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Seizoen 2017 

De aftrap van het  seizoen vond dit keer plaats in het clubhuis van Koninklijke Nederlandsche Zeil- & 

Roeivereniging in Muiden. Een vertegenwoordiger van de KNRM gaf aan onze groep van 20 

personen, uitleg over de geschiedenis en werkzaamheden van deze zeer nuttige organisatie.  

Een zeer interessante bijeenkomst. 

Zomerbijeenkomst 

Afgelopen  jaar helaas geen zomerbijeenkomst. In 2018 gaat dit zeker weer gebeuren 

Datum:  het weekend van 8 september 2018.  

Locatie: ergens in het zuiden van het land. 

Noteer dat alvast in je agenda 

Contessa’s in wedstrijden en regatta’s 

Noemenswaardig zijn o.a. de “Kemah” CO32 van Rob Bosgraaf die weer aan Singlehanded heeft 

deelgenomen deze zomer, de “Bijou” CO 26 van Kurt Bruwee en zijn team, die in de Round the Island 

Race zeer goed hebben gepresteerd, Rob Kolster met zijn team op de CO26 “Kleine Johanna” die de 

Contessa-eer hoog heeft gehouden tijdens de 24 uurs Delta Loyd 2017, Rolf Appels met zijn Contessa 

28 “Friday” en Govert Ramselaar met zijn CO32 “Saffier” die aan de 200-myls Solo hebben 

deelgenomen en natuurlijk Christophe & Barbara Declercq met hun team die de Fastnet 2017 

hebben uitgevaren met hun CO32 “Lecas”. (Daarover later meer) 

 

“Lecas” CO32 

 

Contessa 26 1e North Sea Rally 2017 

Tijdens de viering van het 50 jarig bestaan van de Contessa 26, juli 2016 in Lymington, ontstond het 

idee in Nederland een evenement te organiseren. Rob Kolster met zijn CO26 “Kleine Johanna” heeft  

de uitdaging aangenomen en het idee van de North Sea Rally was geboren. Een uitgebreid verslag is 

te lezen op onze website. Het is de bedoeling in 2019 aan de overzijde van de  Noordzee een 2e CO26 

Nort Sea Rally te organiseren.  



 

CO26 “Kleine Johanna” 

Grote plannen 

Velen van onze dromen ervan, maar zij gaan het echt doen en zijn al volop met de voorbereidingen 

bezig. 

Eugénie Nottebohm vertrekt dit voorjaar naar het zuiden (solo) met haar CO32 Giulia. Bijzonder is 

dat zij pas vorig jaar, nadat zij de eigenaar van dit schip is geworden, zich serieus met zeilen is gaan 

bezighouden. 

Govert Ramselaar neem in 2019 deel (eveneens solo) aan de Azores and Back (AZAB) Yacht Race 

2019 

Wijzigingen in het ledenbestand 

Ook dit jaar zijn er weer enkele Contessa’s van eigenaar gewisseld. Verheugend is te melden dat de 

meeste nieuwe eigenaren zich dan ook weer bij ons aanmelden. Er weer enkele zeilers die een 

Contessa in Engeland hebben aangeschaft. Wie geïnteresseerd is in de complete lijst, zodat je bij 

voorbeeld kunt zien wie er bij jouw in de buurt een ligplaats hebben, kan deze bij mij aanvragen.  

Financiële bijdrage clubkas 

Het is al eerder genoemd, maar 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. 

Het financiële verlag over 2017 wordt meegestuurd met deze nieuwsbrief. 

Website Contessazeilers.nl 

Naast reis- en wedstrijdverslagen van Contessazeilers staan er altijd advertenties van Contessa’s te 

koop. 

Onze oproep om Inbreng van  jullie in de vorm van verslagen en/of foto’s is helaas vrijwel 

onbeantwoord gebleven. Wie neemt de uitdaging aan? 

Winter-/voorjaarsbijeenkomst 

Datum:  17 maart 2018 (Zaterdagavond) 

Locatie:  Yachtclub Colijnsplaat 

Gastsprekers:  Christophe & Barbara Declercq van de “Lecas”  

Onderwerp:  Fastnet race 2017 

Inschrijven: Details volgen 


