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Contessaclub Winterreü nie 2014

Zoals eerder aangekondigd vindt de winterreünie van de Contessaclub plaats op zaterdagavond 29

maarl2Ol4, en wel in het clubeebouw van de K Westzeedijk 7, L398 BB te

Muiden, waar ons lid Toon Adriaanse van de 'La Fiesta' onze gastheer is.

De avond begint om 20.00 uur met enkele huishoudelijke mededelingen. Daarna zullen Christhope

en Barbara Declercq, zeer enthousiaste oud-Contessazeilers (CO32 'Lecas'), een presentatie houden

over hun deelname met hun nieuwe schip aan de befaamde Fastnet Race 201-3. Als ervaren zee- en

wedstrijdzeilers kunnen Christophe en Barbara alles vertellen over de bijzonderheden van het zeilen

met een Contessa in zware omstandigheden en op groot water. Naast de presentatie is er dan ook

alle ruimte om hen vragen te stellen en ervaringen te delen.

Om de kosten te dekken zal de bijdrage per persoon liggen rond € 15,00 (ter plekke contant te

voldoen). De route naar de KNZ&RV vindt u op de website van de 'Koninklijke': www.knzrv.nl. ln

verband met de planning en catering wil ik u graag verzoeken zo snel moqeliik door te qeven of u oan

deze ovond zult deelnemen (i.oroenendiik@htm.netl.

Het is een goede traditie geworden dat de Contessazeilers die dat willen, vooraf een gezamenlijke

maaltijd gebruiken. Het sfeervolle clubgebouw van de KNZ&RV, met uitzicht op het lJsselmeer en het

Muiderslot, biedt daarvoor alle mogelijkheden. Op korte termijn komen wij met een voorstel en kunt

u zich daarvoor aanmelden.

Wij hopen u op 29 maart weer in groten getale te begroetenl

t



Federatie PolyClassics

Van het front van de Federatie PolyClassics, waarbij de Contessaclub is aangesloten, het volgende

nieuws:

PolvClassics op de HISWA 201-4

Stønd PolyClossics

Tijdens de HISWA, die wordt gehouden van 5 t/m 9 maart 2OL4in de RAI in Amsterdam, heeft de

Federatie PolyClassics een eigen stand. ln de Federatie is afgesproken dat de bemanning van de

stand bij toerbeurt wordt georganiseerd vanuit de aangesloten klassenorganisaties. De Contessaclub

is ingedeeld voor de vrijdagavond (7 maart); Leon van Warmerdam en Camiel Dijkers van de CO26

'Dansende Zon' en Jeroen Groenendijk van de CO32 'Swan of Tuonela' zullen deze avond de stand

bemannen. Mocht u toevallig op de HISWA zijn: kom langs op stand nummer 05.2251

Extra kortíng op onlìne tickets voor polycløssic zeilers!

ln het kader van de 'HISWA Klassiek' heeft de organisatie een aparte kortingsactie voor leden van

klassenorganisaties van klassieke jachten in het leven geroepen van € 2 per ticket. Deze korting is

gedurende alle beursdagen geldig en geldt voor zowel de dagkaarten als de avondkaarten. De actie

geldt alleen bij de online kaartverkoop en niet aan de kassa en komt bovenop de standaard korting

die al wordt gegeven op online bestellen. Een dagkaart kost dan € 1-0,50 i.p.v. € 15,00, een

avondkaart € 6,50 i.p.v. € L0,00. Online tickets kunnen worden aangevraagd wia de speciale

webpagina www.hiswarai.nl/klassen-bo. Bij het bestellen moet de actiecode'HWl4klassen-bo'

worden vermeld. Mocht u belangstelling hebben: profiteer van deze kortingl

Gecom bineerde workshop Ve rzekeri ngen en To uwwerk

Op zaterdag 22 maart wordt in Arnhem een gecombineerde workshop gehouden over

jachtverzekeringen en het splitsen van touwwerk. De aankondiging en verdere details vindt u in de

bijgevoegde uitnodiging. Schrijf u snel in, want vol is voll

Brouwse Classics Resatta

Op vrijdag 20 en zaterdag 21juni 20L4 wordt weer de 'Brouwse Classics Regatta'georganiseerd voor

klassieke zeiljachten. Een sfeervol zeilevenement waar ook de schepen die lid zijn van de Federatie

PolyClassics aan kunnen deelnemen. Verdere informatie: www.wvbrouwershaven.nl.
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Wedstrijdgenua CO32 te koop

Normaliter gebruiken wij deze nieuwsbrief niet voor commerciële doeleinden, maar ditmaal maken

wij een uitzondering. De nieuwe eigenaar van de beroemde CO32 'Gigi' (zie foto), tegenwoordig in

Nantes, biedt een Mylar wedstrijdgenua-L aan voor GBP 1.000 (omgerekend ca. € 1.200). Nadere

informatie: Francois Mousset via e-mail francoismou lôhotmail.fr . Als iemand interesse heeft:

reageer snel, dan kan E ppe Luken ervoor zorgen dat het zeil wordt meegenomen naar de

winterreünie op 29 maart!
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