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Winter 2018 

Winterbijeenkomst 
Allereerst een kleine terugblik op het afgelopen winterseizoen.  Zaterdag 24 maart hadden we Gerrit 
Broertjes bereid gevonden  een lezing over zwaar weer zeilen te geven. Een onderwerp wat ons 
kennelijk wel aansprak. De opkomst in de jachtclub van Colijnsplaat was nameliijk boven 
verwachting. Niet alleen voor de lezing maar, ook voor de gezamenlijk maaltijd  vooraf.  
Leuk is ook te melden dat er meerdere nieuwe gezichten te zien waren. 

“Lecas”, “Ondine” en “Bijou” hebben ook dit winterseizoen weer deelgenomen aan de Goofies 
winterwedstrijden op de Oosterschelde. De verslagen zijn de lezen op onze website. 

Contessa 26 bijeenkomst 2018 
Datum: 18 augustus 2018 
Locatie: Hoorn (NH) 
Voorlopige programma: Verzamelen in de binnenhaven tussen 16:00 en 17:00u 
Een aangeklede steigerborrel wordt verzorgd  voor alle deelnemers. Na de borrel gaan we ergens een 
hapje eten en na het diner nemen we nog een afzakkertje op de “Kleine Johanna”. 
Op zondag 19/8 gaat ieder zijns weegs.  
In overleg kunnen we dit programma verder uitbouwen (bv eerder aanwezig zijn in Hoorn en een “in 
habour” race organiseren).  
De bijeenkomst is in principe voor Contessa’s 26, maar ook andere Contessa’s zijn welkom. 
Coördinatie: Rob Kolster  (e-mail : Rob.kolster@gmail.com) 

Zomerbijeenkomst 2018 
Datum:  1 en 2 september 2018 
Locatie: Jachthaven Sint Annaland 
Open voor alle typen Contessa’s. Ook oud eigenaren van een Contessa  zijn weer van harte welkom, 
mét of zonder schip.  
Verzamelen vrijdagavond, zaterdag een wedstrijd, een steigerborrel en een gezamenlijke maaltijd. 
Zondagochtend koffie en is iedereen vrij te gaan waar hij of zij wil. 
Deelnemers graag z.s.m. opgeven bij Izaäk Versluis (e-mail: izaakp@kpnmail.nl) 

Grote plannen worden werkelijkheid 
Eugénie Nottebohm is enkele weken geleden vertrokken (solo) met haar CO32 Giulia. Op het 
moment van schrijven van deze brief  is ze juist in Lymington aangekomen. Haar eerste reisdoel, met 
een aantal tussenstops aan de Belgisch/ Franse kust. Daarna zakt ze verder af naar het zuiden, de 
bedoeling is tot aan de Azoren. Jullie kunnen haar volgen op Facebook. 

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



Round the Island 2018 
Zaterdag 7 juli is het weer zover. Ca. 1.400 schepen, 15.000 zeilers gaan vanaf 06:30 rond het eiland 
Wight. Van supersnelle multihulls, (ex) Volvo Ocean Racers tot echte klassiekers. Elk in hun eigen 
klasse. Waaronder ook zo’n 25 Contessa’s 32, die in een eigen klasse varen. Dit jaar is ook “Lecas” 
weer van de partij. Een andere Benelux deelnemers is de “Twee Gezusters” een Contessa 34. Het 
leuke van deze race is dat alle schepen real time te volgen zijn, individueel en/of per klasse. Mits ze 
uiteraard hun tracker hebben geactiveerd. 

Fastnet 2019 
Een jubileumjaar dit keer. Namelijk 40 jaar na de beruchte Fastnet van 1979, waar de Contessa 32 
haar faam vestigde.  
“Lecas” van Christophe en Barbara zal voor een tweede keer deelnemen. Maar ook de “Assent”, dé 
beroemde Contessa 32 van 1979, zeilt mee. Zoals de meesten van jullie weten is zij weer in het bezit 
van de familie Rogers. De deelname van deze twee Contessa’s zal zeker de nodige positieve 
publiciteit opleveren. 

Contessa 26 North Sea  Rally 
Na de eerste rally, in 2017 op het IJsselmeer, werd afgesproken dat de volgende in 2019 aan de 
andere kant van de Noordzee zal worden gehouden. Op dit moment worden de eerste 
voorbereidingen hiervoor gedaan. Zodra er een definitieve datum vastgesteld is, zal Rob Kolster de 
Contessa 26 zeilers hiervan op de hoogte stellen. 

Financiële bijdrage clubkas 
We zijn zo vrij het toch weer te vermelden, 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. 

Contessa petten en vaantjes 
Ze zijn nog altijd beschikbaar. Zie de website voor de prijzen en hoe te bestellen. 
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