
Te koop: Trintel la (refitprojekt) 

 
Informatie: Dirk Schulte. Email: bnds.schulte@t-online.de (telefoon: 0049171 / 10 11 108) of via de 

TVK, Peter van der Waa, secretaris@trintella.org 

 

Prijs: Teab. 

Ligplaats: Chiemsee, Duitsland 

 

 

Omschrijving: 

 
Werf: Anne Wever,  Hertogenbosch, Holland 

Bouwjaar: 1967 

Bouwnummer: 430 

Afmetingen: Lengte 8,90 m x Breedte 2,42 m x Diepgang 1,30 m 

Gewicht ca. 5,2 ton 

Volvo Penta Diesel, type MD2 (Motornummer 2774),laatste onderhoud Mei 2018. 

Meetbrief aanwezig 

 

Onderwaterschip behandeling VC17 Offshore zwart 

Boot is regelmatig door plaatselijke werf onderhouden (groot en klein onderhoud). 

Boot is sinds de aankoop in 1967 altijd in dezelfe familie gebleven. 

In de winter altijd binnen gestald (Bokken beschikbaar) 

Plaats van bezichtiging: Chiemsee 

 

Rigging: 

Houten mast in  2018/19 kompleet kaal gemaakt en opnieuw blank gelakt (9 lagen). Inclusief nieuwe 

bekabeling. 

Dubbel voorstag 

Houten giek met rolreefinstallatie 

Spinnakerbaum van hout 

Keerfokinstallatie 

 

Zeilgarderobel: 

Grootzeil doorgelat met twee reven. 

Genua met venster 

2 reserve Genua‘s 

Stormfok 

Spinnaker 

 

Romp: 

Stalen romp die in de 90er jaren volledig nieuw is opgebouwd. (gestraald, spuitverzinkt, grondcoating 

en afgelakt) 

 

Innenausbau 

2 kooien in de boeg 

2 kooien in middenkajuit 

Grote zwenkbare tafel in kajuit 
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Wasbak met drinkwater en buitenwater pomp. 

Toilet 

Kast 

Vele goed afsluitbare opbergruimten 

 

Verdere uitrusting: 

Zitbanken van mahonie in de kajuit in 2018 nieuw gelakt en bekleed. 

Klaptafel in de kuip 

Elektrische ankerlier 

Navigatielichten boeg , in 2016 vernieuwd.(Aqua Signal Serie 50) 

Lewmar lieren, type 30 

2 RVS drinkwatertanks 

Zomertent zie foto (naden nagekeken worden) 

Kompas 

Echolood 

 

Boordtoilet (Pumpklo) in onderdelen 

Webasto verwarming (moet nagekeken worden) 

 

Refit werkzaamheden: 

• Teakdek compleet renoveren. 

• Potdeksel  gedeeltelijk vernieuwen 

• Kuipplanken renovren 

Veel werkzaamheden zijn al gedeeltelijk voorbereid 

 

Veel onderdelen al voorgelakt. 

 

Zie foto’s  

 

Deze boot is in de basis in een goede staat en kan met aandacht voor het houtwerk( vooral het 

teakdek ) tot een zeer fraaie klassieker worden gerenoveerd.  

 

 

 



 
 

 
 



 
 

       
 

        
 



     
 



            
 



     
 

 

 
 



 
 

 
 

 

 


