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

Winterbijeenkomst 2013 - met Jeremy en F¡ona Rogers!
Zoals eerder aangekondigd wordt de winterreünie van de Contessaclub gehouden op zaterdag 23

maart 2013. Als zeer gewaardeerde gasten ontvangen wij ditmaal Jeremy en Fiona Rogers, die vanuit

Lymington overkomen om ons te ontmoeten, iets te vertellen over het ontstaan van de Contessa's en

vragen over all 'ins & outs' van onze schepen te beantwoorden. Wij zijn bijzonder vereerd en

verheugd om Jeremy en Fiona in onze kring te verwelkomen en hopen natuurlijk op een grote

opkomstl

De reünie vindt plaats in Willemstad. Na een gezamenlijke maaltijd (facultatief) omvat het globale

avondprogramma, naast de bijdrage van Jeremy en Fiona, een schets van de voorloper van de

Contessaclub, die in de jaren '70 van de vorige eeuw heeft bestaan, en een blik op de kenmerkende

verschillen tussen Contessazeilen en - zeilers in ons land en in het Verenigd Koninkrijk. Al met al een

gevarieerde avond die helemaal in het teken staat van ons karakteristieke schip.

Een eerste kostenindicatie komt uit op ca. € 20,00 p/p (excl. diner, incl. kopje koffie). Met het oog op

de zaalhuur en catering verzoeken we u even door te geven of . en met hoeveel oersonen. u denkt

aan de winterreünie deel te nemen: i.groenendiik@htm.net of 06.5142.2619. Bij voorbaat dank!

Zomerbijeenkomst 2013
Traditioneel houden wij de zomerbijeenkomst op de eerste zaterdag van september. Ook dit jaar is

dat de planning, namelijk op zaterdag 7 september 2073 (aankomst vrijdag 6 september) in

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

Federatie PolyClassics

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

heeft dit winterseizoen weer enkele workshops voor eigenaren van klassieke polyester zeiljachten

gehouden. Er staat er nog één in de planning, t.w. de Workshop Polvesterreparatie op zaterdag 16

maart 2013 in Arnhem. De uitnodiging van de PolyClassics is hierbij gevoegd. Meld u snel aan, want

er is veel belangstelling en het aantal plaatsen is beperkt!

Daarnaast is de tweede Po assics Cu 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). De PolyClassics Cup
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2013 wordt gehouden op zaterdag 20 en zondag 21juli 20L3 vanuit Middelharnis. Nadere informatie

hierover volgt.

Nog meer wedstrijdzeilen voor klassiekers: van woensdag24t/m zondag 28 juli 20L3 vindt weer de

tweejaarlijkse Dutch Classic Yacht Resatta (DCYR) plaats vanuit Hellevoetsluis. Ook ditmaal zijn

klassieke polyester jachten toegelaten. Meer informatie op www.dcvr.nl.

Tuimelscha kelaa r/zekering
Jan Lambeek, eigenaar van de CO-32 'Zilverling' (1977), meldt dat één van de twee zekeringen met

automatische tuimelschakelaar op het bedieningspaneel van zijn schip is gesneuveld. Hij zoekt een

nieuwe. De schakelaar is gemaakt door MCB Co. (Lupus) Ltd uit Engeland, type Lupus Midget, 104,

415V wisselspanning en 125V gelijkstroom. Mocht iemand een suggestie hebben:

iila m beek(ô kpn pla net. n l.
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