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Bij het uitkomen van deze uitgave van 
het TrompMagazine zal de algemene 
ledenvergadering net geweest zijn. De be-
noeming van een erelid, de verenigings-
prijzen en andere belangrijke zaken zullen 
de volgende keer de revue passeren.
Het is nu al duidelijk dat het bestuur 
tijdens de coronaperiode al haar energie 
nodig had.

De Open dag bood Tromp de kans om 
geïnteresseerden voor de roeisport lid te 
worden van onze vereniging. Een flink 
aantal Tromp-leden hebben zich ingezet 
voor het enthousiast maken van de 
nieuwe mensen.

Het initiatief van de Clubavond lijkt met 
de geslaagde eerste keer op 13 april een 
succes te worden.

Op de Tromp-site bij het nieuws valt te 
lezen dat op zaterdag  11 juni een feest 
voor alle Tromp-leden georganiseerd gaat 
worden.
      pjb
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TrompMagazine 
verschijnt  8 x in het jaar 
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Afbeeldingen 
De redactie verzoekt dringend alleen 
afbeeldingen te sturen die wij ‘om niet’ 
van de auteur mogen plaatsen.
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acht maal per jaar, digitaal en 
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Net terug van een weekend Kopenhagen, waar 
ik onder andere langs drie grote roeimeren heb 
gefietst. Aan deze meren liggen een vijftal grote en 
bekende Deense roeiverenigingen, echter geroeid 
werd er niet. Op alle meren stonden witte schuim-
koppen en dat gebeurt daar veel vaker, het was 
fantastisch coastal roeiweer op de meren, maar dat 
doen de Denen dan weer aan de kust. Over coastal- 
roeien gesproken, vers van de pers kreeg ik het be-
richt dat er zondag 15 mei een coastal skiffwedstrijd 
wordt georganiseerd op de Wijde Blik, voor juni-
oren, senioren en masters. Details hierover volgen 
nog, hoogstwaarschijnlijk via de Tromp-website.

Ondertussen is het alweer april en is de winter bijna 
ongemerkt overgegaan in de lente, niet helemaal 
ongemerkt, want de sneeuw op 1 april was geen 
grap deze keer. Wel een hele winter geen ijs op ons 
mooie kanaal zodat roeien de hele winter mogelijk 
was. Gelukkig ook geen hele koude winter want ook 
wij hebben te maken met hogere energieprijzen. Er 
wordt onderzocht hoe we onze accommodatie een 
stuk duurzamer kunnen maken, hiervoor worden 
ook concrete plannen gemaakt. Omdat dit natuurlijk 
een aanzienlijke investering met zich meebrengt 

willen we hier goed bij stilstaan, dit willen we doen 
d.m.v. een extra ALV. Hierover krijgt iedereen t.z.t. 
bericht.

Afgelopen week is de roeiwereld opgeschrikt door 
een onderzoek naar het topsportklimaat binnen het 
nationale roeiteam. Uit dit onderzoek kwam naar 
voren dat kwetsing en intimidatie te veel ruimte 
hebben gekregen. Bij meerdere sporten blijkt dat 
het klimaat niet goed is zoals bij turnen, hockey en 
triatlon. Alhoewel we bij Tromp geen pure topsport 
beoefenen is het wel zaak om waakzaam te blijven 
met zijn allen. Ook bij Tromp hebben we vertrou-
wenspersonen, deze zijn te vinden via de website. 
Tijdelijk is er nu één vertrouwenspersoon, we zijn 
hierover in gesprek en hopen op korte termijn een 
tweede bekend te maken.

Dan was er nog op 9 april de open dag op Tromp, 
het was een succes en levert waarschijnlijk nieuwe 
leden op; Jan Bloeme heeft hier veel tijd ingestoken, 
waarvoor dank! 

Op woensdag 20 april hebben we weer onze voor-
jaars-ALV, we reiken hier onder andere de jaarlijkse 
verenigingsprijzen uit, behandelen het jaar 2021 
en voor de functie van commissaris wedstrijden 
wordt Marien Mortier voorgedragen. Marien vervult 
deze functie al enige tijd op waarnemende basis. We 
hopen u allen te zien op de ALV.  u

Wim ten Have, voorzitter

Uit de stuurstoel  

 www.ctromp.nl  ga naar volgende pagina ga naar inhoudspagina
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Inleiding
Afgelopen jaren is duidelijk geworden 
dat binnen onze vereniging een steeds 
bredere doelgroep behoefte heeft aan 
het gebruik van een coachboot. Door 
middel van crowdfunding is daarom 
een tweede coachboot aangeschaft. 
Er wordt nog gewacht op de motor 
voordat de boot gedoopt kan worden, 
waarna hij klaar is voor gebruik. Dit 
is een mooi moment om een aantal 
spelregels voor het gebruik van de 
coachboten vast te stellen.

Gebruik
Wie de coachboot wil gebruiken, 
moet daarvoor bevoegd zijn. Daarvoor 
is nodig: lidmaatschap van Tromp en 
een met goed gevolg afgelegd prak-
tijkrondje met de boot. Voor niet-le-
den geldt dat er toestemming van het 
bestuur nodig is. Desgewenst is onze 
bootsman Reinout van Vliet bereid 
om mensen te instrueren. Reinout 
zal ook het proefrondje beoordelen. 
Hiervoor kan een afspraak met hem 
worden gemaakt via 06-23228866. 
Wie de bevoegdheid heeft, krijgt de 
mogelijkheid de coachboat te reserve-
ren en af te schrijven in e-Captain.  

De coachboot is, zoals de naam al 
aangeeft, bedoeld om instructie te ge-
ven en/of te coachen. Ander gebruik 
is niet toegestaan zonder voorafgaan-
de toestemming van het bestuur. Voor 
het gebruik is er een prioriteitsvolg-
orde: wedstrijdcoaching gaat voor 
instructie. Verder is het belangrijk dat 
minder ervaren bestuurders gebruik-
maken van de oude coachboot (de 
George dus), en dat ervaren bestuur-
ders de nieuwe coachboot gebruiken. 
Hiermee dient rekening te worden 
gehouden bij het reserveren van de 
coachboten.

Wanneer meerdere ploegen structu-
reel op hetzelfde tijdstip gebruik wil-
len maken van de coachboot, moeten 
ze dat onderling afstemmen. Alleen 
wanneer de ploegen er onderling niet 
uit komen, beslist het bestuur. Het be-
stuur kan indien nodig een captains-
beraad organiseren om alle wensen te 
inventariseren en afspraken te maken.

Veiligheid
Bij het gebruik van de coachboot is 
veiligheid van het grootste belang. 
Het is daarom vereist dat:

• Bestuurders van de coachboot te 
allen tijde de zekering van de do-
demansknop dragen. 
• Bestuurders van de coachboot van 
1 oktober tot 1 mei een reddingsvest 
over hun kleding dragen.
• De vaarregels worden gerespecteerd.

Respecteer andere gebruikers van het 
kanaal
Bij het gebruik van de coachboot 
is het belangrijk om respectvol om 
te gaan met andere gebruikers van 
het kanaal. Denk hierbij aan vissers, 
gebruikers van sup-boards, kanoërs, 
zwemmers, andere motorvaartuigen 
en uiteraard ook andere roeiers. 

Verder dient er bij de boerderij na 
de Eerste Brug, bij jachthaven Fokke 
na de Tweede Brug en bij het Shell-
tankstation bij onze vereniging 
STAPVOETS te worden gevaren en, zo 
mogelijk, aan de andere kant van het 
kanaal. Om geluidsoverlast te voorko-
men is het op die plaatsen niet toege-
staan om megafoons te gebruiken.

Tanken en onderhoud
Ploegen kunnen ervoor kiezen om 
gebruik te maken van een eigen 
brandstoftank die uitsluitend door de 
betreffende ploeg/coach wordt ge-
bruikt. In dat geval is deze ploeg zelf 
verantwoordelijk voor het bijvullen 
van de brandstoftank. Voor gebruik 

dient gecontroleerd te worden dat er 
geen water in drijvers van de coach-
boot staat en dat de schroef van de 
motor vrij is van waterplanten en 
ander materiaal.

Indien gebruik wordt gemaakt van 
een brandstoftank voor algemeen 
gebruik dient iedere ploeg na het 
gebruik van de coachboot de brand-
stoftank aan te vullen. 
Let op: altijd bijtanken met Super 
Plus 98 en NIET met Euro 95. 

De coachboot dient periodiek uit 
het water te worden gehaald, zodat 
deze schoon kan worden gemaakt 
van algvorming. Ploegen die de boot 
regelmatig gebruiken, zijn daar-
voor verantwoordelijk. Het bestuur 
zal hiervoor een schema maken. 
De bootsman heeft de benodigde 
schoonmaakmiddelen en zal tekst en 
uitleg geven hoe het schoonmaken 
gedaan moet worden.

Schade of mankementen aan de 
coachboot dienen (net als bij roeibo-
ten) via e-Captain te worden gemeld.
 u

BESTUURSMEDEDELING

Henk van de Bunt

Gebruik coachboot 
door bevoegde personen
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BESTUURSMEDEDELING IN MEMORIAM

Webredactie

Kandidaat-
commissaris 
wedstrijd-
roeien
Marien Mortier (1963) is sinds 2021 
lid van Tromp, maar al wel vele jaren 
actief in de roeiwereld. Hij maakte 
zijn eerste halen op het Merwede-
kanaal in Utrecht bij studentenver-
eniging Orca. Na twee jaar wedstrijd-
roeien met een maximaal gewicht 
van 72,5 kilo heeft hij zich gericht op 
zijn studie en werken. In 2001 pakte 
hij het roeien weer op. Hij begon in 
2003 met coachen. Eerst bij de junio-
ren met wie hij meegroeide als coach 
en zo ging hij ook roeiers begelei-
den naar nationale en internationale 
toernooien en coachte senioren en 
veteranen. Hij volgde de opleiding 
Roeicoach-4 van de KNRB. Zelf roeide 
hij vooral lange afstanden op binnen-
wateren en open zee. 

Roeien in Hilversum noemt hij 
voor zichzelf een grote stap vooruit, 
doordat hij er kan ploegroeien en het 
Hilversums Kanaal ook bevaarbaar is 
bij wind. Toen hij in 2021 informeer-
de naar roeien in Hilversum, kreeg hij 
als snel de vraag of hij misschien ook 
zitting zou willen nemen in het 

bestuur van Tromp. 
Na een inwerk-
periode en stage 
heeft hij ja gezegd. 
Marien woont 
met zijn vrouw 
Pien in Baarn, hun 
kinderen zijn uit 
huis. In Baarn roeit 
hij ’s morgens heel 
vroeg in de skiff op 
de Eem. Hij werkt 
als zelfstandig 
ondernemer in de 
gespecialiseerde 
bouwsector. u

Ria Meijer 
(1938-2022)

Ria leerde ik kennen in de jaren tachtig bij onze 
roeivereniging Cornelis Tromp. Haar sociale instel-
ling viel mij direct op en wat bleek, we hadden 
eenzelfde functie; Ria bij het Regionaal Indicatie 
Bureau en ik bij de Thuiszorg. Er was al snel een 
klik door de gezamenlijke visie op ons werk.
Haar belangstelling voor alles wat leeft en groeit 
bracht ons ook bij elkaar. De liefdevolle zorg voor 
haar tuin aan de Heijermanslaan was in mijn ogen 
uniek; zij hield van elke plant en zag de schoon-
heid er van. Na de verhuizing naar de Zonnelaan 
sloot zij zich aan bij de vrijwilligersploeg van de 
Costerustuin.
Bij de roeivereniging kon Ria ook haar energie 
kwijt en met haar hulpvaardige en zorgzame 
instelling wist zij veel leden voor zich te winnen. 
Was iemand ziek of om andere redenen tijdelijk 
afwezig dan ging Ria er heen met een bloemetje 
uit haar eigen tuin. Ook deed zij jaren de ledenad-
ministratie voor de vereniging en gaf zij instructie 
aan nieuwe leden. Ria voelde zich thuis op Tromp 
en werd alom gewaardeerd.
Lange tijd maakte Ria deel uit van een damesploeg 
die op zaterdagochtend roeide. Daarna genoten 
wij allen van de gezelligheid in de soos of op het 
terras en werden onze belevenissen van de week 
doorgesproken. 
Bij een roeivereniging ontstaan in de loop der 
jaren allerlei initiatieven die traditie worden. Bij-
voorbeeld de Rit, een jaarlijks terugkerende ‘roei-
invitatie-tocht’ van vrijdag tot zondag in de maand 

mei. Ria en Jan behoorden tot deze groep. 
Ria en Jan maakten ook diverse buitenlandse 
roeitochten, georganiseerd door de Koninklijke 
Nederlandse Roeibond. Jan en Ria besloten later 
om dat zelf te gaan organiseren en zo ontstond 
er een nieuwe groep ‘de IJsvogels’, 16 roeiers in 
getal. Met drie wherry’s op de botenwagen ging 
het richting Frankrijk of Duitsland waar we vele 
kanalen en rivieren verkenden en natuurlijk ver-
rassend veel ijsvogels tegenkwamen. 
Van wandelen konden wij samen ook zo genieten; 
de laatste vijf jaar hebben we samen alle buiten-
plaatsen rondom Hilversum verkend. Toen zij in 
Ridderspoor ging wonen werden de wandelingen 
steeds korter maar tuinen bekijken en onderweg 
zingen was ook een leuke afleiding.
Ria leefde vanuit haar hart! Wij verliezen met haar 
een prachtmens.

Francis Bakker-Hosman

co
m

.w
ed

st
rij

dr
oe

ie
n



Hagel, harde windstoten en geluk-
kig hier en daar een blauwe lucht 
met stralende zon vormden het decor 
van de open dag afgelopen zaterdag 
9 april. Vanaf een uur of een drup-
pelden nieuwsgierige aspirant-roeiers 
langs een prachtige Tromp-banner het 
vlot op. Uiteraard kregen ze eerst een 
rondleiding in de soos waar thee en 
koffie voor de opwarmer zorgden. De 
gezelligheid aldaar werkte aanstekelijk 
want al gauw kwamen de verhalen 
los. ‘Ik heb 30 jaar gehockeyd maar 
nu gaan de knietjes protesteren, en 
ja … als er zulk mooi roeiwater op 
fietsafstand is … tja … dus ik dacht 
…’ Als de koffie op is volgt de ham-
vraag of de nieuwsgierigheid tot een 
roeiavontuur zou kunnen leiden. 

Natuurlijk zei niemand nee, hoewel er 
bijkans kopjes op het water stonden 
en twee jonge pubers in skiffjes door 
de haven acrobatiseerden. De overjas 
uit, het overhemd fladderend rond de 
heupen en ja hoor, daar gingen ze, in 
de boot.  Al snel voeren drie wherry’s, 
twee Wintechs en een paar skiffjes uit, 
geleid door een zevental instructeurs 
die voorzien waren van fikse naam-
plaatjes.         lees verder op pagina 12
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Open dag op Tromp
Mooi succes geworden

INSTRUCTIE
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IN MEMORIAM

Ronald Lubbert 
(1930-2022)

Als weeskind overleefde hij de oor-
log in Indië. Hoe ziet een mens, na 
zo’n dubbele valse start, kansen om 
zijn leven weer een goede vorm te 
geven?

Ronald deed dat op voorbeeldige 
wijze. Hij was van jongs af aan 
gewend om zijn eigen boontjes te 
doppen. Maar dat deed hij niet al-
leen voor zichzelf maar ook voor 
zijn medemens. Hij werd zo ook een 
voortrekker. Zowel in zijn kring van 
familie en vrienden maar ook in zijn 
eigen bedrijf en in de samenleving 
bracht hij dat tijdens zijn leven tot 
uitdrukking.

Een belangrijk onderdeel daarvan 
vormde zijn roeileven. Dat begon al 
bij de Hoop, waar hij zijn Wil vond 
en daarmee een Hoop-huwelijk 
sloot. Ook hun kinderen werden 
door het bootjesvirus besmet. Op 1 
augustus 1976 werd Ronald lid van 
Tromp. Hij roeide als slag van de 
Veenhoven-acht jaren de Head of the 
River. Als commissaris materiaal had 
Tromp veel baat bij zijn praktische 

kennis en ervaring. Met de Roeilan-
ders organiseerde Ronald jarenlang 
tochten in Nederland. En later, samen 
met zijn Tromp-vrouw Riekje, roeide 
hij vele tochten met de Marino’s in 
diverse buitenlanden.

Tromp verliest in Ronald een icoon, 
door zijn getoonde veerkracht, inzet 
en verantwoordelijkheid voor onze 
vereniging, maar ook vooral voor 
zijn familie en 
vrienden. Wij wen-
sen hen veel sterkte 
en zullen Ronald 
blijven bewaren als 
een voorbeeld voor 
ons allen.

Maarten Pannevis



Op 26 en 27 maart organiseerde K.A.R.&Z.V 
‘De Hoop’ de alom bekende Jeugd-, Tweehead 
& Skiffhead. Een bijzonder weekend omdat 
het is de 25ste editie was van de Jeugdhead & 
Tweehead en de 70ste editie van de Skiffhead.

Dit jaar werden zo’n 1.000 roeiers, stuur-
tjes en begeleiders voor de 70e Skiffhead 
verwacht.

Jeugd- en Tweehead
Zaterdag 26 maart 2022 stond in het teken 
van de Jeugdhead en de Tweehead. De wed-
strijdafstand van de Jeugdhead is 2500 meter 
met de start bij roeivereniging Willem III en 
finish voor ‘De Hoop’. Bij de Tweehead wordt 
een afstand van 7500 meter verroeid met de 
start in Ouderkerk aan de Amstel en finish 
voor ‘De Hoop’ in Amsterdam.

Skiffhead
De Skiffhead vond plaats op zondag 27 maart 
2022 en heeft eveneens als de Tweehead een 
wedstrijdafstand van 7500 meter, die tussen 
Ouderkerk aan de Amstel en Amsterdam 
wordt geroeid. u

Alita Dekker

Skiffhead 
en haastige spoed

Na zaterdagmiddag de tweehead te 
hebben gevaren, reed ik zondag-
morgen iets voor half acht zomer-
tijd (de klok was die nacht een uur 
vooruitgezet) met mijn man Sito naar 
Tromp om de botenwagen (bowa) op 
te halen. We waren iets verlaat door 
mijn ochtendlijke stressy zoektocht 
naar mijn rugnummer, dat uiteinde-
lijk toch gewoon in mijn roeitas bleek 
te zitten.

Ik zou om half elf de skiffhead varen 
en de bowa meenemen. Het pad bij 
Tromp oprijdend zien we de bowa 
niet staan. Oh, denk ik, hij zal toch 
wel al meegenomen zijn door de 
juniorencoaches. Zij starten immers 
om 10 uur al. Na een kort berichtje 
aan de groep met de vraag wie dat 
geweest is, rij ik achteruit het pad 
weer terug en gaan we op weg naar 
Amsterdam.

Aangekomen in Amsterdam kunnen 
we de bowa niet vinden en krijg ik 

het bij het afspeuren van de botenwa-
genrij steeds warmer. Er volgt contact 
met Wim ten Have; nee, niemand 
heeft de bowa meegenomen. Wim 
gaat voor ons kijken bij Tromp en ja, 
hij staat daar gewoon nog, alleen om 
het hoekje, vanaf het pad is hij niet te 
zien. 

Wat voelde ik me vreselijk stom! 
Waarom was ik niet even doorgere-
den om goed te kijken? En de meisjes 
moesten om 10 uur al starten! Als 
een speer rijden we weer terug naar 
Tromp, bowa opgehaald en weer naar 
Amsterdam. Wim stelde ons onder-
weg al telefonisch gerust dat Minke 
bootjes voor de meisjes had geregeld 
via RIC. Zij zouden als eerste starten; 
een pak van mijn hart! Aangekomen 
in Amsterdam zagen we de meisjes 
nog net op het vlot. Opgefokt van 
schuldgevoel liep ik naar hen toe, 
maar omdat op de gezichten van 
Minke en de meisjes een serene rust 
viel af te lezen kwam ik ook ik weer 
wat bij zinnen. Wat was ik blij dat zij 
in elk geval gewoon konden starten! 

In deze rollercoaster aan emoties 
ben ikzelf deze dag uiteindelijk niet 
gestart. Nog wel gehaast  opgeriggerd, 
bijgestaan door lieve hulp, maar 
iedereen was al opgeroeid. Op het 
water was ik te bang een wedstrijd te-
gen te komen en nog meer mensen te 
duperen. Daarnaast had ik dingen niet 
gedaan die ik voor de wedstrijd nog 
had willen doen en was ik domweg 

te gestresst. Dus ben ik iets voorbij 
Willem III weer omgekeerd naar het 
vlot bij RIC. Een tijdje heb ik in een 
zakschraag gezeten om tot rust te ko-
men en te wachten op Sito die nog in 
goede hoop naar de start was gefietst. 

Wat een andere dag was het geworden 
dan ik had gedacht, hoe anders was 
het gelopen als ik even verder was 
gereden. Haastige spoed, is zelden 
goed, ik had het moeten weten. De 
wijze woorden van Minke: ‘Neem de 
tijd aan de voorkant, dat scheelt je 
uren aan de achterkant’. Een wijsheid 
die ik heel goed zal onthouden! Altijd 
je tas pakken de dag van tevoren, de 
rust nemen om goed te kijken, en niet 
te snel conclusies trekken! Wat valt 
er met mijn 57 jaar toch nog veel te 
leren.

Toch had deze stressdag ook iets heel 
moois. Want ondanks mijn geblunder 
was iedereen zo aardig en behulp-
zaam. Dit warme Tromp-gevoel, echt 
aan alle kanten, ontroerde mij enorm 
en zal ik nooit vergeten! u

Lees op de volgende pagina het verslag van 
Alva Lundmark en Floor van Ommeren.

7 WEDSTRIJDEN
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8 WEDSTRIJDEN

Alva Lundmark en Floor van Ommeren

Skiffhead 
in geleende 
boten

Het wedstrijdseizoen is weer 
begonnen. Dat betekent dat wij 
wedstrijdroeiers bijna elk weekend 
door Nederland reizen naar de baan 
waarop het allemaal gaat gebeu-
ren. Op 27 maart startten wij, Alva 
en Floor van M16 tweedejaars, de 
skiffhead op de Amstel. De start was 
om 10.00 uur, dus rond 8.30 uur was 
er afgesproken te verzamelen bij de 
botenwagen.  Zo was er genoeg tijd 
om de boten op te riggeren en de 
wedstrijd nog even voor te bespreken 
voordat we het water op moesten om 
op te roeien.

Vanaf  Tromp vertrokken we richting 
Amsterdam. Eerst langs De Hoop om 
de rugnummers op te halen en door 
naar RIC waar de botenwagen zou 
komen en waar we Minke zouden 
ontmoeten. Al snel hoorden wij dat 
de botenwagen nog niet gesignaleerd 
was. Na heel wat geapp en gebel bleek 
dat de botenwagen nog op Tromp 
stond, zonder een bestuurder om 
deze te brengen. Inmiddels was het al 
8.50 uur en we moesten om 9.15 het 

water op. Onze boten zouden nooit 
op tijd klaar zijn. Er moest dus een 
alternatief bedacht worden.

Minke bedacht een plan. Met z’n 
tweeën gingen wij in een loods bij 
RIC zitten, wachtend op wat we uit-
eindelijk zouden doen. Ondanks deze 
verandering van het plan probeer-
den wij ons hoofd koel te houden. 
Gewoon weer concentreren op de 
wedstrijd, rugnummers opspelden en 
een extra thermo aan doen voor het 
oproeien. Ondertussen was Minke 
het clubhuis van RIC binnengegaan, 
waar ze na een tijdje weer uitkwam 
met goed nieuws. Ze had geregeld dat 
wij in boten van RIC konden starten. 
We tilden de boten uit de loodsen, 
legden ze in het water en vonden de 
juiste riemen erbij. Alles verliep nog 
volgens schema. Totdat we hoorden 
dat deze boten al in gebruik waren. 
Nadat we nieuwe boten en riemen 
gevonden hadden en alles zo goed 
mogelijk hadden afgesteld konden we 
dan eindelijk het water op.

Klaar voor de wedstrijd en gefo-
cust roeiden we op naar de start. De 
geleende Empacher-skiffs voelden 
anders en waren even wennen, maar 
na een tijdje voeren we weer zo goed 
als normaal. We kwamen mooi op 

tijd bij de start aan en gingen 
net iets voor Het Kalfje klaar-
liggen, wachtend op het teken 
dat we mochten beginnen. Vol 
adrenaline klaarliggen bij de 
start is altijd zenuwslopend. Van 
alles gaat door je hoofd. Jezelf 
voorbereiden op de pijn. Moed 
inpraten. Nog even zwaaien naar 
je ouders en de coach die op de kant 
klaarstaan om met je mee te fietsen. 
De rest van het veld weg zien gaan. 
Tempoteller instellen. En dan … 
gaan. Bouwen naar het goeie tempo 
dat je denkt vol te kunnen houden, 
op weg naar de Rozenoordbrug. Met 
aanmoediging van de kant door-
roeien onder de Utrechtse brug en 
dan de Omval door. Deze bocht neem 
je vooral zo strak mogelijk, ondanks 

dat er misschien andere roeiers voor 
je zitten die langzamer gaan. Met 
brandende benen trap je hem door 
tot de Berlagebrug. Vanaf hier is het 
nog iets minder dan een kilometer te 
gaan. Wat ontzettend fijn was, was het 

geschreeuw en de aanmoediging 
vanaf de brug. Voor Nereus langs 
en dan de laatste meters tot de 
Hoop, waar de finish was. 

Eenmaal weer aangelegd bij RIC 
maakten we de geleende boten 
weer schoon en legden we ze 
terug in de loods. Het roeien 

in andere skiffs heeft onze race niet 
nadelig beïnvloed en we zijn goed ge-
eindigd. Uiteindelijk is de dag alsnog 
goed geslaagd en hebben we genoten 
van deze aftrap van het seizoen. 

De woensdag na de wedstrijd hebben 
we na onze training nog een goedma-
kertje gekregen, dat erg in de smaak 
viel. Eind goed al goed dus. u

 ga naar inhoudspagina  ga naar volgende pagina

Alva, Floor en Alita Dekker

Alva Lundmark bij de start

Floor van Ommeren tijdens de race
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Het vissersplaatsje is weer aan de 
vissers, die hun ‘sport’ nog niet 
 uitbundig beoefenen.
De dreigende berkeboom is gerooid 
nadat ook de stormschade voor het 
grootste deel is verwijderd. 
Vrij baan voor de bootjes en het 
waterleven!

Langs de kant is het groot hoefblad 
alweer uitgebloeid, de wilgenkatjes 
stuiven lekker in het rond!
Bijzondere waarnemingen zijn er 
wat mij betreft niet zo veel, wel al in 
februari en ook nu nog een eenzame 
dodaars. Ik heb hem/haar nog niet 
met een partner gezien, wie weet 
komt die nog? Het is een grappig 
klein bruin eendachtig diertje, in feite 
een fuut, de kleinste futensoort. Om-
dat hij zo schuw is zie je hem zelden, 
hoewel hij vrij algemeen voorkomt 
in Europa. In onze regio is het een 
standvogel. Mannetje en vrouwtje 
zien er hetzelfde uit. Onze dodaars 
zwemt soms samen met gewone 
wilde eenden langs de kant, ze laten 
elkaar met rust.

Een andere leuke waarneming is altijd 
het kuifeendje, een koppeltje vertoont 
zich regelmatig op het kanaal, maar 
of ze er hun vaste verblijf betrek-
ken? Geen idee. Het zwart-witte 
 mannetje heeft een mooie lange 
zwarte kuif, mevrouw is bescheiden 
bruin  gekleurd en soms nauwelijks te 
 onderscheiden van een wilde eend.

Natuurlijk stelen de futen, al baltsend 
de show naast de kakelende meerkoe-
ten die her en der al stevig op hun 
nest zitten. Pas op als je dicht langs de 
kant vaart, dat je ze niet van hun nest 
afslaat.
Dit jaar nog niet gezien of er ook 
weer een nest onder de steiger voor 
de soos zit.

IJsvogels zijn door mij niet gezien, 
als iemand ze wel ziet is nog steeds 
de vraag van de ijsvogelwerkgroep 
om de waarnemingen door te geven. 
We hebben ons bord in de hal van de 
soos nog wel hangen, maar zijn het 
een beetje vergeten ben ik bang. 
Meldingen mogen ook via mij: 
y.krooshof@upcmail.nl; waar,wanneer, 
een of meer?

De scholeksters zitten weer op het 
landje na de Eerste Brug en maken af 
en toe lekker luidruchtig kenbaar dat 
ze er zijn. Indrukwekkend dat je na 
een aantal jaren roeien je realiseert dat 

het dezelfde dieren zijn die na elke 
winter weer terugkomen. Ook de ooi-
evaars bij Kortenhoef zijn er weer.
En dan al die ganzen! 
Nijlganzen (eigenlijk 
eenden) zijn er steeds 
meer, en de Cana-
dese gans laat zich niet 
verjagen. Jonge gansjes 
zullen we na de mooie 
weken in maart wel snel 
gaan zien.
Laat het mooie weer 
maar komen, goed voor ons en onze 
prachtige roeiomgeving! u

redactie / Yolande Krooshof

Het is rustig langs het kanaal 
Laat het mooie weer maar komen



Ze heeft net weer een nieuw kanaal-
tje ontdekt als ze met twee van haar 
roeimaatjes aankomt op Tromp. 
‘Ik wil hier de omgeving echt goed 
kennen, en vandaag zaten we in de 
Leeuwenhart, een wherry waar ik 
zelf nog nooit eerder in heb ge-
roeid.’

Astrid Hagen (53) gaat niet zomaar 
over één nacht ijs voor ze met haar 
nieuwe taak binnen Tromp begint: de 
organisatie van het midweekroeien. 
De naam van deze activiteit is bin-
nen de roeiwereld een begrip, maar 
verdient toch nog enige uitleg, omdat 
het midweekroeien binnen Tromp 
niet bij iedereen bekend is. ‘Het idee 
is dat we op doordeweekse dagen 
tochten gaan roeien, 
gewoon recreatief roeien, 
heel gezellig’, legt Astrid 
uit. ‘Op ons eigen roei-
water, want daar is nog 
veel te beleven, maar ook bij andere 
roeiverenigingen in het land, waar ik 
inmiddels contacten mee heb.’

Astrid is een van de zeer actieve 
vrijwilligers op Tromp. Ze werd lid in 
2016, toen ze met haar zoon de open 

dag bezocht. ‘We kwamen eigenlijk 
voor hem, maar ik werd verleid om 
ook in een boot te stappen en ik vond 
het meteen hartstikke leuk.’ Ze kwam 

in de 
lesgroep 
bij Nelly 
Kostelijk, 
waar ze na 

de TIC instructie ging geven en deed 
de opleiding RI-2 bij de roeibond. ‘Ik 
wilde de techniek echt finetunen en 
dat vind ik nog steeds leuk. Ik geef 
nu instructie op vrijdag in de groep 
van Bianca’, vertelt ze op een zon-
overgoten terras, waar haar roeimaatje 

Bianca Verheijen er 
gezellig bij komt zitten. 
Ze heeft al haar roeibe-
voegdheden, behalve 
het boordroeien. 

‘Terwijl ik skiffles had, 
gaf ik al skiffles’, lacht 
ze. ‘Ik vind ook het 
hele ‘mensengedoe’ 
leuk. Zeg maar: wat 
heeft iemand nodig als 
aanwijzing om goed 
te leren roeien. Dat is 
toch bij iedereen weer 
anders. Dat zagen we 
weer bij de open dag.’ 
Met plezier worden de 
ervaringen van de open 
dag uitgewisseld. ‘Het 
was nog best goed be-
zocht, tussen de buien 
door.’

Maar niet alleen de instructie heeft 
Astrids belangstelling, ze deed al 
gauw zowat alles waar maar vraag 
naar was. ‘Ik ging helpen bij de TBR, 
in de soos, ging toerroeien, hielp bij 
de jeugd en ging midweekroeien. 
‘Toen ik net mijn stuurdiploma had 
gehaald en een acht zag binnenko-
men, vroeg ik aan Jan Bloeme of ik 
zo’n acht nu zou kunnen sturen. ‘Ja 
hoor’, zei Jan. Voordat ik het wist zat 
ik in de stuurstoel van de mannenacht 
die op zaterdag om elf uur roeit. Nu 
stuur ik af en toe de damesacht van 
Ine Middag.’

Hartstikke leuk
De eerste keer dat Astrid mee ging 
met het midweekroeien, ging de 
tocht door de Kortenhoefse polder. 
‘Ik vond dat heel leuk en gezellig. 
Toch heb ik niet meteen ja gezegd 
toen mijn voorgangster Truus Dekker 
stopte met roeien. 

INTERVIEW10
redactie / Yolande Krooshof

Midweekroeien met Astrid Hagen 
‘Go with the flow’
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Wat doe je als het opeens 
vreselijk slecht weer wordt?

Astrid zit op boeg.
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Na lang wikken en wegen heb ik het 
stokje van haar overgenomen. Je hebt 
in je eentje nogal wat verantwoorde-
lijkheid: de mensen, de boten, geld, 
de verzekering, het weer. Wat doe je 
als het opeens vreselijk slecht weer 
wordt? Ik ben er dus met allerlei 
mensen over gaan praten die ervaring 
hebben met organiseren van tochten. 
En ik ben allerlei websites van andere 
verenigingen gaan bekijken. Nou was 
het ook coronatijd, dus het mid-
weekroeien lag wel zo’n beetje plat. 
Pas toen ik het idee had dat ik eraan 

toe was, besloot ik het te gaan doen, 
want het is natuurlijk hartstikke leuk.’
In principe kan iedereen mee. ‘Je kunt 
je als eenling inschrijven of met een 
paar mensen. Dat maakt het altijd 
weer verrassend. Via een mailinglijst 
stel ik de mensen op de hoogte waar 
we heen gaan.’
Als voorbeeld noemt ze Dordrecht, 
Drachten en Lelystad. ‘We gaan dan 
met iemand van de vereniging daar, 
die de weg kent. Die weet waar je 
kunt picknicken of zwemmen en weet 
waar je op de stenen terecht kunt 
 komen. En er komen mensen van 
andere verenigingen hier, met wie 
wij dan weer meeroeien. Je leert dus 
mensen van andere roeigroepen en 
andere verenigingen kennen.’

Alle leeftijden
De tochten zijn midden in de week. 
Daar komt de naam midweekroeien 
vandaag. ’De toer-
commissie organi-
seert de tochten in 
de weekenden, ik 
doordeweeks. Het 
is voor alle leeftijden. Tegenwoordig 
werken mensen 24/7. Niet ieder-
een kan altijd mee in de weekenden 
op toertocht. Dan kan je altijd mee 
midweekroeien als je wilt. Een dag 
ruilen met je collega of oppas regelen 
voor je kinderen. Zo’n tocht voelt dan 
echt als een dagje vakantie. We laten 
ons onderweg graag verrassen, zonder 
klok. Het is go with the flow.

Ze hoopt op meer bekendheid en kan 
zich erop verheugen de hele wherry- 
en C-vloot op het water te hebben, 

waarbij ze dan wil zorgen voor mini-
maal één ervaren roeier per boot.
‘Toerroeien leer je onderweg. Gewoon 
doen en plezier maken.’

Twee tochten aanstaande
Op 17 mei gaat er een tocht de Kor-
tenhoefse plassen door, op 14 juni 
wordt een rondje Wijde Blik geroeid. 
‘Ik heb een mailbestand van mensen 
die geïnteresseerd zijn en misschien 
gaat het ook voorkomen dat we den-
ken: het is morgen supermooi weer, 
ik doe een mailtje uit: wie gaat er 
mee picknicken en zwemmen?’ 

Op het programma staan nu tochten 
naar Drachten, Lelystad en Naarden. 
‘Je komt zo nog eens ergens anders, 
op ander water. En je ziet eens andere 

eendjes’, lacht ze. 
‘Ja, ik word hier 
echt blij van en 
ik zou het leuk 
vinden als meer 

mensen blij zouden worden van het 
midweekroeien. Ik hoop dat nieuwe 
mensen zich aanmelden. Je bent van 
harte welkom om mee te doen of al je 
vragen te stellen.’ 

Wie op de hoogte wil worden 
gehouden van de tochten van het 
midweekroeien kan terecht op de 
website van Tromp, maar kan zich ook 
aanmelden voor de groepsmail van 
Astrid: astridhagen039@icloud.com. u 

11 INTERVIEW
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Gewoon doen en plezier maken
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Deze waren, net als alle andere as-
pecten van deze succesvolle middag, 
door organisator Jan Bloeme geregeld. 
En het resultaat? We kunnen diverse 
nieuwe leden verwelkomen. Leden-
administrateur Evert Kruithof consta-
teerde bij de gezellige nazit met een 
grote glimlach dat sommigen er geen 
gras over lieten groeien: de inschrijf-
formulieren piepten zijn smartphone 
binnen. Enkele nieuwkomers hebben 
zich bovendien meteen ingeschreven 
voor de roeiweek eind april. Dan gaan 
we vijf dagen achter elkaar – behalve 
Koningsdag - lesgeven, vier ochten-
den en een hele zaterdag. 
Mocht je als instructeur een dag mee 
willen draaien, meld je dan bij Saskia. 
Mocht je leerlingen hebben die een 
roeibooster kunnen gebruiken: idem. 
En … deze week is gratis. 

We verwachten dat deelnemers na 
deze intensieve en leerzame roeiweek 
direct kunnen instromen in het zo-
merplan en snel worden opgenomen 
in de Tromp-familie. Welkom nieuwe 
leden! u
 
commissaris.opleiden@ctromp.nl
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Saskia Teppema / commissaris opleiden

Open dag op Tromp 
vervolg van pagina 6

Heden of verleden

De droge zomerse hitte lag zelfs nu al als een zware deken boven het bladstille water. Al-
leen een zwaluw, scherend over het water, wist de lome stilte te doorbreken. Het enige 
andere geluid was de klik van onze riemen in de dol.  
Drie dagen geleden pas vertrokken uit Nederland met twee wherry’s. Een stop in het 
Poolse Breslau, een stop in Lviv en vanmorgen bij de lokale roeivereniging van Pervomaisk 
de boten te water gelaten in de rivier ‘De Zuidelijke Boeg’. Een heerlijke naam voor een 
clubje Hollandse roeiers die van al dat cyrillisch toch geen donder begrijpen. Uiteraard 
moesten we van onze Oekraïense gastheren in Pervomaisk om 10 uur ’s morgens eerst een 
glas wodka achteroverslaan, anders konden we ons vertrek wel vergeten. Goddank hebben 
we de stroom mee. De Zuidelijke Boeg – zo heet ie echt op Google Maps – mondt zo’n 
200 km zuidelijker uit in de Zwarte Zee niet ver van het schiereiland De Krim. Maar zover 
gaan we zeker niet. We willen nog wel een bezoek brengen aan Mykolajiv aan de monding 
van de rivier en dan via Odessa terug naar Nederland. 

De wodka en de zomerse hitte hebben ons niet balorig maar juist stil gemaakt. We kijken 
naar de oevers vol kleine strandjes en losstaande eiken en de zacht glooiende velden met 
zonnebloemen afgewisseld door tarwe, een horizon waaraan geen einde lijkt te komen. 
We passeren een Grieks-orthodox klooster met zijn karakteristieke uivormige torens. De 
goudkleurige daken steken schril af bij de wat vervallen houten datsja’s langs de oever. Het 
is windstil, zelfs op dit vroege uur kondigen zich in de verte al donkere onweersbuien aan 
die de nacht hebben overleefd. Alleen wat kleine rimpels in het water die de stroom van 
de rivier verraden. We durven onze bladen bijna niet meer in het water te laten vallen, zo 
dwingend is de stilte.

Dan hoor ik de eerste doffe knal van een blikseminslag in de verte … het brute gebonk van 
artillerievuur knalt uit mijn wekkerradio. Mijn zomerse roeidroom wordt wreed verstoord 
door een reportage over de strijd in de Donbas. De realiteit knalt onherroepelijk uit mijn 
radio. Het is lente 2022, het is oorlog in Oekraïne … en ook een beetje hier. Ik schaam 
me bijna dat ik me gisteren nog druk maakte over de vraag wat voor weer het wordt bij 
de Head. Niks geen roeitocht in Oekraïne. Misschien moeten we maar een gesponsorde 
prestatietocht op de Vecht organiseren voor Oekraïne. En later misschien nog één, en nog 
een. Zodat, als de huizen straks zijn herbouwd en de mijnen zijn geruimd, ze ook hun 
afgebrande botenhuizen kunnen herbouwen. De oorlog is zo verdomd dichtbij en onze 
democratie voelt als een net iets te goedkoop dun regenjackje.                      Johan Huizinga

HET VERHAAL
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Tien Trompers hebben de afgelopen 
weken met enthousiasme de Tromp-
instructeurscursus (TIC) gevolgd, zij 
gaan allemaal binnenkort aan de slag 
als instructeur in de basisinstructie 
of bij het ART. Het is meestal een 
hele puzzel om voor nieuwe leden 
en nieuwe instructeurs een geschikte 
plek te vinden, omdat zoveel moge-
lijk rekening wordt gehouden met 
ieders wensen en de mogelijkheden 
van de vaste instructiegroepen. Op dit 
moment is er volop plek voor nieuwe 
roeiers, maar daar horen natuurlijk 
ook wel weer voldoende instructeurs 
bij.

In twee avonden en twee praktijkmid-
dagen hebben de TIC-deelnemers veel 
geleerd over roeitechniek, didactiek, 
observeren, analyseren en corrigeren 
van de roeibeweging. 

Tijdens de TIC-praktijkmiddagen 
waren er echte nieuwe leerlingen 
gekomen die, nadat nog een flinke 
bui werd afgewacht, al gauw met 
een grote glimlach in de zon door 
de haven roeiden. Tijdens de tweede 
middag keken de roeiers naar elkaar, 
om te zien wat er beter kan. Voor alle 

roeiers spannend, omdat ze na de 
winter pas weer voor de eerste keer 
in een C1 stapten. Die onzekerheid 
was bijvoorbeeld zichtbaar in het 
bladwerk, want juist wat leerlingen 
allemaal al op hun eerste lesje leren: 
het blad recht in het water zetten, 
recht door het water halen en ook 
recht er weer uit tikken, bleek voor 
bijna iedereen toch weer lastig. Zo 
blijf je leren.

Oefentherapeute Tjitske Bethlehem 
keek met de cursisten op de ergo-
meter naar hun houding en wat je 
tijdens het roeien wel en niet moet 
doen. Daarmee kunnen ook nieuwe 
leerlingen worden geholpen. Een goe-
de zithouding voorkomt niet alleen 
blessures, maar helpt ook enorm met 
het maken van goede halen. Tjitske 
legde bijvoorbeeld uit wat rechtop 
zitten is, op de zitbotjes. Het ging ook 
over de stand van de schouders en 
het niet overstrekken van armen en 
benen. Een leerzame praktijkles, die 
inmiddels alweer jaren onderdeel is 
van de TIC.

Wat iedereen in de cursus ook leert is 
dat de instructie vooral ook gezel-

lig en leuk moet zijn. De deelnemers 
hebben dat heel goed begrepen, want 
zij zorgden steeds voor iets lekkers 
bij de koffie (bananenbrood en vlaai) 
en na afloop zelfs voor hapjes bij een 
wijntje. Erg gezellig.

De volgende TIC wordt gehouden in 
september.  u

13 INSTRUCTIE

Marit Versteeg / TIC-instructie

Blijven leren op de TIC 
Met een leerzame praktijkles

RV Naarden op bezoek

Geplaatst op 08-04-2022  -  Categorie: Algemeen

In Naarden wordt er onderhoud gepleegd aan een van 

de bruggen over het roeiwater van de roeivereniging 

Naarden. Roeien gaat daarom een kleine maand niet 

lukken. Bij Naarden zijn ze op zoek gegaan naar roei-

mogelijkheden in de buurt. Als buurvereniging helpen 

we Naarden hierbij, komende weken hebben roeiers 

van de RV Naarden de mogelijkheid om bij Tromp te 

roeien. Hiervoor kunnen ze ook boten afschrijven. 

Mochten de gastroeiers uit Naarden vragen hebben, 

bv. waar gereserveerde boten en riemen liggen, dan 

zou het fijn zijn als wij hen daarbij helpen. u

Henk Hahn   1944 - 2022

Henk was sinds 2007 lid 

van Tromp. Via de familie 

Poolman kwam hij bij 

Tromp terecht. De ART 

zorgde voor een roeiplek 

wegens zijn handicap. Als 

scholier had hij al geroeid 

en later ook tijdens zijn 

studententijd. In een in-

terview in 2011 zei Henk dat zijn komst bij 

Tromp ‘een gouden greep was’. En hij vond 

de opvang hartverwarmend. Op zijn eigen 

verzoek roeide hij ook 

door de week met vaste 

maatjes.

Helaas was al enige tijd 

het roeien voor Henk 

niet meer mogelijk 

en was hij daarmee 

ook geen lid meer van 

Tromp.       [redactie]

IN MEMORIAM
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Ingeklemd tussen het Moleneind (ge-
meente Kortenhoef), de Vreelandse-
weg en de Kromme Rade (gemeente 
Wijdemeren) ligt het natuurgebied 
Het Hol met een kleine plas genaamd 
de Suikerpot vlak langs de Vree-
landseweg. Aan de andere kant van de 
Kromme Rade ligt de Vuntus.
Het gebied van Het Hol heeft nog 
een karakteristieke laagveennatuur, 
ooit oppervlakkig afgegraven voor 
turfwinning. Het bestaat uit stukken 
open water, bosstroken en rietlanden 
met trilveen. Het gebied staat onder 
beheer van Natuurmonumenten en 
is niet vrij toegankelijk (als er ijs ligt 
kan je er een stukje doorheen schaat-

sen naar de Vuntus). Tussen Het Hol 
en de Suikerpot ligt aan de opper-
vlakte een zandrug van leemachtig, 
fijn zand. Vanuit het Gooi werd het 
gebied gevoed door kwelwater; door 
het droogmalen van de Horstermeer 
is dit grondwatersysteem ontregeld 
geraakt. Water wordt nu ook vanuit de 
Vecht toegevoerd.
Om het dichtgroeien van het terrein 
te voorkomen is men bezig met een 
herstelplan.
Aan de Vuntuszijde ligt de Raaisloot 
(raai, rooi, scheidslijn), gegraven als 
veenkanaaltje in de 17e eeuw met de 
verbinding naar de oostelijke ’s-Gra-
velandsevaart.

De Vuntus 
is dieper 
uitgegraven 
en is een 
brede plas 
geworden 
door het af-
kalven van 
de diverse 
legakkers.
u
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NATUUR NATUUR

redactie / pjb

Het Hol, Suikerpot, Vuntus en Raaisloot

Laagveennatuur

redactie / pjb

Plannen herstel oorspronke-
lijk laagveenlandschap

Onlangs is binnen het Gebiedsak-
koord voor de Oostelijke Vechtplassen 
besloten om meer ruimte te geven 
aan een aantal zeldzame broedvogels. 

Het betreft gebieden bij Ankeveen, 
Kortenhoef aan de westelijke kant 
naast de Horstermeerpolder, en 
Loosdrecht. Een groot deel van de 
genoemde gebieden behoort al sinds 
2013 tot Natura 2000-gebied.

Het plan behelst ook het herstel of 
de vernieuwing van de legakkers met 
petgaten, waarmee tevens de water-
kwaliteit moet verbeteren. Ook wil 
men de groei van riet bevorderen. De 
stuurgroep heeft besloten op dertien 
plekken in dit gebied faunapassages 
aan te leggen.

Laagveen werd in de 16e eeuw afgestoken      
en tot turf verwerkt. In de 17e en 18e eeuw 
ging men ook beneden het grondwater veen 
baggeren. Hierbij ontstonden trekgaten met 
legakkers. In de loop van de tijd verdwenen 
legakkers door golfslag en konden de  plassen 
ontstaan.

Je gelooft het niet

Roeien is leuk. Mooi. Sportief. En je 
bent ook in de natuur. Watervogels, 
koeien op de wal, bomen op de 
wal, ganzen eveneens, waterplanten 
onder de boot. Rimpeltjes op het 
water. Kolkjes in het water. Dat doe je 
trouwens zelf. Wolken drijven boven 
je hoofd. Het roeibankje piept niet. 
De manchetten klikken. Werkelijk 
allemaal heel vredig ook. De berk is 
er niet meer. Maar wel het bankje 
op het Oppad. Voorzichtig manoeu-
vreren door de scherpe bocht. En ja 
hoor, daar is het einddoel. Een beetje 
hannesen om aan te leggen. Vogeltjes 
fluiten, naar mij of anderen. Net als 
ik denk dat ik een pepermuntje wil 
nemen hoor ik een soort licht geruis, 
eigenlijk een onbestemd iets achter 
mij. In mijn nek een hete adem. 
Abrupt draai ik mijn hoofd … En ik 
kijk midden in de indringende ogen 
van een wolf.

HET VERHAAL
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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  

 

NIEUWS VAN DE 
LEDENADMINISTRATIE (2022-3)

NIEUWE LEDEN

Nieuwe seniorleden die in 
de instructie kwamen:
Joke Bosch  1976

Welkom en veel roeiplezier!

OPZEGGINGEN

Junior-lid   Lid vanaf
Famke de Graaff  2019

Student-lid  Lid vanaf
Daan Gudde  2016

Gewoon-lid  Lid vanaf
Lieke Bos   2021

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
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Truska Bast en Janneke Poot

Eerste Clubavond 
op 13 april
groot succes!

iedere woensdag: 
starttijd 18.30 

Tien roeiers hebben zich op deze 
eerste ‘Clubavond’ gemeld om in een 
gladde vier te roeien in een compleet 
nieuwe samenstelling. Zowel zeer 
ervaren roeiers als redelijk beginnende 
roeiers hadden er zin in en het weer 
was zoals we besteld hadden: prachtig. 
Geen wind, lekkere temperatuur en 
het uitzicht op een knalrode onder-
gaande-zon-lucht op de terugweg. 
‘Een Topavond’, was de enthousiaste 
reactie na afloop in de soos. 

Wat is ook al weer de Clubavond? S2- 
roeiers – of zij die de bevoegdheid 
bijna hebben – die willen trainen, die 
een ploeg zoeken, die lekker willen 
trappen en nieuwe mensen willen 
leren kennen: voor jullie is deze Club-
avond. In principe roeien we in gladde 
vieren, aangevuld met een drie of een 
twee. Je hoeft je niet aan te melden, 
gewoon komen. Let op: inloop om 
18.30.
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Het Bankje. Met vriendinnen roeien.

Foto: Anita Carp
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