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Hieronder vindt u een overzicht van de onderwerpen die momenteel aan de orde zijn

Wi nterbijee n komst 2OL2
Helaas heeft door omstandigheden de winterbijeenkomst 2012 geen doorgang kunnen vinden. We

hopen volgende winter weer een interessante lezing of presentatie te kunnen verzorgen.

Zomerbijeenkomst2OL2
Om de voorbereidingen voor de 'varende' zomerbijeenkomst te kunnen starten, is de datum alvast

gepland: Zaterdag 25 augustus 2012. Noteer dit alvast in uw agenda I Aangezien we vorig jaar in

Muiderzand bij elkaar kwamen, ligt het voor de hand dat 2Ot2 weer in het zuiden wordt gehouden

De definitieve locatie wordt zo snel mogelijk doorgegeven.

Federatie PolyClassics
De Contessaclub is actief betrokken bij de oprichting van de Federatie PolyClassics; een verband van

klassenorganisaties die zich ten doel stelt klassieke polyester zeiljachten in de vaart te houden.

Andere betrokken klassenorganisaties zijn die van de Trintella, de Marieholms, Nicholsons, Vindö,

Ecume de Mer, Albin Vega, Oceaan en Pion. Belangrijk criterium is dat het oorspronkelijke ontwerp

dateert van vóór 1976. Daarnaast moeten de karakteristieken van het scheepstype passen in wat als

'klassiek' wordt gezien, als is dit altijd arbitrair. De federatie organiseerde onlangs een workshop over

scheepselektra, en hield eerder een workshop over verfsystemen bij verffabrikant 'De lJssel'. Voor de

komende winter staan weer nieuwe workshops op stapel, o.m. over houtbewerking en

polyesterreparatie. Houd de site van de PolyClassics in de gaten: www.polvclassics.nl.

Daarnaast wordt op zaterdag 2 juni2OL2de eerste'PolyClassics Cup'gezeild op het lJsselmeer

voor Stavoren. Deze informele wedstrijden staan open voor alle klassieke polyester jachten die zijn

aangesloten bij de Federatie (zie hierboven), alsmede de jachten die lid zijn van de

Behoudsvereniging Klassieke Polyester Jachten (BKPJ). Gezeild wordt onder SW-rating en er zijn

diverse activiteiten aan de wal. Voor meer informatie en inschrijving: zie www.polvclassics.nl.

DVD 'A British lcon'over de Contessa 32
Marc Jennings, eigenaar van de Contessa 32 'Chilli Pepper' en tevens eigenaar van een audiovisueel

productiebedrijf met dezelfde naam (Chilli Pepper Productions), heeft een DVD gemaakt over het

ontstaan van de Contessa 32 en de legendarische reputatie die het schip verwierf. De trailer van deze

film is op 25 januarij.l. door Winfried Donkers per e-mail aan alle leden van de Contessaclub

toegestuurd. Wij hebben contact gehad met Chilli Pepper Productions over het bestellen van een

exemplaar; dit kan door een mailtje te sturen naar office@chillipeppertv.plus.com met het aantal

exemplaren en het verzendadres. Chilli Pepper zal dan de bankgegevens doorgeven waarop het

bedrag (GBP 18,99 + GBP 4,50 verzendkosten) kan worden overgemaakt. De DVD is overigens

Engelstalig en niet ondertiteld.


