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NIEUWSBRIEF CONTESSACLUB NR. 10 
APRIL 2015 

 

 

Winterreünie 28 maart 2015 

Ondanks de wind en de regen waren bijna vijfentwintig Contessazeilers op zaterdagavond 28 maart 

2015 aanwezig in de Kaagsociëteit, aan de Kagerplassen bij Warmond. Na de gezamenlijke maaltijd 

kwam eerst het huishoudelijk gedeelte aan de orde. Gememoreerd werd dat de Contessaclub 

precies tien jaar bestaat, en op 4 april 2005 op dezelfde locatie van start ging. Bijzonder was dat 

Jacqueline Bakker, degene die destijds de eerste lezing hield over haar solotocht met de CO32 ‘Pro’ 

van de Carieb naar de Azoren, er ook nu weer bij was. In de tien jaar van haar bestaan is de 

Contessaclub gegroeid van 17 naar bijna 70 schepen, en nog altijd komen daar nieuwe leden bij. 

 
Vervolgens was het woord aan Chiel Mariën, die een interessante presentatie hield over zijn 

zeiltocht met zijn CO32 ‘Lacatrine’ in 2013, tegen de klok in rond de Britse eilanden, en zijn reis een 

jaar later naar Schotland. Chiel lardeerde zijn lezing met vele wetenswaardigheden over de cultuur, 

historie, natuur, geologie en natuurlijk de zeilomstandigheden langs de Britse kusten en de vele 

eilandengroepen zoals de Farne Islands, de Orkneys en de Hebriden. Helaas dwong de tijd (en de 

bedtijd van de veerpontschipper van de Kaagsociëteit) om de avond tegen elven te beëindigen. 

Chiel, ook via deze weg nogmaals bedankt! Een uitgebreider verslag van de winterreünie is te vinden 

op de website, www.contessazeilers.com.  

 

Nieuwe website 

Om praktische redenen is besloten de bestaande website, zo’n acht jaar geleden gebouwd door Han 

van Schie (‘Stockpaert’) te vervangen door een nieuwe. De nieuwe site is door het beschikbaar 

komen van nieuwe technieken gebruiksvriendelijker voor zowel bezoeker als beheerder. De nieuwe 

site is gebouwd door Izaäk Versluis (‘Ondine’); hij is te vinden onder www.contessazeilers.com (dus 

niet langer ‘.nl’). De site wordt nu in hoog tempo gevuld met informatie. De oude website zal op 

termijn worden beëindigd. 

 

http://www.contessazeilers.com/
http://www.contessazeilers.com/
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Erelid 

Tijdens de winterreünie is Henk Ruhl 

benoemd tot het allereerste erelid van de 

Contessaclub. Henk stond ruim tien jaar 

geleden aan de wieg van de club, toen hij in 

contact kwam met Jeroen Groenendijk en het 

idee lanceerde om een lijst aan te leggen van 

in Nederland varende CO32’s. Inmiddels is zijn 

eigen CO32, de ‘Metula’, verkocht (zie 

Nieuwsbrief nr. 9), maar Henk en Mieke 

blijven als belangstellende op de ledenlijst van 

de club staan en zijn natuurlijk altijd welkom! 

 

Datum zomerreünie 2015 

De zomerreünie van dit jaar zit in de planning; er wordt momenteel gekeken naar een geschikte 

datum. Daarbij wegen de voorkeuren van de leden zwaar mee: via de website (onder ‘Agenda’ en  

‘Zomerbijeenkomst’) kan de voorkeur worden aangegeven voor een weekenddag midden juli of een 

zaterdag aan het eind van de zomer. Doe mee en vul je voorkeur in! Op basis van deze poll wordt de 

definitieve datum zo snel mogelijk bekendgemaakt. De locatie is al wel bekend, namelijk Colijnsplaat 

aan de Oosterschelde. Onze gastheren ter plekke zijn Kurt Brewée en Christophe Declercq.  

 

 

 

Clubvlag 

Ter ere van het tienjarig bestaan van de 

Contessaclub is door Izaäk Versluis een 

speciaal vaantje gemaakt. Het vaantje, 

verkrijgbaar in zowel jubileum- als 

standaarduitvoering, is verkrijgbaar via de 

website (onder ‘Te koop’, ‘Aangeboden’ en 

‘Clubvlaggetjes’). 
 

 

 

Wisselingen in het bestuur 

Officieel is de Contessaclub geen vereniging, en ze heeft dus ook geen bestuur. Maar er is wel een 

min of meer vaste groep die de activiteiten coördineert. In die ‘kerngroep’ is besloten de taken wat 

meer te spreiden, onder meer door elk jaar van portefeuille te wisselen. Bovendien zal ieder jaar één 

lid van deze groep plaats maken voor een nieuw lid vanuit de club. 

Jeroen Groenendijk heeft besloten na tien jaar het stokje van ‘voorzitter’ over te dragen. Voor het 

komende jaar zal Rob Bosgraaf de kar trekken. Jeroen blijft nog een jaar betrokken bij andere 

activiteiten en zal in 2016 plaats maken voor een nieuw lid. Naast Rob en Jeroen bestaat de 

kerngroep uit Eppe Luken, Han van Schie en Izaäk Versluis. 
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Financiën 

De Contessaclub heeft over 2014 een klein positief resultaat behaald. Tegenover € 523 aan 

inkomsten stond € 463 aan uitgaven. De uitgebreide financiële verantwoording is bij deze 

nieuwsbrief gevoegd. We bedanken nogmaals alle gulle donoren van vorig jaar voor hun bijdragen! 

 

Te koop: Contessa 26 ‘Barcarole’ 

Kees Henstra uit Leiden (email: 

tkhenstra@planet.nl, tel. 071-5122961) biedt 

na heel veel jaren zeilplezier zijn Contessa 26 

‘Barcarole’ te koop aan. Het schip is gebouwd 

in 1977 en Kees heeft met de Barcarole 

verschillende zeereizen gemaakt, onder meer 

naar Noorwegen (Mandal), Denemarken, 

Schotland (Inverness), en de Engelse oostkust. 

Naast de standaard zeilgarderobe is de boot 

voorzien van een zeil tussen de stormfok en 

de working jib in, en een high-aspect voorzeil. 

Meer informatie is te vinden op de website 

(onder ‘Te koop’, ‘Aangeboden’, en ‘Contessa 

26’) en natuurlijk bij Kees zelf 

(tkhenstra@planet.nl of 071.512.2961). 

   

 

 

Jeremy Rogers Newsletter 

Bijgevoegd is de nieuwsbrief van Jeremy Rogers van maart 2015. 

 

 

Nieuws van de Federatie PolyClassics 

 

- PolyClassics Cup 2015 

Ook dit jaar organiseert de Federatie PolyClassic Zeiljachten weer een PolyClassics Cup, en wel op 

zaterdag 18 juli 2015 vanuit Middelharnis. Informatie over inschrijven en betalen volgt zo snel 

mogelijk; houd de website van de PolyClassics in de gaten (www.polyclassics.nl)! De datum is 

gekozen omdat deze mooi aansluit bij de… 

 

- Dutch Classic Yacht Regatta 2015 

… die wordt gehouden van 22 t/m 26 juli 2015 vanuit Hellevoetsluis. Ook ditmaal zijn polyclassics 

weer van harte welkom. Meer informatie op www.dcyr.nl.  

 

- Delta Lloyd 24-uursrace 2015 

Na het succes van de polyclassics-divisie in de 24-uursrace 2014 kunnen zij ook dit jaar weer 

meedoen in deze aparte categorie en meedingen naar de speciale Ricus van de Stadt Trofee, die de 

Federatie vorig  jaar ter beschikking heeft gesteld. De 24-uurs wordt gehouden op 28 en 29 augustus 

2015 op het IJsselmeer. Meer informatie:  www.kustzeilers.nl.  

mailto:tkhenstra@planet.nl
mailto:tkhenstra@planet.nl
http://www.polyclassics.nl/
http://www.dcyr.nl/
http://www.kustzeilers.nl/
https://contessazeilersdotcom.files.wordpress.com/2015/04/co26-henstra-2.jpg
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