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1 april 2019 (via e-mail) 

 
“Giulia” naar de Azoren 
Zoals de meesten van jullie weten is Eugénie Nottebohm vorig jaar solo naar de Azoren 
gezeild.  
Tijdens de winterbijeenkomst in Colijnsplaat heeft ze daarvan verslag gedaan. Het tijdschrift 
“Zeilen” heeft in het maart nummer daar ook aandacht aan besteed.  
Voor wie het nog niet heeft gelezen, het artikel is hier in te zien: 
https://contessazeilers.com/tijdschriftartikelen/  (omdat de redactie het misschien nog wat 
vroeg vindt voor publicatie heb ik het niet op de voorpagina vermeld). 
  

 
Zomerbijeenkomst 2019 
Deze zomer is het weer de beurt aan het noorden van het land. 
Een aantal van onze vaste “vrijwilligers” zijn de komende maanden druk met andere zaken.  
Rob Bosgraaf is voor langere tijd naar India vertrokken, Rob Kolster is druk met de CO26 
“North Sea Rally”, Govert Ramselaar neemt deze zomer deel aan de AZAB en Eppe Luken 
besteedt veel tijd aan de Federatie Polyclassics (secretaris én penningmeester). 
Vandaar nu mijn oproep of er iemand zich geroepen voelt het voortouw te nemen voor het 
organiseren van deze bijeenkomst ergens rond het IJsselmeer. 
Bij voorkeur heel informeel, van vrijdagavond t/m zaterdagavond/zondagmorgen. Een 
wedstrijdje mag maar is zeker niet verplicht. 
  



30 april  2019 (via e-mail) 

 
2e Contessa North Sea Rally 
De datum van de 2e Contessa North Sea Rally komt naderbij. Het eerste weekend van juli is 
het zover. 
Zie voor het complete programma het artikel op onze website: 
https://contessazeilers.com/2018/12/  
Op dit moment zijn er 10 definitieve inschrijvingen.  
Helaas nog maar een zeer beperkt aantal vanaf deze zijde van de Noordzee.  
Daarom heeft de organisatie besloten dat de inschrijving niet alleen open staat voor 
Contessa’s van het type 26, maar voor alle Contessa’s. 
Heeft u plannen rond die tijd de Noordzee over te steken dan is dit misschien een mooie 
gelegenheid om dat samen met een aantal andere Contessa’s te doen en  daarna een mooie 
vakantie aan de Engelse oostkust door te brengen. 
Interesse?  
Aanmelden kan bij Rob Kolster (rob.kolster@gmail.com) 

 
50 jaar Contessa 32 
Het duurt nog even, maar in 2021 is het 50 jaar geleden dat de eerste Contessa 32 te water 
werd gelaten. 
Vanzelfsprekend zal dat uitgebreid gevierd gaan worden. De exacte datum is nog niet 
bekend, maar dat zal zijn in het eerste weekend na de befaamde Round The Island wedstrijd 
in dat jaar.  
Zodra er meer bekend is wordt dat uiteraard  bekendgemaakt. Hoe mooi zou het zijn met 
meerdere Contessa’s uit de Lage landen daarbij aanwezig te zijn? 

 
Zomerbijeenkomst 2019 
Mijn oproep van 4 weken geleden heeft helaas nog niet geresulteerd in een aanmelding.   
Voelt iemand zich geroepen het voortouw te nemen voor het organiseren van deze 
bijeenkomst ergens rond het IJsselmeer? 
Bij voorkeur heel informeel, van vrijdagavond t/m zaterdagavond/zondagmorgen. Een 
wedstrijdje mag, maar is zeker niet verplicht. 
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