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  Beste Trintella vriend(in),

Jullie bestuur heeft een nieuwtje: we hebben gedurende dit 10de lustrumjaar het 250ste lid
van de Trintella Vriendenkring kunnen inschrijven. Dat betekent dat we sinds het

9de lustrum met meer dan 70 leden zijn gegroeid. We zijn nog nooit met zovelen geweest.
Maar dit aantal is niet de reden dat we jullie (in ieder geval voorlopig) niet meer met je
naam aanspreken in deze nieuwsbrief. Technische complicaties zijn daarvan de oorzaak.
We wensen jullie veel plezier met het lezen van deze nieuwsbrief en we hopen jullie te
ontmoeten op de najaarsreünie.
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 De TVK-najaarsreünie in 's Hertogenbosch wordt een feest!



In dit jubileumjaar 2018 houden we op zaterdag 17 november de najaarsreünie in de
geboorteplaats van onze schepen: ’s-Hertogenbosch. We zijn dan te gast bij WSV Viking
aan de Ertveldplas, de verenigingshaven waar Anne Wever begon als havenmeester, op
een steenworp afstand van de voormalige Trintella-werf! 
Was de Voorjaarsbijeenkomst in Veere al feestelijk, deze editie van de najaarsreünie wordt
het echte jubileumfeest!
Het bestuur heeft dan ook zijn best gedaan om een extra feestelijk programma in elkaar te
zetten.
 

 
 
Het programma voor de dag ziet er als volgt uit:
 
Om 10.00 uur heten we jullie in het clubhuis van WSV Viking van harte welkom met een
kopje koffie en een Bossche Bol, de echte en in behapbaar formaat.
 
Tussen 10.30 en 11.00 uur vertrekken we vanaf de kade voor de vroegere Trintella werf
(zie foto) voor een uitgebreide en interessante rondvaart door de wateren in en rond ’s
Hertogenbosch, met de Jeronimus Bosch en de Oude Dirk.
 
Rond 12.30 uur lunchen we aan boord van de rondvaartboten en als het weer het toelaat
worden we om 14.00 uur vlak bij de gezellige binnenstad afgezet. Wie dat wil kan even de
benen strekken, winkelen of een terrasje pikken.
 
Stipt om 16.00 uur vertrekken we weer vanaf de afstapplaats voor het laatste deel van de
rondvaart.
 
We leggen rond 17.00 uur weer aan op de Ertveldplas, waar ons in het clubhuis van WSV
Viking een welverdiende aperitief wacht.  
 



Om 18.00 uur houden we een korte Algemene Ledenvergadering, waarin onze voorzitter
Loet Geldhoff de voorzittershamer zal overdragen aan zijn beoogde opvolger Helms van
der Vegte.
 
Na de ALV heten we enkele oud-werknemers van de werf welkom en kan het diner
beginnen. 
Het diner duurt tot ongeveer 21.30 uur en rond 22.00 uur sluiten we de dag af.
 

 
De kosten van deelname bedragen € 65 per persoon vanaf 13 jaar. Jongere deelnemers
zijn voor rekening van de vereniging.

Het inschrijfformulier vind je hier als reply mail aan de secretaris. Vul het in en druk op
send. Mocht dit om wat voor oorzaak niet lukken, dan is de secretaris Peter van der Waa
beschikbaar voor hulp. (secretaris@trintella.org of +31 (0)6 57 88 80 01)

We hebben voor de deelnemers die willen overnachten een optie op alle 24 kamers
genomen van hotel De Soete Moeder, voor €86 per nacht en 50% korting op het ontbijt.
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 mailto:info@desoetemoeder.nl.
 
Verzoek: willen de deelnemers die al hebben gereserveerd, dit telefonisch of per e-
mail even bevestigen bij het hotel? Alvast bedankt.

Mocht De Soete Moeder onverhoopt volgeboekt zijn, dan zijn het Eurohotel en het Hotel
Central goede alternatieven. Met deze hotels hebben we echter geen arrangement .
 
We kijken uit naar jullie komst!
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 Evenementenkalender 2018 / 2019

17 november 2018 Feestelijke najaarsreünie te 's-Hertogenbosch, de geboortegrond
van onze Trintella's, ter viering 50 jarig bestaan TVK.
30 mei - 1 juni 2019: Voorjaarsbijeenkomst in Enkhuizen
16 november 2019: Najaarsreunie op de 2e Maasvlakte (onder voorbehoud)
Voor meer aanbevolen evenementen raadpleegt u onze website
Voor een veelheid nautische evenementen raadpleegt u Nauticlink, ANWB of Hiswa.

 Welkom aan boord nieuwe leden 

Ook gedurende de laatste maand hebben weer enkele nieuw leden mogen begroeten:
 

 

Gert van Dijk (NL) met een Trintella IV, Favonius
Chris Dosbijl met een Trintella Ia, Vrijbuiter
Johan van der Wal met een Trintella Ia, EVA

https://www.trintella.org/evenementen
http://www.watersportevenementenkalender.nl/
https://www.anwb.nl/water/watersport/watersport-evenementen
http://www.welkomophetwater.nl/watersportagenda


 Ostrea Rose Classic Race 2018

In de vorige nieuwsbrief nodigden we jullie uit deel te nemen aan de ORCR. Het was een
schitterende race met mooi weer. Een impressie vind hier. Zeer aanbevolen!
 

 Preview Voorjaarsbijeenkomst 2019

Jullie zijn vanzelfsprekend benieuwd waar we het volgende voorjaarsbijeenkomst houden.
Het programma is nog onbekend, maar vast staat dat we starten op 30 mei,
Hemelvaartsdag, in de Jachthaven van Andijk en eindigen op 1 juni 2019 in Oude Haven
van Enkhuizen. 
 

Het organisatie comité bestaat uit Ines en Yvo Bakkum, Trintella Ia, Windveer, die hun
ligplaats in Andijk hebben en de omgeving op hum duimpje kennen. In de volgende
nieuwsbrieven meer informatie, we houden de spanning er in.

https://www.youtube.com/watch?v=gKzN1daoNZM
http://www.jachthavenandijk.nl/
https://www.enkhuizen.nl/havens


 

De Windweer met bemanning in de Binnenhaven

 Het TVK archief uitgebreid

Nieuw in het archief is een aantal tekeningen die door de werf zijn gemaakt ten behoeven
van de afbouw van een casco van een Trintella Ia. Hierbij "drukken" we een mooi
voorbeeld af, het dekplan.
 

 Voor en door jullie bekeken



In onze Nieuwsbrief van maart 2018 maakte we melding van de film Adrift, gebaseerd op
een boek van Tami Oldham en waar een Trintella 44 genaamd Horizon een hoofdrol
speelt. Nadat ze de film hebben gezien hebben enkele leden hun ervaringen voor u
vastgelegd. Theo van Erp, die samen met Riekie Wever de film zag, legt de nadruk op
details die voor een geoefend zeiler als onmogelijk gehouden worden. Onze secretaris
Peter van de Waa die met zijn echtgenote Liedeweijde de film zag en bij de samenstelling
van de Trintella boek contact had met Tami, legt de nadruk meer de emotionele lading van
het verhaal. 
 
Lees hier hun verhalen.

 In memoriam Jan Koger

We ontvingen het droeve bericht dat Jan Koger (Trintella 38, Time Out) op 25 september j.l
op 81 jarige leeftijd is overleden. We zullen ons Jan als een zeer gepassioneerd zeiler
blijven herinneren. Hij was samen met Ina een trouw bezoeker aan de TVK evenementen
in het voor- en najaar. Zij deden volop mee aan de wedstrijden in Lelystad (2017) en
Amsterdam/Muiden (2015). In de aanbrengtocht naar Amsterdam schoot hij nog een
gestrande zeilboot op het IJ tegemoet die hij vervolgens naar een veilige plek sleepte met
de Time Out. Het tekende Jan zijn hulpvaardigheid en beminnelijkheid. We wensen Ina en
familie veel sterkte in de komende tijd met het grote verlies van Jan. 
Condoleance adres: mevr. Ina Koger-de Graaf, Benedenweg 321, 1834 BE Sint Pancras.
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