waarde.

Waarom moeten mensen gaan wedstrijdzeilen?

Hele goede mogelijkheid om echt te ontspannen en toch fanatiek bezig te zijn. Je

gebruikt je boot zoveel vaker. En je krijgt er heel veel leuke sociale contacten bij!

Wedstrijdzeilen bij de R&ZV ‘Naarden’
Voor zowel de beginnende als de doorgewinterde wedstrijdzeiler is de R&ZV Naarden the place

to be. Het plezier staat bovenaan en de passie voor deze sport is onze gemene deler. Niet voor

niets kent R&ZV Naarden wedstrijdzeilers van alle niveaus maar welk niveau je ook bent, je gaat

altijd beter zeilen door wedstrijden te zeilen. 

Zoals bekend is 2020 een raar jaar. We hopen dat iedereen gezond blijft en hopen dat we vol-

gend jaar weer lekker kunnen wedstrijdzeilen met en tegen elkaar. 


