
 

 

Technical Information Bulletin 

No. 01/2                                                                     
0 

Title Guidelines and supply of the original sailing  emblem and brand and type 
stickers 

Category General 

Content This information bulletin works as a guideline for applying and supplying the 
Trintella sailing emblem for the mainsail, and brand and type stickers that can 
be placed on the hull and doghouse (with the A and C series). 

 

 

1. Introductie 

Het toepassen van een zeilteken in het grootzeil deed voor het eerst zijn intrede in de jaren zestig bij 
de introductie van de zogenaamde eenheidsklassen zoals bijvoorbeeld de Schakel, Draak, Regenboog 
etc. Later werd het teken in het zeil ook geïntroduceerd door jachtwerven die een bepaald merk 
bouwden. Jachtwerf Anne Wever behoorde tot één van de eerste werven die in de jaren zestig een 
eigen teken in het grootzeil introduceerde. 

Een zeilteken is uniek voor een bepaald merk boot en vertegenwoordigt daarmee de kernwaarden 
van het merk. Groot voordeel van een consistent toepassen van een teken in het grootzeil is dat 
hiermede de herkenbaarheid van het merk wordt bevorderd en in stand gehouden. 

Deze richtlijn geeft informatie over de toepassing van de twee verschillende typen zeiltekens in het 
grootzeil die in de historie van de werf zijn toegepast. Daarnaast wordt een advies gegeven over de 
merk en type stickers die op de romp worden gebruikt of zoals bij de A en de C serie op de zijkant van 
het doghouse.  

Bij afwezigheid van een goede en originele specificatie van deze zeiltekens is deze richtlijn ontwikkeld 
aan de hand van veel foto’s en verkoopbrochures uit het TVK archief van nieuw afgeleverde boten en 
originele zeilplannen. 

Ten slotte wordt informatie gegeven over hoe de zeiltekens in het grootzeil kunnen worden gemaakt, 
geprint en/of kant en klaar besteld.  

 

 

 

 



 

 

2. Grootzeil – zeilteken  

Er zijn twee typen zeiltekens gebruikt in de historie van de werf. Zie in de tabel bij welk type Trintella 
welk zeilteken behoort. En hoe de grootte en positie van dit teken in het zeil bepaald is.  

 

 

Type Zeilteken Opmerking 

l, la,ll, lla, 
lll, llla,lV, 
V,41, 42, 
38,44/45, 
53, 40A, 

44A, 49A, 
57A, 75A 

1 

 

 

Het zeilteken is een samenstelling van een fok en zijn 
schaduw.  De ‘punt’ van het teken wijst aan beide zijden 
van het zeil naar de voorzijde van de boot en staat onder 
een hellingshoek, die bepaald wordt door de hartlijn  van 
het zeilteken haaks op het achterlijk. Ze zijn aan BB en SB 
zijde van het zeil dus elkaars spiegelbeeld en kunnen dus op 
dezelfde hoogte- positie geplaatst worden. Voor positie en 
hoogtemaat zie Bijlage 1. Voor detail afmetingen zie Bijlage 
2. Kleur: zwart. Materiaal: in overleg met zeilmaker.  

Het zeilteken kan zelf geknipt worden aan de hand van de 
afmetingen of een goed voorbeeld uit het vorige zeil. 
Indien het geprint dient te worden kan een zogenaamd 
vektorbestand aangevraagd worden bij: 
secretaris@trintella.org 

46A, 51A, 
58A, 42C, 
47C, 50C, 
55C, 65C 

 

2 

 

Vb voor Trintella 42C 

Het zeilteken is een modern vormgegeven T met daaronder 
de bootlengte in ft.  Voor afmetingen en positie in het zeil 
zie bijlage 3. Kleur: zwart. Materiaal: in overleg met 
zeilmaker 

Het zeilteken kan zelf geknipt worden aan de hand van de 
afmetingen of een goed voorbeeld uit het vorige zeil. (zeer 
lastig met dit logo ! Professioneel printen heeft de 
voorkeur. Hiervoor kan een zogenaamd vektorbestand van 
het zeilteken worden aangevraagd bij: 
secretaris@trintella.org 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Merk – en type rompstickers 

De meeste Trintel en Trintella boten werden af werf voorzien van een merk- en type sticker. 

3.1. Plaats  
Voor alle typen Trintella’s met uitzondering van 46A, 51A, 58A, 42C, 47C, 50C, 55C en 65C werd de 
sticker aan beide zijden (SB en BB) achter op de romp (niet op de spiegel) geplaatst. Bij de typen 46A, 
51A, 58A, 42C, 47C, 50C, 55C en 65C werd deze aan de zijkant van het doghouse geplaatst. 
 
3.2. Afmetingen  
De afmetingen van de merk sticker zijn globaal 15 tot 20 cm lang en 2 tot 3 cm hoog. 
 
 
3.3. Lettertype 

Type: ARIAL of ARIAL Narrow, smal en dun. Voorbeeld: TRINTELLA 38. Voor de typen 46A, 
51A, 58A, 42C, 47C, 50C, 55C en 65C wordt in verband met het speciale nieuwe logo (met apart 
ontworpen T, zie vb hieronder) geadviseerd gebruik te maken van een zogenaamd vectorbestand. Dit 
is aan te vragen via: shop shop@trintella.org  Deze merksticker is opgebouwd uit een zwarte T en de 
overige letters in de kleur: Avery 831 Turquoise (ca. PMS 3145C)  

 

 
 
3.4. Levering 
Meest eenvoudige manier is om de merk- en type stickers online te bestellen. Bij de meeste 
aanbieders kan men direct het lettertype en de grootte van de letters selecteren. Voor de speciale 
stickers met de moderne T (enkele A typen en de C serie, zie boven) gaat men met het vectorbestand 
en de kleurspecificatie naar een plaatselijk reclamebureau. Is men hier niet mee bekend dan kan men 
contact zoeken met:  JBReclame: Tijvoortsebaan 8z, 5051HJ Goirle. Telefoon: 06 55152369. E-mail: 
jesse@jbreclame.nl  Dit bureau heeft voor de TVK de vektorbestanden gemaakt. 
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Bijlage 1: Positie en maat van Zeilteken 1 

 

 



Bijlage 2. Detail afmetingen Zeilteken 1 
Hier het voorbeeld van het logo op de stuurboordzijde van het zeil. De bakboordversie is          
hiervan het spiegelbeeld. De “punt” van het logo wijst naar de voorzijde van de boot. 

  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Bijlage 3. Positie en maat van Zeilteken 2 

 
 

 
 
Samensteller: P. van der Waa 
augustus 2019 
Versie 2: geheel herzien incl het nieuwe zeilteken voor de A en C serie en incl. toepassing merk/type stickers 
 


