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Het is al weer bijna zover! De dagen zijn merkbaar aan het lengen en

het voorjaar zit duidelijk in de lucht. Als ik dit schrijf hoef ik alleen het

houtwerk van mijn IIa nog een keer te lakken, het onderwaterschip in

de antifouling te zetten en de rest van de romp te poetsen en dan kan

ze begin april haar element weer in!

Ruim op tijd voor de Voorjaarsbijeenkomst in Port Zélande aan de Grevelingen die met

begin mei vroeg valt dit jaar.

Vorig jaar vertelde ik op deze plaats over die verpieterende Ia waarvan ik de eigenaar

maar niet te pakken kon krijgen. Nou, dat is eind vorig jaar via-via toch gelukt. De boot

is van Alain en Muriël, Franssprekende Vlaamse zestigers. Ze waren en zijn nog steeds

gek met hun boot, maar Muriël is enkele jaren geleden ernstig ziek geworden, reden

waarom de zorg voor hun boot er al die tijd bij ingeschoten is.

Het gaat inmiddels beter met haar, maar zij zal niet meer met de boot mee kunnen.

Toch wil Alain de boot ondanks de verwaarloosde toestand ervan weer gaan opknappen.

Hij was meubelmaker, dus vaktechnisch denkt hij het houtwerk wel weer in orde te

kunnen krijgen. Hij zou haar nog voor deze winter op de kant zetten om aan de slag te

gaan. En hij zou dan bellen, zodat we elkaar de hand konden schudden en kijken hoe de

TVK zou kunnen helpen.

Nog niks gehoord ….

Maar dit zijn dus de verhalen achter verpieterende boten: geen kwaadwilligheid maar

overmacht door de grillen van het leven. Wat ons des te meer motiveert om als het maar

enigszins mogelijk is de helpende hand te bieden.

Wordt ongetwijfeld vervolgd. Eerst maar eens aan een heerlijk vaarseizoen beginnen!

Loet Geldhoff





Even bijpraten over wat er zoal speelt:

De voorjaarsbijeenkomst 2016

Het Hemelvaartweekend valt vroeg dit jaar: na de eerste week van mei. Misschien dus

een tandje bijzetten om de boot op tijd gereed te hebben. Gastheer en gastvrouw zijn

dit jaar Fons en Diana Nederhof (Pollux, Trintella IIIa).

Omdat we het belangrijk vinden dat ook leden zónder boot gedurende één of meer

dagen gemakkelijk kunnen aansluiten blijven we weer op één locatie: Marina Port

Zélande aan het Grevelingenmeer.

Ook dit jaar nodigen we de klassiekers - Trintels en Trintella I(a) en II(a) –weer van harte

uit om deel te nemen. We maken het extra aantrekkelijk voor ze.

Over het programma praten we jullie elders in het blad uitgebreid bij en ook het

inschrijfformulier is bijgesloten.

Nu alleen nog goed weer.

De behoudfunctie

Sinds vorig jaar zijn we ons – naast de gezelligheidsfunctie van de vereniging – meer

bezig gaan houden met het behoud van de Trintel- en Trintellavloot.

Bestuurslid Willem de Graaf is samen met de type-coördinatoren en de andere

bestuursleden druk bezig om de vloot verder in kaart te brengen en alle informatie die

er over de verschillende typen voorhanden is toegankelijk te maken. Hij praat ons daar

elders in het clubblad over bij.

De najaarsreünie 2016

Deze vindt dit jaar op zaterdag 19 november plaats in het Belgische Antwerpen.

Gastheren en gastvrouwen zijn Herman en Mia van Hemeldonck (De Groene Swaen,

Trintella 44), Herman en Nancy Naegels (Beta Leonis, Trintella V) en Sigrid Coppens en

Gustaaf Bergér (Blue Heron, Contessa 33).

Zij zijn al druk met de voorbereiding van een interessant en gezellig programma.

Binnenkort volgt daar meer informatie over, maar onze uitvalsbasis wordt Hotel Van der

Valk Antwerpen, Luitenant Lippenslaan 66, 2140 Antwerpen, België. Telefoonnummer

0032(0)32359191.

Reserveren kan vanaf nu via reservations@antwerpen.valk.com, met vermelding van je

lidmaatschap van de Trintella Vrienden Kring.



De TVK-nieuwsbrief

Zoals aangekondigd in de afgelopen ALV, zijn we met ingang van januari 2016

begonnen met het regelmatig op de hoogte houden van de leden middels de TVK-

nieuwsbrief. Daarin korte actualiteiten en nieuwtjes. Is er meer te vertellen, dan

verwijzen we via een link door naar de website.

De TVK-website

We zijn eind vorig jaar gestart met de vernieuwing van de TVK-website, daarbij geweldig

geholpen door Jeroen Noot (Vrouwe Cornelia, Trintella Ia), de architect en vorige

webmaster van de website. We zitten nog in de voorbereidingsfase en veel zal pas in de

loop van het jaar gereed komen, maar zo gauw er veranderingen voor de bezoeker

merkbaar zijn, maken we jullie daarop attent.

Het Vriendenboek

Het digitale Vriendenboek gaat het analoge Smoelenboek vervangen. Het Vriendenboek

komt op de website achter de inlog-knop. Het programma (plug-in) hebben we

inmiddels gekozen en we zijn dat nu aan het vullen met beknopte ledeninformatie. Als

het Vriendenboek straks draait, kun je het op lid-naam en op boot-naam doorzoeken en

kan elk lid zijn of haar eigen profiel beheren.

Het Winkeltje wordt TVK-shop

Op de vernieuwde website maken we met een directe ingang en een heuse product-

catalogus het assortiment nog toegankelijker voor onze leden. Aanschaffen van de

artikelen kan als vanouds tijdens de verkoop op voorjaarsbijeenkomst en de

najaarsreünie, of rechtstreeks op shop@trintella.org.

De TVK-flyer

Bij het clubblad hebben we weer een aantal exemplaren van de TVK-flyer bijgesloten.

Het is wederom de bedoeling dat jullie de ledenwerf-folder - met een uitnodiging in drie

talen om lid van de vereniging te worden - onder de buiskap schuiven van elke Trintel of

Trintella die je waar ook ter wereld tegenkomt.

Als je er doorheen bent kun je ze bij de secretaris bijbestellen.

Het jubileumboek

Op dit moment is inmiddels bijna 90% van de oplage van 500 stuks verkocht en de

afname gaat gestaag door. Mocht je nog plannen hebben er één of meer te bestellen,



dan kun je daar beter niet te lang mee wachten. Je kunt het boek bestellen met het

bestelformulier op de website of rechtstreeks bij de secretaris

p.vanderwaa@trintella.org.

Het bestuur



Het Hemelvaartweekend 2016 valt vroeg: van 5 tot 8 mei aanstaande. Maar het wordt

wél een heel afwisselende en gezellige Voorjaarsbijeenkomst. Alle reden dus om een

tandje bij te zetten om de boot weer tijdig vaarklaar te hebben!

Port Zélande aan het Grevelingemeer

Dit jaar houden we de Voorjaarsbijeenkomst in het zuiden, in en om Port Zélande aan

het Grevelingenmeer. Port Zélande is een recreatiepark in de buurt van Ouddorp en is

oorspronkelijk als een mediterraan vissersdorp opgezet tussen het Grevelingenmeer en

een van de mooiste Noordzeestranden.

Om het ook voor leden zonder boot gemakkelijk te maken om één of meer dagen aan

te sluiten, blijven we dit jaar weer op één locatie: de jachthaven, Marina Port Zélande.

Gastvrouw en gastheer zijn Diana en Fons Nederhof (Pollux, Trintella IIIa).

Zij hebben voor ons een leuk en afwisselend programma voorbereid in de fraaie en

verrassende omgeving van Port Zélande.



Het programma van de bijeenkomst

Op ddoonnddeerrddaagg 55 mmeeii komen we in de loop van dag aan in de Marina, waar we op de

aangewezen plaatsen kunnen aanleggen.

Om 16.30 uur nuttigen we een welkomstdrankje en –hapje op de steiger en toasten we

op een geslaagde Voorjaarsbijeenkomst.

Om 19.00 uur is het tijd voor een buffetdiner op het Noordzeestrand, in Beachclub

Natural High.

Op vvrriijjddaagg 66 mmeei zijn er meerdere activiteiten, waar je aan kunt deelnemen. Er zal een

stoomtram rijden naar het Museum RTM (Rotterdamsche Tramweg Maatschappij) in

Ouddorp (http://www.rtm-ouddorp.nl) met een rondleiding in het verrassende museum.

Daaraan gekoppeld kan je kiezen om een wandeling van 10 – 15 minuten te maken het

duingebied in, waar kazematten uit de Tweede Wereldoorlog zijn blootgelegd en die zijn

te bezichtigen.

Na de wandeling wordt de terugreis aanvaard, wederom per stoomtram.

Om 16.00 uur begint in de haven het Concours de Créativité. De bedoeling daarvan is

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.

Die onderwerpen zijn natuurlijk altijd wel voor elk schip aan de orde, maar voor de

Klassiekers (de Trintels en de Trintella I(a) en II(a)) al helemaal gezien hun ontwerpen,

hun vele houtwerk en hun leeftijd.

Daarom organiseren we het Concours de Créativité primair voor de deelnemers met een

Klassieker.

Maar het staat deelnemers met een ander type schip natuurlijk vrij om tijdens het

Concours mee te lopen en mee te luisteren. Of om op hún schip eens bij elkaar aan

boord te stappen om zulke ervaringen en oplossingen uit te wisselen! In Nieuwsbrief 2

vertellen we er meer over.

De avond is voor eenieder vrij in te vullen.

Op zzaatteerrddaagg 77 mmeeii varen we de regatta om de TVK-wisselbeker op de Grevelingen. Om

10.00 uur palaver op de steiger onder leiding van onze wedstrijdman in het zuiden

Frans Slikkerveer. Daar wordt de verdere planning van de wedstrijd besproken. Na een

mooie en hopelijk spannende zeiltocht op het prachtige Grevelingenmeer leggen we

weer aan in de Marina Port Zélande.

Om 18.00 uur reiken we in de bovenzaal van Restaurant Le Bateau onder het genot van

een aperitiefje de prijzen uit van het Concours de Créativité van gisteren en van de



zeilwedstrijd vandaag. Daar nuttigen we vanaf 19.00 uur ook het buffetdiner, om deze

editie van de Voorjaarsbijeenkomst af te sluiten.

Leden zonder boot zijn natuurlijk van harte welkom

Ook dit jaar nodigen we leden die zonder boot willen komen weer van harte uit om één

of meer dagen aan te sluiten.

Dat kan al op donderdag, maar ook op vrijdag, dan kun je meedoen met de

georganiseerde activiteiten. In Port Zélande en omgeving is – ook voor kinderen en

kleinkinderen - zoveel te bleven dat je je de zaterdag of zelfs de zondag ook niet hoeft

te vervelen!

Overnachtingsmogelijkheden zijn er in grote variëteit, van een vakantiehuisje bij

Centerparcs Port Zélande of Zeeland Village in Scharendijke tot een hotelkamer of

stacaravan bij Resort Land en Zee te Noordwelle of in één van de hotels en pensions in

Ouddorp of Renesse. Het is wél zaak om tijdig te reserveren!

Weer veel klassiekers?

Zoals elk jaar willen we als bestuur graag zoveel mogelijk de klassiekers (Trintel I(a) en

II(a), Trintella I(a) en II(a)) verwelkomen. Die zijn dan ook van harte uitgenodigd om één

of meer dagen mee te doen! Om dat extra te stimuleren ontvangen alle eigenaren van

deelnemende klassiekers een leuke verrassing. Ook het Concours de Créativité

organiseren we vooral voor hen.

De kosten

We hebben voor deelname aan het gehele weekend op € 60 per persoon (van 13 jaar en

ouder) weten te houden.

De stoomtram, het museumbezoek en de bezichtiging van de kazematten op vrijdag is

optioneel en kost € 12 per persoon. Die kunnen bij het instappen in de tram worden

voldaan.

Voor de liggelden hebben we een korting kunnen bedingen, waardoor die slechts € 2

per meter bedragen. Die rekenen we collectief af, dus het bedrag gaarne middels het

aanmeldingsformulier voldoen.

In konvooi: gemakkelijk en gezellig

Als er voldoende interesse is zullen we weer tijdig een konvooi vanuit het Noorden

organiseren. Je kunt dat op het aanmeldingsformulier aangeven.

Aanmelden



Aanmelden is simpel: bij dit clubblad is een aanmeldingsformulier bijgevoegd. Vul het

volledig in en stuur het voor 24 april a.s. gefrankeerd naar Trintella Vrienden Kring, p/a

P. van der Waa, De Reusel 2, 5051 DA Goirle. Of scan het volledig ingevulde formulier en

mail dat naar p.vanderwaa@trintella.org.

Hou verder de website www.trintella.org in de gaten voor eventuele verdere informatie.



In deze rubriek laten we mensen aan het woord die een speciale relatie met Trintella of

de werf hebben. Voor deze editie hebben we Ger Baijens geïnterviewd. Ger is al 18 jaar

makelaar bij De Valk Yacht Brokers en werkt

in hoofdzaak vanuit de vestiging in Sint

Annaland.

HHooee vveerr iinn ddee hhiissttoorriiee ggaaaatt ddee rreellaattiiee tteerruugg

ttuusssseenn DDee VVaallkk eenn TTrriinntteellllaa??.

De Valk is begonnen als jachtmakelaardij in

de jaren vijftig, toen als gevolg van de

democratisering van de watersport ook de

handel in gebruikte boten een aanvang

nam. De eerste gebruikte Trintella’s die op

de markt kwamen in de 60 en 70er jaren

werden door Anne Wever zelf ingeruild en

doorverkocht. Er kwamen in die tijd nog

weinig Trintella’s in onze makelaardij voor.

Wel kwamen we elkaar al regelmatig tegen op de internationale bootshows in West

Europa. Het was pas begin jaren tachtig bij de introductie van de Trintella 44 dat er

sprake was van een eerste samenwerking. We hadden al een groot klantennetwerk

opgebouwd via onze vestigingen in Engeland en Frankrijk (Antibes) en daar wilde Anne

Wever gebruik van maken om de luxe Trintella’s onder de aandacht te brengen van deze

markten. De Valk is toen sales agent voor Trintella geworden. Deze samenwerking heeft

tot half jaren negentig geduurd. Intussen kregen we wel steeds vaker gebruikte

Trintella’s in portefeuille in onze binnen- en buitenlandse vestigingen. Vanaf de Trintella

l tot en met de steeds grotere typen, de Aluminium jachten. Tegenwoordig richten we

ons als makelaar nog uitsluitend op jachten met een marktwaarde vanaf ca. 80.000 euro

en komen we de intussen klassiek geworden Trintella’s (tot de 38) niet veel meer tegen.

HHooee ssttoonndd ddee rreeppuuttaattiiee vvaann hheett mmeerrkk TTrriinntteellllaa bbeekkeenndd iinn ddee mmaarrkktt??

Trintella had een zeer goede reputatie in het segment van de luxe toerjachten. In de

West Europese markt werd het merk vergeleken met de Scandinavische merken (Najad

en Rassy) en met de Nederlandse Contest. De combinatie van een Nederlandse

kwaliteitswerf met een vaste en bekende ontwerper als Van de Stadt heeft voor een



grote klantengroep gezorgd. Door een verschillende kijk op de markt en bedrijfsvoering

zijn een aantal werven verder gegaan in de seriebouw en anderen in de custom built.

Vooral in deze laatste categorie hebben eind jaren negentig diverse werven het moeilijk

gekregen.

WWaatt iiss ddee rreellaattiieevvee mmaarrkkttwwaaaarrddee vvaann eeeenn mmeerrkk ddaatt nniieett mmeeeerr ggeemmaaaakktt wwoorrddtt??

Voor de Trintella’s zal er altijd een liefhebbersmarkt blijven. Dat zijn klanten die het

merk en de kwaliteiten van vroeger kennen en daar herinneringen aan hebben. Maar de

jongere generatie die het merk Trintella niet kent zal eerder bij de nu bekende merken

uitkomen. Trintella staat niet meer op botenshows en er wordt steeds minder over

geschreven. Daardoor zal Trintella als merk langzaam tot een ‘historisch’ merk gaan

behoren. Bij bepaalde kopersgroepen zal het nog een pre zijn als een merk nu nog

wordt gebouwd en zijn reputatie in de markt voortzet. Het belang hiervan in de actuele

marktwaarde van de oudere Trintella’s is kleiner dan men soms denkt. Van een boot

van 30 jaar oud waar onderdelen van stuk gaan zal ook een bestaande werf weinig tot

geen service meer verlenen. Alle eigenaren van deze leeftijd boten komen bij de

bekende nautische onderdelen leveranciers terecht.

Als Trintella eigenarenvereniging is het belangrijk dat men goed vindbaar blijft op

internet en via Google en dat men een gemakkelijke ingang heeft om informatie te

verkrijgen.

NNuu ddee TTVVKK zziicchh mmeeeerr rriicchhtt oopp ddee bbeehhoouuddssffuunnccttiiee vvaann ddee ggeehheellee TTrriinntteellllaa vvlloooott,, hhooee zzoouu

eeeenn nniieeuuwwee ssaammeennwweerrkkiinngg eerruuiitt kkuunnnneenn zziieenn??

Het is van wederzijds belang dat er een goede samenwerking bestaat tussen de TVK en

de jachtmakelaars. We willen graag bij de verkoop van een boot uitgebreide en zo

mogelijk historisch interessante informatie (oude brochures) kunnen overleggen. Indien

men op de hoogte is dat er een actieve vereniging is die ook nog specifieke adviezen op

het gebied van onderhoud kan geven is

dat een positief aspect bij de keuze

voor een gebruikte Trintella. Wij

kunnen een potentiële klant bijv. een

gratis lidmaatschap van de TVK voor

het eerste jaar of anders aanbieden en

contact gegevens uitwisselen over de

verkopende en kopende partij. Een

win/win situatie dus.



De Trintella Vriendenkring bestaat als vereniging sinds 1984, dit jaar dus al weer 32

zeilseizoenen jong.

De vriendenkring van Trintella-eigenaren als gezelschap bestaat zelfs nog 16 jaar langer,

die werd in 1968 opgericht onder de naam Commissie van Trintel en Trintella zeilers.

De voortrekkers toen waren mensen als Joe Butzelaar, Jan Buyze, Jules Coppens, Ad van

Gent en natuurlijk Anne Wever zelf.

In mei 1984 werd op initiatief van vooral Jan Greve besloten om de Commissie voort te

zetten in de vorm van een eigenstandige vereniging, los van de werf.

De vereniging had vooral als doel het bevorderen van ontmoetingen tussen haar leden,

voor de gezelligheid en voor het uitwisselen van ervaringen op het gebied van varen en

onderhoud. Ze kreeg een bestuur dat werd gekozen uit en door de leden, organiseerde

zelf evenementen en regelde zelf de financiering daarvan.

Sinds de oprichting in 1984 heeft de vereniging slechts zes voorzitters gehad, die

allemaal nog lid zijn. En als het maar even kan, nemen ze nog steeds aan de

evenementen deel, maar je komt ze zelden allemaal tegelijk tegen.

Tijdens de afgelopen Najaarsreünie in Kampen hadden we ze allemaal op de

rondvaartboot! Daar zijn ze met z’n allen op de foto gegaan, wat een uniek plaatje

opleverde dat we u niet willen onthouden.

De heren, die hun witte naamplaatje en grijze haardos gemeen hebben zitten van rechts

naar links in chronologische volgorde van hun voorzitterschap.

Uiterst rechts zit Bruno Wijnants (Trintella IIIA, Elzeline), die als eerste voorzitter van



1984 tot eind 1987 met zijn bestuur de verenigingsorganisatie heeft opgezet. In die tijd

telde de vereniging zo’n 75 leden en was groeiende. Anne Wever was nog als adviseur

aan het bestuur verbonden. Hij denkt aan die tijd terug als een plezierige periode waarin

veel enthousiaste eigenaren hun schouders er onder zetten, met de Trintels en

Trintella’s als bindende factor.

Bruno Wijnants is erelid van de vereniging.

Links van Bruno zit Jan van Poppelen (Trintella 42, Weg Weze), die de voorzittershamer

bijna een decennium lang hanteerde, van eind 1987 tot begin 1997! In zijn periode

groeide de vereniging door naar zo’n 175 leden. Hij waardeerde altijd de gezelligheid en

de positieve sfeer in de vereniging. Een bijzondere herinnering bewaart Jan aan die keer

dat ze op de Middellandse Zee andere TVK leden ontmoetten en met vier boten in een

Griekse baai een verjaardag vierden!

Hij ervaart die goede sfeer nog steeds en ziet de toekomst van de vereniging zonnig in.

Jan van Poppelen is erelid van de vereniging.

Links van Jan zit Herman van Hemeldonck (Trintella 44, De Groene Swaen), Belgisch

(bestuurs)lid van het eerste uur. Hij was voorzitter van 1997 tot 2004. Het was een tijd

waarin de belangstelling voor het verenigingsleven terug liep en dat ging ook aan de

TVK niet ongemerkt voorbij. In die periode stabiliseerde het ledental zich rond de 175

leden.

Herman werd als voorzitter zeer gewaardeerd binnen de vereniging. Ook hij denkt met

veel plezier terug aan de vriendschappelijkheid en de prettige ambiance.

Die hartelijkheid en vriendschap binnen de vereniging ervaart hij nog steeds.

Herman van Hemeldonck is erelid van de vereniging.

Links van Herman zit Theo van Erp (Samoa, Stortemelk), die in 2004 de

voorzittershamer overnam en tot eind 2008 voorzitter bleef. In die periode leek de

maatschappelijke belangstelling voor het verenigingsleven verder af te nemen, terwijl

tevens de vergrijzing van de samenleving merkbaar begon te worden. De vereniging

opende een professionele website en er kwam een ‘Smoelenboek’. Desondanks

ontstonden bij het bestuur twijfels over de levensvatbaarheid van de vereniging voor de

nabije toekomst. Het bestuur legde haar twijfels voor aan de Algemene

Ledenvergadering van 2008, die echter besloot tot onverminderde voortzetting van de

vereniging. Een nieuw enthousiast bestuur werd gevormd.

Theo van Erp is Lid van Verdienste en is in het bestuur nog actief als webmaster.

Links van Theo zit Ben Verhaaf (Trintella 38, Ami), die in 2008 binnen het nieuw

aangetreden bestuur werd gevraagd om de voorzittersrol op zich te nemen, hetgeen hij



deed tot eind 2012.

Hij en zijn bestuur richtten zich vooral op de continuïteit van de verenigingsactiviteiten,

onder andere door het beschrijven en vastleggen in een handboek van de verschillende

processen. Het ledental groeide gestaag richting 185 leden. Ook werd de vereniging

mede-oprichter en lid van de Federatie PolyClassics en leverde in de persoon van Ben de

eerste voorzitter.

Ben Verhaaf is Lid van Verdienste en is binnen het bestuur nog actief als commissielid

Voorjaarsbijeenkomsten.

Helemaal links zit de huidige voorzitter Loet Geldhoff (Trintella IIa, Scheldemeeuw), die

eind 2012 aantrad en inmiddels aan zijn tweede termijn als voorzitter bezig is. Zijn

enthousiast bestuur richt haar aandacht niet alleen op de gezelligheidsfunctie, maar in

toenemende mate ook op het behoud van wat we inmiddels ons varend erfgoed kunnen

noemen: de Trintel- en Trintellavloot.

Belangrijke inspiratiebron daarvoor is het boek ‘Trintella Yachts’ het standaardwerk over

de schepen en de werf, dat de vereniging in 2014 ter gelegenheid van het 50-jarige

jubileum van het merk Trintella heeft uitgegeven.

Zo zie je: zet de TVK-voorzitters op een rijtje en je krijgt een aardige inkijk in de historie

van de vereniging waaraan zij leiding gaven/geven.



In het voorjaarsnummer hebben wij onze ambitieuze doelstelling toegelicht:

Het leveren van een actieve bijdrage aan het in goede staat brengen en houden van de

vloot Trintels en Trintella’s door het ondersteunen van eigenaren met praktische

adviezen en technische informatie.

Daarnaast willen wij de totale vloot beter in beeld krijgen.

De hiertoe tot op heden ondernomen acties hebben een wisselend succes. Een oproep

in de Waterkampioen leverde welgeteld 1 reactie op.

Aan de andere kant zien wij dat het actief benaderen van Trintella eigenaren in de

havens wel degelijk resultaat geeft. Daarnaast leidt dit vaak tot heel leuke contacten met

mede-eigenaren. En mocht de eigenaar onverhoopt niet aan boord zijn dan kan het

achterlaten van de verenigingsflyer onder de buiskap mogelijk helpen.

Ook het internet helpt ons om de vloot beter in beeld te krijgen. Op dit moment liggen

er wereldwijd ruim 40 schepen te koop, van een Trintel 1 uit 1962 tot aan een Trintella

75 in Australië (mocht u naar iets groters op zoek zijn). Advertenties op het web geven

ons ook nuttige informatie over uitgevoerde refits en andere technische zaken voor het

Bouwnummer Document, waarin wij per schip een historisch overzicht vast willen

leggen.

De afgelopen maanden zijn er regelmatig technische vragen aan ons gesteld waarbij

opvalt hoeveel kennis er binnen de vereniging is, van tuigage, het renoveren van teak

dek, tot het kompleet vervangen van een motorinstallatie.

Hoe wij deze technische informatie beter kunnen rubriceren en toegankelijk kunnen

maken op de site zal nog moeten worden bekeken.

Er zijn overigens ook zeer interessante websites van Trintella eigenaren waarin zij niet

alleen over hun reizen, maar ook over hun grote onderhoudsklussen uitgebreid

berichten. Een mooi voorbeeld, in dit geval voor alle Trintella 42 eigenaren, is de site van

de heer Henk Haak, www.horizonquest.nl

Samenvattend kan gezegd worden dat wij net zijn gestart en dat er nog veel moet

worden gedaan, maar dat dit een project van de lange adem is was vooraf wel duidelijk.

Dat is op zich geen opgave, het is leuk om te doen en de vele contacten met Trintel- en

Trintella eigenaren in binnen- en buitenland maken het des te interessanter.

Binnenkort komen de seriecoordinatoren weer bij elkaar om de voortgang en verdere

activiteiten te bespreken, waarover ik u tijdens de najaarsreunie graag verslag doe.

Willem de Graaf



Ik heb een uitvoerig en voor de fanatieke zeilers onder ons misschien interessant

onderzoek gedaan naar de elementen die de handicap van schepen beïnvloeden. Van

belang voor de serieuze wedstrijdzeiler en behoorlijk complex.

Op de website staat een uitgebreid artikel over het SW-handicapsysteem, het systeem

waarvan wij bij de voorjaarsreünie onze scheeps handicap afleiden. Het

Watersportverbond beheert het systeem. Voor elk type schip (voor zover ooit

aangemeld) zijn een aantal uitgangspunten vastgelegd voor de bepaling voor de SW

factor. Met behulp van een aantal correctie factoren kunnen schepen van het zelfde type

maar met andere uitrustingsstukken toch onderling verschillen.

In de tabel op de naaste bladzijde de uitgangspunten voor de vaststelling in de lijst van

het watersportverbond. Steeds wordt uitgegaan van een vaste 2-bladschroef en een

vaste kiel.

Het is elke vereniging toegestaan voor eigen zeilwedstrijden de SW factor aan te passen

met de behaalde resultaten uit het verleden als uitgangspunt. Het is lastig om

onderlinge kleine verschillen te corrigeren. Voor onze vriendschappelijke wedstrijd

tijdens de voorjaarsbijeenkomst houden wij het eenvoudig: we hanteren een vaste SW

factor per type, met maar één correctie factor, namelijk voor het gebruik van spinnaker

of halfwinder.

De belangrijkste correctie factoren zijn weergegeven in het artikel op de website.

Siem Poot, Trintella 42 "Double Dutch"









Waarom heet ons schip de Sint Elmo ?

Dat wordt een heel verhaal , zit stil en luister…..

Wim en ik zeilden al heel lang op de Maasplassen bij Stevensweert, het dorp waar Wim

geboren en getogen is. En waar hij het botenopknap- en zeilvirus heeft opgelopen.

We begonnen met een ijzeren kajuitzeilbootje van 7 meter, door ons gerestaureerd ,

daarna een Aldebaran , ook een leuke polyesther kajuitzeilboot van 8,5 meter die half

gezonken was in de haven van Stevensweert waar we, na dat we deze geschilderd en

opnieuw ingetimmerd hadden elk weekend leuke tochtjes mee maakten op de

Maasplassen.

Tot de zomer 1999 Wim in de haven in Wessum een verbrande Trintella 53 tegen kwam.

Als een jonge enthousiaste hond bleef hij om de “Aquarius “ heen springen , want hij

zag meteen dat dit een bijzonder zeilschip was. Daar was ik niet blij mee , ik was hoog

zwanger en zag enorm tegen dit project op aangezien dit geen klein bootje betrof maar

een heus schip totall loss en ik zag Wim al elke avond weg van huis en de kinderen niet

voor een paar maanden maar jarenlang……… Dus ik riep: “een echtscheiding is duurder

!”

Gelukkig is het allemaal goed gekomen en is de Aquarius naast onze boerderij in

Schinveld komen te liggen. Geregeld met uitzonderlijk Vervoer, RDW, politie voor- en

achter , op een vrachtwagenonderstel en met een grote trekker.

En Wim had beloofd dat hij pas ná de bevalling en alle kraamvisite zou starten. Dat werd

dan april 2000. De eerst paar jaar alleen bezig geweest met verwijderen van alle

verbrande lagen en opbouwen met glasvezel en triplex en epoxy , nieuwe bekabeling ,

leidingen, motorrevisie. Daarna opnieuw ingetimmerd en zoveel mogelijk oude

betimmering gebruikt, als ook toiletpotten en wasbakken en motorrevisie . Ondertussen

ben ik mij gaan bezighouden met een nieuwe naam.

Mijn hobby is ikonen schilderen, en zodoende kwam ik op Sint Elmo, dat is namelijk

een beschermheilige van zeevaarders. Je komt hem vaker tegen op Sardinië en andere

eilanden in de Middelandse zee (net als Sint Nicolaas ) Denk aan de Sint Nicolaas kerken

rond de Zuiderzee.

Verder is Sint Elmus of Sint Elmo ook de beschermheilige van vuurtorens en is het Sint

Elmus vuur naar hem vernoemd. U snapt het al, vuur en vlam , beschermheilige van

zeevaarders de verbrande Aquarius en ikonen……. Een ikoon geschilderd van Sint Elmus

,hangt aan boord. Enfin, na 6 jaar was de St. Elmo af , weer teruggebracht in 2007 naar



Wessum en daar te water. Daarna via Zeeland mast en zeilen erop en op naar Oostende

en de zee. Diverse tochten gemaakt naar Londen, Zuid- Oost kust Engeland , naar

Zweden en Noorwegen, Denemarken en onze mooie wadden en IJsselmeer.

We zijn ontzettend blij met het zeilschip en hebben er heel veel leuke momenten mee,

St.Elmo ligt inmiddels in Amsterdam en daar kwamen we jullie tegen en werd gevraagd

naar ons verhaal , bij deze !

Veel zeilgroeten van Wim en Vero. a/b St.Elmo



Dit is deel 3. De eerste delen zijn ook op de website van de Trintella vereniging te lezen.

Hedda Visser, Walewijn de Vaal en hun driejarig zoontje Quirijn vertrokken zomer 2014

met hun Trintella 38 'Antares' voor een zeilreis van minimaal een jaar. Hun plan ligt

redelijk open. In februari 2015 staken ze de Atlantische Oceaan over naar Suriname. Het

orkaanseizoen brachten ze door in Trinidad en Grenada. Daarna trokken ze door de

oostelijke Cariben. Verslag drie van hun zeilreis. De eerdere verslagen zijn terug te

vinden op de website van onze vereniging.

EEN ZEE VAN TIJD?

Toen wij enkele jaren geleden besloten om een ‘rondje Atlantic’ te gaan varen, planden

we een jaar voor die tocht, zoals velen doen. In de navolgende jaren, terwijl wij geld

spaarden en onze Trintella 38 ‘Antares’ op orde brachten, volgden we zeilers die

onderweg waren. Een jaar vloog voorbij, zo leerden we uit hun verhalen. ‘Kunnen we

niet twee jaar op reis?’ peinsde Hedda hardop terwijl ze in Excel door ons spaarschema

scrolde. ‘Als we bijvoorbeeld een paar maanden eerder aan boord gaan wonen. En we

brengen onze uitgaven nog verder terug...’.

Bij ons vertrek uit Nederland hadden we een budget voor twee jaar, met een ruime post

onvoorzien. In vergelijking met ons initiële plan van een jaar, leek twee jaar opeens een

zee van tijd. Maar nu we al anderhalf jaar onderweg zijn, knaagt er iets.

NOORDWAARTS

Begon ons vorige verslag

met de alineakop

‘zuidwaarts’, nu past de

tegenovergestelde

richting. In Trinidad stond

Antares afgelopen

september een week op

de kant voor onderhoud.

Daarna voeren we naar

Grenada, ruim tachtig mijl

noordelijker. Zo relaxed als die tocht hadden we sinds ons vertrek uit Nederland nog

niet meegemaakt. Halve wind tussen de 14 en 18 knopen, dat gebeurt wel vaker. Maar

die golven. Die deining. Altijd maken ze de tochten hobbelig, vaak oncomfotabel,

regelmatig vervelend. We weten eigenlijk niet anders. Maar vandaag is de zee

Op de werf in Trinidad



onwerkelijk kalm. In stilte turen we allebei over het water. ‘Zou er iets aan de hand zijn?’

doorbreekt Hedda de stilte. ‘Stilte voor de storm? Dat wij dat niet gezien hebben ofzo?’.

We zijn de vlakke zee zo ontwend, dat we er zenuwachtig van worden. ‘Er was niets

vreemds te zien op de weerkaarten’ zeg ik. We luisteren die avond nog maar eens extra

goed naar een weerbericht op de SSB radio. Niets bijzonders. Voorzichtig ontspannen

we en genieten van de tocht. ‘Als het altijd zo zou zijn, dan vaar je toch voor je plezier

de wereld rond’ vindt Hedda. Ik ben het helemaal met haar eens. Helaas is het een

uitzondering.

EILAND HOPPEN
Toch varen we in de

naliggende maanden vaker

over een vlakke zee. Dat

komt dan steevast doordat

we aan de lijzijde van een

Caribisch eiland varen,

terwijl we tussen Trinidad en

Grenada in de volle

openheid van de oceaan

voeren. Ach, mag een mens

ook eens een rustige

overtocht hebben? En wat te

denken van een boot? Alhoewel het gestuiter onze Trintella minder lijkt te deren dan

ons.

De oostelijke Cariben zijn een relatief makkelijk vaargebied, met dagafstanden van

maximaal rond vijftig mijl. We wachten in Grenada een paar weken tot het

orkaanseizoen op haar einde loopt en varen dan verder noordelijk. De eilanden van de

Grenadines lijken door een reus in zee te zijn gedrapeerd, het telt rond de honderd

eilanden en rotsen, waaronder de Tobago Cays waar het prachtig snorkelen is bij het rif

en tussen schildpadden en roggen. Andere eilanden in dit gebied zijn Carriacou, Union

Island, Mayreau, Canouan en Bequia.

Die laatste spreek je uit als Bekwee. De sympathieke hoofdplaats Port Elizabeth ligt aan

een ruime beschutte ankerbaai waarlangs een wandelpad loopt met winkeltjes en

restaurants. We bezoeken een bedrijfje dat modelboten bouwt. Prachtig gedetailleerd.

Had ik maar de 8000 USD om een model van Antares te laten maken! Naast het geld

ontbreekt het mij ook aan de romptekeningen van een Trintella 38. Mocht iemand die

hebben, ik hoor het graag. Stuur even een mail naar sy.antares@yahoo.com. Dan kan ik

Voor anker bij Tobago



misschien eens een halfmodel maken van onze boot.

KAT EN MUIS

Aan de lijzijde van Sint Vincent spelen we een kat en muis spel met de wind, zoals we

langs veel vulkaaneilanden doen. Met een rif in het grootzeil scheuren we in een

regenbui onder het eiland. Buien denderen langs de steile vulkaanhellingen naar

beneden en sleuren Antares met acht knopen door de vlakke zee. Even later klaart het

op en dobberen we met anderhalve knoop noordwaarts in afwachting van de volgende

bui die ons weer topsnelheid brengt.

Op Martinique voelen we ons in Frankrijk. De Franse keuken met Caribische invloeden,

Franse kentekens, straatnaamborden, stokbrood, wijn. Franse supermarkten met

aanlegsteiger voor de bijboot. Ook de vegetatie oogt eerder Frans dan Caribisch. We

wandelen tussen weilanden met grazende koeien en wanen ons nabij het Franse dorp in

de Vendee waar Hedda’s ouders wonen. Volgens Hedda fluiten de vogels op Martinique

zelfs Frans.

ANTARES

Voor wie onze eerste twee verslagen heeft gemist –ze zijn te vinden op de TVK website-

onze T38 is sloopgetuigd, uit 1978 met bouwnummer 1003. De vorige eigenaren

voeren haar rond de wereld,

wellicht herinnert u zich hun

presentatie tijdens een TVK

hemelvaartsweekend. Wij zijn

sinds 2010 eigenaar en

kochten de boot bewust een

paar jaar voor ons vertrek. Zo

konden we Antares tot in

detail leren kennen en allerlei

zaken naar onze hand zetten.

We vervingen verstaging,

zeilen, motor en wat ramen. Schilderden romp, kuip, opbouw en bilges, vervingen

huiddoorvoeren, schoonden het electra op en ach, u kent het wel. Onze klus- en

wensenlijst was eindeloos en ook onderweg blijven we natuurlijk bezig. Maar bovenal

genieten we van onze Trintella. Een stevig gebouwd robuust schip dat ons vertrouwen

geeft. Ze is niet de snelste van de ankerbaai, zeker niet met alle bagage die je meesleept

op zo’n zeilreis.

KERST OP ANTIGUA

Antares



We bezoeken verschillende watervallen op Dominica, brengen een aantal weken op en

rond Guadaloupe door en vieren kerst op Antigua. Een straatfeest op eerste kerstdag

doet ons denken aan Koninginnedag in Nederland. Zon, korte broek, t-shirt, bbq. Het is

onwerkelijk dat we kerst vieren. ‘Volgend jaar weer kerst in de kou’ zeg ik als we met de

bijboot terugvaren naar Antares. ‘Tenzij we... laten we ons geld nog maar eens tellen’

zegt Hedda. Een vluchtige blik in Excel leert ons dat we duizenden euro’s te kort komen

voor nog een jaar extra.

HOE VERDER?

Op Sint Maarten bekijken we nog eens kritisch onze financiën. ‘Het zou kunnen...’ zegt

Hedda aarzelend. Als zij dat al zegt, dan is het mogelijk. Zij begroot altijd voorzichtig.

We doen het, zo besluiten we. Nog maximaal een jaar. Misschien korter, al betekent dit

dat Antares op transport terug naar Europa moet. Nu zijn wij daar niet bepaald rouwig

om; echte zeebonken vinden zo’n oceaanoversteek helemaal het einde, wij vinden het

vooral een heel eind. Nu ja, dat is voor later zorg. Eerst maken we een plan voor

komende zomer. Mocht dat plan doorgaan, dan hebben we eind van de zomer een foto

van Antares op een magische plek. We zullen u er dan zeker van op de hoogte stellen

via dit blad, met begeleidende foto uiteraard. Maar u weet het, plannen van zeilers zijn

in zand geschreven.

Voor nu wensen wij u vanuit Sint Maarten een goed vaarseizoen. We hopen dat u de

zomer van 2016 zul ervaren als een zee van tijd.

Walewijn de Vaal

Sy Antares

Antares is te volgen

op

www.antaresopreis.

blogspot.nl

Bemanning Antares



Een fata morgana?

Alle Engelsen die we onderweg vroegen naar de Scilly-eilanden roemden de eilanden.

Een idyllische plek zou het zijn. Mòet je zien, zeiden de motorjachtvaarders die we

spraken in Little Hampton en van wie we zelfs brochures kregen. Maar de Scilly’s zijn

omgeven door de oceaan. En er is geen marina, alleen meerboeien en ankerplekken. Je

hebt er beslist rustig weer nodig. Zijn die Scilly’s een realistisch reisdoel?

Eindelijk was in 2015 ook Astrid gestopt met werken, en konden we de gedroomde

lange zeilreis met onze Trintella IIa gaan maken. We hadden Het Kanaal nooit verder

bezeild dan Poole aan de Engelse en Fécamp aan de Franse kant. In Fécamp lagen we

ooit dagenlang verwaaid tot... het tijd was om terug te keren naar de verplichtingen

thuis.

Ook op de reis in 2015 speelden de westelijke winden ons parten: wachten in Dover,

wachten in Brighton, wachten in Yarmouth. Steeds weer die wind die te hard pal uit de

richting blies waarheen we wilden gaan. Stuk voor stuk leuke plaatsen, dat wel, dus we

vermaakten ons goed.

Dat vermaak bestaat ook uit de contacten met andere zeilers. In Brighton spreek ik John,

met zijn zelfgebouwde stalen jachtje, dat een luik heeft, waardoor het haast een

onderzeeër lijkt. Handig als je, zoals hij deed, IJsland bezeilt. Zijn jacht was eigenlijk te

stijf, vertelt hij. Ik leer van hem dat daardoor de zeilen harder slijten. Logisch eigenlijk.

(Foto)

Een Engelsman in Yarmouth, op Wight, raadde ons aan om, vanwege de tegenstaande

winden, eerst naar het kanaaleiland Alderney te zeilen en vandaar terug over te steken

naar Dartmouth. Dan hoef je de Lyme Bay niet te bevaren, was zijn redenering, want dat

is een traject dat pal in zuidwestelijke richting voert. Op Alderney moet je dan wachten

op een noordwestelijke wind, wil je Dartmouth kunnen bezeilen. Maar dan wacht je vast

niet lang.

We ervaren dat het weer in Het Kanaal een cyclisch patroon heeft. Dat klopt met de

bewering van Clemens Kok in zijn onvolprezen pilot over Het Kanaal: een paar dagen

rust door een passerende rug van hoge druk, en dan weer storingen met stevige

westelijke winden.

Vanuit Yarmouth zeilen we met spetterend buiswater bij 5 Bft aan de wind naar Old

Harry, de kaap bij Studland Bay (foto). Daar ankeren we een nacht in de luwte van de



kliffen. De dag erop is de wind rustiger en is het net bezeild tot aan Portland, met zijn

gigantische marinehaven. Liever dan de luxe marina daar pikken we een gratis meerboei

op. De volgende dag toch maar de oversteek van de Lyme Bay gewaagd. De nog steeds

westelijke wind is verder ingezakt, dus het wordt een lange dag motorzeilen, tot

Dartmouth. Eindelijk een plek waar we niet eerder zijn geweest per boot.

In Dartmouth zijn er wel drie marina’s. Ze liggen in de rivier en we kiezen degene die

wat verder stroomopwaarts ligt. Dartmouth is mooi èn wonderlijk. Er is een station

zonder trein: een naburige landeigenaar weigerde ooit de aanleg van het spoor over zijn

bezit. Aan de overkant van de rivier de Dart, vanuit het plaatsje Kingswear loopt wel een

trein, een fantastische ouderwetse stoomtrein. Op de rit naar Paignton aan de Torbay

maakt hij een tussenstop in Greenway, de voormalige residentie van de welbekende

schrijfster Agatha Christie. Mannelijke toeristen verdringen zich in bewondering rond de

locomotief als die met steenkool en water wordt bijgevuld.

Na Dartmouth varen we verder en doen het fraaie plaatsje Salcombe aan en daarna de

stad Plymouth. Dan volgt Fowey, in Cornwall, waar we in de riviermond liggen te rollen

aan de meerboei, want de zuidwestelijke wind slaagt erin ons zelfs binnengaats bezig te

houden.

We geloven zo onderhand niet meer dat de westelijke winden zich voor een kleine week

zullen koest houden. Want dat heb je nodig om de Scilly-eilanden per jacht te kunnen

bezoeken: een dag of vijf van rustig, stabiel weer. Maar anders dan in Nederland zit een

kalme weersperiode er niet in, denken we. En al helemaal geen hitte; niet meer dan 22

graden werd het in deze Engelse zomer. We moeten tot onze spijt de droom van de

baaien en stranden van de Scilly-eilanden vergeten.

We keren terug langs de Engelse kust en bezoeken de prachtige Yealmrivier. Zelfs in de

mist en drizzle, waarop

we een paar dagen

worden getrakteerd, is

die te genieten. Na

Brixham en Exmouth

doen we nogmaals

Portland aan en

bezoeken ditmaal het

schiereiland zelf.

Vandaar steken we over

naar het kanaaleiland
Baai Alderney



Alderney. De oversteek doen we bij gebrek aan wind op de motor. Nabij het eiland

vernemen we via de marifoon een windverwachting van 7 beaufort uit het noordoosten.

Zo’n wind blaast recht de baai van Alderney in, en alleen een gek gaat daar dan aan een

boei hangen, aldus de Shellpilot. In lichte paniek roepen we de haven van Alderney op.

De havenmeester raadt ons aan een meerboei te kiezen aan de oostkant van de baai. De

voorspelling komt gelukkig niet uit.

De dag erop wordt NW7 voorspeld. Welja. We besluiten de boot te verleggen naar een

meerboei achter de gigantische muur die de baai van Alderney afschermt van de zee.

Deze noordwestenwind komt wel, maar de plek is niet gunstig, want nadat de wind is

afgenomen komt een deining de baai binnenlopen, die de boot heel hinderlijk doet

rollen. Van slapen komt niet veel terecht. De havenmeester die de 20 ponden liggeld

komt innen kent het merk Trintella. Hij meent dat de werf in Den Bosch ook snelle

motorboten fabriceerde. (Foto baai)

Alhoewel Alderney een langer bezoek waard is, besluiten we na een rondwandeling

langs de oever van het westelijke deel al weer af te varen naar het eiland Guernsey. De

weersvoorspelling is de schuldige van dit snelle vertrek: we vrezen voor meer onrustige

nachten. Na Guernsey bezoeken we de stad Cherbourg. De Vlaamse heren op hun

stoere Fisher 37 die we daar ontmoeten, hebben de sprong naar de Scilly-eilanden

evenmin gewaagd.

Na Cherbourg bevaren we de baai van de Seine en doen diverse havens aan. We

ontmoeten de Engelsman David, een kenner van het gebied, die erover schrijft voor het

blad Yachting Monthly. Zijn 28-voets traditionele “gaffer” heeft een vaste ligplaats in de

jachthaven van Carentan, want in zijn woonplaats Chichester aan de overkant van Het

Kanaal is de marina vijf keer zo duur.

Alweer ondervinden we belangstelling voor onze Trintella – nu van Nederlanders. In

Deauville ontmoeten we een andere Trintella, een 45-voeter. Ik mag het royale interieur

bewonderen. De familie bezocht de Scilly-eilanden wel, en beleefde er aan de meerboei

windkracht 8. Die wind was uit te houden, maar dat gold niet voor de deining die de

baai kwam binnenlopen nadat de wind was geluwd. “Alsof we in de branding lagen te

rollen”, zo omschreven deze zeilers het drama. Het zit kennelijk niemand mee met die

Scilly-eilanden!

Peter Rotte

penningmeester



Een Makreel vangen met een plankje: Hoe maak ik die paravaan zelf?

Zaag een plankje van ongeveer 19 cm lang en 9 centimeter breed. De voorkant schuin je

af onder een hoek van 45 graden. De dikte is 8 mm.

Aan de voorkant boor je twee gaatjes in de lengteas op 3,5 en 5,5 centimeter. In

diezelfde lengteas, maar dan op 2,5 centimeter van de achterkant, één gaatje. Door de

twee voorste gaatjes haal je een dikke lijn (vliegertouw of dikke vislijn) waaraan je de

sleeplijn kan bevestigen. Door het achterste gaatje haal je de sleeplijn. Je kunt hiertussen

nog wartels bevestigen zodat je snel van lijn kunt wisselen als deze onbruikbaar zou

raken. Het scheelt in ieder geval veel geknoop. Voor de sleeplijn kun je nylon lijn

gebruiken van een paar millimeter dik. Haalt wat gemakkelijker binnen dan een dikke

vislijn.



Soms vang je een Makreel. Aangenomen dat een ieder weet hoe die schoon te maken en

te bakken:

Voorbereiding

Verwijder vel en graten van de makreel en probeer zo groot mogelijke stukken over te

houden.

Snij de uit in snippers en vermeng met de mayonaise en een beetje citroensap.

Snij de augurken in de lengte in plakjes.

Snij de broodjes open

Bereidingswijze

Besmeer de broodjes met het mayonaisemengsel. Daarop wat sla en wat plakjes augurk.

Dan makreelstukken en eindig met wat plakjes tomaat. Strooi hier wat peper en zout

over en je broodje is klaar.








