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Meld je ook aan voor de Voorjaarsbijeenkomst in Lelystad! 
  

De Voorjaarsbijeenkomst vindt dit jaar plaats van 25 tot 28 mei dit jaar, dus 

lekker veel tijd om de boot vaarklaar te maken en op je gemak naar Lelystad te 

varen! 

Plaats van handeling in deze jonge stad is de prachtig gelegen Bataviahaven, 

aan de Markermeer-zijde van de Houtribsluis. De ambiance in en rond de haven 

heeft nautisch veel te bieden en is verrassend gezellig. 

  

Programma  

We hebben weer een interessant en gezellig programma voorbereid, waarvan je 

de details kunt lezen in het clubblad en op de website. 

Over het Concours de Créativité, over de invulling van de tweede dag (vrijdag) 

en over het konvooi naar het noorden vertellen we in deze Nieuwsbrief meer.  

  

Leden zonder boot zijn weer van harte welkom!  

Ook dit jaar nodigen we leden zonder boot weer van harte uit om één of meer 

dagen aan te sluiten. Overnachtingsmogelijkheden in Lelystad zijn er voldoende 

en in grote variëteit. Het is wel verstandig om tijdig te reserveren. 

  

Weer veel klassiekers?  

Vorig jaar hadden we een mooie opkomst van deelnemende klassiekers en zo 

zien we dat graag. Ook dit jaar hopen we weer veel Trintels en Trintella’s I(a) en 

II (a) te mogen verwelkomen! Die zijn dan ook weer van harte uitgenodigd! 



 

  

De kosten 

We hebben de kosten van deelname ook dit jaar op €60 per persoon weten te 

houden. Voor kinderen tot en met 12 jaar is deelname gratis. Voor de liggelden 

hebben we een gereduceerd tarief kunnen afspreken, van €1,55 per meter per 

nacht. De liggelden rekenen we collectief af, dus het bedrag gaarne middels het 

aanmeldingsformulier voldoen. 

  

Aanmelden 

Aanmelden is eenvoudig: bij het clubblad is een aanmeldingsformulier gevoegd. 

Vul het volledig in en stuur het voor 15 mei ondertekend en gefrankeerd naar 

Trintella Vrienden Kring, p/a P. van der Waa, De Reusel 2, 5051 DA Goirle, 

Nederland. 

Je kunt het ingevulde en ondertekende formulier ook scannen en mailen naar 

secretaris@trintella.org. 

   
 

  

 
 

 

Concours de Créativité: leren van elkaars ervaringen en oplossingen. 
Tijdens de Voorjaarsbijeenkomst in Lelystad organiseren we op vrijdag weer 

een Concours de Créativité, dit keer voor alle series! De bedoeling van het 

Concours is om bij elkaar aan boord kennis te nemen en te leren van elkaars 

ervaringen en oplossingen die het onderhoud vergemakkelijken of het comfort 
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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 organiseerden we het Concours de Créativité – dat zijn naam met een 

knipoog ontleent aan het Concours d’Elegance, waarbij met de boten wordt 

gepronkt – primair voor de deelnemers met een Klassieker. 

Op veler verzoek organiseren we het dit jaar ook voor de andere series: voor de 

Center Cockpits (Trintella III, IIIa, IV, 41 en V), voor de Flush Decks (Trintella 

38, 44, 45, 53), voor de Trintella 42 en voor de Trintella A- en C- serie. 

  

Het werkt als volgt. 

De deelnemers van elke serie verzamelen zich met een nog aan te wijzen 

begeleider vrijdag om 16.00 uur op een af te spreken plaats bij de betreffende 

boten. 

Elke deelnemer kiest vooraf 1 of meer oplossingen op het gebied van 

onderhoud, comfort of vaareigenschappen die hij of zij wil presenteren aan het 

gezelschap. Dat kan op de steiger bij de boot of als dat handiger is op de boot. 

Elke deelnemer waardeert de gepresenteerde oplossingen met een cijfer tussen 

0 en 5 op een scoreblad. De waarderingen worden rond 18.00 uur als we alle 

deelnemende boten hebben gehad, bij de begeleider ingeleverd. Die berekent 

welke oplossing de hoogste waardering heeft geoogst. De winnende oplossing 

zal voor het diner op zaterdagavond bekend worden gemaakt. 

De oplossing zal worden gedocumenteerd en op de TVK-website worden 

geplaatst. Naast die eer ontvangt de bedenker een versnapering voor de kille 

zomeravond. 

   
 



  

 
 

 

Presentaties over duurzaam varen tijdens de Voorjaarsbijeenkomst 
  

Tijdens de  Voorjaarsbijeenkomst – op vrijdagmiddag 26 mei - bieden we 

geïnteresseerde deelnemers een tweetal presentaties aan over duurzaam 

varen. 

De presentaties vinden plaats in de Bestevaerkamer op de Bataviawerf. 

De toegang is gratis. 

  

Van 13.00 – 14.00 uur: Een duurzaam alternatief voor antifoulingverf. Spreker is 

Rick Breur van Finsulate (finsulate.com). 

  

Van 14.30 – 15.30 uur: Niels Tammerling en Tjerk Zweers vertellen ons over 

hun project Trintella4green (trintella4green.com), een CO2-neutrale wereldreis 

met hun Trintella IV La Reyna. Over een paar maanden willen ze vertrekken. 

  

Na afloop wandelen we terug naar de jachthaven, waar om 16.00 uur het 

Concours de Créativité begint.  
 

http://trintella.us12.list-manage.com/track/click?u=f66976227c23d9a3e357bdc9e&id=6b1ae5a21e&e=ae545b6dd6


  

   

 
 

 

In konvooi vanuit het zuiden naar Lelystad: gemakkelijk en gezellig! 
De Voorjaarsbijeenkomst houden we afwisselend in het zuiden en in het 

noorden. Dit jaar is het Lelystad en dat rekenen we tot een noordelijke 

bestemming. Het is gebruikelijk om dan vanuit het zuiden in konvooi naar de 

bestemming te varen. Dat is gemakkelijk maar vooral ook erg gezellig! 

Dit jaar zullen Herman en Nancy Naegels (Beta Leonis, Trintella V) het konvooi 

naar Lelystad organiseren en leiden. 

Het zal van getijden en weersverwachtingen afhangen of we buitenom varen of 

binnendoor via de staande mastroute. En dat bepaalt op welke dag precies we 

vertrekken en wat de plaats van samenkomst zal zijn. 

Daarover zal tijdig vooraf met de deelnemers worden gecommuniceerd. 

Je kunt je opgeven bij Herman Naegels, telefonisch op 0032-475675407 of per 

mail aan hermannaegels@hotmail.com. 
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Jubileumjaar 2018: TVK bestaat 50 jaar!  
Volgend jaar is het 50 jaar geleden dat een groep Trintel- en Trintella-eigenaren 

de basis legden voor wat nu de Trintella Vriendenkring is! 

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. 

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

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

  



 

We willen graag ideeën en suggesties van onze leden 

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! Mailen naar: 

p.vanderwaa@trintella.org. 

   
 

 
 

 

Nieuwe leden 

We hebben afgelopen periode weer een aantal nieuwe leden mogen 

verwelkomen. 

Welcome aboard aan: 

·         Murray Oliver met een Trintella 29, genaamd Sirius of Avon 

·         Thomas de Baets met een Trintella la, genaamd Beaut 

·         Scott Cann met een Trintella 29, genaamd Morning Light 

·         Rainer Tölle met een Trintella llla, genaamd BARA 
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