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Voorjaarsbijeenkomst – mei 2017 

De Voorjaarsbijeenkomst van de TVK is altijd in het Hemelvaartweekend en die 

valt dit jaar laat: van donderdag 25 mei tot zondag 28 mei. Tijd genoeg om de 

boot vaarklaar te maken! 

Plaats van handeling zal de Bataviahaven in Lelystad zijn, aan de Markermeer-

kant van de sluis. 

We zijn bezig om een voor iedereen interessant programma samen te stellen, 

voor deelnemers met boot, maar ook voor leden die zonder boot willen 

aansluiten. Een programma vol gezelligheid en gelegenheid om te ontmoeten, 

om bij te praten en plannen te maken voor het komend vaarseizoen.  

Dus zet die dagen alvast in je agenda. Zo gauw we het programma rond 

hebben horen jullie meer. 

   
 

  

 
 

 



 

TVK op Facebook 

De vereniging heeft nu ook een eigen Facebookpagina. Indien je gebruiker 

bent van dit nieuwe medium, word je van harte uitgenodigd mee te kijken of 

nog beter je berichtjes op de site te plaatsen en te delen met anderen. Delen 

met andere Trintella eigenaren over je reizen en wat je afgelopen winter hebt 

verbeterd en opgeknapt aan je boot is leuk en informatief. Het verhoogt de 

betrokkenheid tussen de leden met dezelfde passie  
 

 
 

 

Nieuwe leden 

We hebben afgelopen periode weer een aantal nieuwe leden mogen 

verwelkomen. En een paar uit bijzondere landen. Fantastisch om te zien dat de 

TVK nog steeds een goede bekendheid geniet onder buitenlandse Trintella 

eigenaren. En onze website weten te vinden. 

Welcome aboard aan: 
·         Bert Michiels en Lydia Nevelsteen met een Trintella la, genaamd Pinta 

·         Wolfgang Willutzki met een Trintella la, genaamd Anais uit Duitsland  
·         Crtomir Princic en Karin Pirnat met een Trintella 38, genaamd Trintella uit Slovenië 

·         James Sidaway met een Trintel l, genaamd JARA uit Guatemala  
   

 

 
 

 

TVK op de HISWA 

De HISWA opent van woensdag 8 Maart t/m zondag 12 maart zijn deuren. De 

Federatie Polyclassics heeft weer een stand, die op woensdag 8 Maart door de 

TVK zal worden bemand. Als publiekstrekker voor de FPC staat er een 

Marieholm opgesteld omdat deze zustervereniging van de TVK binnen de FPC 

dit jaar 50 jaar bestaat. Een jubileum dat de TVK in 2018 staat te wachten. 

   
 

 
 

BOOT Düsseldorf  
Het bestuur heeft samen met Mevrouw Riekie Wever, de beschermvrouwe van 

de TVK, op 24 januari 2017 BOOT bezocht. Speciale belangstelling ging uit 



 

naar de prachtig gerestaureerde Trintella la, de Anais. Een project waarover 

eerder op de website en in ons clubblad is gepubliceerd. Het bestuur werd 

verwelkomd door de eigenaar en restaurateur Wolfgang Willutzki, die 10 jaar 

aan dit bijzondere project heeft gewerkt. Nadat we vol verwondering kennis 

hebben genomen van zijn restauratieproject hebben we hem gefeliciteerd en 

een exemplaar van ons fraaie boek Trintella Yachts overhandigd. Met uiteraard 

een persoonlijk geschreven bericht. We hopen dat Wolfgang nu een fraai 

vaarwater verkiest in Nederland zodat de kans groot is dat we deze mooie 

Trintella ook vanaf het water kunnen begroeten en bewonderen. 

   
 

  

 
 

De vernieuwde TVK-website gaat op 1 april a.s. live!  
Het afgelopen jaar hebben we op diverse fronten aan vernieuwing en 

verbetering van onze website gewerkt: 

In het openbare gedeelte van de website leggen we de nadruk meer op 

informatie over de evenementen en op het - voor alle eigenaren - ontsluiten van 

de grote hoeveelheid informatie die we hebben over de werf en over de 



 

schepen. Daarnaast besteden we meer aandacht aan reisverhalen van de 

leden. Onder de naam TVK-shop is het assortiment clubartikelen beter 

toegankelijk gemaakt. 

  

In het gedeelte van de website dat via inloggen alleen voor TVK- leden 

toegankelijk is vindt u o.a. het Vriendenboek - de digitale opvolger van het 

Smoelenboek - waarin van alle leden alleen die informatie staat die het 

onderweg ontmoeten vergemakkelijkt. Die informatie kan door de individuele 

leden zelf worden beheerd en aangevuld! Het boek kan langs meerdere 

ingangen worden doorzocht, zoals op scheepsnaam of op naam van de 

eigenaar. 

Uiteraard hebben we de website gekoppeld met Facebook. 

Omdat naast de upgrade van de website-software ook de architectuur 

vernieuwd moest worden hebben we die gelegenheid aangegrepen om de 

indeling, de presentatie en de uitstraling van de website te moderniseren. 

  

Er zullen zich ook na de lancering ongetwijfeld nog kinderziektes openbaren. 

Ook het vullen van de verschillende rubrieken en het in het Duits en Engels 

vertalen van de belangrijkste informatie zal wat meer tijd vragen. Voor 

eventueel ongemak vragen wij daarom uw begrip. 

  

Verbetersuggesties zijn welkom op webmaster@trintella.org. 
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Diashow met mooie actiefoto's op de homepage. 
 

 
 

 

Profieltekeningen van de Trintella 40A en de 44 gereed! 
We breiden de collectie profieltekeningen van onze schepen geleidelijk aan uit. 

De serie Klassiekers, Center Cockpits en Flush Decks en de 42 is nu 

compleet.ook de 44 beschikbaar! En van de A serie is nu ook de eerste 

beschikbaar, de 40A. 

                                          

De profieltekeningen inclusief omlijsting zijn te koop voor € 15,=. (exclusief 

verzendkosten). 

Je kunt de profieltekening van je boot eenvoudig bestellen via de TVK-shop op 

de website.  

   
 



  

 
 

Motorstoring door vervuilde dieselolie 



 

Door bacteriën vervuilde gasolietanks zorgt bij veel booteigenaren voor 

vervelende en onveilige situaties op het water. De belangstelling voor dit thema 

neemt snel toe. Zeker nu alle watersportmedia hier afgelopen jaren al eens 

aandacht aan besteed hebben en Peter van der Waa komende maanden voor 

drie zeilverenigingen (voor federatie Polyclassics op 4 maart in Lelystad) 

hierover een presentatie geeft. Een zeer uitgebreid en informatief artikel heeft 

in het laatste nummer (264) van Toerzeilers gestaan. TVK heeft eerder een 

Technische Informatie Bulletin hierover gepubliceerd. 

Voor een ongestoord zeilseizoen willen we dit onderwerp graag nog eens 

onder de aandacht van onze leden brengen.    

   
 

  

 
 

   

Jubileumjaar 2018 - TVK bestaat 50 jaar 
 

Vijftig jaar geleden opgericht! 



 

Volgend jaar is het 50 jaar geleden dat een groep Trintel en Trintella eigenaren 

zich verenigde onder de naam ‘Commissie van Trintel en Trintella zeilers’. 

Initiatiefnemers van het eerste uur in 1968 waren Joe Butzelaar, Jan Buyze, 

Jules Coppens en Ad van Gent, samen met Anne Wever. 

De eerste Voorjaarsbijeenkomst werd in het Hemelvaartweekend van 1969 

gehouden in Veere. 

Omdat de groep deelnemers groeide en de Commissie de werf in die moeilijke 

economische tijd niet tot last wilde zijn werd de Commissie in 1984 omgevormd 

tot de vereniging Trintella Vriendenkring. De drijvende krachten achter dit 

initiatief waren destijds Jan Greve (werd secretaris in het bestuur), Bruno 

Wijnants (werd voorzitter), H. Schouten (werd penningmeester), samen met 

Herman van Hemeldonck, (B), J. Rommerskirchen (D) en Ben Wouters. Anne 

Wever bleef als adviseur betrokken. 

  

Dat gaan we vieren! 

Inmiddels is de vereniging dus vijftig jaar jong en springlevend. En dat gaan we 

vieren ook! 

We willen de Voorjaarsbijeenkomst 2018 weer in Veere organiseren en dat zal 

een extra feestelijke jubileum-editie worden, ook voor leden die niet met een 

boot deelnemen of geen boot meer hebben. 

Van de Najaarsreünie in november gaan we het echte jubileumfeest maken. 

We willen dat feest vieren in Den Bosch, voor zoveel mogelijk leden. 

  

Ideeën en suggesties? 

We denken nu al na over de concrete invulling van de feestelijkheden, maar 

willen graag ook ideeën van onze leden. Dus heb je een idee of een suggestie 

voor de viering van het jubileum, aarzel niet en dien het in! E-mail: 

p.vanderwaa@trintella.org. 

Goede ideeën zullen we omarmen, waarbij het kan zijn dat we je zullen vragen 

mee te helpen om je idee te verwezenlijken. 
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