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Contessaclu b Zomerreünie 2013

Hierbij de definitieve aankondiging van de Zomerreünie van de Contessaclub, die wordt gehouden op

zaterdag 7 september 2OL3 in Hellevoetsluis, waar Henk en Mieke Ruhl van de 'Metula' weer onze

zeer gewaardeerde gastheer en gastvrouw. Het programma ziet er als volgt uit:

x vrijdag 6 september (middag/avond): aankomst van de schepen bij de W.V. Hellevoetsluis

(Heliushaven, de jachthaven die het meest aan de Haringvlietzijde ligt);

* zaterdag 7 september rond l-0.00 uur: palaver met koffie en iets erbij;

* zaterdag 7 september vanaf ca. 1-1-.00 uur: twee informele wedstrijden op het Haringvliet (nadere

informatie hierover tijdens het palaver);

* zaterdag 7 september eind van de middag: borrel, babbel en barbecue in het clubhuis van de

W.V. Hellevoetsluis;

* zondag 8 september: ieder vertrekt zoals het hem of haar uitkomt.

Wij proberen evenals de vorige keren een korting te krijgen op het liggeld. Als bijdrage aan de reünie

(los van het liggeld) denken we aan ca. € 15-20 per persoon, van waaruit de kosten (koffie, een

drankje, avondeten en de organisatie van de bijeenkomst) gedekt zijn. De precieze hoogte hangt o.m.

af van het definitieve aantal deelnemers.

Daarom maar meteen het verzoek of jullie je, als ie overweeRt deel te nemen, alvast willen

aanmelden bij Henk Ruhl (henk ruhl@hotmail.com) en/of bij Jeroen Groenendijk

(i.groenendiik@htm.net), en daarbij ook aan te geven: a) naam schip, b) type schip, c) met/zonder

spinnaker, d) aantal mensen. Het gaat nu om een voorlopige aanmelding, die dus niet bindend is. Bij

voorbaat dank! Later deze zomer volgt verdere informatie over de details van de reünie.

Groeten vanuit Lymington

Jeremy en Fiona Rogers hebben ons kort na de winterreünie gemeld, zeer te hebben genoten van

hun deelname aan de bijeenkomst in Willemstad. Ze bedanken alle aanwezigen nogmaals hartelijk

voor de belangstelling en het aandenken aan onze lage landen. Waarvan akte!

Wijzigingen in de ledenlijst

Wij ontvingen de aanmelding van Dick en Jolanda Drost, die met hun CO-28 'Pintail' in Strijensas

liggen. Welkom bij de Contessaclubl

Daarnaast hoorden wij dat de 'Lecas' (voorheen van Christophe Declercq) is verkocht. Het schip

schijnt nu in Hellevoetsluis te liggen; wellicht kunnen we de nieuwe eigenaar interesseren voor het

lidmaatschap.

De nieuwste versie van de Ledenlijst is als bijlage bij deze Nieuwsbrief gevoegd.
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PolyClassic Cup 2013

Een herhaalde uitnodiging van de Federatie PolyClassics om deel te nemen aan de PolyClassics Cup

2013, die van 19 tlm 21 iuli wordt sehouden in Middelharnis. Voor de liefhebbers is dit een mooie

opmaat naar de Dutch Classic Yacht Regatta, die het weekend erna plaatsvindt in Hellevoetsluis.

Hieronder vinden jullie nogmaals de gegevens.

UITNODIGING
POLYCLASSIC CUP 2073

ln 2011 werd de eerste edltie van de PolyClassic Cup 'r'anu¡t Stavoren in het fi¡oorden ven f{eda¡hnd

Beorganis€end, Voor 2013 ß g€koren voor eèn loc¿tie in hêt Zuiden van lvedêrlônd. De MyCbrç¡c
Cup 2O13 r,¿ordt in het weekcnd van 19 tot ¿n ¡net 21 jull 2013 vaoult de iachthavcn van

Mldd€¡h¡rnis op¡et Her¡ngvlþt georg¡nlseerd. Mlddebarnir Ir eÊn FestvÍl¡e en een ge¡ell¡Be plaâts

en li8t voor velen op de route naar Hellevoetsluis, wa¿r van 24 tot en .net 28 juli de Outch ClôssÉ

Yacht Reratta r¡yordt gÊorg¡n¡ieerd,

Oe PolyClassic Cup 2O13 ¡s een erEnement om kennús met elkâar te maken, ervaringen uit te
wlsreJeo. elkaarg ¿eiljâdrten te berr/onderen en ee.r paar vriendschaWeliike wedstrüden !e ¡ellen

onder lcidlng van de plaal3elijke ¿e¡lverèn¡ß¡ñg wåteriport VerenhinÍ Flåcquqe.

Uoodaoiaepl,q4!"þs;
Vrildagmiddag 19 juli

Vrijd4avond 19 juli

¡âterdâÊÕch{eüd 2ö iull

A¡nkomst deelnemende Poly(lassic reil.lachten

Om 2o.3O uur offisi€þ opening korte uitlag over wedstri¡dze¡len

Om 9.æ uur pãlå\rer en om ll.00 de stàrt vân de eergte reilwedrtrijd

&elnemers die niet rnet hun trats ton de zeilv/edstr¡¡den deel willeñ ne¡nm kunnen een gezaotenlijke

tocht vorg, ol de wedsûijden vonof hel wateî volgen.

Zaterdagavcnd 2O juli Vanaf 19.0O uur diner en priisuitreiking {locat¡e volgt¡.

Zondag ¡L ¡uli tm 12.00 is de Polyf,larsic Cup 2013 ten einde. Deelnemers aan de

Outch Classic Yðcht Re3atta kunnen eventueel 6ei:amenliik richting
Hellevoetsluis zeibn-

Deelne¡nen.

Klãssieke púlyester ¿eiljachlen aançsloten baj de FedëratÞ mr PthÆlars¡c Zeiliðchten ¡ún

uitgenûdigd voo¡ deelname âan het ewnemenl. Ðeefname voor êi8€nåren aangerloten bii de

S,ehcludlrrÊrenEint Kl;rnsieke Polv€stÊr.tachÞn is onder vootbehoud vån ßr¡mte h de i¡chlhaven.

U kunt ¿ich voor de¡e tweÊdê Folvcle3sic Cup r¡oorþptq ¡nlchr¡¡vcn op www.@lvdåssics.nl. ¡¿à

a¡nmelding via de¿€ r¡te krijgt u van de organisatie een volledig Ínschrijfformulier toege¡onden. Dit

ingevulde in:chrijfforrnulier dient uiterliik 6 iuli 20lt bij de organisatie binnen te u¡¡n. flet
inrefirijfgeld vqor deelnamen ¿an het evenemeñt bedra¡gt € 17,50 per bool en nog e*ns € 17,50 

':ls
il mee gâai deen aan rle reilwedrtrijden op raterdaß. De kogtsn v¿n h+t diner ¿ijn no6 n¡et bek*nd.

Ad nvul[ efldÊ nf o{ ftto I I e :

Op Facebook is ook e*n spùcíal€ påg¡ne van de PolyCtassic CtrF 2013

kunt u co{rtâcÎ met de orgänisalie v¡n hel evenerflent opnemen

sti¡¡Ìn ook uele foto's en ¡n Stavûrenr"ffi f il.pffi n het eve nertnt

vÊ61 ¿¡n in, ên hogen e oF vrûdt U! ¡¡¡[ tr ilo8Êlr
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PolyClassics winterprogramma 2OL3-2OL4

De Federatie PolyClassics, waar de Contessaclub bij is aangesloten, bereidt ook dit jaar weer een

aantal interessante workshops voor die speciaal zijn toegesneden op eigenaren van klassieke

polyester zeiljachten. De voorlopige data en onderwerpen zijn als volgt:

r, zaterdag 14 december 2013: workshop Motoronderhoud en smering;

* ergens in januari 2014: workshop Epoxy (wegens succes herhaald);

* zaterdag 22 februari 2014: workshop Scheepselektra (idem);

't zaterdag 22 maart 2014 workshop Touwwerk splitsen in combinatie met workshop

P lezie rva a rtu igve rze ke ri n g.

De locaties en andere details worden later dit jaar bekendgemaakt. Voor meer informatie over de

PolyCla ssics zie www.polvclassics.nl

Financiële verantwoording

Bij de vele vrijwillige donaties die de Contessaclub in 2OI2 mocht ontvangen hoort natuurlijk ook een

korte verantwoording. Onze thesaurier lzaäk Versluis meldt dat over het eerste halfjaar 2013 in

totaal circa € 540 is uitgegeven. Deze uitgaven zijn hoofdzakelijk gelegen in de reiskosten en

representatie ten behoeve van onze gasten bij de winterreünie, Jeremy en Fiona Rogers. De

inkomsten kwamen, naast de donaties, voort uit een batig saldo op de bijdragen voor de

winterreünie. Door een zorgvuldig beheer van de liquiditeiten is de kaspositie van de club zodanig,

dat wij voor dit jaar kunnen afzien van een verzoek aan de leden om een vrijwillige bijdrage. Wij

danken de donateurs van 20L2 nogmaals van harte! Nadere informatie over inkomsten en uitgaven

van de Contessaclub is op te vragen bij lzaäk (izaakp(akonmail.nl).
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