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Dit jaar kunnen we werkelijk van een ZOMER spreken, niet alleen het warme weer, maar
ook de wind kwam uit de goede richting en zoals we in de pers konden lezen: van warm
weer worden we blijer. Uw redactie heeft er ook vol van genoten en komt nu weer blij en
voldaan toe aan het samenstellen van deze nieuwsbrief, met onder meer een terugblik op
de voorjaarsbijeenkomst en een vooruitblik op najaarsreunie. We wensen u veel
leesplezier toe.
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 De voorjaarsbijeenkomst in Veere was gezellig en feestelijk! 



    

Het weer werkte - net als tijdens de vorige voorjaarsbijeenkomsten - wederom prima mee:
zonnig met vooral op zaterdag een aangename temperatuur.
We begonnen donderdag met de aankomst in Kortgene en een door onze
beschermvrouwe aangeboden steigerborrel. ’s Avonds hebben we in een gezellige
ambiance gezamenlijk het diner genuttigd. 
De volgende dag zeilden we met een veranderlijke wind in regatta over het prachtige
Veerse Meer richting Veere.

Onze vloot in Veere



Ook aan de Middellandse Zee werd onze 50ste verjaardag gevierd!

Lees verder.

 Verslag van een debutante: Veere was een belevenis! 
Na drie najaarsbijeenkomsten, werd het voor ons de hoogste tijd, om een keer met eigen
boot erbij te zijn en kennis te maken met de voorjaarsbijeenkomst in het
Hemelvaartweekend.
Lees het hele verhaal.

 Welkom aan boord nieuwe leden 

De vereniging groeit gestaag. Ook gedurende afgelopen maanden hebben we weer enkele
nieuwe leden  mogen verwelkomen.

 

 

Alfred Gräfingholt ((D) met een Trintella, The Summer Wind
Erik van Ommeren (NL) met een Trintella 38, Seelandi
Marc de Moor (NL) met een Trintella Ia, Najade Ngataki
Björn Forsman (UK ) met een Trintella IIa, Aleida
Rob van Liemt (NL) met een Trintella lV, Largo
Onno Verver (Curacao) met een Trintella IV, Fee
T. van der Donk (NL, met een Trintella 42, Weg Weze

https://www.trintella.org/actueel/nieuws/tvk-50-jaar-reuenie-van-10-13-mei-in-veere
https://www.trintella.org/images/Documenten/clubblad/Voorjaarsbijeenkomst__2018_def_en_fotos.compressed.pdf


Robert Jansen (NL) met een Trintella I, Castor Spica
André Wauquier (B) met een Trintella IIa, Nyroca
Marc Huijgens (NL) met een Harmony 29, Blue Bote
Alexej Smolnikov, (RU) met een Trintella III, Laetitia

 Evenementenkalender 2018

5 - 9 september 2018 - HISWA te Water
7, 8 en 9 september 2018 - Wereldhavendagen in Rotterdam
16 september 2018 - De zevende editie van de Ostrea Rose Classic Race te
Blankenberge, België. Zie ook het artikel in deze Nieuwsbrief
17 november 2018 Feestelijke najaarsreünie te 's-Hertogenbosch, de geboortegrond
van onze Trintella's, ter viering 50 jarig bestaan TVK.

Voor een up-to-date overzicht bezoekt u de watersportevenementenkalenders van
Nauticlink, ANWB of Hiswa.

 Ostrea Rose Classic Race

Eén van de nieuwe TVK- leden van dit jaar is Cedric de Brauwere uit Blankenberge (B).
Met zijn Jadyca, een Trintella I uit 1963 heeft hij gelijk enthousiast deelgenomen aan de
afgelopen TVK Voorjaarsbijeenkomst in Veere .
Naast restaurateur en trotse eigenaar van de Jadyca is Cedric een groot fan van het
jaarlijks zeilevenement voor klassieke zeilschepen in Blankenberge, de Ostrea Rose
Classic Race.
Lees verder

 De TVK-najaarsreünie in 's Hertogenbosch wordt feest!
Van de najaarsreünie op zaterdag 17 november gaan we het echte jubileumfeest maken.
We willen dat feest vieren in 's Hertogenbosch, voor zoveel mogelijk leden. Plaats van

https://varendoejesamen.us10.list-manage.com/track/click?u=d51d4795dc70229a5e377d20c&id=7fbb19855f&e=8f7c787180
https://wereldhavendagen.nl/nieuws/
https://wereldhavendagen.nl/nieuws/
http://www.watersportevenementenkalender.nl/
https://www.anwb.nl/water/watersport/watersport-evenementen
http://www.welkomophetwater.nl/watersportagenda
https://www.trintella.org/evenementen/de-ostrea-rose-classic-race


handeling wordt WSV De Viking aan de Ertveldplas, op een steenworp afstand van de
vroegere Trintella werf.
 

Clubhuis WSV 'De Viking'

Het programma is al aardig concreet aan het worden, er zit een duidelijk nautisch element
in, dat we gaan combineren met de geneugten van een gezellige binnenstad.

In de nieuwsbrief van september / oktober vertellen we meer over het programma en kan
het deelnameformulier via een link van de website of nieuwsbrief worden gedownload.

We hebben voor de deelnemers die willen overnachten een optie op alle 24 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 - onder
vermelding van je TVK lidmaatschap - kan telefonisch op +31(0)73 2048840 of per e-mail
naar De Soete Moeder  info@desoetemoeder.nl.

 Trintella Ia 'Irène' weer in goede conditie!
Jullie kennen het verhaal nog wel van de Irène, een Trintella Ia, die in sterk verwaarloosde
toestand in de haven van Colijnsplaat lag. In het clubblad hebben we meerdere keren
verslag gedaan van onze inspanningen om de eigenaar op te sporen en met hem in
contact te komen om hem te bewegen beter voor zijn schip te zorgen. Na veel vieren en
vijven lukte het maart vorig jaar om contact met de eigenaren - Alain en Muriël - te krijgen.
We spraken af op de Irène, Willem de Graaf, Peter van der Waa en uw seriecoördinator
Loet Geldof.

mailto:info@desoetemoeder.nl


                

Lees meer over de metamorfose!

 Technische informatie - 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.

 Het TVK archief uitgebreid

Onze webmaster Theo van Erp heeft recent beeldmateriaal ontvangen waarop heel mooi
het wel en wee van de vereniging tot uitdrukking komt. Het is in 1999 in Volendam
gemaakt door Horst Brodbeck en in 2009 na het overlijden van Anne Wever op DVD gezet
als nagedachtenis. Het tempo en kwaliteit van het materiaal is overeenkomstig wat er
gebruikelijk was in de negentiger jaren, maar voor de liefhebber, we denken dat er veel
onder u zijn, een mooie herinnering. U vind hier de beelden op YouTube.

Daarnaast is er een video van Jachtwerf Anne Wever uit 1980(!) die u hier kunt zien. 

Van Martina Knapp ontvingen we ook een mooie herinnering: de vakantieaankondiging
van Jachtwerf Anne Wever uit (helpt u ons?) die we u niet willen ontzeggen:

https://www.trintella.org/actueel/nieuws/trintella-ia-irene-weer-in-goede-conditie
mailto:w.degraaf@trintella.org
https://youtu.be/UwdvsZcPuWI
https://youtu.be/xX1n8lF5BBE


Mocht u in uw archief zaken hebben die ook bij andere leden herinneringen oproepen die
we van u mogen publiceren, we komen graag met u in contact om te bezien hoe we die ter
beschikking kunnen stellen. Neemt u dan contact op met Peter van de Waa:
secretaris@trintella.org.

 Gebruik van het Vriendenboek wordt nog aantrekkelijker 

Alle leden staan met hun naam en – indien van toepassing – die van hun partner en van
hun boot in het Vriendenboek. Je hebt daarnaast als lid de mogelijkheid om foto’s te
plaatsen van jezelf, je partner en je boot. Dat maakt het gebruik van het Vriendenboek
alleen maar effectiever en dus aantrekkelijker.
Om het gebruik van het Vriendenboek verder te stimuleren hebben we dat nóg
aantrekkelijker gemaakt! 

mailto:secretaris@trintella.org
https://www.trintella.org/vriendenboek


                                                
Lees verder.

 TVK webshop

Wilt u laten zien dat u lid bent van de Trintella Vriendenkring, zoekt u iets om kado te
geven, is u Trintella servies niet meer compleet? In de TVK webshop vind u zeker wat van
uw gading. De TVK webshop is hier te bezoeken.

 Voor en door jullie gelezen

Tijdens de vorige najaarsbijeenkomst hebben we een presentatie gekregen van vrijwilligers
van "Varen doe je Samen". De voorraad folders was toen snel uitgeput. Een aantal folders
is vernieuwd, een goede gelegenheid de website te bezoeken en te downloaden wat van
uw gading is.
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https://www.trintella.org/actueel/nieuws/gebruik-van-het-vriendenboek-wordt-nog-aantrekkelijker
https://www.trintella.org/shop
http://trintella.us12.list-manage2.com/vcard?u=f66976227c23d9a3e357bdc9e&id=7b20b823ab
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