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Van de redactie…….. 
Voor u ligt de tweede TVK Nieuwsbrief. Na de vele enthousiaste reacties die we 
hebben ontvangen op de eerste brief begin dit jaar, gaan we hiermee door. De 
digitale Nieuwsbrief is voor ons een moderne en goede manier om actuele zaken 
onder uw aandacht te brengen. Deze editie bevat o.a. veel informatie over de 
Voorjaarsbijeenkomst op de Grevelingen. In de toekomst proberen we de teksten 
beknopter te maken met een link naar de nieuwe website waar dan meer informatie 
is te lezen. Veel leesplezier. Suggesties en opmerkingen zijn altijd welkom en kunt u 
richten aan: secretaris@trintella.org 

 

TVK-website wordt vernieuwd !  

	
De	huidige		indeling	van	de	website.	  
De website draait in zijn huidige vorm al weer heel wat jaartjes mee, terwijl de 
vereniging zich steeds meer ontwikkelt als een gezelligheidsvereniging die zich ook 
serieus richt op het behoud van de Trintel- en Trintellavloot. 
Dus het werd tijd voor een grondige vernieuwing van onze internet-etalage! Concrete 
aanleiding vormde de noodzakelijke upgrade van Joomla, het platform waarop de 
website draait. 
 
Met dat vernieuwen maken we het overigens ook weer niet al te bont: we hebben 
weer voor Joomla als platform gekozen, hij blijft drietalig en ook het markante uiterlijk 
van de website willen we handhaven.  
Maar de rest gaat op de schop. 
 
Vóór de knop leggen we de nadruk veel meer op informatie over de evenementen en 
op het ontsluiten voor alle eigenaren van de grote hoeveelheid informatie die we 
hebben over de werf en over de schepen, ondersteund en verluchtigd met foto’s en 
video’s. 



Daarnaast komt meer aandacht voor reisverhalen van de leden. Het winkeltje zal 
onder de naam TVK-shop beter toegankelijk worden voor leden, mede door een 
professionele opzet van een catalogus. Tot slot informeren we de bezoeker duidelijk 
en compact over de vereniging. 
 
Achter de knop komt alleen de informatie die we uit een oogpunt van privacy 
exclusief voor de leden willen houden. Naast de vertrouwelijke verenigingszaken is 
dat vooral  het Vriendenboek, waarin van alle leden alleen die informatie staat die het 
onderweg ontmoeten vergemakkelijkt. En die informatie kan door de individuele 
leden zelf worden beheerd! 
Uiteraard zal de website worden gekoppeld met social media als Facebook. 
 
Al bij al een hele klus, waar we als bestuur en als redactiecommissie en webmaster 
dit jaar druk mee zullen zijn. Tot nu toe worden we daar geweldig bij geholpen door 
Jeroen Noot, de architect en oud-webmaster van de huidige TVK-website.   
We houden jullie de komende tijd op de hoogte van de voortgang van het proces. 

 

 

 

De Voorjaarsbijeenkomst valt vroeg dit jaar! 

 
Het Hemelvaartweekend 2016 valt vroeg: van 5 tot 8 mei aanstaande. Maar het 
wordt wél een heel afwisselende en gezellige Voorjaarsbijeenkomst. Alle reden dus 
om een tandje bij te zetten om de boot weer tijdig vaarklaar te hebben! 



Dit jaar houden we de Voorjaarsbijeenkomst in het zuiden, in en om de jachthaven 
van Port Zélande aan de Grevelingen. Gastvrouw en gastheer zijn Diana en Fons 
Nederhof (Pollux, Trintella IIIa). 
 

Om het ook voor leden zonder boot gemakkelijk te maken om één of meer dagen 
aan te sluiten, blijven we ook dit jaar weer op één locatie, de Port Zélande Marina. 
Fons en Diana bereiden voor ons een leuk en afwisselend programma voor in de 
fraaie en verrassende omgeving  van Port Zélande. 
Daarnaast zullen het Concours de Créativité op vrijdag en de Regatta op zaterdag 
weer deel uitmaken van het programma. 
 

Zoals elk jaar willen we als bestuur graag zoveel mogelijk de klassiekers (Trintel I(a) 
en II(a), Trintella I(a) en II(a)) verwelkomen. Daarom ontvangen alle eigenaren van 
deelnemende klassiekers een leuke verrassing. Ook het Concours de Créativité 
organiseren we vooral voor hen (zie ook elders in deze nieuwsbrief). 
Het uitgebreide programma van de Voorjaarsbijeenkomst en het 
aanmeldingsformulier volgen zo spoedig mogelijk. 
 

Wat de kosten betreft denken we ook dit jaar weer binnen de €65 per deelnemer 
(exclusief liggeld) te kunnen blijven. 
Voor de deelnemers zonder boot zijn er legio overnachtingsmogelijkheden binnen 
een straal van 10 km, variërend van een vakantiehuisje bij Centerparcs Port Zélande 
of Zeeland Village in Scharendijke tot een hotelkamer of stacaravan bij Resort Land 
en Zee te Noordwelle of in één van de hotels en pensions in Ouddorp of Renesse. 
Het is wél zaak om tijdig te reserveren! 

 

 

Evenementenkalender 2016 – om in uw agenda te noteren! 
 

TVK evenementen: 

• 17 april: Workshop Tochtvoorbereiding door de fa. Datema (voor alle TVK-leden), 
onder auspiciën van de Federatie PolyClassics. Plaats: Gorinchem. Meer info 
volgt. 

• 5 – 8 mei:  TVK Voorjaarsbijeenkomst in Marina Port Zélande aan het 
Grevelingenmeer.  

• 4 en 5 juni: Zeilwedstrijd om de Polycup voor polyclassics (voor TVK: de Trintels 
en de Trintella’s I tot en met V), onder auspiciën van de Federatie PolyClassics. 
Plaats: WSV de Kreupel te Andijk. 

• 26 en 27 augustus: Delta Lloyd 24-uurs Zeilrace. Plaats: Markermeer en 
IJsselmeer. Er is een aparte klasse voor de polyclassics (voor TVK: de Trintels en 
de Trintella’s I tot en met V), onder auspiciën van de Federatie PolyClassics. Zie 
voor meer informatie ook  http://www.kustzeilers.nl. 



• 19 november: TVK Najaarsreünie in Antwerpen. De voorbereidingen lopen. 
Binnenkort volgt meer informatie over het programma, maar onze  uitvalsbasis 
wordt Hotel Van der Valk  Antwerpen, Luitenant Lippenslaan 66, 2140 Antwerpen, 
België. Telefoonnummer 0032(0)32359191.  
Reserveren kan vanaf nu via reservations@antwerpen.valk.com , met 
vermelding lidmaatschap Trintella Vrienden Kring. 

Nautische beurzen en tentoonstellingen: 

• 16 – 20 maart: HISWA Amsterdam. Hier geeft de Trintella Vrienden Kring op 
woensdag 16 maart acte de présence  op de stand van de Federatie 
PolyClassics. 

 
 
 
 
 
Workshops FPC groot succes  
 
Afgelopen maanden heeft de Federatie Polyclassics weer een paar druk bezochte 
workshops gehouden. Deze workshops zijn toegankelijk voor alle TVK leden. 

Workshop Convectieve Buien 

Dank zij een tip van Jan en Tineke van Poppelen kwam de Federatie in contact met 
Otto Huizinga die vanuit een bijzondere invalshoek op 23 januari twee lezingen gaf 
over het ontstaan van buien en het beoordelen van het ‘gevaar’ daarvan. We waren 
daarvoor te gast bij de WSV De Kaag. Otto gaf ons een inkijkje in zijn eigen proces 
van kennisverwerving en het programma wat hij daarbij hanteerde. Hij toonde ons 
het programma Zygrib (via internet te bereiken) en hoe je daar voor een zelf 
gedefinieerd gebied de ontwikkeling van het weer in het algemeen en buien 
ontwikkeling in het bijzonder in de gaten kunt houden. Cruciaal voor het ontwikkelen 
van buien is de opbouw van de verticale luchttemperatuur en luchtvochtigheid. Door 
zijn humorvolle presentatie en deskundige uitleg waren er zeer positieve reacties van 
de aanwezigen. Aardig om te vermelden dat op het totaal van 50 deelnemers de TVK   
sterk vertegenwoordigd was. Meer weten? : www.qalandarmeteo.nl 

Vaargedrag klassieke zeiljachten 

Op 6 februari waren we te gast bij Schaap Shipcare in Lelystad waar Dick Koopmans 
de 40 belangstellenden een uitleg gaf over scheepsvormen en bijbehorend 
vaargedrag. Na de pauze ging hij in op de vooraf ingestuurde vragen en de vragen 
uit de zaal. Gezien de reacties ter plaatse en achteraf via de mail was ook dit voor de 
aanwezigen meer dan de moeite waard. Pierre Heinis en Els vd Berg (Trintella la) 
waren hiervoor zelfs helemaal uit België gekomen maar vonden het meer dan de 
moeite waard. Leen Schaap, deelnemer aan de workshop is redacteur bij het blad 
Zeilen en daar vraagbaak op het gebied van Polyester en Epoxy problemen. Hij is 
daarvoor ook voor leden van de Federatie beschikbaar. U kunt uw eventuele vragen 
via de commissie Behoud laten lopen. Ook hier was de TVK met 10 deelnemers 
goed vertegenwoordigd. 



 

 

Concours de Créativité: leren van elkaars ervaringen en 
oplossingen.	
	

	

	

	

	

	

	

 
 

Tijdens de Voorjaarsbijeenkomst in Port Zélande organiseren we op vrijdag weer een 
Concours de Créativité. 
De bedoeling van het Concours  is om bij elkaar aan boord kennis te nemen en te 
leren van elkaars ervaringen en oplossingen, die het onderhoud vergemakkelijken of 
het comfort aan boord verhogen of de vaareigenschappen verbeteren.  
Die onderwerpen zijn natuurlijk wel voor elk schip aan de orde, maar voor de 
Klassiekers (de Trintels en de Trintella I(a) en II(a)) al helemaal gezien hun 
ontwerpen, hun vele houtwerk en hun leeftijd.  
Vorig jaar hebben we het in Muiden voor het eerst gedaan en het was leuk om te 
ervaren hoeveel verrassend creatieve en handige oplossingen voorhanden blijken te 
zijn! 
Daarom organiseren we het Concours de Créativité – dat zijn naam met een knipoog 
ontleent aan het Concours d’Elegance, waarbij met de boten wordt gepronkt – 
primair voor de deelnemers met een Klassieker. 
 
Het werkt als volgt. 



De deelnemers met een Klassieker verzamelen zich om 16.00 uur op een af te 
spreken plaats bij de boten.  
Elke deelnemer kiest vooraf 1 of meer oplossingen op het gebied van onderhoud, 
comfort of vaareigenschappen die hij of zij wil presenteren aan het gezelschap. Dat 
kan op de steiger bij de boot of als dat handiger is en het gezelschap is niet te groot, 
in de kuip. 
Elke deelnemer waardeert de gepresenteerde oplossingen met een cijfer tussen 0 en 
5. De waarderingen worden rond 18.00 uur als we alle boten hebben gehad, bij de 
begeleider ingeleverd. Die berekent welke oplossing de hoogste waardering heeft 
geoogst. De winnende oplossing zal tijdens het diner op zaterdagavond bekend 
worden gemaakt. 
De oplossing zal worden gedocumenteerd en op de TVK-website worden geplaatst. 
Naast die eer ontvangt de bedenker een versnapering voor de kille zomeravond.  
 

Het staat deelnemers met een ander type schip natuurlijk vrij om tijdens het 
Concours mee te lopen en mee te luisteren. Of om op hún schip eens bij elkaar aan 
boord te stappen om zulke ervaringen en oplossingen uit te wisselen. 

 

TVK Shop in de lucht 

 
Zoals al in onze eerste nieuwsbrief aangekondigd, kunnen we met trots mededelen 
dat het TVK assortiment clubartikelen nu ook via de website is te bestellen. 

De vereniging verkoopt al geruime tijd clubartikelen tijdens de evenementen. Door de 
toenemende belangstelling  en de interesse om het assortiment  verder uit te breiden 
is besloten om het geheel in een catalogus online te publiceren. Het assortiment, dat 
regelmatig zal worden uitgebreid (nu ook met het originele Trintella servies) bestaat 
uit artikelen die uitsluitend voor leden, maar ook artikelen die voor iedereen zijn te 
bestellen. De bestelprocedure staat vermeld voorin de catalogus die u kunt bekijken 
door deze te openen of te downloaden. 

Bestellingen, suggesties of opmerkingen over het assortiment kunt u richten aan 
shop@trintella.org 



Lief en leed uit de vereniging 
Op vrijdag 4 maart j.l. is op 70-jarige leeftijd plotseling overleden Margot Terlouw - Lor, 
onafscheidelijke echtgenote van Joop Terlouw. Zij zijn sinds 1994 lid van de vereniging en 
waren tot voor enkele jaren geleden de trotse eigenaren van de Aphrodite, een Trintella IIIa. 
Woensdag 9 maart j.l. is zij in Spijkenisse gecremeerd. 
 


