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NIEUWSBRIEF CONTESSACLUB NR. 11 
JULI 2015 

 

 

Zomerreünie 2015 

De zomerreünie van de Contessaclub wordt 

dit jaar gehouden op zaterdag 29 augustus 

2015 in Colijnsplaat. Gastheren zijn Izaäk 

Versluis van de ‘Ondine’ en Kurt Brewée van 

de ‘Bijou’. Het globale programma: aankomst 

vrijdagmiddag/-avond 28 augustus, zaterdag 

palaver met koffie en iets lekkers, vervolgens 

een informele wedstrijd op de Oosterschelde, 

na afloop een ‘steigerparty’ met borrel en 

prijsuitreiking, en ’s avonds de traditionele 

barbecue op het terras van de Yachtclub 

Colijnsplaat, direct aan de haven. 

 
 

De totale kosten worden geraamd rond € 25-30 p/p (excl. drankjes) voor volwassenen; kinderen 

onder de 16 jaar gratis. Er wordt nog gekeken naar evt. korting op het liggeld in de haven. Reserveer 

alvast de datum en strijd mee om de eervolle wisselbokaal! Nadere informatie over de verdere 

details volgt later deze zomer. 

 

Nieuws van de leden 

o De CO32 ‘Pomme d’Amour’ is door Ad 

Geelhoed verkocht. Nieuwe eigenaar is 

Erik Mertens uit Halle/Zoersel (B), die 

haar heeft omgedoopt tot ‘Giulia’. De 

ligplaats van het schip blijft vooralsnog 

Kortgene aan het Veerse Meer. 

 

o Ad Nederlof heeft zijn aandeel in de CO32 

‘Stockpaert’ overgedragen aan Han van 

Schie, die reeds mede-eigenaar was. 

 

o De CO32 ‘Poohsticks’ van Henk van 

IJzendoorn staat te koop. Meer informatie 

op de website, www.contessazeilers.com, 

en hiernaast alvast een impressie van het 

schip. 

 

 

http://www.contessazeilers.com/
https://picasaweb.google.com/110276342751375606858/YachtclubFotoS#5403997107552322418
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Ledenlijst 

Bijgevoegd is de nieuwste versie van de ledenlijst, door Izaäk omgezet van Word naar Excel. 

Mochten hierin nog onjuistheden staan, of mocht informatie ontbreken: gelieve dit per e-mail door 

te geven aan Izaäk Versluis (izaakp@kpnmail.nl).  

 

Nieuwe website 

De nieuwe website www.contessazeilers.com wordt goed bezocht. De site bevat inmiddels veel 

informatie over de activiteiten van de Contessaclub en haar leden, technische zaken, ‘te koop’, een 

reeks artikelen over Contessa’s uit binnen- en vooral buitenlandse tijdschriften. Daarnaast is er zelfs 

de bijzondere rubriek ‘Artistiek’, waar kunstzinnige bijdragen vanuit onze leden te vinden zijn. De 

content van de site wordt door Izaäk actueel gehouden. Heeft u een bijzondere tocht gemaakt, 

meegedaan aan een wedstrijd of iets anders heeft beleefd dat u met andere Contessazeilers wilt 

delen: stuur het aan Izaäk toe om het op de website te plaatsen! Bij voorkeur als Word-bestand met 

foto’s (jpeg) separaat.

 

Clubvlaggetjes 

 

Er zijn nog altijd clubvlaggetjes verkrijgbaar! 

Deze zijn speciaal vervaardigd ter gelegenheid 

van van het tienjarig bestaan van de 

Contessaclub. Daarnaast is er ook een 

standaarduitvoering waarin de jaartallen niet 

zijn vermeld. De vaantjes zijn verkrijgbaar via 

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

‘Clubvlaggetjes’). 

 

 

Vrijwillige bijdrage 

Zoals bekend beschikt de Contessaclub niet over reguliere contributie-inkomsten, maar worden de 

activiteiten ad hoc omgeslagen over de deelnemers. Dit betekent dat de organiserende zeilers 

regelmatig zaken moeten voorfinancieren uit eigen portemonnee, en dat de club eigenlijk niet 

beschikt over een financiële buffer. Gelukkig blijken er ieder jaar weer leden die de club met een 

spontane bijdrage een warm hart toedragen. Mocht u de Contessaclub met een vrijwillige donatie 

willen ondersteunen, dan kan dit op bankrekening nr. NL53ABNA0476832012 t.n.v. I.P. 

Versluis  (BIC/Swiftnummer voor buitenlandse betalingen: ABNANL2A). Alvast veel dank voor uw 

bijdrage! 

 

 

Nieuws van de Federatie PolyClassics 

 

- PolyClassics Cup 2015: AFGELAST! 

Al eerder berichtten wij over de PolyClassics Cup, gepland op zaterdag 18 juli vanuit Middelharnis. 

Helaas is dit evenement van de PolyClassics wegens gebrek aan belangstelling afgelast.  

 

mailto:izaakp@kpnmail.nl
http://www.contessazeilers.com/
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- Dutch Classic Yacht Regatta 2015 

Dat neemt niet weg dat de Dutch Classic Yacht Regatta gewoon doorgaat. De DCYR 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.  

 

- BKPJ sluit zich aan bij de Federatie PolyClassics 

Het bestuur en de leden van de Behoudsvereniging Klassieke Polyester Jachten (BKPJ) hebben 

besloten, deel uit te maken van de Federatie PolyClassics. De BKPJ is een vereniging van eigenaren 

van individuele klassieke polyester zeiljachten, die over het algemeen niet beschikken over een eigen 

klassenorganisatie. De toetreding betekent een aanzienlijke toename van het aantal bij de 

PolyClassics aangesloten zeiljachten, en zowel de Federatie als de BKPJ kijken uit naar een 

eendrachtige samenwerking bij de ondersteuning van de belangen van dit zeilend erfgoed. 

 

 

http://www.dcyr.nl/
http://www.kustzeilers.nl/

