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Beste Trintella vriend(in),
Met de feestelijkheden rond ons 50-jarig bestaan nog vers in ons geheugen begint het al weer te kriebelen, 

ondanks het laagje sneeuw dat nu de dektent bedek.Tijdens het winter-zeilreces heeft jullie bestuur niet 

stilgezeten. Er zijn stappen gezet om de kennisbank van de TVK verder inhoud te geven en de website is 

geüpdatet. Deze nieuwsbrief is dan ook voor een groot deel gericht op onderwerpen rond de Behoudsfunctie van 

de TVK. Maar ook aan de Voorjaarsbijeenkomst en de Najaarsreünie is gedacht en de voorbereidingen hiervoor 

zijn weer in volle gang. In deze nieuwsbrief lees je er alles over. Veel leesplezier.
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De organisatie van de voorjaarsbijeenkomst ligt mooi op koers
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In de vorige nieuwsbrief heb je het al gelezen, het thema van komend hemelvaartweekeinde is “Trintella 

Vriendenkring zijn we samen”. Samen varen, samen zijn, samen genieten.

De organisatoren Ines en Yvo Bakkum zijn al ver gevorderd met het programma vorm te krijgen. Op donderdag 

30 mei 2019 is het verzamelen in Andijk. Aan het einde van de middag is een steigerborrel; de havenmeester 

heet ons welkom en er wordt geproost op een mooi weekeinde met een Andijker Juttertje! Daarna eten we 

gezamenlijk. Als het weer het toelaat eten we in de openlucht en anders hebben wij een mooi alternatief binnen.

Wil je in Andijk op een unieke wijze overnachten?

In de haven van Andijk ligt één Tiny Float, dit is een drijvende hotelkamer op het water. Wees er snel bij: 

http://letsfloat.nl/

Op vrijdag 31 mei 2019 melden de opstappers zich in Andijk bij hun gastkapitein en varen alle Trintella-vrienden 

naar Enkhuizen. Over het vervoer van de opstappers van Enkhuizen naar Andijk heeft de organisatie al 

nagedacht.

Het is ons gelukt! We hebben voor de gehele vloot de oude binnenhaven van Enkhuizen kunnen reserveren. Je 

kijkt zo vanuit je kajuit naar de Drommedaris.

Zaterdag 1 juni 2019 zal er niet alleen een Concours de Créativité zijn, waarbij er gelegenheid is om bij elkaar 

aan boord te kijken. We organiseren daarnaast ook een Concours de Historique! Neem alle leuke herinneringen 

aan jouw Trintella en de bijeenkomsten mee! Denk aan foto’s, krantenknipsels, plakboeken en folders. Wij 

zorgen voor een ruimte in hotel Die Port van Cleve.

De middag hebben we gereserveerd voor een bezoek aan een werf en een bedrijf waar je je boot te ruste kunt 

brengen…

De avond wordt traditioneel afgesloten met een diner.

Zoals je leest kan iedereen – of je nu met of zonder boot komt - het hele weekeind meedoen en (mee)varen! De 

organisatie brengt de opstappers en gastkapiteins bij elkaar, hierover lees je in de volgende nieuwsbrief meer. 

Wij kijken ernaar uit jullie dit weekeinde te mogen verwelkomen!

Hoe je je aanmeldt vind je in de volgende nieuwsbrief.

Nog een praktisch punt: tijdens het hemelvaartweekeinde zijn hotelkamers schaars, zo ook in Enkhuizen. Wij 

hebben bij hotel Die Port van Cleve 10 hotelkamers gereserveerd onder de naam Trintella Vriendenkring. Dit 

hotel ligt aan de oude binnenhaven waar wij met de boten zullen aanmeren. Zorg dat je er op tijd bij bent met het 

reserveren van jouw hotelkamer: www.deportvancleve.nl.

Trintella Magazine editie 2019



De redactie is druk aan de slag om er weer een mooi magazine van te maken met leuke artikelen en uniek 

beeldmateriaal. In deze editie zal o.a. naast het interview en reisverslag de Trintella Centre Cockpit serie 

centraal staan. Ook voor dit jaar hebben we weer een groot aantal sponsoren bereid gevonden onze uitgave 

financieel mogelijk te maken.

Het magazine zal begin mei bij jullie in de bus vallen.

De fraaie placemats van Beschermvrouwe Riekie Wever

Het 50-jarig bestaan van de Trintella Vriendenkring is voor onze beschermvrouwe Riekie Wever aanleiding 

geweest om voor ieder lid 4 placemats te laten maken en aan het eind van de avond van de Najaarsreünie 

persoonlijk aan de aanwezigen te overhandigen.

Degene die niet aanwezig waren op de bijeenkomst krijgen tijdens de voorjaarsbijeenkomst in 2018 de 

placemats door Riekie overhandigd. Voor leden die niet in de gelegenheid zijn persoonlijk het cadeau in 

ontvangst te nemen is er mogelijkheid om tegen porto- en verpakkingskosten 4 placemats te laten opsturen. Op 

onze website onder TVK shop vind je hierover de details.

De video's van onze 50-jarige verjaardag staan op de website



Zoals we in de vorige nieuwsbrief melding maakten, hebben we ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de 

TVK twee videocompilaties gemaakt. Het eerste deel over de werf en de schepen was al beschikbaar via onze 

website, het tweede, over onze bijeenkomsten met beelden van de deelnemers staan nu achter de knop. Om ze 

te zien moet je dus inloggen met je persoonlijke gegevens. Veel plezier bij het bekijken.

Workshop voor leden met een klassieker

Op zaterdag 9 februari hebben we speciaal voor de bezitters van de klassieke Trintels en Trintella's een 

workshop georganiseerd op het gebied van techniek en onderhoud, comfort en vaartechniek.

Plaats van handeling was de werf van Doomernik Yachts in Zaltbommel.

De workshop was een groot succes.

Met 20 deelnemende eigenaren was de workshop snel volgeboekt. De workshop werd geleid door 



seriecoördinator Classics Loet Geldhoff samen met deskundige leden Gerard Hoogewerff, Jan van Wijk, Joop 

Doomernik en Peter van der Waa. De workshop werd door de deelnemers als instructief en nuttig ervaren. 

Omdat deze editie overboekt was en verschillende deelnemers wilden verder praten, overwegen we om nog dit 

jaar een tweede editie te organiseren. 

Over de onderwerpen die aan de orde zijn gekomen zullen we publiceren in de vorm van de bekende 

Technische Informatiebulletins. Houd daarvoor de website in de gaten.

Onze kennisbank op de website breidt gestaag uit

Recent hebben Willem de Graaf en Peter van der Waa de rubrieken met Technische Informatie Bulletins en Refit 

Projecten drastisch vernieuwd en uitgebreid. Gestaag wordt hiermee  onze kennisbank met ervaringen over het 

onderhoud van onze schepen uitgebreid ter lering ende vermaeck  van andere Trintella eigenaren. Kijk vooral 

eens in de rubrieken Technische Info Bulletins en Refit projecten op de website.

Indien je kleine of grote klustips hebt die je wilt delen met andere Trintella eigenaren, laat het ons weten.

Ervaring gevraagd
Zoals altijd zijn we ook op zoek naar jullie ervaringen. We zoeken bijvoorbeeld nog naar kennis en ervaring op 

het gebied van het inbouwen van instrumenten op de klassiekers zonder het karakter van het schip aan te tasten 

en zijn benieuwd naar jullie ervaringen bij het zoeken naar originele Trintella onderdelen. Kan je ons helpen, 

graag een berichtje naar Loet Geldhoff of Willem de Graaf. Je doet er veel medeleden een plezier mee!

Zonder verleden geen toekomst

Wij streven er naar het historisch archief van de TVK uit te breiden met documenten uit de rijke geschiedenis van 

de werf. Tekeningen, specificatiebladen, gedetailleerde opdrachtformulieren en facturen, folders, uitingen, alles 

is welkom. Zie ook de video over de werf op de website. Deze documenten gebruiken om de geschiedenis van 

de werf en merk Trintella compleet te krijgen. We publiceren de uitkomsten in Nieuwsbrieven en het Magazine. 

In één van de vorige nieuwsbrieven riepen we jullie hulp al eens in. maar we herhalen de oproep:

Mocht je in je archief documenten beschikbaar hebben die interessant kunnen zijn meldt het aub. Neem dan 

contact op met Peter van de Waa (secretaris@trintella.org).



Locatie van de Najaarsreünie 2019 wordt Dordrecht

De plaats van handeling van de Najaarsreünie in 2019 wordt Dordrecht, stad met een rijke nautische 

geschiedenis en gelegen op een kruispunt van drukke waterwegen. De organisatoren zijn dit jaar Frans en 

Yvonne Slikkerveer en zij hebben beloofd er een mooi nautisch programma van te maken. We houden jullie in 

de volgende nieuwsbrieven op de hoogte en reserveer de datum alvast: zaterdag 16 november 2019.

Evenementenkalender 2019

30 mei - 1 juni 2019: Voorjaarsbijeenkomst in Enkhuizen

16 november 2019: Najaarsreünie in Dordrecht

Voor TVK aanbevolen evenementen zie onze website

Voor overige nautische evenementen zie Nauticlink, ANWB of Hiswa. 

Welkom aan boord nieuwe leden
Ook gedurende de laatste maand hebben we weer enkele nieuwe leden mogen begroeten:

• Wilfred Bolten (Nederland) met een Trintella Ia, Cathelijne

• Tristram Woolston (VK) met een Trintella IIIa, Etoille de Mer

• Jon Hanley (VS) met een Trintella V, Alegria

• Oscar Sorci (Australië) met een Trintella III, Southern Cross

• Edzard van Holthe (Frankrijk) met een Trintella 41, Yucca-Mar

Jaarverslag Federatie Polyclassics Zeiljachten

De Trintella Vriendenkring is aangesloten bij  de Federatie Polyclassics Zeiljachten, een federatie van 

verenigingen van klassieke polyester zeiljachten met als doel samen te werken op gebieden als behoud van 



kwaliteit, marktontwikkeling, delen van kennis door houden van workshops, organisatie van de Polyclassics Cup 

en deelname aan de Polyclassics klasse van de 24 uurs.

Lees hier het jaarverslag van 2018.
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