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Beste Tridenters, 
 

Daar gaan we weer: een nieuw fris seizoen 2016 is begonnen. Joepie! 

De redactie van ons clubblad trapt af met deze “Joepi-leum Leugenbank” bij de start van ons 85-jarig 
lustrumjaar. 
Het jaarprogramma, het lustrumprogramma en achtergrondinformatie vormen de hoofdmoot. 
Een ambitieuze Glossy gaat volgen met verslagen en foto’s na de Lustrumweek en het 
Tridentweekeind. 
De haven is er klaar voor.  
 
De winter was uitermate geschikt om het steigerproject een flinke oppepper te geven. Inmiddels zijn 
de steiger langs de krib en de midden steiger zo goed als klaar en bijna aangesloten op de diverse 
nutsbedrijven. De werkploeg/havenmeestersploeg heeft het in een razend en bijna routineus tempo 
allemaal voor elkaar gekregen, al waren hier en daar wat correcties nodig.  
Het ligt er nu strak bij, zoals trouwens de aanblik van de hele haven. Let ook op de glimmend zwarte 
meerpalen! 
Fantastisch gedaan allemaal. Volgend jaar is de roeisteiger aan de beurt. 
 
Nu de bootjes er nog in, de eersten zijn al zo ver. Poetsen en antifouling (maar denk om het milieu). 
Erin uiterlijk 30 april. Of eerder. 
 
Daarna alle tijd om met de Jubileumactiviteiten mee te doen. 
Schrijf in, doe mee, klik niet weg!  
Kijk naar het programma, er is voor elk wat wils, ook voor de toeschouwers trouwens. En iedereen 
kan verschijnen in de nieuwe Trident kledinglijn. 
Kortom laten we er met zijn allen een gezellige happening van maken. 
 
Dat hadden ze in 1931 niet kunnen denken….  
  
Een heel goed seizoen toegewenst, mede namens uw bestuur, 
Willem Lubbers 

 
                         
                                         

PS: Nog een paar dingetjes: 

 de ALV is verschoven naar 27 mei 2016, noteer dat even.  

 Trident kledinglijn te bestellen tot 18 april via wzvtrident.vanderpolbedrijfskleding.nl 
gebruikersnaam: WZVTrident , wachtwoord 85jaar. 

     

 

  



 
 

ACTIVITEITENKALENDER 

 

April 2016 02 april 10:00-12:00 Introductie-ochtend aspirantleden WZV Trident 
 03 april   15:00-17:00 Zondagmiddagborrel Bolzicht 
 30 april   09:00-17:00 Alle boten te water WZV Trident 
    
Mei 2016 05 mei     14:00-17:00 Zomeravondwedstrijd WZV Trident 
 27 mei     20:00-23:00 Voorjaarsvergadering Bolzicht 
 17 t/m 22 mei                 

19:00-23:00 
Lustrumweek! WZV Trident 

 29 mei     09:30-17:00 Jeugdzeilen WZV Trident 
    
Juni 2016 02 juni     19:00-23:00 Zomeravondwedstrijd WZV Trident 
 04-05 juni     hele dag Tridentweekend WZV Trident 
 16 juni     19:00-23:00 Zomeravondwedstrijd WZV Trident 
 19 juni     09:30-17:00 Jeugdzeilen WZV Trident 
 30 juni     19:00-23:00 Zomeravondwedstrijd WZV Trident 
    
Juli 2016 03 juli      09:30-17:00 Jeugdzeilen WZV Trident 
 14 juli      19:00-23:00 Zomeravondwedstrijd WZV Trident 
 21 juli      19:00-23:00 Zomeravondwedstrijd WZV Trident 
 23 juli      23:00-01:00 Nachtwedstrijd WZV Trident 
    
Sep 2016 03 sep     10:00-17:00 Viswedstrijden WZV Trident 
 04 sep     09:30-17:00 Jeugdzeilen WZV Trident 
 08 sep     19:00-23:00 Zomeravondwedstrijd WZV Trident 
 10 sep     18:00-23:00 BBQ WZV Trident 
 11 sep     09:30-17:00 Jeugdzeilen WZV Trident 
 17 sep     10:00-17:00 Viswedstrijden WZV Trident 
 18 sep     09:30-17:00 Jeugdzeilen WZV Trident 
 22 sep     19:00-23:00 Zomeravondwedstrijd WZV Trident 
 24 sep     13:00-17:00 Poederooijentocht WZV Trident 
    
Okt 2016 02 okt     09:30-17:00 Jeugdzeilen WZV Trident 
    
Nov 2016 19 nov     09:00-17:00 Werkzaterdag WZV Trident 
 27 nov     15:00-17:00 Zondagmiddagborrel Bolzicht 
    
Dec 2016 18 dec     15:00-17:00 Zondagmiddagborrel Bolzicht 

  

  



 
 

Barvrijwilligers gezocht 

 

Zoals jullie ongetwijfeld weten draait de bar van Bolzicht op vrijwilligers. Zonder de inzet van deze 

mensen is een clubhuis kansloos. We zijn daarom blij dat we een groot aantal mensen als vrijwilliger 

hebben mogen registreren. 

Omdat we de nadruk willen leggen op het vrijwillige gedeelte 

kunnen we altijd nog meer mensen gebruiken. Immers: hoe groter 

de groep mensen, hoe groter ook de kans dat er iemand is die tijd 

vrij kan maken om een keer bij te springen in de bardienst. Vandaar 

deze oproep. 

De taak van een barvrijwilliger is voornamelijk toezicht houden op het alcohol gebruik: géén alcohol 

onder de 18 en géén dronkenschap in het algemeen. Tijdens evenementen kan men gevraagd 

worden om ook te bedienen en op te ruimen. Dit is echter altijd vrijwillig: er wordt per evenement 

maar 1 verzoek gestuurd en geen reactie/nee betekend dan ook nee: er wordt niet aangedrongen. 

Op die manier willen we de druk zo laag mogelijk houden zodat we een zo groot mogelijke groep 

vrijwilligers kunnen krijgen. 

Naast de evenementen staat het de barvrijwilligers ook vrij om alcohol te schenken op andere tijden. 

Zoals bekend is Bolzicht in de zomer altijd open voor zelfbediening. Omdat er dan geen toezicht is, is 

er dan ook geen alcohol beschikbaar. Een barvrijwilliger, die daar zin in heeft, kan dan op eigen 

initiatief  de alcoholkoelkast open doen. Het is dan nog steeds zelfbediening, de vrijwilliger houdt 

alleen toezicht op het verantwoord alcoholgebruik. Middels deze constructie hopen we dat Bolzicht 

(in het zomerseizoen) ook regelmatig open zal zijn voor een gezellig praatje. Ook hier geldt weer: hoe 

meer vrijwilligers hoe meer kansen.  

Mensen die geen zin hebben om tijdens evenementen achter de bar te staan, maar wel tussendoor 

Bolzicht willen openen, worden ook van harte uitgenodigd zich op te geven. Het vrijwillige karakter 

staat immers voorop en je doet alleen datgene waar je tijd en zin in hebt. Voel je dus vooral niet 

bezwaard als je “weer eens niet kunt”.  

Om goed toezicht te kunnen houden moet je wel een korte online instructie volgen van ongeveer 

een half uur. Dit is inclusief afsluitende test. Na het behalen van deze test kun je toegevoegd worden 

aan de groep van vrijwilligers en krijg je toegang tot de bar. 

 

Voor informatie kun je contact opnemen met Peter Vos, 06-51554623,  vospeter@live.nl . 
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Voor het 85-jarig bestaan heeft de jubileumcommissie naar het verleden gekeken.  Samen zijn we tot 
de conclusie gekomen dat het 65e lustrumjaar van Trident, destijds gevierd op eigen terrein, als een 
gezellig en bijzonder geslaagd evenement op het netvlies is blijven staan.  Daarom hebben we weer 
voor zo’n zelfde aanpak gekozen ! 
    

Toen was het 1 dag feest…nu gaan we het een week lang vieren! 
 
Het thema is de 5 K’s  

 
1. Kracht  
2. Kennis 
3. Kunst 
4. Kunnen 

5. Kreativiteit 😉 
 
Ondertussen zijn er 6 captains bezig hun teams samen te stellen. Alle leeftijden, van 7 tot 70,  zullen 
hierin zijn vertegenwoordigd. De captains maken zelf een Joker. De mooiste Joker zal worden 
beloond met extra punten. 
 
De captains zijn: Tanneke, Giselle, Hestia, Nils, Willem en niemand minder dan Clovis 

 
De weeromstandigheden kunnen het programma wat wijzigen, maar het ziet er als volgt uit: 
 

De spelen beginnen om 19:30 u. tot uiterlijk 22:00 u. 
Dinsdag 17 mei 
Op dinsdag vindt er een krachtmeting plaats. 
 
Woensdag 18 mei 
Op woensdag is er een Trident Quiz met vragen waarvan de antwoorden niet op het internet te 
vinden zijn. Laat de smartphone dus maar thuis.  
 
Donderdag 19 mei 
Op donderdag is er een wedstrijd in en om het water. 
 
Vrijdag 20 mei 
Op vrijdag staat er een playbackshow op het programma. 
 
Zaterdag 21 mei 
Zaterdag wordt het hoogtepunt van de week. 
 

- Van 13:00 t/m 17:00 is er een zeskamp waarbij het water een belangrijke plaats inneemt. 
- Vanaf 18.00 is er een BBQ.  
- Om 20:00 is de prijsuitreiking. 
- Vanaf ca. 20:30 volgt een feestavond met diverse verrassingen. 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
De eigenbijdrage voor de hele feestavond, incl. BBQ,  is € 15.00 pp.  Kinderen betalen € 1.00 per 
levensjaar. 
 
Natuurlijk worden alle boten in de haven feestelijk versierd en verlicht!  
Heeft u zich nog niet opgegeven? Het kan nog steeds! Mail naar lustrum85@wzvtrident.nl en schrijf 
u in als publiek. U bent meer dan welkom! Wat is er leuker voor de deelnemers dan een kade vol met 
publiek? 
 
Houd dus uw e-mail in de gaten voor verdere informatie. 
 
Namens de gehele jubileumcommissie veel plezier tijdens de Lustrumweek! 
 
Andries van der Pol 
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Groet van de Redactie 

De redactie wenst jullie allen een fantastisch 

vaarseizoen toe en natuurlijk een kei gezellig 

jubileumfeest!  

                            Waar is dat feestje? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hier is dat 

feestjuh 


