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De band die .joop Doomernik heeft met de Trintella werf van
Anne Wever, gaat ver terug. De watersportvereniging waar hii
ooit lid van werd, zat naast de werf en later liep hij er stage.
"Anne Wever was een inspirator voor mij", vertelt Doomernik,
"toen ik eenmaal voor mi.izelf begon, huurde ik van hem de

mastenloods op het terrein."
ln zooz werden de activiteiten van de Trintella werf gestaakt.

Niettemin bleef de naam voortleven, met name de Trintella
lA en llA worden gekoesterd, en de jachten worden blijvend
geassocieerd met kwaliteit.

DNA
"lk heb vroegtijdig besloten dat ik het merk wilde kopen zodra
dat vrij zou komen", aldus Doomernik, "en een paar jaar

terugwas dat zover. Tevens had ik het plan om een ultiem
cruising-zeiljacht te bouwen. Dat had ik natuurlijk onder mi.jn

eigen naam kunnen doen, maar het merk Trintella verdient
het om voort te bestaan. lk heb gekeken wat nu het DNA is
van ïrintella en dat is toch in de eerste plaats kwaliteit. Anne
Wever zei ooit: 'Er is simpelweg geen alternatief voor kwaliteit.
Enkel en alleen perfect is goed genoeg.' De nieuwe Trintella-
li.f n, voorlopig bestaande uit de Trintella 45 en Trintella 5o, is

ontworpen door beroemde Cermén Frers. Qua zeilprestaties
zijn het moderne Trintella's met rechte boeg, maar wel met een

íraaie klassieke zeeg, geveegde kont en teakhouten afwerking."
Het zijn volgens Doomernik geen dagzeilers; daarmee worden
de ontwerpen tekort gedaan. Het zijn 'gentlemen's yachts',
waarop ook overnacht kan worden. "Oogstrelend, met een

laag vrijboord. Je zit lekker laag op het water, voor intens
zeilplezier", ald us Doomern i k.

STERKE CONSTRUCTIE

Romp en dek bestaan uit een sandwich met Corecell schuim
en e-glas/epoxy, met beh u I p va n vacu u m i nfu sietech nologie.
Plekken gebouwd met hoge belasting, zoals de kielophanging
en puttings, zijn verstevigd met carbon. Het levert een sterke,

stijve en lichte constructie op, die bovendien onderhoudsarm
is. Het dek wordt belegd met teakhout.
Mast en giek zijn van carbon; een giek met zeilberging behoort
tot de opties. De mast wordt gestaagd door vaste verstaging.
Op de boegspriet kan een gennaker ofCode o worden gevoerd,

Voor het grootschootsysteem is gekozen voor'vangsheeting':
via een grondblok in de kuip loopt de grootschoot terug naar

de giek, waar hij bij het lummelbeslag via blokken aan dek

onderdeks naar lieren wordt geleid. Het hydraulisch achterstag
en de neerhouder zi)n verstelbaar door drukknoppen in de

kuip, binnen handbereik van de stuurman. De Tríntella is

dan ook te zeilen door een kleine bemanning en zelfs solo.

Bedieningsgemak is een belangrijk uitgangspunt op het nieuwe

ontwerp. De Trintella vaart vlot, maar wel comfortabel; het is
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geen nerveuze racer. De rondspant
romp is voorzien van een balansroer

- het stuursysteem is van Jefa - en

een kiel met T-bulb, voorzien van

loodballast.
Blokken, lieren en beslag zijn van Har-

ken. Voor het verfsysteem kiest de werf
voor Awlgrip. Ook in deze keuzes komt
het streven naar perfectie tot uiting.

I NTERI EUR

Onderdeks is voorin een eigenaarshut
met een dubbelbed. Twee langsbanken
in de salon kunnen als extra slaap-
plaatsen dienen. Naast de ingang is

aan stuurboord een kombuis, voorzien
van r2 en z3o volt stopcontacten. Aan

bakboord is een badkamer met toilet,
wastafel en douche. Overal is binnen
bergruimte gecreëerd. De romp heeft

voor en achter waterdichte comparti-
menten. Trintella heeft een rijke historie

en Doomernik verdient waardering dat

hi.j dit illustere Nederlandse merk met
deze nieuwe 45 en 50 laat herleven.

www.tri ntel I ayachts.com

ÏEKST LAURENS VAN ZIIP

Rijke
I n r 959 exposeerde jachtbouwer An ne Wever

uit 's Hertogenbosch zijn eerste jacht op de

HISIUA in Amsterdam. Het was een ontwerp

van een stalen kajuitjacht van Ricus van de

Stadt. Als naam werd Trintel type I gekozen.

Later ontwierp Van de Stadt een polyester

versie en vanaf t964 deed de naam Trintella
zijn intrede. Het verhaal gaat dat deze naam

voortkomt uit de aanduiding Trintel ra. Bijko-

mend voordeel: Trintella was in het buiten-
land goed uit te spreken. De Jachtwerf Anne

!íever werd Trintella Shípyard. Het aantal

modellen groeide sterk, evenals de verkoop.

Om de reputatie van het merk Trintella kracht

bij te zetten, werd in de jaren zestig gebruik

gemaakt van een bedrijfslogo en werd het

grootzeil voorzien van een merkteken.

lnlggz werd de werf verkocht en de nieuwe

eigenaar besloot zich met een andere ont-

werper te richten op de markt van snellere

zeiljachten. ln de laatste fase, voordat de

werf in zooz de deuren sloot, is de ïrintella
C-serie gelanceerd op basis van de succes-

volle Trintella A-serie, nu naar ontwerp van

Ron Holland.

Na de sluiting in zooz werden het merkrecht

en een aantal lopende projecten verkocht aan

een Engelse werf. Een doorstart lukte echter

niet, waarna een ltaliaanse werf het merk-

recht overnam. Dat is vervolgens in handen

gekomen van Joop Doomernik, die met de

45 en 50 een volledig nieuw type Trintella
introduceert. Met behoud van het DNA.
Eigenaars van een Trintel ofTrintella hebben

in de jaren 6o een 'commissie' opgericht. ln

r984 kwam daaruit de Trintella Vriendenkring
voort, die ups en downs qua ledental kende,

maar dankzij een enthousiast bestuur is het

nu een florerende vereniging, die circa z5o

leden heeft. Het merendeel is aíkomstig uit
Nederland, België en Duitsland, maar er is

ook aanhang in de Verenigde Staten, Chili en

Au stra lië.
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