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   Van de Redactie

Dit jaar sluiten we de transitie fase naar ons vernieuwde communicatiebeleid af. Het oude
clubblad zal niet meer verschijnen maar in plaats daarvan verschijnt eenmaal per jaar in het
voorjaar het nieuw vorm gegeven TVK Magazine. De actuele nieuwsfeiten die vroeger in het
clubblad stonden zijn intussen sinds 2016 in de digitale Nieuwsbrief opgenomen. Samen met de
start van de vernieuwde website afgelopen jaar hoopt de redactie dat de nieuwe aanpak jullie
bevalt. We blijven uiteraard openstaan voor jullie suggesties.

  De beste zeilerswensen voor 2018!

                                       
Het bestuur wenst U een gelukkig en vooral gezond nieuw jaar met nuttige bootklussen en veel
mooie zeildagen!

   In dit jubileumjaar 2018 vieren we dat 50 jaar geleden een groep Trintel- en Trintella-
eigenaren zich verenigde onder de naam ‘Commissie van Trintel en Trintella zeilers’. In 1984
werd de Commissie omgevormd tot een vereniging, de Trintella Vriendenkring.  
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Het is inmiddels vijftig jaar later en de vereniging is springlevend! Ga maar na: we richten ons –
naast de gezelligheid van het ontmoeten – sterker op het behoud van de schepen, het aantal
leden groeit flink, we verjongen, de klassiekers zijn weer volop in beeld en de evenementen
worden goed bezocht.

 

Dit lustrum gaan we vieren en u wordt van harte uitgenodigd om dat met ons mee te vieren, we
starten in het Hemelvaart weekend in Veere, waar we ook 50 jaar geleden onze eerste
bijeenkomst hadden.
Zo moet 2018 wel een fantastisch jaar worden. Klik hier voor meer informatie.

   Plezierige Najaarsreünie 2017 in Amersfoort

 

Op zaterdag 18 november j.l. hebben we de Najaarsreünie 2017 gehouden. Plaats van
handeling was dit jaar Amersfoort, een voor velen onbekende maar verrassend mooie en
gezellige winkelstad.
De dag was prima georganiseerd door Marion en Herbert Luiten (Vrijheid, Trintella III), zelfs het

https://www.trintella.org/evenementen/geslaagde-reunie-2017


weer was naar november-maatstaven redelijk.
In de ochtend kregen we ruimschoots de gelegenheid om onder deskundige begeleiding de
monumentale binnenstad te bewonderen. In de middag hadden Herbert en Marion een
workshop Varen Doe Je Samen georganiseerd, een intermezzo dat goed beviel.
Dit en nog veel meer is te lezen in het verslag van Yvo & Ines Bakkum (Windveer, Trintella la).

   Welkom aan boord nieuwe leden 

Sinds oktober 2017 hebben we weer enkele nieuwe leden mogen verwelkomen.
 

  
Welcome aboard to

Gilles Davies (UK) met een Trintella IV genaamd Sunbeam of Birdham
Rik Gosselink (NL) met een Trintella 38 genaamd Vrijheid

   Evenementen Kalender

TVK evenementen om in uw agenda te noteren

10 tot 13 mei 2018: voorjaarsbijeenkomst in het kader van het 50 jarig bestaan van TVK,
evenals destijds in Veere
17 november 2018 Feestelijke najaarsreünie te 's-Hertogenbosch, de geboortegrond van
onze Trintella's, ter viering 50 jarig bestaan TVK.
7 - 11 maart 2018 Hiswa Amsterdam Boat Show in RAI Amsterdam. Aanwezigheid van
FPC en Trintella Vriendenkring.

Voor veel meer evenementen en wedstrijden. Bezoek de watersportevenementenkalender van
Nauticlink of het overzicht watersportevenementen ANWB.

   Behoud - nieuwe technische informatie
 
Er zijn weer een paar nieuwe Technische Informatie bulletins gepubliceerd op de website. Met
dank aan de leden die bereid waren hun onderhoudsklussen aan de redactie te sturen, zodat we
deze ervaringen kunnen delen met andere Trintella eigenaren. Nieuwe TI’s zijn verschenen over
de onderwerpen:
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https://www.anwb.nl/water/watersport/watersport-evenementen


Refit van zeereling,
Windscherm
Wandputtingen
Inbouw van een boegschroef.

   
Mocht u ook een kluservaring de moeite waard vinden te delen met andere leden, stuur dan uw
uitgebreide beschrijving met duidelijke foto’s naar de redactie. We hebben nog diverse
onderwerpen in portefeuille om de komende tijd te publiceren:

Verfsystemen
Maststrijkinstallaties
Teakdekonderhoud en reparatie

Klik hier om de nieuwe Technische Informaties te lezen.

    Oproep nieuwe vrijwilligers

Naar aanleiding van onze laatste oproep heeft Helms van der Vegte positief gereageerd om het
bestuur te versterken. Van harte welkom en het bestuur wenst Helms succes met zijn inzet voor
onze vereniging. Hij zal zich bezighouden met Evenementen en Communicatie. En o.a. de
Nieuwsbrief met ingang van deze editie gaan verzorgen.
We zijn echter nog niet op volle sterkte. Voor de coördinatie van de TVK Shop activiteiten
zoeken we nog steeds iemand die ons hiermee komt ondersteunen.  
Interesse? Neem contact op met Peter van der Waa voor nadere informatie over tijdsbesteding
en gewenste kennis en vaardigheden.

   Vernieuwde Website
De Website van de TVK is recent vernieuwd en bevat een schat aan informatie voor leden, maar
ook voor andere geïnteresseerden. Zij geeft antwoord op tal van vragen, bijvoorbeeld: wilt u
weten hoe de samenwerking tussen Anne Wever en jachtarchitect Ricus van de Stadt precies
begonnen is eind 50er jaren?  Lees verder...

   Reisverhalen gezocht
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Tijdens onze bijeenkomsten gaat het gesprek vaak over de reizen die we met onze schepen
hebben gemaakt. Veel van die verhalen zijn zo interessant dat een publicatie op de TVK website
en ook in een komend magazine op zijn plaats is. Graag ontvangt de redactie uw verhalen.

   Voor en door jullie gelezen

In deze nieuwe rubriek willen we onze leden een platform bieden om nieuws uit de watersport
branch met elkaar te delen.
Hieronder vind je alvast een voorproefje zoals het er uit kan gaan zien. Graag ontvangt de
redactie jullie suggesties voor onderwerpen om op te nemen in deze rubriek.

Motorstoringen hoofdoorzaak acties KNRM
In Toerzeilen Nummer 269 van December 2017 schrijft Gerard Mulder over de statistieken van
de KNRM. Met een paar opmerkelijke resultaten. Het grootste aantal reddingen of acties gebeurt
tussen 2 en 4 Bft windsterkte. Verder blijkt dat motorstoringen de belangrijkste oorzaak is
waarom zeilers de hulp inroepen van de KNRM, gevolgd door navigatiefouten en averij en
tuigage. Alhoewel de KNRM  geen analyse maakt van het type motorstoring blijkt uit navraag
van de TVK bij de KNRM enige tijd geleden dat dit komt door brandstof gerelateerde problemen.
In onze Technische Informatie No. 2 is ruim aandacht besteed aan de oorzaken en gevolgen van
slechte brandstof. Lees verder...

Ruimte voor de rivier
Ook rivieren behoren tot ons vaargebied. Vaar je wel eens op de grote rivieren dan heb je zeker
kennis gemaakt met de uitvoering van het project "Ruimte voor de rivier" . Op talloze plaatsen

mailto:redactie@trintella.org?subject=Naar%20aanleiding%20van%20de%20oproep%20voor%20reisverhalen
https://trintella.org/schepenenbehoud/technische-informatie


zijn projecten uitgevoerd met als doel een te hoge waterstand bij extreem wateraanbod te
vermijden. Lees verder op de website van het project voor een schat aan informatie. Ook is er
een prachtig boek over verschenen. O.a. te bestellen bij Bol.com:
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