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Terugblik Zomerreünie 2Ot4 in Medemblik
Op zaterdag 6 september kwamen bijna tien Contessa's bij elkaar in de Westerhaven in Medemblik

voor de jaarlijkse zomerreünie. Gastheren Rob Bosgraaf en Govert Ramselaar zorgden voor een

warm onthaal en prima ligplaatsen. 's Zaterdags stond er niet al teveel wind, maar onder een

aarzelend zonnetje werd het palaver gehouden. Daar werd ook de baan bekendgemaakt: een

driehoekstracé rond de Kreupel - het kunstmatige vogeleiland in het lJsselmeer. Het vergde subtiel

spinnakerwerk en een heel rustig kruisrak naar de finishboei. Na wat rekenwerk - er werd gezeild op

SW-rating waarbij klapschroeven en spinnakers werden verrekend in het resultaat - bleek de 'Saffie/

van Govert de wínnaar van de wisselbeker. 's Avonds was er een geanimeerde en culinair

overvloedige barbecue langs de haven. Rob en Govert: nogmaals dank voor jullie gastheerschap!

Bedankt, donateurs!
Afgelopen zomer deden wij de oproep aan de leden voor een vrijwillige donatie, om de act¡viteiten

van de Contessaclub te ondersteunen. Velen van u hebben hierop met een bijdrage gereageerd,

zodat de club er weer even tegen kan. Namens die club heel veel dank aan alle donateurs!

Contessaclub Winterreünie 2015

Achter de schermen wordt gewerkt aan de invulling van de Winterreünie 20L5. Noteert u alvast de al

eerder aangekondigde datum: zaterdaeavond 28 maart 2015. We komen er op terug met meer

informatie over de locatie en het programma.

Wederwaardigheden van de ledenlijst
o Het kan soms merkwaardig gaan. Was de 'Lecas' van Barbara en Christophe Declercq net

verkocht, is ze nu weer terug in ons ledenbestand - en wel met dezelfde eigenaren! Barbara en
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Christophe konden geen afscheid nemen en kochten het schip na ongeveer een jaar weer terug

van de nieuwe eigenaar. De 'Lecas'ondergaat nu een refurbishment op de werf van Rogers in

Lymington, en we zullen haar - met haar trouwe bezitters - volgend seizoen weer terugzien op

de Nederlandse wateren. Welcome back!

Deze zomer is Rob Kolster uit Voorhout toegetreden tot de ledenlijst. Hij kocht een blauwe

Contessa 26, noemde haar'Kleine Johanna' en zeilde haar samen met ons lid Kurt Brewée vanuit

Cornwall naar Herkingen. Een stevige tocht. Rob, welkom, en we gaan je vast ontmoetenl

De zwarte CO32 'Anne' is verkocht naar het buitenland; we ontvingen een mailtje van de nieuwe

eigenaar, Rodrigo de Alba Moro. Dat klinkt als een vertrek naar het zuiden, maar de boot ligt nu

in het Verenigd Koninkrijk.

Ook toegetreden tot onze gelederen is Robin van der Werff, eigenaar van de CO32 'Gepke lV'.

Robin ligt met zijn schip in jachthaven Maartensgat in Dordrecht, de stad waar hij ook woont.

En net voor het ter perse gaan van deze Nieuwsbrief lieten Henk en Mieke Ruhl ons weten, dat

de 'Metula' is verkocht. Het schip vertrekt naar Engeland. Als mede-oprichter van de

Contessaclub en veelvuldig gastheer bij de zomerreünieën in Hellevoetsluis is dat een groot

gemis. We hopen jullie natuurlijk toch weer te zien bij de winterreûnie in maart!

Webredactie: wie?

Sinds meerdere jaren is Han van Schie de beheerder van onze website. De site is destijds ook door

hem op eigen initiatief gebouwd. Het beheer van de site, waaronder het regelmatig verversen van de

content, is echter nogal wat werk voor één drukbezet persoon. Daarom is het idee ontstaan een

webredactie in het leven te roepen, die van tijd tot tijd bijeenkomt om het sitebeheer te

ondersteunen. Er is vooral behoefte aan kennis van lCT, contentbeheer (het schrijven en plaatsen

van bijdragen) en vormgeving. Ziet dit er interessant uit en heeft u daarvoor gelegenheid: laat het

weten aan Han (hvschie@smail.com) of Jeroen (i.eroenendiik@htm.nl).

Workshop Constructieve Klussen op 15 februari2015

Al eerder heeft Rob Bosgraaf het idee geopperd van een workshop over grotere constructieve

klussen aan boord van de Contessa's. Er zijn heel wat eigenaren die in de loop der jaren zulke grote

werkzaamheden hebben uitgevoerd, variërend van houtwerk in kuip of aan dek, verbouwing van

kaartentafel of kombuis, grootschalig schilderwerk of inbouw van een nieuwe motor. We willen

2

'Metula'



graag 'vragers' en 'aanbieders' van informatie bij elkaar brengen. Heeft u ervaring met grotere

klussen, beschikt u over foto's of tekeningen en/of wilt u uw ervaringen delen: meld het per e-mail

aan lzaak Versluis (izaakp@kpnmail.nl), Rob Bosgraaf (rob.bosgraaf@fokker.com) of Jeroen

Groenendijk (i.eroenendiik@htm.nl). De workshop is voorlopig gepland op zondag L5 februari 2015.

Nadere informatie volgt!
Ç
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husstd Stichting Federatie PolyClassics

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

nieuws:

Nieuw aangesloten klassen

Na de toetreding van de Nicholsons en de Hallberg Rassy's zijn momenteel gesprekken gaande met

de Ballad Club Nederland. Die lopen zeer constructief, zodat de kans groot is dat de Albin Ballad's

zich begin 20L5 zullen aansluiten bij de Federatie.
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Database Polvclassics

Enkele klassenorganisaties, zoals de Victoire-club, werken er al mee: een digitale database waarin

allerlei technische gegevens te vinden zijn van de verschillende modellen jachten die bij de club zijn

horen. Daarnaast vaak informatie per aangesloten schip, met foto's en een kleine historie. De

Federatie onderzoekt of iets dergelijks vanuit de PolyClassics kan worden opgezet, natuurlijk met

hulp en ondersteuning door de aangesloten organisaties. We gaan hier vast meer van horen.

Winterprosramma 2014-2015

Het winterprogramma van de Federatie PolyClassics ziet er als volgt uit:

. 2a.10 januari 2015 (W.V. Naarden, Jachthaven Naarderboschl: workshop'Elektronische

ndvigdtie' m.m.v. Navionics en Agentschap Telecom;

. za.7 februari 20L5 (locatie n.t.b.; wellicht Lelystad): workshop'Osmose en Gelcoøt';

. za.7 maart 20L5 (locatie n.t.b.; onder voorbehoud Middelharnisl; workshop'Zeílen en Tuigage',

m.m.v. Van der Neut en Zeilmakerij Van Vliet (t.b.c.).

Verder is nog in de planning een workshop'Rompconstructíe en -ontwerp'm.m.v. jachtontwerper

Dick Zaal. Datum/locatie worden nog bepaald.

Naast de workshops zal de Federatie weer een stand hebben in de 'klassieke hal' op de HISWA in de

RAl. Evenals vorig jaar is de bedoeling dat de aangesloten klassenorganisaties - waaronder de

Contessaclub - ieder een dag of dagdeel de stand bemannen. Vanuit de Federatie wordt gezorgd

voor foldermateriaal, maar de klassenorganisaties kunnen ook zelf hun promotiemateriaal

inbrengen. Ook hierover volgt binnenkort verdere informatie en een rondvraag naar degenen die op

de stand willen staan.
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