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Boerenkool
Voor de vrijwilligers kon het bestuur 
gelukkig dit keer weer een traditionele 
boerenkoolmaaltijd organiseren.
Circa veertig deelnemers konden van een 
goed smakend gerecht genieten.
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Suggesties voor de nieuwbouw
Op maandag 14 maart waren circa twintig 
belangstellenden in de soos aanwezig om 
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Een beperkte hoeveelheid nieuws.
De instructie is zeer actief met plannen.
Ook de toercommissie komt weer met de 
toertochten voor dit seizoen.
De redactie heeft een suggestie om een 
korte avontuurlijke roeitocht te 
maken vlak bij Tromp. 
Tijdens de inloopavond voor de belang-
stellenden voor het voorgenomen project 
nieuwbouw werden doordachte ideeën 
naar voren gebracht waarmee de bouw-
commissie aan de gang kan gaan.
Hilversum heeft een nieuwe burger-
meester, de heer Gerhard van den Top. 
Of deze burgervader ook het traditionele 
beschermheerschap over Tromp op zich 
neemt is de redactie nu nog onbekend.
          pjb
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verschijnt  8 x in het jaar 

Nieuwe kopij:   8 april 2022

Afbeeldingen 
De redactie verzoekt dringend alleen 
afbeeldingen te sturen die wij ‘om niet’ 
van de auteur mogen plaatsen.

TrompMagazine verschijnt
acht maal per jaar, digitaal en 
beperkt in print.

 www.ctromp.nl

Om niet te hoeven scrollen kun je klikken 
op de paginacijfers en ‘ga naar’. 
Ook onderstreepte items zijn gekoppeld.

Zo maar in beeld: twee bekende instucteurs. 

TrompMagazine 2022 verschijnt rond:

3 - 13 april / 4 - 11 mei / 5 - 24 aug /

6 - 31 aug /  7 - 12 okt / 7 - 23 nov
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Sinds het vorige TrompMagazine is er heel veel 
gebeurd. Zo is, terwijl ik dit schrijf, de eerste grote 
landelijke roeiwedstrijd aan de gang, de Heineken 
Vierkamp op de Amstel. En komend weekend is er  
de Head of the River met 10 Tromp-ploegen aan de 
start. Op ons kanaal wordt er weer veel geroeid, op 
zaterdag- en zondagochtend is de parkeerplaats vol 
en is er voor je fiets nauwelijks een plekje te vinden. 
Ondertussen wordt er ook nagedacht over allerlei 
andere zaken. Nu de energieprijzen behoorlijk aan 
het stijgen zijn is het goed om hier ook op Tromp 
aandacht aan te besteden, bijvoorbeeld de tempera-
tuur omlaag als een ruimte verlaten wordt. Voor de 
langere termijn wordt er gekeken naar duurzame 
oplossingen.

We hebben weer van een heerlijke boerenkoolmaal-
tijd genoten, dit als dank aan de grote groep vrijwil-
ligers die samen onze vereniging draaiende houden. 
Het is mooi om te zien dat we zo’n grote groep 
hebben die dit doen voor de vereniging.

Ondertussen is de Roeibond bezig een aantal zaken 
op het gebied van veiligheid te regelen. Het gaat 
dan niet alleen om veiligheid op het water, maar 
ook om sociale veiligheid (bv. onderlinge omgang, 
seksuele intimidatie, etc.), de laatste tijd een hot 

item in het nieuws. Dit alles weer in combinatie 
met het bedrijven van veilige en eerlijke sport, denk 
bijvoorbeeld aan doping. De Roeibond giet e.e.a. 
in een licentiemodel, alle aangesloten leden van 
de KNRB-verenigingen vallen dan in de toekomst 
onder dit licentiemodel. Nu zal bijvoorbeeld een 
toerroeier niet zoveel met doping van doen heb-
ben, maar dit onderdeel wordt verplicht aan alle 
sportbonden in elk land opgelegd vanuit de WADA, 
het Wereld Anti-Doping Agentschap. In Nederland 
wordt dat aangestuurd door het NOC*NSF. 
Alle roeileden krijgen hierover t.z.t. bericht vanuit

de Roeibond, omdat het WADA eist dat er een 
 directe individuele binding is van elk roeiend lid 
met de Roeibond.

Rest mij nog te vertellen dat we bij Tromp op 9 april 
een open roeidag hebben, dus als er buren, vrien-
den of bekenden zijn die het roeien willen ontdek-
ken, dan kan dat op die dag. In de week vanaf 25 
april is er de Tromp Roeiweek, in deze week kun je 
de basis van het roeien leren.

Tot op het vlot  u

Wim ten Have, voorzitter

Uit de stuurstoel  

 www.ctromp.nl  ga naar volgende pagina ga naar inhoudspagina

se
cr

et
ar

is

co
m

. o
pl

ei
de

n

co
m

.m
at

er
ia

al

co
m

.re
cr

ea
tie

ro
ei

en

 Wim ten Have         Jan Brugman      Wynand Inkelaar    Henk vd Bunt    Marien Mortier     Saskia Teppema    Johan Huizinga

co
m

.w
ed

st
rij

dr
oe

ie
n

vo
or

zi
tt

er

pe
nn

in
gm

ee
st

er

De Head 1961



4

 ga naar volgende pagina ga naar inhoudspagina

Op 9 maart werd eindelijk weer de 
traditionele boerenkoolmaaltijd voor 
de vrijwilligers gehouden. 
Door corona was van deze activiteit 
tweemaal geen sprake.
Van spreken was er nu wel sprake. De 
commissaris recreatie, Johan Hui-
zinga, hield namens het bestuur een 
indrukwekkende én geestige inleiding 
over het begrip vrijwilliger. Hij deed 
dit aan de hand van Darwin die ooit 
repte over vreemde wezens. De vrij-
williger schijnt herkenbaar te zijn aan 
een groot hart, een uiterlijk met een 
bijzondere neus en de hebbelijkheid 

om veel dingen beter te weten dan 
anderen. Maar hij zorgt er wel voor 
dat veel Tromp-leden achteloos in en 
uit de boot kunnen stappen. Daarom 
op deze avond hulde aan de vrijwil-
liger.  u

INFORMATIEF

redactie / pjb

Boerenkool zonder worst 
(met diepe excuses van de slager)

Prachtig gedekte tafels

Stormschade     Foto’s: Yolande Krooshof

De omgevallen boom was enige tijd een flink obstakel in ons roeiwater.

Het Huisje Aukema 

kreeg ook een klap 

mee van een boom.

(foto: 

Fred Mekenkamp)
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BIJZONDER IN MEMORIAM

Jan Op den Velde 
(1931-2022)

Jan liet als roeier zijn sporen achter in Delft. 
Hij woonde op OD223 bij de gevierde hos-
pita ‘Mooie Lenie’. Zijn A1-formaat cartoon-
tekening over het studentenleven aldaar hangt 
waarschijnlijk nog in de gang. 
Zijn tekst in het Eeuwboek van Laga beschrijft 
de snoek van Sesink Clee op de Olympische 
Spelen van 1952 in Helsinki maar vooral het 
gevolg van de losse overslag van de boeg. Nu 
heb ik in Hilversum in de 2- ook twee keer 
met notoire boordroeier Jan een kapotte/
losse overslag meegemaakt met een opvallend 
omslaan in de haven voor Tromp. 
Als bestuurder van de roeibond heeft hij aan 
de wieg gestaan van het motorbotenbestuur-
dersdispuut (MOBO’s) dat zich toen bezig-
hield met onderhoud, logistiek en snel varen 
(75 km/h) van de kamprechterboten.
Daarnaast was zandwinning een motief om 
overal in Nederland nieuwe roeibanen te zien 
zoals in het Gooimeer of in Groningen, maar 
zeker in Tilburg.
Toen de verbrede 4-ploegenbaan daar in 
gebruik genomen werd zetelde de wedstrijd-
organisatie in ‘de Havik’ van Meeuwisse op de 
2000m lijn zonder finishtoren net als dat op 
Hollandia in Alphen gebruikelijk was.
Als Jan uit het buitenland hier was bezocht hij 
altijd Laga en haar bootsman Harry.
Vanuit zijn bewerkelijke olijfboomgaard in 

Spanje en later uit Banyoles, waar hij is be-
gonnen met scullen, schreef hij een indruk-
wekkend dossier aan de bond en FISA over 
boeiverschillen. Tegenwoordig wordt dat 
probleem aangepakt met een Fairness Com-
mission, die boei-indelingen omgooit op 
toernooien.
Met zijn Amerikaanse vrienden startte hij 
jaarlijks op masterstoernooien waaronder 
de halve baan op de Henley Masters, die hij 
nostalgisch beleefde in herinnering aan de 8 
op de ‘Grand’ in 1951.
Ik wens de familie Op den Velde sterkte na 
dit afscheid waarbij roeiers niet sterven maar 
alleen uit het zicht verdwijnen.

George Brusse

Redactie / pieter

De berk

oh berk
merk
hoe sterk
je hangt
uit het perk
je verlangt
naar rechtop
met je top
want verveeld
tuur je al te lang naar je spiegelbeeld.



Inschrijfperiode:  
t/m zondag 17 april 2022

Locatie  Tromp
Leeftijd  minimaal 30, 
  maximaal 60 jaar
 
Leer de basis van roeien in 
één week.

Wat gaan we doen?
De ervaren instructeurs van Tromp 
leren je de basis van het roeien in vier 
ochtenden en – zaterdag – een hele 
dag. 

Wanneer?
Van maandag 25 april tot en met 
zaterdag 30 april – met uitzondering 
van Koningsdag 27 april. Tijd: ma., 
di., do. en vrij.: van 9.30 tot 13.00, 
zaterdag van 9.30 tot 16.00 uur.

Voor wie?
Voor aspirant-roeiers tussen de 30 en 
60 jaar en roeiers die nu bij Tromp in 
de basis-instructie les krijgen.

Aanmelden
Via deze site, knop beneden op de 
pagina.
Let op: vol is vol, wil je meedoen, 
geef je dan zo snel mogelijk op! 

Voorwaarden:
Je moet kunnen zwemmen en de hele 
week beschikbaar zijn. Het is niet 
mogelijk een deel van deze cursus te 
volgen. Lukt het niet in deze week? 
Meld je dan aan voor het reguliere 
programma; je kunt bij Tromp altijd 
instromen. 

Kosten:
Er zijn aan deze week geen kosten 
verbonden.

Voor meer informatie stuur een mail 
naar 
commissaris.opleiden@ctromp.nl 
of kijk op 
onze website: www.ctromp.nl.

 u

Open roeigroep elke woensdag 
om 18.00 uur 

Iedereen welkom, 
aanmelden niet nodig

Met een drankje na afloop

Vanaf 13 april tot en met september 

Heb je je stuurdiploma (PS1), zit je 
in de instructie voor S2 (of heb je dat 
al) en ben je op zoek naar roeimaatjes 
en/of een (nieuwe) ploeg, of heb je 
gewoon zin om ’s avonds een uurtje 
te roeien en na afloop gezellig een 
drankje te drinken? Dan is Tromps 
Clubavond iets voor jou.

Wanneer? 
Vanaf 13 april 2022 iedere woensdag-
avond om 18.00 uur. 

Wat? 
De Clubavond is een open roeigroep 
zoals Tromp die ook op maandag-, 
woensdag- en vrijdagochtend heeft. 
Afhankelijk van de opkomst varen we 
in C4, de vier zonder en de vier met 
stuur. Er zijn altijd voldoende coaches 
en roeiers met meer ervaring aanwe-
zig die kunnen meevaren. 

Wie?
- Roeiers die op zoek zijn naar 
maatjes en nog geen duidelijk plan 
hebben
- Ambitieuze kilometervreters
- Roeiers die technisch beter willen 
worden
- Roeiers die het leuk vinden om 
samen te roeien
- Iedereen die het leuk vindt om ’s 
avonds na het roeien gezellig een 
drankje te drinken en bij mooi weer 
op het terras te zitten

Hoe? 
Zorg dat je om 18.00 uur op Tromp 
bent. Aanmelden is niet nodig.

Coördinatie
Truska Bast en Janneke Poot 

u
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Saskia Teppema / commissaris opleiden 

Tromp-roeiweek 25 t/m 30 april

Saskia Teppema / commissaris opleiden 

Nieuw: Clubavond

INSTRUCTIE INSTRUCTIE
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Eindelijk kan het weer na alle 
corona-onderbrekingen. Toertochten 
maken mag weer. Wat heet, moet 
weer. Het is veel te lang stil geweest 
in al die sloten en kreken waar de 
wherry’s doorheen werden gema-
noeuvreerd. Een klapje hier, haal-
tje daar, beetje slippen, peddelen, 
bukken, sluistouw pakken, ankeren, 
picknicken, zwemmen en last but 
not least, roeien. Voordat de vogel-
griep of andere ellende ons de poot 
dwars zet gaan we weer toertochten 
maken. 

Zelf toertochten uitzetten is misschien 
wel het allerleukst maar er komt meer 
bij kijken dan gedacht. Daarom gaan 
we binnenkort een aantal uitgebreide 
beschrijvingen van eerder gemaakte 
toertochten in het buitenland in de 
bibliotheek zetten. Tot die tijd moet 
je het zelf doen of, voor de meer 
gemakzuchtigen onder u, deelnemen 
aan georganiseerde tochten. In het 
kader van midweekroeien worden er 
op tal van plekken in het land diverse 
tochten georganiseerd. 

Toercommissie
Maar het kan nog veel eenvoudiger, 
je hoeft alleen maar op tijd je auto 
of fietsje bij Tromp te parkeren en de 

toercommissie doet de rest. Roeien 
moet je zelf doen en soms moet je 
zelf een picknick voor onderweg in 
elkaar flansen, maar dat is dan ook 
alles. Zeker zes toertochten zijn dit 
seizoen uitgezet.

Openingstocht
We beginnen op 24 april met de 
openingstocht van zo’n 20 km. Het 
is geen uitputtingsslag en zeker ook 
geschikt voor minder ervaren roeiers 
mits in een wherry. Ideaal om eens te 
snuffelen aan het toerroeien. Haven 
uit, sluis door, afslaan naar de Vuntus, 
doorsteken naar de Loosdrechtse 
Plassen, picknicken op een eiland 
en daarna weer terug naar Tromp. Je 
hebt dan wel alles meegemaakt van de 
smalle sloten tot de wijde plas en van 
het schutten in de sluis tot het bukken 
en slippen onder de bruggetjes.

Hemelvaarttocht
Deze tocht op 26 mei vereist met zijn 
35 km al iets meer conditie. Liefheb-
bers kennen hem als de pannenkoe-
kentocht maar omdat het pannenkoe-
kenhuis in Vreeland is gesloten, doen 
we het nu met soep en broodjes bij 
de Strook aan de Vijfde Plas. Voordeel 
is dat je er veel makkelijker kan aan-
meren en dat je amper hoeft te lopen. 

De tocht voert via het Hilversums 
Kanaal naar de Vecht, dan stroomop 
richting Loenen, doorsteken naar de 
Loosdrechtse Plassen en via de Drecht 
weer terug richting Tromp.

Prestatietocht
De naam zegt het al. Een kuitenbij-
ter voor de geoefende roeier die 52 
km geen probleem vindt. Al te lang 
picknicken of uitrusten onderweg 
is er niet bij. Want op twee plaatsen 
langs het Amsterdam-Rijnkanaal 
staan vrijwilligers te wachten om je 
te begeleiden bij de veilige oversteek 

tussen de doorstampende binnen-
vaartschepen door. Je bevaart dan wel 
bijna alle oude rivieren in de omge-
ving zoals de Vecht, de Angstel en het 
Gein. En daarmee heb je meteen de 
volgorde en de route te pakken. We 
steken het Amsterdam-Rijnkanaal over 
bij Nieuwersluis en de tweede keer bij 
Driemond. Pak de kaart er maar bij en 
schrijf je in. 

Wijde Gat Concerttocht
Een muzikaal avondtochtje van pak-
weg 11 km op zaterdag 10 september. 
Door het Hilversums Kanaal en voor-

7 TOERCOMMISSIE
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Johan Huizinga / commissaris recreatieroeien 

Het toerseizoen lonkt weer
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bij de Tweede Brug afslaan naar de 
Kortenhoefse Plas. Daar wordt op het 
water elk jaar het Wijde Gat Concert 
georganiseerd. Aanmeren, picknic-
ken en twee uur lang genieten van 
de muziek. Jullie moeten voor een 
keer wel alles zelf regelen, dus tijdig 
je boot reserveren en zelf je picknick 
organiseren. 

Familie-BBR-Toertocht
Sinds een paar jaar een traditie aan 
het worden die vooral populair is 
door zijn gezelligheid. Want met een 
beetje goede wil zit je met bijna de 
hele vereniging op het water op 11 
september. Terwijl de fanatieke BBR-
deelnemers zich warmdraaien voor 
hun start in de middag, zijn de toer-
roeiers al vertrokken voor een tochtje 
van zo’n 12 km. Eitje zult u zeggen 
maar pas op. Want na een rondje over 
het Hilversums Kanaal, de Wijde Blik 
en weer terug naar de Tweede Brug 
begint het rond 15.00 uur pas echt. 
Eerst worden de BBR-roeiers en fami-
lieboten toegejuicht en uitgezwaaid 
bij hun start. Maar daarna moeten de 
toerroeiers zelf aan de bak en ook de 
snelste tijd tussen beide bruggen zien 
neer te zetten. Ben je daarna compleet 
leeggeroeid dan mag je je laven aan 
de borrel, de happen, de taarten en 
de sterke verhalen op het terras van 
de soos.

Sluitingstocht nog een raadsel
Daar kunnen we dus nog niet zo 
veel over zeggen behalve dat hij op 
29 oktober wordt gevaren en zeer 
waarschijnlijk op het roeiwater van 
een naburige vereniging. Blijf opletten 
dus, u hoort nog van ons. En omdat 
we er dit jaar bijna geen genoeg van 
kunnen krijgen wordt er ook nog 
gewerkt aan de organisatie van een 
ouderwetse snerttocht. Genoemd 
naar die oerhollandse winterse soep 
voor alle duidelijkheid en te varen 
op de singels rond de Vesting Naar-
den. Gezien de ingrediënten van deze 
tocht moet het dan wel eerst koud 
en herfstig zijn. Exacte data en details 
volgen nog.  

De inschrijving voor alle andere 
tochten staat al open op de site, en 
daar vind je ook alle data en details. 
Ik zou niet te lang wachten want na 
corona staat iedereen te springen om 
weer in de boot te stappen en ook de 
belangstelling van de Natroweemus-
verenigingen is aanzienlijk. u

De klepperende 
Eerste Brug

Bij het roeien onder de Eerste Brug 
(’s-Graveland) verwacht je telkens dat 
er een plank naar beneden zal komen 
als er een auto over de brug passeert.
Eind vorig jaar is men even bezig 
geweest om ‘iets’ te repareren.
In 2003 zijn er tijdelijk onderhouds-
werkzaamheden uitgevoerd. 

Zowel  de brug bij ’s-Graveland als 
Kortenhoef worden als monumen-
tale bruggen beschouwd. Bij het 
tot stand komen van het Hiversums 
Kanaal werden de bruggen ook door 
de hoofdingenieur van de Provinciale 
Waterstaat van Utrecht Anton Mussert 
ontworpen (circa 1931). 
Het meest beeldbepalende kenmerk 
van de historische brug zijn de hoge 
stalen randliggers met verticale verste-
vigingsribben.
De fietsburg werd rond 2007 aange-
legd. De contructie is een ontwerp 
van ipv Delft.
u

De Arend
Kortenhoefs weerstation
Tromp-leden raadplegen soms het 
weerbericht van De Arend.
Jos Werkhoven startte in 2002 in het 
pand De Arend aan de Koninginne-
weg te Kortenhoef een weerstation. 
Naast de gewone weerkundige waar-
nemingen was hij in de wintertijd in 
het bijzonder gespitst op het aange-
ven van het moment dat er geschaatst 
kon worden. Daarnaast gaf hij ook 
informatie voor zeilers, schilders en 
mensen die gras wilden maaien.

In 2021 nam Marco van der Roest dit 
weerstation over en plaatste alle appa-
ratuur bij zijn huis aan het Hazenest. 
Op het internet zijn onder weerstati-

ondearend.nl de gegevens over het te 
verwachten weerbeeld te vinden. Ook 
andere interessante onderwerpen pas-
seren daar de revue. De wind wordt 
gemeten, en ook de temperatuur, 
waarbij hij rekening moet houden 
met de bodemgesteldheid in de 
directe omgeving en de aanwezigheid 
van water – Kortenhoefse Plassen en 
IJsselmeer –  die de temperatuurme-
ting beïnvloeden.
Marco is amateurmeteoroloog en 
lid van een meteorologenclub. Hij 
verstrekt zijn bevindingen ook aan an-
deren in de Benelux en bijvoorbeeld 
het KNMI. u
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Wil je met de wherry eens even het 
bekende kanaal verlaten, dan heb je 
de keus de Wijde Blik op te roeien, 
het Wijde Gat te trotseren, of span-
nend langs Wil.der.land te varen en 
tussen de akkers door te gaan. 

Doe het niet met een vier, want dan 
loop je de kans in een bocht vast te 
raken. Neem een of twee peddels mee
voor de smalle stukjes. Het laatste 
stukje gaat onder de bomen door naar 
het Wijde Gat(  

redactie / pjb

Rondje Soeten Inval 
Avontuurlijk roeien

Attentie: het land waar je langs vaart is in particuliere handen!

Wil.der.land

Links de voormalige Zuwebrug 
met daarbij de tol (mogelijk rond 
1900; in 1871 ook geschilderd door 
Gabriël).
Onder: kaart uit 1900 met de Zu-
webrug en tol. De brug ligt over de 
Dwarsvaart, anders genoemd Den 
Soeten Inval.

Het woord ‘zuwe’ zou kunnen ver-
wijzen naar een zijwaarts lopende 
dijk (siduwinde). Het staat dan ook 
voor ‘een smalle weg door door een 
polder’.
(Via deze dijk kon men Vreeland en 
de Vecht bereiken).

Tolbrug  P.J.C Gabriël



Op 14 maart werd avonds in de 
soos een bijeenkomst gehouden met 
Tromp-leden die zich betrokken 
voelen bij de aanpak van de voor-
genomen nieuwbouw.
Er waren ongeveer twintig  personen 
aanwezig, inclusief een aantal 
 bestuursleden.
De voortgang van de bijeenkomst 
was in handen van onze voorzitter 
Wim ten Have.

Eerst was aan het woord Maaike van 
der Meulen die de ART vertegen-
woordigde in haar suggesties voor de 
inrichting van het pand. Ze merkte 
op dat ze het voorlopige ontwerp er 
mooi vond uitzien. Haar belangen be-
troffen natuurlijk de toegankelijkheid 
van de ruimtes, zoals kleedruimten, 
toiletten en douches die een eenheid 
zouden moeten vormen. Ook voor 
deuren vroeg ze aandacht. Worden dat 
schuifdeuren? Naast haar zat George 
Brusse die als nieuwe ervaringsdes-
kundige met haar meedacht.

Minke Fischer en Paul Rigters waren 
vooral geïnteresseerd in de fitness-
ruimten, verdeeld in een ergometer-
gedeelte en een krachthonk. Hierbij 

ging het ook over de temperatuur in 
deze ruimten. Die mag laag zijn (gun-
stig voor de stookkosten).
Er kwam tussendoor de opmerking 
dat de oefenruimtes voor ART’ers 
en valide leden best gecombineerd 
zouden kunnen zijn. Er zou nu al 
nagedacht kunnen worden over een 
traplift. Het is belangrijk alle vereisten 
goed te definiëren.
Minke vond dat er goede mogelijk-
heden moeten komen om trainingen 
te geven. Ook werd aandacht voor de 
keuze van de vloerbedekking ge-
vraagd.

De materiaalcommissaris, Henk van 
de Bunt en bootsman Reinout van 
Vliet bogen zich over de botenopslag. 
Afhankelijk van hoe groot de ruimtes 
worden zou men de stellages  anders 
kunnen inrichten. Bijvoorbeeld 
skiffjes zouden ‘schuin’ geparkeerd 
kunnen worden. Wat te doen met de 
zwaardere boten? Ophangsysteem 
toepassen? Opbergen van riemen 
was ook een punt. De hoogte van het 
plafond bepaalt of riemen verticaal 
opgeborgen kunnen worden. Hierbij 
werd voorgesteld of riemen in een 
goed bereikbare ‘kast’ hun plek zou-

den kunnen krijgen. Voor lichte boten 
zou ook een mobiele stellage kunnen 
functioneren. Er moet goed nagedacht 
worden over de nodige opbergruim-
tes; nu is materiaal erg verspreid 
opgeborgen.
Minke pleitte nogmaals voor een echt 
professionele oefenbak.

Tenslotte kwam penningmeester Jan 
Brugman aan het woord met onder 
anderen René Kroeze. Het hoofdon-
derwerp was het energieverbruik. 
Jan liet weten dat hij zich al door 
deskundigen had laten adviseren. Het 
gasverbruik is groot. Verwarming voor 
ruimtes en water voor warme dou-
ches. Hoe is dat te verminderen? Jan 
pleitte ervoor om nu al naar oplos-
singen te zoeken nog voor de bouw 
is begonnen. Keuzes kunnen gemaakt 
worden tussen diverse oplossingen 
voor warmtebronnen. René had hier-
voor ook suggesties.
Gedacht werd aan zonnepanelen, een 

warmtepomp of een warmtewisselaar. 
Water is vlak bij de hand. Belangrijk 
is dat de investering op korte termijn, 
in circa 3 tot 5 jaar, terugverdiend kan 
worden.
Een van de belangstellenden wees 
erop dat het erg van belang is dat ge-
keken wordt naar de klimaatbeheer-
sing in het pand. Het woord isolatie 
valt natuurlijk hierbij. Dan kan pas 
gekozen worden voor een efficiënte 
installatie. u
(mijn opmerking zou zijn: kijk ook 

goed naar de routing in het oude/
nieuwe gebouw)
pieter  15/3  2022
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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

 
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  

 

NIEUWS VAN DE 
LEDENADMINISTRATIE (2022-2)

NIEUWE LEDEN

Nieuwe leden met roeiervaring:
Esther de Jong  1968
Andrea Falch  1967

Welkom en veel roeiplezier!

OPZEGGINGEN

Junior-lid   Lid vanaf
Danny Villaveces  2020
Julian Pickert Mayén 2020
Mees de Groot  2017

Gewoon-lid  Lid vanaf
Annemarie Moorman 1982

Proefleden die hebben opgezegd:
Laura Juijn

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

   

Evert Kruithof

LEDENADMINISTRATIE

 ga naar volgende pagina ga naar inhoudspagina

Noeste arbeid in de werkplaats.

Het nieuwe automatisch te bedienen hek voor 

de rolstoel- en scootergebruikers.

In beeld



12 FOTO VAN DE MAAND

 Inge Nijhuis: ‘met mijn ploeggenoot Wop (Petra) van Woensel 

 in de Trouwhand op donderdag 10 februari. 

 De zonsondergang was sprookjesachtig mooi.’

 De foto is gemaakt door Wilfred Wielaard.     
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