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Van de redactie
 

Jullie redacteur kan nog niet bogen op tientallen jaren aanwezigheid op de voorjaarsbijeenkomsten, maar mist al
na een paar keer het vooruitzicht op de bijeenkomst van dit jaar. Een bijeenkomst waarin het ontmoeten (naast
een beetje competitie) het belangrijkste doel is. 

We weten dat de voorjaarsbijeenkomst dit jaar niet op locatie doorgaat, maar "waarom niet vanuit huis", zo dacht
het bestuur. Na wat brainstormen op afstand hebben we een ‘virtuele voorjaarsbijeenkomst’ samengesteld.
Het is nog een heel programma geworden, ditmaal te doen vanuit je woonkamer. We verwachten aanzienlijk
meer deelnemers dan gebruikelijk, immers, tijdgebrek en afstand zijn geen issues deze keer.
Hoe mee te doen, waar op te geven? In deze nieuwsbrief vind je er alles over.
We wensen jullie veel gezondheid.  En plezier bij het meedoen.
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Bericht van onze beschermvrouwe, Riekie Wever
 
Hallo lieve Trintellavrienden en -vriendinnen,
Het is een vervelend jaar, maar hopelijk zijn we allen gezond gebleven en hebben we toch kunnen genieten van
het mooie weer rond de Pasen en de weken er na. We staan niet alleen, in de hele wereld is het allemaal
hetzelfde. Als we maar in ons kot blijven zeggen de Belgen. We doen allen goed ons best en houden
vol. Gelukkig wordt het niet erger en kan het leven langzaam weer worden zoals we gewend waren, alleen op
afstand.
Dat zal ook wel wennen al is dat moeilijk. Op het water is het meestal wel goed te doen. Zodra de jachten klaar
zijn gaan we heerlijk het water op en zeilen maar, de gezonde lucht inademen en gezond blijven.

Ik vind het geweldig dat het bestuur en de redactie het idee hadden om ons een nieuwsbrief te zenden zodat we
toch een beetje het idee hebben om het Hemelvaartweekend met elkaar verbonden te zijn en hoop dat we in
november elkaar allen weer kunnen zien en spreken, gezond en wel.
Ik wens U allen een gezond zeilseizoen toe met veel zeilplezier en zullen we afspreken tot november? We
rekenen op U.

        Heel veel lieve groetjes van Riekie Wever

“I Will Stand By To Assist You”



 

Om alle leden, schippers en watersporters een hart onder de riem te steken voert de Koninklijke Nederlandsche
Zeil- & Roeivereeniging het vlagsignaal “I Will Stand By To Assist You” op haar jachthavens. Het bestuur is het
volmondig eens met deze boodschap en nodigt iedereen uit het uitgebreide verhaal te lezen op website van de
KNZ&RV.

Klussen in tijden van corona
In deze periode van het jaar zijn we gewend om aan onze boten te werken, grote en kleine verbeteringen uit te
voeren, romp en dek te poetsen. We brengen antifouling aan, hijsen de zeilen, maken de motor gangbaar en al
die dingen die bij goed “huisvaderschap” horen. De boot gaat het water in en de eerste vaartocht staat gepland.
Maar hoe anders is het dit jaar. In een enkel geval draait alles als de jaren hiervoor, maar vaak zijn de haven
activiteiten sterk beperkt. Sommigen van ons mogen zich niet op de haven laten zien, anderen slechts onder
bepaalde voorwaarden en er wordt soms niet eens gekraand.  Wat doe je dan om toch met de boot bezig te zijn?
De redactie vroeg het aan Peter Rotte, onze penningmeester.

Redactie: De financiën van de TVK zullen nu niet veel tijd vragen. Verveel je je niet?
Peter Rotte: Nee hoor. Ik heb me gestort op het vervaardigen van een nieuw blokrooster voor de kuip van mijn
Trintella IIa. Dat kan ik thuis in de garage doen. Het oude rooster ziet er niet fraai meer uit. Erop prijkt nog de
oude naam van de boot, in kopspijkertjes aangebracht.
Ik kreeg advies van enkele technisch commissieleden en berekende hoeveel teak ik nodig had. Het hout heb ik
besteld bij de Arnhemse Fijnhouthandel.
Redactie: Ben je al ver gevorderd?
Peter Rotte: Het is een fikse klus hoor. En je wilt geen fouten maken, want dat is zonde van het prijzige teak. Dus
meten en nog es meten. Het is een soort puzzel waarbij je latten in de lengte en in de breedte in elkaar vlecht,
als het ware. Ik ben nu aan het zagen, want men levert lange stukken die in mootjes moeten. 
Het vervolgens lijmen van de dwarslatten op de gekeepte lengtelatten lijkt een peulschil, maar waarschijnlijk
verkijk ik me daarop, als amateur zonder ervaring. 
En dan nog de afwerking. Schuren van het hout, tot je het stof achter je oren hebt. Gelukkig hoeft het niet gelakt
te worden. Alles voor het behoud van het klassieke zeiljacht!
 



Redactie: Succes verder.
 
Heb je ook een project onderhanden genomen om de coronatijd door te komen? We ontvangen op de redactie
graag je verhaal in ongeveer 200 woorden. Met daarbij zo mogelijk een paar foto’s van jou en je project. We zijn
van plan deze te publiceren in de volgende nieuwsbrieven.

Virtuele Voorjaarsbijeenkomst
De voorjaarsbijeenkomst mag dan dit jaar niet op locatie doorgaan, we willen toch onze onderlinge band
benadrukken. We doen dat door een virtuele voorjaarsbijeenkomst te houden. Een aantal elementen die we
normaal gesproken tijdens de voorjaarsbijeenkomst gemeenschappelijk doen, gaan we deze keer op afstand
uitvoeren. Er is voor elk wat wils. Je kunt meedoen per boot, met het hele gezin of alleen. Zoals gebruikelijk is er
ook een wedstrijdelement, nu niet op het water, maar vanaf de bank. De resultaten zien we graag tegemoet, er is
een prijzenpakket! Dus doe mee!

De Wedstrijd



Dit keer niet op het water, maar vanaf het droge, in de vorm van een quiz:
De quiz bestaat uit 13 vragen met een relatie tot de Trintella-werf, schepen en varen. Een beetje zoeken op de
TVK-website en in het laatste Magazine helpt. 
 
Dit zijn de vragen:

1. Naam van de schrijfster van het boek waarop de film Adrift is gebaseerd en waar een Trintella 44 genaamd
Hazana een hoofdrol speelt

2. Term voor het bedoeld of onbedoeld losraken van een anker van de grond
3. Term voor de achterwaartse beweging van een schip
4. Plaats waar tijdens de laatste voorjaarsbijeenkomst het Concours de Creativité werd gehouden, ook wel

genoemd Haringstad
5. Drank die K. Adlard Coles dronk tijdens de storm op de Noordzee
6. De oorspronkelijke naam van de Trintella met bouwnummer 1000
7. Term die wordt toegekend aan zaken die mensen waarderen, zich mee identificeren en willen bewaren

voor toekomstige generaties. Zoals Trintels en Trintella’s
8. Naam van een Trintella met de betekenis van ‘geluksbrenger’
9. Eerste single handed ‘rond de wereld zeiler’

Spatie

10. Meer waarop de voorjaarswedstrijd in 2016 gehouden werd
11. Zee waarover de Racundra voer nadat het de Golf van Riga had verlaten
12. Onderwerp van het Technisch Informatie Bulletin No. 17
13. Plaats waar we de volgende Najaarsreünie hopen te houden

De beginletters van de dertien antwoorden geven een korte zin waarmee de kwaliteit van Tintella’s door het blad
Zeilen is omschreven. Stuur deze zin voor 15 juni naar redactie@trintella.org. Onder de goede inzendingen
verloten we een prijs. (Bestuurs- en commissieleden zijn van deelname uitgesloten.)

Concours de Creativité



 
Het gebruikelijke Concours de Creativité onder inspirerende leiding van Loet Geldhoff ziet er deze keer wat
anders uit:
We vragen je om een korte beschrijving te maken, zo mogelijk verluchtigd met enkele foto’s, van een verbetering
die je schip heeft ondergaan. Dat kan een technische aanpassing zijn, een verbetering van het comfort aan
boord, of een handigheidje waardoor het varen prettiger wordt. Of…
We zijn niet kieskeurig, alle inzendingen zullen door onze vakkundige jury (Loet Geldhoff, Willem de Graaf, Peter
van der Waa en Gerard Hoogewerff) worden beoordeeld op originaliteit, vakmanschap, humor, doelmatigheid
etc. De beste inzendingen worden door de jury beloond met passende prijzen. Stuur je inzending voor 15 juni
aan redactie@trintella.org. (Bestuurs- en commissieleden zijn van deelname uitgesloten.)

Het zaterdagmiddagprogramma



Het gebruikelijke zaterdagmiddagprogramma van deze virtuele voorjaarsbijeenkomst bestaat nu niet uit een
echte stadswandeling of werfbezoek. En bij een virtuele voorjaarsbijeenkomst hoort een virtueel programma.
Omdat we vaak een onderwerp met een maritieme link bezoeken, dacht jullie redactie dat het misschien leuk
zou zijn om een virtueel bezoek te brengen aan één of meerdere maritieme musea. Dat kan vanaf de bank of
balkon, met of zonder (klein)kinderen; allemaal in één middag. We hebben de volgende musea met een virtueel
programma geselecteerd:
 

Amsterdam - Scheepvaartmuseum Amsterdam
Antwerpen - Museum aan de Stroom

Den Helder - Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers
Enkhuizen - Zuiderzeemuseum

Lelystad - Batavia Replica Museum
Rotterdam - Scheepvaartmuseum Rotterdam

Sliedrecht - Nationaal Baggermuseum
Sneek - Noordelijk Scheepvaartmuseum
Vlissingen - Zeeuws Maritiem MuZEEum

Diner
Dit keer geen buffet met z’n tachtigen op een mooie locatie, maar gewoon thuis. In de 51 keer dat we
gezamenlijk hebben gedineerd, is de totale Nederlandse keuken voorbijgekomen. Als iedereen nu vandaag
zijn/haar eigen gerecht maakt, zitten daar ongetwijfeld elementen in uit een maaltijd die we gezamenlijk tijdens al
die diners hebben gebruikt. 



We zouden het leuk vinden om een foto van jullie te ontvangen van je maaltijd tijdens de geplande
voorjaarsbijeenkomst, of het nu is tijdens de bereiding in de keuken, tijdens de maaltijd of aan de afwas. Zo zijn
we in gedachten met elkaar aanwezig bij het ‘Grote-Op-Afstand-Trintella-Vriendenkring-Buffet’.
Stuur de foto voor 15 juni naar de redactie en we plaatsen alle foto’s in de volgende nieuwsbrief. We hopen op
veel reacties.

Virtuele shop is geopend
Ook tijdens deze virtuele voorjaarsbijeenkomst is de shop geopend. We presenteren onze nieuwe hand- en
theedoeken set van het bekende merk Elias. Het bijzondere van deze doeken is dat ze rond zijn en zo niet de de
vloer van het schip raken. Ook heel mooi om weg te geven.
 

  
 
De prijs voor 1 set van een keukendoek en een theedoek, beide voorzien van het TVK-logo, is €24,50 exclusief
verzendkosten. Je kunt ze bestellen via shop@trintella.org. Geef daarbij aan in welke kleur (zwart of rood) en het
aantal setjes, naam en verzendadres. We verzenden per PostNL met Track & Trace. Verzending, ongeacht het
aantal setjes, binnen Nederland kost €6,75. Verzending naar België en Duitsland kost €13.
Na ontvangst van het totaalbedrag (aantal setjes x €24,50 + verzendkosten) op IBAN  NL10 RABO 0148 1505
94 t.n.v. Trintella Vriendenkring sturen we de setjes zo snel mogelijk op.
 
Voor de snelle besteller hebben we 5 setjes van elke kleur al klaarliggen.

Najaarsreünie 2020 in Deventer



Zoals we vóór de coronacrisis bekendmaakten, is het plan om de Najaarsreünie 2020 te houden op zaterdag 21
november in Deventer. De voorbereidingen zijn gestart maar liggen nu even stil, omdat we rekening moeten
houden met een andere opzet dan we gewend zijn. De verwachting is dat de anderhalve metermaatregel ons
ook dan parten zal spelen. Rob van Liemt en Wilma Schoorl (Trintella IV, Largo) houden jullie in de volgende
nieuwsbrieven op de hoogte van de ontwikkelingen.

Bestuurslid behoud en techniek
We zijn verheugd dat na onze oproep in de vorige nieuwsbrief we een kandidaat gevonden hebben voor de
opvolging van Willem de Graaf als bestuurslid Behoud en Techniek: Gerard Hoogewerff (Trintella Ia, Orka).
Gerard was nauw betrokken bij de organisatie van workshops klassiekers in 2019 en 2020 en zal zich tijdens dit
jaar inwerken.
De officiële voordracht door het bestuur en de formele benoeming door de leden staat gepland voor de
Algemene Ledenvergadering die we tijdens de tijdens de Najaarsreünie op 21 november 2020 in Deventer
hopen te houden.

Evenementenkalender 2020
 

  
12 - 16 augustus 2020, Sail Amsterdam, Amsterdam > afgelast

  
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 enkele nieuwe leden mogen begroeten:

 

 

Bob Radsma (Nederland) als oud werknemer van de Trintella werf betrokken bij het merk
Rolf Appels (Nederland) met een Trintella 42 genaamd Rebel Rebel

Marktplaats
Op onze website worden regelmatig specifieke Trintella onderdelen te koop gevraagd. Om dit meer onder de
aandacht te brengen onder onze leden zullen we in het vervolg deze melden in de Nieuwsbrief. Hier volgt de
eerste:

TE KOOP GEVRAAGD: Houten spinakerboom voor Trintella I
Ben op zoek naar een houten spinakerboom voor mijn Trintella I uit 1964, het mast- en dekbeslag is nog
aanwezig, dus wanneer iemand er eentje over heeft, neem ik die gaarne over. Contactinformatie vind je op de
website.
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