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In deze uitgave van TrompMagazine extra 
aandacht voor de roeigroepen die zelf een 
toertocht organiseerden. Misschien een 
inpiratiebron voor anderen?

Via de toercommissie is ook informatie te 
verkrijgen. Diverse groepjes hebben hun 
geroeide tochten beschikbaar gesteld.

Tijdens de alv van 20 april werd Aart Box 
tot erelid benoemd. Natuurlijk maakte 
Marit Versteeg een interview met hem.
Verder geeft de redactie in dit nummer 
een verslag over de uitreiking van de 
verenigingsprijzen. 

We kregen weer mooie foto’s toege-
stuurd. Maar dit keer prijkt nu even 
een fraaie tekening op de achterpagina 
gemaakt door Anniek van Beusekom.

In de rubriek Het verhaal (zie vorige 
nummer) mag iedereen zijn/haar korte 
verhaal doen.
De ontmoeting met de wolf was mijn 
belevenis.      pjb

R edac
t i onee l  

TrompMagazine 
verschijnt  8 x in het jaar 

Nieuwe kopij:   juni/juli

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

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

 www.ctromp.nl

Om niet te hoeven scrollen kun je klikken 
op de paginacijfers en ‘ga naar’. 
Ook onderstreepte items zijn gekoppeld.
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Als je op de website de nieuwsberichten door-
leest kun je zien dat er veel bedrijvigheid is op 
de vereniging. Pannenkoekentocht, junioren naar 
Gent,  masters en competitiejeugd naar de Spaarne 
Lente- race, de clubavond gestart op woensdag, in 
juli weer een Tromp-jeugdkamp, drakenbootrace op 
26 juni en op 11 juni een groots Tromp-feest. Nou 
is het niet de bedoeling dat ik de hele Tromp-agenda 
ga opsommen, maar één avond heb ik nog niet 
 genoemd en wel een zeer belangrijke: 8 juni alv. 

We zijn enige tijd geleden begonnen met het 
nadenken over nieuwbouw, maar geven nu eerst  
voorrang aan het terugdringen van de energiekos-
ten van Tromp. Uiteraard ook ingegeven door de 
ontwikkelingen van het afgelopen jaar waarin de 
energieprijzen flink zijn gestegen. Ook willen we 
het gasverbruik terugdringen en op deze manier 
een bijdrage leveren aan het milieu. De alv gaat over 
het implementeren van verduurzamingsmaatregelen 
bij onze vereniging. 

Hiervoor is een werkgroep gevormd die enthousi-
ast aan het werk is gegaan en een projectplan heeft 
gemaakt, dat gaat over isoleren, verminderen gas en 
elektraverbruik, warmteterugwinsysteem, warmte-
pijpen voor het douchewater, warmtepomp, zonne-
panelen. Uiteraard kunnen we al beginnen met wat 
korter douchen op de vereniging. Iedereen is op 8 
juni welkom om mee te praten en te beslissen over 
wat we gaan doen om dit project te realiseren. Denk 
mee en laat je stem horen!
Tot dan. u

 

 

 

Wim ten Have, voorzitter

Uit de stuurstoel  

 www.ctromp.nl  ga naar volgende pagina ga naar inhoudspagina
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Zet ’t in je agenda: 
Tromp Boat Races 
op 15 en 16 oktober 
2022

In 2020 ging het op 
de valreep niet door.  
In 2021 hadden we 
wed strijden met veel 
beperkingen. 
In 2022 hopen we de TBR weer als 
vanouds te kunnen organiseren. 
Leden van Tromp: zonder jullie geen 
Tromp Boat Races! 
Fijn als jullie 15 en 16 oktober al-
vast willen reserveren in je agenda. 

De Tromp Boat Races CommissieFoto: Henk van de Bunt
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Onze vereniging beschikt sinds kort 
over tien nieuwe schragen van het 
merk Dinxx. Wij hebben er bewust 
voor gekozen om deze relatief dure 
schragen te kopen, vanwege de kwali-
teit. Belangrijke voordelen zijn:
• De schragen zijn licht in gewicht en 
kunnen toch elke boot dragen;
• De boten waaien niet zomaar bij 
een windvlaag op de grond door het 
ontwerp van de hoge ‘oren’;
• De schragen passen zich aan onge-
lijke ondergrond aan en zijn daardoor 
ook stabiel bij ongelijke oppervlaktes;

• De gebruikte materialen bescher-
men de fragiele huid van onze boten 
goed.
•   Zie https://dinxx.com/ 
voor meer informatie over dit 
product. 

Een ander belangrijk voordeel van 
deze nieuwe schragen is dat wij nu 
voldoende schragen hebben om mee 
te nemen naar evenementen; wij heb-
ben daarom een aantal oude schragen 
in de botenwagens gelegd, zodat deze 
kunnen worden gebruikt voor wed-
strijden en andere evenementen.

De DinXX-schragen blijven op de 
vereniging en mogen NIET worden 
meegenomen.

Graag wil ik iedereen verzoeken om 
zuinig om te gaan met deze nieuwe 
schragen, en ze na gebruik weer 
netjes op te hangen. Hierdoor wordt 
voorkomen dat de schragen in het 
water belanden of dat andere   roeiers 
er last van hebben bij het in- en uit-
brengen van de boten!
u

Tijdens de alv van woensdag 20 april 
werden traditiegetrouw de vereni-
gingsprijzen uitgereikt.

• De Bel, de prijs voor de instructeur 
of coach van 
het jaar, is voor 
Bianca Verheijen, 
coördinator van de 
vrijdaginstructie. 
Haar enthousiaste 
en positieve werk-
wijze wordt zeer gewaardeerd. 

• De Damsté-beker, voor de vrijwilliger 
van het jaar, gaat dit jaar naar een 
collectief, de ledenwerkplaats. Jacques 
Ahlrichs nam de prijs in ontvangst. 
De ledenwerk-
plaats is ook 
in coronatijd 
goed doorge-
gaan met het 
vele werk en 
verdient daar-
voor alle lof. 

• De Victoria-
beker, voor de meeste overwinningen 
in 2021, gaat naar Marije Binnema, 

Nora Stokvis en 
Marit van Ommeren, 
voor hun zilveren 
en bronzen medaille 
op de Coupe de la 
Jeunesse.

•  De AH-schaal voor 
de meeste wed-
strijdoverwinningen 
bij de veteranen, die sinds 2014 in 
bezit was van Lise Klausen, gaat dit 
jaar naar Heleen van der Pol, die in de 
skiff in haar categorie de Hel van het 
Noorden en de TBR won.

•  BBR-winnaars
Jan Pieter van Dijke deed de prijsuit-
reiking.
Het BBR-seizoen 2021-2022 ligt 
alweer enige tijd achter ons, maar wij 
kijken er met plezier op terug.
Het seizoen begon met een feestelijke 
zondag in september met jeugd in de 
haven, een toertocht, BBR en borrel 
toe. De BBR werd helemaal compleet 
met een wherry-BBR waaraan een 
aantal vermoeide toerroeiploegen en-
thousiast deelnam, hetgeen het gevoel 
bij één club te horen heeft bevorderd.

BESTUURSMEDEDELING INFORMATIEF

Henk van de Bunt

Aanschaf DinXX-schragen 

Redactie

Uitreiking verenigingsprijzen 
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INFORMATIEF HEEL BIJZONDER

Gelukkig konden alle 8 BBR’en door-
gang vinden. Alleen die van januari 
moesten we een week uitstellen, maar 
toen van de overheid op vrijdagavond 
toestemming kwam voor evenemen-
ten, kwam er een run op de inschrij-
ving. 
197 roeiers en roeisters hebben 
afgelopen seizoen 1 of meerdere 
malen meegedaan aan een BBR in 208 
ploegen. Daarvan waren er 13 van 8 
andere verenigingen. 
Er is daarbij 7x een nieuw baanrecord 
gevestigd.
Gelukkig is de al langer bestaande 
uitdaging voor beginnende roeiers in 
C-boten dit seizoen opgepakt en doen 
deze met groot 
enthousiasme 
mee. Dank aan 
de instructeurs.

Na elke BBR 
wordt het 
klassement 
opgemaakt wat 
resulteerde in 
een overzicht van de beste resultaten 
over 6 metingen met een:
• 3e plaats voor Max Post
• 2e plaats voor Tessa Schokking
• 1e plaats en overallwinnaar Louis de 
Wiljes.

Na dit succesvolle seizoen zien wij 
weer uit naar het nieuwe seizoen 

2022-2023 
waarvoor ieder-
een van harte is 
uitgenodigd, met 
een uitdrukke-
lijke uitnodiging 
voor beginnende 
roeiers.

De data zijn: 
11-09 (familie-BBR), 9-10, 13-11, 
11-12-2022 en 8-01, 12-02, 12-03, 
9-04-2023
Wij hopen op een grote deelname.
De BBR-commissie

Saskia Teppema roemde Bianca 
Verheijen via fraaie dichtregels. 
Eveneens in dichtvorm met toepasselijke 
woorden bij de benoeming van erelid 
Aart Box.

Afgelopen maandag 23 mei botste 
onze acht Keesje den Duvel tegen een 
groot stuk hout, dat bijna helemaal 
onder water lag ter hoogte van Intra-
tuin. Het gaf zo’n klap, dat iedereen 
dacht dat de stuur een andere boot 
niet had gezien. Met enige moeite 
konden we het hout aan boord hijsen 
en naar de haven brengen. Hierna 

ging het op de hoop waar al het 
 andere drijfhout op gelegd wordt. 
Het was een oud stuk beschoeiing, 
bleek uit de vorm en de aanwezig-
heid van ijzeren verbindingsstukken. 
Helaas geen fossiel uit de steentijd of 
van een Romeinse varkensflet, zoals 
een roeier opperde. u

Louis de Wiljes

Ongewenst drijfhout



Als je leert roeien dan komt er een 
gigantische hoeveelheid informatie 
op je af. Die arme hersens die dat al-
lemaal moeten verwerken en die ver-
volgens opdracht moeten geven aan 
diverse spiergroepen. Als eerste is de 
vraag of je denkhoofd de aanwijzin-
gen die je wiebelend in een C1 aan-
hoort, wel kan omzetten in de juiste 
spierbeweging. Vervolgens roepen je 
hersens om veiligheid, ook al kun je 
zwemmen als een waterrat: er kan om 
diverse redenen angst langskomen om 
het water in te kieperen. Als je naar 
de wedstrijdroeiers kijkt en je ziet 
de soepele, buitengewoon simpele 
beweging die je toch zo moet kunnen 
kopiëren, denk je wellicht: ik laat me 
niet kennen, kijk, ik kan dat natuurlijk 
ook zo … Om meteen daarna nog nét 
niet om te gaan omdat je die snelheid 

voor ogen hebt en onbesuisd hard 
trapt.

Leren roeien gaat het beste als je je 
voorneemt dat je een schaamteloze 
beginner bent. Je weet niets, je kunt 
niets maar je weet drie dingen wel: ik 
vind dit heel leuk, ik ga dat ook leren 
en ik heb een doel voor ogen: straks 
vlieg ik in alle vrijheid over het water 
alleen of met een viertje, of in die 
megalomane acht die toch altijd weer 
indrukwekkend is. 

En dan ineens roei je best een eindje 
weg. Je bent je spieren aan het her-
programmeren en die beginnen te 
weten wat je vooral wel en vooral niet 
moet doen. Onlangs zei iemand toen 
ik vertelde dat ik roeide: ‘jij zult wel 
hele sterke armen hebben’. Die heb ik 
uit zijn droom geholpen toen ik zei 
dat roeien een béénsport is. En dat is 
nu precies waarom fietsen je zo kan 
helpen als je wilt leren roeien. 

Een van de lastigste dingen is om je 
armen en je schouders ontspannen 
te houden. Deels door angst spannen 
die spieren aan, maar ook omdat je 
ze denkt te moeten gebruiken. Als je 
op de fiets zit, dan kun je ervaren dat 

je net zo hard gaat met je armen los 
op het stuur, dan wanneer je – onwil-
lekeurig – in de handvatten knijpt. 
Roeien en fietsen hebben beide een 
goede core-stability nodig, buik-
spieren dus, en benen. Hoe luier en 
ontspannener alles daarboven is, hoe 
beter. 

Als je eenmaal de beginselen van 
het roeien te pakken hebt, blijft het 
benenwerk het aandachtspunt. De 
armen zijn zeker belangrijk maar op 
een hele andere manier. De taak van je 
armen is om de bladen door het wa-
ter te begeleiden daar waar de bladen 
zélf willen zijn. Ze staan dus in dienst 
van wat de boot van je vraagt: laten 
vallen en aan het eind van de haal er 
recht weer uit. Dat betekent dat je 
hersens een ontspannen boot-schap 
aan de armspieren moeten geven 
die daar nogal aan moeten wennen. 
En hier komt de fiets weer langszij. 
Omdat je waarschijnlijk vaker op de 
fiets zit dan in de boot– aanname van 
mij (ST) – kun je zo al fietsend het 
juiste roeigevoel versterken. Gevolg: 
ontspannen fietsen en een stuk sneller 
een stuk beter roeien. u
       

Foto’s: Marcel Steinbach

Ria en de bloemen 
Tromp 29/5

Ria Meijer hield van 
wilde bloemen, iets wat 
Jan Meijer ons nogmaals 
in herinnering bracht via het be-
dankkaartje dat hij na haar overlijden 
stuurde aan de vrienden. Dat bedank-
kaartje is een wildebloemen-matje.  
Van enkele Trompvrienden van Jan en 
Ria heb ik hun bloemenmatje gekre-
gen om op een plekje bij het grasveld 
naast het huis van  Aukema in de 
grond te stoppen. Twee plekken zelfs. 
Als het lukt, komen er twee kleine 
bloemenplekken.  Mochten jullie ook 
zo’n bedankkaartje-bloemen matje 
hebben gekregen – en er nog geen 
bestemming voor hebben – willen 
jullie ons dat dan laten weten? Dan 
zorgen wij dat ook jullie kaartje bij de 
 andere kaartjes komt.

Roelien van Empel, tuincommissie

6
Saskia Teppema / commissaris opleiden 

Je leert ook roeien op de fiets
Buikspieren en beenspieren

INSTRUCTIE
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Het Noordhollands Dagblad plaatste 
zondag 21 mei een artikel over de 
Spaarne Lenterace, die dat weekend 
plaatsvond: ‘Aanmoedigend, schreeu-
wend, zwetend, kreunend en hijgend 
komen de roeiers over de finish. 
Een prachtig beeld en geluid bij de 
Lenterace over het Spaarne’. Het 
artikel gaat over de organisatie, het 
verloop van de dag en andere zaken. 
Geen opzienbarend artikel, maar wel 
voorzien van bovenstaande foto met 
het volgende bijschrift: 
‘Een achttal roeiers onderweg over het 
Spaarne.’ 

Maar wie die roeiers zijn en waar 
ze vandaan komen stond niet in het 
artikel. Zomaar een achttal roeiers dat 
‘toevallig’ voorbij kwam toen de fo-
tograaf besloot een foto te maken. Die 
fotograaf stond er vast niet lang en 
had een deadline. Of misschien was 
dit wel de enige scherpe foto die de 
fotograaf die middag gemaakt had.

Zo onbekend was dit achttal niet, 
want Ine Middag die het artikel zag 
herkende de boot en de roeisters met-
een. En zo kan het verhaal bij de foto 
uiteindelijk toch verteld worden. Niet 
in het Noordhollands Dagblad, nee 

beter nog in TrompMagazine!
De zondag was voor ons vroeg 
begonnen om op tijd te zijn om 
ploeggenoten Laura Keegstra en Erica 
Heij aan te moedigen die in de twee 
zouden starten. Om zeven uur op de 
parkeerplaats bij Tromp, verzamelen 
tussen de afvalresten van McDonald’s 
van de vorige avond. Op de radio was 
de soulnight nog bezig, alsof de mor-
gen nog niet was begonnen. 
Het kanaal lag er stil en strak bij, 
geen rimpeltje op het water, alleen 
de ochtendmist die in de zon optrok, 
prachtig roeiweer dus.
Een uur later bij het Spaarne waren 
de voorbereidingen in volle gang. De 
botenwagens stonden verspreid door 
de woonwijk rond de vereniging. De 
bewoners van de wijk hadden boten-
wagens voor de deur staan en overal 
op straat lagen boten op schragen en 
werd er opgeriggerd. Terwijl iedereen 
druk bezig was kwam de organisatie 
melden dat de straat vrij moest blijven 
voor ambulance en brandweer. En 
toen net alle boten aan de kant waren 

gelegd kwam er een 
bewoner met de 
auto uit een uitrit. 
Een acht moest 
halsoverkop weer 
verplaatst worden 
zodat de auto eruit 
kon. 
Dat ook op zondag 
de economie door-
draait bewees een 
Cool Bluebezorger 

die met de bezorgfiets ineens tussen 
de boten en botenwagens belandde. 
Zou er dan toch iemand lastminute 
nog iets besteld hebben voor in de 
boot? De bezorger vond het wel ge-
zellig en was spontaan het adres kwijt 
waar hij moest bezorgen. Zo kon hij 
nog langer tussen de roeiers rondlo-
pen en doen alsof hij druk bezig was 
met bezorgen. Ondertussen werden 
de boten richting de vlotten gedragen 
om het water in te gaan en kon het 
aanmoedigen bij de eerste race van 
zondag beginnen. 
Voor de acht van de foto was het nog 
niet zover. De Compaen lag eenzaam 
maar statig op een eliteplaats klaar 
vlakbij het vlot. Geen gesjouw meer 
maar lekker uitrusten op bokjes met 
de riggers al vastgemaakt. Dat mocht 
ook wel want gisteren was de Com-
paen het Spaarne ook al op geweest 
en had toen een hele goede prestatie 
geleverd. Nu waren de roeisters er al 
maar moesten ze alleen de schoenen 
nog vastmaken en de kamprechters 
wilden natuurlijk nog even aan de 

hielstrings sjorren. Daarna kon het 
echte werk beginnen. Het water op 
met acht roeisters en een stuur. Lekker 
in de zon met een briesje. De Com-
paen gleed weer statig door het water. 
Maar ineens kwam aan die heerlijke 
rustige flow een eind. Er werd driftig 
gestart, de stuur begon aan te moedi-
gen en de roeisters gingen hard aan 
het werk. De rust voor de Compaen 
was ook voorbij. De boot gleed niet 
meer door het water maar werd als 
een speedboot naar voren gestuwd. 
En als dat nu het enige was …
De stuur bleef maar schreeuwen en 
de voorzitter van Tromp deed vrolijk 
mee vanaf de kant op de fiets. En weer 
ging de Compaen harder. Dus het 
hielp zeker. 
Een kind langs de kant vond dat de 
stuur goed werk leverde dus ging 
spontaan met een megafoon de stuur 
aanmoedigen, waarop de stuur de 
roeisters nog enthousiaster door de 
race schreeuwde. En onderweg net 
voor de Schouwbroekerbrug werd 
een foto gemaakt … de foto!
Met de molen in zicht werd het 
geschreeuw van de kant goed hoor-
baar. Trompers die de Compaen aan 
zagen komen begonnen luidkeels aan 
te moedigden De roeisters kregen 
vleugels van de aanmoedigingen en 
stuwden de boot naar een nog hogere 
snelheid.
Om net voorbij de vereniging ineens 
tot stilstand te komen. Het zat erop. 
De race was voorbij.
 Lees verder op pagina 10

7 WEDSTRIJDEN
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Vastgelegd vanaf de 

Schouwbroekerbrug tussen 

Heemstede en Schalkwijk.

© Foto United Photos/Toussaint Kluiters

Nicolette van Neer

Spaarne Lenterace
Achttal onbekende roeiers beroemd in heel Noord-Holland
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Nee, dat had hij niet gedacht. Dat hij 
tijdens de laatste algemene leden-
vergadering tot erelid benoemd zou 
worden. ‘Ik stond perplex. Ik was 
echt helemaal nergens meer. Normaal 
kan ik altijd nog wel iets zeggen, 
maar ik was compleet sprakeloos.’ 
Het was een mooi moment voor Aart 
Box (81), die de eretitel kreeg voor 
zijn enorme inzet voor Tromp: als 
toerman, opruimman, decoratieman, 
tuinman, gedichtenman, werkplaats-
man, mopperman, organisator van 
tochten en inloopgroepen en enthou-
siast roeier, vaak met zijn echtgenote 
Joke. 

Onwetend
Tijdens het interview schieten woor-
den hem nooit tekort. Hij vertelt met 
plezier over zijn leven en zijn Tromp. 
‘Het gekke was dat ik eigenlijk niet 
eens naar de vergadering zou gaan. 
De vorige twee vergaderingen heb ik 
gemist, omdat ik niet via zoom heb 
meegedaan. En het gaat volgens mij 
over dingen die voor mij niet meer zo 
belangrijk zijn.’
‘Ze hadden wel aan Joke gevraagd of 

ik er zou zijn en Joke had gezegd ‘Aart 
gaat altijd’. Zij gaat zelf nooit naar de 
vergadering. Ik ben gegaan omdat ik 
wel nieuwsgierig was wie er zouden 
zijn. Als Joke 
mee was gegaan, 
dan had ik dat 
wel vreemd 
gevonden, maar zij wist ook niet dat 
ik erelid zou worden.’

Met een ironische blik: ‘En dan te be-
denken dat wij 39 jaar geleden eigen-
lijk niet eens lid van Tromp mochten 
worden, omdat ik op zaterdag moest 

werken en alleen op 
die dag instructie werd 
gegeven. Toen Joke een 
paar maanden later 
nog eens ging infor-
meren, was er toch een 
mogelijkheid doorde-
weeks en werden we 
door Mien de Groot in 
een wherry gezet. Ze 
zei: gauw de haven uit, 
dan kijkt tenminste niet 
iedereen op onze vin-
gers. Joke en ik vonden 
het gelijk leuk.’

Toercommissie
Aart vindt dat starten in 
een wherry goed is voor 
de binding. ‘We deden 

meteen 
tochten, 
die open 
stonden 

voor iedereen. Daardoor 
leer je gauw mensen 
kennen. Voordat ik het 
wist zat ik in de toer-
commissie. Dat heb ik 
twintig jaar gedaan. Ik 
kon zó van die tochten 

genieten. Het is goed dat het toer-
roeien door het midweekroeien weer 
actief gebeurt. Het is gewoon heerlijk: 
picknick mee, lekker na een half uur 
wisselen in de boot. Heel goed ook 
dat iedereen mee mag. Dat was in 
mijn tijd ook. Soms wisselden we ook 
halverwege van bemanning. Ik weet 
nog hoe blij ik was toen een onerva-
ren ploeg, die voor de eerste keer de 
Vechttocht roeide, na 45 kilometer in 
Muiden doodmoe maar dolenthou-
siast uit de boot stapte. We maakten 
eigenlijk van elke toertocht wel een 
feest. Zoals de literaire avondtocht. Bij 
de Amsterdamse Roeibond stonden ze 
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redactie / Marit Versteeg

Erelid Aart Box even sprakeloos 
‘Ik hou gewoon van Tromp’
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‘We maakten van elke roeitocht 
wel een feest’
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met grote ogen te kijken met hoeveel 
boten wij toertochten roeiden. We 
moesten soms zelfs boten bij andere 
verenigingen lenen.’ 

Eerst een beroep
Aart groeide op in Waterland, op een 
boerderij in Ilpendam, als middel-
ste van vijf kinderen. ‘We hadden 
een boerderij en een melkzaak en 
mijn vader zat in de 
paardenhandel. M’n 
moeder was een hele 
sociale vrouw, die 
iedereen hielp. Ze was een socialiste, 
ben ik ook.’
Zijn ouders hadden alleen lagere 
school, maar Aart mocht verder leren. 
‘Ik wilde iets artistieks, toneel of bal-
let of zoiets, dat paste meer bij mij 
dan het boerenleven. Eigenlijk had ik 
wel naar de balletschool gekund, dan 

was ik danser geworden. Maar m’n 
vader vond dat ik eerst een beroep 
moest leren, en ja, dat deed je toen 
dus. Ik koos voor timmerman met 
specialisme meubelmaker.’ 

Roovers
‘Ik was een paar jaar meubelmaker in 
Amsterdam, we maakten daar echt de 
mooiste dingen met de hand. Heel 

primitief. Als ik 
hier in de werk-
plaats van Tromp 
kijk, hebben we 

mooiere apparatuur dan die meu-
belmaker daar had. Na de avondop-
leiding etaleur kon ik aan de slag bij 
lederwaren winkel Zumpolle aan de 
Kalverstraat in Amsterdam, waar ze 
koffers, tassen en portemonneetjes 
verkochten. En toen kreeg ik een tele-
foontje dat ze bij Roovers in Hilver-

sum iemand zochten, zij verkochten 
ook lederwaren en sportartikelen. Dat 
vond ik wel heel interessant, Hilver-
sum, met de omroep en zo. Ik was 
toen al met Joke, we leerden elkaar 
kennen doordat zij in Amsterdam in 
een stoffenwinkel werkte aan de over-
kant, waar ik voor de etalages stoffen 
kwam halen.’

De firma Roovers kocht voor het 
jonge stel een huis in Kortenhoef, dat 
Aart en Joke later konden overnemen. 
‘Daar wonen we nu alweer 53 jaar.’ Ze 
kregen een zoon en een dochter en 
hebben vier kleinkinde-
ren, bij wie het roeivi-
rus overigens nooit is 
overgeslagen. ‘Zij sporten 
gelukkig wel, maar ze 
zijn meer van rugby en 
voetbal.’

Eigen plan
‘Ik hou gewoon van 
Tromp’ zei Aart na zijn 
benoeming tot erelid. 
Dat wil hij wel uitleg-
gen. ‘We zijn eigenlijk 
altijd weer blij om op 
Tromp te komen. Het 
heeft iets, het trekt me 
aan. De mooie plek, 
en kijk naar de tuin, 
hoe mooi. We probe-
ren meestal drie keer 

in de week te roeien. Dat is gewoon 
heerlijk. Op zondag, maandag en op 
woensdag roeien en op vrijdag in de 
werkplaats, dat werk doe ik ook al 35 
jaar. 
Op Tromp trekt Aart meestal zijn 
eigen plan. ‘Ik ga dan de loodsen 
opruimen, of de kledingkast van de 
gevonden voorwerpen, of de tuinkast, 
dan weten we weer even welk mate-
riaal we allemaal hebben, of ik ga wat 
wiedwerk doen. Vorige week heb ik 
het hele terrein achter opgeruimd en 
schoongemaakt.’
Zelden loopt hij in een rechte lijn 

‘Kortenhoef, daar wonen we 
nu alweer 53 jaar’
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over het Tromp-terrein. Hij raapt 
handdoeken op, zet schragen over-
eind, gooit rommel in de prullenbak, 
stapelt stoelen op. ‘Ja, ik zie alles. En 
dan mopper ik ook. Dat is misschien 
erger geworden nu we ouder zijn 
geworden. Ik wil niet mopperen, het 
is meer dat ik me irriteer dat mensen 
zo nonchalant met de spullen van de 
vereniging omgaan.’ 
‘Ik probeer altijd dingen te verbete-
ren en op te lossen. Kijk bijvoorbeeld 
naar de rekjes om de handdoeken 
op te hangen, dat werkt 
niet. Net als de stoeltjes 
van de C5’en, die hangen 
daar heel onhandig. Ik wil 
daarover nog wel eens met 
de materiaalcommissaris gaan praten. 
Het lijkt ook wel of mensen niet meer 
weten hoe je de riemen in het rek 
moet leggen, met de naam zicht-
baar. En dat de terrasstoelen moeten 
worden opgestapeld zodat ze niet het 
water in waaien.’

‘Geniet nou maar’
Roeien doet hij het liefst in een 
gladde vier. ‘Ik ben niet zo’n solo-
mens. Maar ik skiff ook wel hoor. Of 
ik ga met Joke in een gladde twee.’ 
Nog altijd gaat het in- en uitstappen 
in de boot hem makkelijk af. ‘Dat gaat 
allemaal nog steeds. Het roeien zelf 
niet meer zo mooi en krachtig als 
het zou moeten, dat is her en der wat 
minder, dan wiebelen we een beetje, 
maar dat zien we op zondag in de 
inloopploeg ook. Ik zeg dan: geniet 
nou maar op het water, zeur er maar 
niet over. We hebben toch altijd weer 
lekker geroeid.’

Als hij niet meer zou kunnen roeien, 
vindt hij fietsen net zo leuk, en de 
Boxen wandelen ook. ‘We zijn eigen-
lijk altijd buiten. Roeien vind ik leuk, 
maar het hele sociale gebeuren vind 
ik eigenlijk nog leuker. De band die 
we hebben opgebouwd binnen de 
vereniging. We zien nu natuurlijk wel 
veel mensen wegvallen. Dat is verdrie-
tig, maar dan ben je er als vereniging 

ook voor 
elkaar. Ik 
heb zelf 
ook een 
slechte 

periode gehad, toen mijn werk stopte 
en ik in de bijstand kwam, dat was 
heel moeilijk. Daar heeft Tromp me 
echt doorheen geholpen. Ik kreeg 
steun aan alle kanten.’

‘Het enige probleem is als Joke of ik 
het lichamelijk of geestelijk niet meer 
zou kunnen. Of wat als een van ons 
dement wordt of iets krijgt. Hoe kom 
je dan nog naar Tromp? Om ons heen 
gebeurt dat nu. Maar zo lang we zo 
zijn, blijven we komen.’ Dan weer die 
smakelijke lach: ‘En ik hoef als erelid 
geen contributie meer te betalen, dus 
waarvoor zou ik niet komen?’ 

Op de vraag wie er volgens hem het 
volgende erelid zou moeten worden, 
blijft hij even stil. ‘Oei, dat weet ik 
niet zomaar’, zegt hij. Daar komt hij 
later toch nog op terug. ‘Het moet 
Nellie zijn, van de soos. Die doet ook 
zo veel voor Tromp. En goed ook, hè. 
Ik weet niet of iedereen dat ziet.’ 
Van Aart is het in ieder geval gezien. 
Om nog even na te genieten een citaat 
uit de toespraak van het bestuur: 

De moeite waard
zeer fijnbesnaard
gelukkig nooit bedaard
heeft vele zaken aangekaart
kreeg veel toerboten in de vaart
de man die ouwe kleren opspaart
Dat kan er maar een zijn
en dat is Aart.

Je loopt in je eigen gelid
gezeur doet je geen sikkepit
altijd roeien in de Tromp-snit
vandaar Aart Box voor jou een 
welverdiende heuse titel: Erelid.
u

Spaarne Lenterace
vervolg van  pagina 7

De Compaen keek alweer uit naar 
het rustige eliteplekje vlakbij het 
vlot. Maar dat zat er nu niet meer in. 
De riggers moesten van de boot, de 
Compaen werd zelfs in twee stukken 
gedeeld. Het was geen circusact met 
een zaag maar had er veel van weg. 
Daarna volgde een botenpuzzel om de 
botenwagen te laden. In het midden 
stond de botenwagen, erom heen 
lagen de boten, de Compaen en de 
andere achten in twee stukken. Maar 
meesterpuzzelaar Wim ten Have 
vond al snel de juiste oplossing van 
het ‘tangram’. En onder leiding van 
chauffeur Alita Dekker en de mees-
terpuzzelaar werd de botenwagen 
geladen. Om het allemaal nog feeste-
lijker te maken kwam er een doos met 
kleurrijke donuts uit de tas van Stijn 
Peerik.
Met de Compaen is het goed afgelo-
pen, met gereedschap en zelfs zonder 
de hulp van Hans Klok is de boot in 
elkaar gezet en ligt weer rustig in de 
loods bij te komen van het drukke 
weekend. 

En de roeisters van de foto* sloten 
de dag met de rest van de DB-7411 
ploeg af met pizza op het Tromp-
terras. u

*  Jobke Middelkamp, Annemieke Maurer, 
Fabienne Brunet, Eline van Wijk, Anja van 
Dulken, Tanja Stropsma, Nicolette van Neer, 
Sandra Nypels. Stuur: Nienke Brendel.
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‘Ik probeer altijd dingen te 
verbeteren en op te lossen’
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Hemelvaartsdag 2022, aangenaam 
lentezonnetje, jagende wolken, deel-
nemers uit alle hoeken van het land, 
kortom ideale omstandigheden voor 
een ouderwetse pannenkoekentocht. 
Enig minpuntje was misschien dat 
zich wat weinig Trompers hadden 
ingeschreven voor deze open tocht. 
En een tocht die in de boeken kan. 
Met acht boten gestart en met ruim 
zeven boten weer thuis …

Omdat pannenkoekenhuis Noord-
Brabant in Vreeland corona niet had 
overleefd, was de route aangepast. 
Het werd ‘Hemelvaarttocht’ met een 
lunchstop met broodjes bij De Strook 
aan de Vijfde Plas. Maar dat was te 
hoog gegrepen. Bij een proefvaart 
naar De Strook bleek dit, zeker bij een 
straffe noordenwind, een plas te ver. 
Te hoge golfslag en moeilijk weg-
komen van lager wal. Gelukkig was 
inmiddels het pannenkoekenhuis in 
Vreeland toch overgenomen en her-
opend. Dus de traditionele ‘Pannen-
koekentocht’ kon weer in naam en ere 
worden hersteld.

Het hoge aantal inschrijvingen door 
leden van andere verenigingen leidde 

mogelijk ook nog tot enige verwar-
ring. Er dreigde zelfs een tekort aan 
beschikbare boten voor deelne-
mende Tromp-leden. Omdat diverse 
inschrijvers zich uiteindelijk weer 
terugtrokken waren er wel genoeg 
boten beschikbaar. Maar toen hadden 
Tromp-leden waarschijnlijk al andere 
plannen gemaakt voor Hemelvaarts-
dag. Doodzonde want het werd zon-
der meer een tocht om later over op 
te scheppen tegen je roeimaten.

Improviseren
De eerste etappe door het kanaal, ’t 
Hemeltje en over de Vecht naar Vree-
land verliep nog vlekkeloos. Het aan-
leggen vereiste enige improvisatie bij 

een kade waar ze balken in het water 
hadden gelegd, zodat uitstappen daar 
niet meer mogelijk was. Maar uitein-
delijk belandde iedereen, ook de aller-
oudste deelnemers, geassisteerd door 
de voltallige toercommissie droog en 
ongeschonden op het zonnige terras 
van het pannenkoekenhuis. 

Iedereen stapte rond 13.30 zeer vol-
daan weer in de boten en worstelde 
zich behendig tussen alle ‘zondags-
vaarders’ in hun gehuurde sloepjes 
door de Vecht op. De etappe naar 
en vervolgens door de Mijndense 
Sluis de Drecht op vormde ook geen 
enkel probleem. De wind was wel 
wat aangetrokken. De deelnemers 
was daarom geadviseerd om bij het 
oversteken van de Eerste Plas zo veel 
mogelijk onder de beschutting van 
de wal te blijven. De toercommissie 
spoedde zich al naar Tromp om de 
deelnemers op te vangen want met 
de stevige wind in de rug kon het 
wel eens snel gaan. En inderdaad de 
eerste boot, een ploeg van het Spaarne 
met een zeer fraaie eigen boot, roeide 
alweer op het kanaal richting Tromp.

Lager wal
Maar geen dag zo onvoorspelbaar qua 
weer als Hemelvaartsdag. De eerste 
boten druppelden binnen op Tromp 
toen de telefoon ging. Een noodkreet 
van de ploeg uit Breda. Ze waren 
met de Spilbergen gestrand vlakbij 
de ingang van de Oostelijke Drecht. 
Ze hadden de ingang net gemist 

en waren vervolgens aan lager wal 
beland. De boot was volgelopen en 
de bemanning stond te blauwbekken 
tussen het riet.

De George rukte uit naar de plek des 
onheils. Onderweg een tweede nood-
kreet van de Valkenburg. Gelukkig 
kregen de dames van Rijnland even 
later een sleepje van een motorboot 
en bevonden ze zich alweer op de 
beschutte Oostelijke Drecht. Maar de 
bemanning van de Spilbergen stond 
nog hulpeloos weg te waaien tussen 
het riet. Inmiddels was de waterpoli-
tie ter plekke en bracht de verkleum-
de roeiers naar een jachthaven vlakbij. 
De toercommissie ontfermde zich 
over de boot. De George kreeg hem 
met moeite los van lager wal. Een wat 
zwaardere motorboot van een hulp-
dienst bood uitkomst en sleepte hem 
de bocht om, de beschutte Drecht in. 
Daar namen wij het weer over, hoos-
den de boot leeg en sleepten hem 
terug naar Tromp.

Meer eten
De bemanning van Beatrix uit Breda 
zat inmiddels warm gedoucht en 
droog op ons terras achter het bier. 
‘Niet onderkoeld geraakt?’. ‘Welnee, 
ik moet gewoon wat meer eten’. Ze 
waren zeker de jongste niet meer 
maar waren verre van aangeslagen. 
‘Mooie, spannende tocht en prima 
service, bedankt.’ u
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Johan Huizinga

Pannenkoekentocht
De boot is vol, de boot is leeg
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In het weekend van 15 en 16 mei 
heeft een klein gezelschap een 
tweedaagse roeitocht gemaakt op 
de wateren rondom Sneek. Het was 
extra genieten van deze RIT die na 
een pauze van twee jaar vanwege 
pandemie-perikelen weer door kon 
gaan.  

Zo gauw duidelijk werd dat de RIT 
dit voorjaar weer mogelijk was, zijn 
de twee organisatoren direct afgereisd 
naar Sneek om kennis te maken met 
roeivereniging de Geeuw en op zoek 
te gaan naar een overnachtingsplek.

Appartementenboerderij
Op de roeivereniging werden we 
hartelijk ontvangen en was alles snel 
voor elkaar. Het vinden van een over-
nachtingsplek voor 16 mensen was 
lastiger. Gelukkig kregen we bij elk 
adres een doorverwijzing en vonden 
we een prachtige appartementenboer-
derij. 

Klein aantal deelnemrs
Nu de boten en het verblijf waren 
geregeld konden we op zoek naar 16 
deelnemers. Dat aantal was te hoog 
ingeschat, het waren uiteindelijk acht 
mensen die graag mee wilden en kon-

den. De deelnemers waren: Anja de 
Jong-Nijholt, Mieke Verschure, Maria 
Kruithof-Stoutjesdijk, Frances Bergen, 
Johan Siemonsma, Willemien Bellaart 
en ondergetekenden. 
De enige heer in het gezelschap liet 
zich niet weerhouden door de man-
nelijke onderbezetting.

Best spannend
Vrijdagavond vertrokken we met twee 
auto’s vanaf Tromp. Toen we arriveer-
den bij de boerderij bleek dat het café 
vol zat met lokale bewoners die daar 
elke vrijdag hun wekelijkse gezel-
ligheidsavond vieren met enorme 
hoeveelheden bier en bijbehorend 
gebral. Gelukkig beschikte ons ap-

partement over een ruime huiskamer 
waar we ons terug konden trekken 
om de tochten en vaarregels door te 
spreken. Niemand had recent nog in 

Sneek geroeid en 
er is veel verkeer 
en de nodige 
lage bruggen en 
enkele zelfbe-
dieningssluizen. 
Best spannend 
dus. De keuze 
van de tochten 
hadden we laten 
afhangen van de 
weersomstandig-
heden; met name 
de wind is in het 

vlakke Friesland een bepa-
lende factor. Maar het weer 
was grandioos en we konden 
alle kanten op.

Mooie pauzeplekken
Zaterdag hebben we een dag-
tocht gemaakt ten zuiden van 
Sneek en sloten we de dag af 
met een gezellige barbecue 
op het terras van de boer-
derij. Zondag is de noord-
zijde van Sneek  verkend via 
de Swette. Het waren twee 
heel verschillende tochten. 
Zaterdag over wat ruimere 
sloten en plassen met mooie 
boerderijen en uitzichten. ’s 
Middags trok de wind aan en 
besloten we de route iets in 
te korten. Op zondag roeiden 

we in een serene rust Sneek uit. Op 
de Swette aan de noordkant is het 
sowieso rustig en relaxed roeien. Je 
vaart wel een stuk door grootschalig 
agrarisch land maar de oevers zijn 
prachtig en er is genoeg te zien aan 
planten en vogels, zeker in mei. We 
vonden steeds mooie plekken om te 
pauzeren, te genieten van de mee-
gebrachte lekkernijen en even de 
schaduw op te zoeken. Enkele koene 
dames namen ook nog een frisse 
duik. 

Kermis vol herrie
De aankomst in Sneek na het laatste 
zelfbedieningssluisje stond in schril 
contrast met de ochtendrust. Het was 
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RIT 2022 in klein verband naar Friesland
Het weer was grandioos
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een drukte van jewelste met allerlei 
vaartuigen die van het Sneekermeer 
huiswaarts keerden. Een kermis vol 
herrie uit geluidboxen en uitbundige 
mensen en het was goed opletten 
om aanvaringen te vermijden. Maar 
we roeiden ons er goed doorheen en 
leverden de boten weer onbeschadigd 
in.  
 
Bij een afsluitend drankje op een 
terras in de binnenstad werd door de 
admiraal de  admiraalsfluit overgedra-
gen aan de vice-admiraal en mochten 
zij beiden een cadeau met bedankjes 
in ontvangst nemen. Tevreden en 
gekleurd door de zon arriveerden we 
zondagavond weer op Tromp. 

Wat is de RIT 
RIT staat voor Roei-Invitatie-Tocht. 
Deze tocht werd in 1984 voor het 
eerst georganiseerd en was bedoeld 
voor paren die qua leeftijd, roei-
vaardigheid en interesses goed bij 
elkaar pasten. Er waren meestal meer 
mensen dan mee konden en dan werd 
door loting beslist wie mee mocht. 
De organisator heet ‘Admiraal’ en 
hij/zij kiest een ‘Vice-Admiraal’ als 
medeorganisator. Deze wordt het jaar 
daarop Admiraal en zo schuift de or-
ganisatie door. De RIT wordt traditie-
getrouw in mei georganiseerd.

De laatste jaren blijkt dat het aantal 
deelnemers van de Rit slinkt. Oudere 
deelnemers haken af, zeker na de 
coronatijd. Bovendien is er tegen-
woordig veel keuze in toertochten 
o.a. door het midweekroeien. Dit 
jaar was er vanuit Tromp in het-
zelfde weekend ook een roeitocht 
in Leeuwarden georganiseerd. Deze 
factoren maken dat het RIT-clubje dit 
jaar klein was, dat maakte het overi-
gens niet minder gezellig. Wel kun je 
je afvragen of het concept van de RIT 
door de jaren heen niet is uitgewerkt 
nu het historisch besef binnen de 
groep min of meer is verdwenen. Een 
meerdaagse tocht in de maand mei 
blijft natuurlijk heerlijk en willen we 
graag voortzetten maar dan onder een 
andere naam. 

Annet Knol en Marion Gorree
 u

 

Van 1 tot 4 mei heeft een ploegje 
met acht roeiers van Tromp via het 
aanbod van de KNRB drie dagen in 
Groningen geroeid. De eerste dag 
ging de tocht van Appingedam naar 
Ouderendam, de tweede dag naar 
Zoutkamp en tot slot naar de stad
Groningen. 

De tocht werd goed gefaciliteerd met 
hotel, maaltijden, busvervoer naar 
start en eindpunt van de route en 
naast een informatieboekje was er ook 
ook een link naar een digitale kaart. 
Ook was er een bootsman aanwezig 
die zorg droeg voor de materialen.

Maren en wierdedorpen
De provincie heeft veel smalle wate-
ren, de zogenaamde ‘maren’, dat zijn 
smalle wateren die vaak het midden 
houden tussen een rivier en een sloot. 
Er waren veel mooie wierdedorpen 
te zien, in Appingedam zagen we de 
hangende keukens. In Zoutkamp heb-
ben we een lekker visje gegeten in de 
haven. Tot slot roeiden we langs het 
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Midweekroeien in Groningen 
KNRB driedaagse roeitocht



Groninger museum en vele gezellige 
terrasjes met studenten. 

De meeste mensen kenden elkaar nog 
niet voordat ze reageerden op het 
aanbod van landelijk midweekroeien. 
Het ploegje was divers wat betreft 
roei-ervaring en dat is een prima mix 
gebleken: we kijken terug op een 
gezellige tocht. De wil om samen te 
werken en initiatief te nemen was 
goed aanwezig, ook altijd fijn als 
iemand een lekkere zelfgebakken koek 
of WieBetaaltWat-app introduceert.  

Astrid Hagen heeft het midweekroei-
en actief opgepakt en coördineert 
via een mailgroep de informatie over 
mogelijkheden van midweekroeien in 
het hele land. u

Kan je je iets fijners voorstellen dan 
vier dagen lang (14-17 mei), met 
prachtig weer, over de Tjonger, de 
Linde en het Tjeukemeer te roeien in 
goed gezelschap? 

Dat deed Dol-fijn onlangs, in de 
Liefhebber en de Harmsen (wat een 
topwherry’s!). De tocht was tot in de 
perfectie geregeld door Ton Ketelaar, 
Roelien van Empel en Pieter Berkel. 
(Pieter kon nota bene zelf niet mee 
vanwege een knieblessure). Arno van 
den Broek was de volleerde techni-
sche man.

In ‘Het Vrije Schaep’, aan het water, 
hadden we een heerlijk onderkomen, 
compleet met ontbijt, lunch en op 
ons verzoek ook diner.
Tjonger, tjonge, wat hebben we 
genoten! u

Arno van den Broek, Carla Rodenhuis, Liesbeth 

Lopes Cardozo, Mirjam Snoek, Jan de Wit, 

Kees Gramkow, Ton Keetelaar. Fotografe: 

Roelien van Empel.

Informatief
Roeien langs de taalgrens
in de Tjongervallei.
We hadden een boerderij gehuurd aan de 
Tjonger, of Tsjonger, ook wel Kuinder of Kuunder 
 genaamd. Het is het grensgebied tussen het 
Saksische deel van het Middeleeuwse Oversticht, 
nu Overijssel, en het ‘vrije Friesland’: nu Fryslân. 
We hebben twee tochtjes van ca. 20 kilometer 
geroeid en twee  tochten van ca. 30 km: eentje 
naar Sloten en de andere via de Tjonger naar 
Kuinre en terug over de Linde. 
Onze verblijfplaats, Het Vrije Schaep is een 

groepsaccommodatie met tien slaapplaatsen in 
drie ruime slaap kamers, elk met eigen sanitair, 
een grote woonkamer met open haard en keuken, 
een achtertuin en een voortuin. Aan de overkant 
van de weg is er een eigen steiger aan de Tjonger. 
De eigenaar van de boerderij, Anne Punter, 
stelde voor een zeer aanvaardbare prijs zijn niet 
geringe kookvaardigheid en mooi gedekte tafel ter 
beschikking.  

Voor geïnteresseerden hebben we kaartmate-
riaal en routebeschrijvingen te leen. Zeer aan te 
bevelen.
Roeigebied (met twee sluizen) is geschikt voor 
beginnende toerroeiers. Op het aangrenzende 
Tjeukermeer kan bij sterke wind het wel lastig 
roeien zijn.

Ton Keetelaar, Roelien van Empel (Pieter Berkel) 

14

 ga naar volgende pagina

TOERTOCHTEN TOERTOCHTEN

Liesbeth Lopes Cardozo

Roeitocht Dol-Fijn

Over de Tjonger en Linde

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

 
voorzitter Wim ten Have
voorzitter@ctromp.nl
secretaris Wynand Inkelaar
secretaris@ctromp.nl
penningmeester Jan Brugman
penningmeester@ctromp.nl
commissaris materiaal  Henk van de Bunt
commissaris.materiaal@ctromp.nl   
commissaris opleiden  Saskia Teppema
commissaris.opleiden@ctromp.nl 
commissaris wedstrijden    Marien Mortier
commissaris.wedstrijdroeien@ctromp.nl 
commissaris recreatieroeien     Johan Huizinga
commissaris.recreatieroeien@ctromp.nl 

ledenadministratie Evert Kruithof
ledenadministratie@ctromp.nl

toercommissie                 Hetty Goutier
toercommissie@ctromp.nl

De diverse taken van de bestuursleden zijn 
te vinden in het organigram-tromp [zie in de 
‘bibliotheek’, zoek op organigram]

 

inschrijvingen wedstrijdveteranen +  
clubploegen                          Jørn Aalberts
veteranencoordinator@ctromp.nl

aangepast roeien (roeivalidatie)
roeivalidatie@ctromp.nl

webmasters   Nynke Koopen, Marlies ter Haar 
webmaster@ctromp.nl
Richard Streng (reserveringen: 
reserveren@ctromp.nl)

redactieteam (TrompMagazine)
redactie@ctromp.nl
contactpersonen TrompMagazine:
Nellie Kamer (redactie en beheer redactie-
mailbox voor het magazine en de site)
Yolande Krooshof, Marit Versteeg, 
Pieter Berkel (lay-out, eindredactie TM)

 

Voor algemene informatie over de 
 vereniging en haar activiteiten 
info@ctromp.nl  
(zie op de site verder onder: ‘Vereniging’, 
‘Recreatie’ en ‘Lid worden’)
  
Het dagelijks bestuur bestaat uit  voorzitter, 
secretaris en penningmeester, gezamenlijk 
bereikbaar via 
db@ctromp.nl  

Alle bestuursleden zijn op een gezamenlijk 
e-mailadres bereikbaar via 
bestuur@ctromp.nl  

 

NIEUWS VAN DE 
LEDENADMINISTRATIE (2022-4)

NIEUWE LEDEN

Nieuwe jeugd- en juniorleden die in de 
instructie kwamen:
Boele de Vries  2003
Duco Pareau Dumont 2006
Flynn McLay  2009
Tom McLay  2009
Phileine Veen  2011
Tjuen yi Westenborg 2003

Nieuwe seniorleden in de instructie:
Reinier van Mourik  1987
Marieke van Oostrum 1978
Petra Sjouwerman  1958
Tim Senden  1983
Charlotte Meynen  1975
Joe Wilson  1969
Allart de Vries  1968
Daniel Went  1959
Nacary Otten  1992
Philip Takken  1970
Marieke van Oostrum 1978
Ingrid Giebels  1975
Paul van Catz  1957
Jeroen Pool  1958
Taiga Niehof  1986
Ingrid Faber-de Roos 1963
Noor van Heusden  1952
Manon van de Weijer 1970
Rieteke Hölscher  1969
Sandra Steneker  1973
Stephanie Roovers-Siemerink 1975
Marieke Jansen  1976
Angela van de Goorberg 1968

Evert Kruithof

LEDENADMINISTRATIE
 

    
Nieuwe leden met roei-ervaring:
Jay Broekman  1987
Helmer Lodder  1982
Angela Bielen    
1941 (opzegging ingetrokken)

Welkom en veel roeiplezier!

OPZEGGINGEN

Junior-lid   Lid vanaf
Tijn Bruinsma  2021

Student-lid  Lid vanaf
Wouter Siezen  2017

Gewoon-lid  Lid vanaf
Caroline Hoff  2001

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

 ga naar volgende pagina ga naar inhoudspagina
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Tekening gemaakt door Anniek van Beusekom  

uit de wedstrijdgroep tijdens het Gent-wedstrijdweekeind op 7 en 8 mei
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