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In een van de Nieuwsbrieven werd gerept 
over het 40-jarig bestaan van de Trompet.
In deze uitgave van het TrompMagazine, 
de opvolger van De Trompet, een kort 
verhaal over de ontwikkeling van ons 
clubblad.

De instructie introduceert een geheel 
nieuw plan: leer het basisroeien in één 
week.

De redactie hoopt met het gesprek met 
onze commissaris materiaal en accom-
modatie, Henk van de Bunt, een interes-
sante bijdrage te leveren in de reeks 
interviews die Marit Versteeg verzorgt.

Via de secretaris ontvingen wij prachtige 
dronefoto’s die gemaakt zijn in de buurt 
van het Wijde Gat, gemaakt door Wouter 
Anschutz (geen Tromp-lid). Met dank 
hiervoor. Een van de afbeeldingen krijgt 
een ereplaatsje op de achterpagina. 
          pjb
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Afbeeldingen 
De redactie verzoekt dringend alleen 
afbeeldingen te sturen die wij ‘om niet’ 
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Na een (gelukkig) korte periode van roeien in 
kleine nummers mogen we alweer enige weken 
onbeperkt roeien. We gaan richting het voorjaar en 
we zien de vlotten weer voller worden. Daar kan ik 
persoonlijk altijd erg van genieten, zoveel roeiers 
het water op. Wij roeiers hopen dat de winter niet 
te streng wordt en dat we niet nog te maken krijgen 
met een ijsperiode. Na het roeien kunnen we weer 
genieten van een heerlijk kopje koffie in of buiten 
de soos. Fijn dat dat ook weer kan. Hopelijk gaan 
we een mooi jaar tegemoet met veel kilometers 
op ons kanaal en omgeving, mooie toertochten en 
marathons in het land en succesvolle wedstijden 
voor junioren en masters. Over de jeugd en junio-
ren gesproken, bij Cornelis Tromp is altijd plek voor 
meer jeugdleden, dus mocht u in uw omgeving 
kinderen tegenkomen op zoek naar een mooie sport 
… ze zijn meer dan welkom.

Afgelopen zaterdag zag ik op het kanaal een ploeg 
aan de overkant bijna de paaltjes langs de kant 
in roeien, de ploeg was te ver weg om ze aan te 
roepen voor het gevaar. Gelukkig ging het goed en 
werd er volle bak gehouden op één boord. Zo blijkt 
maar weer dat een ongeluk in een klein hoekje zit. 
Zelf vaar ik nu al ruim vijf jaar met een spiegeltje 
aan mijn pet en echt, dat kan ik iedereen aanraden. 

Natuurlijk is het geen garantie dat er niks meer kan 
gebeuren maar het voelt toch als een extra stukje 
veiligheid. En ja, ik heb er ook al ongelukken mee 
voorkomen. Ik zou zeggen probeer het eens!

Na de alv van afgelopen december hadden we 
 binnen het bestuur nog een openstaande vacature, 
die van commissaris wedstrijden. In de weken na 
de alv hebben we Marien Mortier bereid gevonden 
om deze taak op zich te nemen. Marien heeft al 
een zeer lange geschiedenis achter zich binnen de 
roeiwereld, vooral op het gebied van coachen, zelf 
wedstrijden roeien en instructie geven. We zijn blij 
om Marien erbij te hebben.

Eigenlijk is deze 
TrompMagazine een 
lustrumeditie, het 
allereerste magazine 
stamt uit december 
1981. 

Toen heette het nog ‘De Trompet’. Het is ontzet-
tend mooi om te zien dat Pieter Berkel al die jaren 
betrokken is geweest bij de totstandkoming van alle 
uitgaven, waarvan akte! Pieter, dank voor je inzet al 
die jaren. Verderop in dit magazine is een interview 
met Pieter te lezen.

Tot op het vlot.
u

Wim ten Have, voorzitter

Uit de stuurstoel  

 www.ctromp.nl  ga naar volgende pagina ga naar inhoudspagina
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Goed nieuws: 
tweede coachboot is besteld

Zoals bekend heeft het bestuur enige 
tijd geleden een crowdfundingactie 
opgestart om een nieuwe, tweede 
coachboot te kunnen financieren. 

Tijdens de ledenvergadering van 
oktober 2020 werd bezwaar gemaakt 
tegen bekostiging hiervan ten laste 
van de algemene middelen, omdat de 
coachboot door een beperkte groep 
wordt gebruikt. Het bestuur heeft 
daarom gezocht naar alternatieve 
financiering door een crowdfunding-
actie op te zetten. De opbrengst van 
deze crowdfundingactie, gecombi-
neerd met de aanwending van een le-
gaat van € 5000,- is voldoende om de 
coachboot aan te schaffen. Dit goede 
nieuws is overigens ook al tijdens de 
laatste alv wereldkundig gemaakt! 

Inmiddels is de tweede coachboot be-
steld, waarbij er, na uitgebreid markt-
onderzoek, voor is gekozen om een 
coachboot te bestellen die identiek is 

aan de huidige George. De boot (type 
C20) is besteld bij de firma HI-TECH 
PLAST gevestigd in Hongarije, die 
ook de George heeft geleverd. Voor de 
nieuwsgierigen onder ons wil ik ver-
wijzen naar de volgende link: https://

hitechplast.hu/products/htp-catamarans/

c20-catamaran. 

Daarnaast hebben wij een motor be-
steld die geleverd zal worden door de 
firma Dirkse. Wij hebben ook gekeken 
naar aandrijving door een elektrische 
motor, maar we zijn tot de conclusie 
gekomen dat dit niet aansluit bij de 
behoefte, kijkend naar de afstand die 
de coachboot moet kunnen afleggen, 
de snelheid die de coachboot moet 
kunnen bereiken en de infrastructuur 
die nodig is om de boot op te laden. 

Zowel op de boot als op de motor 
zitten behoorlijke levertijden. De ver-
wachting is dat de boot in de tweede 
helft van februari wordt geleverd. 
Wanneer de motor zal worden afge-
leverd is nog niet duidelijk. De kans 
is dus groot dat de boot niet direct 
nadat de levering heeft plaatsgevon-
den in gebruik kan worden genomen, 
maar zodra hier meer informatie over 
beschikbaar is laten wij het weten. 

Wij willen graag iedereen hartelijk 
danken die heeft bijgedragen aan deze 
aanschaf. Het bestuur is blij met deze 

mooie stap voorwaarts omdat wij zien 
dat er, vanuit diverse doelgroepen 
binnen onze vereniging, een duide-
lijke behoefte aan een coachboot, 
waardoor een tweede coachboot geen 
overbodige luxe is.

Uitnodiging voor 
alle leden van 
Tromp
Brainstormavond nieuwbouw 
14 maart 2022

Op 14 maart 2022 organiseert de 
accommodatiecommissie van Tromp 
in samenwerking met het bestuur 
een brainstormavond. Op deze avond, 
die geheel in het teken staat van de 
nieuwbouwplannen, stellen we de 
leden in de gelegenheid om een 
bijdrage te leveren aan de invulling 
van deze nieuwbouw. Tijdens de 
algemene ledenvergadering (alv) in 
december jl. heeft Nanne Franx de 
eerste plannen gepresenteerd en het is 
ons opgevallen hoeveel ideeën er bin-
nen onze vereniging leven als gaat om 
de invulling van de nieuwbouw. 

Opzet van de avond 
Aan de hand van vier thema’s wordt 
er een korte inleiding verzorgd, 
waarna er gelegenheid is om de wen-
sen en ideeën van de aanwezigen te 
bespreken.

De vier thema’s zijn:  
•  ART (aangepast roeien)
•  Indoortraining
•  Botenberging
•  Duurzaamheid

Het zal op deze avond gaan over de 
inhoud van de nieuwbouwplannen en 
niet over de financiering ervan. In een 
later stadium komt dat financieringsa-
spect uiteraard terug op de alv, waarin 
dan om goedkeuring van de plannen 
aan de leden wordt gevraagd. 

Zet de datum in je agenda. Je kunt je 
voor deze avond nu al opgeven.

Datum:  14 maart
Tijd: 20.00 tot 22.00
Locatie: Soos Tromp

Geef je op bij de commissaris 
 recreatieroeien (Johan Huizinga) 
via het mailadres: 
commissaris.recreatieroeien@ctromp.nl

 
 u

BESTUURSMEDEDELING

Henk van de Bunt

Bericht van de
commissaris 
materiaal 
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BESTUURSMEDEDELING IN MEMORIAM

 In 2019 en 2020 daalde het ledental 
binnen Tromp ieder jaar met circa 50 
leden. Begin 2021 telde Tromp 650 
leden. Oorzaak? Opzeggingen door 
‘natuurlijk verloop’ (verhuizingen, 
overlijden, lichamelijke klachten) en 
onvoldoende nieuwe aanwas. De co-
ronamaatregelen beperken de instruc-
tiecapaciteit. 

Maar, corona of niet, er wordt geroeid 
op Tromp! Niet alleen door de ervaren 
roeiers maar ook door nieuwe leerlin-
gen onder leiding van een van onze 
vele instructeurs. Ondanks of dankzij 
corona, dat is nooit helemaal te veri-
fiëren, hebben zich in 2021 liefst 88 
nieuwe proefleden gemeld. Allemaal 
kregen zij instructie, dankzij de nim-
mer aflatende creativiteit en inzet van 
onze instructeurs, die dat allemaal op 
vrijwillige basis doen.

Wij mogen dan ook weleens een 
pluim uitdelen aan al deze vrijwilli-
gers. Het soepel draaiende systeem op 
Tromp, onder de bezielende leiding 
van Nelly Kostelijk, wekt bij diverse 
verenigingen jaloezie op. 

Onze instructeurs hebben steeds 
weer nieuwe antwoorden op de 
coronamaatregelen gevonden. 
Johan Siemonsma heeft het admiraal-
roeien bedacht, wat een mooi gezicht 
was op het kanaal: allemaal achter 
elkaar in een C1 en dan gelijk roeien. 
Hoe verzin je het. Lesgeven in een 
vier met twee mensen? Dat hadden 
we van tevoren niet kunnen beden-
ken, maar in barre coronatijden blijkt 
dat heel goed mogelijk. 

Er zijn natuurlijk proefleden die bin-
nen hun proeftijd afhaken, maar de 
instructie heeft het zo goed gedaan 
dat de dalende trend tot staan is ge-
bracht: per 1 januari 2021 telt Tromp 
655 leden! Chapeau!

Dank aan de instructeurs en een 
warm welkom aan alle nieuwe leden! 
u

Wil Lambo

Op 15 december 2021 is ons roei-
maatje Wil Lambo overleden na een 
kort ziekbed van 3 maanden. 
12 jaar heeft Wil op zondagmorgen 
met de Muppets geroeid. ’s Zomers 
naar de Wijde Blik om te zwemmen 
en ’s winters naar WilderLand om te 
kletsen.

Deze zomer hebben wij nog 
 gezwommen in de Wijde Blik. 
Vorig jaar kwam hij op de fiets 
uit Huizen, ging roeien en na een 
 douche en schone kleren stapte hij 
weer op de fiets. 

Wil was een prima maat, vrolijk, ge-
zellig, belangstellend en behulpzaam. 
Als vogelkenner was hij onze gids.

Wij wensen ‘zijn’ Bea en de  kinderen 
en kleinkinderen veel sterkte de 
komende tijd.

De Muppets.
Cees Duijvene de Wit, Huib 
Kummel, Reinier van Dehn, 
Theo van Oort, Jan van der 
Mannen, Godert van Voorst Vader, 
Martin Nieuwenhuijse, 
Rob Dillmann, Frank de Geus.

Saskia Teppema, commissaris opleiden

Over het ledental, 
coronaroeiers en 
creatieve 
instructeurs



Van de Latissimus Dorsi hadden de 
meeste deelnemers aan de Tic-Plus 
nog nooit gehoord. Deze grote rug-
spier, die er op dit plaatje een beetje 
uitziet als een ondersteboven hangend 
geslacht dier, kun je rustig de Lur-
ven van je roeispieren noemen. Ook 
wel Kladden genoemd. Je vindt deze 
belangrijke roeispier vlak boven je 
Hurken. 

Deze spier is cruciaal, wil je een goeie 
haal maken. Immers, hij verbindt je 
bovenarmen aan je bekken. Om deze 
spier te vinden hebben wij met Loes 
Meerman, oud-lid van Tromp en al 
voor de tweede keer op de Tic-Plus 
onze instructeur, coronaproof geoe-
fend met twee kratjes tussen ons in 
(zie foto). Wat je dan heel goed voelt is 
de juiste middenweg tussen roeien op 
je armen (met rugopzwaai) en door 
je bankje trappen (je benen gaan wel, 
maar je romp blijft achter).

Dit is de zogenaamde trap-hang-com-
binatie. Als die niet klopt, dan komen 
daar allerlei fouten uit voort, die je 
vanaf de stuurstoel of de zijkant kunt 
waarnemen. Diepen, vlaggen, te vroeg 
inpikken, nareiken, uitlopen … en 
nog zowat klassieke roeifouten. 

‘Trappen en hangen’, dat zegt menig 
instructeur bij Tromp al jaren. En hij/
zij heeft gelijk. Maar dan moet je als 
roeier wél voelen met wélke spieren 
je dat doet. Een van de lastige dingen 
is dat je dénkt dat je het goed doet, 
omdat je de signalen van je lichaam 
niet altijd goed interpreteert. Dus 
instructeurs, mocht je allerlei fouten 
zien, geef dan eerst je leerling een 
gericht compliment zodat het zelfver-
trouwen groeit. En vervolgens ga je 
naar boven en daar vind je binnenkort 
de materialen om de Latissimus Dorsi 
te gaan voelen. En kom je er niet uit? 
Vijftien instructeurs hebben zaterdag 
22 januari deze Tic-Plus gevolgd, dus 
er is er altijd wel een in je buurt om 
je te laten voelen waar die ziet. 
Resultaat? Beter en sneller en dus 
leuker leren roeien! u

Een filmpje ter illustratie op:
https://www.youtube.com/
watch?v=HSQGoxB4bts

‘Gaan jullie in de Van der Does? O, wat is dát 
een rotboot, hij loopt voor geen meter …’ 
Tja, het was niet voor de eerste keer 
dat die tekst over het vlot waaide. 
Ploegen staan te springen om een 
viertje te reserveren en hopen dat 
er niemand ziek is, want dan móet 
je wel in deze drie … Ook over een 
andere boot wordt heel wat afge-
klaagd, en dat is de Roothaes, de 
instructieboot voor B2. Zelfs letterlijk: 
Rothaas genoemd. Omdat vooral over 
de Roothaes de aantijgingen tot my-
thische proporties zijn uitgegroeid, 
heeft zelfs de MAC (materiaaladvies-
commissie) zich daar al diverse keren 
ernstig over gebogen. Maar klopt het 
wel dat deze boten zo heftig negatief 
afgeschilderd worden?

Laten we het eens van een andere 
kant bekijken. Gelukkig liggen deze 
boten nog steeds in de loods. Want 
wat is hier eigenlijk aan de hand? Zijn 
deze twee parels van Tromp inderdaad 
rotboten? Welnee, zullen wat meer 
ervaren roeiers zeggen, ze zijn hele 
gevoelige types, zoiets als raspaardjes. 
Ja, dat zijn ze: raspaardjes. Die laten 
zich niet door de eerste de beste be-
dwingen. Daar is wel iets meer voor 
nodig dan je S2-diploma of je B1. 

Oké, het ligt dus ook nu weer niet aan 
de boot!

In glad roeien is, als het lekker loopt, 
het mooiste wat er is voor een roeier. 
Of je in de twee, vier of acht roeit, als 
je in balans bent en je hebt het gevoel 
dat je onderdeel van een flitsend 
werkend machientje bent, vlieg je 
het water over, vergelijkbaar met een 
spectaculair stuk speeltuig in de Efte-
ling. 

Met meer mensen roeien in één 
wiebelboot vraagt zowel techniek 
als afstemming. Net als je met de elf 
beste voetballers ter wereld niet van-
zelfsprekend wereldkampioen wordt, 
loopt een gladde vier niet zomaar met 
vier goeie roeiers. En zeker de ras-
paardjes in de vloot van Tromp geven 
zich niet zomaar gewonnen. 

Hoe dan deze raspaardjes te lijf te 
gaan? Gelukkig zijn er op Tromp 
diverse goeie roeiers die een ploeg 
met ambitie zo nu en dan op sleep-
touw willen nemen. Of als boeg in de 
boot, of op de stuurplek. Zij kunnen 
meevoelen en meekijken wat er nodig 
is om de boot goed te laten lopen. 
Dat kan gaan over gelijk trappen, hoe 
samen te komen in de recover, wat er 
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Roeien doe je met je Lurven

Saskia Teppema / commissaris opleiden 

Rotboot of raspaardje?
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nodig is voor een gelijke in- en uitpik 
en wat de balans kan doen verbete-
ren. Roeien is: blijven leren en dat 
houdt – gelukkig – nooit op. Wil je 
meer plezier beleven en voorkómen 
dat jullie de onderlinge gezellige sfeer 
bederven door elkaar op ‘fouten’ te 
wijzen? Meld je dan en we zoeken 
een stuur/coach voor je met wie je 
een of meerdere keren kunt afspre-
ken. En dan komen de raspaardjes op 
Tromp ook voor jouw ploeg in draf 
dichterbij. u

Wanneer?
Van 25 april tot en met zaterdag 30 
april – met uitzondering van 27 april, 
Koningsdag - organiseert roeivereni-
ging Tromp een intensieve basiscursus 
roeien voor beginners. In deze week 
maak je kennis met de vereniging, 
met verschillende soorten boten, de 
ergometer en je maakt een tochtje 
door het prachtige water grenzend 
aan het Hilversums Kanaal.

Wat gaan we doen?
De ervaren instructeurs van Tromp 
leren je op 4 ochtenden en 1 hele dag 
(zaterdag) om de slag te pakken te 
krijgen. Na deze week krijgt iedereen 
een certificaat en een persoonlijk plan 
voor het vervolgtraject. Roeien is een 
technische sport, die de een sneller 
onder de knie krijgt dan de ander. 
Maar voor iedereen zijn er moge-
lijkheden op Tromp: de recreatieve 
roeier, de sportieve roeier die zich in 
het zweet wil roeien en roeiers met 
wedstrijdambitie.

Voor wie?
Doelgroepen: aspirant-roeiers tussen 
de 30 en 60 jaar én roeiers die nu bij 
Tromp in de basisinstructie leskrijgen.
Kosten: bijdrage voor koffie/thee/

lunch op zaterdag.
Tijden: maandag, dinsdag, donderdag 
en vrijdag: van 9.30 tot 13.00, zater-
dag van 9.30 tot 16.00 uur.
Roei-opvang mogelijk voor jeugd 
vanaf 10 jaar door het jeugdbestuur. 

Aanmelden
Stuur een mail naar commissaris.
opleiden@ctromp.nl  

Toelichting op het programma
We beginnen op maandag met koffie 
en kennismaken. Daarna bekijken 
we de boten en volgt er een korte 
instructie op de ergometer. Vervolgens 
de boot in, ieder in een eigen boot en 
met een eigen instructeur. 

Dinsdagochtend herha-
len we de highlights van 
de vorige dag en stap je 
in een wherry, met twee 
roeiers en een stuur. Dan 
kun je even lekker trappen 
want die boot is stabiel. 

Woensdag roeien we niet, zodat 
iedereen de verjaardag van de Koning 
kan vieren. 

Donderdag pakken we de draad weer 
op in een boot met twee of vier 
roeiers. 
Vrijdag is het stevig oefenen en 
zaterdag maken we eerst een tocht en 
na de lunch – wordt verzorgd – ga je 
weer in de eenmansboot. 
Je zult versteld staan wat je dan 
allemaal geleerd hebt!

Voorwaarden:
Je moet kunnen zwemmen en de hele 
week kunnen. Het is niet mogelijk 
een deel van deze week te volgen. 
Lukt het niet in deze week? Meld 
je dan aan voor het reguliere pro-
gramma; je kunt bij Tromp altijd 
 instromen. u
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Leer de basis van roeien in één week

Bardienst op zaterdag- en 
zondagmiddag

Schrik je van een rij mensen voor de bar 
die allemaal tegelijk iets van je willen? 
Ben je niet (meer) zo snel of was je al nooit 
Handige Harry? 
En zit Paul Arnold je tóch achter je vodden 
omdat je nog een bardienst moet doen? 
Plan dan een bardienst in het weekend, van 
14.00 tot 16.30 uur, en je kunt het rustig 
aandoen.
Er zijn ’s middags weinig leden die roeien, 
maar er zijn wel jongelui op het water, die 
instructie krijgen, en na de training graag 
thee of limonade drinken. 
Er zijn ouders die hun kinderen begeleiden 
en graag een drankje willen in de soos.
Er zijn instructeurs en coaches, laten we 
die vooral niet vergeten! 
Kortom, iedereen blij als de soos op de 
weekendmiddagen open kan blijven en 
Tromp gastvrijheid uitstraalt, in plaats van 
een dichte deur.



8 INTERVIEW

Hij is met zijn 51 jaar het broekie in 
het bestuur, commissaris materiaal 
en accommodatie Henk van de Bunt. 
Veertig jaar geleden stapte hij voor 
het eerst in een bootje bij Tromp en 
sinds twee jaar is hij weer helemaal 
terug. ‘Ik ben zo blij dat er door de 
recente versoepeling van de corona-
maatregelen weer in al het materiaal 
geroeid mag worden. Ik heb wel 
geskifft, toen 
het niet anders 
kon, maar zodra 
het weer mocht 
zaten wij op zaterdagochtend om 
half negen weer met de ploeg in een 
acht. Samen hard trainen, maar ook 
lol maken. Ik geniet daar enorm 
van.’

‘Racekano’s’
Als tien- of elfjarig jongetje zag hij 
uit het raam van hun drive-inwoning 
aan de Kloosterlaan voor het eerst 
roeiers. ‘De gele geluidswal stond er 
toen nog niet en ik zag ‘racekano’s’ op 
het kanaal. Ik wilde dat ook en ben 
bij Tromp gaan kijken. In de jeugd-
instructie bleek ik in het begin geen 

groot talent. Bijna wekelijks 
lag ik in het water omdat 
ik wel hard wilde maar 
geen geduld had voor de 
techniek.’

Junioren-WK
Toch kwam hij in de 
wedstrijdgroep terecht waar hij onder 
leiding van Minke Fischer en Paul 

Rigters nog 
zo’n goede 
roeier 
werd dat 

hij in 1988, samen met onze huidige 
bootsman Reinout van Vliet, in de 
dubbelvier naar het junioren-WK in 
Milaan werd uitgezonden. ‘Het roeien 
bij Tromp heeft mij deels gevormd tot 
wie ik nu ben. Ik heb er veel mooie 
herinneringen aan. Daarom vind ik 
het leuk de jeugd nu ook weer zo 
intensief te zien trainen. Het is zo 
leerzaam, op sociaal vlak, op sportief 
vlak, je leert er discipline en efficiënt 
met je tijd omgaan. Het is gezond 
en ook nog eens leuk om vrienden 
te maken met wie je na de training 
staat te zingen onder de douche. Mijn 

moeder heeft eindeloos veel was 
gedaan, net zoals al die ouders nu. 
Gelukkig vond ze het prima dat ik 
zo’n beetje op Tromp woonde, zolang 
school er maar niet onder zou lijden. 
In ons gezin lag het eigenlijk niet zo 
voor de hand om te gaan studeren, 
maar door het roeien en de groep 
waarmee ik roeide zijn die deuren 
wel voor me opengegaan.’

Zwaar en licht
Henk ging rechten en recht & econo-
mie studeren in Utrecht en werd lid 
van studentenroeivereniging Triton. 
‘Daar merkte ik dat ik te klein was om 
zwaar te roeien en te groot om licht 
te roeien. Ik heb eerst een jaar zwaar 
geroeid, maar tussen die mannen van 
twee bij twee meter kwam ik er niet 
aan te pas. Daarna heb ik een jaar licht 

geroeid. Dat was een zeer 
frustrerend jaar. Ik was er 
eigenlijk te zwaar voor 
en als ik op het goede 
gewicht moest komen 
teerde ik in op mijn spier-
massa. Echt een struggle. 
Ik ben nog nooit zo cha-
grijnig geweest als toen. 
Ik stopte om studiepun-
ten te gaan halen en ben 
toen ook nog even terug 
geweest bij Tromp.’

Eem en klotsbak
Met zijn vrouw ging hij in Soest 
 wonen en werd lid van De Eem, 
waar hij twintig jaar roeide. Ook 
hun dochter was er een tijdje actief. 
‘Gelukkig snappen ze thuis mijn pas-
sie voor het roeien.’ Het laatste jaar 
bij De Eem was Henk er niet meer 
zo happy. ‘M’n ploeg viel uit elkaar 
en het roeiwater werd steeds minder 
fijn, door steeds meer pleziervaart en 
vooral door de stalen damwanden 
die er geplaatst werden. Die maak-
ten van de rivier een grote klotsbak, 
met enorme deining. Wat dat betreft 
boffen we op Tromp heel erg met het 
fijne roeiwater.’

Verrijking
Vlak nadat hij weer lid werd van 
Tromp ging de eerste lockdown in, 
gelukkig kende hij al wel veel roeiers. 
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‘Het roeien heeft mij gevormd’

redactie / Marit Versteeg

Henk van de Bunt 
met enthousiasme commissaris materiaal
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‘Zo’n lockdown vraagt van iedereen 
flexibiliteit, maar kijk eens hoeveel 
veerkracht de vereniging heeft als we 
weer dingen mogen, zoals in septem-
ber zo’n feestelijke familie-BBR. Dat 
vind ik echt prachtig. Ik zou het meer 
mensen gunnen om kennis te maken 
met de roeisport en te zien wat voor 
een verrijking dat kan zijn voor je 
leven.’

Hoog niveau materiaal
Hij ging spontaan in op de vraag in 
het Tromp-bestuur te komen. ‘Ik was 
blij verrast hoe goed het hier allemaal 
is geregeld.  We hebben natuurlijk het 
voorrecht van een goede bootsman 
die ongelofelijk veel goed werk verzet 
voor de vereniging. Onze vereni-
ging staat op een hoog niveau qua 
 materiaal, qua roeiers en qua accom-
modatie. Het was vrij makkelijk om 
de stuurtouwtjes over te nemen van 

mijn voorganger, Allard Tempel, die 
het keurig overdroeg. Voor uitvoering 
van het vlootplan had ik de  mazzel 
dat ik voor een mooi bedrag een 
aantal boten kon kopen, waardoor we 
zelfs nog een extra dubbelvier aan de 
wedstrijdvloot konden toevoegen. Die 
boot doopten we Kortenaer. Dat vond 
ik leuk omdat de houten Empacher 
waar Reinout en ik het WK in roeiden 
ook zo heette. 

Rigi
De materiaaladviescommissie (MAC) 
adviseert het bestuur over de aanschaf 
van boten. ‘Omdat er een  afspiegeling 
van de vereniging in is vertegen-
woordigd, kunnen we een welover-
wogen vlootplan maken. Dat wordt 
vervolgens aan de leden voorgelegd 
zodat er eventueel nog wijzigingen 
kunnen volgen. Tenslotte is het aan 
het bestuur om te beslissen om het 

plan ter goedkeuring aan de alv voor 
te leggen. Dit jaar was er bijvoor-
beeld het verzoek van Marjolijn 
 Kreuning, namens de jeugd, om de 
Rigi (jeugd-4*) toch eens te vervan-
gen. Die boot, ik heb er zelf met de 
jeugd nog in geroeid, had volgens de 
regels al jaren geleden weg gemoeten. 
Omdat de jeugd het lange tijd nog 
wel een fijn bootje vond is hij langer 
gebleven, maar voor jeugdwedstrijd-
jes is hij niet geschikt. Dus zoeken we 
nu een goed alternatief. Van mij mag 
er dan buiten de jeugdtijden ook door 
lichte roeiers in worden geroeid.’

Veiligheid
Wat de commissaris materiaal zorgen 
baart zijn de schades aan het materi-
aal, veroorzaakt door onzorgvuldig 
gedrag. ‘Dat zijn er eigenlijk onno-
dig veel. Ik vind dat we elkaar erop 
moeten aanspreken als er onvoorzich-
tig met materiaal wordt omgegaan. 
Trouwens net als op het dragen van 
donkere kleding in de boot. Het is 
voor de veiligheid op het water heel 
belangrijk dat je zichtbaar bent door 
fluorescerende kleding te dragen. Ook 
heel belangrijk: de hielstrings vastma-
ken bij de boten met eigen schoenen 
en de aanwezigheid van de boegbal. 
Meld het en haal een boot uit de vaart 
als die er niet zijn. Reinout werkt al 
die schades altijd zo snel mogelijk 
weer weg.’

Veel klussen te doen
Binnen het bestuur gaat Henk ook 
over gebouwen en schoonmaak. ‘We 
zijn bezig zijn met nieuwbouw-
plannen voor de plek van de oude 
kleedkamers. De accommodatie-
adviescommissie (AAC) heeft de 
eerste plannen zijn al gepresenteerd 
in de laatste alv. Maar laat ik vooral 
ook de ledenwerkplaats noemen waar 
ik heel blij mee ben. Ik zie wekelijks 
de lijst met klussen die zij doen en 
dat is echt heel veel. Dat moeten we 
niet als vanzelfsprekend zien, dat 
moeten we echt koesteren. Net als 
trouwens de tuincommissie, die zorgt 
voor de prachtige tuin. Door mijn 
fulltimebaan in de financiële dienst-
verlening (Henk werkt bij een bedrijf 
dat buitenlandse beleggers faciliteert 
die willen investeren in Nederlandse 
hypotheken) komt het er niet van bij 
ze aan te schuiven, maar ik ben wel 
heel blij met ze.’ u
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Een legendarische Eerste ACHT BBR 
voor Liselotte. Voor Ilva en Jule 
minstens zo spannend: hun tweede 
keer. Met de acht, onder leiding van 
de doorgewinterde Martin (95 kilo), 
heeft deze junio renmeidenploeg 
(gemiddeld 45 kilo) een klin-
kende overwinning in hun hoofden 
geprent. Maaike kan helaas niet 
meeroeien, maar daar was 
Martijn Veling, de coach, die zich 
onmiddellijk opwierp om haar plek 
in te nemen. 

Winnen, daar hebben niet alleen 
de ploegleden oren naar, maar de 
stuur ook. Eerst maar eens oproeien, 
tempootje 24. Mooi. Dat gaat goed. 
De eenden kijken nauwelijks op van 
het voorbij varende jonge volkje met 
ambities. De duidelijke en gerust-
stellende stem van Martin krijgt de 
ploeg bij elkaar. Leve de coxbox, mooi 
gelijk, met lange slagen op naar de 
Tweede Brug. 

Nog even water drinken, trui uit, 
de laatste tips van Martin en opbou-
wen geblazen! Niet bekend is wat er 
precies gebeurde maar ineens riep 
Martin: ‘HOUDEN!’ Ojee, veel te 
krap gerekend. Waar dat precies door 
kwam is niet meer te achterhalen. Een 

tweede poging om te starten, en nu 
goed, lukt, en hoe.

 ‘Door!’ klinkt het vanaf de Tweede 
Brug. Zo, dat is andere koek! Niks 
tempo 24, nee, al gauw is het 26, 28, 
en ja, tempo 29! De meerkoeten spui-
ten weg, de eenden vliegen van schrik 
op en met andere boten in zicht 
wordt er nog harder getrapt. Vlak voor 
het vissersplaatsje, net als Martin de 
ploeg nog wat bemoedigende woor-
den wil toeroepen, valt de coxbox uit. 
O jee, batterij leeg. ‘Hoe houd ik het 
spul nu bij elkaar … ‘denkt Martin, 
maar ook dat duurt niet lang. De boot 
vliegt intussen over het water, je kunt 
de blaren bij de roeiers er bijna in ho-
ren springen en Martin zet zijn diepe 
bas in om ook de achterste, nou ja, de 
voorste roeiers te bereiken. Het tempo 
kan nóg meer omhoog. In het zicht 
van de Eerste Brug gooien ze er nog 

een schepje bovenop: 
tempo 31! De concentra-
tie stijgt tot ongekende 
hoogte want het snoe-
kende gevaar ligt op de 
loer. Maar nee, niks snoe-
ken, dit is een topploeg, 
een winnaarsploeg, 
een superploeg, moet 
Martin gedacht hebben. 
Met ongekende snelheid 
zoeft de acht onder de 
Eerste Brug door tot ze 
het verlossende woord 
‘DOOR’ horen. Hijgend 
én lachend drijft de boot 

een paar meter uit. ‘We did it!’ klinkt 
het terwijl menigeen naar zijn of haar 
handen kijkt. Ojee, dat ziet er heel 
anders uit dan toen we begonnen ... 
Eenmaal op Tromp is deze onbedoel-
de nevenschade snel vergeten als de 
tijd verschijnt: 11 minuut 30. Wat een 
overwinning, wat een trots! Jonge-
lui, deze wedstrijd gaan jullie nooit 
vergeten. Met grote dank aan Martin 
de Bruin. u

De namen in willekeurige 
volgorde: 
Suus-Anne Kruithof uit 2004
Sarah Blankevoort uit 2004
Maaike Luijer uit 2003 (Martijn uit 
1991 was de vervanger)
Ilva Boone uit 2005
Marit Jansma uit 2005
Pien Wegerif uit 2003
Liselotte Struik uit 2007
Jule Arends uit 2006

Fotogalerij
Ellen Brouwer

Angela Coffeng

10
Saskia Teppema / commissaris opleiden 

Tempo 31!

Even laten passeren ...

BOORDROEIEN JUNIOREN

Saskia
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‘Op 29 december wandelde ik met mijn nicht op het 

Oppad bij het bankje.’Terwijl ik haar vertel dat we 

vanaf het Kanaal tot het bankje kunnen roeien, 

kwamen deze twee wintechjes aangeroeid.



Vrijdagavond 14 februari 2022. Even 
leek het wel de vooravond van een 
Elfstedentocht. De coronaperscon-
ferentie van het kabinet was amper 
ten einde of het mail- en whatsapp-
verkeer tussen Tromp-leden en de 
BBR-commissie barstte los. ‘BBR 
gaat door!’ ‘We mogen weer zondag’.  
 ‘Zaterdag inschrijven kan ook nog!’ 
‘Kan ik me nog aanmelden, please?’

De BBR-commissie trok vanaf vrij-
dagavond alle registers open om het 
festijn twee dagen later door te laten 
gaan. De software bleek de stresstest 
met glans te doorstaan en jong en 
oud kon ermee uit de voeten. Re-
sultaat: zondagochtend stonden ze 
onrustig en gretig op het vlot als een 
stel jonge koeien die te lang op stal 
hadden gestaan, 59 deelnemers. Dat 
was zeker geen slechte score voor een 
BBR met zo’n krappe voorbereidings-
tijd. In december verschenen 73 deel-
nemers aan de start. Hulde dus aan 
organisatie en deelnemers. De roeiers 
hielden het droog bij een voor januari 
aangename 7 graden en een zwakke 
wind in de rug.

Vrouwen deden het goed
Er werden doorgaans iets snellere 
vaartijden genoteerd dan in decem-

ber dus de conditie had niet zicht-
baar geleden onder de lockdown. De 
jonkies deden het zoals gebruikelijk 
het best. Tessa Schokking en Anniek 
van Beusekom voerden wederom 
de lijst aan met de eerste en tweede 
gewogen tijd. Maar Alita Dekker liet 
met een knappe vijfde plaats zien dat 
een beetje leeftijd geen enkel obstakel 
hoeft te vormen. De vrouwen deden 
het sowieso beduidend beter dan de 
mannen. Bij de gewogen tijden was 
Bas van Ommeren de snelste man op 
plaats acht. U moet aan de bak heren!

De top van het tussenklassement 
bleef onveranderd. Tessa Schokking, 
Anniek van Beusekom en Marjolein 
Padt blijven het erepodium delen met 
plaats één, twee en drie. Ook plaats 
vier blijft in handen van Louis de 
Wiljes die met een handicap van 80 
aan de start verscheen. Boze tongen 
beweren dat het geen toeval kan zijn 
dat dezelfde persoon ook lid is van de 
BBR-commissie en dus maandelijks 
achter de toetsen zit om de vaartijden 
etc. in te voeren. Uiteraard houden 
wij ons verre van dit soort ongefun-
deerde verdachtmakerij. Maar we 
houden je in de gaten Louis. 

Vergissing
Jørn Aalberts, vorige keer gelauwerd 
als 10.000ste Tromp-lid dat zich voor 
het BRR had ingeschreven, bezet 
nu een gedeelde eerste plaats op de 
deelnamelijst. Hij heeft net als Inge 
Nijhuis 79 keer aan het BBR deelge-
nomen. Inge Nijhuis, en niet Ine Mid-
dag zoals ik mijn vorige verslag bij 
vergissing schreef – nogmaals excuses 
Inge – is dus nog lang niet van haar 
troon gestoten. u

Fotogalerij
van Wouter Anschutz

11
Johan Huizinga / commissaris recreatieroeien 

Rutte: ‘BBR gaat door’

BBR-NIEUWS

Wouter Anschutz (geen Tromp-lid):

‘Gisterenochtend heb ik een aantal dronefoto’s van 

roeiers in de omgeving van het Wijde Gat gemaakt. 

Ik verwacht dat het leden van jullie vereniging 

zijn. Wellicht leuke foto’s voor jullie?’    13/1/2022

Werkzaamheden in 
Hilversum

Vanaf eind 2021 werd een aanvang gemaakt 

met de verharding van visplaatsen aan het 

Hilversums Kanaal ter hoogte van de parkeer-

plaats bij de invalidensteiger.

De werkzaamheden zouden plusminus vier 

weken in beslag nemen afhankelijk van de 

weers omstandigheden.
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Fijn, als je met roeien in de wolken bent.
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Kortgeleden konden we in de 
nieuwsbrief van december 2021 te 
lezen dat de Trompet/TrompMa-
gazine zijn 40-jarig bestaan kon 
vieren.
De redactie is blij met deze consta-
tering, maar moet toch melden dat 
veertig jaar eigenlijk tachtig jaar 
moet zijn.
De oudste geschiedenis van de 
Trompet is ooit opgeschreven en 
gepubliceerd in de Trompetten van 
toen en in het Lustrumboek van 
2011. De naam Trompet is inmiddels 
verdwenen.

De geschiedenis van de Trompetuit-
gaven gaat terug naar mei 1941; in 
dit jaar verscheen de eerste Trompet, 
bestaande uit acht bladen. Door WOII 
kwam in november 1945 pas een 
volgende Trompet uit, 2e jaargang 
nummer 1. Het was een maandelijkse 
uitgave.
Sinds juni 1950 werd het clubblad 
meegeniet in het blad Roeien. Wis-
selend verschenen de Trompetten 
daarna in Roeien of maakte men weer 
eigen oplagen.
In 1970 verscheen de Trompet onder 
het beheer van een jeugdige redactie. 
Het blad werd gestencild. Na 1975 

gingen er weer vier pagina’s als een 
katern mee in Roeien.

Inmiddels bestond het clubblad dus 
veertig jaar. In 1981 maakte Arthur 
van Westerop [†], bestuurslid, een 
plan om de Trompet weer in eigen 
beheer uit te geven. Belangrijk daarbij 
was dat de verzending ook professio-
neel kon plaatshebben.
In december 1981 verzorgden Arthur 
en Pieter Berkel een eerste uitgave 
die meteen ook een lustrumnummer 
was. De voorzijde was een tekening 
van Hans Blijenberg [†] (lange tijd 
onze cartoonist en columnist). In 
1983 en daarna maakte Pieter andere 
omslagtekeningen. De omslagen 
werden voor een jaar voorgedrukt. 
Tot dan toe werden de getypte teksten 
in kolommen opgeplakt op voorge-
drukte lay-outvellen, die later in de 
drukkerij werden gefotografeerd voor 
het drukproces. Foto’s werden apart 
meegestuurd.

Het jaar 2006 markeerde de overgang 
naar digitale opmaak op de computer 
met het programma Publisher. Deze 
werkwijze hield stand tot in 2010.
In dit jaar werd besloten de kosten 
van het maken van de Trompet te 

beperken. Er werden nog maar zeven 
edities gemaakt. De verenigingsleden 
konden intussen terugvallen op in-
formatie op de website en de uitgave 
van een onregelmatig verschijnende 
nieuwsbrief.

In 2011 werd het clubblad viermaal 
per jaar uitgebracht in een kleuren-
druk als kwartaaluitgave op A4-for-
maat. De naam Trompet werd veran-
derd in Trompet Magazine.
Op verzoek van de ledenvergadering 
werd gestreefd naar een herziening 
van de interne communicatie door 
een commissie met onder anderen 
Paul Arnold en Bastiaan Preseun.
Uiteindelijk werd in 2012 besloten 
de redactie van het TrompMagazine 
samen te voegen met de webredacteu-
ren met het gezamenlijke emailadres 
redactie@ctromp.

In 2013 ontvingen de leden vanaf 
nummer 3 het clubblad alleen digitaal 
op A4-formaat. Hiermee konden de 
uitgaves wel weer toenemen tot het 
aantal van zes, later acht.

In oktober 2014 veranderde de 
redactie het formaat tot oblong, zodat 
de inhoud makkelijker leesbaar werd 
en men minder hoefde te scrollen.
Vanaf 2016 mocht de redactie voor 
de verstokte papierlezers een zeer 
beperkt aantal laten printen in kleur, 
weliswaar als oblongformaat, ver-
krijgbaar in de soos. u

redactie / pjb 

Het clubblad van Cornelis Tromp
Een korte historische impressie

TROMPET HISTORIE
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Het is makkelijker gezegd dan ge-
daan, het maken van het ‘huisorgaan’ 
van Tromp, het TrompMagazine. 
Tientallen uren per uitgave gaan er 
al gauw inzitten, waarbij er toch 
zeker twintig uur voor rekening zijn 
van hoofdredacteur Pieter Berkel. 
Pieter is al sinds 1981 betrokken 
bij het blad. In het begin zorgde hij 
voor het verjongen van de redactie 
en een nieuw modern uiterlijk van 
het blad/magazine. 

Redactieleden kwamen en gingen; 
één man hield het schip op koers, 
overleefde alle besturen en vindt het 
nog altijd leuk om het blad vorm te 
geven, inmiddels natuurlijk digitaal.
‘Er is een jaar geweest, 2014, dat we 
helemaal niet meer in print versche-
nen, maar daar werd vooral door de 
oudere leden toch over geklaagd. We 
versturen het magazine nu niet meer 
via de post, alleen al als kostenbespa-
ring, maar ik print nog wel altijd een 
stapeltje van 35 stuks’, zegt Pieter. 

‘Hoeveel het blad wordt gelezen 
weten we eigenlijk niet, volgens de 
webmasters zal het zo rond de 250-
300 liggen. Gelukkig krijg ik altijd 
nog wel positieve reacties.’
Pieter heeft al wel dikwijls gedacht 

het bijltje er maar eens bij neer te 
leggen, maar omdat hij het toch altijd 
wel weer leuk vindt en omdat hij 
vindt dat een vereniging als Tromp 
toch een eigen magazine verdient, 
gaat hij door. ‘Het is ook een beetje 
plichtsbetrachting’, geeft hij toe. 

Vormgeving is altijd zijn vak geweest, 
en ook het schrijven van meer histori-
sche stukjes vindt hij leuk. 
‘De gloriejaren van het maken van het 
magazine, dat was de tijd met Jopie 
Knip, Nico Klop, Peter Fischer, later 
met Arvid Harmsen, Gert Heerschop 
en Marita van Rijssen. Er kwam toch 
ook veel gezelligheid bij. Samen 
denken over wat we wilden, ook in 
de vormgeving achter een computer. 
Wijntje erbij. Arvid had ook altijd nog 
wel weer reacties uit zijn ploeg. We 
hebben veel gelachen.’

Over de hoeveelheid magazines die 
per jaar verschijnt wordt al jaren 
verschillend gedacht. Het ene bestuur 
wil er meer, het andere juist minder. 
‘Ik denk zelf niet dat een nieuwsbrief 
de functie van een magazine kan 
overnemen, in het magazine lees je 
toch weer andere dingen. We heb-
ben een paar jaar geleden met een 
uitvoerige enquête onderzocht wat 

onze roeiers verwachten van com-
municatie, maar eigenlijk is er met 
die uitslagen niet zo veel gedaan, al is 
de website wel verbeterd. Misschien 
moet het bestuur nog eens bij de 
leden informeren wat ze willen.’

Het magazine wordt nu voornamelijk 
door hem in elkaar gezet, met ook de 
stukjes van het bestuur, instructie en 
de toercommissie, een interview (Ma-
rit Versteeg) en mensen die los-vast 
een bijdrage  leveren. ‘En Nellie Kamer 
doet alle correcties. We hebben op 
papier wel een redactie (Nellie Kamer, 
Yolande Krooshof, Marit Versteeg), 
maar het is nu niet zo dat we eens 
even gezellig bij elkaar gaan zitten om 
te bekijken wat we willen. Dat zou 
wel stimulerend zijn.  Aanvankelijk 
was het nog wel de bedoeling om 
de redacties van het magazine en de 
website in elkaar te schuiven, maar 
dat is eigenlijk niet gebeurd.’

Dat het magazine voornamelijk 
digitaal wordt gemaakt en gelezen 
betekent niet dat Pieter er minder 
werk aan heeft. ‘Voor de print gebruik 
ik dezelfde opmaak en ga ik naar de 
drukker. Voor de digitale versie voeg 
ik nog wat paginalinkjes toe. Het werk 
zit ‘m nu vooral in het onderzoeken. 
Ik ben nu bijvoorbeeld weer even 
naar het vissersplaatsje gegaan om te 
kijken wat daar toch precies gebeurt. 
Maar ik trof er niemand, dus ik moet 
nog eens terug.’ u

Bekend is dat Cornelis Tromp naast 
zijn woning in Den Haag en zijn huis 
te Amsterdam zomers gerieflijk in zijn 
’s-Gravelandse buiten verbleef. Dit 
buiten heette eerst De Hooge Dreu-
vik, daarna Syllisburg en vervolgens 
Trompenburgh.

Vanaf 1634 werd voor zandwinning 
het westelijke deel van het Gooise 
heidegebied afgegraven en werden 
kavels uitgegeven bij loting. De kavels 
lagen dwars op de huidige 
’s-Gravelandsevaart, die tussen 1637 
en 1641 werd gegraven.

De eerste zes eigenaren van de 
diverse percelen waren Amsterdam-
mers.  Andries Bicker, koopman in 
o.a. pelsen en bewindhebber bij de 
VOC, was al in 1631 in het bezit van 
het Spanderswoud. Een ander stel 
eigenaren waren de heren Burgh en 
Schaep (erfgenamen woonden later 
op Schaep en Burgh). Zij bezaten de 
kavels 18 en 19.
Bicker verkreeg ook de kavels 20 en 
21. De zuster van Andries Bicker, 
Diewertge, trouwde met Jan Jansz. 
van Helemondt. Zijn zoon Joan erfde 
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’s-Graveland

INTERVIEW HISTORIE

 ga naar inhoudspagina  ga naar volgende pagina



dit perceel en huwde in 1644 de rijke 
Margaretha van Raephorst.  Margaretha 
erfde op haar beurt kavels 20 en 21 
bij het overlijden van haar man in 
1665. Op kavel 20 stond de hofstede 
de Hooge Dreuvik. In 1667 trouwde 
Margaretha met Cornelis Tromp.

Op de kavels 18 en 19 stond de hof-
stede Rontomwelgevallen, oorspronkelijk 
in het bezit van Daniël Hogendorp, 
maar in 1662 aangekocht door Johan 
Tromp.
Daarmee werd hij uiteindelijk 
de buurman van zijn broer 
Cornelis.
In 1671 kocht Cornelis deze 
kavels van Johan.

In 1672 werd de Hooge 
 Dreuvik door de Fransen ver-
woest. Rond 1680 kwam het 
nieuwe, huidige huis tot stand 
en werd door Cornelis Syl-

lisburg genoemd, gelijk zijn adellijke 
Deense titel graaf van Syllisburg. Veel 
later noemde de volgende eigenaar de 
heer Roeters het huis Trompenburgh.

De naam Hooge Dreuvik verwijst naar 
de huidige Trompenberg, onderdeel 
van de stuwwal die ontstond tijdens 
de ijstijden.
Cornelis had een eigen pad vanaf zijn 
terrein naar ‘zijn’ Trompenberg.

Tromp op het 
Lange Voorhout

Luitenant-admiraal Cornelis 
Tromp was lange tijd in dienst 
bij de Admiraliteit De Maze 
(Rotterdam).
Op 6 februari 1666 liet hij 
zich overplaatsen naar de 
Admiraliteit van Amsterdam.
In 1667 werd hij daar ontsla-
gen na het grote conflict met 
de Ruyter.

In de tijd dat hij in Den Haag 
verbleef huurde in 1673 een 
huis aan de Lange Voorhout, 
het jaar na zijn betrokkenheid 
bij de moord op de gebroeders 
De Witt. Tromp was een vurig 
Oranjeklant. (zie schoolplaat)

‘De jonge Prins Willem vergezeld van zijn 

gouverneur groet den Raadspensionaris Johan 

de Witt. Naast De Witt zien we een aanzienlijk 

Haagsch edelman met zijn dame. In het midden 

op den voorgrond 

een deftige 

Franschman met 

zijn dochtertje. 

Rechts op de 

voorgrond een 

dienstmaagd. 

De Prins wordt 

gegroet door een 

deftig burger, 

Cornelis Tromp.’

Bron: 

Collectie Nationaal 

Onderwijsmuseum, 

Dordrecht
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Iedereen bij Tromp 

houdt van roeien: de 

wedstrijdroeiers, de 

recreatieve roeiers én de 

ART-roeiers (Aangepast 

Roeien Tromp). De 

ART-roeiers hebben hier-

bij een steuntje nodig 

van onze roeimaatjes. 

Wil jij ook ongeveer 

eens in de zes weken 

een maatje zijn voor 

een ART-roeier? Laat dat 

weten via 

roeivalidatie@ctromp.nl, 

dan nemen wij contact 

met je op.

18  20
   19  21

De flyers liggen in de soos.
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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  Henk van de Bunt
commissaris.materiaal@ctromp.nl   
commissaris opleiden  Saskia Teppema
commissaris.opleiden@ctromp.nl 
commissaris wedstrijden    Marien Mortier
commissaris.wedstrijdroeien@ctromp.nl 
commissaris recreatieroeien     Johan Huizinga
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 organigram-tromp [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  

 

OPZEGGINGEN PER 31.12.2021

Gewoon-lid  Lid vanaf

Elly Prins-Bosselaar  1974
Marieke van Eechoud 2016
Angela Bielen  1970
Tiejo Keppler  2021
John van Roest  2014
Veronique Ribbink  2021
Iteke van Balen  2011
Sharon Sutherland  2014
Sarah Downing  2020
Dikky van Klaarwater 1996

Proefleden die hebben opgezegd:

Barbertje Kikkert
Paul Audenaerd
Dille de Gooijer
Monique Linnemann
Mariëlle de Baat
Cathelijne Nijssen

OVERLEDEN
Wil Lambo  1992

 
 

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

LEDENADMINISTRATIE
 

NIEUWS VAN DE 
LEDENADMINISTRATIE (2022-1)

NIEUWE LEDEN

Nieuwe jeugd- en juniorleden die in de 
instructie kwamen:
Steven de Bont  2005
Esmée Vos  2006

Nieuwe leden met roei-ervaring:
Leoni Janssen  1975
Jente Timmer  1982

Welkom en veel roeiplezier!

OPZEGGINGEN PER 31.12.2021

Junior-lid   Lid vanaf

Marit van Ommeren 2014
Puck Nissen  2021
Robert Miedema  2020
Floris Slok  2018

Student-lid  Lid vanaf

Jonas Mulder  2014 
(Opgezegd per 31.12.2022)

Gewoon-lid  Lid vanaf

Gabrielle McKinnon 2021
Maryle Bult  2020
Jan Jes   2011

   

Evert Kruithof

LEDENADMINISTRATIE
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16 FOTO VAN DE MAAND

Drone-opname boven de Dwarsvaart, 

ook Soete Inval   

Foto: Wouter Anschutz
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