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Zomerbijeenkomst 2022 
De weergoden waren ons gunstig gezind, Rob Kolster had e.e.a. perfect voorbereid en 

iedereen heeft kunnen genieten van een leuk weekend, zoals te lezen op onze website 

https://contessazeilers.com/zomerbijeenkomst-2022 

Federatie Polyclassics 
In 2012 is de Stichting PolyClassic Zeiljachten opgericht met als doel: 

Quote statuten 
(1) het bevorderen van het behoud en het gebruik van de klassieke polyester zeiljachten, 
waarvan het basisontwerp is tot stand gekomen voor of in het jaar negentienhonderd 
vijfenzeventig, als onderdeel van het klassiek varend erfgoed; 
(2) het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.” 
Unquote 

Terugkijkend op de pafgelopen periode is de conclusie van het bestuur dat de Stichting 
Federatie PolyClassic Zeiljachten het bewustwordingsproces over de Polyclassic Zeiljachten 
op gang heeft gebracht en versterkt heeft. Dat komt tot uiting in de verhoogde belangstelling 
voor de polyclassic schepen en de mogelijkheid polyclassics in te laten schrijven als 
klassieker. 
Sinds een aantal jaren wordt het echter moeilijker de aangesloten verenigingen actief bij de 
Stichting FPZ te betrekken en een aantal verenigingen trokken zich terug uit de Stichting 
FPZ. Meestal met een begrijpelijke motivatie. Daarnaast worden de belangen van niet 
georganiseerde Polyclassic eigenaren nu vertegenwoordigd door de VKSJ in plaats van de 
Stichting FPZ. Ook zijn de workshops, een belangrijke activiteit van de Stichting FPZ, zijn 
steeds moeilijker te organiseren. 

Dit heeft het bestuur van de Stichting FPZ tot de conclusie gebracht dat er geen 
bestaansrecht voor de Stichting FPZ meer is en heeft daarom besloten de Stichting 
Federatie PolyClassic Zeiljachten per 1 november 2022 uit te schrijven uit de KvK en de 
activiteiten te stoppen. 

De laatste winnaar van de wisselbeker voor de 24uurs mag deze behouden en de nieuwe 
trofee die nog in doos zat, is overgedragen aan de organisatie van de 24uurs voor de 
toekomstige wedstrijden. 

Het batige saldo van ca. € 2.000 wordt overgemaakt op de rekening van de KNRM 



Individuele activiteiten 
Om diverse redenen heeft er helaas geen Contessa 32 deelgenomen aan het 

jubileumweekend eind juni 2022 in Lymington.  

Rob Kolster was met zijn “Kleine Johanna” wel aanwezig, begin juli 2022, in Cowes bij 55 

jaar Contessa 26. Zijn verslag van deze reis komt binnenkort op onze website. 

Christophe en Barbara Declercq hebben dit jaar met hun “Lecas” deelgenomen aan twee 

langeafstandraces t.w. de Quingand Bowl (160Nm) en de Myth of Malham (230Nm) en 

afgelopen weekend aan de UK Contessa 32 Nationals, een driedaagse wedstrijd. De 

opgaande lijn van de eerste 2 dagen konden ze helaas niet vasthouden, maar zijn toch als 

7e geindigd in een veld van 14 deelnemers. 

De “Ondine” heeft eind juni deelgenomen aan de Round The Island Race.  Het resultaat 

9e van de 23 gestartte CO32’s en 12e in de klasse 7D. Een verslag is te lezen op de website. 

Kurt Bruwee behaalde daar een 1e plaats in zijn klasse met de Contessa 26 “Bijou” 

Beide Contessa’s 32 zijn ook vaste deelnemer aan de Goofies winterwedstrijden op de 

Oosterschelde. Elke 1e zaterdag van de maand, oktober t/m april. 

Eugenie Nottebohm is sinds deze week weer terug aan boord van haar Contessa 32 “Giulia” 

die ze singlehanded van Nederland naar Buenos Aires/Argentinië heeft gevaren. Haar plan 

is nu (wel met minimaal één metgezel) verder zuidwaarts af te zakken. Ze is te volgen op 

Facebook en Instagram. 

Winterbijeenkomst 2022/2023 
Naar alle waarschijnlijkheid begin maart 2023, nadere details nog uit te werken 

Zomerbijeenkomst 2023 
Het zuiden is nu weer aan de beurt. Suggesties van jullie kant zijn meer dan welkom, locatie, 

in welke periode (laat of juist vroeg in het seizoen) en in welke vorm (kort weekend of 

meerdaags) etc.  

Toekomstige internationale Contessa activiteiten 
De Royal Solent Yacht Club heeft de intentie in het weekend van 10-11 juni 2023 een 

Contessa (wedstrijd)evenement te organiseren voor alle typen Contessa’s. Individuele starts 

per type Contessa, of als er niet voldoende belangstelling is van bepaalde typen, wedstrijden 

op handicap. Als hiervoor bij jullie belangstelling is zouden we een gezamenlijke tocht naar 

en van de Solent kunnen plannen. 

Round the Island Race: 1 july 2023 

Cowes Classic Week:  8 – 14 july 2023 

(waaraan sinds enkele jaren ook de Contessa 26 en 32 mag deelnemen) 

Cowes week:   29 july – 14 augustus 2023 

AZAB 2023, een prestatiestocht/wedstrijd van 2400Nm van Engeland (Falmouth) naar de 

Azoren (Ponta Delgada) en terug. De meeste deelnemers varen singlehanded of 



duohanded. Govert Ramselaar heeft daar in 2019 aan deelgemenen en heeft zich ook voor 

2023 weer ingeschreven met zijn “Saffier”. Naast Govert zijn er tot nu toe nog 6 andere 

Contessa 32 deelnemers. De start is 3 juni 2023 

Rob Koster is voornemens in augustus 2023 weer een CO26 Northsea Rally te organiseren 

aan deze kant van de Noordzee. Doel is een aantal Engelse CO's over te krijgen. Hij heeft  

in de UK voorgesteld om het 1 week voor de 24uurs tocht te doen, zodat ze dan (als ze een 

weekje blijven) mee kunnen doen. Hebben we eindelijk eens vergelijkbare tegenstand. 

Refit projecten 

De “Skylark” van  Bas en Cristina is zeer recentelijk, na een refit van 4 jaar, te water gegaan. 

Nog niet zeilklaar, maar dat zal zeker lukken. Begin dit jaar waren zij zo vriendelijk, samen 

met Riemer en Aranka van de “Murphy”, een inkijkje te geven in hun ingrijpende projecten, 

toen Govert Ramselaar op het laatste moment moest afhaken met positieve Coronatest. Bas 

en Christina zijn te volgen op Facebook (Skylark Contessa) en Instagram (Skippers_of 

Skylark)   

Mutaties op de lijst van Contessa’s in de Benelux 
Dit zijn de ons bekende mutaties in het afgelopen jaar: 

Verkocht: 

“Tyche” van Veerse Meer naar Monnickendam 

“Belerion” van Vokerak naar Ijsselmeer 

“Tess” van Haringvliet naar Frankrijk 

Contessa op Youtube 
De bij velen van ons bekende “Solent Boat Butler” George Isted heeft sinds zijn rondje 

Atlantic nu ook een Youtube kanaal waarop hij verslag doet van diverse reparaties:  

https://www.youtube.com/c/RefitandSail/videos 

Financiële bijdrage clubkas 
De recente coronacrisis heeft ook onze clubkas getroffen. Niet rampzalig, maar doordat 

enkele deelnemers op het laatste moment moesten afzeggen en het diner al bereid was, 

hebben wij iets moeten toeleggen op de organisatie van de winterbijeenkomst. Een kleine 

bijdrage in de clubkas is daarom uiterst welkom. Hieruit worden onder andere de kosten 

voor de website Contessazeilers.com en de bankosten bestreden. Overmaken kan op 

rekening NL53 ABNA 0476832012 t.n.v. I.P. Versluis o.v.v. ‘Contessazeilers’. 

 

 


