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Seizoen 2016 

 

Een goede start van het seizoen met een druk bezochte winterbijeenkomst in Willemstad. 19 maart, 

2016. Voorafgaand een heerlijk diner in restaurant Mauritz. Daarna werd de avond voorgezet in het 

verenigingsgebouw aan het Waterfront, waar na de koffie en thee eerst werd gesproken door de 

voorzitter en de penningmeester. Na de pauze was het woord aan Kit en Jessie Rogers, die een 

uitgebreide lezing gaven over de geschiedenis van de beroemde Contessa 32 “Assent” en de plannen 

die zij met het schip hebben. Zij is namelijk recentelijk weer in het bezit gekomen van de familie 

Rogers. 

Zomerbijeenkomst 

Dit jaar hebben we voor de eerste keer met de traditie gebroken om een gezamenlijke 

zomerbijeenkomst te houden. Het was dit jaar de beurt aan het Noorden, maar omdat de ervaring in 

het verleden was dat de opkomst erg laag was, hadden wij een oproep gedaan om telkens met 

meerdere Contessa’s deel te nemen aan de bekende wedstrijden (Singlehanded, duohanded, 24 hrs, 

Polyclassics, etc) of presatietochten. Helaas bleef de deelname, een enkele uitzondering daargelaten, 

telkens beperkt tot de deelname van één Contessa. Hier volgt een overzicht: 

 

“Lecas” CO32 

Christophe & Barbara Declercq 



Goofies winterregatta, Oosterschelde, 1st overall, ongemeten < 10 mtr 

Delta Weekend, Oosterschelde, 1st overall CR-B 

Cowes week 2016, Solent, 7e plaats overall 

CO32 Nationals, Cowes, 5e overall 

 

 

“Bijou” CO26 

Kurt Bruwee 

Goofies winterregatta, Oosterschelde, 7th overall, ongemeten < 10 mtr 

Round the Island, Solent, 6th class ISC8D (46 deelnemers in die klasse). 

50th Anyversery, 29-31 july, Lymington 

 

“Kleine Johanna” CO26 

Delta Lloyd 24 hours, IJsselmeer, Class Polyclassics, 10th overall (18 deelnemers) 

50th Anyversery, 29-31 july, Lymington 

 

“Guanabara” CO35 

Dennis van der Endt 

1st One Ton Revival Regatta, Breskens, Westerschelde, 25-28 Aug, 

9th overall (12 deelnemers) 

 



 

“Gepke IV”CO32 

Robin v/d Werff 

CAM Race, (Collin Archer Memoria)l 2016, 16 – 20 juli 

Lauwersoog (NL) naar Larvik (NOR) 5th Class Free 4 (10 deelnemers) 

 

 

“Kemah” CO32 

Rob Bosgraaf  

Singlehanded race/regatta 15-16 october 2016 

Resultaten nog niet bekend. 

Wijzigingen in het “ledenbestand” 

Mogelijk doordat ze de website werd ontdekt hebben zich dit jaar weer enkele nieuwe Contessa 

eigenaren aangemeld. Momenteel staan er 73 Contessa’s op de lijst.   

CO26 Sentosa of Hythe (Ex Wil van Londen) is verkocht, de nieuwe eigenaresse heeft zich gemeld. 

Ook de CO32 Kaatmossel (ex John Blankers) en de CO32 Poohsticks (ex Henk Ijzendoorn) zijn 

verkocht. De nieuwe eigenaar van de eerste heeft zich aangemeld; de laatste is verkocht naar 

Duitsland en voor ons dus buiten beeld. Wie geïnteresseerd is in de complete lijst kan zich bij 

melden.  (via e-mail: izaakp@kpnmail.nl) 

Financiële bijdrage clubkas 

Een kleine bijdrage in de clubkas is altijd welkom. Hieruit worden onder andere de kosten voor het 

lidmaatschap van de Stichting Federatie Polyclassic Zeiljachten en de website Contessazeilers.com 

bestreden.  

Overmaken kan op rekening NL53 ABNA 0476832012 t.n.v. I.P. Versluis o.v.v. Contessazeilers. 

Caps & Clubvlaggen 

 



Er zijn nog een beperkt aantal Contessa caps en clubvaantjes te koop. Zie voor de details de website 

Website Contessazeilers.nl 

Naast reis- en wedstrijdverslagen van Contessazeilers, advertenties van Contessa’s te koop, 

Contessa’s in het nieuws etc. begint de pagina “techniek” nu echt interessant te worden. Ook de 

agenda met de geplande activiteiten van de Polyclassics is hier te vinden. Overigens is inbreng van  

jullie in de vorm van verslagen en/of foto’s meer dan welkom. 

Winter-/voorjaarsbijeenkomst 

Datum/plaats en invulling zijn nog niet bekend. Mededelingen volgen.  

 

Contessazeilers Benelux. 

 

 

 


