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Be inspired for bigger or smaller refits on your Trintella? This TI Bulletin outlines
some book tips.

1. Introductie
Inspiratie opdoen voor een grote of kleine klus aan je boot. Het begint vaak bij een bezoek op een
andere Trintella in de jachthaven of een artikel in een watersportmagazine. Of het nu gaat over het
werken met polyester, hout, of onderhoud aan de dieselmotor een goed boek over dat onderwerp is
meestal een goede start om je vaardigheden te ontwikkelen. En tot een succesvol resultaat te
brengen.
Een rondgang in de bibliotheek van de leden van het Team behoud van de vereniging levert de
volgende tips op.

2. Boekentips
BOATOWNERS PRACTICAL AND TECHNICAL CRUISING MANUAL van Nigel Calder ISBN 0-7136-6127-5
BIJBEL VOOR BOOTONDERHOUD, oorspronkelijk THE BOAT MAINTENANCE BIBLE.. ISBN10:1408124793
BIJBEL VOOR BOOTREPARATIE, oorspronkelijk THE BOAT REPAIR BIBLE. ISBN:9781408151235
BOAT INTERIOR CONSTRUCTION, door Michael Naujok. ISBN 10:1574091530
ZELF HET EIGEN SCHIP VERBOUWEN, AFBOUWEN, REPAREREN EN ONDERHOUDEN, door Gerrit van de
Kommer. ISBN: 1574091530
PRAKTIJKHANDBOEK KUNSTSTOFFEN, door Grard Lok. ISBN: 9789064105357
VERFSYSTEMEN VOOR JACHTEN van Nigel Clegg. ISBN: 90 6013 212 2
BOOTSBAU PRAXIS van Michael Naujok. ISBN: 3-7688-1349-5

3. Uitgevers van boeken voor de watersport en bootonderhoud
Uitgeverij Hollandia NU: Gottmer Uitgevers Groep
Delius – Klasing Verlag GmbH (duitstalig)
Bloomsbury Publishing Ltd (engelstalig) . Voorheen o.a. Adlard Coles Nautical Publishers

4. Web
Vele bootklussen zijn o.a. op Youtube filmpjes te vinden. Zo is het aantal filmpjes over de verschillende
onderdelen van teakdekonderhoud zeer talrijk. Probeer hier ook altijd de buitenlandse (Engels en Duits)
woorden voor de bekende onderhouds thema’s in de zoekfunctie te gebruiken. Filmpjes zijn zeer
informatief en leert dat er meerdere werkwijzen mogelijk zijn om een bepaalde klus te klaren.
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Note: Technische Informatie Bulletins worden uitgegeven door de Trintella Vriendenkring om leden en overige Trintella eigenaren te
adviseren bij het onderhoud van hun boten. Veel van deze bulletins zijn gebaseerd op de ervaringen die Trintella eigenaren zelf hebben
opgedaan met het onderhoud van hun boot. Alhoewel de publicaties met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zijn samengesteld kunnen
hieraan geen rechten worden ontleend. De TVK staat open voor opmerkingen die de inhoud van deze publicaties kunnen verbeteren.

