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  Beste <<First Name>> <<Last Name>>

Bij het scheiden van de seizoenen zijn het Bestuur en Redactieteam druk in de weer om de festiviteiten
rond ons jubileumjaar verder in te vullen.  In deze editie kondigen we de details aan van de
Voorjaarsbijeenkomst, de komst van ons nieuwe TVK magazine en andere actuele onderwerpen. We hopen
dat u tussen de voorbereidingen voor het vaarklaar maken van uw boot, weer plezier beleeft aan het lezen
van deze Nieuwsbrief. We noteren al weer dubbele cijfers op de thermometer als we dit schrijven. Dat wordt
de voorbode van een mooi zeilseizoen!
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 TVK Voorjaarsbijeenkomst van 10 tot 13 mei in Veere!

    



In dit jubileumjaar houden we de voorjaarsbijeenkomst waar deze voor het eerst plaats vond: in Veere.

Gastvrouwen en gastheren zijn Ineke en Piet Jongepier (Vrijheid II, Trintella Ia) en Trees en Willem de Graaf

(Ros Beyaert, Trintella IIIA). Het wordt een extra feestelijke bijeenkomst, geen kopie van toen maar er

natuurlijk wel sterk door geïnspireerd!

 

Het programma ziet er als volgt uit:
 
Donderdag 10 mei: Aankomst in de Delta Marina van Kortgene met welkomstborrel op de steiger, gevolgd
door een heerlijk buffetdiner in restaurant DEKX, pal aan de haven.

Vrijdag 11 mei: Vertrek naar Veere met een regatta onderweg en een feestelijke binnenkomst in de oude
stadshaven. Na een gezamenlijk een drankje op de steiger is de rest van de middag en de avond naar
eigen inzicht in te vullen.
 



De rede van Veere
 
Zaterdag 12 mei: In de ochtend het bekende Concours de Créativité, dit jaar voor de klassiekers én voor
de center cockpits (Trintella III, IV en V). In de middag een stadswandeling met bezoek aan de beroemde
Schotse Huizen en een rondvaart met echte Zeeuwse Hoogaarsen. Het avondprogramma start met een
welkom door de burgervader van de stad Veere gevolgd door een aperitief in de Sociëteit Jachtclub Veere
met de prijsuitreiking voor de regatta en voor het Concours de Créativité. Aansluitend gaan we genieten van
een welverdiend diner en sluiten we deze voorjaarsbijeenkomst af.
 
Zondag 13 mei: Vertrek op eigen gelegenheid, hopelijk voldaan en met nog een heel het zeilseizoen in het
vooruitzicht!
 

 
Leden zonder boot zijn van harte welkom:  Ook dit jaar nodigen we leden die zonder boot willen komen
weer van harte uit om één of meer dagen aan te sluiten.
 
Weer veel klassiekers? We willen graag zoveel mogelijk de klassiekers (Trintel I(a) en II(a), Trintella I(a) en
II(a)) verwelkomen. Alle eigenaren van deelnemende klassiekers wacht een leuke verrassing! 
 



Weer veel klassiekers?
 
De kosten van deelname: de kosten van deelname aan het gehele weekend is € 65 per persoon.
Kinderen tot en met 12 jaar zijn gratis. De stadswandeling met museumbezoek en de rondvaart met de
Hoogaarsen op zaterdag zijn optioneel en kosten per activiteit € 10 per persoon.
 
In konvooi: gemakkelijk en gezellig: Als er voldoende interesse is zullen we tijdig een konvooi vanuit het
Noorden organiseren. Je kunt dat op het aanmeldingsformulier aangeven.
 
Aanmelden: Een uitgebreide beschrijving van het programma en aanmeldingsformulier kun je hier. Druk
het aanmeldingsformulier af, vul het volledig in en stuur het vóór 24 april a.s. ondertekend en gefrankeerd
naar Trintella Vrienden Kring, p/a P. van der Waa, De Reusel 2, 5051 DA Goirle. Of scan het volledig
ingevulde en ondertekende formulier en mail dat naar p.vanderwaa@trintella.org.
 

 Staandemastroute (naar Veere)

Op de website van Varen Doe je Samen vind je een brochure met de up-to-date beschrijving van de
staandemastroute. Op deze site vind je ook een interactieve kaart met veel gegevens over havens, bruggen
en sluizen. Klik op het kaartje hieronder om direct naar deze interactieve kaart te navigeren. (Wel even
geduld bij het laden.)
De Noordelingen die al of niet in konvooi naar de bijeenkomst in Veere met de boot komen hebben de
keuze tussen "buitenom" of "binnendoor". Dat binnendoor moet dan via de staandemastroute, de  veilige
doorgaande route voor zeilboten met een masthoogte van meer dan 6 meter. 

http://www.trintella.org/
mailto:pvdwaa@trintella.org
https://www.varendoejesamen.nl/kenniscentrum/artikel/staande-mast-route


 Concours de Créativité: leren van elkaars ervaringen en oplossingen

Tijdens de voorjaarsbijeenkomst in Veere organiseren we op zaterdag 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 voor elke type wel aan de orde, maar voor de Classics serie (de Trintels en
de Trintella I(a) en II(a)) al helemaal gezien hun ontwerpen, hun vele houtwerk en hun leeftijd. Daarom
hebben we dat de afgelopen jaren vooral voor deze klassiekers georganiseerd.
Maar dit jaar organiseren we het Concours de Créativité – dat zijn naam met een knipoog ontleent aan het
Concours d’Elegance, waarbij met de boten wordt gepronkt – ook voor de andere series: voor de Center
Cockpits (Trintella III, IIIa, IV, 41 en V), voor de Flush Decks (Trintella 38, 44, 45, 53), voor de Trintella 42 en
voor de Trintella A- en C- serie.
Hoe het concreet in zijn werk gaat lees je op de website (link)

 TVK-magazine

Begin april 2018 zal het nieuwe TVK-magazine worden verzonden naar ruim 250 adressen (leden en
adverteerders). Hiermede komt voor het redactieteam en vormgever een einde aan een interessant en

https://arcg.is/1C4f5f
https://www.trintella.org/evenementen/concours-de-creativite


boeiend project waarmee in oktober 2017 is begonnen.  In deze eerste en jubileumeditie komt uiteraard een
artikel over de historie van 50 jaar Trintella Vriendenkring met veel fraaie foto’s. Met bijgaande foto uit 1972
lichten we vast een tipje van de sluier op. 
 

Dankzij een goede bijdrage van de adverteerders hebben we de kosten van dit eerste magazine beperkt
kunnen houden en toch een zeer fraaie uitgave kunnen realiseren. We zijn benieuwd naar jullie reacties.

 Welkom aan boord nieuwe leden 

Sinds januari 2018 hebben we weer enkele nieuwe leden mogen verwelkomen.
 

 

Marianne Bulder (NL) met een Victory 36 genaamd Infinity
Reindert Bruin (NL) met een Trintella la (naam onbekend)
Franz Bösing (D) met een Trintella 57A genaamd Blue Merlin
Jürgen Malis (D) met een Trintella llla genaamd Kairos
Philip van Montfoort (BE) met een Trintella lla genaamd Fleur



 Evenementenkalender

10 tot 13 mei 2018: voorjaarsbijeenkomst in het kader van het 50 jarig bestaan van TVK, evenals
destijds in Veere, meer info elders in deze nieuwbrief.
17 november 2018 Feestelijke najaarsreünie te 's-Hertogenbosch, de geboortegrond van onze
Trintella's, ter viering 50 jarig bestaan TVK.

Voor veel meer evenementen en wedstrijden. Bezoek de watersportevenementenkalenders van
Nauticlink, ANWB of Hiswa.

 De TVK-najaarsreünie in november wordt feest!

Van de najaarsreünie op zaterdag 17 november gaan we het echte jubileumfeest maken. We willen dat

feest vieren in Den Bosch, voor zoveel mogelijk leden.

Het programma is al aardig concreet aan het worden, maar we gaan nog niet te veel details verklappen.

Wat we al wél kunnen zeggen is dat de locatie praktisch op de geboortegrond van de schepen is gelegen.

In het programma zit een duidelijk nautisch element, dat we gaan combineren met de geneugten van een

gezellige stad.

We hebben voor de deelnemers die willen overnachten een optie op alle kamers genomen van hotel de 

Soete Moeder, voor €86 per nacht. De Soete Moeder is een gezellig en bijzonder kloosterhotel niet ver van 

de feestlokatie. Het hotel heeft een prima keuken en een sfeervol restaurant, dus er kan ook worden 

gedineerd.

Reserveren kan telefonisch op +31(0)73 2048840 of per e-mail naar De Soete Moeder.

 Vernieuwde Technische informatie - Teakdek onderhoud

Op de website is een geheel vernieuwde en uitgebreide Technische Informatie over Teakdek onderhoud en
renovatie opgenomen. Mogelijk ook interessant voor diegenen die hier al ervaring mee hebben. Voor het
verdiepen van de naden in het dek wordt een interessante methode aanbevolen. Met een eenvoudige
kantenfrees, uitgerust met een inventief hulpstuk, worden prima resultaten behaald. Een volledige renovatie
is een arbeidsintensieve maar dankbare klus. 

http://www.watersportevenementenkalender.nl/
https://www.anwb.nl/water/watersport/watersport-evenementen
http://www.welkomophetwater.nl/watersportagenda
mailto:info@desoetemoeder.nl
https://www.trintella.org/images/TI_1005-2_Teakdek_onderhoud_en_renovatie-compressed.pdf


De fotorapportages laten zien dat het dek er na afloop weer als nieuw uitziet en weer jaren mee kan.

Oproep
Heeft u in het verleden renovaties en/of verbeteringen aan uw schip uitgevoerd die ook voor anderen
interessant kunnen zijn, of bent u van plan binnenkort zo een project op te pakken? Indien goed
gedocumenteerd, waar mogelijk ondersteund door foto’s of tekeningen, kunnen deze in de Technisch
Informatie rubriek worden opgenomen op de website. Uw input is van harte welkom en kunt u sturen naar
w.degraaf@trintella.org.

 Privacybeleid

Op 25 mei 2018  wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Ook voor een
vereniging als de onze heeft dit gevolgen. Zo moet er een privacybeleid van kracht zijn en dient het bestuur
van de vereniging maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens af te schermen en alleen daar te
gebruiken waarvoor jullie gegevens bedoeld zijn en voor het goed functioneren van de vereniging nodig is.
Op de website kunnen jullie het privacybeleid vinden. Tijdens de komende Algemene Leden Vergadering zal
de AVG nader worden toegelicht.

 Voor en door jullie gelezen

mailto:w.degraaf@trintella.org
https://www.trintella.org/vereniging/privacy-verklaring


Voor degenen die van Sail 2015 in Amsterdam hebben genoten en voor wie 2020 nog ver weg is, is er deze
zomer de gelegenheid het dunnetjes over te doen tijdens een groot evenement in Harlingen, Tall Ships
Races Harlingen 2018. Dit alles als deel van het programma van “Leeuwarden Fryslân 2018, Culturele
Hoofdstad van Europa”.

Na twee spannende races finishen tachtig zeilschepen in Harlingen, waar ze vier dagen lang verblijven en
het decor vormen van dit nautische spektakel. Met meer dan 200.000 verwachte bezoekers belooft het een
groots evenement te worden. Bezoekers kunnen een kijkje nemen op de tall ships en genieten van de vele
gratis optredens die op verschillende plekken in de stad worden gegeven. Meer informatie vind je hier.

Dagelijks vanaf 3 augustus 2018 t/m 6 augustus 2018

 Adrift

Er komt een nieuwe film uit, Adrift, gemaakt naar het boek van Tami Oldham, over de orkaan die haar
overkwam in een Trintella 44 genaamd Horizon. In de film wordt helaas geen Trintella 44 maar een ander
groter schip gebruikt en is haar vriend ook niet vermist/gestorven zoals in het echt, maar wordt gewond door
haar gered. Kijk en huiver.
 

https://www.friesland.nl/nl/culturele-hoofdstad/agenda/2326859943/the-tall-ships-races
https://www.youtube.com/watch?v=LunQJEnmNdU
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