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2021 Contessa Jubileumjaar 

 Zoals jullie waarschijnlijk al weten gaat 2021 een groots Contessa Jubileumjaar worden. De 

Contessa 32 viert dan dan het feit dat 50 jaar geleden de eerste CO32 te water ging. Voor 

de CO26 wordt het dan alweer de 55e verjaardag.  

Ter gelegenheid van die heugelijke feiten hebben de Engelse Contessa 32 en de Contessa 

26 Class associations besloten bijeenkomsten in Lymington te organiseren. Gezien de 

verwachte grote toestroom van deelnemende schepen hebben de organisaties besloten om 

de verjaardagen niet te combineren. Gezien de ervaringen met de CO 26 50 years 

anniversary, waaraan 50 schepen mee deden is dit waarschijnlijk een goed besluit. 

De Contessa Benelux zeilers willen deze verjaardagen niet ongemerkt voorbij laten gaan. 

Het plan is opgevat om voor elk van de verjaardagen een armada van schepen naar 

Lymington te sturen. Aangezien in onze club lengte niet onderscheidend is, zal zowel voor 

de verjaardag van de CO32 als voor de CO26, de deelname aan de tocht naar Lymington 

open zijn voor alle typen Contessa’s. Van CO25 tot CO43. 

Details voor de wijze waarop deze tochten zullen worden georganiseerd zijn nog niet 

bekend, maar we denken erover om, waar gewenst, hulp te bieden met tochtplanning, 

voorbereiding en andere zaken die bij zo’n trip komen kijken. Ervaring leert dat de tocht op 

zich toch een individuele activiteit is, maar door onderling contact te houden zijn 

ontmoetingen onderweg tussen Engelse als Benelux deelnemers bijna een zekerheid.  

 

CONTESSA 32 

De bijeenkomst van de CO32 association is in het weekend van 18 tot 20 juni 2021 gepland. 

Uitgaande van een vertrek uit een Zeeuwse haven lijkt een vertrek rond 11 juni voor deze 

bijeenkomst  waarschijnlijk het beste, en ook voor de terugtocht zal met een weekje 

gerekend moeten worden. De CO32 heeft nog geen details bekend gemaakt over hoe en 

vanaf wanneer er ingeschreven kan worden en hoe het programma eruitziet. Wel is bekend 

dat rond het weekend van de viering 50 jaar CO32 ook de CO32 Nationals worden gevaren.  

Een 3-daags evenement waarop elke dag 2 races worden gevaren en waaraan gemiddeld 



een twaalftal CO32 deelnemen. Zij varen overdag hun wedstrijden en kunnen ‘s avonds 

deelnemen aan de verjaardagsactiviteiten aan de wal. 

CONTESSA 26 

De bijeenkomst van de CO26 association is in het weekend van 9 juli 2021. De organisatie 

heeft voor deze bijeenkomst het Dan Bran Pontoon al gereserveerd, en de inschrijving gaat 

op 7 november van dit jaar van start. Op zaterdag is er een diner in de RLYC gepland en op 

zondag wordt er een brunch georganiseerd. Ook voor deze tocht is een minimum van 2 

weken een veilige schatting met een vertrek op 3 juli.  

 

 

Overige evenementen 

 

Rond deze data zijn er nog een aantal evenementen gaande, waarvan de belangrijkste de 

Round the Island race (RTI) is. Deze ééndagswedstrijd wordt gemiddeld door meer dat 1500 

schepen gevaren, die opgedeeld worden in verschillende klassen en vindt plaats op 

zaterdag 3 juli 2021. Dé gelegenheid om een keer deel te nemen aan deze legendarische 

wedstrijd. Voor de editie van 2020, die i.v.m. de CO-19 situatie helaas geen doorgang kon 

vinden, hadden zich meerdere CO26 ingeschreven en 20-tal CO32 

 

Inschrijven 

 

Dit bericht is bedoeld om de interesse te peilen voor deelname aan een van de twee 

tochten, en daarnaast ook de interesse voor gezamenlijke tocht planning sessies. Ben je 

geïnteresseerd of wil je meer informatie, kan je dat laten weten door contact op te nemen 

met Izaäk (IPV347@gmail.com) of Rob (Rob.Kolster@gmail.com). Heb je niet voldoende 

bemanning of vaar je zelf liever mee op één van de deelnemers? Alles is besprekbaar. 

Winterbijeenkomst 2020/2021 

We onderzoeken of het mogelijk is midden maart een bijeenkomst te organiseren in 

Gorinchem. Gezien de onzekere CO-19 situatie willen we een vrijblijvende reservering 

maken en is Govert Ramselaar standby om te verhalen van zijn belevenissen voor en  

tijdens de AZAB (Azoren and Back) in 2019. Nadere details volgen. 

 


