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Van de redactie
 

De Cirrus gespot bij de Ketelbrug (Trintella IV) met aan boord Ron en Netty de Wit

 
De voorjaarsbijeenkomst hielden we dit jaar op een virtuele wijze, met een quiz, een concour de creativité en
een gezamenlijke maaltijd op afstand. Ook konden we musea virtueel bezoeken, die, zoals we zagen, praktisch
allemaal zijn bezocht. We hopen dat jullie ondanks deze virtualiteit plezier hebben beleefd aan de
voorjaarsbijeenkomst. In deze nieuwsbrief aandacht voor alle inzendingen die we hebben ontvangen na
onze oproep in de vorige nieuwsbrief. Veel leesplezier.
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Fryslân in coronatijd

Hemelvaarsweekend 2020:
Nieuwe havenregels vanwege het coronavirus. De havenmeester van Stavoren komt langs met een pinapparaat
op een lange stok! In de buitenhaven mogen de boten niet dubbel afmeren. Een 20-tal boten liggen voor anker
langs de dijk van Stavoren. In de sluis liggen 3 boten. Het is vreemd stil in het dorp.
Wat een VRIJHEID en RUST op het water. Iedereen een fijne (gezonde) zomer toegewenst!
 

Een zeilgroet van Jouwert de Vries & Ineke Westendorp vanuit de “Doarmer” (Breehorn 37)

De Wedstrijd



De quiz die in de plaats kwam van de traditionele wedstrijd bestond uit 13 vragen met een relatie tot de Trintella-
werf, schepen en varen. Een beetje zoeken op de TVK-website en in de laatste Magazines hielp. 
 
Dit zijn de vragen en antwoorden:

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

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

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

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

Spatie

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

De beginletters van de dertien antwoorden geven de korte zin waarmee de kwaliteit van Tintella’s door het blad
Zeilen is omschreven. OUDERWETS GOED. De jury heeft onder de inzenders van het goede antwoorden de
winnaar getrokken: Wim en Ruth van Steijn. Hartelijk gefeliciteerd hiermee.

 
De prijs is inmiddels aan de winnaar verstuurd.

Concours de Creativité



Het opstapje
Jouwert de Vries en Ineke Westendorp laten hier hun inzending zien: een idee voor een op- en afstapje aan het
anker van de boot als de wal of een drijvende steiger te laag is.
 

Daar heeft Ineke ervaring mee, ze is een paar jaar geleden achterover kopje duikelend aan de andere kant van
de steiger in Cuxhaven boven water gekomen na een hoge "misstap".

Van Anja en Ernst Troeder (Trintel I, Black River)
 

ontvingen we maar liefst 3 verbeteringen.

Uitlaat
Voor het afgelopen winterseizoen hadden we nog niet veel klussen bedacht, in het najaar hadden we gemerkt
dat er een gat in de uitlaat zat en dat er een nieuwe gemaakt kon worden. Daar was dus alle tijd voor en vóór de
jaarwisseling was het project ‘Uitlaat’ klaar. 
 



    

Het zou wel eens een ‘relax-jaartje’ kunnen worden. Dat bleek toch anders te worden…… 
Daar kwam de Corona-crisis! In eerste instantie gaf het wat meer werkruimte, zo viel er veel reistijd weg en door
het thuiswerken was de tijd ook goed in te delen. Een paar plekjes bijwerken een beetje lakwerk en dat zou het
zijn. Het was dit jaar erg vroeg dat de Black River te water zou kunnen. Dit kwam goed uit met het oog op onze
voorjaarsbijeenkomst. 

Zonnepaneel
De Corona-crisis breidde zich helaas uit en toen kwam daar ook de ‘Lock down’. Nu toch nog wat haast om te
water te gaan voordat dit misschien ook niet meer mocht. We kregen al snel het idee dat het nog wel even kon
gaan duren voordat er weer havens open gingen en om toch enigszins zelfvoorzienend te zijn, zijn we op zoek
gegaan naar een zonnepaneel.
Via Marktplaats een mooi klein Victron paneel van 50 Watt met regelaar voor een leuk prijsje gevonden.
Nu nog een plaats verzinnen en een frame maken. Met wat aluminium platen van 2mm, profielen van 20 x 20
een frame in elkaar gelast waarmee het paneel zowel horizontaal als verticaal naar de zon gericht kan worden.
 

  

Twee nieuwe 70Ah service-accu’s gemonteerd en nu maar eens kijken hoe dit bevalt.
Op 6 April lag de boot in het water en het volgende weekend direct op pad. Tijdens het zeilen had het
zonnepaneel de koelkast en de accu’s goed kunnen bijhouden. Aan het eind van de middag lekker voor anker
gegaan in de beschutting van Pampus Haven.

Verwarming
In de nacht koelde het erg af en helaas, er was alleen een elektrisch ventilatorkacheltje voor 230 Volt aan boord.
Dat was ’s morgens toch behoorlijk kou lijden…..
Nu wil het toeval dat we al jaren (zeker een jaar of 15) een Webasto ST2000 op zolder in een doos hadden
staan maar nooit de noodzaak van het inbouwen hadden gevoeld. Nu hadden we dat gevoel (van onder nul) wel
gekregen en de maandag erop in de avonduren direct met het opmeten en de inbouw begonnen.
Zelf een rvs frame en uitlaat in elkaar gelast, hier en daar wat gaten geboord en slangen gemonteerd. Nu
hoefden we het ook niet meer koud te hebben.



Uiteindelijk hebben we voor een ‘relax-jaartje’ toch wel een aantal redelijke projectjes geklaard en hebben we
weer wat extra comfort aan boord.
 

   
 

De uitslag van het Concours de Créativité 2020
Op de Voorjaarsbijeenkomsten organiseren we het Concours de Créativité. 
De bedoeling is dan om bij elkaar aan boord kennis te nemen en te leren van elkaars ervaringen en oplossingen
die het onderhoud vergemakkelijken of het comfort aan boord verhogen of de vaareigenschappen verbeteren.
 
In de extra Nieuwsbrief van 17 mei j.l. waarin het bestuur aankondigt dat i.v.m. de Corona-perikelen de
Voorjaarsbijeenkomst dit jaar niet doorgaat, stelde zij een digitale variant van het Concours voor:
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…
De beste inzendingen worden door de jury beloond met passende prijzen.
 
Om kort te gaan: de oproep heeft niet tot een uitbarsting van creatieve en/of vernuftige inzendingen geleid. We
hadden kennelijk wel wat anders aan ons hoofd.
De enkele inzendingen die we mochten ontvangen waren - om verschillende redenen - echter wél van hoge
kwaliteit. Oordeel zelf, ze staan hierboven integraal  afgedrukt.
 
De jury heeft ze ook bestudeerd en was unaniem van oordeel dat beide inzendingen - om geheel eigen redenen
- verdienden om in de prijzen te vallen:
 
•     De prijs voor de verbetering met het mooiste verhaal is met afstand gewonnen door Ineke Westendorp
en Jouwert de Vries (Doarmer, Breehorn). De jury hoopt dat het anker-opstapje herhaling van de onbedoelde
duikeling zal voorkomen, al betreurt zij dat daarmee het leven voor omstanders weer een klein beetje saaier
wordt. 
    
•     De prijs voor de ijverigste en meest comfortabele verbeteringen gaat onbedreigd naar Anja en Ernst
Troeder (Black River, Trintel I). Ga maar na: beginnen met de noodzakelijke vervanging van de zwanenhals van
de uitlaat en eindigen met eigen zonnepaneel-stroomvoorziening én hete luchtverwarming door de hele boot.
Dat is een prestatie waar menig schipper en bemanning alleen maar van droomt. 
 



  
De gewonnen prijzen zijn inmiddels naar winnaars verzonden.

Over de uitslag kan niet anders dan op positieve wijze worden gecommuniceerd.
De jury, bestaande uit Willem de Graaf (bestuurslid Behoud), Gerard Hoogewerff (technisch adviseur Trintel- en
Trintella I - serie), Peter van der Waa (commissielid projecten) en ondergetekende, Loet Geldhoff
(seriecoördinator Classics en voorzitter van de jury), hebben hun taak naar eer en geweten en met plezier
uitgevoerd.

Diner
We ontvingen van een aantal leden een impressie van de virtuele gezamenlijke maaltijd.
 

    
Dit zijn enkele foto’s van het etentje dat wij verzorgd hebben op datum van de bijeenkomst.

Met vriendelijke groet, Anthony Heynen

 

Deze foto's zijn gemaakt op Hemelvaartsdag, hier dus de mini-Trintella reünie in lockdown modus in de tuin bij
ons thuis, samen met mijn broer Daniel. Hopelijk tot in de herfst- en in de tussentijd een mooie zomer op het

water. Groetjes, Martine Knapp



 

Het was een bijzondere Hemelvaartsdag dit keer zo met z'n tweeën, volgend jaar maar weer met z'n allen.
Hartelijke groeten, Els en Helms van der Vegte

Wij zijn van 16 mei t/m 1 juni (met het prachtige weer) toch lekker met de Black River onderweg geweest.
Terrasjes en restaurants waren gesloten dus na het eten nog een terrasje pakken zat er niet in.
Dan toch zelf maar wat maken aan boord. We hebben wat betreft het bijgaande toetje geen dag

overgeslagen. Voor Anja een Italian Coffee en voor Ernst een Irish Coffee. Groeten, Ernst

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

 

M.W. Heida (Nederland) met een Trintella 42 genaamd Aramis
Sarah Davis (UK) met een Trintella Ia genaamd Sea-Swift
Ellen Soort 'd Ancona (Nederland) met een Trintella IIa genaamd Platypus
Sébastien Cosse (België) met een Trintella IIa genaamd Nyroca
Gerben Meter (Nederland) met een Trintella 42 genaamd Noordster
Antonis Stylanidis (Griekenland) met een trintella 57A genaamd Aiolos II

Marktplaats
Op onze website worden regelmatig Trintella's te koop aangeboden. Om dit meer onder de aandacht te brengen
onder onze leden melden we dit in de Nieuwsbrief:
 



TE KOOP AANGEBODEN: Trintella 57A, de Aelos ll.
Alle informatie vind je op de website.

English summary
We held the spring meeting in a virtual way this year, with a quiz, a concour de creativité and a communal meal
at a distance. We were also able to visit virtual museums, which, as we saw, were practically all visited. We hope
you enjoyed the spring meeting despite the virtuality. In this newsletter attention for all submissions we received
after our call in the previous newsletter. Enjoy reading.

To give our foreign members an idea of the content, here is an English summary:

The quiz has the correct answer “OUDERWETS GOED” >> “OLD FASHIONED GOOD”. Fate has determined
that Wim and Ruth van Steijn are the winners.

The entries of the Concour de Creativité were judged by an expert jury chaired by Loet Geldhoff. The jury has
deliberated and weighed and concludes that the entries of both Jouwert de Vries and Ineke Westendorp
(Breehorn 37, Droamer) and Anja and Ernst Troeder (Trintel I, Black River) are eligible for the prize.

In this newsletter you will also find photos of some members of the meal they enjoyed on the date where we
planned the spring meeting.
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