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Redac
tioneel
‘Het wordt drukker op Tromp’ schrijft
onze (nog steeds) voorzitter in ‘Uit de
stuurstoel’. Mag natuurlijk ook niet te
druk worden, denk aan de protocollen.
Maar ploegroeien mag weer vanaf 1 juli.
Ook nieuwe aanwijzingen hoe je na
1 juli je koffie, thee of drankje kan
verkrijgen. Waarbij de pin op de neus
gedrukt wordt.
Hierover moet natuurlijk flink gecommuniceerd worden. Maar ontvangt iedereen
wel die informatie? Hoe gaan leden om
met de aangeboden informatie? Hierover
schrijven we een klein artikel.

artikel pag. 9). Boven de TBR hangen ook
nog coronawolken?
In de wolken was je als stel omdat je in
tweeën mocht roeien.
Over de aanpak om het jeugdledenbestand
te vergroten wordt door het bestuur hard
nagedacht. Frits Misset leverde vorige
maand zijn jaarlijkse bijdrage over het
ledenbestand in bij de redactie en het bestuur. Lees ook ‘Corona en andere zaken’
pag. 5.			
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Bouwcommissieleden Cor Perrier en
Nanne Franx denken na.

Cees (Cornelis) Duyvene de Wit denkt na.

Intussen was er tevredenheid dat er
beperkt geroeid kon worden. De jeugd en
junioren konden het eerst het water op.
Nog even geen wedstrijden? (zie

Jacques Ahlrichs en Arno van den
		
Broek denken na.
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Het wordt gelukkig steeds drukker op Tromp, maar
uit de inschrijfgegevens blijkt helaas toch dat er nog
een hele grote groep is die nog niet geroeid heeft.
We kunnen dan ook alleen maar hopen dat er snel
enige verlichting komt van de maatregelen, zodat
we weer met meer mensen in een boot kunnen.
Hiervoor wordt inmiddels druk gelobbyd en overleg gepleegd tussen de NOC*NSF en het ministerie
en wellicht komen er al snel wat meer mogelijkheden.
In ieder geval gaat op 1 juli de soos open en dat is
een hele vooruitgang ten opzichte van de huidige
situatie. Hoe leuk zou het zijn als we dan ook weer
met meer mensen in een boot kunnen stappen. En
daarna weer eens een lekker kopje koffie drinken
met je roeimaatje’s!
Voor veel mensen echt iets om naar uit te kijken na
een aantal maanden van onthouding. Voor velen is
het vooral de gezelligheid om met elkaar te sporten
die het roeien zo leuk maakt en dan is ‘instappen,
skiffen en wegwezen’ niet bepaald dat wat je zoekt
binnen een sportvereniging.

www.ctromp.nl

Edwin vd Voort

Uiteraard staan we hier niet alleen in en zijn er veel
verenigingen in het land die het moeilijk hebben.
Moeilijk om een verenigingsgevoel in stand te
houden, maar ook om simpelweg het hoofd boven
water te houden. Dat laatste valt bij ons gelukkig
mee, maar het verenigingsgevoel kan zeker een
boost gebruiken.
Die boost gaat er dus hopelijk snel komen, maar
die zal waarschijnlijk wel gepaard gaan met een
pakketje maatregelen, die moeten waarborgen dat
we niet met te veel mensen op een kluitje komen te
zitten.

Jan Brugman

Wynand Inkelaar Allard Tempel

Wim ten Have

Saskia Teppema

com.recreatieroeien

com. opleiden

com.wedstrijdroeien

com.materiaal

secretaris

Uit de stuurstoel

voorzitter

Edwin van der Voort, voorzitter

penningmeester
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Tanja Stropsma

Intussen zijn er steeds meer mensen die wat klussen
doen op Tromp wat natuurlijk hartstikke fijn is. Zo
staat alles er straks pico bello bij, als we elkaar weer
zien op het terras! u
[Redactie] Laatste nieuws (lees ook de website):
Ploegroeien is vanaf 1 juli toegestaan.
Concreet betekent dit voor de sport dat vanaf 1 juli overal weer
gesport kan worden en ook weer wedstrijden en competities
georganiseerd mogen worden.
De sportsector zal de nu versoepelde maar nog wel geldende
beperkingen wat betreft het publiek bij sportwedstrijden snel
bestuderen en deze toepassen op de wedstrijden en competities
die nu georganiseerd kunnen worden.

Helaas een noodzaak, maar laten we met elkaar
kijken hoe we deze voorschriften zo soepel mogelijk oppakken, zodat het, met beperkingen, toch
aangenaam toeven blijft.
Inmiddels zijn de protocollen voor het openen van
de soos en het roeien in grotere nummers nagenoeg
klaar, zodat we snel kunnen schakelen als het mag!
In deze protocollen worden ook de sanitaire voorzieningen meegenomen, want oplettende leden,
met een blijkbaar grote behoefte om weer samen te
mogen douchen, hadden al gezien dat deze vanaf
15 juni al open mochten van onze overheid.

Foto: pjb
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BE S TU UR S M E D EDE LI NG
Allard Tempel

ook niet iemand die toevallig op de
steiger loopt, te vragen jou te helpen.
Ook die is erbij gebaat als je de boot
niet beschadigt.
Verder is het aan te raden samen met
een maatje te gaan skiffen. Ook op het
water kan het een en ander misgaan.
Dan zijn we nog verder van huis.

Bericht van de
commissaris
materiaal
Protocol

Klein onderhoud

Fijn dat er weer geroeid kan worden.
Zij het onder bepaalde voorwaarden. Op dit moment wordt er volop
geroeid in eenpersoonsboten. Voor
sommigen onder ons is dat een uitdaging. Anderen, die ook lang niet in de
skiff hebben gezeten, ontdekken de
voordelen van het skiffen weer. Om
iedereen optimaal in de gelegenheid
te stellen de hygiënische voorwaarden
na te leven, is er een extra buitenkraan met wasbak, nabij het tassenrek
bevestigd. Met dank aan Marco Swart,
die dit als ‘klusdienst’ voor Tromp
heeft uitgevoerd. Hier kan iedereen na
het roeien de handen wassen. Daar-

Het komt regelmatig voor dat er een
klein onderdeel van een boot loszit,
naast zijn er twee ‘dispensers’ aangebracht. Eén bij de entree vanaf de
parkeerplaats en één bij de hierboven
beschreven wasbak. Verder staan er
verscheidene emmers met desinfecterende middelen bij de loodsingangen
om de handles na het roeien schoon
te maken. Lees het protocol goed
door en laten we ons aan die voorwaarden houden!

lessenaar. In deze ladekast liggen allerlei gereedschap en kleine onderdelen
van een boot.
Lichtgewicht skiff Isaac

De Isaac (max. gewicht 65 kg) is
recent vanuit de wedstrijdvloot naar
de vrije vloot doorgeschoven. Hier
zitten geen schoenen meer in. Deze
boot heeft een voetenplaat van het
verwisselbaar systeem van Bat Logic.
De leden die in deze boten willen
gaan roeien, dienen roeischoenen
en schoenplaten zelf mee te nemen.
Menig lid heeft deze schoenenset al
aangeschaft. Voor leden die nog geen
schoenenset hebben aangeschaft en

Alleen op de steiger

Het kan voorkomen dat je als laatste
terugkomt van het roeien en je, na het
schoonmaken van de boot, niemand
te hulp kunt vragen de boot in de
loods te leggen. Probeer niet onverhoopt de boot op zijn plek te leggen,
als je daar niet goed toe in staat bent.
Leg de boot op zo’n moment op twee
schragen in de loods. Dit alles ter
voorkoming van enige schade aan een
boot. Dit in ieders belang. Schroom

of mist, of een
luchtklep niet
los te krijgen
is. Om iedereen in staat te
stellen zulke
problemen zelf
op te lossen
staat er een
ladekast in de
ruimte bij de
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B ESTU U R S M E D EDE LI NG
denken niet vaak in een boot met eigen schoenen te gaan roeien – op dit
moment geldt dat alleen voor de Isaac
– is tijdelijk een aantal schoenen met
schoenplaat beschikbaar. Deze liggen
op de eerder genoemde ladekast in de
ruimte bij de lessenaar om iedereen
in de gelegenheid te stellen aan dit
systeem te wennen. Gelieve de schoenen na gebruik weer op dezelfde
plek terug te leggen. Uiteindelijk zal
de gehele V3-vloot van dit systeem
worden voorzien.
Verwisselbaar systeem Bat Logic

Voor degenen die nog geen schoenenset hebben: er bestaan verschillende merken in verschillende prijsklassen. Hieronder een lijst van merken
van roeischoenen die passen in het
Bat Logicsysteem.
https://batlogic.net/fitment/
Kortingsactie

Via Roeigoed
kan een set
schoenen en
schoenplaten met 15%
korting worden
aangeschaft.
Geschikte
schoenen kun
je hier vinden:

BESTU U RSMED EDELIN G
https://www.roeigoed.nl/schoenen/c641

[Redactie] Laatste nieuws

Wim ten Have / commissaris wedstrijdroeien

(lees ook de website):

en platen:
https://www.roeigoed.nl/bat-logic-schoenplaat-paar/p5547

Je hebt de keus uit schoenen van Bat
Logic, Against of Filippi. Let wel:
de Shimano-schoenen zijn alleen
geschikt voor hun eigen systeem en
kunnen op Tromp dus niet gebruikt
worden!
Tot eind oktober krijg je 15% korting
met de code TrompV3, die je bij het
afrekenen kunt invullen.
Let wel: de maat van de roeischoen
die jou past, kan afwijken van jouw
‘gewone’ schoenmaat. Voor leden
die behoefte hebben om een schoen
van het merk Against te passen heeft
Tromp de maten 40 tot en met 47
beschikbaar. Hiervoor kun je contact
met mij opnemen om een afspraak te
maken.
De C-boten, wherry’s en opleidingsboten behouden de traditionele
flexheels. u
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Ploegroeien is vanaf 1 juli

Corona en andere zaken

toegestaan.

Zaaltraining en werving jeugdleden
Nadat de overheid op 15 maart min
of meer een lockdown afkondigde
zijn veel Trompers op hun eigen
manier aan de slag gegaan om hun
conditie op peil te houden. Hardlopen, wielrennen, ergometeren waren
goede opties. Er was zelfs iemand die
de step (ja ja, de autoped) ter hand
nam. Leuk om te vermelden was dat
een aantal fanatieke ergometeraars
ook online de competitie aangingen
met roeiers uit de hele wereld. Zo
werd er op een willekeurige vrijdagavond om 22.00 uur een wedstrijd
geroeid die was georganiseerd in
Nieuw Zeeland.
Gelukkig mogen we sinds enkele
maanden weer beperkt het water op.
We volgen hierin de Nederlandse
Roeibond (KNRB) en zij volgen weer
het NOC*NSF, het ministerie van
VWS en het RIVM. Als er (weer) een
klein stapje genomen wordt voor
nieuwe mogelijkheden, dan gaat dit
volgens een protocol. We zijn gestart
met een protocol voor de jeugd en
junioren, zij mochten als eerste weer
het water op. Bij elke stap en aanpas-

sing van het protocol sturen wij dit
op naar de gemeente Hilversum. Wij
zijn erg blij dat de gemeente Hilversum steeds snel reageert en nauwelijks opmerkingen heeft t.a.v. onze
protocollen. We merken wel dat de
gemeente voor onze vereniging ook
sterk de KNRB-afspraken volgt en niet
de neiging heeft hiervan af te wijken.
De bedoeling is dat onze soos per
1 juli weer open mag, dit uiteraard
ook weer middels een protocol. Het
definitieve bericht hierover moet nog
komen vanuit de landelijke overheden
en daarna de gemeente Hilversum.
Voor iedereen die op de vereniging
komt blijft het belangrijk om zich te
houden aan de protocollen, deze zijn
te vinden op onze website.
Hopelijk staat voor de komende
periode ook het opstarten van roeien
in meerpersoonsboten op de lijst.
Hier zijn al vragen over gesteld in de
Tweede Kamer en maandag 22 juni
zat de voorzitter van het NOC*NSF
om de tafel met de minister o.a. ook
lees verder op pagina 8, kolom 1
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Frits Misset

is gegroeid tot 7 leden. Dit
kan je zien als een bewijs, dat
roeien zeer goed is voor
de vitaliteit.

De stand van het
ledenbestand
per 2020
Inleiding

Het ledenbestand van onze vereniging
bestaat uit roeiende en niet-roeiende
leden.
De niet-roeiende leden voelen zich
sociaal zo sterk verbonden met onze
vereniging, dat zij ondanks hun onvermogen om nog te kunnen roeien
toch lid willen blijven. Hun aantal beperkt zich tot 26 leden (3,7% van het
totaal). Voor het merendeel zijn het
leden op leeftijd. Wat begrijpelijk is.
De roeiende leden laten zich verdelen
in drie leeftijdscategorieën. De jeugden juniorleden met leeftijden van 14
t/m 18 jaar, de jongere seniorleden
met leeftijden van 19 t/m 46 jaar, de
middelbare seniorleden met leeftijden
van 47 t/m 66 jaar en de oudere
seniorleden van 67 jaar en ouder.
De verdeling van de roeiende leden in
de onderscheiden leeftijdscategorieën
ziet er als volgt uit:
Dit artikel is bij het
bestuur bekend. [red.]

De kleur rood betekent afname, de
kleur groen toename en de kleur
oranje geen significante verandering.
De veranderingen in het ledenbestand
sinds 2018

Allereerst moeten wij opmerken, dat
het totaal aantal roeiende leden in
de afgelopen twee jaar weer verder
is afgenomen tot 668. Daarmee is de
omvang weer op het peil van 2012.
De afname ten opzichte van 2018 is
9%.
Ten tweede valt op, dat het aantal
leden in de categorieën 47-66 jaar
en 67-82 jaar gelijk zijn gebleven en
dat de alleroudste categorie zelfs nog

De volgende grafieken geven een grafische
voorstelling van de ontwikkeling van het ledenbestand naar leeftijd.

Ten derde is opmerkelijk
de wederom sterke afname van het aantal leden
jonger dan 47 jaar. Van
250 naar 174, een afname
van 30 % t.o.v. 2018.
Opvallend is, dat de daling
in de categorie 19-46 jaar
voor het merendeel komt
door uitstroom van vrouwen. Voorts valt op, dat
de instroom bij de jeugd
11-14 jaar gehalveerd is.
Aangezien juniorleden na het
bereiken van de 18-jarige leeftijd
uitstromen, is te verwachten dat
het aantal juniorleden volgend
jaar zeker met circa 15 zal afnemen. Als er geen actief wervingsbeleid wordt ingezet, dan zal het
jeugdroeien binnen een paar jaar
niet veel meer voorstellen.
Tot slot kunnen wij opmerken,
dat ruwweg de helft van het
ledenaantal wordt gevormd door
leden van 47-66 jaar, een kwart
door leden ouder dan 67 jaar,
een achtste door leden van 19-46
jaar en eveneens een achtste door
de jeugd.

 ga naar inhoudspagina
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De volgende tabel geeft informatie
over de ontwikkeling van het ledenbestand gerelateerd aan het aantal jaren dat men lid is. Deze laat zien, dat
er weinig uitstroom is van leden die

5 jaar of langer lid zijn. De meeste seniorleden die uitstromen zijn minder
dan 2 jaar lid. Ingeburgerde Trompleden zijn dus zeer verenigingstrouw.
Nabeschouwing

De analyse laat drie
opmerkelijke feiten
zien.

Ten eerste. De
instroom van
jeugdleden is
drastisch teruggelopen. Daarmee
is er straks vrijwel
geen doorstroom
meer naar het
junior-niveau. En
daar juniorleden
de vereniging
vaarwel zeggen
als ze 18 jaar zijn
geworden, zal de
opleiding van jong
talent over een
paar jaar niet veel
meer voorstellen,
als de teruggang
niet kan worden
omgebogen.
Voor een verklaring voor de teruggang kan gedacht
worden aan twee

 ga naar inhoudspagina

factoren. Beoefenen jonge ouders
een bepaalde sport, dan brengen zij
veelal hun kinderen op jonge leeftijd
in contact met die sport. Dat leidt
dan vaak tot affiniteitsoverdracht. Ons
ledenbestand laat weinig jonge ouders
meer zien. Zoals ‘de ouders roeiden,
sporten de jongen’ helaas niet meer.
Dit verschijnsel zien wij overigens
niet alleen bij de roeisport. Ik zie het
ook bij de tennissport.
Daarnaast kan je je afvragen of de
roeisport nog aantrekkingskracht kan
hebben op de jeugd? Staat het karakter van de roeisport niet te ver af van
de leefwereld van de huidige jeugd?
De roeisport levert hen geen grootse
kampioenen, geen tot de verbeelding
sprekende potentiële idolen. Roeien is
in het dialect van de jeugd niet ‘cool’,
niet ‘vet’ en niet ‘seksie’. Aan roeien
wordt in de media vrijwel geen aandacht besteed. Daarbij, roeien is een
krachtsport, die in tegenstelling tot
balsporten veel minder spectaculair is
en individualistisch of slechts in klein
teamverband wordt beoefend. Bij
sporten als hockey en voetbal word je
opgenomen in een groter en dynamischer netwerk van leeftijdsgenoten.

Ten tweede. In vier jaar tijd is het aandeel roeiende vrouwen van 19-46 jaar
gehalveerd. Opmerkelijk, want bij de
mannen in die leeftijdscategorie zien

 ga naar volgende pagina

wij dat niet. Ik denk dat de verklaring
moet worden gezocht in het feit dat
veel vrouwen de laatste jaren ambitieus
zijn toegetreden tot de arbeidsmarkt.
Zij zijn nu net als de jonge mannen
ook alle dagen druk, druk, druk en
kunnen zich daardoor moeilijk binden
aan activiteiten in teamverband.

Ten derde. De uitstroom van onze
babyboomers als gevolg van vergrijzing is nog niet merkbaar. Het aantal
leden boven de 66 jaar is zelfs nog
een weinig gegroeid. Niettemin is wel
aan het verloop van de groei in de afgelopen jaren te zien, dat het omslagpunt vrijwel is bereikt. Hetzelfde kan
gezegd worden voor de leeftijdscategorie 47-66 jaar. Voor de komende
jaren moeten wij dus toch rekening
gaan houden met afname van het
aantal leden in beide categorieën en
derhalve met een verdere afname van
het totaal aantal leden.
Het coronavirus heeft onze wereld
op zijn kop gezet. Hoe de toekomst
eruit komt te zien, kan niemand
voorshands voorspellen. Wel is nu al
duidelijk, dat vele gezinnen in financiële problemen zullen komen. Gelet
op de hoogte van onze contributie,
is een negatief effect daarvan op ons
ledenbestand niet als onwaarschijnlijk
uit te sluiten. u
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TR OMP BOAT RACE S

B E S TU UR S M E D EDE LI NG

Corona en andere zaken

Tromp Boat Races

vervolg van pagina 5, kolom 3,4

over het roeien op 1,35 m. De
verwachting is dat hier 24 juni een
besluit over komt. Daarna passen we
het protocol weer aan als er weer een
nieuw stapje genomen mag worden.

Lees het laatste nieuws
Naast het roeien moet er ook nagedacht worden over andere zaken, zoals de zaaltraining die we elke winter
hebben. Deze kan niet in de vorm
zoals dat tot nu toe is gegaan. Warmlopen en werken met tweetallen lukt
niet op 1,5 m in de zaal; ook zouden
we in een circuitvorm telkens alle
onderdelen moeten ontsmetten. Het
is dan ook nog maar de vraag of er
weer zaaltraining komt. Een optie is
ook om een training buiten te doen,
in wat voor vorm dan ook.
Jeugdleden

Een van de speerpunten van de KNRB
is op dit moment om landelijk meer
jeugdleden te werven. Het aantal
jeugdleden bij de roeiverenigingen
is de afgelopen jaren gedaald en met
name uit de ARB-hoek is hiervoor
aandacht gevraagd bij de roeibond.
Ook op Tromp zijn we aan het
bekijken hoe we hier mee omgaan,
een optie is om bv. in september
iets met schoolroeien te doen. Mooi

Minke Fischer

om te zien is wel dat de afgelopen
1,5 maand het aantal jeugdleden bij
Tromp iets lijkt te stijgen. In de 
huidige jeugd/juniorenblokken
nemen Tromp-jeugdleden vriendjes
en vriendinnetjes mee om kennis te
maken met het roeien. Ook is een
groep oudere jeugdleden bezig met
het organiseren van een aantal dagen
in augustus op Tromp, een mooi
initiatief!
Nu er binnen roeiend Nederland weer
geskifft mag worden zijn er ook een
aantal wedstrijdorganisaties aan het
nadenken over het opstarten van hun
wedstrijd en hoe deze vorm te geven.
Onze eigen geweldige TBR-commissie
is hier ook alweer druk mee bezig,
met overleggen met diverse instanties over wat wel en niet mogelijk is.
Vooralsnog lijkt het erop dat er door
senioren/studenten en masters alleen
mag worden geskifft. Voor junioren
zijn meerdere boottypes mogelijk.
Maar nogmaals, niets is hierin nog
zeker. Iets waar ook terdege rekening
mee gehouden moet worden is bv.
het aantal personen dat kan/mag
rondlopen op ons terrein tijdens de
wedstrijd. u

Komt er een editie 2020?
Covid-19 heeft het roeien in heel
Nederland grotendeels tot stilstand
gebracht. Gelukkig kunnen we voorzichtig weer in een bootje ons eigen
roeiwater op. Voor wedstrijden ligt dat
anders. De KNRB had alle wedstrijden
afgeblazen tot september.
Voor Tromp ligt er de vraag: wat betekent dit voor onze Tromp Boat Races?
Die staan dit jaar gepland op 17 en
18 oktober. De TBR-commissie is in
overleg gegaan met iedereen die daar
iets over te zeggen heeft. Dat zijn om
te beginnen het bestuur van Tromp,
de KNRB en de gemeente Hilversum.
De KNRB zou het fantastisch vinden
als we een, beperkte, wedstrijd 

TBR in 1988. Foto: Rietje Dikken

kunnen organiseren. Het Trompbestuur staat er ook
positief tegenover.
Voorwaarde is wel
dat de wedstrijden
op een veilige manier, volgens de geldende richtlijnen,
uitgevoerd kunnen worden. Voor het
bestuur is het ook belangrijk dat de
wedstrijd financieel haalbaar is. Ook
de gemeente Hilversum staat er welwillend tegenover. Voor de gemeente
is het van belang dat de richtlijnen
goed worden gevolgd. Dat betekent
bijvoorbeeld: 1,5 meter moet gerealiseerd kunnen worden, het aantal
mensen dat tegelijkertijd op het terrein is, moet beperkt blijven.
Wat zou er, rekening houdend met al
deze voorwaarden, wel kunnen? Dat
zou kunnen zijn een wedstrijd met
een beperkt aantal deelnemers, alleen
skiffs voor senioren, meermansboten
voor junioren (tot 18 jaar), minder
deelnemers per blok, de blokken verder uit elkaar, zodat er meer ruimte is
om de boten in het uit het water te
brengen. En geen publiek.
Dat zou een totaal andere wedstrijd
worden dan we gewend zijn.
Uit de roeierswereld krijgen we positieve reacties dat we de voorbereiding willen gaan doen. Samen met
het bestuur heeft de TBR-commissie
besloten om serieus de mogelijkheden te onderzoeken. We zouden er
trots op zijn als het ons lukt om in
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TR O M P B OA T RA C E S
deze nieuwe omstandigheden de TBR
2020 toch in een of andere vorm te
laten doorgaan. Het Covid-virus heeft
een enorme impact op het dagelijks
leven van iedereen. Gelukkig zijn we
nu in het stadium dat het openbare
leven weer voorzichtig op gang kan
komen. Niet meer zoals het was, maar
zoals het nu kan. Op die manier wil
Tromp de vraag van wel/niet een TBR
graag aanvliegen: wat kan er wel?
We realiseren ons goed dat we de
TBR alleen kunnen organiseren als
er voldoende Tromp-leden zijn die
mee willen helpen met de organisatie.
Daarom zouden we van jou willen
weten:
Als Tromp dit jaar een TBR organiseert, die aan alle richtlijnen voldoet,
zou jij dan (weer) willen meedoen als
vrijwilliger?
Heel fijn als veel mensen die vraag
willen beantwoorden. Dat kan via dit
enquêteformulier

J E UGD/COMPETITIE
Minke Fischer

Taartenrace
zondag 21 juni
Voor iedereen is het een rare tijd door
corona. De wedstrijdjunioren hadden de hele saaie winter getraind en
keken uit naar het wedstrijdseizoen.
Het kon niet snel genoeg beginnen.
En toen kwam corona en lag alles
stil en werden de wedstrijden afgelast. Gelukkig mochten de junioren
weer gaan skiffen. Ook de jeugd- en
competitiegroepen waren blij weer te
mogen roeien. Maar de wedstrijden
zijn nog niet opgestart.

WE DST RIJDJU N IO RE N
Anne-Claire van Wijngaarden
Wedstrijdjongens:
Carel van Daelen
Wedstrijdmeisjes:
Marit van Ommeren u

Uitleg over de westrijd op gepaste afstand.
Prijsuitreiking.

Na al het skiffen van de afgelopen weken leek het ons dan ook leuk om een
kleine wedstrijd met elkaar te roeien.
Als prijs geen medaille maar door de
coaches gebakken taarten die daarna
gezamenlijk werden opgegeten.

https://nl.surveymonkey.com/r/XGBRXKV

of
via een bericht aan
Alvast bedankt.
De TBR-commissie u

Met prachtig weer en goed meewerkende motorboten konden de 36
deelnemers van 13-18 jaar een mooie
wedstijd roeien over 1000 m. Ze waren allemaal bloedfanatiek.

[Redactie] Laatste nieuws (lees ook de website):

Winnaars:

vrijwilligers@trompboatraces.nl

Ploegroeien is vanaf 1 juli toegestaan.
Concreet betekent dit voor de sport dat vanaf
1 juli overal weer gesport kan worden en ook
weer wedstrijden en competities georganiseerd
mogen worden.

dd 24/6

Jeugd tot en met 14 jaar:
Floor van Ommeren
Competitiejongens:
Barend Hupkes
Competitiemeisjes:

Een van de
taarten.

EK-project junioren
Beslisssing op 24 juni
Alle wedstrijden, inclusief de WKjunioren en Coupe, de EK-junioren,
werden niet afgelast, maar uitgesteld.
Woensdag 24 juni wordt de beslissing
genomen of dit evenement dat in Belgrado gehouden zal worden, verroeid
gaat worden.
De bondscoach heeft de gezamenlijke
trainingen met een groep meisjes,
die al trainde voor de WK, opgestart
zodra er weer in ploegen geroeid
mocht worden. Om ook de roeisters
die droomden van een internationale
uitzending naar de Coupe de la Jeunesse ervaring op te laten doen, zijn
Anita Meiland (de Amstel) en Gerrit
Corbijn (de Hunze) na overleg met de
bondscoach gestart met een project
om ook een 8 te laten inzenden met
roeisters die volgend jaar nog junior
zijn. De afgelopen 2 zaterdagen waren
hiervoor 22 meiden op de Bosbaan
aan het trainen. Van deze groep zijn
nu nog 12 meisjes over, waaronder
Nora Stokvis en Marit van Ommeren
(zie foto), die er erg op gebrand zijn
om in de 8 te komen. Halverwege juli
zal de beslissing vallen wie er definitief in de 8 mogen plaatsnemen voor
het EK eind september. u

10

CO L UM N

IN F O RM A T IE F

Aiksas

Roeien met de riemen...
Bek-snoer-gedoe
‘Huhhh … huhhh …’ weet ik met
moeite uit te brengen. Het knelt en
ik krijg mijn bek niet open. Schurend
langs de rand van het nest en gebruikmakend van een uitstekend takje, weet
ik het elastiek naar achter te schuiven.
Een sná-vel-kap-je. Niet te geloven.
Mijn vrouwtje heeft een stapeltje weten
te scoren bij Natuurmonumenten. Dat
is onlangs weer opengegaan. Ik zag haar
aan komen vliegen met wapperende
zeiltjes in haar bek en was eerst oprecht
nieuwsgierig op welke markt ze nu
weer was gaan shoppen maar toen ze
eenmaal geland was en de aanwinsten
op het nest had uitgespreid, begreep
ik dat haar oogst een onverwachte
wending aan mijn leven ging geven.
De kapjes moesten niet IN maar OM de
bek. Ook om die van mij. Mijn vrouwtje is altijd goed op de hoogte van de
ontwikkelingen in meeuwenland. Ik
niet. Ik ga het liefst mijn eigen gang.
Wij mannetjes laten ons de les niet zo
gauw lezen. Zeker als dat een aanzienlijke beperking van onze vrijheid
betekent. Maar volgens mijn vrouwtje,
met wie ik het overigens buitengewoon
getroffen heb zoals jullie weten, is
het nu beslist noodzakelijk dat ik een
snavelkapje omdoe ook al vlieg ik altijd

in de vrije natuur, ook al ben ik immer
in weer en wind buiten, ook al blijf ik
netjes uit de buurt van vreemde vogels.
Het is maar goed dat wij meeuwen
geen spiegels hebben, want ik zou de
aanblik van mijn onberispelijke, aantrekkelijke uiterlijk, grotendeels verstopt
achter een scheefgeknipt schaamlapje
niet kunnen verdragen. Trouwens, vissen gaat ook niet met zo’n ding terwijl
ik best trek heb in een baarsje. Zouden
de vissen ook beklapjes bij Natuurmonumenten hebben opgehaald? Rare
tijden. Gelukkig, vliegen lukt nog wel.
Eerst maar eens langs Tromp. Daar
hebben ze misschien ook wel last van
problemen met gezichtsherkenning. Ik
land onzichtbaar achter de schoorsteen
en zie tot mijn vreugde dat jong en oud
lachend met bootjes aan het sjouwen
is. Zonder dat ze iets om hebben wat
hen, zoals mij nu, de adem beneemt.
Dat raakt me, dat ontroert me zelfs. De
roeiers weer op het water, wat heb ik ze
gemist. En ook die bekende koppen, die
fanatiekelingen en die aardige dames
die foto’s van de natuur maken en die
stoppen als er een groep ganzen in het
water drijft, die beginners met de blauwe bootjes en de mensen met de toeters
en de bellen, kijk nou toch, ze zijn er
weer! Maar toch mis ik iets … maar wat

 ga naar inhoudspagina

dan? Oh, ik zie het al. Alleen C-eentjes
en zogenaamde skiffjes. En ook geen
koffiedrinkers op het terras. Dus niet
lekker snoepen van kruimeltjes heerlijke
appeltaart en dat is, ondanks dat ik mijn
bek nu niet open kan krijgen, nog een
tegenvaller voor een brave doch alerte
luistermeeuw. Het ding begint me inmiddels danig de keel uit te hangen. Ik
ga maar eens terug naar mijn vrouwtje.
Zou zij inmiddels gewend zijn aan dat
harnas om haar snavel? Of heeft ze,
net als ik, schoon genoeg van dat hele
bek-snoer-gedoe? En nu ik de Trompers
zónder heb gezien, is het toch zeker
voor ons, meeuwen, ook klaar met die
malle, a-sexy vertoning? u
3 tm 6 augustus roeikamp
voor de jeugd bij Tromp.
Veel kinderen gaan deze zomer niet op vakantie. Daarom organiseren we bij Tromp in
augustus een jeugdroeikamp voor kinderen
tussen de 10 en 14 jaar oud. Het jeugdroeikamp
is vanaf 3 augustus tot en met 6 augustus.
Alle kinderen zijn welkom, zowel kinderen die
al lid zijn, als kinderen die graag eens willen
kennismaken met roeien. Naast roeien onder
leiding van ervaren instructeurs, zullen er spelletjes worden gedaan in en om het water, is er
een masterklas van WK-roeiers en natuurlijk

Redactie

MAC-advies
inspraakronde
In de uitgave nummer 2 van het
TrompMagazine plaatsten we een
artikel over de MAC.
Hierin werd nog eens uitgelegd hoe
de leden van de MAC zich inzetten en
de belangen behartigen van de zeven
categorieën van onze vloot.
Zij baseren hun advies aan het bestuur
op de behoefte aan boottypen en
bijvoorbeeld gewichtsklasse.
Het is natuurlijk mooi als het b
 estuur
accoord gaat tijdens de alv en later
zo’n nieuwe boot gedoopt kan
worden voor de desbetreffende groep
roeiers.
Het is jammer te horen (het luisterend oor van de redactie waart op
Tromp) dat soms zo’n nieuwe (lange)
boot tegen de oorspronkelijke bedoeling in ‘aangepast’ wordt. Kan dat
dan? Het lijkt de redactie dat de MAC
hierin een controlerende taak kan
hebben.

een bonte avond. Ook zorgen we voor lunch en
avondeten. De kinderen slapen thuis. Natuurlijk
wordt er rekening gehouden met de laatste
instructies m.b.t. Covid-19, maar dat mag de
pret niet drukken! Iedereen die nog kinderen
kent in de leeftijd 12-14, stuur ze door naar

https://www.ctromp.nl/roeikamp

voor meer

informatie en inschrijving.

 ga naar volgende pagina

Ergens in de komende maand zal
het voor alle leden mogelijk zijn te
reageren op de voorgestelde keuzes
van de MAC. Tijdens de alv in het
najaar wordt het MAC-advies definitief en vervolgens vlootplan. u
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J E U G D R OE I E N
Marjolijn Kreuning

Nelly Kostelijk

Nieuwe jeugdleden zijn met roeien gestart

Het sein op groen

Oefenenen met een glimlach
Begin mei mochten de jeugdleden
t/m 18 jaar weer in de skiff. Wat was
iedereen blij om te mogen roeien en
elkaar weer te zien.
Er is een heel schema in elkaar gezet
om iedereen te kunnen laten roeien,
en toen half mei ook de volwassen
leden mochten roeien is het schema
weer aangepast.
Nieuwe tijdstippen om te roeien; dat
was even wennen, en toen dit allemaal
weer liep zijn er nieuwe leden gestart.
Op een zonnige Hemelvaartsdag
zijn we begonnen met 5 à 6 13 t/
m15- jarigen van de wachtlijst. Ze
werden ontvangen door Paul, Hadewych en Marjolijn. Na de indeling in
de boten waren ook Nora en Sarah,
twee wedstrijdroeiers, aanwezig om
de kinderen hun eerste les te geven.
Wat was het leuk om te zien hoe de

Op 8 mei jl. werd tot onze grote
vreugde het sein op groen gezet!
Hieronder een impressie van het
opstarten van de lessen voor volwassenen.
nieuwe kinderen hun eerste halen
maakten. Voor Nora en Sarah een hele
uitdaging, want hoe leer je iemand
roeien, iets dat voor hen zo vanzelfsprekend is; ze losten dit op door het
voor te doen. Dit groepje is inmiddels
gegroeid naar ongeveer 7 à 8 kinderen en zij krijgen nu twee per week
instructie zodat ze straks makkelijk
kunnen aansluiten bij leeftijdsgenootjes.
Ook zijn er zeven 11- en 12-jarigen
van de wachtlijst begonnen met hun
eerste lessen. De een heel onwennig
in de boot, de ander heel stoer. Wat
was het leuk om te zien dat er eerst
heel serieus wordt gekeken en dan,
als er een paar halen door de haven
worden gemaakt, er een glimlach van
oor tot oor verschijnt.
De groep wordt in de komende weken uitgebreid met nog 3 leden. Ook
tijdens deze instructie is er weer hulp
van de wedstrijdroeiers, die het met
veel enthousiasme doen. u

 ga naar inhoudspagina

We mochten op 13 mei beginnen met
de instructie. Maar niet de gehele instructie. Nee, alleen de eenpersoonsboten mochten gebruikt worden.
Dus de C-eentjes en de skiffs. En ook
alleen maar op drie door het bestuur
vastgestelde dagen. En op afwijkende
tijden: dat werden dus de woensdagochtend van 9.30 tot 11 uur, de donderdagavond van 19.30 tot 21.00 uur,
en de vrijdagochtend van 9.30 tot 11
uur. We kregen vaste blokken, met een
vaste botenreservering. De kleedkamers, de toiletten, de ergometers, de
soos, alles bleef dicht.
Dat betekende inventariseren welke
leerlingen daarvoor in aanmerking
kwamen en welke instructeurs bereid
gevonden konden worden les te
geven. Want niet iedereen wilde al in
aanraking met anderen komen vanwege de coronabesmettingen.
Gelukkig waren er voldoende trouwe
instructeurs bereid om les te willen
geven. Dank hiervoor!

 ga naar volgende pagina

Nu de leerlingen nog. Voor de skiff
leerlingen waren al voor de coronatijd
indelingen gemaakt van de dagen
waarop ze les zouden krijgen. Maar
die lessen waren op de avonden en nu
moest het merendeel naar de ochtenden verplaatst worden.
Dat werd dus weer bellen en mailen
om te kijken wie wanneer les wilde
krijgen. Dat was nog lastig want we
hadden wel skiffs maar er moest ook
nog rekening gehouden worden met
de beschikbare boten in de gewichtsklassen. En we hadden ook nog boten
nodig voor de meevarende instructeurs.
Op mijn bureau lagen grote vellen
papier om alle wensen van iedereen
over de dagen en de boten en de
instructeurs te noteren en samen te
voegen. En steeds als ik dacht: nou is
het klaar, kwamen er weer wijzigingen. Men wilde toch liever dit of dat.
En welke boot ze dan zouden krijgen
en welke instructeur etc. etc. Een paar
honderd mails heb ik wel moeten
beantwoorden. Uiteindelijk bleek dat
acht personen niet ingedeeld konden
worden. Pieter Berkel en ik mochten
als uitzondering aan vier leerlingen
les geven op de maandag- en de
dinsdagavond. Dat was fijn, zo kon
iedereen toch roeien. Maar wat bleek:
we kregen geen vaste bloktijden en
reserveringen. En de dag ervoor zat
heel Tromp achter de computer om
boten te reserveren juist op diezelfde dagen. Uiteindelijk zijn er vier
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leerlingen toch overgeplaatst naar de
ochtenden.
Voor de C-eentjes was het minder
ingewikkeld. Voor degenen die nog
les moesten krijgen waren voldoende
boten beschikbaar. Wie niet op de
beschikbare tijden kon had pech. Ze
konden wel op alle beschikbare tijden
zelf roeien en oefenen.
We hadden begin mei ook besloten
dat er geen nieuwe leerlingen van de
(hele kleine) wachtlijst uitgenodigd
zouden worden. In het begin van de
lessen zit je namelijk te dicht op ze
met lesgeven. En het probleem loste
zich vanzelf op. Want helaas zijn er tot
nu toe maar drie nieuwe aanmeldingen binnengekomen. Deze drie gaan
begin juli starten met de lessen op de
woensdagochtend. Gelukkig zijn er
ook geen opzeggingen binnengekomen. Men blijft trouw aan Tromp in
deze roerige tijden.
Op 1 juli gaat de soos weer open
(met allerhande beperkingen) maar
we kunnen na het roeien weer gezellig met elkaar napraten. Nu nog
wachten op de toestemming om weer
te mogen roeien in meermansboten.
En dan begint voor de instructie het
regelen en organiseren weer opnieuw,
om het iedereen naar de zin te maken.
u
Roeiers uit niet-eenhuishouden mogen nu ook
samen roeien. Lees het nieuws op de site! [red.]

HISTOR IE
Redactie/ pjb

Graven naar historie op het paardenweitje?
Een foto
gemaakt rond
1936 bij
Tromp waarop
je personen
ziet balanceren Foto: archief Hein Valkenburg
op planken
tussen bergen zand met op de achtergrond de huidige Vreelandseweg en
daarachter een boerderij, bracht mij
op een zoektocht naar informatie over
dit pand.
Volgens onze alwetende archivaris
Hein Valkenburg zou een zoon van
deze familie zelfs lid van Tromp zijn
geweest. Over de boerderij kom ik tot
nu toe verder niets meer te weten.
Aan de oostzijde van Tromp lagen de
vloeivelden van de rioolwaterzuivering.
Na 1966 ontstond hier het woongebied de Kerkelanden. De naam Kerkelanden was ontstaan nadat in 1481
dit grondgebied aan Naarden werd
toegewezen om de opbrengsten te
kunnen gebruiken voor de restauratie
van de kerk van Naarden.

werd de verlenging van de
Bodemanstraat(weg) met het Joods
kerkhof. Parallel aan de Bodemanstraat
loopt nog steeds
de Heidestraat, die
eindigde bij de hei
naar Loosdrecht.
De Bodemanstraat,
toen Bodemansweg,
liep vanaf de Hondenbrug door tot
aan de Tolakkerweg
die met een bocht
uitkwam op de
Loosdrechtseweg.
Even verderop
richting OudLoosdrecht lag
de Raaweg die de
Loosdrechtseweg
verbond met de
Steenenbrug en Gooische Vaart
(Beresteinsevaart). De Raaweg liep
daar langs het landgoed Nieuwenoord. Het waren natuurlijk allemaal
smalle, waarschijnlijk onverharde,
landwegen.

Wegenplan

Als je oude kaarten en nieuwe kaarten
vergelijkt, dan kom je tot de conclusie
dat de Raaweg ooit over ons paardenweitje liep. Het Hilversums Kanaal
doorbrak in 1936 deze verbinding.

De Vreelandseweg langs het kanaal
was toen een totaal nieuwe weg vanaf
Hilversum – bij de Horstermeer bestond indertijd al een Vreelandseweg.
De Vreelandseweg in 1936

 ga naar inhoudspagina
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Tegenwoordig heet dat stuk weg
bij de sportvelden nu al langer het
Kininelaantje
Een tijdlang
stond hier
een kininefabriek. Het
terrein van

Tromp

Nieuwenoord raakte bij het graven
van het Hilversums Kanaal grond kwijt
aan het kanaal en de havenarmen.
Nieuwenoord werd midden negentiende eeuw een tijd bewoond door
landschapsschilder Bodeman. De
eerder genoemde straat liep langs het
terrein van Bodeman.
NB.: Het landgoed Beresteyn lag
circa 1750 bij de ’s-Gravelandsevaart,
noordelijk van de Beresteinsevaart, de
toenmalige Hilversumsche Vaart.
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S OOS NI E U W S
Nellie Kamer

Het terras is al aangepast aan de 1,5
meter afstand. Het is niet toegestaan
om het (zware) meubilair te verplaatsen.

1 juli: soos en terras mogen open
Per 1 juli mogen de soos en het terras
bij Tromp weer open.
Hieronder staan de maatregelen die
zijn genomen om mogelijk te maken
dat we ons met z’n allen kunnen houden aan de 1,5 meter afstand:
Er is eenrichtingsverkeer in de soos:
via de voordeur naar binnen en via
de achterdeur naar het achterterras
naar buiten. Dit wordt aangegeven
door op de deuren geplakte, dubbelzijdig geprinte borden met de
teksten INGANG/GEEN UITGANG en
UITGANG/GEEN INGANG.
In de hal hangt een apparaat met ontsmettingsmiddel voor de handen.
De soos is volgens de 1,5 meter
afstand ingericht, de tafels zijn aaneen
gezet en de overtollige stoelen zijn
tijdelijk elders opgeslagen.
De deuren naar het haventerras blijven gesloten, dit wordt met een dubbelzijdig geprint bord aangegeven.
Op 1,5 meter afstand van elkaar, aangegeven op de vloer, kan men koffie/
thee etc. halen aan de bar. Er hangt
aan twee zijden plexiglas boven de

Bovenstaande instructie is opgehangen bij de ingang van de soos. u

Bardiensten
Het rooster is nog bijna leeg.
Het is fijn als je snel je bardienst
invult op korte termijn.
De coördinatie van de bardiensten
is in handen van sooscommissielid
Paul Arnold. Via e-mail te bereiken
op bardienst@ctromp.nl
Inschrijven via: Bardienst plannen

bar, één aan de voorkant tot aan de
koffiemachine en één aan de zijkant
(prijzenkastkant) boven de mobiele
tafel die aan de bar is geschoven.
In ieder geval gedurende de maanden
juli en augustus staat er één persoon
in de bar.
Leden die behoren tot risicogroepen, leden met corona-gerelateerde
klachten zoals verkoudheid, koorts en
benauwdheid en leden die huisgenoten hebben met deze klachten zijn
vrijgesteld van bardienst, en kunnen,
indien ingeroosterd, zich tot op de
dag zelf afmelden.
Leden van de sooscommissie houden
in het begin van deze periode toezicht op de gang van zaken.
Er kan alleen met pin worden betaald;
dit is sowieso al geruime tijd de enige
mogelijkheid.
In de gang bij de toiletten hangt de
instructie om goed op de 1,5 meter
afstand te letten.

 ga naar inhoudspagina
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Een foto uit begin 1936. De bocht bij de
boerderij is duidelijk herkenbaar. Links ligt
nog een baggervaartuig bij de ingang naar
de oostelijke ’s-Gravelandsevaart.
Van de Vreelandseweg is nog niks merkbaar.
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S L A V E R NI J 1 6 09
Maarten Harpertszn Tromp

Ik was slaaf
Een nare geschiedenis

‘Ik, Maarten Tromp, wil toch wel wat
kwijt over mijn slaventijd. Het was
horrible!
Ik heb een gedegen opvoeding gehad
en heb leren schrijven, lezen en ook
rekenen.
Als negenjarige ben ik als scheepsjongen voor het eerst de zee opgegaan
op het schip van mijn vader – u weet
wel Harpert Maertenszn – het fregat
Olifantsdorp. Mijn vader is sinds 1607
betrokken geraakt in de campagne die
heeft geleid tot de Slag bij Gibraltar.
Het fregat voert nu meestal patrouilles
uit, vaak op het Kanaal.
De Olifantsdorp waarop ik meevaar
raakt in 1609 in gevecht met schepen
van de zeerover Easton. Die Easton, of
Eston, is al sinds 1602 met goedkeuring van die koningin in Engeland,
Elizabeth, aan het heen en weer zeilen
bij Newfoundland om hun vissersvloot te beschermen, maar hij mocht
ook gewoon andere schepen overvallen als privateer. Nou, als je het mij
vraagt – niemand heeft dat tot nu toe
gedaan – had die knul het roofzuchtige in zijn genen door zijn voorouders
die meededen met de kruistochten.
Maar om nou niet direct een kort
verhaal lang te maken: tijdens de
strijd met die Easton is mijn lieve

R EDACTIONEEL
barmhartige vader gedood door een
kanonskogel en is ons schip ook nog
geënterd. Als gevangene ben ik tot
mijn afgrijzen als jong jochie tot slaaf
gemaakt. Het is iets wat je een ander
niet toewenst. Pas na twee jaar zijn we
vrijgelaten en ik ben nu net thuis.
We hebben het er niet meer over: “Do
not mention mijn slaventijd”.’ pjb u
Beste meneer Tromp, als redactie moeten we u een
klein beetje corrigeren: u was niet echt een slaaf,
u zat in gevangenschap van een zeerover die geld
wilde zien.
De slavenhandel na uw tijd, dat was verschrikkelijk. De Ruyter was ook geen slavenhandelaar,
maar hij veroverde wel voor Holland kusten van
Afrika en werkte daarmee indirect aan de handel. Zijn standbeeld hoeft echt niet de Schelde in.
De Afrikaanse koningen van verschillende stammen merkten dat ze hun gevangenen en slaven
beter bij de westerlingen konden inleveren, omdat
ze daarmee rijk werden. Hoe triest is dat.
In Egypte, lang voor de geboorte van Christus,
waren er ook slaven.Tempelslaven, vrijwillig
weliswaar, moesten landbouwkundige taken
verrichten, terwijl zware arbeid zoals graven en
bouwwerken maken onder de gedwongen arbeid
viel, ook slavenwerk.
In het oude Griekenland was slavernij een gangbare praktijk. Dat kon gebeuren door een schuld.
Of men was lijfeigene. Op die oorlogsschepen was
het natuurlijk ook niet leuk als gevangene.
De Hollandse zeeheld Piet Hein – die ook negen
jaar gevangen geweest is – speelde geen enkele rol
bij de slavenhandel in de Gouden Eeuw:
‘Hij was al dood toen Nederland met de slavenhandel begon in 1636.’
Slavernij werd pas in 1863 verboden ... u
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Heb je het al
gelezen?
Hoe houden Tromp-leden zich op de
hoogte van belangrijke berichten en
ander nieuws op de vereniging?
Een interessante vraag, die door de
jaren heen terug komt.
Op Tromp bestaan twee duidelijke
peilers voor informatie: de website en
het clubblad TrompMagazine.
Daarnaast verschijnt af en toe een
Nieuwsbrief. Urgente berichten
worden per ledenmail verzonden,
herkenbaar aan het afzenderkopje
HRV Cornelis Tromp. Bijvoorbeeld de
aankondiging van een alv.
Deze maanden mogen de mededelingen van het bestuur over coronamaatregelen niet gemist worden.
Toch blijkt dat ‘men’ niet weet dat op
dit moment familieleden in een twee
mogen roeien. Hoe komt dat?

De ‘kriebelaartjes’ kruipen verder.

Het beeld ontstaat dat veel leden
mailberichten buiten het ‘zakelijke’
verkeer niet lezen, wegzetten of in
hun spam laten terechtkomen.
Zo mis je ook natuurlijk de aankondiging via de webmasters van het
uitkomen van de ‘nieuwe’ uitgave van
het TrompMagazine met de link naar
de pdf.
Sommigen gebruiken veel hun
telefoon, bijvoorbeeld om een boot
te reserveren en – zeggen ze – zien
verder daarbij niet de rest van de site.
Anderen laten weten, bij navraag, dat
ze weinig op de website (nieuws)
kijken. Waarom?
Mogelijk dat u een mening hebt?
Graag uw verhaal printen en bij de
bar deponeren. Wij gaan dat lezen.

Gelukkig kunnen we vanaf 1 juli ook
weer communiceren onder het genot
van een kop koffie en thee. pjb

Reinout van Vliet heeft de Houttuyn onder handen.
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L EDE NA D M I NI ST RA T I E

HE RINNER ING

Evert Kruithof
NIEUWS VAN DE
LEDENADMINISTRATIE (2020-4)
Nieuwe jeugd- en juniorleden in de instructie:

Willem van der Wal		
Tommy Fahy		
Lisanne Bax		
Massimo Alberelli		
Zoë Fahy			
Charlotte van Drecht
Gerben Sluis		
Marnix Yucel		
Hidde Brunia		
Devi Slijp			
Hidde Oost		
Charlotte IJsseldijk		

2006
2004
2005
2006
2006
2007
2009
2008
2007
2008
2009
2008

Niet helemaal Tromp, maar voor mij
wel behorend bij Tromp.
De ‘grote boot’ vaart inmiddels al een tijdje niet
meer en binnenkort staan de kenmerkende silo’s
en het kraantje er ook niet meer want het
terrein is verkocht en er gaat iets anders

Nieuwe leden met roei-ervaring:

Esther Wubben		
Quinten van der Horst
Ruben van der Eerden
Welkom en veel roeiplezier!

1964
2003
1998

gebouwd worden.

Student-lid			

Roos Verbruggen		
Gewoon-lid		

Auke Kuiper		
Heico Breek		
John Slingerland		
Annelies van Amerongen

Voor algemene informatie over de
vereniging en haar activiteiten
info@ctromp.nl
(zie op de site verder onder: ‘Vereniging’,
‘Recreatie’ en ‘Lid worden’)

Beschermheer van de vereniging:
P.I. Broertjes, burgemeester van Hilversum

Het dagelijks bestuur bestaat uit voorzitter,
secretaris en penningmeester, gezamenlijk
bereikbaar via
db@ctromp.nl

voorzitter

Edwin van der Voort

voorzitter@ctromp.nl

secretaris

Wynand Inkelaar

secretaris@ctromp.nl

Jan Brugman

penningmeester

Bij deze vast een herinnering.

penningmeester@ctromp.nl

Ellen Brouwer

Allard Tempel

commissaris materiaal

commissaris.materiaal@ctromp.nl

commissaris opleiden

Saskia Teppema

commissaris.opleiden@ctromp.nl

OPZEGGINGEN PER 31.12.2019
Junior-lid			
Lid vanaf

Daan Gudde		
Oliver Rowe		
Julian Peschar		
Ole Scherpel		

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

commissaris wedstrijden

2016
2015
2019
2016

Wim ten Have

commissaris.wedstrijdroeien@ctromp.nl

commissaris recreatieroeien Tanja Stropsma
commissaris.recreatieroeien@ctromp.nl

ledenadministratie

Lid vanaf

Evert Kruithof

2019

ledenadministratie@ctromp.nl

Lid vanaf

toercommissie

2008
2019
1999
2016

Zeg op tijd op! Het verenigings- en contributiejaar eindigt op 31 december. Opzeggen vóór
1 december door een e-mail te sturen naar
ledenadministratie@ctromp.nl

Hetty Goutier

toercommissie@ctromp.nl

midweekroeien

Truus Dekker

truusd@casema.nl

De zeilwherry ‘Ibis’ in 1988. Foto van Rutger
Murk, oud-Tromplid.
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De diverse taken van de bestuursleden zijn
te vinden in het organigram-tromp [zie in de
‘bibliotheek’, zoek op organigram]

 ga naar volgende pagina

Alle bestuursleden zijn op een gezamenlijk
e-mailadres bereikbaar via
bestuur@ctromp.nl
inschrijvingen wedstrijdveteranen +
clubploegen
Wim ten Have
veteranencoordinator@ctromp.nl

aangepast roeien (roeivalidatie)
roeivalidatie@ctromp.n l
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 redactiemailbox voor het magazine en de site)
Yolande Krooshof, Stefan Schellings,
Pieter Berkel (lay-out, eindredactie TM)
advertenties TrompMagazine
pj.berkel@hetnet.nl
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Juniorentraining wordt steeds zwaarder ...

Foto: Astrid Hagen
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