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Van de redactie…….. 
Met deze vierde editie van de digitale Nieuwsbrief is het de redactie gelukt om in het eerste 
jaar er vier te publiceren. Met dank aan de redactie, bestuur en commissieleden die hieraan 
hun bijdrage hebben geleverd. We proberen in de Nieuwsbrief zo veel mogelijk korte, 
bondige en actuele informatie te geven. Indien een onderwerp meer uitleg nodig heeft, 
verwijzen we naar het betreffende onderwerp op de website. De automatische link met de 
site werkt nog niet maar hopen we snel op te lossen. Veel leesplezier en de redactie hoort 
niet alleen graag van u wat we nog beter kunnen doen, maar ook uw bijdrage voor een 
volgende uitgave wordt gewaardeerd.   

 

Fijne feestdagen 
Ook in deze Nieuwsbrief willen we namens het Bestuur u en al uw dierbaren gezellige 
feestdagen wensen. Een periode van bezinning, waarin ruimte is om te dromen over mooie 
bestemmingen met onze prachtige Trintella’s. 

 

Najaarsreunie 2016 Antwerpen 
In het weekend van 19 November jl. hebben zo’n 80 deelnemers genoten van de traditionele 
Najaarsreunie. Voor de 47ste keer en ditmaal in Antwerpen. 

Antwerpen was een prachtige locatie voor dit evenement, met zijn gezellige binnenstad met 
fraaie pleinen en monumenten. Het Red Star Line Museum waar op indrukwekkende wijze 
werd getoond dat migratie van alle tijden en vaak verrijkend is. Tijdens de gezellige lunch in 
de Groote Witte Arend werd er weer gezellig teruggeblikt op het zeilseizoen en inspiratie 
opgedaan voor toekomstige bestemmingen. Het middagprogramma werd afgesloten met een 
ontspannen en informatieve rondrit langs de meeste van de vele bezienswaardigheden die 
de stad rijk is. De weergoden waren de deelnemers goed gezind, het was droog en 
overwegend zonnig. Terug in het overigens prima hotel een vlotte en besluitvaardige 
Algemene Ledenvergadering en ten slotte de afsluiting met een goed verzorgd buffetdiner.  

 

Trintella profieltekeningen een succes 
Tijdens de research voor het jubileumboek, zijn we in het Gemeentearchief van ‘s 
Hertogenbosch een paar fraaie profieltekeningen tegengekomen van Trintella’s. De maker 
bleef onbekend. Nadat we de interesse hebben gepeild, heeft Loet Geldhoff het initiatief 
opgepakt om zijn verborgen talenten aan te boren en een serie profieltekeningen van de 
Trintella’s te gaan maken, op basis van de vondst in het archief. Intussen zijn er al van 15 



modellen tekeningen gemaakt. Tijdens de Najaarsreunie zijn er liefst 10 verkocht. Een 
succes !  

Interesse?  Bekijk de details en bestelprocedure in onze TVK shop catalogus op de site. 

 

Contributie inning later 
De contributie voor het verenigingsjaar 2016-2017 is in de ledenvergadering van 19 
november jl. vastgesteld op 30 euro. De inning van dit bedrag zal in de loop van januari 
geschieden, bij de meeste leden via de automatische incasso. Dit is wat later dan 
gebruikelijk. De reden van deze verschuiving van het inningsmoment is dat per 1 januari 
2017 de incassoprocedure bij de banken wordt vereenvoudigd.  

 

Perfecte gerestaureerde Trintella la op BOOT Düsseldorf. 
De TVK ontving dit najaar een uitgebreide mail van de heer Wolfgang Willutzki. De heer 
Willutzki heeft in 2008 een Trintella Ia gekocht in Nederland. Kosten noch moeite zijn 
gespaard om dit schip, de ‘Anais’, met behoud van haar traditionele karakter, in concours 
staat te brengen. Werkelijk alles is aangepakt en naar de huidige stand der techniek 
gebracht. De heer Willutzki is graag bereid om TVK leden persoonlijk te informeren over 
deze unieke refit. U kunt de ‘Anais’ vinden in Hal 14 op de Classic Forum Stand van de 
tentoonstelling BOOT Düsseldorf, die gehouden wordt van 21 tot 29 januari 2017. 

Mocht u meer willen weten over deze unieke refit, op de website zijn een overzicht van de 
refit activiteiten en enkele recente foto's geplaatst. 

 

Trintella op Youtube 
Velen van u kennen het Youtube kanaal, waar in de categorie zeilen de meest bizarre, maar 
ook mooie en informatieve filmpjes te zien zijn. Heeft u al eens het trefwoord Trintella 
gebruikt om filmpjes te zoeken? Heeft u misschien zelf ook nog filmpjes die de moeite waard 
zijn om te plaatsen? In ieder geval veel kijkplezier !    

 

 

Evenementenkalender 2017 – om in uw agenda te noteren! 
TVK evenementen 

• 4 februari: FPC Workshop over romponderhoud bij Schaap in Lelystad (Bevestiging en 
details volgen) 

• 25 – 28 mei: TVK Voorjaarsweekend in Lelystad   
• februari/maart: FPC workshop: Dieselmotoren en moderne brandstoffen 

Beurzen en tentoonstellingen 

• 21 – 29 januari: BOOT Düsseldorf 
• 10 – 15 februari: Boot Holland Leeuwarden  



• 11 – 19 februari: Belgian Boat Show Gent (B) 
• 8 – 12 maart: Hiswa Amsterdam Boat Show RAI 

	

Profiel op Vriendenboek in orde?  
In 2016 werd de vervanging van het alom bekende ‘Smoelenboek’ een feit. De leden 
profielen zijn nu te vinden op de TVK website onder de tab Vriendenboek rechts in de 
menubalk. Tenminste als u bent ingelogd. Veel leden hebben de weg al gevonden naar het 
boek en hun profiel gecontroleerd op de juiste gegevens en voorzien van recente foto’s. 

Hulp nodig bij het inloggen of uploaden van foto’s en dergelijke, mail naar : 
secretaris@trintella.org 

	


