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Beste Trintella vriend(in),

Deze laatste nieuwsbrief voor de zomer staat voornamelijk in het teken van TVK-
bijeenkomsten. 
We kijken terug op een mooie voorjaarsbijeenkomst in Andijk en Enkhuizen. De
wind stond goed voor een pittige wedstrijd. 
 



De organisatoren van het Hemelvaartsweekend Yvo en Ines Bakkum hebben hun
best gedaan en hun inzet werd door de deelnemers erg gewaardeerd.

Het programma voor de Najaarsreünie op 16 november 2019 in Dordrecht is bekend
en Frans en Yvonne Slikkerveer willen dit graag met jullie delen. 

Tot slot is er aandacht voor Dutch Classic Yacht Regatta 2019.

We houden het verder kort zo vlak voor het zomerreces. We wensen jullie allen veel
(zeil)plezier.
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Voorjaarsbijeenkomst 2019: de bemanning van WAd 2.0 doet verslag

De Trintella vloot in Enkhuizen

De voorjaarsbijeenkomst in Andijk en Enkhuizen was een succes. Zoals gebruikelijk
geeft één van de deelnemers aan de voorjaarsbijeenkomst een persoonlijk verslag
van het weekend. Voor deze gelegenheid zijn dat er twee, de volledige bemanning
van de Trintella Ia, WAd 2.0, Wouter Ernst en Ad Kamsma.



Hun verhaal kun je lezen op de website door hier te klikken. Veel plezier. 

Het programma van de Najaarsreünie in Dordrecht is bekend

De organisatoren, Frans en Yvonne Slikkerveer (ex Trintella IIIa, Liv, nu Pilot 44, Liv)
hebben een vol en interessant programma voor jullie samengesteld. De details
vinden jullie hieronder.

Vrijdagavond 15 november 2019
Aankomst van de deelnemers die willen overnachten voorafgaand aan de reünie.
Wij hebben kamers gereserveerd in Apollo Hotel Papendrecht (€ 75 per kamer voor
twee personen inclusief ontbijt). 
Let op: de kamers moeten vóór 15 oktober zijn vastgelegd door de deelnemers die
overnachten. Vermeld bij boeking dat het een reservering van de TVK / Trintella
Vriendenkring betreft.
Gegevens Apollo Hotel Papendrecht: Burgemeester Keijzerweg 100, 3353 CV
Papendrecht. Telefoon: +31 78 615 20 99, email: info.papendrecht@apollohotels.nl
Het gezamenlijke diner op de avond vóór de reünie gebruiken we niet zoals
gebruikelijk in het hotel, maar bij Restaurant & Grand Café Willaerts in Papendrecht,
gelegen aan het water op ongeveer 15 minuten lopen van het hotel.

https://www.trintella.org/actueel/nieuws/voorjaarsbijeenkomst-2019-op-30-mei-in-andijk-en-enkhuizen
mailto:info.papendrecht@apollohotels.nl


Zaterdag 16 november 2019
9:30h. Welkom met koffie en koek in Apollo Hotel Papendrecht.
10.30h. Vertrek naar Dordrecht. Iedereen gaat op eigen gelegenheid naar
Dordrecht. Dat kan met de auto of waterbus.
11.00 - 13.00h. We maken kennis met de binnenhavens van Dordrecht door een
stadswandeling met de nadruk op het nautisch karakter van Dordrecht.
13.00 - 15.00h. Lunch in Brasserie Down Town, gelegen op het punt met het
mooiste uitzicht van Dordrecht.
 

15.00 - 17.00h. Onder voorbehoud: bezoek aan de Verkeerscentrale Dordrecht.
Daarnaast is het mogelijk  om op eigen gelegenheid Dordrecht te bezoeken.
 

17.00h. Verzamelen in het hotel met een uurtje borrelen.
18.00h. Algemene Ledenvergadering.
19.00h. Buffetdiner
22.00h. Afsluiting van deze reünie.

Zondag 17 november 2019



Ontbijt voor de hotelgasten en vertrek.

Dutch Classic Yacht Regatta 2019

Leden van de TVK zijn via de FPZ uitgenodigd deel te nemen aan de Dutch Classic
Yacht Regatta 2019 die gehouden zal worden op 24 – 28 juli 2019.

Tijdens dit evenement zullen meer dan 90 indrukwekkende klassieke jachten de
strijd met elkaar aangaan op het Haringvliet in verschillende klassen. Dank zij de
medewerking van de gemeente Hellevoetsluis wordt deze  tweejaarlijkse unieke
regatta weer organiseert. Natuurlijk zal de traditionele funrace van Willemstad naar
Hellevoetsluis weer de openingswedstrijd zijn.Alle informatie vind je
op http://www.dcyr.nl.

De eigenaren van de Classics (de Trintels en Trintella’s I, Ia, II en IIa) zijn hier al op
attent gemaakt door een mail van onze secretaris.

Evenementenkalender 2019

24-28 juli 2019: Dutch Classic Yacht Regatta 2019 (zie elders in deze nieuwsbrief)
16 november 2019: Najaarsreünie in Dordrecht

http://www.dcyr.nl/


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 maanden hebben we weer enkele nieuwe leden mogen
begroeten:

 

 

Chris Bouma (Nederland) met een Trintella Ia, genaamd Aldebaran
Ad van der Vorst (Nederland) met een Trintella Ia, genaamd Sakkerloot
Steef van Velzen (Nederland) met een Trintella IIIa, naam onbekend
Bert Ennik (Nederland) met een Trintella IV, genaamd Anna Lucia II
Chris Valkeniers (België) met een Trintella 42, genaamd Indigo

Fotoservice TVK-weekend Enkhuizen
 

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


Actiefoto: Jeroen Noot
 

Met dank aan de deelnemers van het geslaagde Voorjaarsweekend hebben we
weer veel mooie fotobijdragen mogen ontvangen. In het bijzonder dank aan Jeroen
Noot die weer fantastische actiefoto’s heeft gemaakt van onze fraaie Trintella’s
tijdens de wedstrijd. De secretaris heeft de deelnemers al een selectie (van Jeroen
en andere fotografen) gestuurd in een klein formaat.  Jeroen zijn actiefoto’s en
havenimpressies van het evenement zijn na te bestellen via een servicesite Oypo. 
Via deze servicesite kun je foto’s in een groter formaat bestellen, of direct laten
afdrukken op papier of posterformaat, canvas of andere artikelen. Een leuke kadotip!
Ook de Actiefoto’s van de voorjaarsbijeenkomsten van 2017 en 2018 zijn nog
beschikbaar.

Door op één van de volgende links te klikken kom je bij de bestelsite van Oypo:
Actiefoto’s voorjaar 2019
Havenimpressies voorjaar 2019
Boten voorjaar 2018
Boten voorjaar 2017
Het wachtwoord om de foto’s uit te zoeken en te bestellen is: TVKleden2019
 
Een selectie van alle fotobijdragen van het weekend is (nadat je bent ingelogd) ook
te vinden op onze website. Klik hier.

https://www.oypo.nl/312D63BCDCD5106A
https://www.oypo.nl/160031BCDCD509ED
https://www.oypo.nl/3354A4BCDCD5168E
https://www.oypo.nl/A79FDEBCDCD52D41
https://www.trintella.org/evenementen/fotos
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