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Interview met Marjolijn Kreuning
Marjolijn Kreuning houdt er niet zo van 
om in de spotlights te staan. Dat ze 
 tijdens de algemene ledenvergadering 
werd onderscheiden als Vrijwilliger van 
het jaar, ze ontving de Damsté-beker, was 
voor haar een grote verrassing. 
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Voor iedereen is het fijn dat officieel  
op het terras gezeten kan worden en 
consumpties in de soos gehaald kunnen 
worden. Sinds 25 mei staat er naast de 
soos aan de zijde van het weitje een 
mooie, speelse tent.

Op zaterdag 22 mei werden twee boten 
gedoopt. De miezerige regen weerhield 
een aantal Trompers niet om aanwezig te 
zijn bij deze gebeurtenis.

Opnieuw van de hand van Marit Versteeg 
een uitgebreid interview, ditmaal met 
Marjolijn Kreuning, jeugdinstructie.

In deze uitgave van TrompMagazine 
nogmaals aandacht voor de ART. Op 
verzoek van de redactie verhalen Francis 
Bakker en Joke Mulock Houwer de start 
van de ART. 

Het ledenaantal van onze vereniging is 
in deze coronatijd helaas afgenomen, 
hoewel inmiddels ook een instroom is 
van nieuwe leden (zie de informatie bij 
Nieuws van de Ledenadministratie).
Voor de aanwas van jeugd is ook al 
 langere tijd aandacht. Binnenkort is er 
een roeiclinic voor de groep 7 en 8.

Op de openingspagina van de Tromp-site 
staat nu ook een link naar ‘jeugdpagina’s’ 
met een leuke video.

Met instemming van het bestuur is 
besloten dat de digitale edities – 2017 tot 
en met  2019 – van het TrompMagazine 
op het besloten gedeelte van de site 
geplaatst worden. 
De nieuwe uitgaven zijn nog wel open-
baar.

Redac
t i onee l  

TrompMagazine 
verschijnt  8 x in het jaar 

Nieuwe kopij:   17/6  2021Afbeeldingen 
De redactie verzoekt dringend alleen 
afbeeldingen te sturen die wij ‘om niet’ 
van de auteur mogen plaatsen.

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

TrompMagazine 2021

verschijnt rond:

27/5  23/6  1/9 13/10 24/11

 www.ctromp.nl

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

Arnoud Carp en Jaques Ahlrichs werken 

aan een kar voor een ‘vijf’.
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Wim ten Have, voorzitter

Uit de stuurstoel  
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Het wordt bijna saai om het weer over corona te 
hebben, toch beheerst het nog steeds ons dagelijks 
leven en ook dat van onze vereniging. Afgelopen 
maand hebben we wederom de gemeente Hilver-
sum een aantal malen gevraagd om verruiming van 
de maatregelen voor het roeien. Het laatste verzoek 
hebben we specifiek gericht aan het College van 
de gemeente. Op het moment van schrijven komt 
helaas de mededeling dat ook dit verzoek niet wordt 
gehonoreerd. Voor wat betreft de volgende stap uit 
het stappenplan van de overheid is nog niet duide-
lijk wat dit exact betekent voor de buitensport. We 
hopen er het beste van. De KNRB blijft samen met 
het NOC*NSF druk uitoefenen richting het minis-
terie. Onlangs hebben we wel een drietal tweetjes 
zo aangepast dat er op 1,5 m afstand in geroeid kan 
worden en we zien dat van deze mogelijkheid gretig 
gebruik wordt gemaakt.

Nu de terrassen weer open mogen hebben we ge-
zorgd voor extra overdekte buitencapaciteit voor de 
soos. We hebben een mooie tent aangeschaft zodat 
we met mooi weer maar ook met regen buiten kun-
nen zitten. Inmiddels kan er ook weer voor bardien-
sten ingeschreven worden.

We houden de moed erin en kijken vooruit. Er staan 
gelukkig weer activiteiten op de rol zoals een echte 
biatlon met toerroeien en fietsen in juli. We hopen 
in september weer aan een familie-BBR te mogen 
denken, wie weet ook aangekleed met wat extra’s. 
Wellicht kunnen we op deze manier ons lustrumjaar 
2021 toch nog een beetje extra cachet geven. En uit 
Oostenrijk kwam het mooie bericht dat de masters 
welkom zijn voor de FISA Masters kampioenschap-
pen Linz in september. Alles duidt er toch echt wel 
op dat het einde van de coronatunnel in zicht komt.

We kijken met spanning uit naar de Olympische 
Spelen komende zomer met hopelijk mooi roei-
spektakel. Nadat oud-Tromp-junior Veronique Mees-
ter in april al Europees kampioen is geworden heeft 
ze afgelopen weekend de laatste Worldcup van dit 
jaar in Luzern gewonnen. Wie weet zit er in Tokyo 
weer een medaille voor haar in het vat.

Blijf nog even roeien met de riemen die we hebben 
en blijf gezond! u

 

 ga naar volgende pagina ga naar inhoudspagina
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Zaterdag 22 mei was, ondanks de 
regenachtige omstandigheden, toch 
een bijzonder feestelijke dag voor 
onze vereniging omdat die dag maar 
liefst twee boten zijn gedoopt. 

Het betreft een skiff en een 4x-. Beide 
boten zijn van het merk Filippi, heb-
ben carbon riggers en zullen worden 
ingezet voor wedstrijden. Deze boten 
zijn overigens niet helemaal nieuw, 
waardoor wij ze tegen een gunstige 
prijs hebben kunnen kopen. De aan-
schaf van deze beide boten is in lijn 
met het MAC-advies 2021. Dankzij de 
gunstige aanschafprijs zijn wij erin 
geslaagd de 4x- versneld aan te schaf-
fen binnen het beschikbare budget 
voor 2021. 

Door de aanschaf van deze boten 
zullen zowel de Auke (skiff) als de 
Florisse (4x-) doorschuiven naar de 
vrije V3-vloot. In het verlengde hier-
van worden de Houttuyn (4x-) en de 
Claes (1x) doorgeschoven van de V3- 
naar de V4-vloot. Mede gezien het feit 

dat de skiffs, als gevolg van corona, de 
afgelopen periode erg intensief zijn 
gebruikt is het erg fijn om een extra 
skiff in de vrije vloot te hebben. De 
Auke is op dit moment al beschikbaar 
gesteld voor de vrije vloot en, getuige 
de hoeveelheid afschrijvingen, is deze 
boot binnen korte tijd snel ontdekt 
door veel roeiers. Ook hebben wij er 
vertrouwen in dat, na opheffing van 
de coronamaatregelen, de extra 4x- 
in de afschrijving goed van pas zal 
komen omdat 4x- boten erg populair 
zijn bij een brede doelgroep. Zodra 
de coronamaatregelen zijn versoepeld 
waardoor het roeien in een 4x- weer 
is toegestaan zal de Florisse beschik-
baar worden gesteld voor de afschrij-
ving. De Swartenhondt (4x+) is door 
Reinout opgeknapt en zal worden 
opgeslagen zodat deze boot voor spe-
cifieke doeleinden (bijvoorbeeld de 
najaarswedstrijd ‘Novembervieren’) 
ingezet kan worden. 

De 4x- is gedoopt door Allard Tempel 
en voorgeroeid door Lisanne Bax, 
Anniek van Beusekom, Suus-Anne 
Kruithof en Valerie Arends. Deze boot 
heeft de naam ‘Kortenaer’ gekregen. 

Egbert Bartolomeusz Kortenaer 
(Groningen ca. 1604 – Lowestoft 
13 juni 1665) was een Nederlandse 
 admiraal, zoon van een soldaat. 
In 1643 werd hij opperstuurman 
op het vlaggenschip van Maarten 
Tromp, de Aemilia, en bleef dat tot 
1647. In 1651 werd hij opnieuw 
stuurman  onder Tromp, nu op diens 
nieuwe vlaggenschip, de beroemde 
 Brederode. Op 10 april 1653 werd hij 
luitenant-commandeur. 
Kortenaer werd op 8 mei 1659 be-
noemd tot viceadmiraal na zijn held-
haftige optreden tijdens de Noordse 
Oorlog tegen de Zweden in de Slag in 
de Sont. Koning Frederik III van De-
nemarken benoemde hem bovendien 
tot ridder in de Orde van de Olifant. 
In 1665 kwam tijdens de aanloop 
naar de Tweede Engels-Nederlandse 
Oorlog de benoeming tot luitenant-

admiraal in de Admi-
raliteit van de Maze. 
Hij sneuvelde tijdens 
de Slag bij Lowestoft 
op 13 juni 1665.

Wij hebben overigens op Tromp 
eerder een 4x- gehad met naam 
Cortenaer (maar dan met een C). Dit 
was een houten Empacher boot die 
onder andere is gebruikt tijdens de 
junioren WK in 1988 die in Milaan is 
georganiseerd. 

De skiff is gedoopt door Mathijs Keij 
en voorgeroeid door Merijn Huys-
man. Deze boot heeft de naam 

‘Michiel’ gekregen. De boot is uiter-
aard vernoemd naar onze superzee-
held, Michiel de Ruyter, maar deze 
naamgeving is ook een knipoog naar 
Michiel Bartman (olympisch roeier in 
1996, 2000 en 2004 met als hoog-
tepunt de gouden medaille in de 
Holland Acht van Atlanta in 1996) die 
zijn roeicarrière bij onze vereniging is 
gestart. u   Zie ook foto hiernaast  ☛

BESTUURSMEDEDELING

Henk van de Bunt

Bericht van de
commissaris 
materiaal 

Foto’s: pjb

Doop van 4x- Kortenaer en skiff Michiel
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Vorig jaar oktober stonden de Tromp 
Boat Races al helemaal in de steigers, 
toen de wedstrijden op de valreep 
niet doorgingen. 
Binnen Tromp, en ook binnen de TBR-
commissie, leverde dat gemengde 
gevoelens op. Aan de ene kant jammer 
dat de wedstrijden niet door konden 
gaan. Een overweldigende hoeveel-
heid deelnemers werd teleurgesteld. 
En tegelijkertijd was er ook opluch-
ting. Want we namen wel een risico.  
Hoe zal het dit jaar gaan? We weten 
het nog niet. 
Van het KNRB-wedstrijdprogramma 
is alleen de NK-klein verroeid. En dat 
kon, omdat het onder de topsportre-
geling valt. 
Voor de 2 km-wedstrijden is er een 
plan ontwikkeld op de Willem-
Alexander Baan. Als er toestemming 
komt voor competitieve evenementen, 

dan gaat daar een aantal wedstrijden 
van start. De najaarswedstrijden zijn, 
net als wij, begonnen met de voorbe-
reidingen in de hoop dat de corona-
regels het dan weer toelaten. Met de 
huidige vaart van de vaccinaties heb-
ben we goede hoop dat er in oktober 
weer gevaren kan worden. Als de TBR 
doorgaat, dan zal het waarschijn-
lijk vooral een wedstrijd van kleine 
nummers worden: skiffs en tweetjes. 
En daarmee met een beperkt aantal 
deelnemers. 

We waren vorig jaar ontzettend blij 
dat veel Tromp-leden bereid waren 
om bij de coronaversie van de TBR 
vrijwilliger te zijn. We hopen dat dat 
dit jaar weer zo zal zijn. 

Voor nu wachten we vooral de ont-
wikkelingen af. u

In een diabestand uit 1965 (geheel ingescand 
en opgeknapt door Ruud Korswagen) een foto 
van de ‘oude’ Michiel, een overnaads blank 
gelakte oefenboot (gelijk de huidige C1).
[redactie]

Binnenkort komen drie groepen 
kinderen van 10 – 12 jaar met onze 
mooie roeisport kennismaken. Op 
dinsdag 1 juni en vrijdag 18 en 25 
juni zijn onze vlotten vol met jonge-
lui. Ze komen met hun gymdocen-
ten en we zijn heel blij dat we altijd 
weer vrijwilligers kunnen vinden die 
hen meenemen in de boot of op de 
ergometer. 

Kinderen van deze leeftijd leren het 
roeien net zo snel als dat ze leren 
fietsen. Ze hebben nog een natuurlijk 
gevoel van evenwicht en zeker in een 
C4 leren ze al heel snel wat de be-
doeling is. Voor hen is sámen roeien 
nog de grootste uitdaging, samen en 
tegelijk.

Houd dus de planner in de gaten 
want op dinsdag 1 juni zijn er 4 
boten tussen 10.00 en 12.00 uur ge-
reserveerd voor deze clinics en op de 
twee vrijdagen in de middag.

Mocht je een handje willen helpen, 
dan ben je van harte welkom. Stuur in 
dat geval een  mailtje naar 
junioreninstructie@ctromp.nl

Twee en half uur van jouw tijd 
 betekent wellicht dat we meer jeugd-
leden krijgen op Tromp en meer 
enthousiaste roeiers.

 ga naar volgende pagina ga naar inhoudspagina

WEDSTRIJDEN ROEICLINICS

Jetske Drijver / TBR

Tromp Boat Races 2021
Hoe gaat het dit jaar?

Saskia Teppema - commissaris opleiden

Roeiclinics voor groep 7 en 8

Op de Tromp-site openingspagina staat nu een 

link naar de ‘jeugdpagina’s’ met een leuke video 

over het jeugdroeien op Tromp.

https://www.ctromp.nl/jeugd-algemeen
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INTERVIEW

Marjolijn Kreuning (43) houdt er 
niet zo van om in de spotlights te 
staan. Dat ze tijdens de algemene 
ledenvergadering werd onderschei-
den als Vrijwilliger van het jaar, ze 
ontving de Damsté-beker, was voor 
haar een grote verrassing. Iedereen 
kon tijdens de zoom-vergadering 
zien hoe haar ogen groot werden en 
om haar mond een grote glimlach 
verscheen. Wie Marjolijn met ‘haar’ 
kinderen op de steigers van Tromp 
tegenkomt, ziet dat ze daar helemaal 
in haar element is. ‘Helemaal nu in 
coronatijd. Het lesgeven is nu echt 
m’n uitje.’

Al 22 jaar geeft Marjolijn instructie 
aan de jeugd. ‘Ondanks dat er veel 
stillag, heeft de jeugd maar ander-
halve maand niet kunnen roeien’, 
zegt ze trots. ‘De kinderen waren zo 
blij dat ze weer mochten roeien.’
Soms voelt ze zich wel eens de mama 
van de kinderen van Tromp. ‘Ja, je 
bent ze soms wel aan het opvoeden 
hier’, lacht ze. ‘Toen door corona de 
scholen dicht waren, liepen de kids 
echt over van de energie, omdat ze 

ook niet op het schoolplein konden 
spelen of gymnastiek hadden. Tromp 
was hun uitlaatklep. Ze hadden het 
heel gezellig met elkaar.’

In de winter kon er twee keer niet 
getraind worden door sneeuw en 
ijs. ‘Een keer ben 
ik met ze naar de 
hei gegaan om te 
spelen. Een van de 
ouders zorgde voor koek en zopie. 
De kinderen zaten in die tijd ook 
thuis. Ouders waren zo enthousiast 
dat we dat deden. En de kids hadden 
een hoop lol met elkaar. We maak-
ten samen een sneeuwpop, die mijn 
Tromp-mondkapje op kreeg.’

Marjolijn kwam in 1997 bij Tromp 
roeien, als student. ‘Ik woonde hier 
en mocht nog een jaar bij de juni-
oren meeroeien. Daarna ging ik op 
zaterdag naar de volwassenen, toen bij 
Truus Amesz. Later (in 
1999) ging ik zelf op 
zondagmiddag roeien 
bij een twintig-plus 
groepje en ging ik op 
zaterdagochtend jeugd-
instructie geven. 

Trouw aan de jeugd
Ze is de jeugd altijd 
trouw gebleven, en 
coördineert nu alweer 
een jaar of dertien de 
hele jeugdafdeling, 
die aanvankelijk nog 
uit drie lesgroepen 
bestond (ook een op 
zondagochtend), maar 
die inmiddels helemaal 
is samengevoegd. ‘De 

laatste jaren is er 
wat minder animo, 
vandaar dat we wat 
extra activiteiten 

doen om weer meer jeugd te werven.’

Marjolijn is single en heeft geen kin-
deren. ‘Ik ben gewoon nog nooit de 
juiste tegengekomen. Misschien heb 
ik er ook geen behoefte aan. Ik kan 
prima in m’n eentje. Het is ook niet 

dat ik me er minder om voel. Ik vind 
het wél irritant als mensen proberen 
me te koppelen ofzo. Ik zoek het zelf 
wel uit.’ 

Naast de instructie, zowel op 
 zaterdag- als op vrijdagmiddag, vindt 
Marjolijn het ook leuk om met ze 
naar wedstrijdjes te gaan in Weesp, 
Naarden, Amsterdam, Alkmaar of 
Haarlem. ‘Dat ligt nu allemaal stil en 
dat heb ik ook echt gemist. Op 12 en 
13 juni is er wel een virtuele lande-
lijke wedstrijd, daar doen we met de 
hele jeugd- en juniorengroep aan 
mee.’

‘Kinderen met een gebruiksaan-
wijzing zijn een uitdaging’

Redactie / Marit Versteeg

Damsté-beker voor Marjolijn Kreuning

‘Het lesgeven is m’n uitje’

Met een ploegje op de Bosbaan

Een typerende houding van Marjolijn.
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INTERVIEW

Middaginstructie
Wat ze jarenlang per se niet wilde, is 
vanwege corona nu wel gebeurd: de 

jeugdinstructie is verplaatst naar de 
middag. Dat moest om de druk op de 
vlotten laag te houden. ‘Ik zag er echt 
tegenop, maar nu vind ik het ook wel 
eens lekker. Geen gezeur van vol-
wassenen aan m’n hoofd, dat is een 
voordeel. Aan de andere kant is het is 
nu soms wel erg stil. Ach, dat wordt 
wel weer anders wanneer iedereen 
weer op het terras kan zitten. Ik vind 
het ook wel fijn en gezellig dat de 

interactie met de wedstrijdroeiers 
en coaches, die direct na ons roeien, 
beter is geworden. Hopelijk komen 

straks ook de com-
petitieroeiers weer 
naar de zaterdag, die 
roeien nu alleen op 
zondag.’
‘Wat ik nog wel 
spannend vind is of 
ik ’s middags weer 
voldoende instruc-
teurs krijg. We heb-
ben wel elke week 
hulp van drie wed-
strijdroeiers, die zo 
ook iets teruggeven 
aan de vereniging. 
Dat vinden de kinde-
ren ook stoer. Ik heb 
nu ook nog hulp van 
één volwassen in-
structeur, Ingrid van 
Ommeren, maar die 
stopt na de zomer. 

Hopelijk kan ik tijdens de TIC wat 
nieuwe instructeurs werven, anders is 
het eigenlijk niet te doen met 27 kids.’ 

Voor haar werk gaat ze dagelijks met 
de trein naar Amsterdam. ‘Ik ben tech-
nician op een lab, waar we bacteriën 
opkweken om medicijnen te produ-
ceren. We werken nu bijvoorbeeld aan 
een nieuw coronavaccin.’

Perfectionistisch
Technisch onderzoek heeft altijd 
haar belangstelling gehad. Op school 
had ze al iets met de exacte vakken. 
Ze studeerde hoger laboratorium 
onderwijs, de biologische kant. ‘Ik 
vind het interessant om dingen uit te 
zoeken. Als kind zat ik al altijd dingen 
in elkaar te knutselen. Mijn vader 
zorgde ervoor dat ik een doos met 
resthoutjes en een zaagje had. Ik heb 
als kind bijvoorbeeld zelf een barbie-
huis gemaakt. Ik 
speelde met barbie 
en ik maakte zelf 
behalve het huis 
ook de tafeltje en de stoeltjes. Ik ben 
daarin ook perfectionistisch. En ik 
vind dat je altijd netjes je troep moet 
opruimen.’

‘Ja misschien past het roeien ook van-
wege het technische aspect bij mij. En 
ik vind het leuk om kinderen iets te 
leren. Je krijgt er ook veel voor terug. 
Ze zijn blij je te zien, stellen allerlei 
vragen, komen zelf met grappige 
dingen. Een jongetje vroeg mij ook 
eens ‘Krijgt u voor uw werk hier ook 
betaald? Nee? Vrijwilligerswerk? Oh, 
maar ik waardeer het wel heel erg dat 
u dit doet hoor!’ Dat is toch schattig? 
En als ik na de les zeg: we maken eerst 
de boten schoon en daarna ruimen 
we hier alles op, dan doen ze het een 
volgende keer vanzelf. Ouders weten 

soms niet wat ze zien, omdat die kids 
thuis nooit iets opruimen.’

Extra uitdaging
‘Ik vind het leuk als kinderen op een 
speelse manier wel goed leren roeien 
of in ieder geval enthousiast worden 
over het roeien, maar ook als er een 
vriendenclubje ontstaat. Dat gaat niet 
altijd vanzelf. Er zitten ook wel eens 
moeilijke kinderen tussen, met ADHD, 
autisme, kinderen die het moeilijk 

vinden te socializen. 
Ik noem ze liever 
‘kinderen met een 
gebruiksaanwij-

zing’. Dat is een extra uitdaging. Het 
helpt wel als ouders er open over zijn, 
want als ik het weet, kan ik zo’n kind 
begrijpen. Er zijn helaas ook wel eens 
ouders die niks zeggen, dan is het een 
stuk lastiger.’

Zo heeft ze al allerlei verhalen langs 
zien komen: kinderen met ouders die 
uit elkaar gaan, zieke kinderen, kinde-
ren van wie opa’s of oma’s overlijden. 
‘Ik zeg altijd: als je niet lekker in je 
vel zit, zeg het dan tegen Ingrid (van 
Ommeren) of tegen mij. Je hoeft het 
niet aan de hele groep te vertellen, 
maar wij kunnen er dan rekening mee 
houden.’

Ook pesten of ruzie komt wel eens 
voor. ‘Dat wil ik zeker niet hebben. Ik 

‘De regel is dat we elkaar helpen en 
niemand buitensluiten’

Een groepsfoto met een deel van de jeugd.
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spreek ze op hun gedrag aan en zeg 
dat we dat hier op Tromp niet doen. 
De regel is hier dat we elkaar altijd 
helpen en niemand buitensluiten. 
Vaak houdt het dan ook wel weer op.’
Een andere regel is vorig jaar nog 
eens duidelijk uitgelegd, toen er op 
het kanaal een kind was omgeslagen. 
Iemand die langsreed zag het ge-
beuren en belde 112. ‘De afspraak is 
dat er altijd iemand bij moet blijven, 
terwijl anderen hulp halen. Er was 
toen een hele rambam, met twee 
brandweerauto’s, twee politiewa-
gens en een helikopter, iedereen was 
uitgerukt. Maar wij waren zelf sneller, 
en visten het kind op met het coach-
bootje. Een van de ambulancebroeders 
bedacht gelukkig om even bij Tromp 
te informeren of wij iets wisten van 
een omgeslagen roeier. Wij konden 
toen zeggen dat die hier al onder de 
douche stond.’

Bosbaan
Hoogtepunt van het jaar is voor Mar-
jolijn altijd het helpen tijdens de ARB, 
een wedstrijd van de Amsterdamse 
Roeibond (ARB) op de Bosbaan. ‘We 
zitten daar op een soort eiland, waar 
de kinderen puntjes vasthouden op 
de startvlotjes. Omdat ik er al zoveel 
jaren kom, geven ze mij de sleutel van 
het hek, om zo nodig de hekken te 
openen bij calamiteiten. Het is leuk 
om de kinderen daar van alles te leren 
over het roeien. En uit te leggen dat 
zij er ook aan de start kunnen liggen, 
als ze gaan wedstrijdroeien. En dat 
er dan weer andere Tromp-kinderen 
voor hen op de vlotjes zullen liggen. 
Dat vinden ze dan een hele eer.’

Tijdens wedstrijden op de Bosbaan 
maar ook bij Tromp tijdens de TBR 
komt ze nog regelmatig oud-Trom-
pers tegen die bij haar de basishaal 
leerden maken. ‘Ik vind het leuk ze 
letterlijk en figuurlijk te zien groeien. 
Ze volgt nu bijvoorbeeld Kirsten 
 Wielaard die naar Peking fietst om 
haar oude ploeg daar te gaan aanmoe-
digen. En uiteraard Veronique Meester 
die naar de Olympische Spelen gaat. 
‘We mogen als Tromp best trots zijn 
dat ze ooit bij ons begonnen zijn.’ u

Onlangs werd door de wedstrijdmei-
den 16-18 de soos weer ontdaan van 
de tijdelijke opslag van de ergometers 
en oefenmateriaal. u

Mathijs Keij / coach

Soos zonder egometers

Even overleggen met oud-leerling en coach 

Rik Spaans.



In april 2001 is de doop van de 
Leeuwenhart de officiële start geweest 
van het aangepast roeien bij Tromp. 

Deze boot is door een schenking van 
de Lions via Roeivalidatie Rotterdam 
aan onze roeivereniging in bruikleen 
gegeven, aanvankelijk voor 5 jaar. Via 
Bärbel Moolenaar van de KNRB waren 
wij in contact gekomen met Roeiva-
lidatie Rotterdam die ons uitnodigde 
eens een kijkje te komen nemen.
Gerard Kamer, Jules Sol (bestuurslid) 
en Francis Bakker keken hun ogen uit 
naar de accommodatie in Rotterdam 

en de creativiteit van de vrijwilligers 
die tal van aanpassingen hadden be-
dacht om mensen met een beperking 
het roeien mogelijk te maken. De leus 
is daar nog steeds: kan je zitten dan 
kan je ook roeien!

Onze eerste leerling was Monique 
Evers die met veel plezier jaren bij 
Tromp geroeid heeft. Toen zij de slag 
te pakken had ging zij er graag alleen 
op uit, gebruikmakend van de Een op 
Twee, onze catamaranskiff. En al gauw 
volgde Ton Keetelaar die door Moni-
que bij de fysio werd gestimuleerd 
om ook te gaan roeien. Ton roeit nog 
steeds, heeft alle diploma’s op zak en 
heeft veel bijgedragen aan het beleid 

van Tromp op bouwtechnisch gebied; 
hij heeft ook een bestuursfunctie ver-
vuld als commissaris recreatieroeien. 
En zo ontwikkelde de afdeling ART 
zich; in de eerste tien jaar waren er 
gemiddeld 15 tot 20 ART-leden.
Ook op Tromp waren aanpassingen 
nodig: drempels werden geslecht, 
de instapbeugel deed zijn intrede, 
er kwamen sanitaire voorzieningen 
voor de ART. In de loop der jaren 
werden allerlei aanpassingen gemaakt 
aan het roeimateriaal afhankelijk van 
de beperking; Arnoud Carp en Nico 
Verbeek zijn hier meesters in.

Om de nieuwe ART-leden instructie 
te geven (aanvankelijk verzorgd door 
Gerard Kamer, Joke Mulock Houwer 
en Francis Bakker), zochten wij onder 
de leden naar nieuwe hulptroepen en 
maatjes die in dubbele wherry’s mee 
konden roeien. Ieder ART-lid kreeg 

na de instructie een eigen groepje 
maatjes die wekelijks en op toerbeurt 
met de ART-roeier meegingen.

Op initiatief van de KNRB wordt 
er jaarlijks een Nationale Roeitocht 
Aangepast roeien georganiseerd. Daar 
deden wij ook aan mee in Haarlem 
en Dordrecht. In 2007 organiseerden 
wij deze tocht voor de eerste keer bij 
Tromp, die met medewerking van 
vele Tromp-leden een daverend succes 
werd (In 2016 werd nogmaals de NAR op 
Tromp georganiseerd - red.).

In 2012 hebben wij de organisatie 
en leiding over gedragen aan Nico 
Verbeek en Franny Lankreijer. Gerard, 
Joke en Francis namen afscheid. u

Bootsman Jan van der 

Kleij (✝) wordt bedankt 

voor alle aanpassingen 

voor de ART-roeiers.
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Francis Bakker / Joke Mulock Houwer

De start van Aangepast Roeien

Foto: pjb

1e rij, lnr: Vincent Lansdorp, Ton Keetelaar, 
Francis Bakker • 2e rij: Marcel de Boer, Joke 
Mulock Houwer, Nico Verbeek • 3e rij: Monique 
Evers, Gerard Kamer.

Onthulling van de Wilma op Tromp

Myrna Heerding.
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Wordt het roeien, fietsen of toch weer 
nietsen. Het antwoord ligt in handen 
van het kabinet. De roeibond doet een 
dringend beroep op onze bestuurders 
om de 1,5-meterregel voor buiten-
roeiers  boven de 27 los te laten. Im-
mers, alleen dan kunnen we allemaal 
weer onbeperkt roeien in meermans-
boten. Ik wil de vrouwen hier zeker 
niet buitensluiten maar wie wil er 
nu in een ‘meermensboot’ roeien. 
Dat klinkt toch meer als een varende 
kliniek. Anderzijds, van samen roeien 
word je zeker meer mens.

Laten we voor het gemak even ver-
onderstellen dat we voor eind juni 
wél weer gezamenlijk mogen roeien, 
dan hebben we het volgende voor u 
in petto. Een heuse biathlon, fietsen 
en roeien naar en langs de Vecht met 
een pannenkoekenstop in Vreeland. 
Droom nog even lekker met ons mee, 
want wie niet droomt, ziet geen toe-
komst. We zitten dus in een heerlijk 
juni-zonnetje bij Noord-Brabant met 
onze pannenkoek op het terras, op 
het gras of in de boot, al naar gelang 
de mogelijkheden en beperkingen van 
dat moment. De roeiers hebben dan al 
een dikke 17 km achter de kiezen en 
de fietsers ruim 24 km.

Luie Stoel
Na de picknick wordt er gewisseld. 
De fietsers kunnen hun pijnlijk zitvlak 
op de comfortabele houten roeibank-
jes neervlijen om de laatste pakweg 
9 km naar huis te roeien over de 
Vecht, langs het Hemeltje en over het 
Hilversums Kanaal. De roeiers van het 
eerste stuk, kunnen nog even lekker 
blijven hangen op het terras, want die 
zijn op de fiets natuurlijk veel sneller 
thuis. En wie alleen maar wil fietsen 
of alleen maar wil roeien, mag na-
tuurlijk ook meedoen. En wie nu nog 
niet uit zijn luie stoel te krijgen is: bij 
terugkeer op Tromp wacht uiteraard 
een aangeklede borrel.

Pontje
Het slot van deze droom is dus be-
kend. Nu nog even een flashback om 
de aanloop naar Vreeland in beeld te 
brengen. De roeiers zijn ’s morgens 
op tijd vertrokken om via de Raaisluis, 
de ’s Gravelandse Vaart en de Drecht 
naar de Loosdrechtse Plassen te varen. 
Via de Weersluis bereiken ze de Vecht 
en slingeren door naar Vreeland. De 
fietsers zijn ‘s morgens wat langer 
blijven koffieleuten om vervolgens via 
het Corversbos en het Spanderswoud 
door te steken naar ’s Graveland. Dan 
gaat het tussen de weilanden verder 

naar Ankeveen en vervolgens tus-
sen de plassen door naar Nederhorst 
den Bergh. Bij Nigte-
vecht draait het lokale 
fietspontje de omzet van 
zijn leven, waarna het 
peloton verder koerst 
langs de Vecht naar 
Vreeland. 

Bi, bah of Athlon
Klinkt toch als een 
topdag. Wanneer? Blok 
27 juni maar vast in je 

agenda. Inschrijven? 
Nee dat kan helaas 
niet, want het is 
nog slechts een 
zoete zomerdroom. 
Maar zodra Den 
Haag groen licht 
geeft, zetten we de 
inschrijving open 
en gaat het door! 

Dus houd de web-
site van Tromp in 
de gaten. En anders 
halen we de Bi, van 
bah en altijd maar 
binnen de covid-
lijntjes roeien, er 
gewoon af en wordt 
het een Athlon, 
ofwel een athleti-
sche fietstocht met 
een Bourgondische 
afsluiting. 
Dat begint toch al 

op een bescheiden lustrumfeestje te 
lijken.  u

 ga naar volgende pagina ga naar inhoudspagina

TOERCOMMISSIE

Johan Huizinga 

Biathlon: Roeien, fietsen of nietsen
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Tijdelijk kwam in ons bezit een 
boekje ‘Roeien’ uit de serie ‘De Wijze 
Jacob’, uitgegeven door Jacob van 
Campen te Amsterdam.
De uitgave dateert van circa 1950. In 
de introductie valt te lezen: ‘Wel is 
het wenselijk op de noodzakelijkheid 
te wijzen, dat al onze clubs dienen 
te roeien volgens algemeen gel-
dende beginselen’. De inhoud van het 
boekje is samengesteld door Daan van 
Amstel, roeicoach.
Hij schrijft: ‘Daar de roeisport geor-
ganiseerd was in clubs en men altijd 
zeer sterk het amateur-principe heeft 
gehandhaafd, bleef de opleiding 
vrijwel steeds in handen van actieve 
clubleden’.
En vervolgt verder: ‘In Engeland viel 
een geheel andere ontwikkeling waar 
te nemen, die werd ingeluid door 
Steve Fairbairn, die de strijd aanbond 
met de orthodoxe coachmethode.
Met deze coachmethode was men 
erg bezig met hoe de roeier zijn rug 
moest houden, hoofd en armen. 
Fairbairn liet in zijn benadering de 
roeier zich juist concentreren op het 
blad van zijn riem hoe dat door het 
water diende te gaan. Hierbij zou het 
lichaam vanzelf onbewust de juiste 
beweging maken.

In het voormalige clubblad de 
Trompet van augustus 2010 beschreef 
Hein Valkenburg een overzicht van 
de roeistijlen vanaf 1850, waaruit in 
dit TrompMagazine-artikel geciteerd 
wordt.

Belangstelling voor de stijl van roeien 
begon pas toen roeien een recrea-
tieve en sportieve bezigheid werd. Dit 
gebeurde halverwege de negentiende 
eeuw.

De stijl van de orthodoxe beweging 
Het roeien met een vaste bank had tot 
gevolg dat de stuwkracht voor de haal 
verkregen werd door de rugzwaai. De 
benen werden eigenlijk niet gebruikt. 
Om een langere haal te kunnen 

maken werd een glijplank geïntro-
duceerd. Het was een brede plank, 
ingesmeerd met vet waarop de roeiers 
met een leren broek kon glijden.
De volgende ontwikkeling was een 
bankje met wieltjes dat over een rail-
tje kon rijden, het huidige rolbankje.
De rugzwaai bleef echter gehand-
haafd.

De Fairbairnstijl
Steve Fairbairn, in Engeland rond 
1900 een invloedrijke roeicoach,  
concludeerde na het analyseren van 
de orthodoxe roeibeweging dat deze 
beweging tegennatuurlijk was. Zijn 
bevindingen richtten zich het meest 
op het waterwerk. De beweging van 
het bovenlichaam kreeg bij hem 
minder aandacht. De nieuwe methode 
zorgde er wel voor dat de ‘moeizame’ 
rugopzwaai verdween en er natuur-
lijker werd geroeid.

Dr. P.H. Damsté en F.E. Pels Rijcken 
schreven in 1886 een ‘Handboek voor 
de Nederlandsche Roeisport’. 
De roeiverenigingen interpreteerden 
de verschillende Engelse roeibewegin-
gen op hun eigen manier, waardoor 
weer allerlei verschillende roeistijlen 
ontstonden. Tot in de jaren zeventig 
van de vorige eeuw waren de diverse 
stijlen op roeiwedstrijden duidelijk 
te herkennen (Laga, Triton, Njord, 
Tromp).

In 1919 verscheen in samenwerking 
met de Nederlandse roeibond het 

boek ‘Het Roeien’ van G.A.A. Aben-
danon. Zijn bijdrage werd zeer ge-
waardeerd omdat hij ook kon bogen 
op een glorieuze roeiersloopbaan.

In 1936 – het oprichtingsjaar van 
Tromp – kwam de cybernetische 
wetenschap tot ontwikkeling. Deze 
wetenschap bestudeerde de biologi-
sche regelprocessen in het menselijk 
lichaam met betrekking tot de spor-
tieve prestatie. De conclusie bij deze 
benaderingswijze is dat ieder individu 
anders is gebouwd en dat er niet één 
roeistijl kan bestaan.
Bij de voorbereidingen van de Hol-
land Acht (Olympisch goud in 1996) 
paste men de cybernetische weten-
schap toe die tot interessante conclu-
sies leidde.

Op Tromp werd in 1940 dr. J.B. Coster 
lid, hij was al bekend als schrijver 
van artikelen voor de Roeibond over 
nieuwe inzichten in de roeistijl.
Met toepassing van deze Coster-
methode werd tot in 1980 op Tromp 
vele wedstrijd- en recreatieroeiers 
een goede techniek bijgebracht. Later 
werd de Coster-methode voortgezet 
door de coaches voor het wedstrijd-
roeien.

Voor de basisinstructie kregen later en 
sindsdien nieuwe leerlingen niet meer 
les in wherry’s maar leerden toen en 
leren ook nu meestal de eerste roeibe-
ginselen in de C1. u
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ROEITECHNIEK

(eigendom Adri Pels)

Redactie - pjb

Ontwikkeling roeistijlen 
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Sinds enige weken ben ik 
‘lid’ van clubje van drie 
roeiers, in de app Pet-roeiers 
genaamd. Natuurlijk heeft 
corona invloed op deze 
samenstelling.
Vanzelfsprekend lonken we 
naar een boot die voor ons 
geschikt is. De boeg die 
stuurt wil graag een stuur-
voet hebben die de rechter-
voet lekker opsluit; dus de 
voorkeur gaat uit naar een 
schoen. Maar die is eigenlijk 
ook te groot.
Je mag je wel groot voelen 
als roeier, maar voor het 
roeien zelf moet je eigenlijk 
niet te klein zijn. Hoog gele-
gen boten zijn uit den boze.
De nieuwe karren met een 
rolletje zijn uiteraard heel 
handzaam.
Tot voor kort was het gemis 
aan koffie uit de soos een 
onprettige werkelijkheid. 
Zelf koffie meenemen was 
een oplossing, maar het 
uitdelen ging gepaard met 
acrobatisch passeren van de 
middenroeier. De waarde-
ring voor deze service was 
gematigd.
Net als het weer van deze 
laatste weken.
Pet-weer. u  

 
Redactie / pjb

Precies 99 jaar 
geleden begon in 
Amsterdam het 
EK-roeien
Op 9 september 1921 begon het EK 
roeien in Amsterdam, de eerste keer dat 
deze stad gastheer was van een interna-
tionaal roei-evenement. Het was op de 
Amstel, want de Bosbaan bestond nog 
niet. 
Het roeikampioenschap van 1921 was 
heel bijzonder, al was het maar om-
dat Nederland nooit eerder zoiets had 
georganiseerd. Drie jaar na afloop van 
de Eerste Wereldoorlog liep de organi-
satie soms tegen onverwachte politieke 
problemen op.

Na afloop van die oorlog was de mo-
narchie Oostenrijk-Hongarije namelijk 
uiteengevallen. En zo ontstond een 
probleem toen Hongarije aan het EK 
mee wilde doen. 
Pas op het FISA-congres, dat één dag 
voor de opening van het EK begon, 
werd een besluit genomen over deze 
deelname. De Hongaarse roeiers waren 
naar Amsterdam gereisd terwijl ze niet 
eens wisten of ze mee mochten doen. 
Het congres liet de ploeg toe.

Geen boten vanwege oorlog
En dan was er nóg een probleem met 
een politieke achtergrond: de zoge-

naamde Rifoorlog of  Tweede Marok-
kaanse Oorlog, waar Spanje in 1920 in 
verzeild was geraakt. ‘Spanje kan zijn 
booten niet tijdig verzenden wegens 
den oorlogstoestand met Marokko,’ 
schreef de Telegraaf.

Ook voor dit probleem werd een oplos-
sing gevonden: de Spanjaarden kregen 
tijdelijk een vier van Poseidon en een 
acht van De Hoop te leen. Voor deze 
roeiers werd meedoen zo belangrijker 
dan winnen, zag de verslaggever van 
De Tijd: ‘De Spanjaarden roeiden in een 
geleende boot, waarin zij absoluut niet 
konden roeien.’

Uiteindelijk werd dit EK in Amsterdam 
een groot succes met duizenden toe-
schouwers en twee titels voor Neder-
land. Het jaar erop werd dit evenement 
in Barcelona gehouden. Nota bene in 
Spanje dus, dat nog steeds in oorlog 
was.

Politiek en sport liggen graag in elkaars 
vaarwater, al in 1921 en 1922.

Uit een artikel uit Sportgeschiedenis.nl
Jurryt van de Vooren  u

In het instructie geven en coachen 
staan de ontwikkelingen niet stil. 
Nieuwe inzichten over de roeihaal, 
moderne leermethodes en beter ma-
teriaal zorgen ervoor dat onze aanpak 
anders is dan die van onze voorvade-
ren. Mijn partner Rob en ik volgen 
de ontwikkelingen op de voet en 
combineren die met onze eigen visie 
op roeien en coachen. Zo verzamelen 
we steeds meer tools in onze ge-
reedschapskist, iets wat eigenlijk elke 
instructeur en coach doet.

Maar dat wil niet zeggen dat je voor 
elk klusje naar het meest geavanceerde 
en nieuwerwetse stuk gereedschap 
grijpt. Soms is de good old hamer of 
basic schroevendraaier prima ge-
schikt, en kun je met een klassieke 
oefening bereiken waar je naar toe 
wilt.

Een voorbeeld zijn de ‘stopjes’. De 
eerste en derde stop kunnen in 
bepaalde situaties behulpzaam zijn 
om een roeifout van een individu-
ele roeier of een ploeg op te lossen, 
of in ieder geval daar een stap in te 
zetten. Met een stopje leg je de focus 
op een specifiek onderdeel van de 

 ga naar inhoudspagina  ga naar volgende pagina

ROEIHISTORIE

Pieter Berkel

Pet

Nadine van Wijk (via Saskia Teppema)

Stopjes
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haal, en wel het stuk vóór de stop, óf 
het stuk erná. Het belangrijkste bij 
een oefening met een stopje is dan 
ook dat je als instructeur of coach 
duidelijk aangeeft wáár de focus op 
moet liggen, naast natuurlijk waaróm. 
Ook moet het stopje goed uitgevoerd 
worden, dus overeenkomen met de 
houding die je in een goede roeihaal 
maakt, en niet geforceerd, gespannen 
of overdreven. 
Een stopje doen om het stopje doen 
heeft weinig zin, ook niet voor de 
gelijkheid in een ploeg. ‘Omdat we 
dat altijd doen’, zonder begeleiding, 
leidt eerder tot roeifouten dan tot het 
oplossen ervan.
Dus: ‘focus op naar de uitpik toed-
uwen met de benen en (al dan niet 
samen) loslaten’ of ‘beheerst de massa 
van de romp keren voordat de echte 
recover begint’ bij de eerste stop. Of: 
‘beheerst keren zonder de boot te 
verstoren’ of ‘na het keren (al dan niet 
samen) glijden en de boot onder je 
door laten komen’ bij de derde stop.

En waar is dan de tweede stop ge-
bleven …? Omdat het snel wegstrek-
ken van de armen voordat de romp 
inbuigt niet in de moderne roeihaal 
past, hebben wij die afgeschaft . 
Maar om aan te geven dat het nooit 
zwart/wit is bij coachen: bij een hele 
specifieke oefening uit ons palet komt 
de tweede stop nog voor. Uiteraard 

met de bijbehorende specifieke focus, 
goed onderbouwd naar de roeiers 
en onder ons wakende oog. Want het 
doel is natuurlijk sowieso een vloei-
ende doorgaande beweging, en de 
boot lekker laten doorlopen. Hopelijk 
heel snel weer samen! u

Nadine van Wijk (1973) is profes-
sioneel roeicoach voor masters. Ze 
coacht samen met Rob Kluvers roeiers 
en instructeurs door heel Nederland, 
en is partner bij het SaarRowingCen-
ter (skifftrainingen in binnen- en 
buitenland). Ze was Commissaris 
Roeien bij URV Viking en is momen-
teel voorzitter van de Adviescommis-
sie Veiligheid van de KNRB.  u

Met een regenachtig en winderig 
voorjaar, en de welbekende roei-
beperkingen, is de gezelligheid op 
Tromp wel een beetje verdwenen. 
Soos dicht, terras verboden, roeien 
(voor wie kan) en hup, weer naar 
huis. Maar sinds een week is het 
terras weer open, kunnen we koffie ha-
len in de soos en hup, weer naar buiten. 
Als het regent, geen probleem, want de 
vereniging heeft een supertent aange-
schaft. Lekker droog zitten en plek zat!

En volg de pijlen om iets lekkers te 
bestellen in de soos. u

 Oproep:
 schrijf je in voor een 
 bardienst. De hele maand      
 juni staat nog open!

Redactie / Nellie Kamer

Kom in de tent

Opbouw van de tent (Mischa de tentenbouwer).

Foto’s: Yolande Krooshof



Hierbij een tweetal foto’s van een 
demonstratie door Arnoud Carp voor 
de werkplaatsleden op vrijdag
7 mei over het gebruik van de tillift 
met een vrijwilliger van de tuinploeg.
 
Dit was een generale repetitie voor 
een binnenkort te organiseren 
 algemene demonstratie voor ART-cie 
en -leden en verdere betrokkenen en 
geïnteresseerden. 
Die algemene demo zal ook op een 
vrijdag zijn, de datum wordt nog 
aangekondigd. u

Redactie

Verplaatsbare tillift

In augustus 2017 wist de toenmalige 
ART-commissie voldoende sponsors 
bij elkaar te krijgen om de tillift aan 
te schaffen om roeiers met een beper-
king probleemloos uit een rolstoel in 
de boot te tillen. Een welkome aanvul-
ling op de bestaande instapbeugel. De 
feestelijke ingebruikname vond plaats 
in september. u

Rond 1650 blijken in ieder geval 
twee jonge vrouwen als man aange-
monsterd te hebben als matroos op 
een oorlogsschip. Adriana la Noy en 
Anna Jans. Beiden werden uiteindelijk 
ontmaskerd. Hun namen komen voor 
in de ‘Notulen der Admiraliteit van 
de Maze en Amsterdam’. Anna Jans 
(van Texel?) voer op het schip Huis te 
Merwede, dat naar Batavia voer.
Zij zou actief geweest zijn tussen 

1652 en 1653 als marsklimmer. 
Hierbij moesten de matrozen via het 
want naar boven klimmen naar een 
marszeil om daar werkzaamheden te 
verrichten.

Het blad uit het VOC-archief ver-
meldt: ‘Anna Jans van 
Molqueren’ (Friesland).
Haar zuster werd genoemd als 
‘begunstigde’.

Bekend is het kinderliedje 
‘Daar was laatst een meisje 
loos’ met de regels ‘… als 
lichtmatroos …’, ‘…zij moest 
klimmen in de mast …’. u

14 VROUW-MAN
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VARIA

Wynand Inkelaar / secretaris

Tillift

Anna Jans
Een meisje loos

De koker waarin de voet van de tillift schuift is 

stevig verankerd in de nieuwe steiger.

 ga naar volgende pagina
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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 (2021-04)

NIEUWE LEDEN

Nieuwe jeugd- en juniorleden die in de 
instructie kwamen:
Julia Smits  2008
Imke Odenkirchen  2010
Christiaan van Rhoon 2007
Coen Bleumers  2006
Max de Vries  2006
Boris Hendrix  2009
Tijn Bruinsma  2006
Pepijn van Nunen  2009
Raphael Reekers  2009
Leonardo Lizzio  2008

Nieuwe seniorleden die in de instructie 
kwamen:
Mahyar Shemshaki  1985
Elvera Siemons  1970
Dorieke de Ruijter  1991
Godelief Bodewes  1962
Sharona van Rossum 1987
Monique Driessen  1969
Lisa Ciesielski  1973

Nieuwe leden met roei-ervaring:
Petra van Woensel  1971
Alex van Helden  1969
Jobke Middelkamp  1978
Marjolijn Veerman  1970

Welkom en veel roeiplezier!

Proefleden die hebben opgezegd:
Peter van Rooijen

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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Roelien van Empel

Kijk wat ik in de krant zag: een foto 
van ‘onze eigen’ Vios, die net als de 
Regalo en de La Plata tot twee-drie 
jaar geleden regelmatig met zand voer 
op het Hilversums Kanaal.
Nu ergens in Amsterdam in een 
nieuw bestaan.

Inmiddels is van de Mebin in 
Hilversum niets meer over.

Foto: NHDagblad
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Foto: Pieter Berkel

Die berk gaat binnenkort omvallen.
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