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Succesvolle winterbijeenkomst in Willemstad

Zaterdag 23 maart j.l. verzamelden zich, na een sfeervolle gezamenlijke maaltijd in 'Bellevue', bijna

60 deelnemers zich in het Maritiem Gebouw in Willemstad voor de winterbijeenkomst van de

Contessaclub. De opkomst was groot door de komst van twee bijzondere en zeer gewaardeerde

gasten: Jeremy en Fiona Rogers, de grondleggers van de werf die in de loop van vele jaren honderden

Contessa's het licht liet zien. Kort geleden hebben zij het management van de werf overgedragen aan

hun zoon Kit, maar beiden zijn nog zeer betrokken bij het wel en wee van Contessa zeiljachten.

Naast een sprankelende presentatie door Fiona beantwoordde Jeremy op karakteristieke wijze de -
meest technische - vragen vanuit de zaal. Daarnaast deelde Anneke van Leeuwen haar ervaringen

met het zeilen op verschillende typen Contessa's, alle met de naam 'Black Lion', met name in het

wedstrijdcircuit. We bedanken alle sprekers voor hun bijdragen, en natuurlijk Jan en lneke Lambeek

van de 'Zilverling', die in Willemstad hun rol als gastheer en gastvrouw meer dan waarmaakten!
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Contessaclub zomerbijeenkomst 2013

Het is al eerder aangekondigd: onze zomerreünie vindt dit jaar plaats op zaterdas 7 september in

Hellevoetsluis, waar Henk en Mieke Ruhl van de 'Metula' weer onze gastheer en gastvrouw zijn.

Nadere informatie volgt zo snel mogelijk, maar noteer alvast de datum in uw agendal

PolyClassic Cup 2013

UITNODIGING
POLYCLASSIC CUP 2073

ln 2011 werd de eersle edlt¡e van de PolyClassis Cup rr¡nuit Stnvoren in het Noorden rnn f{ederhnd

6eor6aníseerd. Voor 2013 is geko¡sn voor êên k¡cãt¡e ¡n het ¡uidtn vaû ilede¡land. De Mycb$¡c
Ct¡p 2013 wordt an hêt weekend van 19 tot Gn met ¿1 jul¡ ¡013 vanult de jachthaven van

Middelhårn¡s opbê¡ Haringylþt georgah¡seerd. Mlddeharnis is een gesr\n¡þ en een gcælllge plaats

en ligt voor velen op de route naar Hellevoetslt¡is. wa¿r van ¡4 tot en met 28 jvli de Dutch Classic

Yecht ßesåtta wordt çorganiseerd.

Oe PolyClassic Cup 2Ol3 is een ey€nemerit om kennis met elkaâr te maken, ervadngen uit te
vris elen, €llâars reil¡edrten te b€¡nond€ren en eeö pâar v¡¡endschåppelijke wedstrijden te re¡þn
onder Þiding van de plaat*elijke ¿e¡lveren¡grng WatersÞor! VsreniÊin¡ Flacquc?.

Vø^rtopiae Ðlon!þa:.
Vrijdagmiddag 19 juti

VrijdaSevond 19 iuli
Zälerdatôchtmd 2û iuli

A¡nko¡nst deelnemende Polyclarsic r€¡ljachten

om 2o.3o uur offic¡êh openíng korte uitleg orer wedsarí¡d.eil€n

Om 9.ú uur paläver en oflì l1.0Ode 9târt vån de eefrte reilwedetrlld

Deelnemers die niet met hun trcts oon de leilwedsúijden deel willen nemea kunnen em genmeolijke

tocht vore ol dp wedstr¡jden vanof het woter wlgen,

Zaterdagavond 20 iul¡ Vanaf 19.0Ouur d¡ner en prilruitrÊ¡king (locatþ volgt).

ZondåE 2l juli Om 12.ü) ¡5 d€ Polyclassic Cup 2813 ten einde. Deelnemers aan de

Outch Gâsric Yðcht Regatta hunnen evenlueel Seramenli¡k richting

Hdle\¡oetsluis ¿e¡l€n.

Deelnemen;

l(lðssieke polyêster aeiliachten aðngesloten bii d€ Federath r¡oor fuhrclerstc Zerliächtèn zrin

uitgenú:digd vot:r deelname aan het ev€nement, Oeelnsme voo. ëigettafcn aangesloten bii de

8¿horrdsvsrF,nqinÊ {la$sieke Polvêstrr Jächen ¡s ondcr rrÞorbehoud vðn n¡imle in de iachthavûn.

U kunt ¿¡ch voor dere rweede Polyclasslc Cup yoorlopp iri$chrliven op www.polyrlårsicr,nl. I'Já

eanm8ld¡ng via de¿e site kriþt u van de o*ganisalie een volledig inschrijfformulier toÊgezonden. Dit

Íngevulde inschrijfforrnulier dient ulterliik 6 iuli 2O13 bij de organisðtie binnen te ¡i¡n. Het

in xh ri jfgeld voo r deelnamen aan het evenement b€drãôE$ € 17.50 per boot en nog een! € 1 7,50 âls

u mee gaaÌ doen ¡an de rÈllw€detrijden op ¡älerdâB. De kosten van hêt dlnèr r¡in no,g niet bekend.

Aonvull ende iníor mo t I e :

Op Freebook is ook een speciale paginâ van d€ Pr:lyClassic Cup 2013.

kunt u cootâct met de orgåñi5{tie van h€t evenemeût opnemef¡

st¡¿n ook uelþ foto's en ¡elfr een f llmp¡e valt het evene.!tr)nt in Stavorêû.
{dei*. tk+. "}"

hopen u oF ur¡ldt 19 J¡¡l !! rnagslr
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er eûorm veel ¡in in, cn lvlirtdüllffi'


