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Biathlon

Zondag 27 juni kon de toercommissie 
eindelijk weer een tocht organiseren. 
Johan Huizinga doet verslag.
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Zondag 27 juni werd voor het eerst  weer 
mogelijk om een tocht te organiseren 
door de toercommissie. Johan Huizinga 
doet verslag.
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Het gedruis op de vereniging is bijna 
weer als vanouds. De onlangs gehouden 
vrijwilligersborrel was hierbij een ijkpunt.
Net als de biathlon die de toercommissie 
organiseerde en heus kon plaatsvinden.
Intussen hadden kleine groepjes roeiers 
ook al van het mooie weer geprofiteerd en 
tochtjes gemaakt waarbij lekkere proviand 
niet ontbrak.

Het TrompMagazine lijkt ditmaal wel een 
beetje op een fotoblad. Maar wat wil je, 
als er weer gezellige dingen mogelijk zijn.

Voor de TBR-commissie is het te hopen 
dat hun inspanningen voor de organisatie 
TBR-2021 resulteren in het doorgaan van 
deze mooie najaarswedstrijd.

Natuurlijk doen zij weer een beroep op 
de medewerking van een legioen vrijwil-
ligers.

Tenslotte een kort historisch verhaal over 
een Nederlandse zeevaarder/zeeheld die 
beroemd is in Zuid-Korea.

Als je niet voor een bardienst kiest, 
maar voor een klus, dan kan je ook 
verrast worden door een tegelwaarheid.
[foto van de maand]
            pjb
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Heerlijk, we mogen weer! Een week na het uit-
brengen van het vorige TrompMagazine maakte de 
regering bekend dat de maatregelen werden versoe-
peld. Voor ons dus weer onbeperkt in ploegverband 
roeien. Mooi om te zien dat vele roeigroepen dit 
weer hebben opgepakt. Er zijn alweer enkele toer-
tochten gevaren, de jeugd en junioren varen weer 
wedstrijden, net als enkele masters. En weer lekker 
koffiedrinken met z’n allen op het terras. Maar de 
meesten van ons genieten gewoon van een uitje op 
ons kanaal. Kortom, het voelt weer fijn om op de 
vereniging te zijn. Wat je wel merkt op het kanaal is 
dat de zomerdrukte weer begonnen is. En het zou 
zomaar kunnen dat er nog meer sloepjes en bootjes 
uit de coronatijd tevoorschijn komen of nog meer 
opblaasbare SUP’s van de Lidl en de Action. Er zijn 
zelfs al langeafstandszwemmers gesignaleerd met 
oranje ballen voor de zichtbaarheid. Goed blijven 
opletten is wel noodzakelijk.

Voor het bestuur was het ook tijd om de vrijwil-
ligersmaaltijd in te plannen. Deze keer geen boe-
renkool maar een zomerborrel buiten onder onze 
mooie nieuwe tent. 

Het was bijna gelukt om ook de wethouder Sportza-
ken van Hilversum hierbij aanwezig te hebben, ware 
het niet dat hij het toch niet aandurfde en getest 

moest worden omdat een van zijn kinderen ver-
kouden was. De wethouder is de zaterdagochtend 
daarna alsnog langs geweest om het vrijwilligershart 
te brengen. Een hart dat aan alle verenigingen wordt 
uitgereikt als dank namens de gemeente voor al het 
vrijwilligerswerk dat iedereen doet binnen zijn of 
haar vereniging. We zullen het hart binnenkort een 
plekje geven. Langs deze weg nogmaals alle vrijwil-
ligers bedankt!

Iedereen een heerlijke roeizomer toegewenst en tot 
op het vlot.
 u

 

Wim ten Have, voorzitter

Uit de stuurstoel  

 www.ctromp.nl  ga naar volgende pagina ga naar inhoudspagina
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VRIJWILLIGERS

Donderdag 24 juni werden de vrijwil-
ligers welkom geheten door voorzit-
ter Wim ten Have. De kern van zijn 
toespraak was: aandacht. Aandacht 
voor jezelf, voor anderen en de om-
geving. Aandacht voor de inzet van 
de vrijwilligers. Opgeluisterd met 
levende muziek. 
Smakelijke hapjes, soep en vele bit-
terballen werden rondgedeeld. De 
sooscommissie was er druk mee. 
Hulde. u

Redactie / Foto’s: Tanja Stropsma

Vrijwilligersborrel
Fijn om iedereen weer te zien
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Een koele duik
Er mag weer volop geroeid worden 
en Tromp gaat ervoor. Na inspanning 
is het verlokkelijk af te sluiten met 
een verkoelende duik in het kanaal. 
Dit gebeurt meestal bij de vlaggen-
stok.
Met zo’n mooi bommetje of nog 
beter, een professionele duik. Over dat 
laatste het volgende.

Bij de vlaggenstok bevinden zich on-
der water betonnen funderingen van 
de oude steiger. 
De werkplaats heeft afgelopen vrijdag 
een onderzoekje gedaan of er veilig 
gedoken kan worden.

Peilingen met een lange paal in het 
kanaal en daadwerkelijk voelen met 
de voet, waarvoor dank aan Pieter 
Berkel, hebben aangetoond dat er 
enige voorzichtigheid in acht moet 
worden genomen.

De haven zelf is ondiep en er zijn 
helaas in het verleden voorwerpen in 
terechtgekomen door baldadigheid.
Het parool is dus, wees voorzichtig. 
Duik of liever spring ver van de kant 
in het kanaal en helemaal niet in de 
haven.

Verder is van gemeentewege een 
waarschuwing gekomen dat bij extre-
me regenval rioolwater in open water 
wordt overgestort. Dus na een zware 
zomerse bui liever niet zwemmen.
 u

Vorig jaar schreef ik rond deze tijd in 
de uitnodiging om jullie belangstel-
ling te peilen: 
‘Wat een bijzonder jaar. Van lock-
down, via skiffs nu weer naar 
ploegroeien.’
Nu, een jaar later blijkt dat weer het 
geval te zijn. 
Oktober 2020: Tromp had het weer 
voor elkaar: met een aangepast draai-
boek, extra voorzieningen, borden, 
looproutes en goedkeuring van de 
gemeente stonden we in oktober 
2020 in de startblokken. Een inschrij-
ving die in recordtempo volliep. Tot 
een paar dagen voor het evenement 
verscherping van de maatregelen roet 
in het eten gooide. Begrijpelijk, maar 
jammer. 
Maar nu zijn we er weer klaar voor; 
de voorbereidingen zijn gestart en … 
het ziet er veel rooskleuriger uit om 
(sport)evenementen te laten plaats-
vinden. 
Eén ding is niet veranderd. De 
noodzaak om weer een flinke groep 
vrijwilligers op de been te krijgen om 
op 16 en 17 oktober weer honderden 
roeiers op een veilige manier te laten 
genieten van een sportieve uitdaging 
op ons Hilversums Kanaal. 

Daarvoor moeten 
we jullie enthou-
siasme opnieuw 
in kaart brengen. 
Daarom ontvangen jullie binnenkort 
in je mailbox weer een bericht waarin 
je wordt uitgenodigd om aan te geven 
of we op je kunnen rekenen. 
Voor bestaande leden een voortzet-
ting van een vaak jarenlange ervaring. 
Voor nieuwkomers een geweldige 
manier om te zien wat deze club al-
lemaal voor elkaar kan boksen. En om 
kennis te maken met medeleden die 
op andere tijden, dagen of in andere 
ploegen roeien. Welkom! Ervaring 
is niet vereist; enthousiasme wordt 
zeer gewaardeerd. Voor uiteenlopende 
taken op vlotten, botenterreinen, 
tijdwaarneming, wedstrijdsecretariaat, 
bemanning volgboten, toegangsgast-
vrijheid, catering enzovoorts. 

Let op uw digitale brievenbus! 

Namens de TBR-commissie,
commissaris logistiek 
u

 ga naar volgende pagina ga naar inhoudspagina

BESTUURSMEDEDELING

Wynand Inkelaar

Bericht van de
secretaris 

WEDSTRIJDEN

Marcel Peters / TBR-commissie

Tromp Boat Races 2021
De onmisbare vrijwilligers
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Met in achtneming van de corona-
maatregelen werd onlangs de Tromp-
instructeurscursus weer gehouden 
door Nelly Kostelijk, Marit Versteeg en 
Marjolijn Kreuning.
Marcel Steinbach maakte foto’s op 
zaterdag 19 juni. u

Op dinsdag 1 juni en vrijdag 18 
en 25 juni waren onze vlotten vol 
met jongelui. Ze kwamen met hun 
gymdocenten en men is heel blij dat 
er altijd weer vrijwilligers gevonden 
kunnen worden die hen meenemen 
in de boot of op de ergometer. 
Kinderen van deze leeftijd leren het 
roeien snel. Voor hen is sámen roeien 
nog de grootste uitdaging, samen en 
tegelijk. u

JEUGDACTIVITEITEN

 ga naar volgende pagina ga naar inhoudspagina

INSTRUCTIE

Redactie 

De TIC was er weer 

Redactie 

Roeiclinics jeugd 

Marit Versteeg filmt een aankomend instructeur 

als voorbeeld voor een instructieles.

Terugkijken wat je verbeterpunten zijn.

Weer terug in de C1. 

Even wennen.

Ook als docent ontkom je niet 

aan een plons.

Foto’s: Yolande Krooshof.

➜

➜

➜
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Wie gaat er nu in ’s hemelsnaam 
fietsen als je al jaren contributie be-
taalt om te kunnen roeien. Een zeer 
terechte vraag. Maar er waren toch 
genoeg malloten te vinden om dit 
experiment tot een succes te maken. 
Zo konden we zondag 27 juni met 
vijf boten, 20 roeiers en zes fietsers 
vertrekken. 

Ook een ploeg van Viking had zich 
ingeschreven. Het was een soort pan-
nenkoekentocht met de mogelijkheid 
om de helft van het parcours op de 
fiets af te leggen voor diegenen die 
hun conditie na ruim een jaar corona 
nog niet op peil hadden.

Uiteindelijk viel het met de condi-
tie dik mee en wilde bijna iedereen 
alles roeien. Het was dus vooral de 
toercommissie zelf plus nog enkele 
enthousiastelingen die na een stevige 
bak koffie op de pedalen gingen 
terwijl de boten inmiddels via de 
Raaisluis richting Loosdrechtse Plas-
sen, Mijndense Sluis en Vecht waren 
vertrokken. Om het de fietsers niet al 
te makkelijk te maken had gemeen-
tewerken hier en daar wat wegen en 
bruggen afgesloten voor onderhoud. 
Toen het peloton desondanks wat te 
vroeg bij het pontje van Nigtevecht 

dreigde aan te komen had admiraal 
Nieuwenhuijse nog gauw een onver-
hard graspaadje ingelast. De coureurs 
kwamen direct in opstand maar toen 
de kopman op zijn e-bike verras-
send soepel tussen de graspollen en 
koeienvlaaien door manoeuvreerde, 

lieten de volgers het niet op 
zich zitten. Met het stro nog 
tussen de tanden daalde het 
voltallige peloton even later 
neer op een terras in Nigte-
vecht.

Intussen had-
den de roeiers 
zich al ver-
zameld in de 
file voor de 
Mijndense Sluis 
die uiteindelijk 
maar een kwar-
tier wachttijd 
opleverde. Zij 
moesten toen nog een 
half uurtje de Vecht 
afzakken richting Vree-
land, waar de fietsers 
zich inmiddels al achter 
een vette pannenkoek 
hadden verschanst. 
Rond half twee ’s mid-
dags konden 
de roeiers 
aanschuiven 
en kropen 
de fietsers 
in de boot. 
Er werd nog 
een racefiets 
onttakeld en 
in de boot 

meegenomen om ervoor 
te zorgen dat we met de-
zelfde vijf boten en zonder 
achterlating van fietsen of 
fietsers zouden terugkeren.

De oostenwind was inmiddels aan-
getrokken en bij de Mijndense Sluis 
liepen de wachttijden al flink op. Dus 
werd besloten de kortere route via de 
sluis bij het Hemeltje terug te nemen. 

De Harmsen was als eerste vertrok-
ken en maakte nog een korte omweg 
via de Wijde Blik om de voorsprong 

 ga naar inhoudspagina  ga naar volgende pagina

Johan Huizinga 

Biathlon geslaagde aftrap 
van postcoronatijdperk
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teniet te doen. De fles wijn, de kaas-
koekjes en de harde eieren die Jacques 
als ballast had meegenomen, kregen 
een andere bestemming, waarna ook 
de Harmsen weer koers kon zetten 
naar Tromp.

Nog even sjorren tegen de wind in 
op het kanaal en daar wachtte de 
beloofde aangeklede borrel op Tromp. 
Helaas bleek hier de communicatie 
tussen de diverse geledingen niet 
helemaal vlekkeloos te zijn verlopen. 
Geen aangeklede borrel dus maar no 
hard feelings. We moeten er allemaal 
weer een beetje inkomen na de lange 
coronastilte. 

Begin september krijgen we een 
herkansing en loopt alles ongetwijfeld 
weer op rolletjes. Uiteindelijk stond 
er in no-time toch nog het een en 

ander op tafel om 
de geslaagde aftrap 
van het seizoen in 
stijl af te sluiten. 
Dat die EK-voetbal-
wedstrijd daarna 
een fiasco werd, 
was nog slechts 
bijzaak.  u  

 



Hendrick Hamel werd geboren in 
1630 te Gorinchem en overleed daar 
in 1692. 
Op twintigjarige leeftijd kreeg hij een 
baan bij de VOC als schutter en leerde 
hij hoe kanonskogels afgeschoten 
moesten worden. In 1650 voer hij 
aan boord van de Vogelstruys vanaf 
de Texelrede naar Nederlands Batavia. 
Daar leerde hij schrijven, het log-
boek en de administratie aan boord 
bijhouden.

Op 18 juni 1653 
verliet hij Batavia en 
voer aan boord van 
de Sperwer naar het 
 eiland Formosa 
(huidig Taiwan). 
Rond 1640 had de 
VOC een groot gebied 
in het zuiden van het eiland onder 
hun gezag gebracht ten behoeve van 
de handel, speciaal die in zijde. Ter 
verdediging van haar belangen werd 
ook het fort Zeelandia gebouwd.
Vervolgens ging de zeereis verder 
vanaf Formosa naar Deshima in Japan 
waar de Nederlanders getolereerd 
werden op een uitstekend stuk land 
van Nagasaki.
Onderweg kwam het schip in een 
hevige storm terecht. Het schip raakte 
lek en onttakeld. Tenslotte belandde 
het op de rotsen van een eiland, Jeju 
genaamd.
De volgende dag werden de over-
levenden gevangengenomen door 
soldaten en bij de gouverneur van het 
eiland voorgeleid. De koning werd 
ook op de hoogte gebracht.
De bemanning van de Sperwer mocht 
van de koning het eiland niet meer 
verlaten. De opvarenden van de Sper-
wer werden als lijfwacht ingelijfd en 
kregen betrekkelijke bewegingsvrij-
heid. 
Na dertien jaar van een bar bestaan in 
zon en kou, werden de Koreanen toch 
door een list misleid. De Nederlanders 
wisten een klein schip te verkrijgen 
en in het geheim scheep te gaan in 

de nacht 
en naar 
een Japans 
eiland te 
zeilen. 
Hamel 
keerde 
in 1667 
terug op 
Batavia 
waar zijn 
verslag en 
journaal 
met groot 
enthousi-
asme werden onthaald. De VOC dacht 
meteen aan winst en uitbreiding van 
handel.
Er werd zelfs een schip gebouwd met 
de naam Korea. 

Hamel wordt door Korea geëerd als 
‘ontdekker’ van dit land voor het 
westen (als een soort Marco Polo). Er 
is zelfs een 
museum 
opgericht en 
men heeft 
de Sperwer 
nagebouwd.
In Korea vind 
je nog blondgekleurde nakomelingen 
van de 17e eeuwse Sperwerbeman-
ning.
De woorden ‘oppa’ en ‘omma’ leven 
voort in aanspreektitels.  u

De redactie zag bijzondere werkzaam-
heden aan de wallekant. 

Zie ook hoe schoon het smalle vlot 
is. Onlangs met vereende krachten 
ontdaan van begroeiing. Reinier Dehn 
en Wynand Inkelaar met mondkapjes 
in verband met grasvirussen? u

10 VARIA
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HISTORIE

Redactie / pjb

Hendrik Hamel, 
zeevaarder en 
beroemd in 
Zuid-Korea

Het vlottrekken
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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 (2021-05)

Nieuwe jeugd-, junior- en studentleden die in 
de instructie kwamen:
Rosa Latour  2002
Ryanne Manders  1995

Nieuwe seniorleden die in de instructie 
kwamen:
Jelle Riemersma  1964
Marjolein Pick  1976
Barbertje Kikkert  1972
Moshe Azar de Vlieger 1969
Jeffrey van Laar  1978
Gabrielle McKinnon 1960
Nadine Govaert  1974
Annette Pronk-Stolp 1971
Lisa Corrie  1982
Constance van den Broek 1955

Nieuwe leden met roei-ervaring:
Tiejo Keppler  1975
Gert de Graaf  1971
Wilfred Wielaard  1950
Szymon Rzuchowski 1996
Robert de Boer  1943

OPZEGGINGEN PER 31.12.2021

Junior-lid   Lid vanaf
Roef de Graaf  2019
Anne-Claire van Wijngaarden 2014

Gewoon-lid  Lid vanaf
Rosalinde Siewers  2019

Proefleden die hebben opgezegd:
Joanne Klusman
Sharona van Rossum
Dorieke de Ruijter
Nelleke Erkelens
Marjolein Trouw

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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Aan loods 1 hangen vele skiffs. Maar 
sinds kort ook een mooi opbergrek 
voor de riemen. u

Als kleine fuut kan je heerlijk op 
moeders rug tussen de veren kruipen. 
En piepen om eten.
Een foto van Joke Mulock Houwer.
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 Foto: Angela Coffeng

 Tegelgras staat ook in de belangstelling.   

 ga naar inhoudspagina


