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Corona drukt ontegenzeggelijk een stem-
pel op ons roeileven. Het solo-roeien is al 
bijna een jaar de standaard geworden. Als 
je geluk hebt tot één gezin te horen mag 
je nog gezamenlijk in een twee.
Voor de roeiers die gewoon waren met 
een flink aantal op ochtenden met elkaar 
te roeien is het behelpen als je niet in een 
skiff wil, of met twee in een zware vier.
Sommigen weten er een draai aan te ge-
ven. De drie C3-boten zijn hierbij uiterst 
populair. Het reserveren wordt daarbij 
een heftige bezigheid.
Gelukkig mag er sinds 5 maart iets meer.
Maar het gemis aan gezelligheid is groot.

Intussen heeft onze vereniging op 19 
februari een nieuwe mijlpaal bereikt: 
vijfentachtig jaar Cornelis Tromp.

In deze uitgave heeft de redactie een kort 
overzicht gemaakt van de Tromp-jaren 
vanaf 1936 tot nu aan toe.

Het werk op Tromp gaat door. Besturen 
met veranderende coronaregels.
Boten onderhouden. Terrein en 
 gebouwen onderhouden. De tuin.
Dollen ... Ja, ook aan oude dollen kan je 
veel tijd besteden. Arnoud Carp hield zich 
bezig met de dollen van de oude wherry 
Annie. Ook daarover en het ‘leven’ van 
Annie een uitwijding.

Voor de wedstrijdjunioren gaan de 
trainingen binnen de mogelijkheden nog 
door. Aan de groep compitiejunioren zijn 
twee coördinatoren toegevoegd.

De gewone instructie moet ook 
 improviseren door de coronaregels. 
Voor de toerroeiers ziet het er voorlopig 
nog somber uit. Een ‘microtoertochtje’ 
zou kunnen in de juiste boten.

En ons erelid George Brusse zag ik weer 
meeroeien met zijn maatjes.
            pjb
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Het is nog steeds een bijzondere tijd, voor velen van 
ons ook echt een lastige tijd. Specifiek voor ons als 
Tromp nu we slechts op beperkte manier onze ge-
liefde sport mogen beoefenen. Roeien op anderhal-
ve meter betekent dat we nog steeds veel skiffen of 
met minder roeiers in meerpersoonsboten roeien. 
We blijven steeds uitkijken naar wat er wel kan. Zo 
mogen we nu ook met een instructeur aan het roer 
varen en daardoor zijn er weer wat meer boten in 
de vaart gekomen. Een instructeur aan boord geeft 
ook de instructie wat meer mogelijkheden.
Twaalf van onze leden hebben het geluk om weer 
samen te mogen roeien omdat zij nog geen 27 jaar 
zijn. Ook positief is dat we met Francien en Neeltje 
weer enkele Wintech Explorers aan onze vloot heb-
ben toegevoegd. Deze boten blijken erg populair. 
Uit eigen ervaring weet ik dat ze lekker varen. In de 
voorjaarsvakantie hebben onze wedstrijdjunioren 
een trainingsweek op Tromp gehad in plaats van een 
weekje Corgeno in Italië. Mooi was te zien dat we 
ons kanaal al schaatsend een aantal dagen op een 
andere manier konden beleven en hopelijk is ie-
dereen zonder breuken van het ijs gekomen. Helaas 
moet de soos nog steeds gesloten blijven en mag er 
nog geen koffie op het terras gedronken worden. 
Hopelijk gaan de vaccinaties daar verandering in 
brengen. 

Dit jaar geen boerenkool voor de vrijwilligers, maar 
de boerenkool zit samen met de worst in het vat en 
verzuurt daar niet. We zijn een plan aan het beden-
ken voor andere mogelijkheden om de vrijwilligers 
in het zonnetje te zetten. Verder is ons hele terrein 
nu omheind, het hek rond de paardenwei is hele-
maal af. De komende tijd wordt er door de diverse 
commissies nagedacht over wat we kunnen doen 
met deze ruime aanwinst.
Last but not least: Cornelis Tromp, opgericht in 
1936, bestaat dit jaar 85 jaar. Op het moment is 
het nog niet mogelijk  om dat gezellig te vieren, 
maar zodra dat wel zo is grijpen we die kans met 

beide handen aan. De 
 oprichtingsdag, 
19 februari, hebben 
we wel op gepaste 
anderhalve meter 
afstand met enkele 
aanwezigen op Tromp 
gevierd met een fees-
telijke lustrumtaart.
Houd moed, blijf 
gezond en tot snel op 
het vlot!

 u

 

Wim ten Have, voorzitter

Uit de stuurstoel  
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Stachouwer omgeriggerd naar boord
Als deel van het vlootplan 2021 is de 
Van Linschoten (2-) onlangs verkocht 
aan RV de Waal in Nijmegen. De 
Stachouwer schuift van de V3- naar 
de V4-vloot en komt hiervoor in de 
plaats. De Van der Hulst (2x) is al 
eerder van de V2- naar de V3-vloot 
doorgeschoven. 

Herindeling loodsen
De rustige periode was een mooie 
gelegenheid eens kritisch naar de in-
deling van de loodsen te kijken. Door 
het verplaatsen van een aantal boten 
is de ruimte beter benut en liggen de 
boten elkaar minder in de weg. Met 
name de kleinere nummers kunnen 
zijn verplaatst. De lijst is te lang om 
per boot te noemen waar die nu ligt. 
Kijk goed naar de bootnamen op de 
loodsdeuren, waarop te zien is welke 
boot waar ligt. Ook de riemen kun-
nen zijn verplaatst.

Nieuw onderstel Cboten
Alle C-boten die onderin de loods 

liggen hebben een nieuw onderstel 
gekregen. Het is even wennen, maar 
het is hierdoor gemakkelijker gewor-
den de boot in het water te leggen en 
uit het water te halen.

Ledenwerkplaats
De leden van de ledenwerkplaats 
mogen ook wel eens in het zonnetje 
gezet worden. Zij hebben niet stilge-
zeten. Het verven van bladen van een 
aantal riemen is een van de klussen 
die zij in de tussentijd hebben gedaan. 
Daarnaast zijn in de fitnessruimte en 
kleedkamers ook de nodige werk-
zaamheden verricht. Het zijn maar 
een paar klussen die genoemd mogen 
worden. Deurdranger bij de poort

Met als doel ongenode gasten beter 
van het terrein te kunnen weren, is 
een deurdranger op de deur van de 
poort geplaatst. Neem uit voorzorg 
altijd je ‘druppel’ mee om het terrein 
te kunnen betreden. De sluiproute, via 
het paardenweitje, is inmiddels ook 
afgesloten.

Regulier onderhoud boten
Tenslotte: het groot onderhoud aan 
de vloot is gewoon doorgegaan. 
Bootsman Reinout van Vliet heeft 
tussentijds een aantal boten grondig 
opgeknapt. Laten we voorzichtig met 
het materiaal om blijven gaan, zodat 
iedereen meer plezier van het roeien 
heeft. u

Vernieuwing damwanden 
3e havenarm
Auteur: Wynand Inkelaar, secretaris

Achter enkele woonarken in de derde 
havenarm zijn de kades verzakt en 
moeten nieuwe damwanden wor-
den geplaatst. De werkzaamheden 
beginnen op maandag 8 maart en 
zullen 5 à 6 weken duren. Tijdens de 
werkzaamheden komen enkele arken 
dwars op het kanaal te liggen.

De havenarm wordt door beginnende 
roeiers nogal eens gebruikt om te 
oefenen, maar in deze periode is het 
raadzaam om niet verder te varen dan 
tot aan Dudockx.

Wild’rland anders
Auteur: webredactie

Toch wel vreemd.
Schaatsers op ‘ons’ kanaal.
Aanlanden bij Wilderland op de 
schaats. Weer eens een andere blik op 
een anders zo vertrouwde wereld.

In dit magazine verschillende ijs- en 
sneeuwfoto’s genomen door
Tromp-leden.
Zie pagina 14

BESTUURSMEDEDELING

Allard Tempel

Bericht van de
commissaris 
materiaal 

TROMPSITENIEUWS
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Voor roeiers mét een coach/
instructeur op de stuurplek.
 
Met ingang van vrijdag 5 maart is 
het mogelijk om in meer boten te 
roeien. Wat is de verruiming? 
 
1. In de C4*/C5x-boten mogen twee 
roeiers en een instructeur gaan varen. 
Deze boten waren te zwaar voor lou-
ter twee mensen, maar nu er een in-
structeur mee kan, die stuurt, kunnen 
deze ook in de vaart. Het gaat om:
• Ans Beijerman
• Lonck
• De Zoete
• Karel Doorman
• En ook de Houtebeen en Lumeij 
(waren al in gebruik voor twee roei-
ers)
 
2. Gladde gestuurde vier (4*)
De drie gestuurde dubbelvieren 
mogen ook uitvaren met twee roeiers 
en een coach/instructeur. We noemen 
het op deze plek ook met name géén 
stuur.
• Anna Katrijn
• Swartenhondt
• van Wassenaer
 

3. Dubbelvieren voor roeiers tot 27 
jaar
De gladde dubbelvieren zijn af te 
schrijven voor roeiers uit de leeftijds-
groep tot 27 jaar.
 
4. Gladde dubbeltweeën mogen al-
leen gebruikt worden door leden uit 
één gezin.

Deze mogelijkheid is gegeven in de 
verordening van de overheid en gecontroleerd 
door de KNRB.
• Sporten buiten mag met groepjes 
van maximaal 2 mensen (exclusief 
instructeur). Daarbij mogen meerdere 
groepjes naast elkaar sporten. 
Tussen de groepjes dient ten minste 
1,5 meter afstand te worden gehou-
den. En deze groepjes mogen niet 
wisselen van samenstelling tijdens de 
activiteit.
 
Groepslessen
Een instructeur mag één groepje van 
2 mensen tegelijkertijd lesgeven. Een 
instructeur mag dus ook van tweetal 
naar tweetal gaan om instructie te 
geven, op tenminste 1,5 afstand van 
het tweetal.
(zie ook de Tromp-site)

Eind januari heb ik onderhoud ge-
pleegd aan de dollen van de Annie. 
Omdat dit niet de huidig gebruikelij-
ke kunststof dollen zijn is het moge-
lijk interessant iets meer hierover te 
melden in dit magazine.
De dollen van de Annie zijn van 
gietijzer. Toen ik ze ongeveer vijf jaar 
terug ging schoonmaken dacht ik 
dat ik brons onder handen nam maar 
het ‘viel tegen’ want het was maar 
gietijzer. En om roesten te voorkomen 
heb ik ze na de revisie in consis-
tentvet gezet wat op den duur nogal 
vuil werd en ook bij aanraken vuile 
handen gaf. Destijds waren de lagers 
in het gietijzer nogal ovaal uitgesleten 
en ik moest deze toen met een tapse 
ruimer weer rond maken. Hierna 
waren nieuwe overmaatse tapse 
dolpennen nodig, die ik op mijn 
draaibankje van een paar moder-
ne rvs-dolpennen kon draaien. 
Om toekomstig onderhoud 
hiervan mogelijk te maken legde 
ik onder de dollen een bronzen 
ring als taatslager waarop de dol 
kon draaien en die bij slijtage 
van het lager iets in hoogte kan 
worden afgevijld. 

Vorige week controleerde ik deze 
constructie en heb ik de dollen 
schoongemaakt en ditmaal niet in 
consistentvet maar in blanke (amber-
kleurige) tectyl gespoten. Op de foto 
is een getectyleerde naast een schoon-
geborstelde gietijzeren dol te zien. Ik 
heb de foto zo genomen, dat erop de 
leveranciersmerktekens van de fabri-
kant te zien zijn. Dit is de firma ‘Rous-
seau Deposé Paris’. De tectyl zal op de 
plaats waar het manchet de dol raakt 
wel worden weggeveegd maar hier 
komt dan het leervet van de manchet-
ten voor in de plaats. Tot zover het 
onderhoud. 

Lees de geschiedenis van de Annie op pagina 9
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BESTUURSMEDEDELING LEDENWERKPLAATS

Bestuur

Verruiming gebruik boten

Arnoud Carp

Annie en haar dollen
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BESTUURSMEDEDELING HET VERHAAL

Ross Goorden 

 
Martijn Veling

Het zou zomaar kunnen zijn dat 
jullie Ross en Martijn in het week-
end al hebben zien rondlopen op de 
vereniging. Martijn komt al drie jaar 
geregeld op Tromp voor de bege-
leiding van de krachttraining van 
de wedstrijd- en een deel van de 
competitiejeugd. Hij is afgestudeerd 
bewegingswetenschapper en heeft 
er tien jaar wedstrijdroeien opzitten, 
van junior tot oud-student. Destijds is 
hij begonnen aan een nieuwe sport, 

tot hij er naar eigen zeggen compleet 
verslaafd aan raakte en zich het hele 
seizoen ging inzetten om het maxi-
male uit zichzelf te halen. 

Ross is oud-voorzitter van studen-
tenclub Orca uit Utrecht. Hij is 
wedstrijdcoach geweest tot aan het 
studenten-EK aan toe. Als bestuurs- 
en organisatiewetenschapper is hij 
al jaren geïnteresseerd in samenwer-
kingen, beleid en politiek. Daarnaast 
is Ross betrokken bij vele roeiwa-
terlobby-gerelateerde activiteiten in 
Utrecht, Vianen en bij de KNRB. 

Zij hebben samen de coördinatie van 
de competitie-junioren overgenomen 
van Hadewych Nieuwe Weme. Bij 
deze willen wij Hadewych hartelijk 
bedanken voor haar inzet van de afge-
lopen jaren. Gelukkig blijft Hadewych 
wel lesgeven aan de ‘compo’s’, zoals 
zij in de wandel- en roeigangen he-
ten. Wat gaan Ross en Martijn doen? 
Kort door de bocht, zij zijn er voor 
de junioren en ouders van de junio-
ren, ze gaan activiteiten organiseren 
en zorgen voor de stroomlijning van 

de trainingen. Daarbij geven ze ook 
extra aandacht aan de coaches. Zo 
staat er (onder voorbehoud!) voor 
17 april een ‘coach de coach-dag’ 
op het programma, alsook een open 
instuif-roeidag voor nieuwe junioren. 
Het doel daarvan is om meer jonge-
lui kennis te laten maken met onze 
mooie roeisport. Toen het water niet 
om te roeien was zijn Ross en Martijn 
met de roeiers gaan schaatsen op de 
Vuntus met natuurlijk veel warme 
chocomel. Zij verwachten dat het 
aantal jeugdleden binnenkort gaat 
toenemen en dan kunnen zij beslist 
meer coaches gebruiken. Mochten 
lezers van dit blad tijd hebben en het 
hen aanspreekt om enthousiaste jon-
gelui te leren roeien neem dan vooral 
contact met de commissaris opleiden. 
(commissaris.opleiden@ctromp.nl) 

Martijn en Ross: ‘Roeien heeft een 
warme plek in ons hart en wij willen 
het liefst dat meer junioren hiermee 
in aanraking komen om net zoveel 
plezier te krijgen in de roeisport als 
wij en jullie!’. u

Coronaroeiers
Zodra de mogelijkheid werd geboden 
tijdens de coronapandemie om op de 
gepaste afstand weer te kunnen roeien 
heeft onze groep dinsdag- en donder-
dagmorgenroeiers de draad weer opge-
pakt om de voortschrijdende stijfheid 
in spieren en botten te lijf te gaan. Wij 
zijn een groep roeiers met leeftijden 
tussen 70+ en 88 met lange ervaring in 
het roeien maar ook in het besturen van 
verenigingen. Genoeg te bespreken na 
het roeien bij de koffie, over het runnen 
van Tromp, de Roeibond als ook maar 
even het verbeteren van de wereld. He-
laas is dat niet meer mogelijk; gekleed 
naar de vereniging komen en bezweet 
weer in de auto stappen, niet echt fris.
Met twee man in de Kinsbergen en de 
Valkenburg is het behelpen, maar is te 
doen met de mannen van ons ploegje 
die niet zijn afgehaakt om diverse 
redenen. Zeven van de elf roeiers zijn 
ijs en weder dienende doorgegaan in 
de C3x en een aantal skiffs. De laatste 
berichten zijn dat nu ook een C5x met 
drie roeiers weer mag. Kort geleden 
sloot ook George Brusse zich weer aan 
na vele maanden intensieve revalidatie, 
getuigend van een te bewonderen door-
zettingsvermogen.
Na eind maart hopen we op meer nor-
male tijden met misschien wel de oude 
gezelligheid op het terras en in de soos.

Kees Gramkow

Saskia Teppema / commissaris opleiden

De competitiejunioren-coördinatoren
Even voorstellen
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Op 19 februari 1936, nadat het 
Hilversums Kanaal en de Sporthaven 
zijn aangelegd en geopend, wordt 
met dertig leden de Hilversumsche 
Roeivereeniging Cornelis Tromp 
opgericht. Al in april van hetzelfde 
jaar is de feestelijke opening van de 
nieuwe botenloods die uit vijf vakken 
bestaat. De loods is een kopie van 
de loods van Triton in Utrecht en de 
bouw is door de stedenbouwkundige 
dienst van Hilversum uitgevoerd (de 
loods is dus geen Dudokontwerp). In 
de beginjaren heeft de vereniging vijf 
boten.

Inmiddels krijgt Cornelis Tromp ook 
een loodsknecht, Aukema genaamd. 
Voor hem en zijn gezin wordt op 
de heuvel een huis gebouwd (oor-
spronkelijk wel een Dudokontwerp). 
Aukema bouwt ook nieuwe boten 
voor de vereniging. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlogsjaren kan er beperkt 
geroeid worden.

In de volgende jaren wordt de loods 
nog uitgebreid met twee vakken. De 
oude kleine soos uit de jaren zeventig 

verdwijnt en er komt een ruim hou-
ten gebouw dat onderdak biedt aan 
de soos, de ledenwerkplaats en een 
kleine oefenruimte, het halterhok. 

Tenslotte krijgt de vereniging begin 
jaren negentig een stenen soos op de 
heuvel en in 2004 een nieuwe loods 
met daarboven de kleedkamers met 
douches en een trainingsruimte.
Onze laatste bootsman, die ook voor 
Tromp boten bouwde, was Jan van 
der Kleij. De vereniging bezit inmid-
dels ruim honderd boten.

Vlak naast ons terrein bevindt zich 
in de Sporthaven de jachthaven. Hun 
water grenst aan onze hoofdsteiger.
Sinds 2017 zijn de betonnen stei-
gers vervangen door hout met een 
kunststof loopvlak. In 2020 heeft de 
vereniging het ‘paardenweitje’ (naast 
de Shell-benzinepomp) in bezit ge-
kregen.

Werkzaamheden aan het Hilversums 
Kanaal beginnen rond 1930. Het tracé 
maakt gebruik van bestaande water-
wegen of doorkruist deze juist, waar-

onder de ’s-Gravenlandsevaart. Bij de 
Eerste Kanaalbrug ligt de boerderij 
van de familie Brouwer. Het kanaal 
groef men om de boerderij heen, 
zodat daardoor hier nu de bekende 
bocht in het kanaal ligt.

Al langere tijd zijn in de  werkhaven 
geen activiteiten meer. Ook de 
cementfabriek is gestopt. Sindsdien 
varen er geen grote vrachtschepen 
meer door het kanaal.
Wel is de vaart van (huur)motor-
sloepen toegenomen, die vooral een 
rondje maken via de oostelijke 
’s-Gravelandsevaart.
Deze vaart in westelijke richting is 
in beperkte mate bruikbaar voor een 
georganiseerde Tromp-roeitocht.

In vroegere tijden was de vaart van 
belang voor transport. Hilversum had 
toen met de haven aan de Taludweg 
via de Beresteinsevaart verbinding 
met de ’s-Gravelandsevaart en de vaart 
naar Uitermeer en de Vecht.
De landhuizen profiteerden van de 
trekschuit die hier langsvoer.

Vlak aan dit deel van de ’s-Graveland-
sevaart ligt het huis Trompenburgh 
(circa 1680). Onze verenigingsnaam 
is verbonden met dit huis dat ooit 
toebehoorde aan luitenant-admiraal 
Cornelis Tromp. Het huis droeg toen 
de naam Syllisburgh, een verwijzing 
naar de eretitel graaf van Syllisburgh 
die Tromp kreeg van de Deense 
koning (Selsburg, Zuid-Zweedse pro-
vincie Blekinge). De latere bewoner 
Jacob Roeters gaf de naam ‘Trompen-
burgh’ aan zijn huis.
Cornelis woonde 
in Amsterdam 
aan de Oudezijds 
Voorburgwal en 
bezat in ’s-Grave-
land al de Hooge 
Dreuvik, een huis  
dat in 1672 door 
de Franse troepen 
in de fik gestoken 
werd. 

Bij het 75-jarig bestaan van de vereni-
ging werd het lustrumboek Driekwart 
Heel uitgegeven. Hierin wordt ruim 
aandacht besteed aan het reilen en 
zeilen van Cornelis Tromp. Het boek 
is nog verkrijgbaar en is als digitaal 
bestand oproepbaar. https://issuu.com/

tromp/docs/driekwheel u
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HISTORIE

Redactie / pjb

Tromp jubileumjaar 2021
85 jaar
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Een mens moet toch wat in deze 
saaie tijden. Skiffen houdt je nog wel 
scherp maar met z’n tweeën scullen 
in een C3 of een C4 wordt na verloop 
van tijd toch bijna een beetje saai. Die 
boten zijn zo stabiel dat je ze bijna 
niet om kan krijgen. Dus de focus op 
je techniek laat het, als je niet oppast, 
ook een beetje afweten. Daarom hier 
wat tips voor nieuwe uitdagingen.

Met zo’n gestuurde C3, zoals bijvoor-
beeld de Van Kinsbergen of de Valken-
burg kan je verrassend scherp sturen. 
Dus wat let je om eens het gebaande 
pad – het kanaal – te verlaten en de 
plassen en sloten op te zoeken. Uiter-
aard kent bijna iedereen de route naar 
Wilderland en het Wijde Gat. Maar je 
kan ook nog wat verder doorvaren de 
Kortenhoefse Plassen op, zeker nu al 
die waterlelies en dotters verdwenen 
zijn. En zo kan je ook eens na het 
vissersplaatsje afslaan naar de eerste 
(Kortenhoefse) plas. Na wat scherpe 
bochten – goed voor je stuurtech-
niek- loop je weliswaar snel dood op 
het Oppad, maar het is toch net weer 
even wat anders dan het kanaal op en 
neer.

Wijde Blik
Zo zijn er nog wel wat ‘microtoer-
tochten’ te bedenken voor twee per-
sonen. Het is bijvoorbeeld ook niet 
verboden om eens de Wijde Blik op 
te roeien. Wel opletten uiteraard met 
wat voor materiaal je roeit, hoe druk 
het is, hoe ervaren je bent en hoe 
hard het waait. Op de Wijde Blik heb 
je doorgaans veel meer golfslag dan 
op het kanaal. Hoe dan ook, je hoeft 
echt niet te wachten op de georgani-
seerde toertochten, als die er dit jaar 
überhaupt nog van komen. Uiteraard 
wel even goed informeren met welk 
materiaal en met welke roeibevoegd-
heid je dit soort 
dingen mag onder-
nemen. Maar er is 
meer mogelijk dan 
je denkt. 

En voor de snelle 
vogels die alweer 
dromen van het 
eerstvolgende BBR: 
pak eens zo’n C3 of 
C4 en klok je snel-
heid tussen beide 
bruggen. Je zal 
verbaasd staan wat 

voor snelheid je kan maken met z’n 
tweeën in een Van Kinsbergen of een 
Valkenburg.

Asynchroon roeien
En als je je dan nog steeds verveelt 
op het water, kan je beter gaan vis-
sen, of beter nog asynchroon roeien. 
Persoonlijk ben ik er niet zo kapot 
van en beginnende roeiers zou ik 
het sowieso willen afraden. Want bij 
asynchroon roeien doe je zo onge-
veer alles wat je bij de instructie hebt 
afgeleerd zoals te snel oprijden, korte 
slagen maken, heel laat draaien etc. 
Maar kenners blijven beweren dat het 
sneller gaat dan synchroon roeien. 
Hoe het ook zij, nog even volhouden 
met het coronaroeien en succes met 
het tekenen of varen buiten de lijntjes. 

Houd je aan de coronamaatregelen.
Lees ook op pagina 5 'Verruiming gebruik 
boten'. u

In 1981 kreeg het bestuur van de ver-
eniging Cornelis Tromp het voorstel 
van de gezusters Six, wonende op 
Jagtlust te ’s-Graveland, de en-
kele wherry Alcyon aan Tromp te 
 schenken.
Hein Valkenburg ging als commissaris 
materiaal naar Jagtlust om de boot in 
ontvangst te nemen. Uit zijn verslag 
van toen:

‘Na een kop thee werd via een luide 
bel de heer Weel, de tuinman, ge-
vraagd mij naar de boot te begeleiden. 
De ranke boot hing onder het stof 
aan de balken in de paardenschuur. 
Een week later hebben we met de 
bootsman Jan van der Kleij de wherry 
opgehaald’. Later bleek dat de Alcyon  
in de beginjaren van Tromp zelfs al 
eens in onze loods gelegen had.
In 1984 werd door Tromp in overleg 
met de familie Six de outrigged single 
wherry aan het Scheepvaartmuseum 
in Amsterdam geschonken. u

8 TOERTOCHTJES HISTORIE
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De eerste keer dat ik hierna met de 
Annie roeide maakte ik een praatje 
met Michiel Poulie over de ouderdom 
van de boot. Hij is daarin geïnteres-
seerd, omdat hij zelf ook een verge-
lijkbare boot bezit die hij in beheer 
gaf bij de KNR&ZV te Muiden. Dit 
is de ‘Jade’, een dubbele wherry van 
dezelfde werf als de Annie waarvan 
Michiel het bouwjaar niet zeker wist. 
Ik maakte een opmerking over het 
werfplaatje waaraan je wel wat kunt 
afleiden en hij nam hiermee contact 
op met een van zijn vrienden van ‘Het 
Roeimuseum’ die graag de gegevens 
van de Annie in zijn virtuele museum 
wilde opnemen. Hierop heb ik in 
het kort de restauratie van de  Annie 
beschreven en kwam wat betreft 
de herkomst niet verder dan dat zij 
afkomstig was van Dr. Onno Damsté, 
een van de oprichters van Tromp. Het 
Roeimuseum (Koos Termorshuizen) 
vond daarmee zijn weg in ons eigen 
TrompMagazine-archief waarin hij 
een uitgebreid artikel vond van de 
hand van Pieter Böhre (†). Zie hier-
voor: https://roeimuseum.nl/annie/ 

Uit dit artikel vat ik uit de tekst van 
Pieter Böhre de volgende omzwer-
vingen van de Annie samen die deze 
heeft opgetekend uit de mond van 
Sytske van Gijn-Damsté, een klein-
dochter van Pé H. Damsté; die kocht 
de Annie in 1890 als verlovingscadeau 
voor Annie Jaeger op 16 juli 1891. 
Pé Damsté is op dat moment be-
stuurslid van Njord en de Annie komt 
dus bij Njord te liggen. Pé wordt in 
1902 hoogleraar in Utrecht en de 
Annie verhuist met het gezin mee en 
wordt bij Viking gehuisvest. Annie 
Jaeger overlijdt in 1930 en de Annie 
wordt overgenomen door de zoon, 
Onno Damsté, die in de jaren dertig 
conrector is van het Gemeentelijk 
gymnasium te Hilversum. In 1936 is 
Onno Damsté een van de oprichters 
van Tromp maar pas op 13 maart 
1938 wordt de Annie van Viking naar 
het Hilversums Kanaal overgeroeid. 
De Annie is dus wel op Tromp in de 
loods maar is nog steeds een parti-
culiere boot. Pé Damsté overlijdt in 
1943 en het gezin van Onno verhuist 
in 1948 naar Amsterdam en neemt de 
Annie mee. 

Maar ze komt in 1958 weer terug 
in de loods van Tromp en wordt 
veel gebruikt door Sytske van 
Gijn-Damsté en haar kinderen 
Henk en Jelle.
In 1968 wordt de Annie aan 
Tromp-lid Jolles verkocht die 
uiteindelijk op 5 april 1975 voor 
f 450,- de Annie aan Tromp verkoopt. 
De boot krijgt dan het vloot nummer 
83 in de Tromp-vloot terwijl het ver-
reweg de oudste boot in de loods is. 
Sindsdien heeft Tromp een speciale 
roei bevoegdheid ingesteld voor leden 
die daarmee gerechtigd zijn de Annie 
af te schrijven. u

De Annie werd in 2018 door Arnoud gerestaureerd.

9 RESTAUREREN
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Het zijn voor iedereen bijzondere 
tijden, maar op dit moment is een 
groep wedstrijdroeiers al 1,5 jaar in 
training zonder een wedstrijd geroeid 
te hebben. In september zag het er 
weer veelbelovend uit, maar helaas, 
ook toen bleek dat er wel trainingen 
maar geen wedstrijden kwamen.
 
Voor ons allemaal is het best iedere 
keer schakelen. Na de zomervakan-
tie waren Marit en Nora in training 
om naar de EK te gaan. Toen kon dat 
voor Nederland niet doorgaan omdat 
Servië oranje bleef. Gelukkig konden 
we wel naast de skiffs in grote boten 
blijven roeien in tegenstelling tot de 
senioren. Maar verder vraagt alles wat 
aanpassing. Eerst mochten we nog 
binnen trainen en werd de krachttrai-
ning en ergometertraining opgestart 
in kleinere groep en toen mochten we 
opeens ook niet meer binnen trainen, 

en ja, een open loods telt ook als bin-
nen.
Dus met zijn allen weer de bakens 
verzet, ergometeren onder het afdak, 
core-oefeningen onder leiding van 
Martijn in een zoomsessie.
Het animo om te komen trainen is 
hoog, je ziet elkaar, en het is lekker 
fysiek bezig te zijn.
Om wel wedstrijden te roeien, had-
den we een Sint-BBR met pepernoten, 

een oudjaars-BBR met oliebollen en 
een februari-BBR met warme choco-
mel, allemaal buiten en op afstand.
Met de sneeuw hebben we een 
sneeuwpoppenwedstrijd gehouden 
die Marjolein Padt heeft gewonnen. 
En uiteraard is er geschaatst.
Normaal waren we in de week van 
22 februari voor trainingskamp naar 
Corgeno gegaan. Helaas zat dat er nu 
niet in, maar we hebben een klein 

trainings-
kampje 
op Tromp 
gehouden 
waarbij 
er 2x per 
dag werd 
getraind en 
op de vrij-
dag werd 
dit afgeslo-
ten met de 
traditionele 

1000 meter-wedstrijd.
De eerstvolgende wedstrijd op eigen 
terrein is een driekamp, in het week-
end van 20/21 maart.
 
Op dit moment wordt door de roei-
bond en de wedstrijdorganisaties hard 
gewerkt aan een aangepaste wed-
strijdkalender. Wij hopen dan ook dan 
we toch ook nog buiten onze vereni-
ging wedstrijden kunnen roeien.
 
Organisatorisch worden we met 
elkaar voor veel uitdagingen gesteld, 
de scholen eerst open, toen weer 
dicht, nu weer half open,waardoor de 
roosters en daarmee trainingsmoge-
lijkheden steeds schuiven.

Maar wat onze 
roeiers het 
meest missen is 
de kleedkamer, 
het douchen 
en de taart na 
afloop. u

Trompeiland en Wild’rland

Voor de Tromp-roeiers zijn er drie aanlegplek-
ken die voor een aantal boten gebruikt mogen 
worden.

Bij de plasjes bevindt zich aan het kanaal het 
zogenaamde Tromp-eiland. Eiland is een groots 
woord, de aanlegplek beperkt zich tot het stei-
gertje. Let op dat aan de kant van het weiland 
stenen onder water liggen, aangegeven met een 
waarschuwingspaaltje.
Heel lang geleden is er een keer een tent opgezet 
waar een ludiek Tromp-feest gehouden werd. Het 
stukje grond is niet in ons bezit (Natuurmonu-
menten).

Achterin de plasjes ligt het Oppad tussen Korten-
hoef en ’s-Graveland.  Via een kronkelwatertje is 
daar een bescheiden aanlegmogelijkheid bij het 
‘bankje’. Een mooie plek, maar in de natte tijd 
een soppige plek. Het water is ondiep.

Voorbij de Tweede Brug en de haven van Fokke 
kan je afslaan in de Dwarsvaart en Wild’rland 
bereiken, waar twee betonnen drijfelementen 
liggen om aan te meren.
In het ook hier vochtige stukje land staan 
 bankjes. En er is een zwemtrap.
Al lang geldt het verbod dat hier niet met gladde 
boten aangelegd mag worden.
De naam Wild’rland (‘het land van  Wil’) is 
circa veertig jaar ontstaan toen Wil Holterman 
dit gepachtte stukje grond overdeed aan onze 
vereniging. u
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(vrij naar Arnold Ising [1824-1898], schrijver 
en publicatie in Elsevier’s Geïllustreerd Maand-
tijdschrift, jaargang 3, 1893)

Om bij het huis, kasteel, van Cornelis – gewezen 
vlootvoogd – te geraken is niet eenvoudig. Het is 
te doen met de koets of met de trekschuit langs 
de Amstel, Weespertrekvaart en 
’s-Gravelandsevaart. Maar uitgenodigd te worden 
door de graaf van Syllisburg – zijn Deense ver-
kregen titel in 1677 – is natuurlijk bijzonder.
De gracht om het fraaie pand met zijn opvallende 
koepel schittert je tegemoet als je naar de achter-
zijde toeloopt waar de hoofdingang is.
Tromp woont ’s winters in Amsterdam aan de 
Oudezijds Voorburgwal, maar brengt 
’s zomers met zijn gemalin Margaretha, barones 
van Raaphorst, de tijd door op Syllisburg.
Bij de ontvangst draagt Cornelis een staatsie-
pruik waar echter zijn lange krullen onderuit 
kruipen langs zijn gebruind gelaat met net onder 
de zware neus een lichte knevel. De admiraal 
draagt een zwart fluwelen tenue met kanten bef 
en een brede zijden strik. Opvallend is de sjerp 
van de Olifantsorde. 
In de prachtige grote zaal vertoeven nog een paar 
belangrijke gasten. Het zijn de markgraaf Philip 
Wilhelm, zoon van de keurvorst van Branden-
burg, de gouverneur baron von Schweinitz en de 
kamerheer markies d’Ausson.
Cornelis toont zich vrolijk, vol scherts, boert en 
lacht.
Het gesprek krijgt een ernstiger toon als men 

vraagt hoe de admiraal het aanlegde om al die 
kogels te ontwijken tijdens de schermutselingen 
op zee.
‘Ja, echt gewond ben ik niet geraakt’, antwoordde 
de gastheer. ‘Heren, zie in de hoek van de zaal de 
vlag van Spragge. Deze admiraal voer op de Royal 
Prince en ik lag met mijn De Gouden Leeuw zij 
aan zij. Wij bleven elkaar met kanon en musket 
beschieten. Na wel zeven glazen* gekeerd was nog 
niemand van mijn bemanning geraakt. Ik schoot 
zijn bezaan aan flarden.’
Een van de gasten vraagt belangstellend: ‘Was het 
niet De Ruyter die u te hulp kwam?’
‘Nu ja, De Ruyter! Die moest indertijd overal de 
eer van hebben. Die werd altoos voorgetrokken! 
Jaloers omdat ik in de Junislag voor Duinkerke 
het Engelse admiraalsschip buit maakte.’ Cornelis 
zuchtte bijna ongemerkt. ‘Met die vice-admiraal 
Sweers had ik het ook te kwaad. Hij was met 
zijn schip in de Junislag te loevert blijven liggen! 
Nu is hij dood. En oh die Van Ghent! God beter 
’t, geen zeeman.’
Cornelis maakt een gebaar naar zijn vrouw en 
nichtje, de dochter van zijn zwager Kievit, bur-
gemeester van Rotterdam. ‘Heren, laten we naar 
beneden gaan in de kelder om daar sommetjes** 
te drinken’.

*Glazen: de tijd werd aan boord bijgehouden met een 
zandloper die telkens gekeerd werd.
**Sommetjes – Van Tromp was bekend dat hij aan 
de maaltijd met zijn buurvrouw achter een servet uit 
hetzelfde glas nipte en af toe zoende.

Het leven van een luitenant-admiraal in 
dienst van de Hollandse vloot tijdens de 
Republiek der Nederlanden leverde naast 
de marinetitels ook nog wel wat ere- en 
adelijke titels op.
Onder het commando van De Ruy-
ter wist Cornelis Tromp ondanks zijn 
eigenzinnig en opstandig karakter zich te 
onderscheiden tijdens bijvoorbeeld de slag 
bij Schoonevelt en Texel in 1673 waarbij 
hij zijn rivaal admiraal Spragge de dood 
in joeg toen deze in een sloep ontvluchtte 
van zijn zinkend admiraalsschip. Dit 
alles tijdens de zich herhalende Engelse oorlogen 

(Anglo-Dutch Wars).
Het vreemde is dat 
Cornelis goed bevriend was 
met Charles II, koning van 
Engeland en Schotland. In 
1675 wordt hij voor een 
bezoek uitgenodigd.
Toen in Engeland Crom-
well aan de macht was 
en Charles naar Europa 
vluchtte, was hij ook met 
zijn hofhouding tijdelijk te 
gast in Den Haag met de 

hulp van zijn zuster Maria Henriëtte Stuart die 
getrouwd was met stadhouder Willem III.
Tromp krijgt in Engeland door Charles de titel 
van baronet (erfelijk, niet adelijk). Een eretitel 
bij de universiteit van Oxford wijst hij van de 
hand.
De Hollandse vloot komt ook meerdere malen de 
koning van Denemarken te hulp in diens strijd 
tegen de Zweden. Tromp wordt beloond voor zijn 
overwinning bij Öland en Ystad. Hierbij wordt 
hij in 1676 benoemd als ridder in de zeer oude 
Orde van de Olifant (“Elefantordenen”). Een 
jaar later wordt hem de titel ‘graaf van 
Sølvesborg’ (Syllisburg) verleend. u

In 1668 bood Karel II aan om De Ruyter een Engels 
ridder te maken, maar die bedankte voor de eer. Hetzelfde 
aanbod voor zijn zoon Engel werd echter wel aanvaard, 
hoewel die pas op 4 maart 1675 in Whitehall tot ridder 
werd geslagen. 

HISTORIE C TROMP
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INSTRUCTIECOLUMN

Johan Huizinga

Coronaatje
‘Hoe lang al?’
‘Precies een jaar.’
‘Nee, echt?’
‘Ja, met een paar Brabantse 
vrienden, midweekje skiën 
in Ischgl. Je kent dat wel, na 
afloop nog een neutje pak-
ken in zo’n gezellig barretje 
…’
‘Nee hé, wat erg! Ook nog 
op de ic gelegen zeker?’
‘Nee ben je gek! Het was in-
derdaad een gecompliceerde 
breuk toen ik met m’n 
dronken kop over die drem-
pel was gestruikeld. Maar 
de ic, wat dacht je, die lagen 
allemaal vol met covid-pati-
enten toen ik terugkwam. Ze 
hadden niet eens plek voor 
me op de ok. Dus niks geen 
schroeven en plaatjes, en 
niks geen fysio, alleen maar 
gips tot ik er stapelgek van 
werd. Ik heb bijna een jaar 
met vast bankje geroeid.’
‘En nu?’
‘Tennisarm! … En jij? Zeker 
met je flaporen achter een 
spatscherm blijven hangen.’

‘Nee veel erger, op het vlot 
uitgegleden over de ont-
smettingsgel.’
‘Maar loop je daar nu echt al 
een jaar mee?’
‘Welnee, ik was net hele-
maal hersteld en toen kwam 
die vorstperiode. Dus ik 
lekker schaatsen. Staat er 
zo’n ‘koek-en-zopie’ op het 
ijs. Dus ik MOEST daar even 
stoppen. Denk ik opeens 
shit, mijn mondkapje. Dus 
met één hand mooi soepel 
op de rug en met de ander 
mijn mondkapje zoeken. 

Heb je er even je gedachten 
niet bij en hop …’
‘Wat een vette pech! En nu?’
‘Ach doe mij nog maar zo’n 
coronaatje. Foute naam, 
maar heerlijk fris biertje met 
dit warme weer.’ ‘Hier, ik 
schuif hem wel naar je toe 
met mijn stok.’
‘Zeg, is het jou ook 
opgevallen dat zo’n stok 
plus je onderarm precies 
1,5 meter is. Kan toch geen 
toeval zijn …’  
u  

 

Saskia Teppema, commissaris opleiden

Hier ben ik, 
waar ben jij?

Wanneer we elkaar leren roeien 
– want dat doen we op Tromp 
– dan gaat het over aansluiten. 
Iedereen is ergens op zijn of haar 
roei-pad. Het is voor een instruc-
teur of een coach dan ook een 
hele uitdaging om telkens weer 
‘opnieuw’ te beginnen. Dat wil 
zeggen de eigen ervaring van 
zojuist lekker-zelf-hard-roeien 
wissen opdat de lei opnieuw be-
schreven kan worden met nieuwe 
ervaring en informatie. Dat komt 
binnen via de diverse zintuigen: 
wat zie ik, wat hoor ik en wat 
voel ik. Je leerling kan zeggen: 
‘O, dat instappen, dat gaat nu 
heel goed’, maar aan alles voel je 
dat daar enige grootspraak in zit. 
De manier waarop ze de hendels 
pakt, nog even opkijkt met een 
licht geforceerde lach, zal voor 
de instructeur waarschijnlijk een 
hint zijn om toch even de rigger 
tegen het vlot te duwen. 

Het gesprekje vooraf met een 
paar open vragen zal de leerling 
geruststellen en juist dat geeft de 
instructeur of de coach input om 

een plan te bedenken. Je hoeft het 
als instructeur niet allemaal van 
tevoren te bedenken. Luister naar 
wat je leerling vertelt, wat goed 
gaat, wat ze leuk vindt, wat vorige 
keer een eyeopener was. Hoe het 
met haar rug gaat, waar ze vorige 
keer nog last van had en hoe het 
zit met de blaren. Tot waar is ze 
gevaren en hoe vaak lukte het 
al om watervrij te roeien. Deze 
serie vragen is onuitputtelijk. En 
zo de les beginnen is heel anders 
dan Hup de boot erin, instap-
pen en van de kant af wat roepen 
over een haal of een strijk. Léren 
roeien gaat het best als je afdaalt, 
desnoods naar kleuterniveau. 
Want leren roeien is echt wat 
anders dan met een geoefend 
spiergeheugen de boot instappen. 
Nu we gelukkig iets meer mogen 
in deze vreemde tijd is de Vijf en 
de gladde Vier met twee roeiers 
en een instructeur ook weer mo-
gelijk. Omdat je daar wat verder 
van elkaar zit is het leggen van 
verbinding vooraf nog belang-
rijker. En als je contact maakt en 
aansluit bij waar de ander is dan 
geef je als instructeur iemand nog 
veel meer dan alleen de roeivaar-
digheid. Denk je ook niet? u

.
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Luitenant-admiraal (Ladm.) Cornelis Tromp 
had in  Amsterdam een woning aan de Oudezijds 
Voorburgwal. In de zomer verbleef hij in zijn 
buitenhuis Syllisburg te ’s-Graveland.
Het woord ‘tromp’ verwijst onder andere naar een 
vuurmond van een geweer of een kanon.

In Amsterdam is een oud pand aan de Bierkaai, 
Oudezijds Voorburgwal 136, dat een houtreliëf 
uit 1733 heeft dat Cornelis Tromp voorstelt. 

Oorspronkelijk waren meer van dit soort 
versieringen te vinden. Dit reliëf, bevestigd boven 
op een deurkalf – een tussendorpel bij een deur 
en een bovenraam – werd eind vorige eeuw goed 
gerestaureerd. Het heeft niets te maken met de 
woning van Tromp zelf.  Voor een huiseigenaar 

was het een ode aan de admiraal. Het reliëf is 
gebaseerd op een gravure van Lambert Visscher 
en een schilderij van Ferdinand Bol met daarop 
afgebeeld de admiraal in volle glorie. 
Te zien is een globe, een half uitgerolde zeekaart, 
zijn admiraalsschip De Gouden Leeuw, zijn com-
mandostaf en medaille. En een zwarte bediende, 
een jonge Afrikaan, meegenomen tijdens een 
zeereis. Dit gebeurde vaker. Het was ook vaak een 
statussymbool voor de eigenaar.  Vooral tijdens 
de handelsreizen van de WIC, de West-Indische 
Compagnie, die bezittingen had in Brazilië en 
Suriname – plantages – werden zwarte slaven 
meegenomen. 
Ook van de tweede echtgenote van Cornelis 
Tromp, Margaretha van Raephorst, bestaat een 
schilderij van Ferdinand Bol met hun zwarte 
bediende. u

Troep langs de weg en het 
kanaal

Tijdens de recente lockdown heeft 
Mirjam Vosmeer haar hobby uit de 
‘intelligente’ lockdown weer opge-
pakt. Met vuilniszak en prikstok heeft 

ze weer 
veel troep 
tussen 
Tromp en 
de Eerste 
Kanaalbrug 
opgeruimd. 
Hierbij de 
‘Vangst van 
de maand’.

Vlinders en de Witsnuitlibel

Natuurmonumenten meldde kort 
geleden dat in het in ons omringende 
Natura 2000-gebied relatief zeldzame 
vlinders zijn aangetroffen. Onder an-
dere het ‘bruin blauwtje’ en het ‘groot 
dikkopje’ en het ‘zwart sprietdikkopje’. 
Ook de libellen als de ‘bruine koren-
bout’ en de ‘vroege glazenmaker’.

Francien wordt populair

In december 2020 werd een marine- 
fregat vernoemd naar Francien de 
Zeeuw. Cornelis Tromp gaf de naam 
Francien al aan een van onze nieuwe 
Wintech Explorers in november 2020.

Op 3 januari 2021 meldde Jan 
 Penning dat de Francien de First 
Boat Of The Year Challenge 2021 had 
 gewonnen om 8.48.

GESCHIEDENIS NIEUWS
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Redactie / pjb

Houtreliëf met luitenant-admiraal 
Cornelis Tromp

Foto: Ver. Vrienden v Amsterdam

Foto: Jan Penning

Foto: Mirjam Vosmeer

Foto: Waarneming

Foto: Cult. Hist. Ver. Foto: Rijksmuseum



IJzigheden nu ijsverleden
Zomaar ineens ijs op de wateren 
rond Tromp. Menig schaatsliefhebber 
kon het natuurlijk niet laten de ijzers 
 onder te binden of minstens de ijzige 
en besneeuwde natuur in te lopen.
De redactie ontving van Hans Snoek, 
Jan Penning en Jim van Geene bij-
gaande sfeerfoto’s.

Het kon natuurlijk ook niet uitblijven 
dat er sneeuwpoppen tevoorschijn 
kwamen. Van Sarah Breken en Nora 
Stokvis ontvingen wij deze sneeuw-
roeier. u

De tuin van Tromp is heelhuids onder 
sneeuw en ijs vandaan gekomen 
maar ziet er nu, begin maart, wild en 
ongerept uit. Hij is bezig een grassige 
rimboe te worden. Kom je meehelpen 
om de tuin mooi te houden? 

Niet iedereen weet dat we op Tromp 
een tuin hebben. Het gaat bij ons 
immers vooral om gezelligheid en na-
praten na het roeien, bij voorkeur met 
koffie en koek, een glaasje water of 
een biertje. Ook om trainen natuur-
lijk, om fit en in vorm te blijven, om 
bliktrekken, coachen, scheuren met 
de coachboot, soms ook om verliefd  
te worden, om werken aan en praten 
over bootjes. Besturen, landjes kopen, 
dat soort werk. Allemaal bijna net zo 
aangenaam als onze officiële bezig-
heid: roeien. 

Ik denk dat we er allemaal naar ver-
langen om die ooit zo gewone gezel-
ligheid en het gewone roeien weer te 
kunnen oppakken. 
Die gezelligheid komt, of kwam, 
natuurlijk vooral vanuit onszelf. Soos 
en terras waren, en zijn hopelijk 
binnenkort opnieuw, noodzakelijke 
voorwaarden. Daar draagt onze tuin 
aan bij, net zoals de kwaliteit van de 

koffie, de appeltaart en het  lawaai van 
de meerkoeten. Een actieve tuincom-
missie – waarvan sommige leden 
nog steeds in onze tuin  werken – 
heeft onze tuin een jaar of 20 ge-
leden aangelegd als altijd bloeiend 
en onderhoudsarm ‘kijkgroen’. De 
balans is er intussen wat uit en er zijn 
soorten verdwenen waardoor het nu 
wat meer zorg vraagt, maar de tuin 
is nog altijd aangename gespreksstof 
op het terras en in de soos. Voor onze 
bezoekers biedt Tromp een verzorgde 
aanblik, tenminste, als de tuin en ons 
erf er wat netjes bijliggen. Als de tuin 
in orde is, valt hij niet zo op, maar 
draagt wel bij tot goed verpozen.

De huidige tuincommissie probeert 
welig tierende gewassen als zeven-
blad, kweekgras, akkerwinde en 
paardenstaart in toom te houden en 
bijvoorbeeld de woekerende gerani-
ums af te remmen zodat wat beschei-
dener soorten ook een kansje maken 
met hun vormen, kleuren en geuren. 
Alles wat niet steiger is, terras, 
verharding of grasveld, is ‘tuin’. Het 
paardenweitje bijvoorbeeld is ‘gras’, 
de wal tussen de soos en het weitje is 
‘tuin’.
Binnenkort gaan we weer van start 
met onderhoud, te beginnen met 
bladruimen, wieden, uitdunnen en 
snoeien. 
Kom je meehelpen? Je kunt je melden 
via een mailtje aan tuin@ctromp.nl
u
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Roelien van Empel

Help: de Tromp-tuin 
vergrast

I JZIGHEDEN 

Redactie

Vorstelijk februari
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Correspondentieadres/botenloods/sociëteit 
Hilversumse Roeivereniging Cornelis Tromp
Vreelandseweg 56, 1216 CH  Hilversum,  
telefoon 035 624 94 33
www.ctromp.nl      info@ctromp.nl

Beschermheer van de vereniging:
P.I. Broertjes, burgemeester van Hilversum
 
voorzitter Wim ten Have
voorzitter@ctromp.nl
secretaris Wynand Inkelaar
secretaris@ctromp.nl
penningmeester Jan Brugman
penningmeester@ctromp.nl
commissaris materiaal  Allard Tempel
commissaris.materiaal@ctromp.nl   
commissaris opleiden  Saskia Teppema
commissaris.opleiden@ctromp.nl 
commissaris wedstrijden    Natalie Temming
commissaris.wedstrijdroeien@ctromp.nl 
commissaris recreatieroeien  Tanja Stropsma
commissaris.recreatieroeien@ctromp.nl 

ledenadministratie Evert Kruithof
ledenadministratie@ctromp.nl

toercommissie                 Hetty Goutier
toercommissie@ctromp.nl

De diverse taken van de bestuursleden zijn 
te vinden in het organigramtromp [zie in de 
‘bibliotheek’, zoek op organigram]

 

inschrijvingen wedstrijdveteranen +  
clubploegen                          Jørn Aalberts
veteranencoordinator@ctromp.nl

aangepast roeien (roeivalidatie)
roeivalidatie@ctromp.nl

webmasters   Nynke Koopen, Marlies ter Haar 
webmaster@ctromp.nl
Richard Streng (reserveringen: 
reserveren@ctromp.nl)

redactieteam (TrompMagazine)
redactie@ctromp.nl
contactpersonen TrompMagazine:
Nellie Kamer (redactie en beheer redactie-
mailbox voor het magazine en de site)
Yolande Krooshof, Marit Versteeg, 
Pieter Berkel (lay-out, eindredactie TM)

 

Voor algemene informatie over de 
 vereniging en haar activiteiten 
info@ctromp.nl  
(zie op de site verder onder: ‘Vereniging’, 
‘Recreatie’ en ‘Lid worden’)
  
Het dagelijks bestuur bestaat uit  voorzitter, 
secretaris en penningmeester, gezamenlijk 
bereikbaar via 
db@ctromp.nl  

Alle bestuursleden zijn op een gezamenlijk 
e-mailadres bereikbaar via 
bestuur@ctromp.nl  

 

NIEUWS VAN DE 
LEDENADMINISTRATIE (2021-01)

NIEUWE LEDEN

Nieuwe jeugd en juniorleden die in 
de instructie kwamen:
Roemer Amesz  2007
Manuel Ahlrichs  2011

Nieuwe leden met roeiervaring:
Daan Gudde  2003

Welkom en veel roeiplezier!

OPZEGGINGEN 

Jeugdlid   Lid vanaf
Emma Rule  2019

Juniorlid   Lid vanaf
Emma Raven  2015
Jort Kroeze  2013
Simon van der Heide 2016
Massimo Alberelli  2020

Studentlid  Lid vanaf
Isa van Dulken  2012
Cerianne van Middelkoop 2008

Gewoonlid  Lid vanaf
Renée Koster  2014
Wendy Kamps  2015
Henk Hahn  2007
Martina Neff  2014
Tineke van Wieren  2014
Toma van den Bosch 2010
Robert Jonkman  2019
   

Evert Kruithof

LEDENADMINISTRATIE
 

OPZEGGINGEN 

Gewoonlid  Lid vanaf
Wilfred Wielaard  1989
Anton Moll van Charante 2000
Matthijs Boersema  2018
Jaap van der Weele  1972
Robert de Boer  1999
Ingeborg Dijkstra  2018
Ed van Gent  2015
Rob van Hattum  2015
Hottie Wiersma  2012
Matthijs Jansma  2016
Elisabeth Abbing  2012
Liesbeth Gresel  2011

Proefleden die hebben opgezegd:
Vera Verweij
Noga Amiri
Danielle Frensch
Mahyar Shemsaki
Michela Garzillo
Ems van ’t Hoff

Zeg op tijd op! Het verenigings- en contribu-
tiejaar eindigt op 31 december. Opzeggen vóór 
1 december door een e-mail te sturen naar
ledenadministratie@ctromp.nl
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Foto: Jan Penning

‘Wilderland per schaats’
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