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Van de voorzitter

Deze mooie zomer was het aanmerkelijk drukker op het water dan gewoonlijk.
Restricties vanwege de coronamaatregelen in de havens hadden nauwelijks
gevolgen voor onze zeilvakanties. Het leek er zelfs op dat de havens drukker bezet
waren dan andere jaren. De Waddenhavens waren zelfs langere tijd overvol.

Het einde van het zeilseizoen komt nu langzamerhand in zicht. Voor de TVK is dit de
tijd om de Najaarsreünie zijn definitieve vorm te geven en vaste afspraken te maken
met onder andere horecagelegenheden. 
Gezien de ontwikkelingen rond de coronapandemie heeft het bestuur besloten dit
jaar geen Najaarsreünie te organiseren. We vinden het erg jammer dit besluit te
moeten nemen, maar aangezien het aantal besmettingen eerder toe- dan afneemt
en het feit dat veel reüniegangers tot de risicogroep behoren maakt dat we de knoop
nu doorhakken.
We beseffen dat dit, nadat we ook al geen voorjaarsbijeenkomst hebben gehouden,
voor velen een teleurstelling betekent. Maar wat in het vat zit verzuurt niet, we
hopen dat volgend jaar weer een bruisend ontmoetingsjaar zal worden.

In de tussentijd zijn we wel aan het zoeken naar mogelijkheden het onderlinge
contact tussen de leden te intensiveren. We hopen hier in de volgende nieuwsbrief



meer over te kunnen vertellen.

Het vervallen van de Najaarsreünie betekent dat ook de gebruikelijke Algemene
Ledenvergadering niet plaatsvindt. Hiervoor in de plaats zullen we het jaarverslag
2019-2020 publiceren in de volgende nieuwsbrief en de bijbehorende financiële
gegevens beschikbaar stellen op het besloten deel van de TVK-website. De
onderwerpen die de goedkeuring van de ALV nodig hebben (zoals de benoeming
van nieuwe bestuursleden) zullen ook in de volgende nieuwsbrief worden
opgenomen. We gaan er van uit dat jullie in deze uitzonderlijke tijden het met deze
gang van zaken eens zijn.

We wensen jullie allen veel gezondheid toe.

Namens het bestuur, 
Helms van der Vegte, voorzitter
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Relauch van het merk Trintella



Tijdens het 50-jarig jubileumfeest van de TVK in 2018 in het clubhuis van de Viking
in ’s-Hertogenbosch hebben onze beschermvrouw van de TVK, Mevr. Riekie Wever
en Joop Doomernik (TVK lid en jachtbouwer) een prachtige onthulling gedaan in de
roemrijke geschiedenis van het merk Trintella. De onthulling van een totaal nieuw
concept Trintella jacht. Sinds de sluiting van de werf in 2002 zijn er geen Trintella’s
meer gebouwd op de werf waar ooit Anne Wever begon aan zijn succesvolle
loopbaan als bouwer van luxe zeiljachten van wereldfaam. Met de sluiting van de
werf is ook het merkrecht onder het stof verdwenen.

Joop Doomernik heeft het merk weer weten te bemachtigen en zag zijn droom, ooit
zelf Trintella zeiljachten bouwen, steeds dichterbij komen. Hij ging met zijn eerste
ideeën voor een type Weekender zeiljacht langs diverse jacht architecten en besloot
uiteindelijk met niemand minder dan de beroemde Argentijnse architect Germán
Frers in zee te gaan. Hij was in staat de ideeën van Joop het best te verwezenlijken.
Het concept werd verder uitgebouwd tot een zeer fraai en modern design Trintella in
een 45 en 50 ft versie. Met de modernste ontwerp technieken kregen de Trintella’s
hun definitieve uiterlijk.

Op 30 juni 2020 was het moment aangebroken om de Trintella 45 en 50 aan de pers
te tonen. Dit keer niet zoals Anne Wever in de zeventiger jaren zijn nieuwe Trintella’s
met schaalmodellen aan het publiek toonde op de botenshows maar anno 2020 via
Facebook en Instagram. De reacties van de internationale pers waren
overweldigend en de herintroductie van Trintella riep veel positieve reacties op bij de
grote watersport magazines zoals het Duitse Yacht en Amerikaanse Yachting World.
Lees meer hierover in het artikel uit het blad “Jachtbouw” op onze website en
vergeet niet de website trintellayachts.com te bezoeken.

We zullen in de komende Nieuwsbrieven en onze website verder aandacht besteden
aan de lancering van deze nieuwe Trintella serie.

Update Trintella schaalmodellen

https://trintella.org/actueel/nieuws
http://trintellayachts.com/


Het achterhalen van Trintella schaalmodellen vordert. Peter van der Waa heeft een
belangrijke bron van kennis aangeboord, namelijk de zoon van de modelbouwer die
de bouw van de meeste modellen voor zijn rekening nam.
Daarnaast is het model van de Trintella IIIa uitgebreid gefotografeerd door ons lid
Peter Vincent van der Linden (Trintel I, Eabora, www.petervincent.nl) die wij daar
hartelijk voor bedanken. Alvast 1 foto als sneak preview.

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

 

 

http://www.petervincent.nl/


Peter Flach (Nederland) met een Trintella Ia genaamd Alkyone
Bert van Breugel (Nederland) met een Trintella Ia genaamd Zilverzee
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