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

Overlijden
Wij zijn zeer bedroefd over het onverwachte overlijden van Gert-Jan de Nooij, tot kort geleden de

eigenaar van de CO32 'Dolphyn'. Gert-Jan was van meet af aan actief betrokken bij de Contessaclub

en een zeer regelmatige bezoeker van de zomer- en winterbijeenkomsten. Ook onlangs nog was

Gert-Jan aanwezig bij de reünie in Sint Annaland, waar hij als bemanning meezeilde op de 'Lacatrine'.

We herinneren ons Gert-ian als een raszeiler met veel humor en zullen hem zeker missen. Wij

wensen zijn nabestaanden veel sterkte met dit verlies.

Winterbijeenkomst 2013
Wij zijn druk bezig met de voorbereidingen van de winterbijeenkomst 2013. Noteer in uw agenda

(onder voorbehoud) alvast de zøterdagdvond von 23 mddrt 2073. Nader bericht volgt zo snel

mogelijk.

Zomerbijeenkomst 2013
Het is nog ver weg, maar toch werken we al aan de voorbereidingen van de zomerreünie 2013. Die

vindt hoogstwaarschijnlijk plaats op vrijdag 6 en zaterdog 7 september 2073 in Hellevoetsluis.

Noteert u dit - met potlood - alvast in uw nieuwe agenda; nader bericht volgt.

Donaties aan de Contessaclub
Na onze oproep hebben vele leden een vrijwillige bijdrage gestort op de rekening van de

Contessaclub. We willen de gulle gevers bijzonder bedanken voor hun bijdrage, die het de club

aanzienlijk makkelijker maakt om evenementen te organiseren en betrokken te zijn bij

koepelorganisaties als de Federatie PolyClassics. Voor leden die alsnog een vrijwillige donatie willen

doen: bankrekening 47.68.32.012 t.n.v. onze penningmeester, lzaäk Versluis te Haaften.

Kleding
Enkele jaren geleden bood de Contessaclub de mogelijkheid tot het bestellen van polo's met het CO-

logo. Omdat we merken dat hier animo voor blijft bestaan, willen we bekijken of een nieuwe actie

mogelijk is. We denken aan fleece mutsen en sjaals en aan donkerblauwe of eventueel
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witte/lichtgrijze polo's. Alle kledingstukken worden voorzien van een geborduurd logo. De prijzen

komen incl. BTW (indicatief) uit op € 25 à € 30 voor de muts en de sjaal, en rond € 35 voor de polo.

Bij voldoende belangstelling zullen de kledingstukken worden besteld; geÏnteresseerden kunnen zich

melden bij lzaäk Versluis: izaakp@xs4all.nl.

Federatie PolyClassics

De Contessaclub is aangesloten bij de Federatie PolyClassics (zie www.polvclassics.nl). Deze federatie

organiseert het komende winterseizoen weer enkele workshops voor eigenaren van klassieke

polyester zeiljachten, waarvoor ook de Contessazeilers van harte welkom zijn:

o Zaterdag L7 november 2012 om 14.00 uur een workshop scheepsonderhoud en rondleiding bij

Jachtwerf Rexwinkel in Numansdorp. Deze jachtwerf heeft een grote reputatie m.b.t. bouw,

verbouw en onderhoud van klassieke schepen. De rondleiding, waarbij u al uw vragen op het

gebied van houtverwerking aan boord kwijt kunt, is gratis. Wel graag aanmelden bij

info@vindo.nl.

o Zaterdae 15 december 2012. Workshop Scheepselektra in de Kaagsociëteit te Warmond;

aanmelding eveneens bij info@vindo.nl;

o Zaterdag 16 maart 2013, Wor kshop Polyesterbehandeling in Arnhem (precieze locatie en tijden

worden nog nader bekendgemaakt).

Daarnaast is de tweede PolyClassics Cup in voorbereiding; een bijeenkomst en onderlinge wedstrijd

voor klassieke polyester zeiljachten. De foto's en verslagen van de succesvolle eerste PolyClassics Cup

(Stavoren) zijn te zien op de website van de Federatie PolyClassics (zie boven).

DVD'A British lcon'over de Contessa 32
De DVD over de historie van de Contessa 32 is nog altijd verkrijgbaar (zie ook de vorige nieuwsbrief).

Bestellen 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.
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