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Beste Trintella vriend(in),

De redactie is drukdoende met het vaarklaar maken van zijn schip. De afgelopen
mooie dagen worden nu afgewisseld met storm, een goede gelegenheid deze
nieuwsbrief samen te stellen. Hierin vinden jullie de uitnodiging voor de
voorjaarsbijeenkomst. De organisatoren Ines en Yvo Bakkum zullen ons, naast het
bekende programma, verrassen met enkele nieuwe elementen. We hopen dat jullie
tijd vinden om, tussen de drukke werkzaamheden aan schip of anderszins, je zo
snel mogelijk op te geven. Of je nu met of zonder boot komt, er is voor elk wat wils.
We kijken er naar uit jullie in groten getale te ontmoeten in Andijk en Enkhuizen.
 

Inhoud

De voorjaarsbijeenkomst in Andijk en Enhuizen nadert snel
Aanmelden voor de voorjaarsbijeenkomst in Andijk en Enkhuizen
Hotelovernachtingen tijdens de Voorjaarsbijeenkomst
Trintella Magazine editie 2019
De Najaarsreünie krijgt vorm
Stuurlieden gevraagd (M/V)
Dutch Classic Yacht Regatta 2019
Evenementenkalender 2019
Welkom aan boord nieuwe leden



Activiteiten van de Federatie Polyclassics Zeiljachten 
Nieuwe Technische Informatie Bulletins
Varen doe je Samen
Website van de Trintellawerf uit 2001
In memoriam Mevrouw Maria Knap-Heidger

De voorjaarsbijeenkomst in Andijk en Enhuizen nadert snel

Ines  en Yvo Bakkum hebben het programma van de voorjaarsbijeenkomst rond. Het
ziet er als volgt uit:
 
Donderdag 30 mei 2019: aankomst in Andijk, steigerborrel, rondgang haventerrein
en BBQ
 
Vrijdag 31 mei 2019: vaartocht met wedstrijdelementen tussen Andijk en Enkhuizen
 
Zaterdag 1 juni 2019: ’s Ochtends het concours Créativité en Historique, ’s middags
bezoeken we óf de werf van Ventis, óf de ontmantelaar / sloper van schepen ‘t
Harpje óf maken we een stadswandeling.
Traditiegetrouw gevolgd door het diner in de avond.
 
Over de wijze van aanmelden en overnachten in Andijk en Enkhuizen meer in deze
nieuwsbrief.
 
Lees het volledige en gedetailleerde programma op de website.

https://www.trintella.org/evenementen/voorjaarsbijeenkomst-2019-op-30-mei-in-andijk-en-enkhuizen-2
https://www.trintella.org/evenementen/voorjaarsbijeenkomst-2019-op-30-mei-in-andijk-en-enkhuizen-2


Aanmelden voor de voorjaarsbijeenkomst in Andijk en Enkhuizen

Je kunt je aanmelden door het formulier onderaan het artikel op de website in te
vullen. Wanneer je inlogt als lid worden de gegevens zoals ze in het online
Vriendenboek staan alvast ingevuld. Vul het verder volledig in en druk op “verstuur
je e-mail”.
Na enkele seconden ontvang je de bevestiging van je opgave per mail.
 
Je kunt je ook aanmelden zonder als lid in te loggen. Je krijgt dan géén vooraf
ingevuld formulier te zien en je moet een vinkje extra aankruisen ter bevestiging dat
je geen robot bent.
Dit laatste kost tijd, dus log svp in!
 
Mocht je onverhoopt een wijziging van je aanmelding willen doorgeven, dan kan dat
natuurlijk. Contact hiervoor Peter van der Waa.

Hotelovernachtingen tijdens de Voorjaarsbijeenkomst

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/.
 
Tijdens het hemelvaartweekeinde zijn hotelkamers in Enkhuizen schaars. 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. Vanuit je kamer aan de voorkant van het hotel (bij boeking
op te geven) kun je de vloot zien liggen! Zorg dat je op tijd reserveert:
www.deportvancleve.nl.

Trintella Magazine editie 2019

https://www.trintella.org/evenementen/voorjaarsbijeenkomst-2019-op-30-mei-in-andijk-en-enkhuizen-2
http://secretaris@trintella.org/
http://letsfloat.nl/
http://www.deportvancleve.nl/


 
Wij zijn trots te melden dat de tweede editie van ons Magazine nieuwe stijl, editie
2019, een dezer dagen bij je op de deurmat zal vallen. Met dank aan onze
eindredacteur Peter van der Waa, die er weer een fraai geheel van heeft weten te
maken.

De Najaarsreünie krijgt vorm

De organisatoren van de Najaarsreünie in Dordrecht op 16 november 2019 (save
the date), Yvonne en Frans Slikkerveer, zijn voortvarend te werk gegaan en het
programma is nagenoeg rond. Een tipje van de sluier: we starten en eindigen in het
Apollo Hotel Papendrecht. In de volgende nieuwsbrieven vind je meer informatie
over het programma van deze reünie.

Stuurlieden gevraagd (M/V)

http://www.apollohotels.nl/apollo-hotel-papendrecht/


Wij zijn op zoek naar nieuwe bestuurs- en Commissieleden:
Secretaris: Peter van der Waa maakt dit jaar zijn 2e termijn van 3 jaar als secretaris
vol en is voor die functie niet herkiesbaar. Peter blijft betrokken bij de het reilen en
zeilen van de vereniging als trekker van speciale projecten als (o.a.) eindredacteur
van het Magazine.
Penningmeester: Peter Rotte maakt volgend jaar zijn 2e termijn van 3 jaar vol en is
ook niet herkiesbaar.
Bestuurslid Behoud: Willem de Graaf maakt dit jaar zijn eerste termijn als bestuurslid
Behoud vol en is niet herkiesbaar voor een termijn van 3 jaar. We hebben Willem
bereid gevonden in ieder geval tot eind 2020 op zijn post te blijven en zullen tijdens
de ALV dit ter goedkeuring voorleggen. Voor de periode daarna zoeken wij een
opvolger voor Willem.
Commissieleden: Wij zijn op zoek naar een Commissielid Communicatie en op het
gebied van techniek naar enkele adviseurs die technische vragen kunnen
beantwoorden.
 
Wil je een bijdrage leveren aan de continuïteit van de vereniging in een leuk team
van gemotiveerde medebestuursleden, bel of mail de secretaris Peter van der Waa,
of de voorzitter, Helms van der Vegte voor meer informatie.

Dutch Classic Yacht Regatta 2019

Leden van de TVK worden via de FPZ uitgenodigd deel te nemen aan de Dutch
Classic Yacht Regatta 2019 die gehouden zal worden op 24 – 28 juli 2019. Alle
informatie vind je hier (http://www.dcyr.nl). De eigenaren van de Classics (de Trintels
en Trintella’s I, Ia, II en IIa) zijn hierop attent gemaakt door een mail van onze
secretaris.
 
Onze serie coördinator Classics organiseert tijdens de dit event een speciaal treffen
van leden van de TVK. Hoe dat er precies uit gaat zien is nog onbekend, maar dat
het een gezellige bijeenkomst wordt is wel zeker. Hou voor meer informatie daarvoor
je mailbox in de gaten.

mailto:secretaris@trintella.org
http://helmsvandervegte@trintella.org/
http://www.dcyr.nl/


Evenementenkalender 2019

28 april 2019: kick of van de Dutch Classic Yacht Regatta 2019 (zie elders in deze
nieuwsbrief)
30 mei - 1 juni 2019: Voorjaarsbijeenkomst in Enkhuizen
24-28 juli 2019: Dutch Classic Yacht Regatta 2019 (zie elders in deze nieuwsbrief)
16 november 2019: Najaarsreünie in Dordrecht
Voor meer door de 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:

 

 

Antonio Font (Spanje) met een Trintella IV, genaamd GO ON
Dirk Schulte (Duitsland) met een Trintel l, genaamd Inge ll

Activiteiten van de Federatie Polyclassics Zeiljachten 
 

 

De Trintella Vriendenkring is aangesloten bij de Federatie Polyclassic Zeiljachten.

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


Ervaringen van een keurmeester
 

 
Op zaterdag 23 februari 2019 organiseerde de FPZ een presentatie over de
ervaringen van een keurmeester van klassieke zeiljachten in Loosdrecht.
Onze klassiekers vragen aandacht en onderhoud, en alles slijt. De ware staat van
een schip komt aan het licht als zij onder het vergrootglas van een ervaren
keurmeester wordt gelegd. Olav Cox, keurmeester en als zeezeiler
ervaringsdeskundige deelde zijn ervaringen met het keuren van ‘onze’ klassiekers.
Hij kent als geen ander de zwakke plekken en aandachtspunten en heeft hier
aansprekend over verteld. Meer informatie over Olaf Cox vind je hier.

Moderne lijnen en splitstechnieken
 

 
Op zaterdagmiddag 16 maart organiseerde de FPZ een workshop “Moderne lijnen
en splitstechnieken” in Loosdrecht waarbij ervaren tuigers van de Lijnenspecialist
overzicht gaven van de diverse kunststoffen en constructies die gebruikt worden
voor de productie van touwwerk. Ook werd uitgelegd welke lijnen het beste kunnen
worden gebruikt voor verschillende toepassingen waarna de deelnemers zelf aan de
slag gingen met splitspennen en diverse soorten lijnen. Meer informatie over de
lijnenspecialist vind je op hun site: https://www.lijnenspecialist.nl.

Nieuwe Technische Informatie Bulletins

http://www.ritmevandeoceaan.nl/
https://www.lijnenspecialist.nl/


TI 10 - Maststrijkinstallatie installatie.
 

 
Met een maststrijkinstallatie vergroot je je zeilgebied. In deze nieuwe TI wordt een
voorbeeld gegeven van de toepassing en bediening ervan op een Trintella lla. Ook
worden tips gegeven voor het installeren van een nieuwe unit.

TI 15 – Bootklussen en boekentips
 

 

Inspiratie opdoen voor een grote of kleine klus aan je boot. In dit TI-bulletin volgen
een aantal boekentips.

TI 018 – Registratie en documenten voor plezierjachten
 



 

Deze informatie geeft een overzicht van de veelheid aan documenten die toegepast
en/of vereist zijn om in binnen- en buitenland een zeiljacht te kunnen bouwen, varen
en bezitten.

 

Varen doe je Samen

 
We hebben op deze plaats vaker naar de website van “Varen doe je Samen”
verwezen. Maar wist je dat deze organisatie ook een nieuwsbrief uitbrengt met
daarin diverse informatie op een rijtje gezet.
Hier schrijf je in voor de nieuwsbrief, ook als je eerder verzonden nieuwsbrieven wil
bekijken.
Van harte aanbevolen!

Website van de Trintellawerf uit 2001
 

http://www.varendoejesamen.nl/
https://www.varendoejesamen.nl/nieuws/nieuwsbrieven


 

We zijn de website van de Trintella werf uit 2001 op het spoor gekomen. Een bron
van kennis en vanuit historisch oogpunt is een mooi tijdsbeeld. We onderzoeken of
we de gehele site via onze eigen TVK-website ter beschikking kunnen en mogen
stellen. We houden je op de hoogte.

In memoriam Mevrouw Maria Knap-Heidger
 

Wij ontvingen het droevige bericht dat ons lid Mevrouw Maria Knapp-Heidger op 9
februari 2019 zeer plotseling in haar woonplaats Brasschaat is overleden. De familie
Knapp heeft een lange historie in de vereniging en was op veel bijeenkomsten
aanwezig met hun Trintella IIIa - Hoppertosse. Ook na het overlijden van haar man
bezocht Maria de bijeenkomsten van de TVK in gezelschap van haar dochter
Martina. Wij zullen haar enthousiasme en hartelijkheid missen.

Copyright © 2016-2018 Trintella Vriendenkring, All rights reserved. 
 

Add us to your address book

Hier vind u de bestuurs- en commissieleden van de Trintella Vriendenkring

http://trintella.us12.list-manage2.com/vcard?u=f66976227c23d9a3e357bdc9e&id=7b20b823ab
https://www.trintella.org/vereniging/het-bestuur
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