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Van de voorzitter

De	 dagen	 zijn	 al	 merkbaar	 aan	 het	 lengen,	 de	 mooie	 tijd		
komt	 er	 weer	 aan!	 De	 tijd	 van	 met	 een	 frisse	 bries	 rond	
de	 kop	 en	 met	 knorrende	 motor	 de	 haven	 uit	 glijden,	 het	
ruime	 woeliger	 water	 tegemoet.	 Niks	 hoeft,	 alles	 kan	 .…	
Maar	 de	 boten	 zijn	 natuurlijk	 zover	 nog	 niet,	 zeker	 mijn		
IIA	 niet.	 Ze	 is	 van	 1971	 (bouwnummer	 585)	 dus	 mijn	
meerjarige	 opknapproject	 is	 niet	 voor	 z’n	 tijd.	 Deze	 winter	
waren	 de	 kajuitvloer,	 de	 watertanks	 en	 de	 rest	 van	 het	
drinkwatersysteem	aan	de	beurt.	Vooral	die	watertanks	vond	ik	spannend,	typisch	
zo’n	klus	waarvan	je	denkt:	’Ik	maak	ze	nu	wel	open,	maar	wat	tref	ik	aan?	En	
krijg	ik	ze	ooit	weer	goed	dicht?!’	Het	viel	mee.	Ik	heb	ze	na	het	schoonmaken	
weer	 dicht	 gekregen,	waarschijnlijk	 goed	dicht.	 Begin	 april	moeten	we	 uit	 de	
winterberging,	het	water	in.	Ik	denk	dat	ik	dat	net	ga	redden.

Ondertussen	ben	 ik	mijn	weg	aan	het	 zoeken	als	 nieuwe	 voorzitter	 van	onze	
mooie	vereniging.	Daar	word	ik	goed	bij	geholpen	door	alle	andere	mensen	van	
het	bestuur.	Ondanks	dat	die	met	zo’n	nieuweling	weer	veel	moeten	uitleggen,	
allerlei	enthousiaste	en	goedbedoelde	verander-	en	verbetersuggesties	moeten	
verstouwen	 en	 mee	 moeten	 in	 nieuwe	 initiatieven.	 Op	 deze	 plaats	 wil	 ik	 ze	
bedanken	voor	hun	geduld,	hun	inspanningen	en	hun	begrip	tot	nu	toe.	Er	speelt	
veel	-	van	voorjaarsbijeenkomst	tot	jubileumboek	–	maar	we	zijn	met	een	leuke	
club	mensen.	Daarom	denk	ik	dat	ik	het	wel	ga	redden.

Hemelvaart	valt	vroeg	dit	jaar.	Dat	komt	goed	uit	want	ik	kan	niet	wachten	tot	
de	Voorjaarsbijeenkomst!	Deze	keer	op	het	Markermeer,	een	ruim	vaargebied	
met	prachtige	havenstadjes	waar	we	aan	zullen	leggen.	De	laatste	jaren	zijn	de		
I	en	II	verhoudingsgewijs	ondervertegenwoordigd	op	de	Voorjaarsbijeenkomsten.	
Daarom	mijn	oproep	aan	de	I	en	II	zeilers:	doe	gezellig	mee	en	kom	ook	naar	
Muiderzand!	 Dit	 jaar	 met	 z’n	 tienen	 in	 een	 wedstrijdklasse.	 Dat	 moeten	 we	
kunnen	redden.

Loet	Geldhoff
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Van het bestuur

Nieuwe voorzitter benoemd
In	de	Algemene	Ledenvergadering	 (ALV)	op	24	november	 jongsteleden	 is	Ben	
Verhaaf	 (Ami,	 Trintella	 38)	 na	 4	 jaar	 trouwe	 dienst	 afgetreden	 als	 voorzitter.	
Voor	zijn	grote	verdiensten	is	hij	door	de	ALV	en	het	bestuur	uitgebreid	bedankt.	
Als	 opvolger	 heeft	 het	 bestuur	 Loet	 Geldhoff	 (Scheldemeeuw,	 Trintella	 IIA)	
voorgedragen,	die	zich	in	het	najaarsnummer	2012	al	aan	u	heeft	voorgesteld.	
Hij	werd	met	algemene	stemmen	benoemd.	Zie	ook	de	AVL-notulen	elders	in	dit	
blad.

Nieuwe commissieleden
Commissieleden	helpen	het	bestuur	bij	 de	uitvoering	 van	de	werkzaamheden	
die	nodig	zijn	om	de	verenigingsactiviteiten	 te	 realiseren.	Zij	worden	door	het	
bestuur	benoemd,	telkens	voor	een	periode	van	drie	jaar.

Ben	 Verhaaf	 zal	 de	 TVK	 blijven	 vertegenwoordigen	 in	 het	 bestuur	 van	 de	
Federatie	PolyClassics	(FPC),	waarin	hij	de	voorzittersfunctie	vervult.	Elders	in	dit	
blad	praat	hij	ons	daarover	bij.	Daarnaast	is	hij	binnen	de	TVK	beschikbaar	om	
uitvoerende	bestuurstaken	voor	zijn	rekening	nemen,	allemaal	redenen	om	hem	
te	benoemen	tot	commissielid	FPC.

Na	 twee	 termijnen	 webmasterschap	 heeft	 Jeroen	 Noot	 (Vrouwe	 Cornelia,	
Trintella	IA)	besloten	om	het	stokje	over	te	dragen.	Tijdens	de	ALV	is	ook	hij	voor	
zijn	bijdragen	bedankt.	Als	opvolger	heeft	Theo	van	Erp	(Stortemelk,	Samoa	53)	
zich	opgeworpen.	Hij	is	inmiddels	door	het	bestuur	benoemd	als	commissielid	
belast	met	het	beheer	van	de	TVK-website	en	is	daar	–	vooralsnog	geholpen	door	
Jeroen	-	enthousiast	mee	doende.	

Peter	 van	der	Waa	 (Tellina,	Trintella	 IA)	 is	 volop	aan	de	 slag	met	het	Trintella	
Jubileumboek,	met	hulp	van	o.a.	José	van	den	Burg	(Ibis,	Trintella	III).	Gezien	het	
belang	en	de	duur	van	het	project	en	het	feit	dat	hij	ook	andere	taken	oppakt,	
heeft	het	bestuur	Peter	tot	commissielid	benoemd.	
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De voorjaarsbijeenkomst
Dit	jaar	valt	het	Hemelvaartweekend	vroeg,	op	9	mei.	Reden	waarom	het	bestuur	
nu	 al	 druk	 is	 met	 de	 voorbereidingen	 van	 de	 Voorjaarsbijeenkomst	 op	 het	
Markermeer.	De	organisatie	is	dit	jaar	niet	alleen	in	handen	van	Joop	en	Margo	
Terlouw	(Trintella	IIIA,	net	verkocht)	en	Frans	Slikkerveer	(Liv,	Trintella	IIIA),	maar	
ook	Luc	en	Conny	Boey	(Lotte,	Trintella	III)	helpen	mee.	Elders	in	dit	blad	vertellen	
zij	ons	er	meer	over.

De najaarsbijeenkomst
De	 najaarsbijeenkomst	 met	 Algemene	 Ledenvergadering	 zal	 dit	 jaar	 worden	
gehouden	 op	 zaterdag	 23	 november,	 midden	 in	 de	 Zeeuwse	 Delta,	 in	 het	
prachtige	 Middelburg	 (www.vvvzeeland.nl/nl/eilanden/walcheren/middelburg).	
Dit	 jaar	 tekenen	Willem	en	Trees	de	Graaf	 (Ros	Beyaert,	Trintella	 IIIA),	 samen	
met	Piet	en	Ineke	Jongepier	(Vrijheid	II,	Trintella	IA)	voor	de	organisatie.	Ook	zij	
vertellen	ons	daar	elders	in	het	blad	meer	over.

Het Trintella Jubileumboek	
Peter	 van	 der	 Waa	 heeft	 tijdens	 de	 ALV	 van	 november	 j.l.	 de	 aanwezige	
leden	geïnformeerd	over	de	opzet	 en	aanpak	van	het	 Trintella	 Jubileumboek.		
Het	bestuur	heeft	inmiddels	de	definitieve	opdracht	aan	Peter	geformuleerd	en	
vastgesteld.	In	dit	nummer	vertelt	hij	uitgebreid	over	het	project.	

Het TVK handboek
Alle	20	onderwerpen	van	het	handboek	–	variërend	van	de	aanmeldingsprocedure	
voor	nieuwe	leden	tot	het	rooster	van	aftreden	voor	bestuursleden	en	alles	wat	
je	 daar	 tussenin	 kunt	 bedenken	 –	 zijn	 inmiddels	 beschreven,	 maar	 behoeven	
soms	nog	nadere	uitwerking	en	 in	alle	gevallen	een	 laatste	 redactionele	slag.		
Ben	Verhaaf	helpt	het	bestuur	daarbij	de	puntjes	op	de	i	te	zetten.	

Verbeteren archivering
We	zijn	doende	om	een	beter	gedocumenteerd	archief	op	te	bouwen.	
Mocht	u	daarvoor	nog	materiaal	willen	aandragen,	dan	is	dat	meer	dan	welkom!	
U	kunt	er	mee	terecht	bij	Joop	Terlouw	((j.terlouw@trintella.org).
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Notulen Algemene Leden Vergadering  

Trintella Vrienden Kring dd. 24 november 2012

De	 opkomst	 bestond	 uit	 66	 personen	 waaronder	 34	 stemgerechtigde	 leden,	
inclusief	bestuur.

1. Opening
De	voorzitter	opent	wat	later	dan	18.00	uur	de	vergadering	met	een	excuus	voor	
de	enigszins	verlate	start	door	zijn	toedoen.

2. Vaststelling agenda
Er	vinden	geen	mutaties	op	de	agenda	plaats.

3. Ingekomen stukken en mededelingen
Er	 zijn	 geen	 ingekomen	 stukken.	 Henny	 en	 Lieke	 op	 de	 Weegh	 brengen	 hun	
hartelijke	groeten	over	aan	de	aanwezigen	en	hopen	dat	een	ieder	een	prettige	
reünie	beleeft.

4. Jaarverslag
Het	jaarverslag	is	rondgedeeld	en	stond	ter	inzage	op	de	website.	Er	zijn	geen	
vragen	of	opmerkingen	over.

5. Financieel jaarverslag
Het	 financieel	 jaarverslag	 is	 rondgedeeld	 en	 stond	 ter	 inzage	 op	 de	 website.	
De	 penningmeester	 geeft	 enige	 toelichting	 op	 de	 cijfers.	 Zijn	 conclusie	 is	
dat	 het	 jaarresultaat	 laat	 zien	 dat	 de	 vereniging	 financieel	 gezond	 is	 maar	
dat	 kostenontwikkeling	 van	 bijvoorbeeld	 website,	 reunies	 en	 algemene	
kostenontwikkeling	 over	 de	 afgelopen	 jaren	 aanleiding	 geven	 om	 tot	 een	
voorstel	tot	verhoging	van	de	contributie	van	€25	naar	€30	te	komen.	Jouwert	
de	Vries	merkt	op	dat	in	het	verslag	onder	‘Resultaat	op	evenementen’	de	kopjes	
‘voorjaarsreünie’	en	‘najaarsreünie’	zijn	verwisseld.	Dit	wordt	door	de	penning	
meester	bevestigd.	Dit	verandert	niets	aan	het	eindresultaat.	De	vergadering	gaat	
met	algemene	stemmen	akkoord	met	de	voorgestelde	contributie	verhoging.
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6. Vaststelling contributie
De	vergadering	stelt	de	contributie	per	2013	vast	op	€30.

7. Bevindingen kascommissie
Joop	Hoppenbrouwers	verklaart	mede	namens	kascommissielid	Frans	Robbe	dat	
de	 kascommissie	 geconstateerd	 heeft	 dat	 de	 cijfers	 een	 getrouw	 beeld	 geven	
van	 de	 inkomsten,	 uitgaven	 en	 van	 de	 financiële	 positie	 van	 de	 vereniging.		
De	vergadering	dechargeert	met	applaus	de	penningmeester.

8. Beheer website
Jeroen	Noot	heeft	te	kennen	gegeven	met	het	webmasterschap	te	willen	stoppen.	
Hij	heeft	vanaf	het	begin	de	TVK	via	de	website	naar	buiten	gepresenteerd.	Hij	
heeft	daar	veel	werk	in	verzet	en	vooral	met	de	laatste	update	de	website	sterk	
verbeterd.	Gezin	en	vooral	een	zeer	drukke	baan	vragen	zoveel	aandacht	dat	hij	
nog	moeilijk	de	tijd	kan	vinden	er	voldoende	vervolgaandacht	aan	te	geven.	De	
zoektocht	naar	een	vervanger	heeft	nog	geen	gegadigden	opgeleverd	hoewel	het	
gebruikte	programma	(Joomla)	kennelijk	zo	gebruiksvriendelijk	is	dat	het	door	
iedereen	met	affiniteit	te	hanteren	zou	moeten	zijn.	Mocht	er	onverhoopt	geen	
vervanging	binnen	de	vereniging	gevonden	kunnen	worden	is	uitbesteding	tegen	
hoge	kosten	(naar	schatting	€500	tot	€750	p.j.)	de	enige	optie.	Ter	vergadering	
meldt	Theo	van	Erp	zich	aan	om	zich	te	oriënteren	op	de	mogelijke	opvolging.	
Het	bestuur	is	hier	heel	blij	mee.

9. Bestuurszaken
Rooster	van	aftreden:

-	 Ben	 Verhaaf	 is	 aftredend	 als	 voorzitter	 en	 niet	 herkiesbaar.	 Loet	 Geldhoff		
stelt	 zich	 (zoals	 bekend)	 beschikbaar	als	 zijn	 opvolger.	Hij	wordt	met	 volle		
instemming	 van	 de	 vergadering	 benoemd.	 Ben	 Verhaaf	 maakt	 de		
vergadering	af.

-	 Jeroen	Noot	is	zoals	gemeld	eveneens	aftredend	en	niet	herkiesbaar.	Jeroen		
heeft	de	vereniging	en	het	bestuur	lang	ondersteund	en	de	aanwezigen	zijn		
hem	 daar	 heel	 erkentelijk	 voor.	 Op	 zijn	 verzoek	 heeft	 de	 vereniging	 als		
cadeau	 een	 bedrag	 over	 gemaakt	 aan	 de	 KNRM.	 Dit	 gebaar	 wordt	 met		
applaus	ondersteund.

-	 De	voorjaarsreünie	2013	start	op	het	 zuidelijk	 IJsselmeer.	Waarschijnlijk	 in		
Muiderzand.
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-	 De	najaarsreünie	2013	is	in	Middelburg.
-	 Het	is	de	wens	van	het	bestuur	om	voor	elke	bestuurlijke	functie	een	schaduw		

bestuurslid	te	hebben.	Dat	is	tot	op	heden	alleen	voor	het	penningmeesterschap		
gelukt.	Daarom	het	verzoek	aan	de	leden	om	zich	te	melden	als	vice	voorzitter		
of	vice	secretaris.

10. Polyclassics
De	oprichting	van	de	Stichting	Federatie	Polyclassics	is	een	feit.	Er	is	een	Dagelijks	
Bestuur	 bestaande	 uit	 Ben	 Verhaaf	 (TVK)	 als	 voorzitter,	 Jeroen	 Groenendijk	
(Contessa)	als	secretaris	en	Rien	Mussert	(Vindö)	als	penningmeester.	Verder	is	er	
voor	elk	van	de	overige	deelnemende	organisaties	een	bestuurszetel.	Ook	in	de	
adviesraad	is	er	een	zetel	voor	iedere	deelnemende	organisatie.	15	November	
jongstleden	vond	de	eerste	bestuursvergadering	met	de	adviesraad	plaats.	Hier	
is	de	beleidsbrief	2013	besproken	en	goedgekeurd.	Deze	zal	ook	op	de	website	
van	 de	 TVK	 geplaatst	 worden.	 15	 December	 aanstaande	 is	 er	 een	 workshop	
elektra	aan	boord.	Een	ieder	is	uitgenodigd.	16	Maart	2013	is	er	een	workshop	
Polyester	en	Epoxy	verwerking.	Ook	voor	die	bijeenkomst	is	iedereen	uitgenodigd.	
Op	20	Juli	wordt	er	voor	de	tweede	keer	om	de	Poly	Classics	Cup	gevaren.	Deze	
keer	op	het	Haringvliet	of	de	Grevelingen.	Het	weekend	daarna	is	de	DCYR	in	
Hellevoetsluis.

11. Jubileumboek
Het	bestuur	heeft	het	voornemen	om	 in	2014	een	 jubileumboek	over	de	werf	
en	het	merk	Trintella	uit	 te	brengen.	Peter	van	der	Waa	heeft	 zich	gemeld	als	
projectleider	en	presenteert	ter	vergadering	de	bedoeling,	de	mogelijke	inhoud	
en	de	financiële	gevolgen.	De	financiering	 is	 nog	niet	 uitgewerkt	 en	nog	niet	
beslist.	In	2013	zal	het	bestuur	hierover	een	nader	besluit	nemen.	Sponsoring,	
voorverkoop	en	tijdelijke	contributie	verhoging	(als	vormen	van	financiering)	zijn	
genoemd	als	opties.	Verder	wordt	opgemerkt	dat	in	het	boek	een	balans	tussen	
de	historie	van	de	werf	en	de	schepen	belangrijk	 is	voor	de	verkoopbaarheid.	
Hier	komt	het	bestuur	eind	2013	op	terug.	Afsluitend	stelt	de	voorzitter	vast	dat	
er	ruime	support	voor	het	idee	is	waarmee	het	bestuur	verder	kan.

12. Rondvraag
In	 de	 rondvraag	 was	 er	 n.a.v.	 de	 vraag	 om	 een	 actuele	 ledenlijst	 te	 mogen	
ontvangen,	een	discussie	over	wenselijkheid	en	veiligheid	van	het	plaatsen	van	
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een	dergelijk	ledenlijst	achter	de	login	code	op	de	website.	Het	bestuur	gaat	zich	
hier	nader	over	beraden.

Ben	Verhaaf	laat	het	afsluiten	van	de	vergadering	over	aan	de	nieuwe	voorzitter	
Loet	Geldhoff.	Hij	biedt	Loet	een	eerste	conceptversie	van	een	Handboek	TVK	
aan	met	de	toezegging	dit	werk	te	zullen	voltooien.	Met	een	dergelijk	handboek	
zijn	beleid	en	procedures	vastgelegd.	Door	in	de	toekomst	steeds	te	actualiseren	
beschikken	we	over	een	 ‘levend’	document	dat	de	eenduidigheid	van	bestuur	
zal	bevorderen.	Als	dank	aan	zijn	mede	bestuursleden	biedt	Ben	aan	Loet	een	
TVK-voorzittershamer	aan.	Loet	op	zijn	beurt	dankt	Ben	voor	de	vele	initiatieven	
en	 bijdragen	 die	 hij	 de	 afgelopen	 jaren	 bestuurlijk	 heeft	 geleverd	 en	 die	 hij		
– in	een	andere	rol	-	voornemens	is	te	blijven	leveren.	Als	stoffelijk	blijk	van	deze
waardering	 verrast	 het	 bestuur	 Ben	met	 een	waterdicht	 sporthorloge	waar	 hij	
zeer	blij	mee	is.

13. Sluiting
Met	een	woord	van	dank	voor	ieders	aanwezigheid	en	bijdragen	sluit	Loet	met	
een	klap	met	de	nieuwe	voorzittershamer	de	vergadering.

Voorzittersoverdracht via de hamer
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Programma Voorjaarsbijeenkomst

Algemeen
Dit	maal	 is	het	noorden	weer	aan	de	beurt,	en	wel	op	het	Markermeer	maar	
Hemelvaartsdag	valt	dit	keer	redelijk	vroeg	en	wel	op	donderdag	09	mei	2013.	
De	kans	dat	een	 ieder	 zijn	 schip	 tijdig	klaar	heeft	 voor	het	 seizoen	 staat	dan	
ook	onder	flinke	druk	als	men	aan	de	reünie	wenst	deel	te	nemen.	We	menen	
ook	dit	keer	weer	een	aardig	programma	te	hebben	samen	kunnen	stellen	en	
rekenen	op	een	interessante	opkomst	zodat	het	allemaal	weer	de	moeite	waard	
is	geweest	om	dit	te	organiseren.

De	kosten	 voor	deelname	aan	het	programma	met	 twee	gezamenlijke	diners	
komen	uit	op	€	60,00	per	persoon,	hetzelfde	bedrag	als	vorig	jaar	.	Wenst	u	van	
één	van	de	gezamenlijke	diners	geen	gebruik	te	maken	dan	scheelt	dat	€30	per	
persoon.	Daar	we	het	nog	steeds	belangrijk	vinden	om	de	voorjaarsreünie	voor	
de	jongeren	onder	ons	aantrekkelijk	te	maken	hebben	we	wederom	gemeend	
de	kosten	voor	de	kindermenu’s	(tot	12	jaar)	te	versleutelen	in	de	totaal	kosten.	

Voor	 de	 havengelden	 hebben	 we	 een	 gemiddeld	 overall	 tarief	 doorgerekend	
voor	onze	schepen	en	hun	bemanning	en	dat	bedraagt	€1,50	per	afgeronde	
meter	per	haven,	inclusief	reserveringskosten	en	toeristenbelasting,	hetwelk	een	
centrale	incasso	weer	mogelijk	maakt	en	voorkomt	dat	we	alle	schepen	tijdens	
de	 reünie	 langs	moeten.	Vanzelfsprekend	de	notoire	 laatkomers	daargelaten,	
die	we	altijd	zullen	moeten	nalopen.

Met	 de	 gebruikelijke	 keuzemogelijkheden	 voor	 vis	 of	 vlees,	 opgave	 voor	
vegetarisch	 c.q.	 diabetes	gaan	we	weer	 rekening	houden,	 indien	opgegeven.	
Alle	consumpties	zijn	weer	voor	eigen	rekening,	op	naam	en/of	scheepsnaam.	
Indien	 er	 belangstelling	 is	 om	 in	 konvooi	 naar	 het	 noorden	 te	 varen,	 kan	 er	
telefonisch	contact	gezocht	worden	met	Frans	Slikkerveer,	mobiel	06-10931336	
of	06-22638828	om	iets	af	te	spreken.	Frans	hebben	we	weer	bereid	gevonden	
om	 de	 verantwoordelijkheid	 voor	 dit	 konvooi	 op	 zich	 te	 nemen.	 Indien	 de	
weersomstandigheden	het	toelaten	zal	dat	buitenom	worden	en	anders	via	de	
staande	 mastroute	 binnendoor.	 De	 schippers,	 die	 hierin	 ook	 een	 rol	 willen/
kunnen	spelen,	gaarne	even	contact	met	eerder	genoemde.	Vaak	 is	gebleken	
dat	deze	voorpret	wedijvert	met	de	reünie	zelf.
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De	 organisatie	 is	 nog	 bezig	 om	 een	 interessante	 spreker	 uit	 te	 nodigen	 voor	
een	lezing	in	Muiderzand	of	Hoorn.	Tevens	is	de	organisatie	nog	doende	voor	
een	 interessante	 bezigheidstherapie	 tijdens	 de	 tocht	 naar	 Hoorn.	 Indien	 er	
bemanningsleden	zijn	die	willen	meevaren	c.q.	schippers	die	een	bemanningslid	
tekort	 komen	 is	 Leendert	 Hogerbrugge	 weer	 bereid	 gevonden	 om	 hier	
coördinerend	op	te	treden	in	een	bemannings-	c.q	schepenpool.	Ook	deze	keer	
hebben	we	ons	vooraf	er	van	overtuigd	dat	onze	viervoeters	ook	welkom	zullen	
zijn	in	de	diverse	gelegenheden.

Programma-indeling
Donderdag 09 mei 2013
Verzamelen	 in	Muiderzand	 rond	15.00	uur	 in	de	marina	 van	Muiderzand,	 in	
principe	 aan	 de	 strekdam	 aan	 de	 westzijde	 waarbij	 we	 in	 pakjes	 van	 2	 á	 3	
schepen	op	 lengte	bij	elkaar	kunnen	 liggen	met	de	boeg	naar	buiten	gericht.	
Havenmeester	mevrouw	Daniëlle	Bitter,	telefoon	,	email:		

Tot	17.00	uur	lijkt	het	ons	gezellig	om	gezamenlijk	weer	op	een	aantal	schepen	
een	oorlam	te	nuttigen	en	elkaar	weer	bij	 te	praten.	Om	18.00	uur	 tot	22.00	
uur	wordt	een	3-gangenmenu	geserveerd	in	restaurant	“Voor	Pampus”,	hetwelk	
zich	aan	het	einde	van	de	strekdam	bevindt.	Om	22.00	uur	wordt	geacht	de	
maaltijd	 te	 hebben	 besloten.	 Café	 restaurant	 “Voor	 Pampus”,	 telefoon	 ,	
directeur	 de	 heer	 Ard	 Hopstaken,	 personeel	 Sven	 Snelders	 en	 Lianne	
Timmerman,	email	website:	www.voorpampus.nl

Vrijdag 10 mei 2013
We	 gaan	 een	 zeilwedstrijd	 organiseren	 met	 eindbestemming	 Volendam.	 De	
kortste	route	Muiderzand	-	Volendam	bedraagt	nog	ca.	12	mijl.	De	organisatie	
hieromtrent	 zal	 nog	 verder	 worden	 uitgewerkt.	 Het	 palaver	 zal	 om	 9.00	 uur	
plaatsvinden.	We	denken	de	wedstrijd	uiterlijk	15.30	uur	te	beëindigen,	waarna	
opgestoomd	kan	worden	naar	de	haven	van	Volendam,	zodat	we	rond	16.00	uur	
in	de	haven	kunnen	zijn	in	verband	met	de	drukte.	Alwaar	de	nodige	discussies	
omtrent	 de	wedstrijd,	 al	 dan	 niet	 heftig	 en	 onder	 het	 genot	 van	 een	oorlam,	
gevoerd	kunnen	worden.	Er	bevinden	zich	op	loopafstand	in	de	haven	aardige	
restaurants	voor	diegenen	die	zodanig	vermoeid	zijn	van	de	wedstrijd,	dat	deze	
niet	meer	in	staat	zijn	om	voor	zich	zelf	nog	iets	aan	boord	te	eten	te	maken.	
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We	hebben	 in	de	Gemeentelijke	Haven	van	Volendam,	plaatsen	gereserveerd	
aan	 de	 strekdam	 (Havendijkje)	 in	 de	 Noord-Oosthoek	 van	 de	 haven	 om	 in	
pakjes	 op	 lengte	 te	 kunnen	 afmeren	 met	 de	 voorsteven	 naar	 buiten	 gericht.		
De	havenmeester	van	Volendam	is	de	heer	Wijnand	Veerman,	telefoon	0299-
369	620,	mobiel	06-	51337494,	email:	info@volendammerhaven.nl.

Zaterdag 11 mei 2013
We	menen	de	zaterdag	te	moeten	beginnen	door	relaxed	naar	Hoorn	(ongeveer	
10	 mijl)	 op	 te	 stomen.	 Alvorens	 te	 ontmeren	 in	 Volendam	 zult	 u	 vooraf	 een	
gesloten	envelop	ontvangen	voor	de	gehele	bemanning,	inclusief	de	kinderen.	
De	enveloppe	dient	pas	na	ontmeren	te	worden	geopend.	De	resultaten	dienen	
na	binnenkomst	te	Hoorn	bij	de	secretaris	te	worden	ingeleverd.	Dit	takenpakket	
zal	door	een	speciaal	daarvoor	in	het	leven	geroepen	deskundige	jury	worden	
beoordeeld	waarbij	geen	protest	en/of	onderhandeling	mogelijk	is.

In	 Hoorn	 hebben	 we	 plaatsen	 gereserveerd	 in	 de	 Noord-Oosthoek	 van	 de	
Vluchthaven	om	in	pakjes	op	lengte	te	kunnen	afmeren	met	de	voorsteven	naar	
buiten	gericht.	De	havenmeester	van	de	Gemeentelijke	haven	van	Hoorn	is	de	
heer	Ben	Evers,	telefoon	0229-213540,	email:	havenmeester@wsvh.nl.	Website:	
www.wsvh.nl.

Het	buffet	zal	plaatsvinden	in	het	clubhuis	van	de	watersportvereniging	Hoorn	
en	om	18.00	uur	aanvangen	en	 tot	22.00	uur	duren.	Contactman	 is	de	heer	
Lajos	 van	 Wely,	 telefoon	 06-51591949,	 email:	 familie	 vanwely@live.nl.	 De	
prijsuitreiking	zal	plaatsvinden	door	de	voorzitter	tijdens	het	diner.

Kerstmarkt Aken
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Konvooi naar het Noorden

Attentie Trintella- en Trintelschippers uit het zuiden!!!!

Hier	een	uitnodiging	voor	de	aanbrengtocht	uit	het	zuiden	naar	de	voorjaarsreünie	
op	het	IJsselmeer.

Het plan
Bijeenkomen	in	Hellevoetsluis	op	zaterdag	4	mei	2013.
Daarna	gezamenlijk	vertrek	op	zondag	5	mei	2013.
Bij	gunstig	weer	over	zee:	richting	Scheveningen	of	IJmuiden.
Bij	minder	gunstig	weer	via	de	staande	mastroute	binnendoor	richting	Amsterdam.
Ook	onderweg	aansluiten	behoort	tot	de	mogelijkheden.
Bij	voldoende	animo	zou	er	ook	voor	een	groep	schepen	buiten	om	over	zee	en	
een	groep	schepen	binnendoor	gekozen	kunnen	worden.

We	hopen	dat	veel	schippers	uit	Zuid-Nederland	en	Belgie	zich	aanmelden!!!!
Het	 succes	 en	 de	 gezelligheid	 van	 de	 vorige	 jaren,	 gaan	 we	 proberen	 te	
overtreffen.

Voor	inlichtingen:	
 Of	bel	met	Frans	Slikkerveer:	

Alle	schepen	en	bemanning	zijn	welkom!!!!	

Frans	Slikkerveer

Bemanningspool

Hebt	u	een	schip	zonder	bemanning	of	hebt	u	geen	schip	en	wilt	u	graag	bij	een	
andere	Trintella	opstappen?	Leendert	Hogerbrugge	heeft	zich	opgeworpen	om	
een	bemanningspool	te	organiseren.

Hij	zal	proberen	om	vraag	en	aanbod	samen	te	brengen.	Stuur	een	mail	aan:	
	 met	 uw	 wens,	 dan	 zal	 hij	 trachten	 een	 match	 te

vinden.
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Programma zeilwedstrijd vrijdag 10 mei 2013

We	organiseren	een	zeilwedstrijd	tussen	Muiderzand	en	Volendam.
De	wedstrijdbaan	en	zeilnummers	worden	uitgereikt	tijdens	het	palaver

	9.30	uur	palaver
10.00	uur	vertrek	richting	startlijn
11.15	uur	start	groep	1	Trintel	/Trintella	1	en	2/	Contessa	32
11.30	uur	start	groep	2	Trintella	3/4/5
11.45	uur	start	alle	andere	Trintella’s	

15.30	uur	uiterlijke	tijd	voor	beëindigen	van	de	wedstrijd.

Hierna	varen	we	naar	Volendam,	waar	afgemeerd	kan	worden.
Prijsuitreiking	op	zaterdagavond	door	de	voorzitter.

Frans	Slikkerveer

De LIV onder halfwinder
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Trintella Vrienden Kring Najaarsbijeenkomst 2012

Op	 24	 november	 werd	 de	 TVK	 bijeenkomst	 gehouden	 in	 Aken	 en	 uitstekend	
georganiseerd	 door	 Theo	 en	 Peggy	 van	 Erp.	 Velen	 waren	 op	 vrijdagmiddag	
de	23e	al	aangekomen	 in	het	Mercure	Hotel.	Anderen	hadden	zelf	een	hotel	
besproken	en	voegden	zich	later	ook	bij	de	groep.

Rond	18.00uur	verzamelden	wij	ons	in	de	hal	van	het	hotel	en	gingen	op	zoek	
naar	een	restaurant.	Snel	werd	duidelijk	dat	met	20	mensen	uit	eten	gaan	en	
niet	vooraf	gereserveerd	problemen	geeft.	Dus	splitste	de	groep	zich	en	werd	er	
bij	de	Italiaan	en	in	een	typisch	Duits	restaurant	gegeten.	De	stemming	zat	er	
gelijk	goed	in	ondanks	de	regen	die	in	grote	hoeveelheden	over	ons	heen	kwam	
waardoor	een	eerste	kennismaking	met	deze	mooie	stad	in	het	water	dreigde	te	
vallen.	Na	een	smakelijke	maaltijd,	een	goed	glas	wijn,	bier	of	fris	wandelden	
wij	terug	naar	het	hotel	om	uiteindelijk	wat	uit	te	rusten	voor	het	programma	van	
zaterdag.

Een	goed	verzorgd	ontbijt	op	zaterdag	was	een	aangename	start	van	de	dag.	
Het	 programma	 begon	 vanaf	 09.30	 uur	 met	 een	 ontvangst	 in	 het	 Novotel.		
De	Kaffee	met	een	variatie	van	Kuchen	was	een	genoegen	en	een	groot	aantal	
vrienden	en	 vriendinnen	 voegde	 zich	nog	bij	 de	groep.	Het	weerzien	 is	 altijd	
een	gezellige	happening	en	iedereen	is	benieuwd	hoe	het	met	de	ander	gaat.		
Het	programma	voor	deze	dag	was	een	stadswandeling,	een	lunch,	een	bezoek	
aan	de	Dom	met	als	afsluiting	een	diner	in	het	Novotel.	Het	gehele	programma	
werd	te	voet	afgelegd	en	voor	de	stadswandeling	arriveerde	iedereen	om	11.00	
uur	op	de	plaats,	waar	drie	stadsgidsen	ons	 in	groepen	meenamen	voor	een	
boeiende	rondgang	door	het	centrum.

Aken,		een	stad	rijk	aan	geschiedenis	en	cultuur	en	rijk	aan	water	met	mineralen	
en	zwavel	tegen	reumatische	pijnen	en	huidaandoeningen.	De	stad,	vroeger	ook	
wel	Aqua	Grani	of	Aquisgranum	genoemd,	dankt	haar	ontstaan	dan	ook	aan	
deze	warmtebronnen	met	hun	genezende	werking	die	al	door	de	Romeinen	zeer	
werd	gewaardeerd.
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Aangekomen	bij	de	Elisebrunnen	vertelt	onze	gids	de	
geschiedenis	 van	 deze	 warmtebronnen	 en	 kunnen	
wij	 de	 temperatuur	 van	 het	 water	 rond	 54	 graden	
ook	even	voelen.	Niet	alleen	de	Romeinen	maar	ook	
grootheden	van	adel	uit	diverse	landen	hebben	deze	
bronnen	bezocht	om	dit	water	als	medicijn	te	drinken	
voor	 een	 langer	 leven.	 Aken	 groeide	 uit	 tot	 een	
belangrijk	kuuroord	in	de	18e	en	19e	eeuw.	Tot	op	de	
dag	van	vandaag	kan	men	een	arrangement	boeken	
en	genieten	van	wellness	in	de	Carolus	Thermen.

In	de	18e	en	19e	eeuw	was	er	ook	een	grote	diversiteit	aan	mooie	gebouwen.	
Deze	prachtige	bouwwerken	zijn	helaas	in	de	tweede	wereldoorlog	grotendeels	
verwoest.	Dit	was	de	 tweede	 keer	dat	Aken	wederopgebouwd	moest	worden.	
In	1300	is	de	stad	bijna	volledig	verwoest	geweest	door	een	grote	brand	maar	
ook	toen	waren	de	inwoners	in	staat	de	stad	weer	op	te	bouwen.	In	deze	periode	
is	de	Dom	bewaard	gebleven	en	ook	in	de	tweede	wereldoorlog	waardoor	de	
geschiedenis	 van	 Karel	 de	 Grote	 die	 in	 het	 jaar	 768	 deze	 stad	 tot	 residentie	
verkoos	en	een	enorm	paleiscomplex	liet	bouwen	met	een	kathedraal	nog	levend	
gehouden	kan	worden.

Karel	 de	 Grote	 (Carolus	 Magnus)	 geboren	 in	
de	 buurt	 van	 Aken	 in	 742	 dankt	 zijn	 naam	 de	
Grote	 aan	 het	 feit	 dat	 hij	 heerser	 was	 van	 een	
heel	 groot	 rijk.	 Hij	 voerde	 godsdienstoorlogen	
en	 wilde	 iedereen	 bekeren	 tot	 het	 christendom.	
In	799	schoot	hij	paus	Leo	III	te	hulp.	Deze	paus	was	
verdreven	uit	Rome	maar	dankzij	de	hulp	van	Karel	
de	Grote	 kon	 hij	 later	weer	 terugkeren	 naar	 Italië.	
Als	dank	daarvoor	kroonde	de	paus	Karel	de	Grote	
tot	keizer	van	het	West-Romeinse	rijk.	De	keizer	woonde	in	een	palts	(een	paleis)	
in	Aken	maar	om	te	zien	of	zijn	Rijk	goed	bestuurd	werd	trok	hij	van	palts	naar	
palts	waar	boeren	werkten	op	de	landerijen	die	daar	om	heen	lagen	en	zorgden	
voor	het	eten	van	de	paltsbewoners.	Via	het	zegel	van	Karel	de	Grote	verankerd	
in	de	straten	kun	je	het	leven	van	de	keizer	in	Aken	goed	in	beeld	krijgen	en	is	
het	zeker	de	moeite	waard	om	de	geschiedenis	van	deze	heerser	nog	eens	na	
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te	lezen	in	de	literatuur.	De	gids	heeft	ons	diverse	kleine	pleintjes	laten	zien	die	
meestal	een	driehoek	vormen	en	waar	prachtige	beelden	met	een	verhaal	en	een	
waterfontein	te	aanschouwen	zijn.	Ook	heeft	zij	ons	kennis	laten	maken	met	de	
print,	de	lekkernij	van	Aken,	in	diverse	smaken.	Het	was	een	bevlogen	gids	met	
passie	voor	de	geschiedenis	en	een	genoegen	om	naar	haar	te	luisteren.

De	 lunch	 werd	 geserveerd	 in	 het	 sfeervolle	
parkrestaurant	Elisebrunnen.	De	overheerlijke	soep,	
een	grote	diversiteit	aan	broodjes	en	een	smaakvol	
nagerecht	werd	door	alle	aanwezigen	met	genoegen	
genuttigd	 en	 was	 ook	 een	 goed	 moment	 om	 even	
tijd	 te	 hebben	 voor	 onderlinge	 gesprekken	 en	
ontmoetingen.

Na	de	 lunch	werden	wij	wederom	opgewacht	door	
drie	gidsen	die	ons	meenamen	naar	de	belangrijkste	bezienswaardigheden	van	
Aken	de	schatkamer	van	de	Dom	gevolgd	door	een	bezoek	aan	de	Dom	zelf.	
Heel	bijzonder	om	al	deze	pronkstukken	die	bewaard	zijn	gebleven	van	dichtbij	
te	bekijken	en	het	verhaal	te	beluisteren.	Het	Lotharkruis,	de	buste	van	Karel	de	
Grote,	de	Hand	en	onderarm	waarin	zich	botten	bevinden	van	deze	keizer.	De	
drie	kruizen	met	daarin	o.a.	het	gewaad	van	Maria,	de	lendendoek	van	Jezus	
en	het	doek	waar	 in	het	hoofd	van	Johannes	de	Doper	 in	gewikkeld	zou	zijn	
geweest.	 De	 schrijn	 van	 Karel	 de	 Grote	 maar	 ook	 de	 sarcofaag	 waarin	 voor	
de	heiligverklaring	vermoedelijk	eerst	de	botten	van	Karel	de	Grote	in	werden	
bewaard	en	na	zijn	heiligverklaring	werden	overgeheveld	naar	de	 schrijn.	De	
Dom	voorzien	van	prachtig	mozaïek,	schitterende	ramen	en	een	prachtig	orgel.	
Ook	de	marmeren	koningsstoel	,	waaraan	je	duidelijk	kan	zien	dat	deze	meerdere	
keren	gebruikt	is	,	staat	op	de	boven	gaanderij	opgesteld.	In	de	koepel	hangt	een	
enorme	kroonluchter	uit	de	12e	eeuw,	een	schitterend	hoofdaltaar	en	de	zilveren	
schrijn	 met	 de	 gebeente	 van	 de	 Grote	 Keizer.	 Het	 was	 een	 indrukwekkende	
rondgang	en	een	mooie	afsluiting	van	het	middagprogramma.

Een	aantal	uren	met	een	vrij	programma	hebben	wij	gebruikt	om	een	heerlijk	
glas	glühwein	te	drinken	en	een	korte	wandeling	over	de	kerstmarkt	te	maken.
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Het	avondprogramma	vanaf	18.00uur	in	het	Novotel	begon	traditioneel	met	de	
Algemene	Leden	Vergadering.	Een	aantal	agendapunten	werd	op	de	gebruikelijke	
wijze	behandeld	en	het	jaarverslag	was	daar	een	aanvulling	op.	Veel	aandacht	
ging	uit	naar	punt	9	de	bestuurszaken	en	punt	11	boek	over	het	Trintella	Erfgoed.
Wij	heten	onder	applaus	Loet	Geldoff	welkom	als	nieuwe	voorzitter	en	wensen	
hem	een	goede	inspirerende	tijd	toe	binnen	de	vereniging.	Woorden	van	dank	en	
waardering	waren	er	voor	Ben	Verhaaf	die	4	jaar	lang	de	taak	van	voorzitter	op	
geheel	eigen	wijze	vorm	heeft	gegeven	en	nieuwe	activiteiten	heeft	gestimuleerd.
Het	jubileumboek	in	wording	werd	aan	de	hand	van	een	zeer	goed	stappenplan	
uiteengezet	door	Peter	van	der	Waa.	In	dit	boek	zal	als	rode	draad	het	Trintella	
erfgoed	 worden	 beschreven	 en	 zullen	 ook	 leden	 een	 eigen	 inbreng	 kunnen	
presenteren.	Inhoud,	kwaliteit	en	presentatie	zal	in	de	lijn	liggen	van	de	Trintella	
merkbeleving.	 De	 bedoeling	 is	 om	 2013	 te	 gebruiken	 om	 te	 komen	 tot	 een	
eindproduct	met	een	prijs	rond	de	€25,-.

Na	afloop	van	de	vergadering	werd	het	buffet	op	vriendelijke	wijze	geopend	door	
het	bedienend	personeel	en	kon	men	een	eigen	keuze	maken	uit	alle	gerechten.	
Rond	22.00	uur	werd	het	tijd	om	huiswaarts	te	keren	of	terug	naar	het	hotel	en	
kon	men	in	de	bar	nog	een	heerlijk	glas	wijn	of	anderszins	drinken.	

Het	 was	 voor	 mij	 een	 zeer	 geslaagde	 dag	 waarvan	 ik	 heb	 genoten	 en	 vele	
anderen	met	mij.	De	stemming	was	opperbest,	het	programma	uitstekend	en	de	
inwendige	mens	is	niets	te	kort	gekomen.

Zondag	 was	 er	 nog	 een	 mogelijkheid	 om	 het	 Stedelijk	 Suermondt-Ludwig	
museum	te	bezoeken	en	rondgeleid	te	worden	door	de	directeur	Peter	van	den	
Brink.	 Een	 20	 tal	 personen	 hebben	 hier	 aan	 deelgenomen.	 Peter	 vertelde	 op	
inspirerende	wijze	over	het	gebouw	genaamd	Villa	Cassalette,de	geschiedenis	
van	de	verzameling	en	de	inbreng	van	de	oprichter	Barthold	Suermondt	en	later	
Peter	en	 Irene	Ludwig.	De	collectie	binnen	dit	museum	groeide	door	de	 jaren	
heen	door	 schenkingen	 van	burgers	maar	ook	 schenkingen	 van	 voornoemde	
personen.	De	bibliotheek	heeft	grote	indruk	op	mij	gemaakt	evenzo	het	portret	
van	Rembrandt,	maar	ook	de	grote	handgemaakte	wandkleden	in	de	nog	niet	
geheel	ingerichte	zaal	,	die	op	bijzondere	wijze	zijn	opgehangen	waardoor	het	
tafereel	nog	duidelijker	bekeken	kan	worden.
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Het	 luisteren	 naar	 de	 geschiedenis	 van	 een	 groot	 aantal	 schilderijen	 was	 zo	
inspirerend	dat	deze	geheel	tot	de	verbeelding	gingen	spreken	en	de	bedoeling	
van	de	schilder	steeds	duidelijker	werd.	Peter	heeft	ons,	ondanks	zijn	 tijdelijke	
lichamelijke	 ongemak,	 meegenomen	 op	 een	 reis	 door	 het	 museum	 die	 recht	
doet	 aan	 alles	 wat	 daar	 aan	 kunst(schatten)	 wordt	 tentoongesteld	 Na	 afl	oop	
hebben	wij	hem	hartelijk	bedankt	voor	zijn	gastvrije	ontvangst.	Het	was	zeer	de	
moeite	waard	om	dit	bijzondere	gebouw	met	deze	verzameling	te	bezoeken.

Dit	is	mijn	persoonlijke	impressie	van	een	weekend	Aken	waar	ik	met	veel	plezier	
aan	heb	deelgenomen.	De	geschiedenis	van	deze	stad	en	de	culturele	rijkdom	
zijn	zeer	de	moeite	waard	om	gehoord	en	gezien	te	worden.

Ik	wens	jullie	allen	een	Behouden	Vaart	toe	in	2013	en	kijk	uit	naar	de	volgende	
reünie.

Vriendelijke	groet,	

Nel	Winkelman-van	Weverwijk
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De Dom Ingang schatkamer

Aakse Printen 
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Enthousiaste Duitse Gids

Schatkamer pracht

Interessant verhaal
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Uit de Federatie Poly Classics

De	TVK	vormt	samen	met	de	verenigingen	van	Marieholm,	Ecume	de	Mer,	Pion,	
Oceaan,	Vindö,	Contessa,	Vega	de	Federatie	PolyClassics.	Voor	doelstellingen	
en	activiteiten	zie	ook	www.	polyclassics.nl.	Via	deze	rubriek	houden	wij	u	op	de	
hoogte	van	de	actualiteit.

Bestuurlijk
De	oprichting	van	de	Stichting	heeft	plaatsgevonden.	De	Statuten	zijn	de	notaris	
gepasseerd.	Er	wordt	nu	gewerkt	aan	de	definitieve	samenstelling	van	het	bestuur	
en	de	adviesraad.	De	onderliggende	verenigingen	kunnen	er	voor	kiezen	een	
bestuurszetel	te	bezetten.	Er	is	minimaal	een	Dagelijks	Bestuur	van	Voorzitter,	(Ben	
Verhaaf,	Trintella),	Secretaris	(Jeroen	Groenendijk,	Contessa)	en	Penningmeester	
(Rien	Mussert,	Vindö).	Afgesproken	is	dat	de	Adviesraad	in	ieder	geval	volledig	
bezet	zal	zijn.	Namens	de	TVK	zal	Loet	Geldhoff	deze	positie	bezetten.

Terugblik
Bestuur	 en	 adviesraad	 kijken	 met	 tevredenheid	 terug	 op	 het	 afgelopen	
Federatiejaar.	Er	is	structuur	en	de	organisatie	van	de	activiteiten	loopt	goed.	Op	
de	eerste	PolyClassicscup	waren	27	schepen	aanwezig.	Een	start	om	tevreden	
over	te	zijn.	De	workshops	bij	Rexwinkel	en	Elektro	aan	boord	zijn	goed	bezocht.	
Op	het	moment	van	dit	schrijven	is	de	workshop	Polyester	en	Epoxy	verwerking	
volgeboekt.	Er	bestaat	zelfs	een	wachtlijst	voor.	Het	is	verheugend	dat	ook	veel	
TVK	leden	van	de	workshops	gebruik	maken.	

Activiteiten en begroting
Voor	 het	 begrotingsjaar	 2013	 is	 voorzien	 in	 het	 organiseren	 van	 de	 tweede	
wedstrijd	 om	 de	 PolyClassicscup.	 Deze	 keer	 vanuit	 Middelharnis.	 Er	 wordt	
gevaren	op	zaterdag	20	juli	2013.	Voor	de	winter	2013-2014	zullen	er	weer	een	
drietal	workshops	georganiseerd	worden.	Wegens	succes	zal	o.a.	de	workshop	
Elektro	aan	boord	herhaald	worden.	Verder	zal	een	workshop	over	Smeerolie	en	
dieselolie	komen	gecombineerd	met	een	bezoek	aan	een	revisiebedrijf.	Voor	de	
derde	workshop	lopen	de	gesprekken	nog.	Houd	uw	mailbox	en	websites	van	de	
TVK	en	de	Federatie	PolyClassics	in	de	gaten.
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Financiën
De	 Stichting	 heeft	 het	 jaar	 afgesloten	 met	 een	 positief	 saldo.	 Daarmee	 is	 de	
negatieve	 financiële	 start	 weggewerkt.	 Zoals	 in	 de	 beleidsbrief	 afgesproken	
werkt	de	Stichting	aan	de	opbouw	van	een	weerstandsvermogen	van	e	3000,-	
Tot	dat	doel	bereikt	 is	 zal	de	bijdrage	e	1,-	per	 clublid	blijven.	Daarna	 volgt	
aanpassing	 op	 basis	 van	 de	 werkelijke	 kosten.	 Dat	 zal	 naar	 verwachting	
aanzienlijk	lager	uitvallen.	

Keurmerk
Om	 te	 komen	 tot	 waarde	 behoud	 van	 ons	 varend	 erfgoed	 wordt	 nagedacht	
over	 een	 de	 realisatie	 van	 een	 keurmerk	 voor	 ‘klassieke’	 polyester	 zeilboten.	
Dit	 voorjaar	 zullen	 daarover	 met	 de	 ANWB/Waterkampioen	 verkennende	
gesprekken	plaatsvinden.

Kreislauf des Geldes in Aken
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Mededelingen Najaarsbijeenkomst 

23 november 2013 Middelburg

Zoals	elders	in	het	clubblad	al	vermeld	is,	wordt	de	komende	najaarsbijeenkomst	
in	het	mooie	historische	Middelburg	gehouden.

De	 voorbereidingen	 zijn	 al	 in	 volle	 gang	 en	 de	 organisatoren	 Piet	 en	 Ineke	
Jongepier	 en	 Willem	 en	 Trees	 de	 Graaf	 hebben	 er	 ongelofelijk	 veel	 zin	 in.	
Aangezien	Middelburg	veel	maar	weinig	grote	hotels	heeft,	hebben	we	besloten	
om	een	optie	op	20	kamers	te	nemen	bij	het	van	der	Valk	Hotel	in	Middelburg.	
De	optie	loopt	tot	1	oktober	2013.

Daarna	kan	ook	nog	gereserveerd	worden,	maar	tegen	het	dan	geldende	tarief.	
De	 prijs	 van	 de	 2-persoonskamer	 komt	 op	 e 89,-	 per	 nacht	 incl.	 BTW,	 excl.	
e 1,10	verblijfsbelasting	p.p.	per	nacht.	

Gelieve	 zelf	 te	 reserveren	 onder	 vermelding	 van referentie MID-GF3074.	
De	reservering	dient	 te	geschieden	per	mail	via:	sales@middelburg.valk.nl.	
Betaling	contant	bij	aankomst	of	credit	card	
garantie.	 Parkeren	 bij	 het	 hotel	 is	 gratis,	
maar	we	zullen	dan	wel	per	bus	naar	het	
centrum	vervoerd	moeten	worden.	

Het	 dagprogramma	 moet	 nog	 verder	
ingevuld	gaan	worden	en	in	het	volgende	
clubblad	in	oktober	kunt	u	lezen	wat	voor	
moois	 de	 organisatoren	 voor	 u	 in	 petto	
hebben.

Dus: noteer alvast in uw agenda 23 
november 2013 
Najaarsbijeenkomst in Middelburg!!

De Lange Jan in Middelburg
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Trintella 50 jaar – Jubileumboek

Ik	weet	niet	meer	wat	exact	het	moment	 is	geweest	waarop	het	 idee	voor	het	
maken	van	een	Trintella	 jubileumboek	 is	ontstaan.	Het	moet	 in	het	begin	van	
het	 vaarseizoen	2012	 zijn	geweest	dat	mijn	 vers	gelakte	 Trintella	1A	weer	de	
nodige	attentie	trok	op	de	Zeeuwse	wateren.	Ik	realiseerde	me	dat	deze	boot	niet	
zomaar	een	zeilboot	is	op	het	water	anno	2012,	maar	intussen	tot	het	zeilend	
erfgoed	van	de	naoorlogse	watersport	is	gaan	behoren.	In	die	periode	werd	ik	
ook	benaderd	door	Jan	Briek	,	redacteur	van	de	Waterkampioen	om	met	mijn	1A	
mee	te	werken	aan	de	rubriek	Klassiek	Plastiek.	

Intussen	 waren	 er	 afgelopen	 jaren	 al	 wat	 jubileumboeken	 van	 nederlandse	
werven	in	mijn	boekenkast	gekomen	.	Jubileumboeken	van	werven	van	zeilboten	
welke	intussen	niet	meer	bestaan	of	nog	zeer	succesvol	 in	de	markt	opereren.	
Een	beetje	rondkijkend	op	de	TVK	website	en	in	andere	media	bronnen	werd	me	
duidelijk	dat	er	geen	compleet	werk	bestaat	over	de	geschiedenis	van	de	werf	
in	Den	Bosch	gecombineerd	met	een	overzicht	en	ontwikkelingsfasen	van	alle	
zeilboten	welke	met	de	Trintella	merknaam	ooit	te	water	zijn	gelaten.

In	 2014	 is	 het	 50	 jaar	 geleden	 dat	 de	 eerste	 Trintella’s	 de	 werf	 van	 Anne	
Wever	 in	 den	 Bosch	 hebben	 verlaten	 en	 dat	 jaar	 zou	 dan	 ook	 mooi	 passen	
in	mijn	ambitie	en	planning	om	een	boek	over	de	Trintella	te	maken.	Met	Ben	
Verhaaf	is	in	Juni,	eerst	in	een	telefoongesprek	en	later	tijdens	een	lunch	op	een	
zonovergoten	brabants	 terras,	het	eerste	oriënterende	gesprek	over	dit	project	
geweest.	 Met	 Ben	 zijn	 support,	 heb	 ik	 het	 idee	 verder	 uitgewerkt	 en	 is	 dit	 in	
de	TVK	bestuursvergadering	van	1	september	2012	gepresenteerd.	Voordat	we	
van	start	zouden	gaan,	wilden	we	de	support	van	de	ledenvergadering	tijdens	
de	 najaarsreünie	 van	 24	 november	 nog	 afwachten.	 Ook	 hier	 werd	 het	 plan	
enthousiast	ontvangen.

Tijdens	het	voorbereidende	werk	kwam	ik	bij	toeval	in	contact	met	TVK	lid	Jose	
van	den	Burg.	Zij	heeft	zich	inmiddels	bereid	verklaard	een	belangrijk	deel	van	
de	geschiedenis	en	schrijverij	voor	haar	rekening	te	nemen.	
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Het	project	kon	nu	van	start	gaan.	Begin	december	zijn	al	de	eerste	twee	interviews	
afgenomen.	Dit	was	een	bijzondere	ervaring,	immers	je	komt	gaandeweg	steeds	
dichter	bij	de	eerste	schreden	van	Anne	Wever	zijn	ontwikkeling	van	de	werf	in	
de	60er	en	70er	jaren.	Het	enthousiasme	waarmee	oud	werknemers	de	historie	
ophaalden,	smaakt	naar	meer.	Vanaf	half	januari	gaan	we	weer	verder	met	een	
hele	serie	interviews	om	de	gehele	werfperiode	tot	ca.	2003	in	kaart	te	brengen.

Het	tweede	interview	leverde	een	bijzondere	ontdekking	over	mijn	eigen	1A	op.	
Tijdens	het	bekijken	van	wat	oude	foto’s	uit	1967	zag	ik	plotseling	mijn	1A	in	de	
sluis	van	Empel	liggen	met	de	vorige	naam	erop.	Na	enig	speurwerk	ben	ik	bij	
de	zoon	van	de	eerste	eigenaar	terecht	gekomen.	Deze	stuurde	me	een	foto	op	
van	bouwnummer	BN410	vlak	na	de	oplevering	waar	de	vader	van	Anne	Wever	
aan	het	roer	een	rondje	over	de	Ertveldplas	maakte.	De	foto	dateert	uit	1967	(zie	
ook	foto	voorkant).	

Ik	 verwacht	 in	de	zoektocht	naar	de	 roots	van	
onze	 Trintella’s	 nog	 vele	 interessante	 feiten	
te	 ontdekken.	 Wie	 deelgenoot	 wil	 zijn	 in	 het	
wordingproces	 van	 het	 boek	 en	 daar	 een	
bijdrage	 aan	 wil	 leveren,	 kan	 met	 mij	 contact	
opnemen.	

In	de	komende	TVK	magazines	en	op	de	website	
zal	ik	u	dit	jaar	op	de	hoogte	houden	van	onze	
vorderingen.	

Peter	van	der	Waa
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Oproep voor bijdrage aan Trintella Jubileumboek 

Na	de	ALV	in	Aken	in	december	2012,	waar	definitief	het	besluit	is	genomen	ter	
gelegenheid	van	het	50	jarig	jubileum	van	de	Trintella	merknaam	een	boek	te	
maken,	zijn	we	volop	aan	de	gang	met	research	en	interviews.	Omdat	het	een	
boek	moet	worden	door	en	voor	Trintella	liefhebbers,	vraag	ik	uw	bijdrage	voor	
het	volgende:	

1. Foto’s
Graaf	 eens	 in	 uw	 fotoarchieven	 en	 selecteer	 “the	 best	 of”	 uit	 uw	 albums	 en	
dozen.	Dit	mogen	zwart	wit	foto’s	zijn	uit	de	eerste	periode	(	60	,	70er	jaren)	en	
kleurfoto’s	uit	de	latere	perioden.	Indien	u	de	originele	negatieven	nog	heeft,	heeft	
dat	de	voorkeur.	Overbodig	te	vermelden	dat	de	ingezonden	foto’s	zorgvuldig	
zullen	worden	behandeld	en	na	selectie	en	gebruik	weer	worden	terug	gestuurd.	

2. Reisverslagen
In	het	boek	komt	een	hoofdstuk	met	de	beste	reisverhalen	die	u	gemaakt	heeft	
met	uw	Trintella.	Zend	svp	uw	prachtige	verhalen	in.	Dit	mag	in	ruw	geschreven	
tekst,	 ex	 blog	 of	 andere	 digitaal	 format	 verstuurd	 worden.	 Belangrijk	 bij	 de	
eindbeoordeling	 voor	 plaatsing	 is	 ook	 de	 aanwezigheid	 van	 ondersteunende	
mooie	foto’s	.	Ook	hierbij	ligt	de	eerste	selectie	bij	uzelf.	

3. Refits
De	allereerste	Trintel	en	Trintella’s	zijn	alweer	40	tot	50	jaar	oud.	De	kans	dat	
uzelf	of	de	vorige	eigenaar	een	refit	heeft	uitgevoerd	is	groot.	Indien	hier	mooie	
verslagen	van	zijn	waarin	duidelijk	het	begin	en	eindresultaat	zichtbaar	wordt	
gemaakt	met	tekst	en	foto’s,	willen	we	die	graag	plaatsen.	

Indien	u	iets	per	post	verstuurd,	laat	me	dit	even	weten	per	email	zodat	ik	weet	
dat	ik	iets	kan	verwachten.	Zend	uw	bijdragen	in	naar:

Peter	van	der	Waa
Email:	pvdwaa@gmail.com
Postadres:	De	Reusel	2
5051DA	Goirle	
Telefoon:	013	5301673	of	0657888001

Ik	blijf	in	spannende	afwachting	van	uw	bijdragen!!	Peter	van	der	Waa
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Website nieuws 

Theo van Erp wordt nieuwe webmaster
Op	verzoek	van	de	voorzitter	stel	 ik	mij	aan	u	voor	als	uw	nieuwe	webmaster.	
Op	de	najaar	reünie	in	Aken	werd	gevraagd	wie	Jeroen	op	zou	willen	volgen.	
Aangezien	 ik	 qua	 tijd	 en	 interesse	 hier	 wel	 mogelijkheden	 zag,	 ben	 ik	 gaan	
oefenen	en	het	begint	al	wat	te	worden.	

De	techniek	achter	de	site	is	echter	ingewikkeld	en	blijft	in	handen	van	Jeroen,	
ook	al	omdat	de	site	deels	op	zijn	server	draait.	Ik	zal	dus	hoofdzakelijk	op	inhoud	
en	 vormgeving	 zijn	aan	 te	 spreken.	De	meeste	mensen	binnen	de	 vereniging	
kennen	mij	wel	 denk	 ik	maar	 ik	 zal	me	 toch	 nog	 kort	 introduceren.	 In	 1987	
hebben	 wij	 onze	 Trintella	 III	 “Tranquilizer”	 gekocht	 bij	 A.Wever	 jr.	 te	 Workum	
en	 zijn	 door	 hem	 ook	 gelijk	 als	 clublid	 geworven.	 Omdat	 onze	 ligplaats	 in	
Monnickendam	was	hebben	we	in	die	tijd	aan	meerdere	voorjaarreünies	op	het	
IJsselmeer	deelgenomen.	In	1996	hebben	we	de	III	verruild	voor	de	42	“Double	
Dutch”.	 Omdat	 we	 in	 die	 tijd	 in	 Nieuwpoort	 (België)	 onze	 ligplaats	 hadden	
werden	de	afstanden	voor	de	reünies	langer	en	kwamen	we	wel	eens	wat	te	laat	
aan,	maar	gemist	hebben	we	er	weinig.	Toen	Herman	van	Hemeldonck	met	het	
voorzitterschap	wilde	stoppen	in	2004	werd	ik	als	opvolger	gevraagd.	

Tot	aan	de	najaar	reünie	2008	in	Den	Bosch	waar	het	40	 jarig	bestaan	werd	
gevierd	ben	ik	voorzitter	van	de	TVK	geweest,	daarna	heeft	Ben	Verhaaf	het	stokje	
overgenomen.	Met	onze	huidige	boot	de	Stortemelk	een	Van	de	Stadt	48	Samoa	
(een	kruising	tussen	het	uiterlijk	van	de	49A	en	innerlijk	van	de	42)	bevaren	we	
de	Middellandse	Zee	 sinds	2009.	Dat	het	bestuur	me	echter	nog	 steeds	weet	
te	 vinden	 bleek	 ook	 uit	 het	
verzoek	de	najaar	reünie	2012	
in	 Duitsland	 te	 organiseren.	
Kortom	 ik	 hoop	 u	 in	 mijn	
nieuwe	 functie	 nog	 ettelijke	
jaren	 van	 dienst	 te	 kunnen	
zijn.	 De	 site	 is	 inmiddels	 al	
wat	 actueler	 en	 ik	 hoop	 dat	
meerdere	leden	er	regelmatig	
eens	even	op	rondkijken.

Het Hexenhof op de markt in Aken
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What’s in a name 

Booteigenaar:	Peter	van	der	Waa
Bootnaam:Tellina
Type:	Trintella	1A	–	BN	410

Tellina	is	de	huidige	naam	van	onze	Trintella	1A.	Zeilen,	het	bezit	en	onderhoud	
van	 een	 klassieke	 Trintella	 en	 daarbij	 de	 keuze	 voor	 een	 bootnaam	 is	 deels	
een	emotionele	beleving.	Het	 simpel	plakken	van	de	naam	op	 je	boot	 is	een	
handeling	die	daarbij	in	het	niet	valt.

Het	verhaal	achter	de	naam	van	onze	boot	kan	niet	zonder	wat	van	de	geschiedenis	
van	deze	1A	te	belichten.	Tijdens	mijn	onderzoek	naar	de	geschiedenis	van	de	
werf	Anne	Wever,	 in	het	 kader	 van	het	 jubileumboek	 ,	ben	 ik	bij	 toeval	meer	
details	tegengekomen	over	de	eerste	eigenaar	in	1966.

In	december	2012	was	ik	voor	een	interview	met	de	huidige	havenmeester,	Fred	
Ebben,	van	jachthaven	“De	Viking”	in	Den	Bosch.	Bij	toeval	zag	ik	een	oude	foto,	
uit	mid	60er	jaren	van	een	groep	Trintella’s	in	de	sluis	van	Empel	aan	de	muur	
van	het	clubhuis	hangen.	Mijn	oog	viel	op	een	Trintella	1A	waar	op	de	spiegel	
duidelijk	de	naam	Philomena	te	zien	was.	En	dit	was	de	naam	van	de	1A	van	
de	vorige	eigenaa,	de	Familie	Valk,	waar	ik	in	2002	de	boot	van	gekocht	had.	
Echter,	 navraag	 bij	 Fred	 leerde	 dat	 de	 eerste	 eigenaar	 destijds	 de	 Familie	
Mommersteeg	was.	Zij	hebben	de	1A,	Philomena	gedoopt	en	in	hun	bezit	gehad	
van	1966	tot	1975.	De	boot	is	toen	verkocht	aan	de	familie	Valk	uit	den	Bosch,	
welke	zoals	meestal	gebruikelijk	de	naam	behouden	hebben.	

Na	27	jaar	in	dezelfde	familie	te	zijn	geweest	hebben	we	in	2002	de	1A	gekocht,	
echter	 onder	 het	 beding	 dat	 de	 boot	 naamloos	 overgedragen	 zou	 worden.	
Vanaf	de	overdracht	in	zomer	2002	tot	het	voorjaar	2003	heeft	deze	Trintella	1A	
naamloos	rondgevaren,	 langzaam	wennend	aan	de	bevelen	van	haar	nieuwe	
schipper.

Tijdens	de	winterperiode	 van	2002/2003	had	 ik	 voldoende	 tijd	na	 te	denken	
over	wat	een	geschikte	nieuwe	naam	zou	kunnen	worden	voor	onze	Trintella	,	
alhoewel	ik	daar	al	eerder	wat	over	gemijmerd	had.	
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Mijmeringen	die	terug	voeren	naar	de	naamgeving	van	de	Shell	smeermiddelen,	
een	business	waar	 ik	 al	 sinds	1975	 in	werkzaam	was.	Het	merksymbool	 van	
Shell,	een	schelp,	is	het	meeste	bekend	van	onze	benzine	stations.	Echter,	naast	
het	maken	van	brandstoffen,	wordt	er	ook	een	grote	serie	smeermiddelen	voor	
technische	 toepassingen	 in	de	scheepvaart,	 industrie,	 luchtvaart,	 landbouw	en	
wegverkeer	gemaakt	en	verkocht.

Deze	internationale	range	smeermiddelen	(	paar	honderd	verschillende	soorten)	
hebben	alle	afhankelijk	van	de	toepassing	een	eigen	merknaam	(brand)	afgeleid	
van	schelpennamen.	Bekende	namen,	welke	we	ook	wel	eens	tegenkomen	als	
bootnamen,	zijn	bijvoorbeeld:	Ondina,	Alvania,	Betula,	Tellus,	Omala,	Rimula,	
Gadus,	Olea,	etc.	Zo,	ook	Tellina.	

Tellina	 als	 schelp	 is	 onderdeel	 van	 de	 familie	 Tellinidae	 en	 de	 omschrijving	
volgens	Wikipedia:	Tellina	fabula	is	a	species	of	marine	bivalve	mollusc	in	the	
family	 Tellinidae.	 It	 is	 found	off	 the	 coasts	of	north	west	 Europe	where	 it	 lives	
buried	in	sandy	sediments.

Tellina Fabula
Shell	Tellina	is	volgens	de	productcatalogus	
van	 Shell	 een	 hydraulische	 olie	 voor	
moeilijk	 brandbare	 toepassingen,	 zoals	
voorkomen	 in	 de	 staal-	 en	 mijnbouw	
industrie.	Het	bijzondere	van	dit	product,	
welke	 ikzelf	 veel	 bij	 industriële	 klanten	
heb	 geadviseerd	 tot	 begin	 90er	 jaren,	
is	dat	het	een	zogenaamde	olie	in	water	
emulsie	 betreft.	 Smeeroliedruppeltjes	
“zweven”	als	het	ware	in	de	waterfase.	Omdat	dit	product	voor	ca	95	%	uit	water	
bestaat	worden	hierdoor	zijn	bijzondere	brandwerende	eigenschappen	ontleend.	

Hiermede	komen	we	tot	de	kern	voor	de	keuze	van	de	naam	Tellina	voor	onze	
Trintella	1A.	Een	Shell	oliemannetje,	zeilend	in	zijn	Tellina,	in	en	op	het	water.	

Peter	van	der	Waa
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Tellina

Tellina
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Smoelenboeken 
Voor de nieuwe leden onder ons.

Te koop 
Trintella	1A,	S-spant
Naam	schip:	Doarmer
Ontwerper:	E.G.	van	de	Stadt
Bouwer:	Anne	Wever
Bouwjaar:	1976,	bouwnummer	XA	895
Ligplaats:	Workumer	Jachthaven;	boot	ligt	’s	winters	in	geïsoleerde	botenstalling
Afmetingen	8,80	x	2,52	x	1,30	mtr.;	stahoogte:	1.90	mtr.	
Polyester	casco,	teakdek
Houten	kajuitopbouw	gelakt/geverfd.	Recent	gelakt,	het	schip	is	vaarklaar
Motor:	Volvo	Penta	MD2B,	27	PK,	diesel
2009	nieuw	grootzeil,	genua,	fok	+	lazy	jacks

Vraagprijs:	€	16.250,-

Nadere	informatie	bij:	J.	de	Vries	Tel:	0622-525720	
of	per	e-mail:	jouwert-ineke1@hetnet.nl
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Smoelenboekennieuws

Welkom nieuwe leden

Thoms	Brohl	 Trintella	IIIa	 ToGa
Fam.	Capelle	 Trintella	IIIa	 Edmunds
Albert	Decoz	 Trintel	I	 RemLex

Achter de horizon verdwenen

Fam.	Kramer-Deen	 Driebergen
Mevr.	Rodenhuis	 Workum
Fam.	Hoks	 Rotterdam
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Oproep redactie

Na	bijna	5	jaar	intensief	bezig	geweest	te	zijn	met	het	maken	van	het	clubblad,	
wil	ik	aan	het	einde	van	dit	jaar	stoppen	met	de	redactie.	

Mijn	 man	 Willem	 is	 inmiddels	 met	 pensioen	 gegaan	 en	 we	 willen	 graag	 wat	
langere	 tochten	 gaan	 maken.	 Met	 heel	 veel	 plezier	 ben	 ik	 lid	 van	 een	 heel	
gezellig	 bestuur	 geweest	 als	 commissielid	 en	met	 veel	 hulp	 van	onze	dochter	
Carlijn	was	het	altijd	weer	een	leuke	uitdaging	om	een	zo	mooi	mogelijk	boekje	
voor	u	te	maken.	

Om	onze	handen	wat	meer	vrij	te	hebben	zou	ik	graag	het	stokje	aan	iemand	
anders	over	willen	dragen,	maar	heb	tot	nu	toe	helaas	geen	vervanging	kunnen	
vinden.

Dus	bij	deze	mijn	oproep:	wie	wil	mijn	opvolger	zijn	voor	de	redactie	van	het	
clubblad?

Voor	informatie	kunt	u	mij	bellen:	

Trees	de	Graaf

Rondleiding in Aken
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Koken met de riemen die je hebt

10 minuten tortellini 
Bereiding	5	-	10	minuten.	
Voor	twee	personen.

Ingrediënten
250g	verse	tortellini	met	spinazie	en	ricotta
1	el	olijfolie
250g	cherrytomaatjes
40g	platte	peterselie,	blaadjes	grof	gehakt
3	el	geraspte	Parmezaanse	kaas

Bereiding
Kook	de	pasta	in	2	minuten	gaar.	Verhit	ondertussen	de	olie	in	een	koekenpan	
en	bak	de	tomaten	tot	de	velletjes	beginnen	te	barsten.
Giet	de	gare	pasta	af	en	bewaar	een	beetje	kookwater.	Zet	het	vuur	onder	de	
pan	met	tomaten	hoog.
Schep	de	pasta,	de	peterselie,	een	scheutje	kookwater	en	het	grootste	deel	van	de	
Parmezaanse	kaas	met	de	tomaten	om.	Laat	alles	goed	doorwarmen	en	breng	
op	smaak	met	zout	en	peper.	erveer	de	pasta	met	de	rest	van	de	Parmezaanse	
kaas.

Buon	Appetito!

Extra informatie:
Dit	gerecht	komt	uit	het	boek	‘Gerechten	voor	twee’	van	Terra.	Hier	staan	leuke	
gerechten	in.	Je	kunt	een	scan	maken	met	een	speciale	app,	van	een	barcode	
(zie	 tag	 bovenin),	
waardoor	 je	 meteen	
je	boodschappenlijstje	
in	je	telefoon	hebt.	

Extra	makkelijk	
boodschappen	
doen	dus!

10 minuten Tortellini
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TVK Kids Woordzoeker

F R E K K E D E I R D K

R Z T B S S G N K R A E

E E T E C C E A O K T I

G I T H I O H O F E O G

A L O S J R B O I F O F

T U T L A R P R E N E E

W A A R U M P S D N G L

G G E U R S E E G G E L

A O T U J O L I O E E R

R S I U M B O K R I O V

I M K C I L L I K D A B

B O E I E R E P P I L K

boegspriet	 fregat	 jol	 kombuis	 spriet

boeier	 gaffel	 kiel	 roer	 stag

driedekker	 galjoen	 killick	 ruim	 stuurboord

driemaster	 giek	 klipper	 schoener	 zeil

fokke	 gondel	 kogge	 schouw
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De Zusjes

Aandachtig gehoor bij de ALV Loet bedankt Joke met een bloemetje

De verstopte muisLekkere lunch in de Elisebrunnen



Heuvelstraat 5 
4901 KD  Oosterhout NB 
Telefoon (0162) 45 22 00 
E-mail info@robbe.nl 
www.robbe.nl 

1 

De Verzekering 
van uw Trintella 
sluit u natuurlijk 

bij 




