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Van de redactie…… 

Volgens de meteorologische agenda hebben we nog een beetje zomer over. 

Een periode dat het Bestuur en de Redactie zich weer opmaakt om nieuwe 

activiteiten te plannen en hier en daar nog eens terug te blikken. Ook in deze 

Nieuwsbrief willen we weer een gevarieerd aantal onderwerpen met u delen. 

En….. we vragen extra attentie voor het onderwerp “Vrijwilligers Gezocht” 

   
 

 
 

 

Terugblik op de Voorjaarsbijeenkomst in Lelystad. 
Afgelopen Hemelvaartweekend (25 tot en met 27 mei) hielden we de 49ste 

Voorjaarsbijeenkomst. Plaats van handeling: de fraaie Bataviahaven in 

Lelystad. De belangstelling was - zeker voor de noordelijke editie – met zo’n 24 

boten en ruim 75 deelnemers prima! 

Het weer werkte wederom geweldig mee: zonnig met een aangename – soms 

zelfs subtropische - temperatuur en op zaterdag een pittige zeilwind. 

Een leuk en uitgebreid verslag van de bijeenkomst staat op de website, onder 

de tab Evenementen. Van harte aanbevolen voor degenen die erbij waren, 

maar vooral voor die leden die er dit jaar (nog) niet bij waren. 

   
 



  

 
 

 

Foto’s Voorjaarsbijeenkomst beschikbaar voor speciale printopties  
Tijdens de wedstrijddag heeft Jeroen Noot een prachtige fotoreportage 

gemaakt van alle deelnemende boten onder zeil in volle actie op het 

Markermeer. 

De deelnemers aan de wedstrijd krijgen binnenkort per mail een aantal foto’s 

toegestuurd voor eigen gebruik. Jeroen biedt bovendien de mogelijkheid om 

tegen betaling via de website van Oypo foto’s te laten printen op allerlei 

producten. De print-producten die Oypo aanbiedt variëren van een grote foto 

op speciaal papier tot het maken van wanddecoraties. Zeker de moeite waard 

om een prachtige actiefoto van je boot eens op een andere manier afgebeeld te 

zien. 

De opbrengst van de printproducten die via Oypo worden besteld komen ten 

goede aan de KNRM. Op de site https://www.oypo.nl/4A6D96A9E7ECFA7B 

staan de foto’s klaar om bekeken te worden en verder een instructie hoe de 

producten te bestellen. Ook zal er op de TVK site nog aandacht besteed 

worden aan instructie en achtergronden van deze service.   

   
 

http://trintella.us12.list-manage1.com/track/click?u=f66976227c23d9a3e357bdc9e&id=af1f13450b&e=ae545b6dd6


 

  

 

  

 
 

 

Vrijwilligers gezocht  
Ter versterking van de vele bestuursactiviteiten zoeken we leden die bereid zijn 

een bijdrage te leveren aan de toekomst van de TVK. Activiteiten waarvoor we 

versterking zoeken zijn o.a. 

·        Opmaak van het jaarlijks uit te geven TVK magazine. Nieuw format vanaf 2018. 

·          Opmaak en distributie/verzending van de digitale Nieuwsbrief 

·         Ontwikkelen en organiseren van evenementenprogramma 

·         Coördinatie TVK Shop 

·         Serie coördinator Trintella A en C serie 
Interesse?  Neem contact op met Peter van der Waa, secretaris@trintella.org 

voor nadere informatie over tijdsbesteding en gewenste kennis en 

vaardigheden. 

   
 

mailto:secretaris@trintella.org


  

 
 

 

Mevrouw Riekie Wever 80 jaar  
Veel leden hebben gehoor gegeven aan de oproep om onze Beschermvrouw 

Mevr. Riekie Wever een felicitatie te sturen ter gelegenheid van haar 80e 

verjaardag. Ze was zeer blij verrast met de overvolle brievenbus met felicitaties 

van leden over de hele wereld. Door middel van deze Nieuwsbrief wil ze dan 

ook iedereen hartelijk danken voor de warme belangstelling voor haar 

verjaardag. 

   
 



  

 
 

 

Nieuw in TVK Shop 

Aan het assortiment van onze TVK Shop zijn toegevoegd een sweater en een 

zoodie (een hoody met een rits). Voor kleuren, maten en prijzen download de 

catalogus op de website. 

Heeft u onze shop al eens bekeken? Bekijk de catalogus voor leuke cadeautips 

met TVK logo. 

https://trintella.org/shop  
 

http://trintella.us12.list-manage.com/track/click?u=f66976227c23d9a3e357bdc9e&id=c2d114840b&e=ae545b6dd6


  

 
 

De Najaarsreünie nadert alweer met rasse schreden! 
Het vaarseizoen kan ons nog veel heerlijke nazomerdagen geven, toch zijn 

we  alweer druk met de voorbereidingen van de Najaarsreünie! 

Die is dit jaar op zaterdag 18 november in de verrassend mooie stad 

Amersfoort. Gastvrouw en gastheer zijn Marion en Herbert Luiten (Vrijheid, 

Trintella III). 

Zij hebben een interessant programma voor ons samengesteld, waarin we de 

gelegenheid krijgen om – deels naar eigen keuze – alle bezienswaardigheden 

die de stad te bieden heeft, te bewonderen: 

·         ’s morgens vanuit het NH-hotel een stadswandeling naar keuze 



 

onder leiding van professionele gidsen 
·         lunchen in de prachtige ambiance van de Observant, een voormalig 
klooster 
·         de middag kan naar eigen keuze worden ingevuld en om 16.00 uur 
bieden we  - eveneens in de Observant – een boeiende presentatie aan 
van Varen Doe Je Samen. 
·         ’s avonds drinken we daar een aperitief, houden we de Algemene 
Ledenvergadering en sluiten we af met een diner. 
 

Het deelname formulier zal als losse bijlage in het komende clubblad worden 

meegezonden. De kosten van deelname aan het programma worden nog 

definitief vastgesteld, maar zullen ca. €75 per persoon bedragen. 

Voor de deelnemers die willen overnachten hebben we in het NH-hotel tot 

uiterlijk 4 weken van tevoren een aantal tweepersoonskamers in optie 

genomen voor max. €90 per kamer, inclusief ontbijt. Betaald parkeren op het 

parkeerterrein van het hotel. Om alvast te reserveren hierbij de adresgegevens 

van het hotel: 

NH hotel Amersfoort, Stationsstraat 75, 3811MH Amersfoort. Telefonisch 
reserveren: +31 (0)207018042. E-mail: nhamersfoort@nh-hotels.com. 
Reserveren met vermelding lidmaatschap Trintella Vrienden Kring. 
Voor de leden die al op vrijdag 17 november aankomen en ’s avonds 

gezamenlijk willen dineren, biedt het hotel prima mogelijkheden. 

Samen met Marion en Herbert zien we jullie komst met plezier tegemoet! 

   
 

mailto:nhamersfoort@nh-hotels.com


  

 
 

 

Nieuwe leden 

Sinds April hebben we weer veel nieuwe leden mogen verwelkomen. 

  

Welcome aboard to: 

  

·        Gerhard Schlatzke (GE) met een Trintel la, genaamd Sindbad 

·        Charles Starke (US) met een Trintella 47C, genaamd Dawnpiper 

·        Vicente  Zegers (Chile) met een Trintel la, genaamd  Nijenborg 

·        Frederique Blondelle (Fr) met een Trintella ll, genaamd Iris 

·        Niels Paulis, (NL) met een Trintella 45. 

·        Ramon  Ganzeveld (NL) met een Trintella la, genaamd SVEND 

·        Gé Visser (NL) met een Trintella lV, genaamd  Largo 

·        Gert Thuring (NL) met een Trintella lll, genaamd Eliza 

·        Ernst Truder (NL) met een Trintel l, genaamd Black River 

   
 

 
 



 

Evenementenkalender 2017– Reserveer in uw agenda 

  

TVK evenementen 

·       Najaarsreunie en ALV op 18 november te Amersfoort 

  

Beurzen/Tentoonstellingen 

·        HISWA te water. Van 31 augustus t/m 3 september in Amsterdam 

·        Maritiem Den Bosch. Van 15 september t/m 17 september 

  

Veel meer evenementen en wedstrijden. 

Bezoek:  http://www.watersportevenementenkalender.nl/  
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