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Ook op Tromp is nog merkbaar dat 
Tromp-leden met vakantie zijn. Een 
enkele roeigroep is nog een weekje op 
pad (water).
Maar in het wedstrijdcircuit laat men zich 
duidelijk horen. Op de Tromp-site is al 
aandacht geweest voor de prestaties van 
ondermeer Veronique Meester en nu kort 
geleden voor die van de jeugd in Linz 
(hiervan een bericht op pagina 11).

In dit nummer van het TrompMagazine 
uitgebreid aandacht voor de lustrum-
activiteiten op 12 september. (pagina 
9). Een gezamenlijke inspanning van de 
toercommissie, de BBR-commissie en 
de feestcommissie zelf (zie poster p.3).

En de tuin bloemt prachtig.   
               pjb
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Zo op het oog lijkt het dat er niet veel gebeurt en 
de roeizomer rustig voortkabbelt. Niet is echter 
minder waar. We hebben zeer succesvolle Olympi-
sche  Spelen gezien, met name bij het roeien. Oud- 
Tromp-junior Veronique Meester behaalde daar met 
haar ploeg in de vierzonder een zilveren medaille, 
een geweldige prestatie. Mooi was ook de prestatie 
van de favoriete Nederlandse mannen dubbelvier 
met goud ondanks een snoek tijdens de race. Onze 
junioren Marije Binnema, Marit van Ommeren en 
Nora Stokvis behaalden een zilveren en bronzen 
medaille tijdens de Coupe de la Jeunesse in Linz. 

Maar er gebeurde natuurlijk veel meer. Een speciale 
vermelding voor de Trompers Geert Cirkel en Els 
Nieveen van Dijkum, zij roeiden afgelopen vrijdag 
met collega’s 100 kilometer in een acht op de Vecht 
vanuit R.V. Weesp om geld in te zamelen voor het 
Deltaplan Alvleesklierkanker.

Voorzichtig worden er weer roeimarathons gevaren, 
ook was er een pop-up coastal roei-event in Fries-
land. Op Tromp vaart nu tweewekelijks de Acht uit 
voor eenieder die dat leuk lijkt, een nieuw initiatief 
vanuit onze opleiding en op de woensdagochtend is 
de open inloopgroep weer begonnen. Geweldig dat 
het roeileven weer op gang komt, we kijken uit naar 

het eerste BBR van komend seizoen, de familie-BBR 
op 12 september. Op die dag wordt er ook aandacht 
besteed aan ons lustrum. Daarna volgt hopelijk weer 
een mooie editie van ons eigen fantastische eve-
nement: de Tromp Boat Races. Achter de schermen 
wordt alweer druk gewerkt door de TBR-commissie. 

Vanuit het bestuur kijken we vooruit en werken we 
aan een beleidsplan voor de komende vijf jaar. Al 
het bovenstaande geeft aan dat er leven in de brou-
werij is, heerlijk!! Ik kijk uit naar een mooi najaar 
met heel veel roeiplezier voor iedereen.

Veel mooie halen 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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De lustrumcommissie bestaat uit Paul Arnold, 

Sandra van Weering, Alexander Doderlein de Win en 

Jacqueline Siksma.
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Zaterdag 17 juli vond onder grote be-
langstelling de doop plaats van twee 
nieuwe boten. Beide boten maken 
onderdeel uit van het vlootplan 2021. 
Het gaat om een Wintech explorer 24 
en een 2X voor de jeugd. 
De Explorer 24 is hetzelfde boottype 
als de Francien (V5). Mede gezien het 
feit dat de Francien veelvuldig en in-
tensief wordt gebruikt door een brede 
doelgroep waaronder de instructie, 
voorziet deze uitbreiding van de vloot 
in een duidelijke behoefte. Deze boot 
heeft de naam Aletta. Zij is weliswaar 
geen zeeheld maar zeker wel een ab-
solute heldin die een belangrijke rol 
heeft gespeeld in de geschiedenis van 
ons land (zie Aletta Jacobs - Wikipe-
dia). Bij de aanschaf van de J2X gaat 
het om vervanging van de Plevier die 
op korte termijn zal worden afgesto-
ten naar een andere vereniging. De 
J2X heeft als naam de IJsvogel gekre-
gen omdat dit een mooie, zeldzame 
vogel is, die steeds vaker te zien is 
rond ons kanaal.  u

zie verder verslag redactie pagina 5

Met de toenemende drukte van 
de pleziervaart op het Hilversums 
Kanaal wordt het steeds lastiger om 
trainende ploegen veilig te begelei-
den. Zeker wanneer er een snel-
heidsverschil is tussen de ploegen en 
ze soms ver uit elkaar varen, is het 
lastig om alle ploegen via de luid-
spreker die op de George gemon-
teerd kan worden, te bereiken. Op 
volle sterkte is deze luidspreker voor 
de aanwonenden van het kanaal 
overlastgevend. 

Met toestemming van het bestuur 
hebben de coaches in de laatste weken 
van het afgelopen seizoen het gebruik 
van portofoons kunnen testen in het 
contact tussen coaches en ploegen. Er 
is gekozen voor een type portofoon 
dat waterdicht is. Een belangrijke 
voorwaarde voor het gebruik in onze 
omstandigheden.

Het bleek dat alle ploegen veel mak-
kelijker te bereiken waren, ook al 
roeiden ze ver uit elkaar. Ook de ploe-
gen die ver vooruit waren konden 
gemakkelijk gewaarschuwd worden 

voor onverwachte manoeuvres van 
pleziervaartuigen. De veiligheid van 
de trainende ploegen is hier sterk mee 
verbeterd. En dat zonder aanwonen-
den tot overlast te zijn.

Op basis van de eerste ervaringen 
met geleasede portofoons, zijn door 
de vereniging een aantal portofoons 
aangeschaft. Deze zijn in eerste 
instantie bedoeld om meer ervaring 
op te doen in de begeleiding van de 
wedstrijdploegen die dagelijks op het 
water zijn. Ook bij andere evenemen-
ten binnen de vereniging kunnen de 
portofoons gebruikt worden zoals bij 
BBR, TBR en toertochten. Na verdere 
evaluatie van het gebruik van de por-
tofoons wil het bestuur besluiten om 
ook voor andere groepen binnen de 
vereniging sets aan te schaffen.
In de wedstrijdboten worden speciale 
houders gelijmd waar de portofoons 
aan vastgeklikt kunnen worden. Voor 
skiffs en tweeën volstaat één porto-
foon. In een ongestuurde vier worden 
twee portofoons geplaatst. 

Het type portofoon waarvoor geko-

zen is, is vergunningplichtig. Voor 
de portofoons is een vergunning 
aangevraagd bij het Agentschap Tele-
com. Tromp heeft van het Agentschap 
Telecom een vergunning gekregen 
voor het gebruik van portofoons 
op en rond het Hilversums Kanaal. 
Er zijn drie frequenties toegewezen 
voor gebruik door onze vereniging. 
Deze worden in de komende weken 
in de portofoons geprogrammeerd. 
Verstoring van de communicatie door 
andere portofoongebruikers wordt 
hiermee geminimaliseerd.

De opladers voor de portofoons zijn 
gemonteerd in een speciale kast die in 
de ergometerruimte wordt geplaatst. 
De kast is voorzien van een gecodeerd 
slot. Het gebruik van deze kostbare 
apparaten is aan voorwaarden gebon-
den. Die worden door de vereniging 
opgesteld en later gepubliceerd.
 De opladers zijn speciaal aangepast 
en de laadtijd is beperkt. Hierdoor 
wordt oververhitting tijdens het opla-
den voorkomen. 
De verwachting is om de portofoons 
en de opladers begin september, bij 
de start van het nieuwe trainingssei-
zoen, gereed te hebben voor gebruik. 
Het gebruik van de portofoons wordt 
gecoördineerd door Mathijs Keij. Te 
bereiken via e-mail: 
portofooncoordinator@ctromp.nl

 u

INFORMATIEFBESTUURSMEDEDELING

Thijs Keij

Portofoons
Meer veiligheid op het water

Henk van de Bunt

Bericht van de
commissaris 
materiaal 
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BOTENDOOP

Twee nieuwe, spiksplinternieuwe boten in de 
Trompvloot! 
Als de doop van deze boten op zo’n prachtige 
dag als de 17e juli  plaatsvindt moet dat een 
mooi voorteken zijn! 

Beide zijn Wintech boten, een 2x voor 
de jeugd en een Explorer 24.
Allereerst werd door onze voorzitter 
Wim ten Have de 2x voor de jeugd 
benoemd. Het is een feest dat er deze 
keer voor de jeugd een gloednieuwe 
boot is aangeschaft, helemaal voor 
hen zelf om van te genieten! Zoals 
gebruikelijk bij de jeugdboten is de 
naam die van een vogel. Na een korte 
beschrijving: je ziet hem hier op het 
kanaal (hoewel dat niet voor iedereen 
geldt!), hij is blauw met een oranje 
borst en leeft van visjes, was het niet 
meer moeilijk om te raden: de boot is 
gedoopt: IJsvogel.
De doop zelf werd met verve gedaan 
door Ingrid van Ommeren.

De tweede boot, de Explorer 24 werd 
aangekondigd als nieuwe vrouw in de 
vloot. Bijzonder aan deze boot is dat 

in deze categorie boten bij Tromp, dit 
de eerste boot is met een achtervleu-
gel als rigger.  De zeehelden en directe 
aanverwanten waren op, daarom is 
gekozen voor de naam van een hele 
bijzondere vrouw in de Nederlandse 
geschiedenis, de eerste vrouw die 
de universitaire studie geneeskunde 
heeft volbracht en de weg gebaand 
heeft voor vele, vele vrouwen na haar. 

Groot strijder voor gelijke rechten van 
vrouwen en mannen: Aletta (Jacobs, 
uiteraard).
Als doop werd de puts over het ranke 
botenlijf leeggestort door Evert Kruit-
hof, die met veel genoegen deze dame 
in de vloot verwelkomde.

De beide boten werden vervolgens 
onder applaus voorgeroeid door Elias 

Sluitman en Devi Slijp in de 2x en 
Yvonne Hopman in de Explorer.

Terwijl ik nu verslag doe van deze 
doop moet mij nog even van het hart, 
dat ik vind dat het nu zeker echt tijd 
is om een mascotte van Tromp in het 
leven te roepen, en dat moet natuur-
lijk de IJSVOGEL zijn!
De kleuren kloppen, de locatie klopt 
en de snelheid is een voorbeeld!

Redactie / Yolande Krooshof

Twee nieuwe Wintechboten
gedoopt op 17 juli
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Anja de Jong

BARDIENST

Een bardienst op zaterdag. Het is 
lekker weer en het terras zit gezellig 
vol. Halverwege de ochtend wordt de 
rust plotseling verstoord door harde 
sirenes op de Vreelandseweg. Dat lijkt 
ernstig, het moeten minstens twee en 
waarschijnlijk meer hulpauto´s zijn, 
die zoveel alarm produceren.
Tegelijkertijd rinkelt de telefoon.
Oei, dan moet het wel een heel seri-
eus noodgeval zijn. Er schieten een 
paar mogelijkheden door me heen. 
Wordt het ontruiming van de soos? 
Of moet ik  juist iedereen binnen roe-
pen in verband met een tot de tanden 
gewapende wappie?
‘Ja hallo, met die-en-die, ik heb een 
belangrijke mededeling voor die-en-

die.’ Die andere die-en-die komt me 
niet bekend voor, dus ik vraag hoe 
hij eruit ziet. Ik kijk vervolgens om 
me heen en zie alleen maar roeiers 
die jonger zijn dan de beschrijving  
dus het is niet waarschijnlijk dat die 
andere die-en-die in de buurt is. ‘Kan 
ik een boodschap overbrengen?’ ‘Ja 
graag, wil je hem vertellen dat zijn 
bijen zijn gaan zwermen?’
Aan het einde van mijn bardienst zie 
ik drie heren aankomen op het vlot.
‘Is een van jullie soms die-en-die?’ 
‘Nee, maar ik wil voor de gelegenheid 
wel die-en-die zijn’ zegt iemand van 
hen, om me niet teleur te stellen. 
‘Er is opgebeld, je bijen zijn gaan 
zwermen.’
Geschrokken antwoordt hij: ‘O, maar 
dan wil ik hem niet meer zijn.’
Ik weet niet hoe het nu met de bijen 
is afgelopen.
 u

Tips voor lekker samen roeien
Als je lesgeeft maar ook als je op boeg 
zit in de vier, dan ben je als de diri-
gent van het orkest. Wat jij zegt, heeft 
impact. Veel impact. En hoe rustiger 
en duidelijker je je rol pakt – niet 
onnodig bescheiden zijn dus! – hoe 
beter de roeiers zich kunnen concen-
treren met als gevolg dat ze beter gaan 
roeien.

Vraag voor je instapt altijd of ieder-
een iets van oefeningen wil doen. 
De ervaring leert dat dit nagenoeg 
altijd op prijs gesteld wordt, in ieder 
geval alleszins beter dan alleen zonder 
aanwijzingen een heen-en-weertje 
Tweede Brug. 

Niet praten
Praten tijdens het roeien werkt op 
allerlei manieren contraproductief. 
Roeien lijkt meer op mediteren dan 
op sociaal sporten. Praten leidt ande-
ren en jezelf af en iedereen gaat maar 
wat doen. 

Stemgebruik
Als je stuurt, wen je dan aan dat je 
met lage, heldere stem praat en goed 
articuleert. Dus langzamer dan je ge-

woonlijk doet. En verwoordt de com-
mando’s bondig. Geen overbodige 
woorden. Dus niet: ‘Nou, eens even 
kijken …  we gaan dadelijk ronden…’ 
maar: ‘Let op: vastroeien, NU. Ronden 
over bakboord, NU!’ Ook al ‘voelt’ dat 
misschien autoritair, er is niets fijners 
voor roeiers dan dat de stuur helder 
en duidelijk - en dat kan wel degelijk 
vriendelijk! - de leiding neemt. En als 
je iets wilt uitleggen of als er iets te 
bespreken valt: stilliggen.
 
Eén ding tegelijk
Beperk je tot een of twee dingen als je 
op boeg zit of lesgeeft. Op de heen-
weg kun je wat technische oefenin-
gen doen, op de terugweg tempowis-
selingen bijvoorbeeld. Het is voor 
roeiers fijn zich tijdens een training 
met een of twee aandachtspunten 
bezig te houden. 

Zo gaat het steeds beter!
 

De Acht vaart!

Sinds deze zomer vaart de Acht met 
ongeoefende boordroeiers onder 
leiding van een ervaren stuur, slag en 

 ga naar volgende pagina ga naar inhoudspagina

HET VERHAAL INSTRUCTIE

Saskia Teppema / commissaris opleiden

Tips voor lekker samen roeien
De Acht vaart!
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boeg en het is een enorm succes. Wil 
je meedoen? Kijk op de website en 
schrijf je in. Let op: het loopt snel vol 
en als je je hebt ingeschreven en je 
kunt op het laatste moment toch niet, 
zorg je zélf voor een invaller!
 

Brainstormavond 
ten behoeve van het Beleidsplan 
2022 – 2027 op 20 september 2021    
19.30 -  22.00 in de soos van Tromp

Kom je meedenken? 

Op 20 september a.s. ontvangen we 
jullie graag in de soos om samen 
ideeën te genereren voor Tromp voor 
de komende vijf jaar.
Met de uitkomsten hiervan stelt het 
bestuur een voorstel op dat tijdens de 
najaarsvergadering (ALV) zal worden 
gepresenteerd.

Heb je belangstelling? Geef je dan op 
door een mail te sturen naar de secre-
taris:  secretaris@ctromp.nl. Wij denken 
aan een brede vertegenwoordiging 
van onze leden en vragen met name 
ook de jonge Tromp-leden om met 
ons mee te denken. 

Tot 20 september in de soos! 
  
Crowdfunding Tweede Coachboot 
loopt goed!
Sinds er aangekondigd is dat we een 
crowdfunding starten voor een twee-
de coachboot is er al door diverse 
ploegen gedoneerd, waarvoor dank! 
Op de vorige ALV is besloten dat we 
een legaat van € 5.000,- hiervoor 
bestemmen onder voorwaarde dat de 
leden met een crowdfundingactie het 
overgebleven bedrag van € 6.500,- bij 
elkaar brengen. En dat gaat goed!

Er zijn diverse mogelijkheden om 
bij te dragen aan de aanschaf van 

de boot. Een persoonlijke donatie is 
mogelijk en ook kan een ploeg die 
regelmatig van de boot gebruik maakt 
samen voor een bedrag zorgen. Je 
kunt als je meer wilt weten contact 
opnemen met penningmeester Jan 
Brugman: penningmeester@ctromp.nl
 
Over de Eigen Schoenen en Hiel 
Strings (Bat Logic System)
Tromp is langzamerhand in alle boten 
de schoenen aan het vervangen. In 
veel V3-boten is inmiddels het Bat 
 Logic systeem geplaatst. Dit heeft 
diverse consequenties, waarvan de 
VEILIGHEID een belangrijk element 
is. 
Net als alles met roeien, is het ook be-
langrijk dat je een keer ervaart hoe je 
uit de boot komt bij omslaan. Paniek 
is namelijk de aller slechtste emotie 
op het moment dat je te water komt. 
En dat kun je voorkomen door jezelf 
de ervaring te bezorgen om om te 
slaan in veilige omstandigheden.

Er zijn twee zaken waarover niet alle 
roeiers tot nu toe hebben hoeven 
nadenken: hoe zit het met de schoe-
nen en hoe zit het met de hielstrings? 
Hielstrings, ook wel veiligheids-
koordjes genoemd. 

      lees verder op pagina 8
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De 8 vaart uit     Ingrid van Ommeren

‘Zou je het leuk vinden om een keer in een 8 te roeien?’ 

Die vraag kon toch niet voor mij bedoeld zijn? Ik heb immers nog nooit in een boordboot gezeten. 

Dan moet je toch eerst B1, B2 en B3 gehaald hebben? 

Meer dan eens keek ik naar zo’n mooie lekker lopende 8 die ons dan ergens op het kanaal inhaalde. 

Meer dan eens heb ik langs de Amstel meegefietst tijdens de Head en de Heineken om man en kinde-

ren aan te moedigen. Meer dan eens kwamen mijn kinderen thuis met ‘we hebben voor de lol ook in 

een 8 gevaren’. Meer dan eens ben ik naar de Bosbaan gereden met de 3 Tromp-meiden die in de 8 

trainden voor de Coupe de la Jeunesse. Kortom, ‘de 8’ is mij meer dan bekend. De 8 is voor anderen. 

Ooit zou ik ook …

Ooit was afgelopen juli. Een experiment. Een ervaren stuur/coach, een ervaren slag en een ervaren 

boeg. Daartussen plaats voor 6 goede scullers met minimaal ploegroeiervaring (S2). De 6 waren snel 

gevonden, want hoe leuk is het om gewoon in te stappen en te ervaren wat er gebeurt?

Saskia durfde het avontuur aan en met groot enthousiasme gaf ze ons het vertrouwen dat we deze 8 

konden laten varen. Annemiek, onze slag, gaf ons een korte uitleg over de belangrijkste verschillen 

met scullen, hoe we de riem moesten vasthouden en controleren en de roeibeweging (‘het knietje’). 

Anja, op boeg, zorgde voor de stabiliteit achterin en gaf vanaf daar tips. Het allerbelangrijkste: volg 

de slag, roei als team. Daar gingen we. Eerst 4 om 4 roeien/tubben om het gevoel te krijgen. Al gauw 

werd het adding pairs tot we ineens alle 8 roeiden. ‘Meiden’, hoorden we enthousiast door de coxbox, 

‘jullie roeien!’ En ja, het lukte. Watervrij zelfs. Wat was dit leuk! 

Inmiddels is de 8 al vaker het water op geweest in allerlei samenstellingen. Het enthousiasme is 

groot. Iedereen die kan scullen en de magie van de 8 wil voelen kan mee. Je kunt je gewoon inschrij-

ven via de website. 

Ik heb de smaak in ieder geval te pakken. Er komt een tijd dat mijn familie mij aanmoedigt langs de 

Amstel.
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Dinsdag 20 juli zagen we na terug-
komst van een heerlijk tripje Tweede 
Brug een vreemde gast aan het begin 
van de lange steiger: een jonge egel.
Met een handdoek opgepakt en in 
een doosje gezet in afwachting van 
de dierenambulance die het diertje 
naar de egelopvang in Huizen heeft 
gebracht.
Even nagevraagd: zag er best goed uit, 
het is een mannetje en hij was alleen 
wat uitgedroogd. 
Dank namens de egelopvang aan ons 
voor de moeite!
Voor wie deze mensen wil steunen 
met hun mooie werk:
www.egelbescherming.nl

Word donateur!  u  

Wie werd de afgelopen weken níet 
achtervolgd door oproepen om toch 
eindelijk eens een dienstje achter de 
bar te draaien? En ja, na het roeien 
zitten we allemaal graag nog even 
op het terras. Toch? Het moest er dus 
maar weer eens van komen. En ach, 
wat is dat toch gezellig! Al die blije 
gezichten, verheugd dat er iemand 
is die wél heeft toegehapt … En geef 
toe: als je er eenmaal staat, jezelf 
opnieuw het verschil  hebt inge-
prent tussen een cappuccino en latte 
macchiato (voor wie van melk in de 
koffie gruwelt geen sinecure), en de 
filterkoffie aan het pruttelen hebt ge-
kregen, dan kan er toch weinig meer 
mis gaan? Hooguit passeert er een

enkele klant die licht verontwaardigd 
is dat er niet twéé tot de rand toe 
gevulde kannen filterkoffie op de bar 
voor hem en zijn vaste clubje gereed 
staan (iets met gewoonte, traditie, 
vijftig jaar lidmaatschap of zoiets). 
Maar daar laat je je goede humeur 
natuurlijk niet door verpesten. Nee, 
mensen, ik zeg: doen! Achter de bar 
is het hartstikke leuk. Je staat achter 
plexiglas, het spiegelt voor de klandi-
zie, maar zelf heb je er geen last van. 
En omwille van de aerosolen is het 
alleen maar goed. Alleen effe goed die 
afwasmachine blijven draaien, want 
op piekmomenten ben je met al die 
chique lungo’s zó door je serviesgoed 
heen. u

Schoenen
Eindelijk eigen schoenen! Dat is lek-
kerder, hygiënischer en passender. In 
een meermansboot, waarin omslaan 
nauwelijks voorkomt, hoewel … stap 
je er zo in. Maar in de skiff, waar de 
kans op omslaan - ook voor ervaren 
roeiers - nu eenmaal groter is, is het 
als je je veilig wilt voelen van belang 
dat je oefent met het loskomen, en 
wel IN het water. De eigen schoenen 
zitten doorgaans mooier en passender 
om je voeten en dat betekent dat het 
meer moeite kost om er in één keer 
uit te schieten als je kopje onder ligt. 
Dus: OEFENEN!

Hielstrings = veiligheidskoord
De Hielstring, die je achter de hak 
verbindt met de boot, staat op 7 cm 
afgesteld. Je hebt ruimte nodig om je 
hak op te tillen bij de roeibeweging 
maar die moet begrensd worden 
om ervoor te zorgen dat je UIT je 
schoen kunt komen. Dit is de tweede 
veiligheidsklep: de eerste is dat je je 
schoenen onder water als je omslaat, 
lostrekt. 
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Yolande Krooshof

Bijzondere gast
opTromp

Truska Bast

Bardienst! 

Saskia Teppema / commissaris opleiden

schoenen en
oefensessie omslaan 
en inklimmen skiff

INSTRUCTIE

Ploegzoekmiddag zaterdag 4 september van 13.30 tot 15.00 uur

Webredactie

Ben je op zoek naar nieuwe ploegmaatjes? Wil je marathonroeien? Of juist meer wedstrijd? Of 

zoek je een ploeg om tochten mee te doen? Of wil je graag nieuwe roeiers ontmoeten? Kom naar de 

ploegzoekmiddag op 4 september van 13.30 tot 15.00 uur. Dan ontmoet je naast andere roeiers ook 

coaches en instructeurs.

Je kunt je vanaf nu opgeven via: 

commissaris.opleiden@ctromp.nl
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Oefensessie: 11 september 11 uur: 
Omslaan en inklimmen

Pieter Berkel zal om 11 uur een 
demonstratie geven hoe je weer in 
je skiff kunt komen. Daarna kun 
je oefenen. Niet alleen het inklim-
men zelf is te oefenen maar ook het 
loskomen uit je schoenen. Hét advies 
is: Doe het een keer. Ervaar hoe het 
is om onderwater uit je schoenen te 
komen. Dat geeft een zeker gevoel, 
mocht het je onverwachts toch een 
keer  overkomen. 

Oefensessie voor skiffeurs, zowel voor 
beginners als ook voor geoefende 
skiffeurs om uit hun eigen schoenen 
te komen. Meld je aan bij 
commissaris.opleiden@ctromp.nl

PS
Voor iedereen goed om te weten: het 
probleem van Uit-Je-Schoenen-Ko-
men is niet nieuw. Ook al zouden we 
in alle gladde boten splinternieuwe 
vaste schoenen – weer van die grote! 
– plaatsen, dan nog speelt dit, nu een-
maal bij roeien/watersport aanwezige 
veiligheidspunt. Nu kan iedereen in 
passende schoenen roeien. u

Het lustrumjaar wordt zondag 
12 september stevig afgetrapt. 
De recreatieroeiers, de wedstrijdfana-
ten, de feestnummers, de zelfbakkam-
pioenen en de jeugdroeiers, ze kunnen 
allemaal hun hart ophalen die dag. En 
met een beetje goede wil kunnen ze 
dat nog samen doen ook.

Behendigheid getest
Het begint allemaal met koffie in de 
soos, waarbij iedereen zich kan storten 
op de zelfgebakken taarten. Ga niet 
helemaal los op die dingen want er 
moet ook nog geroeid worden. Al-
lereerst vertrekken de toerroeiers voor 
een tocht door sluizen, sloten, poelen 
en kanalen waarbij onderweg ook jullie 
behendigheid in de boot zal worden 
getest. Wel eens een boei gerond, vanuit 
een  wiebelende boot een pikhaak door 
een heel klein gaatje gestoken? Hoe dan 
ook, het wordt weer eens wat anders 
dan inpikken, uitpikken en met een 
flauwe bocht en wind mee weer op het 
vlot aanlanden. En wie dat gepruts met 
landvasten, pikhaken en riemen op het 
water eigenlijk maar niks  vindt, kan 
zich uitleven op de toerquiz. 

Familie-BBR
Terwijl de toerroeiers allang uit het 
zicht zijn, wat heet, waarschijnlijk al 

ergens tussen het riet van de lunch 
genieten, druppelen op Tromp de eerste 
BBR-roeiers binnen. Een hopelijk bont 
gezelschap van jong en oud die vooral 
twee dingen gemeen hebben: ze kun-
nen roeien en ze zijn familie van elkaar. 
Dus schrijf je in voor het BBR met kin-
deren, kleinkinderen, broers en zussen, 
ooms en tantes en vestig je familienaam 
voor eens en voor altijd in de kronie-
ken van het BBR-archief. Een twee, 
een vier of misschien zelfs een acht, 
aangetrouwd of inmiddels weer ge-
scheiden, vrijwel alles is toegestaan bij 
het familie-BBR. En heb je alleen maar 
familie die niets begrijpt van dat roeien, 
geen nood dan mag je ook meedoen, 
gewoon met je vertrouwde roeimaten 
of lekker alleen in een skiff of C1. 

Ingehaald door wherry
De eerste start is om 13.30 uur en de 
tweede groep start om 15.00 uur bij de 
Tweede Brug. Niet schrikken want daar 
heeft zich inmiddels, net als vorig jaar, 
een hele vloot van toerroeiers verza-
meld om jullie aan te moedigen en uit 
te zwaaien. Nog een keer niet schrikken 
als je halverwege wordt ingehaald door 
een fanatieke wherry. De kans is natuur-
lijk buitengewoon klein maar theore-
tisch kan het want de deelnemers aan 
de toertocht mogen na afloop ook nog 

meedoen aan het 
BBR. Ze starten als 
laatste groep van 
de tweede start. 

Geslepen 
toerroeiers
Uit welingelichte 
maar totaal on-
bevestigde bron 
hebben we inmid-
dels vernomen dat 
de BBR-commissie 
genegen is om 
dit sportieve hoogstandje ruimhartig te 
belonen met een handicap in de vorm 
van vele seconden die je mag aftrekken 
van je eindtijd. Een uitgelezen kans dus 
voor een wel zeer verrassende entree in 
het BBR-klassement. Maar ook een mo-
gelijkheid voor de fervente BBR-deel-
nemers om ook eens aan het toerroeien 
te ruiken. Je laat het zware werk tijdens 
de toertocht over aan de anderen in de 
boot om samen met nog een paar van 
die geslepen toerroeiers in een wherry 
of snelle C4 te kruipen en fris aan de 
start van het BBR te verschijnen. Of het 
reglement dit allemaal toestaat, kan ik u 
niet garanderen. Maar veel is mogelijk 
op zondag 12 september. En dan heb 
ik het nog niet eens over de borrel en 
het feest na afloop. Dus twijfel geen se-
conde meer en schrijf je nu in voor de 
toertocht, het familie-BBR of beide via 
ctromp.nl.  Als we pech hebben wordt 
het misschien wel de spetterende af-
sluiting van dit zoveelste coronaseizoen. 
Dus daar kan je dan maar beter bij zijn.
u

Johan Huizinga 

Lustrumfeest op 12 september
Toertocht en BBR



Op 6 september om 20.00 uur zijn 
alle leden die vanaf 1 januari 2020 lid 
zijn geworden, welkom in de soos. 
Op deze avond kunnen jullie o.a. ken-
nis maken met leden van het bestuur 
en vertellen we, mede aan de hand 
van de website, over het reilen en zei-
len op Tromp. Ook vertonen we een 
korte film over roeitechniek. Verder is 
er uiteraard alle ruimte om vragen te 
stellen.

Aangezien (bijna) alles op de vereni-
ging door de leden zelf wordt gedaan, 
willen we jullie ook wegwijs maken 
in wat er allemaal gebeurt en welke 
mogelijkheden er zijn voor vrijwil-
ligers.

Plaats: 
soos Tromp, soos open om 19.30

Hartelijke groet,
Saskia Teppema 
(commissaris opleiden)
Evert Kruithof 
(ledenadministratie & coördinator 
instructie).  u

In september wordt er weer een Tromp-
instructeurscursus (TIC) gehouden. In vier 
dagdelen leer je hoe je beginnende roeiers 
(jeugd of volwassenen) de basis van de 
sport kunt aanleren.

De TIC wordt gegeven door ervaren in-
structeurs met een KNRB-opleiding. Hij is 
er voor iedereen die de basisbevoegdheden 
heeft behaald. Wie vervolginstructie wil krij-
gen, moet zelf 25 keer instructie geven. Ook 
meer ervaren roeiers die het leuk vinden 
om roeiles te gaan geven worden met open 
armen ontvangen!

De theorie-avonden zijn op dinsdagavond 
14 en 21 september vanaf half acht in de 
soos. Op het programma staan onder andere 
didactiek, roeitechniek, veelvoorkomende 
verbeterpunten en hoe je deze kunt aanpak-
ken. Trek gemakkelijke kleding aan, we gaan 
ook op de ergometer aan de slag.  

Op zaterdag 18 en 25 september hebben we 
praktijkmiddagen van 14.30 tot 17.00 uur. 
Op 18 september geven we les aan nieuwe 
leerlingen en op 25 september gaat iedereen 
zelf de boot in en word je in dus in roeikle-
ding verwacht.

Neem voor alle dagdelen pen en papier mee. 
Aanmelden onder vermelding van examen-
data S1 en St1 bij Nelly Kostelijk: 
kostelijk.roei@gmail.com

10 INSTRUCTIEVARIA
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BIJZONDER NIEUWS

Commissaris opleiden

Bijeenkomst nieuwe leden
6 september, 20.00 uur

Commissaris opleiden

Tromp-instructiecursus
in september

Het vlottrekken

Vrijdag 21 augustus hebben een aantal 
artsen en onderzoekers die betrokken zijn bij 
de behandeling van alvleesklierkanker een 
 sponsortocht van 100 km geroeid op de Vecht.

Twee Tromp-leden: Geert Cirkel, 
oncoloog en Els Nieveen van Dijkum 
(op Tromp heet ik Els Beem) chirurg 
hebben de hele tocht geroeid, de 
eerste 50 km ook samen op slag!

Het vertrek om 06:00 uur ‘s morgens 
werd iets uitgesteld vanwege een 
enorme regenbui, maar uiteinde-
lijk is het de hele dag verder droog 
gebleven. We mochten in de nieuwe 8 
van roeivereniging Weesp varen, een 
splinternieuwe boot; dus het mate-
riaal kon ons niet tegenhouden! We 
hebben vooraf een aantal trainingen 
op de Vecht gehad, gecoacht door de 
Muda broers.

In de ploeg zaten twee onderzoe-
kers die nog nooit geroeid hadden; 
ze hebben beide de hele 100 km 
geroeid, ook een superprestatie. En 
natuurlijk alle respect voor stuurman 
Bao, die ons de volledige 100 km 

heeft toegesproken en gestuurd.
Op meerdere momenten zijn er aan-
moedigingen geweest, ook van onze 
voorzitter Wim ten Have. Roeimaatje 
(van Els) Agnes Bom heeft meegefietst 
en Riekje Bakker heeft tijdens een 
pauze hulp verleend!
Het was een geweldige dag voor een 
goed doel!
 
Voor het Deltaplan pancreaskanker is 
ruim 25.000 euro opgehaald, geld dat 
goed besteed gaat worden aan onder-
zoek naar behandelingen.
Link: https://www.voordeltaplanalvlees-

klierkanker.nl/project/roeiactie

Els Beem

Roeisponsortocht over 100 kilometer

De pancre8

Foto: RV Weesp
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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      [vacant]
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 (2021-06)

Nieuwe seniorleden die in de instructie 
kwamen:
Anita Hellinga  1971
Guido Boone  1973
Anja Klauwers  1969
Paul Rasch  1955
Cecile van Dijck  1967
Saskia Baas  1965
Pieter van der Sande 1984

Nieuwe leden met roei-ervaring:
Marlies Buné  2000
Lotte Pronk  1991
Jeroen Klein Holte  1991
Jaap van der Weele  1937
Welkom en veel roeiplezier!

OPZEGGINGEN PER 31.12.2021
Junior-lid   Lid vanaf
Zayne Faruqi  2020
Jerre Bots   2019
Willem van der Wal  2020

Student-lid  Lid vanaf
Henrieke Bots  2013

Gewoon-lid  Lid vanaf
Jan Klück   2014
Kees Arens  2011
Joop Goedemans  1997
Marion Bouwer  2020
Teuny Blokland  1995

Proefleden die hebben opgezegd:
Leonardo Lizzio
Christiaan van Rhoon
Szymon Rzuchowski
Marleen Lassche
Anita Hellinga
Moniek Driessen

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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Het vlottrekken

Maar liefst vier junioren van 

onze wedstrijdgroep waren in het 

weekend van 7 en 8 augustus in 

Linz, Oostenrijk, op de Coupe de 

la  Jeunesse, een Europees toernooi 

voor beloften.

Nora Stokvis, Marit van Ommeren 

en Marije Binnema hebben op zater-

dag zilver en op zondag brons (op 

0,04 sec van nummer 2) behaald in 

de junioren meisjes acht. 

Tessa Schokking won op zaterdag 

de B-finale met haar roeimaatje van 

Willem III in de dubbeltwee en werd 

op zondag 2e in de B-finale.

Hidde Bornheim was stuurman van 

de Jongens vier, die 4e werd in de 

finale. 

Hele mooie prestaties van onze 

Tromp-junioren en een hele leuke 

afsluiting van een zeer beperkt 

wedstrijdseizoen wegens de corona-

beperkingen. 

Gefeliciteerd!

Natalie Temming / com. wedstrijdroeien

Tromp-meiden in Linz
Zilver en brons
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 Foto: Anja de Jong

 Een prachtige avond.    
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