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Van de redactie……..
Voor u ligt de derde TVK Nieuwsbrief. De meesten van u hebben alweer een
langere zeilvakantie achter de rug, zijn er nog mee bezig of maken alweer
nieuwe plannen. We naderen nu een periode waar de bestuursactiviteiten weer
worden opgeschroefd. Eén daarvan is deze uitgave van de Nieuwsbrief, maar
ook de voorbereidingen voor de Najaars reünie 2016 in Antwerpen, het verder
vervolmaken van de site, etc. 
 

Voorjaarsbijeenkomst Port Zélande 
Dit jaar vond de TVK-voorjaarsbijeenkomst van donderdag 5 tot zaterdag 8 mei
plaats in Port Zélande aan de Grevelingen, een vakantiepark met jachthaven,
dat is ontworpen in de stijl van een Zuid-Frans vissersdorp. Na een voorjaar
zonder echt warme dagen werden we daar verrast met weersomstandigheden
van Zuid-Franse allure: zonnig en warm, met een prettig zeilwindje!
 



Dit jaar tekenden Fons en Diana Nederhof (Pollux, Trintella IIIa) voor de organisatie. Met zo’n 80

deelnemers en 26 boten (waarvan 7 klassiekers) hadden zij eer van hun werk.

Het Concours de Créativité, waarbij de eigenaren van de klassiekers bij elkaar aan boord hun creatieve

oplossingen presenteerden op het gebied van comfort, onderhoud en vaartechniek werd dit jaar

gewonnen door Jan Soethoudt (Soetevaer, Trintella II). Volgend jaar gaan we het Concours ook

organiseren voor de andere Trintella-typen!

De regatta, onder de bezielende leiding van Frans Slikkerveer (Liv, Trintella IIIa), vanaf het inmiddels

vertrouwde startschip - de houten kotter Mette Marie - werd gewonnen door Frans en Hilde Snieders met

bemanning (Coco, Trintella 42), die net als in 2014 overall als eerste over de finishlijn voeren.

Voor een uitgebreid verslag van de Voorjaarsbijeenkomst: zie de website.

Najaarsreünie 2016 Antwerpen
Dit jaar houden we de Najaarsreünie in Antwerpen. Op zaterdag 19 november
aanstaande zijn onze gastvrouwen en gastheren voor die dag Mia en Herman
van Hemeldonck (De Groene Swaen, Trintella 44), Nancy en Herman Naegels
(Beta Leonis, Trintella V) en Sigrid Coppens met Gustaaf Bergé (Blue Heron,
Contessa 32), die laatsten in de hoedanigheid van uitvoerend projectleiders. Zij
hebben een voor alle leeftijden een interessant programma samengesteld en
toch de kosten van deelname op €65 per persoon weten te houden.
 

Voor de deelnemers die willen overnachten hebben we in het hotel een aantal
tweepersoonskamers gereserveerd. De kosten van deze (standaard)kamers



tweepersoonskamers gereserveerd. De kosten van deze (standaard)kamers
bedragen €75 per kamer, inclusief ontbijt, exclusief toeristenbelasting.
Parkeren op het parkeerterrein van het hotel is gratis. Om te reserveren hierbij
de adresgegevens van het hotel:
Hotel Van der Valk, Luitenant Lippenslaan 66, 2140 Antwerpen (B).
Telefoon 0032(0)3 235 91 91. Email: reservations@antwerpen.valk.com
Reserveren met vermelding lidmaatschap Trintella Vrienden Kring.
Voor de leden die al op vrijdag 18 november aankomen en ’s avonds
gezamenlijk willen dineren, biedt het hotel prima mogelijkheden.
Voor verdere informatie over het dagprogramma en voor het inschrijfformulier:
zie het Clubblad, dat begin oktober verschijnt.
 

Van Smoelenboek naar Vriendenboek 
De Trintella Vriendenkring heeft het ‘elkaar ontmoeten’ hoog in haar vaandel
staan. Om dat te vergemakkelijken hadden we het Smoelenboek. Een handig
hulpmiddel om ons te helpen onderweg andere TVK-leden te herkennen aan
scheepsnaam of –type. Daarnaast biedt het ons een geheugensteuntje bij het
zoeken van de naam bij het gezicht of bij de boot.
 

Voorbeeld van een profiel uit ons nieuwe Vriendenboek

Omdat het overzicht slechts 40% van het ledenbestand besloeg en niet digitaal
beschikbaar was hebben we in de afgelopen ledenvergadering met elkaar



beschikbaar was hebben we in de afgelopen ledenvergadering met elkaar
besloten dat alle leden in het overzicht zullen worden opgenomen. Daarnaast
zouden we het – onder de naam Vriendenboek - op zodanige manier op de
website zetten, dat alleen de leden er toegang toe hebben.
Ook zouden de individuele leden de informatie die op henzelf betrekking heeft -
hun profiel – zelf kunnen beheren. De leden voeren voortaan zelf
veranderingen door of voegen informatie / foto toe.
Het is nu aan u om uw profiel te bekijken en te bewerken. Hoe u dat doet, vindt
u verder in deze brief onder de kop: Tips voor gebruik Vriendenboek.
 

Tips voor gebruik Vriendenboek 
Om het nieuwe TVK Vriendenboek op de website te kunnen inzien en
bewerken dient u ingelogd te zijn.

Inlog gegevens vergeten?  Via het Leden login venster rechts op de site
volgt u de Forgot login? route of…. mail de webmaster@trintella.org
Eénmaal ingelogd vindt u rechtsboven in de menubalk de tab:
Vriendenboek. Indien u hier de naam van een medelid of bootnaam van
een Trintel of een Trintella invoert komt u in het profiel. Hier vindt u
nadere gegevens en foto’s over het bewuste TVK lid en de boot.
Profiel bewerken. Ga naar het venster rechts op de site, genaamd TVK
Community. Hier kunt u onder Profiel bewerken het profiel controleren,
aanvullen en foto’s toevoegen. We hebben de profielen al zo veel
mogelijk voor u ingevuld met data en foto’s voor zover bij ons bekend.
Foto’s selecteren en uploaden. Wees kritisch (qua scherpte en
duidelijkheid, dus bijv. geen foto’s met zonnebril)) bij het selecteren van
uw foto’s. Te grote foto’s worden automatisch verkleind. Controleer het
resultaat van het uploaden van de foto’s altijd even.

Vragen of opmerkingen mail: secretaris@trintella.org
 

TVK wimpels weer op voorraad
Mede door het groeiende ledental, zijn we de laatste jaren snel door onze
wimpelvoorraad heen gegaan. Bovendien hadden we wat klachten gehad over
de kwaliteit van de wimpels. Tijd dus om een nieuwe voorraad aan te leggen en
wel van een zeer mooie kwaliteit.
En tijd om weer eens een frisse nieuwe in het bakboordwant te hijsen. Ze zijn
te bestellen voor € 10 per stuk, via onze TVK shop op de website.



te bestellen voor € 10 per stuk, via onze TVK shop op de website.
 

Wedstrijdcommissaris Noord gezocht
Voor ons Voorjaars weekend in het Noorden (om de twee jaar) zijn we op zoek
naar een wedstrijdcommissaris. De wedstrijd is een sportief en vooral gezellig
onderdeel van dit weekend. Belangrijkste taken zijn: startschip en
startprocedure organiseren; boten indelen en registreren, startnummers
uitdelen, de baan plannen, ter plaatse op de hoogte stellen van eventuele
bijzonderheden in het zeilgebied, weersverwachting beoordelen en de
einduitslagen calculeren aan de hand van de handicapfactor.
Indien interesse of als u meer info wilt, kunt u contact opnemen met de
wedstrijdcommissaris voor het Zuiden, Frans Slikkerveer. Email contact:
fslikkerveer@hotmail.com
 

Profieltekeningen Trintels en Trintella’s
Tijdens het onderzoek voor het boek Trintella Yachts zijn we bij toeval in het
Gemeente Archief van Den Bosch fraaie profieltekeningen tegengekomen van
de Trintella Ia, III en IIIa.  De maker hiervan is tot nu toe onbekend gebleven.
Wel heeft het onze voorzitter, Loet Geldhoff, geïnspireerd om deze zodanig te
bewerken en te digitaliseren dat ze kunnen worden uitgegeven. Daarnaast
heeft hij ook van andere modellen zo’n profieltekening gemaakt, in eerste
instantie van de klassiekers: de Trintel I en II - serie en de Trintella I en II -
serie. Deze waren op de Voorjaarsbijeenkomst al te bewonderen.
 



Voorbeeld van een profieltekening van een Trintella la

Inmiddels heeft hij ook de profieltekening van de Trintella 38 en de 42 gereed en is hij bezig met de 44 en

de 49a. Het voornemen is om uiteindelijk van alle modellen een profieltekening te maken.

De tekeningen zijn, 21 x 30 cm inclusief een witte lijst, via de TVK shop te bestellen voor  € 15,00. De

shop catalogus moet nog bijgewerkt worden met deze tekeningen, maar indien interesse mail de

secretaris@trintella.org 

We houden U op de hoogte van welke modellen de profieltekening gereed is en dus besteld kunnen

worden. Een leuke kadotip !

Nieuwe leden
We hebben in 2016 weer een mooi aantal nieuwe leden mogen inschrijven.
Totaal tot eind augustus: 16, waarvan 7 uit het buitenland. Namens het bestuur
heten we deze nieuwe leden van harte welkom en hopen ze gauw met hun
mooie Trintella’s te begroeten onderweg of op één van onze evenementen.
 

Kalender – om in uw agenda te noteren! 
TVK evenementen:



TVK evenementen:

19 november 2016: 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.
25 – 27 mei 2017: TVK – Voorjaarsbijeenkomst, dit jaar in het Noorden,
op een nog te bepalen plaats.

‘Varen doe je samen’
Wij willen u graag wijzen op een website met vele tips en informatie over de
Nederlandse vaarwegen en -gebieden: http://www.varendoejesamen.nl/. Een
zeer nuttige site van Rijkswaterstaat en andere belangrijke partijen in de
watersport. U kunt zich daar ook aanmelden voor een Nieuwsbrief waarin
actuele informatie wordt gegeven over stremmingen en onderhoud aan
vaarwegen.
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