
 

CONTESSAZEILERS NIEUWSBRIEF NR.18 

November 2019 

Winterbijeenkomst 14 maart 2020 – Save the date! 
Op zaterdag 14 maart 2020 zal de volgende winterbijeenkomst van de Contessaclub worden 

georganiseerd. De voorbereidingen zijn in volle gang en het belooft een interessante avond met 

bijzondere gasten te worden. Zoals gebruikelijk omvat het programma een lezing over een nautisch 

onderwerp en voorafgaand daaraan de mogelijkheid een gezamenlijk hapje te eten. Nadere details 

volgen zo snel mogelijk, maar zet de avond van 14 maart alvast in de agenda! 

50 jaar Contessa 32 
Bijna vijftig jaar geleden, in 1971, zag de eerste Contessa 32 het licht. Dat is natuurlijk reden voor een 

feestje. De Engelse Contessa Association bereidt de viering voor die zal plaatsvinden in of nabij 

Lymington aan de Solent. De bijeenkomst wordt gehouden gedurende het weekend van 18, 19 en 20 

juni 2021, en dat is precies een week vóór de Round the Island Race (3 juli 2021). Voor de liefhebbers 

dus een prima mogelijkheid beide te combineren. Vanuit de Contessaclub overwegen we bij 

voldoende belangstelling een gezamenlijke tocht naar de festiviteiten rond 50 jaar CO32 te 

organiseren.  Tevens bestaat de kant dat er in datzelfde jaar 55 jaar Contessa 26 wordt gevierd.  

Zomerbijeenkomst 2020 
Een beetje vooruitlopend op deelname aan 50 jaar CO32 (en 55 jaar CO26) zijn er plannen om de 

zomerbijeenkomst 2020 van de Contessaclub in het teken te plaatsen van zeezeilen, vooral bedoeld 

voor degenen die meer ervaring willen opdoen met het zeilen op zee, om wellicht (maar dat is 

natuurlijk geen voorwaarde) een jaar later met eigen schip aanwezig te kunnen zijn in Lymington.  

Als datum is voorlopig het weekend van 5 en 6 september 2020 gepland; locatie mogelijk 

Hellevoetsluis. Deze activiteiten staan open voor alle typen Contessa’s, dus niet alleen voor CO26 en 

CO32. Nadere informatie volgt! 

Ledenlijst 
Izaäk Versluis heeft de voorgaande periode de wijzigingen in de ledenlijst van de Contessaclub 

nauwgezet bijgehouden. Voor de leden wordt een speciale lijst bijgehouden waarop (naast naam, 

bootnaam, type en ligplaats) aan persoonlijke contactgegevens uitsluitend e-mail en 

telefoonnummer zijn vermeld. Op dit manier kunnen leden elkaar bereiken zonder dat hun 

adresgegevens bij iedereen bekend zijn. Deze lijst is op verzoek beschikbaar, maar in het kader van 

de wettelijke privacybescherming willen wij vragen of degenen die bezwaar hebben tegen deze 

verspreiding, dit uiterlijk 1 december 2020 willen doorgeven aan Izaäk (kan als reply op de 

verzendmail). Dank alvast! 



Activiteiten PolyClassics 
De Federatie PolyClassics organiseert op zaterdag 8 februari 2020 een workshop ‘Brand aan Boord’; 

een praktische bijeenkomst over brandbestrijding waarbij de deelnemers ook zelf aan de slag 

kunnen.  Locatie nader te bepalen. Mocht er nu al belangstelling zijn daaraan deel te nemen, dan 

kunnen jullie je alvast aanmelden bij Eppe Luken (eluken@ziggo.nl). Het programma wordt dan  

toegestuurd zodra dit beschikbaar is. Volg verder de nadere informatie op de website 

www.polyclassics.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’. 

Website Contessazeilers.com 
Naast reis- en wedstrijdverslagen van Contessazeilers, advertenties van te koop staande Contessa’s, 

Contessa’s in het nieuws etc. is hier de agenda met de geplande activiteiten van de Contessaclub en 

de Federatie Polyclassics te vinden. Overigens is jullie inbreng in de vorm van verslagen en/of foto’s 

meer dan welkom! Afgelopen maand bijvoorbeeld interessante verslagen en foto’s te vinden van 

Christophe Declercq over de Nationals 2019 en van Jeroen Groenendijk over zijn solo tocht naar de 

Orkney’s. 
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