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NIEUWSBRIEF CONTESSACLUB NR. 12 
DECEMBER 2015 

 

 

Winterreünie 2016 met Kit & Jesse Rogers!

De traditionele winterreünie staat gepland 

voor zaterdag 19 maart 2016, aanvang 20.00 

uur in Willemstad. Tevoren zal er natuurlijk 

weer gelegenheid zijn, gezamenlijk een hapje 

te eten. Verdere informatie volgt zo snel 

mogelijk, maar we willen alvast verklappen 

dat we een bijzondere gast mogen 

verwelkomen, namelijk Kit & Jesse Rogers, de 

zoon en schoondochter van Jeremy en Fiona. 

Kit & Jesse runnen de laatste jaren de Rogers 

Boat Yard in Lymington. De ideale 

gelegenheid om alle vragen over de bouw en 

constructie van de Contessa’s voor te leggen, 

dus reserveer deze avond alvast in de agenda!  

 

Zomerreünie 2016 

De zomerreünie zal weer plaatsvinden op het IJsselmeer. De locatie is nog nader te bepalen, maar de 

datum is al wel bekend, namelijk zaterdag 3 september 2016.  
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Nieuws van de leden 

o Nieuw lid is Ruddy Alexandre van de CO-

35 ‘Tess’, thuishaven Blankenberge; 

o Ook nieuw zijn Freek en Heleen van 

Muiswinkel uit Breukeleveen, eigenaars 

van de CO-28 ‘Callian’ (voorheen ‘St. 

Christopher II’), ligplaats Woudsend; 

o Andy en Karen Peacock zijn eigenaar van 

de CO-33 ‘Roustabout’, die nu nog in het 

VK ligt. Zij zijn van plan hun schip in 2016 

naar Monnickendam over te brengen; 

o Toon Segeren uit Voorschoten is eigenaar 

van de CO-28 ‘Jitterbug’, ligplaats 

Ouddorp 

o Hans Buist met zijn CO32, ligplaats 

IJmuiden. 

 

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’). 

 

 

Website ‘Contessazeilers Benelux’ 

De vernieuwde website www.contessazeilers.com staat boordevol informatie over de Contessa’s en 

de activiteiten van de Contessaclub, Contessa’s  te koop, wedstrijdverslagen etc.  

Heeft u een tocht gemaakt of aan een wedstrijd deelgenomen en daarover een verslag gemaakt? 

Grotere klussen uitgevoerd of tips over uw schip die u met andere Contessazeilers wilt delen? Stuur 

ze toe aan Izaäk Versluis (ipv347@gmail.com)die de website beheert, zodat hij ze kan plaatsen.  

Nieuw is de Forum-pagina met praktische tips en discussies over allerhande technische en 

zeilkundige zaken. Helaas zien  wij ons t.g.v. een spam-aanval genoodzaakt een kleine drempel op te 

werpen bij het aanvragen van een gebruikersnaam. Laat u niet weerhouden dat toch te doen. Hoe 

meer gebruikers hoe beter. 

 

 

 

 
  

Contessa 28 

http://www.contessazeilers.com/
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Nieuws van de Federatie PolyClassics 

 

- Workshop ‘Buien’ 

Op zaterdag 23 januari 2016 wordt bij de KWV ‘De Kaag’ in Warmond de workshop ‘Buien’ 

georganiseerd. Daarbij wordt ingegaan op het ontstaan van buien, het herkennen ervan en de 

manier waarop buien zich ontwikkelen en gedragen. Verdere informatie is te vinden op de website 

www.contessazeilers.com onder ‘PolyClassics’ en ‘Agenda’.  

 

- Workshop ‘Klassiek Jachtontwerp en Vaargedrag’ 

Bij Schaap Shipcare in Lelystad wordt op zaterdag 6 februari 2016 de workshop ‘Klassiek 

Jachtontwerp en Vaargedrag’ gehouden, door de bekende jachtarchitect Dick Koopmans jr. In zijn 

lezing zal Koopmans ingaan op de kenmerkende verschillen tussen klassieke en moderne jachten en 

de gevolgen daarvan op het vaargedrag. Nadere informatie volgt op korte termijn op de websites 

van de Federatie PolyClassics (www.polyclassics.nl) en van de Contessaclub 

(www.contessazeilers.com).  

 

- Onder voorbehoud: Workshop ‘Tochtplanning Wadden en Oostzee’ 

Waarschijnlijk op zaterdag 5 maart 2015 wordt een workshop ‘Tochtplanning’ gehouden, waarbij 

wordt ingegaan op de voorbereiding van een zeiltocht over de Wadden en naar de Oostzee. Ook 

hierover volgt zo snel mogelijk nadere informatie op de websites van de Federatie PolyClassics 

(www.polyclassics.nl) en van de Contessaclub (www.contessazeilers.com).  

 

- HISWA 2016 

Net als de voorgaande jaren zal de Federatie PolyClassics weer met een eigen stand 

vertegenwoordigd zijn in de ‘klassieke hal’ van de HISWA 2016. De stand zal ditmaal worden 

voorzien van filmbeelden van klassieke polyester jachten, die worden aangeleverd door de bij de 

Federatie aangesloten klassenorganisaties. 

 

- Zomerbijeenkomst 2016 

Onder voorbehoud wordt deze gehouden 4 & 5 juni 2016, te ANDIJK (Wsv “De Kreupel” 

 

******* 
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Graag wensen we alle leden van de Contessaclub in 2016 vele behouden mijlen. Immers:  

‘To travel hopefully is a better thing than to arrive.’ 

 

 

Rode CO-32’s werden voornamelijk 

gebouwd in opdracht van de Britse 

krijgsmacht. 


