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Workshop voorbereiding Delta Lloyd 24hrs 
Het seizoen 2016 is volop begonnen. Nog even en de vaarvakanties kunnen beginnen. 
‘Deelnemen aan de 24hrs is meer dan hard varen’.  
Voorbereiding is het halve werk. Voor nieuwkomers en voor de oude rotten die nog nieuwe trucs 
willen leren organiseert de Federatie Polyclassic Zeiljachten eind juni een workshop ter 
voorbereiding op deze uitdagende tocht. Er zijn al een aantal geïnteresseerden aangemeld, maar er 
zijn nog plekken over. Wie mee wil doen, of eerst maar eens wil zien hoe dit in zijn werk gaat, het 
wordt een interessante bijeenkomst onder leiding van twee ervaren oude rotten in de wedstrijd. 
Deze kans zou ik niet laten lopen. 
In de bijlage staan alle details, aanmelden graag via Ben Verhaaf. 
 
Zomerevenement 
 Gezien de elk jaar teruglopende belangstelling voor het zomerevenement hebben we besloten om 
het in de toekomstr anders aan te pakken. Zoals al aangekondigd willen we aan gaan haken op een 
paar bestaande zeilevenementen in Nederland. De evenementen waar we aan denken zijn: 
 
72 uurs Duohanded, Eind april,  
Presatietocht op het Haringvliet en de Zeeuwse wateren met start en finish in Hellevoetsluis. 
www.wvhellevoetsluis.nl 
 
40 mijl van Bru, Eind mei, 1 daagse Duohanded wedstrijd 
www.40mijlvanbru.nl 
 
Brouwershaven Classic Regatta, Eind juni,  
4 daags evenement met meerdere wedstrijden voor “klassieke”jachten” op het Grevelingenmeer 
www.bcr-regatta.nl 
 
Deltaweek, 1e weekend juli.  Is tegenwoordig een Deltaweekend, gevaren op de Oosterschelde en 
het Grevelingenmeer. www.deltaweek.nl 
 
Delta Lloyd 24 uurs zeilrace op 26/27 augustus 2016. Dit evenement heeft een eigen klasse voor 
klassiek polyester en is een mooie manier om de grenzen te verleggen of om na de vakantie nog eens 
even lekker 24 uur over het Ijsselmeer en wad te zeilen ( http://www.kustzeilers.nl/cms/24uzr) 
 
Zeeuwse Duotocht, Eind september. Origineel bestaat uit een tocht/wedstrijd van 4 dagen. 
Nu ook een “light” versie van twee dagen. Ook een Solo competitiewww.duotocht.nl 
 
Singlehanded van 15-19 Oktober. Dit is een prestatietocht/wedstrijd waarbij je in je eentje 4  maal 24 
uur over het wad/ijsselmeer en de liefhebbers een stukje noordzee vaart en een aantal opdrachten 
uitvoert. Het gaat hier met name om goed zeemanschap/ doorzettingsvermogen en minder om 
snelheid. Een mooie manier om het zomer zeilseizoen of te sluiten (www.singlehanded.nl) 
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Driehoek Noordzee; Dit evenement wordt 1 keer per twee jaar gevaren en staat voor 2017 weer op 
de rol. De tocht gaat van den Helder naar de Shetlands, oversteken naar Noorwegen en dan weer 
terug naar Den Helder en dat alles in twee weken. In het verleden een flink aantal keren gevaren 
door diverse Contessa’s (http://www.kustzeilers.nl/cms/driehoek/home). 
  
Mocht het nou zo zijn dat je interesse hebt om aan bovenstaande mee te willen doen maar je mist 
nog dat ervaren bemanningslid of je eigen boot staat nog steeds op de kant laat dit dan ook weten. 
We zouden dan een en ander kunnen matchen. 
Reacties op dit thema graag aan Rob Bosgraaf:  rob.bosgraag@fokker.com  
  
Techniek dag 
 Het lijkt ons een goed idee om rondom techniek voor de Contessa’s een proefsessie te organiseren. 
Het idee is om op 24 September ervaringen met elkaar te delen van uitgevoerde werkzaamheden. Dit 
ter lering/vermaak  en inspiratie om de lang uitgestelde klus nu dan toch maar eens op te gaan 
pakken. Meer info volgt maar we zouden al wel graag willen weten of je je hiervoor wil aanmelden. 
De plek wordt hoogstwaarschijnlijk Medemblik of Lelystad. Start is om 11 uur en we hopen af te 
sluiten rond een uur of 3. 
Reacties op dit thema graag aan Rob Bosgraaf:  rob.bosgraag@fokker.com  
 
 Botenruil met de Engelse collega contessa zeilers.  
Om dit mogelijk te maken moeten we nog een hoop regelen/afspreken. We gaan hierover in gesprek 
met de werf en George Isted van de Engelse Contessa club. Wij zouden wel alvast bij de Nederlandse 
kant een inventarisatie willen doen om te zien wie hier in geïnteresseerd is. Wij beseffen dat de 
interesse hiervoor  in grote mate afhangt van de detaillering van het plan maar we zouden toch al 
wel graag horen wanneer de details kloppen hieraan deel zou willen nemen 
Jullie mening over dit onderwerp ook aan Rob Bosgraaf:  rob.bosgraag@fokker.com  
 
Forum/Social media 
Naast het forum, gelinkt aan onze eigen website https://contessazeilers.com/ , wat helaas nog niet 
zo veel bezocht wordt, wordt er ook erg veel informatie uitgewisseld op Facebook. Er zijn groepen 
voor de Contessa 32 en voor de Contessa 26 (beiden in het Engels) en er is een groep van de 
Federatie Polyklassieke Zeiljachten (uiteraard in het Nederlands) 
Gebruiksgemak forum 
Zoals al opgemerkt tijdens de winterbijeenkomst is het aanmaken van een gebruikersnaam en 
password op de officiële manier niet echt gemakkelijk. Dit is helaas noodzakelijk om hackers buiten 
de deur te houden . Stuur mij a.u.b. een email (izaakp@kpnmail.nl) dan maak ik een gebruikersnaam 
en password voor je aan. 
 
De Noorse solozeiler Erik Aanderaa heeft een eigen Youtube kanaal waarop hij filmpjes plaats de zijn 
tochten met zijn Contessa 35 “Tessie”. Vaak met schitterende beelden vanuit zijn drone. Zeker de 
moeite waard eens een kijkje te nemen. 
 
Wij wensen jullie een fijn vaarseizoen. 
 
Contessazeilers Benelux. 
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