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Van de voorzitter

Vandaag de dag leven wij in een onzekere tijd en wij ervaren iets waarvan wij
niet wisten dat het bestond: sociale quarantaine. De steeds grotere impact van
het coronavirus heeft grote gevolgen voor de maatschappij en ook voor ons als
Vriendenkring. 
Als bestuur zien wij ons genoodzaakt onze verantwoordelijkheid te nemen. We
hebben daarom besloten de komende voorjaarsbijeenkomst 2020 niet door te
laten gaan. Want onze hoogste prioriteit is jullie veiligheid en gezondheid. En
ook al zien we elkaar niet in persoon, er zijn veel mogelijkheden om in contact
met elkaar te blijven.
We hopen dat deze situatie snel achter de rug is en dat we deze zomer weer
van onze schepen kunnen genieten. Tijdens de Najaarsreünie praten we wel
weer bij! 
Voor nu, zorg goed voor jezelf en de anderen om je heen.

Helms van der Vegte

NB: De actualiteit haalt ons in: terwijl we dit schrijven kondigt de Rijksoverheid een verbod af op het

houden van bijeenkomsten als de onze.
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De voorjaarsbijeenkomst 2020 gaat niet door
Het is een vreemd verenigingsjaar. Na 51 opeenvolgende
voorjaarsbijeenkomsten zijn wij genoodzaakt de 52ste voorjaarsbijeenkomst,
editie 2020, vanwege de situatie rond het coronavirus niet door te laten gaan
en te verplaatsen naar het Hemelvaartsweekend van 13 – 15 mei 2021. 
We bedanken Fons en Diana Nederhof (Trintella IIIa, Polux) voor de
voorbereidingen voor de voorjaarsbijeenkomst 2020 en zijn verheugd dat ze de
organisatie van de voorjaarsbijeenkomst van 2021 ook op zich willen nemen.

Najaarsbijeenkomst 2020 in Deventer
De Najaarsreünie 2020 wordt gehouden op zaterdag 21 november in Deventer.
De voorbereidingen zijn gestart maar liggen nu even stil, Rob van Liemt en
Wilma Schoorl (Trintella IV, Largo) houden jullie in de volgende nieuwsbrieven
op de hoogte van de ontwikkelingen.

Magazine 2020



Cover foto van het Magazine 2020

Rond de publicatie van deze Nieuwsbrief valt ook het nieuwe Magazine 2020
bij u in de bus. Het redactieteam en onze vormgever Angela Damen hebben er
weer een fantastisch magazine van gemaakt, vol met prachtige verhalen en in
een fraaie jas gestoken. Mede door de vele adverteerders die de TVK een
warm hart toedragen hebben we deze uitgave ook weer goed binnen budget
kunnen realiseren.  Ook iets dat onze penningmeester blij maakt. Graag jullie
reacties met suggesties en ideeën voor bijdragen aan de volgende editie
aan: pvdwaa@gmail.com of tel: +31 6 57888001.

Evenementenkalender 2020

  
21-23 mei 2020: TVK-Voorjaarsbijeenkomst, Willemstad en Stellendam komt te
vervallen
 

  
12 - 16 augustus 2020, Sail Amsterdam, Amsterdam

  
15 - 22 augustus 2020: Worldcup Internationale 8 meter klasse, Enkhuizen

21 november 2020: TVK-Najaarsreünie, Deventer

Voor overige nautische evenementen zie Nauticlink of Hiswa.

Welkom aan boord nieuwe leden 
Ook gedurende de laatste maanden hebben we weer een nieuw lid mogen

mailto:pvdwaa@gmail.com
http://www.watersportevenementenkalender.nl/
http://www.welkomophetwater.nl/watersportagenda


begroeten:
 

 

Anthony Heynen (België) met een Trintella 40A, genaamd Miss C

Herhaalde oproep. Gevraagd: enthousiaste bestuur- en
commissieleden
Wellicht is de oproep in de vorige nieuwsbrief jullie ontgaan: we zoeken nieuwe
bestuursleden per november 2020. En omdat het voor de continuïteit van de
vereniging belangrijk is dat kandidaat-bestuursleden een periode "meelopen"
nu al deze oproep voor een penningmeester en een bestuurslid Behoud en
Techniek. Want beide, zowel Peter Rotte als Willem de Graaf treden per ALV
2020 af na elk twee termijnen van 3 jaar als bestuurslid te hebben gediend. 
Dus, wanneer je een bijdrage wil leveren aan de TVK in een enthousiast team
en wat tijd kunt vrijmaken, neem dan contact op met de huidige
bestuursleden Peter Rotte of Willem de Graaf. Maar je kunt natuurlijk ook
terecht bij Peter van der Waa en Helms van der Vegte voor meer informatie.

Scheepsmodellen
De oproep aan eigenaren van Trintella scheepsmodellen heeft twee reacties
opgeleverd. Hiervoor hartelijk dank.

Echter, in de oproep hadden we de halfmodellen niet meegenomen, terwijl die
zeker ook een leuke aanvulling op ons onderzoek zijn.
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Een nieuw ontdekt halfmodel

 
We willen onze oproep voor onze zoektocht naar eigenaren van Trintella
schaalmodellen en halfmodellen daarom herhalen. Graag ook doorgeven als je
een vermoeden hebt dat een (oude) bekende er mogelijk nog één heeft. 
Je melding doorgeven aan: pvdwaa@gmail.com of +31 6 57888001.
 

Zelfbouw halfmodel
Ons lid Jeroen Noot heeft in het verleden zelf een halfmodel gemaakt en geeft
er in 2008 over gepubliceerd. Deze beschrijving is nu beschikbaar op onze
website als TI 20. 

Het halfmodel van Jeroen Noot

Wellicht is het een idee voor een mooie tijdsbesteding in deze dagen
van thuiszitten. Ons archief heeft van enkele typen schepen het lijnenplan of
tekeningen waaruit een lijnenplan kan worden samengesteld. Laat weten of we
je kunnen helpen en mocht je lijnenplannen van je eigen schip hebben, ons
archief neemt ze graag op.

mailto:pvdwaa@gmail.com
https://trintella.org/behoud-en-techniek/technische-informatie


Workshop voor eigenaren van klassiekers was weer nuttig
Op zaterdag 7 maart j.l. heeft voor de tweede keer de workshop Classics plaats
gehad, waarin de deelnemers samen met ervaringsdeskundigen hun kennis en
ervaring delen over onderhoud en techniek, over verbeteren van comfort en
over vaartechniek.
                                               

 
Zich nog van geen virus bewust zijnde, verzamelden zich een 20-tal
deelnemers en groepsbegeleiders in de nieuwe botenloods van WSV Viking
aan de Ertveldplas in Den Bosch. 
In groepen per type (de Trintels, de Trintella I-serie en de Trintella II-serie) werd
levendig gediscussieerd en voorbeelden, foto’s en tekeningen uitgewisseld
over onderwerpen die vooral specifiek zijn voor het betreffende type. 
Enkele van die onderwerpen - zoals slijtage aan de roer-ophanging bij de
Trintel - werden zodanig besproken dat op basis van de conclusies een
Technisch Informatiebulletin kan worden gemaakt.
Dat zal worden toegevoegd aan de rubriek Behoud en Techniek van de
website, zodat alle eigenaren er hun voordeel mee kunnen doen.
 
Voor hen is het ook belangrijk te weten dat we per type een WhatsApp-groep
opzetten, waarin op eenvoudige en directe wijze informatie gevraagd en
gegeven kan worden over alles wat met onderhoud en techniek, comfort en
vaartechniek te maken heeft.
Op verzoek voegt de beheerder je toe aan de betreffende WhatsApp-groep:

Voor de Trintel-groep is dat Ernst Troeder. Mobiel +31 6 54235139
Voor de Trintella I(a)-groep is dat Gerard Hoogewerff. Mobiel +31 6
39838567
Voor de Trintella II(a)-groep is dat Jan van Wijk. Mobiel +31 6 53707509

 



Ook werd tijdens de workshop aandacht besteed aan duurzame toepassingen
bij het onderhoud, zoals het milieuvriendelijke afbijtmiddel Fluxaf
(www.afbijt.com), de natuurlijke vernis van Le Tonkinois (www.tonkinois.com)
en het innovatieve antifouling-systeem Finsulate (www.finsulate.com).
 
De deelnemers vonden het een leerzame en nuttige workshop, die het
verdiende te worden afgesloten met een hapje en een drankje. Wat we
vervolgens deden.
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