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Contessaclub Zomerreünie 2OL4 in Medemblik
Dit jaar wordt de Zomerrelinie van de Contessaclub gehouden in Medemblik, en wel op zaterdae 6

september. Ligplaatsen worden geregeld in de Westerhaven, achter de brug. Zaterdagmiddag zeilen

we een informele onderlinge wedstrijd op het lJsselmeer, gevolgd door - ijs en weder dienende -
een barbecue aan de haven. Onze gastheren in Medemblik zijn Rob Bosgraaf van de'Kemah'en

Govert Ramselaar van de 'Saffier'.

Nadere informatie volgt, maar voor de planning zou het fijn zijn als u nu al vríjblijvend doorgeeft

(i.groenendiik@htm.net) of u van plan bent aan de zomerreünie deel te nemen. We hopen op een

grote opkomstl

Overigens valt onze zomerreünie precies een week na de PolyClassics Cup 2OL4, die wordt gehouden

op 30 augustus in Edam. Op die manier kunnen beide evenementen prima worden gecombineerd.

Verdere informatie over de PolyClassics Cup: zie verderop in deze Nieuwsbrief.

Workshop constructieve klussen aan de Contessa

Reeds aangekondigd tijdens de winterreünie: de Contessaclub wil een workshop organiseren waarin

specifiek aandacht wordt besteed aan grotere constructieve werkzaamheden aan onze schepen.

Denk aan versterking van de romp, een 'refit' van het kombuis, vervangen van afsluiters of potdeksel,

betimmering van het vooronder, werk aan de tuigage, et cetera. Datum: zaterdae 4 oktober 20L4,

locatie wordt later bekend gemaakt. Bij voorkeur bij een Contessa waaraan dit soort werkzaamheden

zijn verricht. Verzoek aan u: geef uw suggest¡es, vragen en wensen nu alvast door
(rob.bosgraaf@fokker.com ), zodat we die kunnen meenemen bij de voorbereiding.
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Contessaclub Winterreünie 2015

Het duurt nog even, maar noteert u alvast met potlood de datum van de Winterreünie 20L5:

zaterdagavond 28 maart 2015. Bijzonderheid: de Contessaclub bestaat dan op de kop af tien jaar, en

dat zullen we natuurlijk op een bijzondere manier vieren !

Vrijwillige donatie 2014

Zoals bekend is de Contessaclub, op uitdrukkelijk verzoek van een meerderheid van de leden, geen

formele vereniging. Daarom beschikken weook niet over reguliere inkomsten uit contributies. Er

moeten echter bij de voorbereiding van evenementen en activiteiten vaak door de leden die dit

organiseren op persoonlijke titel bedragen worden voorgeschoten en kosten worden gemaakt. Om

dat te vermijden is het plezierig te beschikken over een kleine financiële buffer, die wordt beheerd

door onze penningmeester, lzaäk Versluis van de 'Ondine'. lzaäk legt daarover jaarlijks

verantwoording af aan de leden (laatst tijdens de winterreünie; zie ook het bijgevoegde Financieel

Overzicht 2013. Voor vragen hierover: izaakp@ kpnmail. nl).

Op ons vorige verzoek (2012l'is gul gereageerd, waarvoor nogmaals veel dank. De reserves zijn nu

echter vrijwel uitgeput, en daarom gaat hierbij dan ook het vriendelijke verzoek om een vrijwillige

donatie aan de Contessaclub. Het bedrag staat u geheel vrij, iedere bijdrage is van harte welkom. Het

bankrekeningnummer is: NL53 ABNA O476832072 (t.n.v. l.P. Versluis o.v.v. 'Contessazeilers'). Bij

voorbaat dankl

Artikel over de Contessa 32 in YM

Bijgevoegd is een aardig artikel over de Contessa 32 uit het juninummer 2O'J.4 van Yachting Monthly

*****

Federatie PolyClassics

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

nieuws:

Nieuw aa ngesloten klassen

Onlangs zijn de Nicholsons en de Hallberg Rassy's toegetreden als klassenorganisatie onder de

Federatie PolyClassics. Gesprekken lopen met de Sailmasters. Het bestuur heeft daarnaast besloten

een 'open klasse' in het leven te roepen voor individuele polyclassic-eigenaren die niet beschikken

over een klassenorganisatie. Op die manier kunnen deze eigenaren toch deelnemen aan de

evenementen van de Federatie. De verdere toelatingscriteria voor deze open klasse zijn gelijk aan die

voor andere polyclassics.

têa mct ôr/ar rlo ñoltr I lnrrd ?/.-rrrrrcr:-rê(no ciale informatiebi nko

Zoals eerder gemeld kunnen polyclassics als aparte klasse meedoen aan de 24-uursrace 2OI4, die

wordtgehouden op22en 23 augustus 20L4(zie http://www.polvclassics.nllpases/nieuws/php).

Voor de polyclassics is een speciale prijs in het leven geroepen: de Ricus van de Stadt Trofee. Als

voorbereiding op de 24-uursrace (organisatie, taktiek, praktische informatie) organiseert de
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Federatie PolyClassics een bijeenkomst op 1 iuli 2014 om 20.00 uur in Arnhem. lnschrijven kan bij

Ben Verhaaf van de PolyC lassics: bverhaaf@xs4a I l. n I

PolvClassics Cup 2014

De derde PolyClassics Cup - een informele wedstrijd voor klassieke polyester jachten - wordt dit jaar

gehouden vanuit W.S.V. 'De Zeevang' in Edam op zaterdag 30 augustus 2014. Er zijn prijzen voor

zowel line honours als handicap (er wordt gevaren op SW-ratingl.ln2Ot2 werd de cup gewonnen

door een Albin Vega, vorig jaar door een Tripp Lentsch. Dit jaar wellicht kansen voor een Contessa..?

Maar minstens zo belangrijk als de uitslag zijn de sfeer en de gezelligheid, hetgeen blijkt uit de vele

onderlinge contacten rond de wedstrijd en de gezamenlijke maaltijd na afloop. Verdere informatie

en aanmelden kan via de website: www.polvclassics.nl.

J ubileumboek Trintella

Tijdens een goed bezochte ledenbijeenkomst in Hellevoetsluis presenteerde de Trintella

Vriendenkring (TVK) het kersverse jubileumboek 'Trintella Yachts'. Het eerste exemplaar werd

uitgereikt aan de echtgenote van de voormalige bouwer, Anne Wever. Het boek, geschreven door

Trintellazeiler Peter van der Waa, gaat in op de historie van de Brabantse jachtwerf en beschrijft de

vele typen Trintels en Trintella's die in de loop der jaren werden geproduceerd. Het boek is te

bestellen via de site van de TVK, www.tríntella.org.
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