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In dit TrompMagazine vindt u een inter-
view van de hand van redactielid Marit 
Versteeg. Paul Rigters loopt al ruim 52 jaar 
rond op Tromp. Hij is een van de motoren 
achter het wedstrijdroeien. 
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Woendsag 21 april hield onze vereniging 
de gebruikelijke voorjaars algemene 
ledenvergadering. Ook dit keer moest dat 
gebeuren via zoom.
Tijdens de vergadering werd een nieuwe 
materiaalcommissaris benoemd.
Een mooi onderdeel van de agenda is de 
uitreiking van de verenigingsprijzen.
Paul Rigters werd benoemd tot erelid.
De Damsté-beker ging naar Marjolijn 
Kreuning en De Bel werd uitgereikt aan 
Etty van Bakel.
Ondanks dat er afgelopen jaar maar twee 
keer een BBR is geroeid, zijn ook daar-
voor prijzen uitgereikt: derde werd Anniek 
van Beusekom, tweede Marco Swart en 
eerste Mees de Groot.

Op de EK in Varese wist de vier– met 
Véronique Meester (oud-Tromplid) een 

gouden plak te behalen. Haar terugblik 
leest u op pagina 11.

Voor de jeugd werden op vrijdag 23 april
de Koningsspelen gehouden.

Het is helaas nog niet mogelijk om te 
roeien ‘als vanouds’. De voorzitter laat dit 
weten in ‘Uit de stuurstoel’.
Ook ons terras is op dit moment nog niet 
open.

Het is fijn dat Maaike van der Meulen 
en Paul Willemse vanaf nu de ART-
commissie vormen.
In de volgende uitgave van het TrompMa-
gazine besteden we aandacht aan de start 
van de ART, twintig jaar geleden.

            pjb
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Terwijl ik dit schrijf hebben we binnen Tromp onze 
tweede digitale algemene ledenvergadering erop 
 zitten. Een alv waarin we Paul Rigters benoemd 
hebben tot erelid en er weer enkele verenigings-
prijzen zijn uitgereikt. Niet alle prijzen, omdat er 
afgelopen jaar geen wedstrijden zijn gehouden. 
Een ander onderdeel van de alv was de financiële 
verslaglegging over 2020; hieruit kan worden ge-
concludeerd dat we er financieel gezien goed voor 
staan. Dank aan penningmeester Jan Brugman voor 
de prima verslaglegging. Langs deze weg wil ik ook 
Allard Tempel nogmaals bedanken voor zijn inzet als 
commissaris materiaal; en Henk van de Bunt, als op-
volger van Allard, welkom heten binnen het bestuur.

Het is natuurlijk onvermijdelijk om weer aan-
dacht te schenken aan de coronapandemie. Tijdens 
de introductie van de alv gaf ik aan dat ons niet 
is ontgaan dat er bij een aantal andere algemene 
roeiverenigingen in het land meer mogelijk is dan 
volgens de coronaregels zou kunnen voor roeiers 
ouder dan 26 jaar. Dit met toestemming of gedogen 
van de lokale gemeente. Ook Tromp heeft voor ver-
ruiming, zoals varen in tweeën en vieren, wederom 
een verzoek ingediend bij de gemeente Hilversum. 
Helaas kwam een dag na de alv het bericht dat 
ons verzoek om meer mogelijkheden is afgewezen 

tijdens een overleg van de veiligheidsregio Gooi en 
Vechtstreek. Voor ons natuurlijk zeer teleurstellend, 
we hadden goede hoop. Wat je in de wandelgangen 
merkt is dat iedereen zo zijn eigen ideeën heeft over 
de regels, het is een beetje net als bij het Nederlands 
voetbalelftal: 17 miljoen bondcoaches. Als vereni-
ging hebben wij ons te houden aan de algemeen 
geldende regels voor corona. Bij Tromp is het op dit 
moment wel zo dat iedereen die graag wil roeien 
dit ook kan, al is het dan niet met een gebruikelijke 
bezetting in meermansboten. Dit in schril contrast 
met de zaalsporten en vele voetballers en hockey-
ers ouder dan 26 jaar. Hopelijk mogen we weer in 
meermansboten met volle bezetting varen op het 
moment dat ook bv. voetballers en hockeyers weer 
mogen trainen zonder 1,5m afstand. Maar liefst 
natuurlijk eerder! De KNRB heeft hier zeer regelma-
tig overleg over met het NOC*NSF en het NOC*NSF 
weer met de overheid.

We krijgen ook vragen om verruiming voor ploegen 
die volledig zijn gevaccineerd, het antwoord van 
de gemeente op deze vraag is ook dat de landelijke 
regels gevolgd moeten worden. Ondanks het feit dat 
er op EU-niveau wat beweging in lijkt te zitten geeft 
het RIVM aan dat er nog onduidelijkheden zijn rond 
volledige vaccinatie en het ministerie geeft aan geen 

tweedeling te willen in de samenleving; het heeft 
wel de aandacht van het OMT. We houden elke dag 
mogelijke verruimingen in de gaten en mochten die 
er zijn, dan ondernemen we direct actie. Het beste 
is om hiervoor onze website in de gaten te houden. 
Tot die tijd is het helaas roeien met de riemen die 
we hebben, blijf gezond! u

 

Wim ten Have, voorzitter

Uit de stuurstoel  

 www.ctromp.nl  ga naar volgende pagina ga naar inhoudspagina
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Coachboot George weer spic en span
De junioren hebben de George een 
goede wasbeurt gegeven. Doordat de 
boot voortdurend in het water ligt, 
vormt zich geleidelijk algenaanslag op 
de drijvers. Daar is nu niets meer van 
te zien.

Stachouwer van 2x naar 2-
Deze boot heeft een grote onder-
houdsbeurt ondergaan en is conform 
vlootplan 2021 omgeriggerd naar 2-.
De boot komt als B3-oefenboot in de 
plaats van de Van Linschoten. Deze 
laatste is recent verkocht aan RV De 
Waal. De nieuwe combi-2, de La 
Noy, is een aantal maanden terug al 
gedoopt.

Cornelis (1x)
De Cornelis is in 2007 tijdens een 
roeiwedstrijd gewonnen door Tromp-
lid Willem Sprokholt. Een nieuw 
botenmerk (CRS) probeerde destijds 
in Nederland voet aan de grond te 

krijgen. De importeur had een actie 
bedacht door een boot beschikbaar 
te stellen aan de winnaar van een 
roeiwedstrijd. Na vele jaren bij Tromp 
dankbaar in gebruik te zijn geweest, 
begint de Cornelis een tweede leven, 
ook bij RV De Waal. Op de vraag of de 
actie van het botenmerk CRS vruch-
ten heeft afgeworpen, moet ik het 
antwoord schuldig blijven.

Nieuwe boten
Recent heeft Tromp twee boten 
besteld. Skiff (1x) en dubbel-4 (4x), 
beide van het merk Filippi. De skiff 
maakt deel uit van vlootplan 2021. 
Hiermee zijn alle boten van vlootplan 
2021 aangeschaft, dan wel besteld. 
De dubbel-4 maakt deel uit van het 
‘aanvullend advies’ van het vloot-
plan. Swartenhondt (4*) is vanaf dit 
moment uit de vaart. Deze boot werd 
al weinig gebruikt door de voorin-
liggende stuurplaats. De dubbel-4 zal 
binnenkort geleverd worden, de skiff 
over paar maanden.
Een jeugddubbel-2 (2x) en een 
Wintech Explorer 24 (Francien-2), 
ook deel uitmakend van vlootplan 
2021, zijn al in het voorjaar besteld, 
maar hebben een langere levertijd. 
Misschien liggen ze op de Ever Given 
in Egypte … Deze boten zijn van het 
merk Wintech. 

Nieuwe commissaris materiaal
Voor degenen die niet bij de leden-
vergadering waren: ten laatste kan ik 
melden dat Tromp sinds 21 april jl. in 
Henk van de Bunt een nieuwe com-
missaris materiaal heeft. u

HENK VAN DE BUNT (1970) is in 
zijn jeugd begonnen met roeien bij 
Cornelis Tromp en heeft sindsdien 
zo’n 40 jaar roei ervaring opgedaan 
bij verschillende verenigingen. Zo 
heeft hij deelgenomen aan de juni-
oren WK in 1988 in Milaan waar hij 
(samen met Reinout van Vliet) in de 
4x- is uitgekomen voor Nederland. In 
zijn studententijd heeft Henk geroeid 
bij U.S.R. Triton en daarna heeft hij 
ruim 20 jaar geroeid bij BWV De Eem 
in Baarn, waarna hij in 2020 weer bij 
Tromp is gaan roeien en dus naar zijn 
roots is teruggekeerd. Henk woont in 
Soest samen met vrouw Monique en 
hun dochter Fleur die ook roeit bij 
De Eem. Henk is ook actief als wiel-
renner en mountainbiker en is werk-
zaam in de financiële dienstverlening.
u

BESTUURSMEDEDELING

Allard Tempel

Bericht van de
oud-commissaris 
materiaal 

MATERIAALCOMMISSARIS
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Tijdens de Europese Kampioen-
schappen in Varese (Italië) heeft 
Veronique Meester, rechts op de 
foto, die in haar juniorentijd bij 
Tromp ook al goed presteerde, 
goud gewonnen in de 4-. Wij 
feliciteren haar van harte!

Veronique gaf op slag een mooi 
tempo aan, gevolgd door Ymkje 
Clevering, Karolien Florijn en Ellen 
Hogerwerf. De vrouwen kwamen niet 
als eerste weg, maar wisten al wel snel 
te overtuigen. Veronique zei voor de 
camera van de NOS dat de rest flink 
bleef ‘plakken’ en Ierland nog wel erg 
hard kwam opzetten. Maar ze noemde 
het ook ‘leuk om in een olympisch 
jaar zo met elkaar te kunnen racen’. 
Vanwege corona mochten de roeiers 
zichzelf de aangereikte gouden me-
dailles omhangen.

De vrouwen deden het sowieso goud tijdens het 
EK, want ook de dubbelvier mocht goud omhan-
gen. Daarnaast werd drie keer zilver en twee keer 
brons gewonnen.  u

Lees haar terugblik op pagina 11

Afgelopen weekend, 20 en 21 maart, 
roeiden de wedstrijdjunioren een 
driekamp. Zaterdag de 2500 meter en 
250 meter, zondag een 4300 meter. 
Er werd afgesloten met taart, gebak-
ken door Nora Stokvis en Valerie 
Arends.
De volgende wedstrijd op het pro-
gramma is een 1500 meter. u

Op de foto instrueert coach Paul Rigters 
de ploegen.

 ga naar volgende pagina ga naar inhoudspagina

WEDSTRIJDEN WEDSTRIJDEN

Webredactie

Veronique Meester
EK in Varese

Webredactie / Minke Fischer wedstrijdcoach

Driekamp wedstrijdjunioren

Vrijdagmiddag 23 april 14.00, de vrijwilligers stonden te trappelen, het was 
namelijk eindelijk zover. De Koningsspelen van 2021 stonden op het punt 
van beginnen. De Koningsspelen? Wat zijn dat eigenlijk? De Koningsspelen 
zijn een sportief Oranjefeest waar gemiddeld 1,2 miljoen kinderen afkomstig 
van 6.000 scholen in het primaire onderwijs in Nederland, het Caribisch deel 
van het Koninkrijk en Nederlandse scholen in het buitenland aan meedoen. 
De Koningsspelen vinden traditiegetrouw plaats op de laatste vrijdag voor 
Koningsdag. Samen met het jeugdbestuur, onze eigen jeugdleden en meer-
dere fanatieke vrijwilligers kon een leuke groep kids kennismaken met onze 
roeisport. Waar ze eerst de beginselen van het roeien op de roei-ergometer 
uitgelegd kregen gingen ze daarna direct onder begeleiding van een ervaren 
stuur en een jeugdlid van onze vereniging op pad in een C4. Ondertussen 
was onze chef pannenkoeken druk bezig met de bereiding van overheerlijke 
pannenkoeken die …               Lees verder op pagina 14

Martijn Veling /coach

Koningsspelen

Foto’s: Marcel Steinbah
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INTERVIEW

Hij loopt al ruim 52 jaar rond op 
Tromp. Paul Rigters (66) is een van 
de motoren achter het wedstrijd-
roeien. Jarenlang woonde hij zo’n 
beetje op Tromp. Hij begon er als 
dertienjarige met roeien, ging er 
coachen, ontmoette er zijn vrouw 
Minke (Fischer) en vecht er al jaren 
voor om het wedstrijdroeien op 
Tromp op hoog niveau te houden. 
Daarvoor gaat hij als het moet door 
roeien en ruiten. 

Zijn entree maakte hij toen zijn 
ouders het niet zo’n geweldig idee 
vonden dat hij als twaalfjarig manne-
tje steeds naar Loosdrecht ging om in 
huurboten van Manten te roeien, met 
een vriendje uit de straat. ‘We von-
den het leuk om op het water wat te 
klooien, in die brede bakken. Ik denk 
dat mijn ouders liever wilden dat er 
wat meer toezicht was.’ 

In die tijd begon iedereen, na ballota-
ge, in een wherry. ‘Eerst twee jaar lang 
eens in de week les. De theorie was 
toen geloof ik nog dat je eerst 1000 
kilometer vaste bank moest roeien 

voordat je überhaupt iets op een 
sliding mocht doen, dus dat schoot 
niet erg op.’

Na een tijdje kwamen er meer jon-
gens van zijn leeftijd bij Tromp, van 
wie er nu nog een aantal bij de ver-
eniging te vinden 
is: Luud Meester, 
Paul de Haan, 
Menno Proper en 
Willem Boeschoten. Met een ploegje 
gingen ze ook aan wedstrijden mee-
doen, onder andere op de Amstel en 
op de Vliet. ‘Dat ging best redelijk.’
Paul ging scheikunde studeren, later 
medicijnen. Hij bleef thuis wonen. ‘Ik 
kon gaan skiffen, maar dat was niks 

voor mij, dus ben ik gaan coachen. 
Dat vond ik veel interessanter.’ Hij 
leerde het vooral in de praktijk. ‘Eerst 
was het vooral het nabauwen van wat 
onze coaches tegen ons riepen. Maar 
door het veel te doen, en goed te 
kijken, leer je veel. Toen ik ergens in 
de twintig was werd ik 
door de roeibond, als 
talentontwikkeling, naar 
een cursus gestuurd in 
Ratzeburg (Duitsland). 
Alle aspecten van de 
techniek kwamen daar 
aan bod en ik leerde het 
coachen gestructureerd 
aan te pakken.’

Landsbelang
Als hij kijkt naar hoe 
zijn coachen zich heeft 
ontwikkeld, denkt hij 
even na. ‘Ik zie veel 
meer, maar ik zeg veel 
minder. Ik kijk vooral naar het punt 

waarmee een roeier 
zichzelf in de weg 
zit, ik zorg voor 
samenwerking 

en voor vertrouwen in de ploeg. De 
roeiers moeten de moed hebben iets 
te veranderen. Het is zeker níet ‘zoek 
de zeven fouten en ga alle details ver-
beteren’, maar juist zo min mogelijk 
zeggen. Dan worden ze beter. Soms 
verrassen ze je.’

Paul werd een van de beste junioren-
coaches van het land, al zal hij dat zelf 
niet zo gauw zeggen. Hij ging ook 
nationale ploegen begeleiden naar 
buitenlandse wedstrijden, zoals naar 
het WK in Milaan in 1988. ‘Ik mocht 
voor mijn studie zelfs een examen 

uitstellen.’ Er verschijnt een grote 
grijns: ‘Voor het landsbelang’.  
Hij is dan al bijna tien jaar met Min-
ke, die hij op Tromp heeft leren ken-
nen en die ook op dat WK is, met een 
ploegje waar onder andere Reinout 
van Vliet (onze huidige bootsman) en 
Henk van de Bunt (onze nieuwe com-
missaris wedstrijdroeien) in zaten. 
‘Maar we mochten van de roeibond 
niet samen op één kamer slapen hoor.’
Na zijn afstuderen heeft hij eerst een 

‘Ik zie veel meer, 
maar ik zeg veel minder’

Redactie / Marit Versteeg

Erelid Paul Rigters
Coach op hoog niveau

Uitleg hoe een wedstrijdje op het kanaal gaat verlopen.
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INTERVIEW

tijdje de lichtwagen van het NOB ge-
reden. Daarna kon hij aan de slag bij 
een bedrijf dat ziekenhuizen inrichtte. 

Hij coachte daarnaast volop. In die 
tijd ontdekte een van zijn succesvolle 
roeiers (Jacques Klok), die met een 
beurs in Boston ging studeren en 
roeien, een nieuw fenomeen in de 
sport: de Concept-roeiergometer. Hij 
vroeg Paul samen iets met die ergo-
meters te gaan doen in Nederland. 
‘We hebben al onze spaarcenten bij 
elkaar gelegd en zijn gestart. De eerste 
Concept kwam nog hier bij Tromp te 

staan, maar de meeste roeimachines, 
toch wel een stuk of tienduizend heb-
ben we aan sportscholen verkocht.’ 

Roeibedrijf
Concept2 werd een 
echt roeibedrijf met 
personeel en in het 
assortiment ook rie-
men, boten, roeikle-
ding en andere 
bootbenodigdheden. 
Inmiddels is er veel 
veranderd in de 
markt van het roei-
wereldje; Concept 
werd Roeigoed en 
is nog altijd betrok-
ken bij de nieuwste 
ontwikkelingen op 
roeigebied. ‘Roei-
goed is verbonden 
aan de nationale 
equipe. Aan de top 
willen ze altijd weer 

nieuwe dingen en innovaties. Dat kan 
gaan om een nóg kleiner vinnetje, 
aanpassing van roeiplekken, riggers, 
slidings of voetenborden.’ 
De motortjes die de Holland Acht nu 
in de training gebruikt, vindt Paul 
een goed idee. Toch verwacht hij niet 
dat dit hét nieuwe trainingsspeelgoed 
zal worden. ‘Dit is echt om de aller-
aller-allerlaatste 0,01 procent van de 
techniek te perfectioneren. Voor onze 

wedstrijdgroep bijvoorbeeld is dat 
niks. Die kunnen op lagere snelheid 
nog niet perfect inpikken.’ 
Het nieuwste roeimateriaal, zoals 
nu met de vleugelrigger achter de 
roeier, komen ook altijd al snel bij de 
roeiverenigingen terecht. Op de vraag 
of onze junioren niet erg verwend 
worden met dat prachtige materiaal, 
reageert hij fel: ‘Het is bij ons niet an-
ders dan bij andere verenigingen die 
meedoen aan de top. En uiteindelijk 
profiteert ieder-
een ervan, omdat 
boten altijd na 
een tijdje worden 
doorgeschoven van de wedstrijdvloot 
naar de recreatievloot. En door het 
goede onderhoud van Reinout kan 
iedereen daar nog lang van genieten.’

Bonus
Paul is een echte jongenscoach. ‘Ik 
wil gewoon kunnen zeggen hoe het 
gaat, en dan spaar ik ze niet. Jongens 
pikken dat, maar bij meiden moet 
je toch altijd iets voorzichtiger zijn. 
Daar is Minke dan weer beter in.’ Wat 
Paul zo aantrekt in het coachen is te 
zien hoe de jongeren, door hem vaak 
‘kinderen’ genoemd, zich ontwikke-
len. ‘Zowel door hun leeftijdsfase als 
in hun roeien.’ Daar komt die grijns 
weer: ‘Het is dan een bonus dat je na 
drie, maximaal vier jaar weer lekker 
van elkaar af bent en aan iets fris kunt 

beginnen. Dat is voor iedereen goed.  
Zowel voor de pupillen, die gaan 
studeren en weer eens iemand anders 
hebben die aan hun hoofd zeikt, als 
voor de begeleiding die toch niet 
moet proberen ‘papa twee’ te worden.’ 
Jaren is hij ook met plezier voor zijn 
roeiers meegegaan naar het buiten-
land. ‘Een gedenkwaardig jaar was 
2003, het WK in Schinias in Grieken-
land. Peter (Fischer, Pauls zwager en 
medecoach) en ik moesten daar on-

geveer ’s nachts op-
staan om onze roei-
ers in actie te zien. 
We kampeerden op 

een keienstrandje op een matje vlakbij 
de baan. Om vier uur waren de eerste 
starts. ’s Morgens om acht uur was het 
alweer afgelopen, want dan waaide 
het veel te hard en zonken de boten. 
Ze roeiden ook maar over duizend 
meter. Meer kon niet. Vreselijk. Peter 
en ik dachten na de laatste dag ‘het is 
klaar, we nemen een hotel met een 
lekker bed.’ Dat was niet makkelijk te 
vinden. Toen we eindelijk een hotel 
hadden, bleek binnen dat we in een 
soort hoerenkot terechtgekomen wa-
ren, met spiegels aan het plafond en 
grote tv’s met porno. Maar wij hebben 
er heerlijk geslapen, hahaha.’

Een van de laatste hoogtepunten was 
de deelname aan Henley in 2013 met 
Haye Dijkstra, Roelant Feldbrugge, 

‘Ik wil gewoon kunnen zeggen 
hoe het gaat’

Paul met zijn zoon Douwe in de coachboot.
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Jeroen Weits, Louis Stolper en Rik 
Spaans. Dat was heel leuk en gezel-
lig. Maar de Coupe (de la Jeunesse) 
was dat jaar een drama. Toen heb ik 
gezegd ‘Ik ga niet meer mee naar het 
buitenland. Daar ben ik te oud voor 
geworden. Nu mogen de jongere 
coaches dat doen, zoals Stijn (Peerik) 
en eerder ook Martijn (Versteeg).’

Mooie start
Wedstrijdroeien vindt hij een wezen-
lijk onderdeel van de vereniging. Daar 
zal hij als het moet voor vechten. ‘Het 
is fijn dat de kinderen nu allemaal ’s 
middags roeien, dan hebben ze ook 
geen last van gezeur van bejaarden’, 
zegt hij. ‘Die kinderen moeten zich 
hier veilig voelen en gewaardeerd. 
Natuurlijk gebeurt er wel eens iets, 
daar spreken we ze uiteraard op aan. 
Ach, iedereen is toch jong geweest? 
We geven ze hier op Tromp echt iets 

moois mee. Ze trainen veel, de 
oudsten zelfs zes tot zeven keer 
in de week, maar ze halen al-
lemaal wel hun examens. Wat 
ze hier meekrijgen, is voor veel 
van die jongens en meisjes een 
mooie start voor de rest van hun 
leven.’

Hij is niet meer zo fanatiek als 
hij ooit was. Hij coacht toch nog 
altijd wel drie of vier keer in de 

week. ‘Ik vind het niet erg als ze niet 
winnen, en misschien verdienen ze 
wel coaches die fanatieker zijn.’ Vooral 
de wedstrijdweekenden vindt hij erg 
vermoeiend. ‘De wedstrijden zelf vind 
ik wel leuk, maar al het geregel erom-
heen niet meer zo. Je bent toch om 
de week een compleet weekend van 
acht uur ’s morgens, soms nog eerder, 
tot zeker zes uur ’s avonds in de weer. 
Daarna nog alles afriggeren, opladen, 
terug naar Tromp en weer afladen 
en opriggeren. Dan kom je gesloopt 
thuis. En als er dan op maandagoch-
tend een seniorenploeg moppert dat 
‘hun’ boot om 9.00 uur ’s morgens 
niet voor ze klaarligt, dan heb ik het 
echt wel helemaal gehad. Dan wil 
ik niks meer. Ik word natuurlijk ook 
een jaartje ouder. En we hebben een 
vakantiehuis in Italië waar we ook wel 
eens wat vaker heen willen.’ u

Het is een wonderlijk gezicht. Onze 
soos, normaal het gezellige middel-
punt van ons verenigingsleven, staat 
vol met trainingsapparaten. Ergome-
ters, gewichten, halters, matjes en 
een trainingsbank. 
De wedstrijdjunioren, die normaal 
gesproken volop gebruik maken van 
deze tools, trainen niet in de soos. 
Dat mag namelijk niet. Niemand 
mag namelijk binnen sporten, jeugd 
niet en volwassenen niet. Zoals ook 
in sportscholen niet indoor getraind 
mag worden. Voor de kracht- en de 
ergometertrainingen wordt alles dus 
naar buiten gereden om op het ter-
ras of achter de soos te trainen. De 
junioren mogen gelukkig wel weer 
volop samen roeien, maar eens per 
week wordt er bij de soos krachttrai-
ning gehouden en ook eens per week 
wordt er geërgometerd.
De wedstrijdgroep bestaat op dit mo-
ment uit veertien meisjes en dertien 
jongens. Er zijn in maart onderlinge 
wedstrijdjes gehouden, maar de 
nationale wedstrijden gaan nauwelijks 
door. Voor het NK in kleine nummers 
mogen alleen de absolute toproei-
ers, met WK-potentie, meedoen. De 
coaches konden de roeiers alleen 

vergezeld van een motivatiebrief 
aanmelden. Voor Tromp zullen Marit 
van Ommeren en Nora Stokvis daar 
aan de start verschijnen. Zij waren 
ook geselecteerd voor de EK junioren 
in Belgrado (in de 8+) in september, 
maar in Servië bleef het code oranje 
en de KNRB besloot niet deel te ne-
men aan het kampioenschap.
Inmiddels wordt er binnen de roei-
verenigingen flink gediscussieerd over 
wie er nou wel of niet werkelijk WK-
potentie hebben, want hoe bepaal 
je dat? Ergometerscores zeggen ook 
daarin niet alles. De wedstrijdleiding 
zei aanvankelijk plek te hebben voor 
twintig roeiers per leeftijdscategorie, 
maar stelde dat later bij, waardoor de 
discussie zeker nog niet voorbij is. u

Redactie / Marit Versteeg

Er gebeurt niks in de soos

Foto: pjb



Na het vertrek van Nico Verbeek en 
Franny Lankreijer, die ruim acht jaar 
de ART-commissie vormden, werd er 
gezocht naar nieuwe commissieleden. 
Vanaf 2017 werd de commissie nog 
versterkt met Michiel ten Brink, maar 
omdat hij inmiddels de helft van het 
jaar in Frankrijk woont, vond hij dit 
zelf niet meer werkbaar.
Begin 2020 heeft Tanja Stropsma als 
ad interim de ART-commissie onder 
haar beheer genomen waarbij ze werd 
ondersteund door Paul Willemse.
Vanaf begin januari 2021 heb ik mij 
aangemeld om met Paul Willemse in 
de ART-commissie zitting te nemen.

Mijn naam is Maaike 
van der Meulen. In 
september 2013 kwam 
ik via een roeicli-
nic bij Tromp samen 
met mijn broer Anno.                                                                                                      
Anno revalideerde op 

dat moment bij de Trappenberg na 
een herseninfarct. Omdat dit in ver-
band met een halfzijdige verlamming 
betekende dat hij ging boordroeien, 
werd ik zijn vaste roeimaatje in de 
Coenders. Ik mocht daarvoor van 
Tromp eerst mijn B1-brevet halen. 
Daarna ben ik voor mezelf ook gaan 
roeien en heb inmiddels S2 gehaald.

Mijn naam is Paul Wil-
lemse en ik roei sinds 
2017 bij Tromp. Dit heb 
ik te danken aan mijn 
vrouw die mij heeft aan-
gemeld omdat het haar 
een goed idee leek dat ik, 

in verband met mijn beperking, toch 
in beweging zou blijven. Na 10 ART- 
proeflessen en gewogen te zijn door 
Nico en Franny, ben ik lid gebleven 
en heb toen de Sb- en Stb-roeiproef, 
mede dankzij de hulp en het geduld 
van vele anderen, succesvol afgerond. 
Nadat ik door Nico, Franny en Mi-
chiel ben gevraagd dagcoördinator te 
worden voor Wim Saarberg, is mijn 
betrokkenheid bij ART vergroot en 
was het ook niet moeilijk om mijn 
hulp aan Tanja en recentelijk aan 
Maaike te geven. Ik maak het graag 
mogelijk voor anderen om ‘lekker’ te 
roeien en zet me hier dan ook graag 
voor in.

Wat betreft de organisatie komen we 
in een gespreid bedje.

Covid-19 en roeien
Vanaf maart 2020 is voor velen van 
ons het leven op sommige gebieden 
min of meer stil komen te liggen, ook 
op het gebied van roeien. Voor een 

aantal van onze ART-leden betekende 
dit dat zij vorig jaar alleen in de pe-
riode van half juli tot eind september 
konden roeien.
Door corona ligt, onder andere, het 
werven van nieuwe leden stil en hoe-
lang dit nog gaat duren is vooralsnog 
niet duidelijk.
Op dit moment hebben we 12 ART-
leden (op het hoogtepunt waren dat 
er 20) en daarnaast een groep van 50 
roeimaatjes/instructeurs. Eveneens 
door corona, maar mede door de 
vergrijzing binnen Tromp is de groep 
roeimaatjes geslonken van 65 naar 50.
Mochten jullie nog Tromp-leden 
kunnen motiveren om zich aan te 
melden als roeimaatje dan horen wij 
dat graag!
Er zijn natuurlijk veel dingen die mo-
menteel niet kunnen, maar wat wel 
kan en waarvoor wij ons graag willen 
inzetten, is onze huidige ART-leden zo 
goed mogelijk faciliteren om te kun-
nen blijven roeien!
20-jarig bestaan ART
In 2001 werd door Francis Bakker in 
samenwerking met Joke Mulock Hou-
wer en Gerard Kamer het aangepast 
roeien bij Tromp opgericht waarna 
dit in 2011 door Nico en Franny, later 
aangevuld met Michiel, werd over-
genomen. In al die jaren werd daar 
door tientallen leden van Tromp aan 
meegewerkt. Wij hopen van harte dat 
dit zo kan blijven, want met roei-
maatjes en ondersteuning op allerlei 
andere gebieden bereiken wij als ART-
commissie veel meer.

Laten we hopen op snelle vaccinatie 
zodat we allemaal weer onbezorgd 
het water op kunnen en hopelijk er-
gens in het najaar het 20-jarig bestaan 
van en met ART-betrokkenen kunnen 
vieren met een roeimiddag en een 
feestelijke maaltijd op Tromp.
Oproep versterking ART-commissie
Een commissie bestaande uit twee 
leden is een zeer smalle basis. We zijn 
dan ook naarstig op zoek naar ver-
sterking en ondersteuning want ‘vele 
handen maken licht werk’!
Het is fantastisch dat mensen met een 
beperking bij Tromp kunnen roeien. 
Wie wil ons in de commissie mee-
helpen om het aangepast roeien bij 
Tromp te kunnen blijven faciliteren.
Voor vragen,  opmerkingen en aan-
meldingen kun je terecht bij één van 
ons.
Maaike van der Meulen 06 23 118 
372 of Paul Willemse 06 29 565 230

In het volgende nummer ‘De start 
van de ART’ bijdrage van Joke Mulock 
Houwer en Francis Bakker.   [redactie]
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Aan het woord is professioneel roei-
coach Nadine van Wijk:

Waarom zou men uitlengen? ‘Men’, 
(lees: de meeste roeiers) doet het 
omdat men dat altijd gedaan heeft. 
Ooit is daar iemand mee begonnen 
en tja, je kent het wel, zo gaat dat met 
veel dingen.

Soms nuttig
In een meerpersoonsboot kan uitlen-
gen nuttig zijn voor de gelijkheid en 
daarom doe je het ook in het begin 
van je roeitraining. Maar ja, dan is 
iedereen nog koud dus dat is in dat 
opzicht weer minder handig. En de 
meeste roeiers weten niet goed hoe 
het moet en dan werkt het naar mijn 
mening averechts.

Vast
Vooral vaste rug/vaste bank en vaste 
bank is eigenlijk heel moeilijk. Veel 
roeiers zitten dan een beetje te lepelen 
en heen en weer te swingen met de 
rug en dat heeft niks met het aandrij-
ven van de boot te maken.

Focus
Zoals bij alle oefeningen is het be-
langrijk om te weten waar je de focus 
op zou moeten hebben. Uitlengen, of 

bijvoorbeeld kwart bank roeien, kan 
een oefening zijn om op dat kwartje 
bank toch druk met je benen te pak-
ken. Helaas zie ik bij uitlengen dat 
de meeste roeiers juist meer met hun 
armen gaan trekken.

Nu goed
Dus hoe doe je het goed: kwart bank 
oprijden, plaatsen en kwart bank 
duwen en tegelijk je heupen/romp 
openen en met je armen de handles 
meenemen. Het is hierbij door de 
geringe snelheid eigenlijk onmogelijk 
om je armen helemaal bij te halen 
zonder te trekken, dat laatste wil je 
dus juist niet. 

Dus beter kun je de handles naar je 
toe laten komen en uitpikken als de 
benen klaar zijn, ook al zijn je handen 
dan pas halverwege. Dan kun je wel 
goed voelen tot waar je druk hebt.

Probleem is vooral dat de situatie 
vaste bank, dus alleen romp en armen 
in de moderne roeihaal niet voorkomt 
(net als de 2e stop overigens). Die 
houding heb je eigenlijk nooit, want 
het is de bedoeling dat als je benen 
klaar zijn, je romp en je armen dan 
ook klaar zijn.

Dus als zodanig, wat mij betreft 
afschaffen. Een oefening die erop 
lijkt en zeker nuttig is, begint met 
uitlengen vanaf kwart bank, maar dan 
wel onder begeleiding en met een 
duidelijke focus en een specifiek doel. 
Gelijk inpikken, of gelijk en ook op 
kwart bank druk pakken, druk hou-
den, tegelijk loslaten. Dus als oefening 
en niet als inroeiprogramma. Het is 
belangrijk dat een coach dit begeleidt 
en feedback geeft tijdens de oefe-
ning. Een ervaren stuur kan deze rol 
eventueel deels vanaf de stuurpositie 
invullen.

Wat beter werkt in je inroeiprogram-
ma is een oefening die wij in onze 
coaching vaak gebruiken, zowel bij 
ploegen als skiffeurs: spoelhaal en dan 
druk opbouwen vanuit achter. 

Nadine van Wijk
Ins & Outs Rowing

Nadine van Wijk (1973)
Zij is instructeur en coach. Verbonden aan 
SaarRowingCenter (internationale roeischool) 
en Stichting Roeicoach. Zij is ook voorzitter 
adviescommissie Veiligheid van de KNRB.
[redactie]

Redactie / pjb

Waterplanten en 
CO2

Om goed te kunnen groeien  hebben 
planten licht en voedingsstoffen 
nodig. Alle planten hebben koolstofdi-
oxide, CO2, nodig. Ze produceren uit 
CO2, water en licht hun belangrijkste 
energiedrager: glucose (fotosynthese). 
Hierbij ontstaat als afvalstof zuurstof, 
waardoor in open wateren de vissen 
kunnen gedijen.

Waterplanten nemen de in het water 
opgeloste koolstofdioxide op. In na-
tuurlijke wateren komt constant CO2₂ 
vrij uit de slikbodem door bacteriën. 
In dit soort wateren wordt de hoe-
veelheid natuurlijk geregeld.
Vissen produceren ook met ademha-
len CO2. Waterplanten produceren in 
de nacht eveneens CO2, maar overdag 
wordt dit ruimschoots goedgemaakt 
door opname hiervan.
Waterplanten hebben invloed op de

Lees verder op pagina 14
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Nu zijn we met roeien wel gewend 
dat er kamprechters langs de kant 
staan met een stopwatch. Maar 
onlangs was er toch wel iets nieuws 
aan de hand. Wedstrijdroeien gaat 
over minuten, nee, over seconden, 
nee, over deeltjes van secondes. We 
hebben net weer kunnen zien hoe een 
oud-jeugdlid van Tromp, Veronique 
Meester, goud heeft gehaald op de 
EK. Bootjes mooi naast elkaar in het 
veld en ook voor een tv-kijker was 
duidelijk dat de ploeg uit Holland als 
eerste over de finish ging. Fantastisch, 
vooral die spanning op het eind als 
andere ploegen dichterbij kruipen 
en alle roeiers het uiterste geven wat 
ze in huis hebben. Juist dat samen 
oproeien zweept de energie door de 
spieren en zuigt alle suikers die er 
nog in het lijf zitten, de bloedvaten in. 
Natuurlijk winnen ze door de fabel-
achtige techniek die ze in hun jeugd 
geleerd hebben. Hoe trots mogen 
onze instructeurs van destijds zijn, zo-
als Marjolijn Kreuning, die Veronique 
deze winnershaal heeft aangeleerd. 

Dat aanleren van halen, strijken, in- 
en uitstappen, hardroeien, samen 
roeien, in een twee roeien, in een vier 
en zelfs sinds kort in een acht, dat 
doen we nog steeds op Tromp. Zater-

dag en zondag rond het middaguur 
komt het jonge volk in steeds grotere 
getale naar Tromp fietsen om weer 
een nieuw roei-avontuur te beleven. 
Het jeugdbestuur is aan het besturen, 
de coördinatoren zijn aan het coör-
dineren en de instructeurs geven les 
in roeien en … in heel hard roeien. 
Want ook al zijn de onderlinge wed-
strijden op de diverse clubs afgelast, 
de jeugd laat zich niet van de sokken 
blazen. Dus de DiNHo*), dat is de 
juniorencompetitie Noord-Holland 
voor competitieroeiers, gaat gewoon 
door en wel digitaal. Nee, niet via de 
zoom. Ook niet via instagram of face-
book. Maar gewoon op de eigen club 
en net als de BBR, met de stopwatch 
in de hand. Dat doen de andere bij 
de DiNHo aangesloten verenigingen 
ook en op een sportieve dus eerlijke 
manier worden de tijden met elkaar 
vergeleken. 

De jonge helden trainen in de weken 
daaraan voorafgaand in veel zweet om 
zich van hun beste kant te laten zien. 
En dat heeft bij de laatste DiNHo-
wedstrijd de vruchten afgeworpen. 

De 12-jarigen van de jeugd wonnen 
in een C4 in hun pool met 32 punten, 
de jongens-C4 tot 18 jaar met 36 
en de meisjes-C4 rond 14 jaar zijn 
met maar liefst 38 punten ook eerste 
geworden. De meisjes in de 2 op een 
mooie 2e plek. Dus jullie hebben 
gewonnen van Alkmaar (begon daar 
ooit niet de victorie?) en van Naarden 
(die roeien toch in een vesting?) en 
van Amsterdam (die onderschatten 
de Hilversummers al eeuwen) en al 
die andere verenigingen. Winst dus 
voor Tromp! En dat is viraal digitaal 
gegaan: het instagram-account van 
de jonge roeiers is ontploft van de 
felicitaties. 

Dus Tromp-leden, mochten jullie 
jonge roeiers op het vlot tegenkomen, 
die steeds meer vrienden en vriendin-
nen meenemen omdat het bij ons zo 
superleuk is, mag je hen direct met 
hun overwinning feliciteren. En wie 
weet willen ze jullie het geheim van 
hard en goed roeien nog wel een keer 
in jullie oor fluisteren, als we tenmin-
ste weer iets dichter bij elkaar mogen 
komen dan nu. En voor de junioren: 
blijf lekker roeien, neem je vrienden 
mee en nog even, dan krijgen we 
binnenkort ook weer een leuke en 
gezellige afterparty! u

Véronique: 
Terugblik op EK
Het afgelopen EK in Varese was de 
eerste krachtmeting van een belangrijk 
seizoen, namelijk het olympisch jaar. 
Een seizoen dat, na een jaar uitstel, toch 
echt lijkt te gaan gebeuren. We hebben 
dit extra jaar goed kunnen gebruiken 
om nog sterker en beter te worden met 
onze vier-zonder. Vanaf de eerste lock-
down hadden wij meteen ergometers 
bij ons thuis staan en mochten wij in 
vaste koppels blijven tweeën. Omdat dit 
zo strak geregeld was, was het makke-
lijk voor ons om goed te blijven trainen. 
Dit wierp ook zijn vruchten af. Toen 
wij in de zomer na lange tijd weer in 
de vier mochten stappen en mochten 
racen op het EK in Poznan in oktober, 
was Nederland oppermachtig en voeren 
wij ons beste EK ooit met maar liefst 11 
medailles.
Aan ons de taak om dat dit jaar weer 
te herhalen in Varese. Wij hebben in de 
winter weer stappen gezet en voeren 
goede races, met, voor de 3e keer op 
rij, Europees Goud als resultaat. De race 
was wel een stuk spannender en wij 
eindigden slechts 0,5 sec. voor nummer 
twee. Je ziet dat in alle bootklassen de 
races veel spannender waren en dichter 
op elkaar lagen dan een jaar ervoor. Dit 
gebeurt in een olympisch jaar, waarin 
iedereen nét een stapje meer zet en 
probeert op z’n allerbest te zijn. Ik weet 
zeker dat we dit jaar nog een aantal heel 
spannende races tegemoet gaan, met als 
ultieme doel: het podium in Tokyo! u

SPECIAAL
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Zelfs van een afstand kon je 
zien dat het oude vrienden 
waren. Van die oude maten 
die met elkaar kunnen lezen 
en schrijven en ook na jaren 
van weinig of geen contact 
zo de draad weer oppakken. 
Ze zaten recht tegenover el-
kaar in de boot, keurig coro-
naproof met een leeg bankje 
tussen hen in. Ondanks hun 
intensieve gebabbel werd er 
toch strak geroeid, watervrij 
en mooi gelijk. Ze roeiden 
duidelijk op routine en er 
werd door beiden stevig 
aan getrokken maar de boot 
kwam geen spat vooruit. Ze 
leken het niet te merken. Ze 
hadden geen aandacht voor 
de omgeving, voor de futen, 
het wuivende riet of het wa-
ter. Ze leken totaal gefixeerd 
op elkaars verhalen, herin-
neringen van vroeger en af 
en toe een vergelijking met 
het heden.

Ik keek vanaf het vissers-
plaatsje geïntrigeerd naar 
het bizarre schouwspel. Hoe 
beland je in ’s hemelsnaam 
achterstevoren in de boot, 
vroeg ik mij af. Misschien 
het rolbankje verkeerd om 

op de slidings geschoven en 
dan al pratend, met hoog-
uit een snelle blik op het 
bankje, routinematig instap-
pen. Volslagen belachelijk 
natuurlijk, maar theoretisch 
kan het. Mensen zitten 
tegenwoordig soms in zo’n 
‘bubble’, dacht ik bij mezelf, 
dat ze niet meer zien wat er 
vlak om hen heen gebeurt. 
Maar vervolgens kom je 
er in de boot toch meteen 
achter dat je geen voeten-
bankje hebt en dat je riemen 
en riggers verkeerd om 
staan. Onmogelijk, was mijn 
conclusie. En toch zag het 
roeiwerk er strak en soepel 
uit, ook al kwamen ze geen 
millimeter vooruit. 

‘De heren proberen zeker te-
gen de stroom in te roeien’, 
begon ik wat melig vanaf de 
kant in een mislukte poging 
een gesprek aan te knopen. 
Ze hoorden me niet. Ze ble-
ven maar driftig doorroeien 
en vooral doorkletsen. Het 
gesprek ging kennelijk over 
een vergadering. ‘En toen 
moesten jullie zeker allemaal 
zoenen?’, zei de één. ‘Ja, een 
heel gecompliceerd gedoe’, 

reageerde de ander. Nu kun-
nen sommige mensen het 
leven onnodig ingewikkeld 
maken, maar zoenen is naar 
mijn beste weten toch vrij 
eenvoudig. Na ruim één jaar 
corona is zoenen straks mis-
schien wat onwennig, maar 
‘een heel gecompliceerd 
gedoe’ vind ik toch wat 
overdreven. 

Op dat moment besefte ik 
dat ze het over ‘zoomen’ 
hadden, het gesprek stierf 
weg en werd overstemd 
door het nieuwsbulletin 
dat uit mijn wekkerradio 
schalde. Het ding stond al 
een tijdje vergeefs zijn best 
te doen. Shit, ik had me ver-
slapen en ik had nog wel om 
half negen met een roeimaat 
afgesproken op het vlot. We 
hadden een C3 afgeschre-
ven. Ik schoot mijn roeikle-
ren aan, haalde een waslap 
over mijn gezicht, keek nog 
wat verdwaasd in de spiegel 
en dacht: het wordt tijd dat 
we ophouden met praten, 
met discussiëren, het wordt 
tijd dat weer met z’n allen 
vooruit roeien, het wordt 
tijd voor een nieuwe tijd … 
ná corona. u  

 

Redactie / pjb

Bootnamen in de 
vloot van Tromp
Sinds de oprichting van onze 
roeivereniging is het de gewoonte 
om boten een doopnaam te geven 
van een zogenaamde zeeheld. Dat 
kan een admiraal zijn die in dienst 
was van de marine of de staat, een 
ontdekkingsreiziger of een per-
soon met een opmerkelijke staat 
van dienst. In de vroege jaren van 
de vereniging waren dat meestal 
mannen, maar er is de laatste jaren 
ook een mooie traditie ontstaan 
om boten te dopen met namen van 
bijzondere vrouwen. Waaronder de 
Joanna, Trijntje, Francien en Freydis 
– een Vikingvrouw –, La Noy – 
een vrouw in de 17e eeuw die als 
man aanmonsterde als mastklim-
mer – en Klip (Inet Klip), de eerste 
vrouwelijke kapitein bij de koop-
vaardijvloot.
Waar de naam Anna Katrijn uit 
2007 vandaan komt weet ik nog 
steeds niet.

Door het grote aantal boten die aan 
de Tromp-vloot zijn toegevoegd en 
weer afgevoerd heeft men botenna-
men diverse keren hergebruikt. Zo-
als Piet Hein, Barentsz, Doorman, 
Olivier, Swartenhondt, Evertsen en 
de Bitter. Op dit moment hebben 
we nog een flink aantal van zulke 

bootnamen in gebruik, bijvoor-
beeld Maarten, Fuut, Doorman, 
Swartenhondt, Evertsen, Geleyn en 
Kinsbergen.
Een enkele boot is vernoemd naar 
een bekend persoon op Tromp: 
voormalig bootsman Jan van der 
Kleij (†), Tromp-lid Ans Beijerman 
(†) en Tromp-erelid Arvid Harm-
sen (†). De Valkenburg verwijst 
naar Jan Valkenburg, voorvader van 
Hein Valkenburg. De Susan (Susan 
Temming), was bij Tromp succesvol 
wedstrijdroeister.
De Cuperus (C4+) is vernoemd 
naar luitenant-ter zee Tobias Tak 
Cuperus, en werd gedoopt door de 
vrouw van een voormalig penning-
meester van Tromp Paul Cuperus (†).
De Wijde Blik – aangeschaft in 
1984 – was de enige boot die naar 
een water vernoemd was.
Een flink aantal jeugdskiffs dragen 
de naam van een watervogel.
De andere skiffs hebben alleen de 
voornaam van een zeeheld gekregen.

De Annie, een overnaadse single 
outriggered wherry, is nog de enige 
houten boot op Tromp naast de 
Rigi (1973) een J4 en de geliefde 
Meppel (1987) een 2x, beide met 
een gladde romp. u
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Tegen de stroom in
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Begin februari bereikte ons een 
noodkreet van Jelle Harder, de 
voorzitter van de ijsvogelwerkgroep 
Gooi en Vechtstreek. IJzige koude was 
op komst en ons in Tromp-kleuren 
gehulde vogelvriendje dreigde weer 
in de problemen te komen. Dankzij 
de oproep van Jelle Harder: ‘Hak een 
Wak’ zijn er gelukkig goede resultaten 
geboekt en hebben vele ijsvogeltjes de 
ijsweken overleefd. 

Je kunt wel ijsvogel heten, maar dat is 
niet omdat je van ijs houdt, want dat 
is niet zo, dan kun je geen visje meer 
vangen! Alleen de ijsblauwe kleur is 
de oorsprong van de naam!
Sommige woonbootbewoners hebben 
een of meer wakken gehakt naast de 
boot.

Onderstaand het aantal locaties en 
wakken in de regio. Overal zijn 
 ijsvogeltjes gezien.
Bijgaand enkele foto’s van buurt-
genoten die hun best hebben gedaan 

om een wak 
open te houden 
voor onze 
ijsvogeltjes.

In Kortenhoef, met 
een houten hamer.                                      

Een bizar beeld: pootjes vastgevroren aan een buis, 
maar nog wel levend, is gered door de pootjes met 
warme vingers op te warmen en los te dooien!

Dikke ijsschotsen op de kant, en een tak als 
zitplaats!

Het is te hopen dat 
we deze zomer nu 
eens echt kun-
nen helpen met 
waarnemen van ons 
mascotte-vogeltje!

Nog een wel heel bijzondere foto kun je hier 
bekijken!  u
https://www.rebonieuws.nl/meest-recent/
de-bevroren-ijsvogel-thijs-van-den-hasel-
kamp-over-zijn-virale-foto/

Het lijkt een grapje: je zet met roeien 
een buitenboordmotor aan om niet 
doodmoe terug op het vlot te komen. 
Toch is het geen grap: de Holland 
Acht gebruikt ter voorbereiding op 
hun deelname aan de Olympische 
Spelen in Tokyo een elektromotor. 
Hoe werkt dat?
Tijdens trainingen wordt de acht met 
twee elektromotoren vooruitgeduwd. 
De motoren zijn bevestigd op speci-
ale riggers onder handbereik van de 
stuurvrouw. Met behulp van de moto-
ren kan een snelheid worden gehaald 
van 28,5 kilometer per uur.
Tijdens een wedstrijd roeit een top-
acht ongeveer 23 kilometer per uur. 
Maar om die snelheid te kunnen 
halen roeit de ploeg op extreem hoog 
tempo en uiteraard op volle kracht. 
En in die situatie is het zelfs voor 
onze getrainde olympiërs moeilijk om 
de techniek goed te houden. Normaal 
gesproken wordt er tijdens de trai-
ningen altijd gewerkt aan kracht en 
wordt er geschaafd aan techniek en 
gelijkheid. Toch wordt er niet veel op 
het hoogste tempo geroeid, omdat dat 
afbreuk doet aan de fysieke conditie, 
terwijl die juist steeds verder moet 
worden opgebouwd. 
Oud-Tromp-roeier Bjorn van den 
Ende (een van de mannen in de 
Holland Acht) zegt op de website 

van sponsor Red Bull: ‘Het vaker op 
wedstrijdsnelheid kunnen trainen gaat 
ons helpen in de aansturing van het 
lichaam op hoog tempo. Alles gaat 
veel sneller. Hoe meer we dit kunnen 
doen, hoe meer controle we  krijgen. 
Het doel van dit vaker trainen is om 
technisch goed te blijven roeien 
 tijdens de race.’ u

Tijdens de EK-wedstrijd vertelde Nico Rienks als 
commentator, dat zij in de acht ook eens hadden 
geoefend met een speedboat die hen met een hoge 
vaart voorttrok.

https://nos.nl/artikel/2372717-motor-
tjes-stuwen-holland-acht-vooruit-snel-
heid-is-goed-voor-onze-techniek.html

Varese, Italië
Op de EK heeft de Holland 8 een derde plaats 
bereikt. De Engelse ploeg pakte het goud, en het 
zilver viel ten deel aan Roemenië. De winnaar 
van vorig jaar, Duitsland, zakte af naar een 
vierde plaats. u

INFORMATIEF OUD-NIEUWS
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Redactie / Yolande Krooshof

IJsvogel-praat

Redactie / Marit Versteeg

Roeien met buitenboordmotor
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door een bende hongerige wolven 
werd verslonden. Hierna was er een 
speurtocht op Tromp, om zo alle plek-
jes op de vereniging direct te leren 
kennen.

We kunnen wel stellen dat deze dag 
een succes was en op naar volgend 
jaar waar we het nog grootser kunnen 
aanpakken. Mocht het je leuk lijken 
om af en toe jeugd te coachen aarzel 
dan niet om contact op te nemen, zo 
kunnen we dit soort evenementen 
en/of trainingen nog beter aanpak-
ken! u

helderheid van open wateren. Het 
hangt af van de soort.
Er bestaan drijfplanten, moerasplan-
ten, waterlelies en zuurstofplanten.

Zuurstofplanten groeien volledig on-
der water en halen hun voedingstof-
fen uit het water. Een bekend soort is 
het glanzend fonteinkruid. 

Zuurstofplanten geven de zuurstof 
rechtstreeks af aan het water.

Drijfplanten zijn planten die op het 
water drijven met zwevende wortels. 
De uitwisseling zuurstof en CO2 vindt 
plaats via de bladeren.

Lelieachtigen hebben dikke wortels 
in de bodem waaruit zij hun voe-
dingstoffen verkrijgen. Lelieachtigen 
brengen zo geen zuurstof in het water 
en nemen ook geen CO2 op, maar 
de uitwisseling hiervan komt wel tot 
stand via de bladeren aan de opper-
vlakte van het water.

De gele plomp is hierbij de uitzon-
dering: deze vormt in het voorjaar 
onderwaterbladeren die wel zuurstof 
en CO2 uitwisselen.

Moerasplanten groeien in ondiepe 
wateren; hun wortels halen voedings-
stoffen uit de moerassige grond. Hun 
bijdrage aan CO2-opname is beperkt.

Bekende moerasplanten zijn bijvoor-
beeld de dotterbloem, gele en paarse 
lis, kalmoes en watermunt.

14 VARIA
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JEUGDROEIEN

Martijn Veling

Koningsspelen

Waterplanten en CO2
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Foto: pjb
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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    Natalie Temming
commissaris.wedstrijdroeien@ctromp.nl 
commissaris recreatieroeien  Tanja Stropsma
commissaris.recreatieroeien@ctromp.nl 

ledenadministratie Evert Kruithof
ledenadministratie@ctromp.nl

toercommissie                 Hetty Goutier
toercommissie@ctromp.nl

De diverse taken van de bestuursleden zijn 
te vinden in het 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 (2021-03)

NIEUWE LEDEN

Nieuwe jeugd- en juniorleden die in de 
instructie kwamen:
Puck Nissen  2002

Nieuwe seniorleden die in de instructie 
kwamen:
René Mustert  1947
Peter van Rooijen  1959
Nelleke Erkelens  1949
Mirjam Koldenhof  1962
Veronique Ribbink  1969
Joanne Klusman  1950
Marleen Lassche  1984
Willemijn van Lookeren Campagne  
   1968

Nieuwe leden met roei-ervaring:
Amr el Safty  1972
Elisabeth Abbing  1965
Linde van Thes  2000
Quinten van der Horst 2003

Welkom en veel roeiplezier!

OPZEGGINGEN PER 31.12.2021

Junior-lid   Lid vanaf
Daan Lyklema  2015

Gewoon-lid  Lid vanaf
Ronald Lubbert  1976
Nina Kok   2018
Bob Hoogma  2018

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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Bij hogere temperaturen groeien 
 waterplanten sneller, maar tegelijker-
tijd neemt de afbraak van organisch 
materiaal ook toe. Over de balans 
hierin is nog te weinig bekend.

Op dit moment onderzoekt men of 
gemodificeerde planten tot vijf keer 
meer CO2 zouden kunnen opnemen. 
Het zou kunnen bijdragen aan het 
halen van de klimaatdoelen.

Dus maar voorzichtig roeien naar het 
bankje. u
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Foto: Marcel Steinbach

Koningsspelen op roeivereniging Cornelis Tromp
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