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Een jonge dame ondersteboven in een 
skiff: Loes Meerman. In die tijd was ze 
Tromp-lid en betrokken bij de jeugd-
instructie met Cees Duyvene de Wit. en 
Eric Schulte Nordholt.

Naast de TIC die gezamenlijk gegeven 
wordt door Nelly Kostelijk en Marit 
 Versteeg krijgen instructeurs ook perio-
diek een bijzondere cursus aangeboden.
Recentelijk werd de TIC-Plus gehouden.

Na afloop van de familie-BBR en toer-
tocht werden vier boten ten doop gehou-
den. En iedereen was natuurlijk benieuwd 
naar de winnaars van het taartenbak-
evenement.

De kou hing in de lucht van loods 1 nadat 
een aantal heren daar plafond en muur 
hadden geïsoleerd.

Helpende handjes worden gevraagd bij 
de TBR en het Midweekroeien.

De roeigroepjes op Tromp zijn de laatste 
jaren wat dun gezaaid. KamerVijf on-
dernam begin september een vierdaags 
roeitochtje bij Dokkum.             pjb
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TrompMagazine 
verschijnt  8 x in het jaar 

Nieuwe kopij:   7 oktober

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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Nr7 verschijnt rond: 12 oktober

(pag. 5) De dansende zangeres zong:

Hier op Tromp
Kan iedereen leren roeien
Ben je oud of jong
Je kun altijd terecht
Tis hier fantastisch
geen onvertogen woorden
Dus kom alle roeiers
Stap in je boot

Dit is Tromp
met alleen leuke luijes
Heerlijke koffie
en een goed glas bier
tis hier fantastisch
geen mopperkont te bekennen
dus kom alle roeiers
stap in je boot.

Kom bij Tromp
roeien is zo eevoudig
prachtig water
en een heerlijke soos
Tis hier Geweldig
niemand weet het hier beter
dus kom alle roeiers,
stap in je boot.

Hoe pak jij 
het aan met 
dat gedoe 
met energie?

Oh, gewoon, 
ik roei 
minder hard
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De meteorologische herfst is begonnen, de dagen 
worden alweer een tijdje korter en in de avond 
moeten we eerder van het water af zijn. Altijd 
 jammer, maar er liggen ook weer mooie dingen 
in het verschiet, de familie-BBR komt er aan en 
ook de TBR, die dit jaar wellicht weer in zijn oude 
vorm gehouden kan worden met een volledig pro-
gramma. Een paar mooie redenen om lekker veel te 
blijven roeien. Tijdens de familie-BBR is er ook een 
mooie toertocht en er worden drie boten gedoopt, 
twee jeugdboten en een wat bredere skiff. Ook de 
tweede coachboot wordt gedoopt die dag.

Iets heel anders waar druk aan gewerkt wordt is het 
verduurzamingstraject. Loods 1 is voorzien van een 
dikke isolatielaag op een muur en aan het plafond, 
bijzondere dank aan het team dat hieraan gewerkt 
heeft. Komende maanden worden vervolgstappen 
genomen in dit traject, maar we kunnen als leden 
ook zelf allemaal ons steentje bijdragen. Dit kan 
bijvoorbeeld door de doucheknop net wat minder 
vaak in te drukken of even de thermostaat wat lager 
te zetten bij vertrek. De gas- en elektraprijs zijn 
omhooggeschoten en dat zal ook op onze begroting 
niet onopgemerkt blijven. 

Van 7 tot en met 11 september gaat er een grote 
groep Trompers naar de World Rowing Masters 
Regatta in Libourne bij Bordeaux, een 1000 meter-
wedstrijd waar een aantal duizenden roeiers van uit 
de hele wereld aan meedoen. Wie weet slagen de 
Tromp-dames er dit jaar weer in om de verenigings-
prijs binnen te halen, net als in 2019 in Hongarije. 

Weer een week later worden de wereldkampioen-
schappen roeien gehouden in Tsjechië, dit levert al-
tijd mooie beelden op van technisch goed verzorgd 
roeien, het kijken waard!

Tot op het vlot.
u

Uit de stuurstoel  

 www.ctromp.nl  ga naar volgende pagina ga naar inhoudspagina
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Open dag

Op 25 september organiseren de 
coördinatoren en instructeurs van 
de jeugd en junioren een open dag. 
Die begint om 12 uur met limo-
nade en loopt de hele middag door. 
Ergometer, skiffen en in viertjes 
roeien, dat is het programma. Scho-
len zijn benaderd en het ziet ernaar 
uit dat het een superleuke middag 
gaat worden. Ken je kinderen tussen 
de 10 en 14 jaar die een hele leuke 
zondag willen buitenspelen? Geef je 
zo snel mogelijk op; vol is vol!

Tijd: 12.00 tot 17.00 uur
Verdere info: zie website, 
www.ctromp.nl Libourne
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Op zondag 11 september, na afloop 
van het tweede blok van de familie-
BBR, zullen maar liefst vier nieuwe 
boten worden gedoopt:
• Een Wintech Explorer 24 (conform 
advies 2 van het MAC-advies voor dit 
jaar);
• Een Swift Racing, Club A Racer 
jeugd dubbelvier (conform advies 3 
van het MAC-advies voor dit jaar);
• Een Wintech Competitor jeugd dub-
beltwee (conform advies 4 van het 
MAC-advies voor dit jaar).
Daarnaast zal ook de nieuwe coach-
boot worden gedoopt. De aanschaf 
van deze nieuwe coachboot staat 
los van het MAC-advies en is moge-
lijk gemaakt dankzij de genereuze 
schenkingen van veel leden. Graag 
willen wij daarom nogmaals alle 
leden bedanken die hier een bijdrage 
aan hebben geleverd. De verwachting 
is dat deze botendoop het feeste-
lijke karakter van de familie-BBR zal 
vergroten en wij willen daarom graag 
iedereen van harte uitnodigen om 
hierbij aanwezig te zijn! u

De doop
Henk van de Bunt begon zijn toe-
spraak met de uitnodiging aan de 
toeschouwers om de botennamen 
te raden nadat hij subtiele hints 
had gegeven. Een mooie prijs viel te 
verdienen.

Als eerste werd de dubbeltwee 
Ooievaar gedoopt door Jacques 
Ahlrichs. Voorgeroeid door Manuel 
Ahlrichs en Myrddin van Vliet.

Vervolgens de dubbelvier Plevier 
door Hidde Bornhijm. Voorgeroeid 
door Anniek van Beusekom, Boris 
 Hendrix, Fjodor Groenewegen en 
stuur Hidde.

De Wintech Explorer Franny werd 
ten doop gehouden door Nelly 
Kostelijk en voorgeroeid door Astrid 
Hagen.
De naam Fanny verwijst naar Fanny 
Blankers-Koen en er is een subiele 
verwijzing naar de familie (Jan [✝], 
voormalig bootsman) van der Kleij.

Rick Spaans doopte de nieuwe 
coachboot met de naam Robbert 
(van Mesdag, 2018†).
Rob was Tromp-lid, skiffeur en succesvol 
 kampioen in de jaren 1951-1956. u

BESTUURSMEDEDELING INFORMATIEF

Henk van de Bunt - commissaris materiaal

Botendoop
11 september 
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INFORMATIEF

De familie-BBR in combinatie met 
een toertocht op de tweede zondag 
van september valt niet meer weg te 
denken uit de evenementenkalender 
van Tromp. 

Eén evenement met familieroeiers, 
recreatieroeiers, fanatieke  roeiers, 
feestroeiers en taartenbakkers.

Taart
Het inschrijfgeld bij de familie-BBR 
annex toertocht is zoals altijd een zelf-
gebakken taart. En ook daarmee kan je 
in de prijzen vallen. 

... Opnieuw werd de ‘Gouden Geitenpen’ 
uitgereikt aan de ploeg die na de toertocht ook 
het BBR had gevaren en daarbij de snelste tijd 
noteerde. Het was de ploeg van Marco de Keizer, 
Anne Keirse, Noud Cornelissen en Jelle Riemer-
sma die in de Zoete een toptijd van 12.06.44 
op het scorebord zette. Ze mochten de Gouden 
Geitenpen die ze vorig jaar ook al in de wacht 
sleepten, behouden. De dit jaar uitgereikte Gou-
den Geitenpen blijft een wisseltrofee ...  u

Uitslag BBR 2022-2023-1
https://trompbbr.nl/toon-wedstrijd-resul-

taat.php?BBR=2022-2023-1

De uitslag taartenbakken
Paul Arnold kondigde Desirée 
 Gerritsen aan die de beoordeling 
van de zelfgebakken taarten op zich 
had nomen en de prijswinnaars ging 
bekendmaken.
1-De orinaliteitsprijs ging naar de 

‘riem’-Schwarzwalder-kirschtaart.
2-Beste taart ‘anno nu’ (beeld en 
smaak) was de chocolade-perentaart.

3-De ‘zomerfruittaart’ kreeg de be-
oordeling aantrekkelijkst met een ‘eet 
mij’-uitstraling.
De vierde prijs was voor de ‘enig in 
zijn soort’-taart, een hartige pom-
poen-spinazie-fetataart. u

Redactie

Familie-BBR, een mooie traditie 
met tegelijk een toertocht

In eens verscheen daar de 
dansende zangeres.

Sido van der Meulen

(toetsen) en Jaap 

van Rijswijk (gitaar).



Als je dit leest zijn de Tromp Boat 
Races op 15 en 16 oktober niet ver 
weg meer. 
We hebben de TBR intussen al zo vaak 
georganiseerd dat we veel dingen 
bijna op de automatische piloot 
 kunnen doen. 
Een klus die daarentegen veel aan-
dacht vraagt, is het maken van het 
rooster van de vrijwilligers. Wie doen 
er mee dit jaar? Hebben we genoeg 
mensen? Wie wil en kan welke acti-
viteit doen? Het is elk jaar weer een 
hele puzzel om de indeling rond te 
krijgen. 

Wat is er allemaal te doen?
Veel handen zijn er nodig om de 
logistiek van boten en botenwagens 
in goede banen te leiden. Mensen op 
de botenterreinen en op de vlotten. 
Ook verkeersregelaars zijn nodig bij 
de ingang van het Tromp-terrein en 
langs de N201. 

Bij een wedstrijd gaat het natuurlijk 
om de tijden. Veel mensen zijn er dan 
ook nodig voor de tijdwaarneming.
De basis voor de tijdmeting zijn de 
rugnummers, die op het wedstrijdse-
cretariaat worden uitgegeven en ook 
weer ingenomen. 

Ook de catering voor alle vrijwilligers 
gebeurt vanuit het wedstrijdsecreta-
riaat. De soos zorgt voor de catering 
voor de roeiers en hun entourage. 
Voor de veiligheid is er een aan-
tal volg- of veiligheidsboten met 
schippers nodig met ervaring in het 
 besturen van een motorboot. 
En voor en na de TBR zijn er mensen 
nodig voor de opbouw en het weer 
afbouwen op het terrein. 

Doe jij (weer) mee? Laat het ons snel 
weten. Dan kunnen wij aan de slag 
met de organisatie. 

Hoe kun je je aanmelden? 
Gebruik de link in de uitnodigings-
mail die wij je hebben gestuurd. 

Heb je die niet gekregen of ben je die 
kwijt? In de nieuwsberichten op de 
website van Tromp kun je binnenkort 
het aanmeldformulier vinden. Ook 
kun je een bericht sturen naar 
vrijwilligers@trompboatraces.nl. 
Je krijgt dan een link naar het aan-
meldformulier toegestuurd. 

Hartelijke groet, 
TBR-commissie 
u

Afgelopen seizoen hebben velen 
van jullie meegedaan aan het mid-
weekroeien. Zo zijn er meer dan 80 
bankjes gevuld door Trompers in o.a. 
Culemborg, Drachten, Dordrecht, 
Utrecht, Naarden en Hilversum.
Donderdag 15 september a.s. vindt 
de landelijke jaarvergadering voor het 
midweekroeien plaats, georganiseerd 
door de KNRB. Hier komt, zoals elk 
jaar, de vraag welke vereniging vol-
gend jaar de landelijke midweekroei-
dag wil organiseren. 
Ik zou het fijn vinden om Tromp naar 
voren te schuiven en vaker roeivereni-
gingen te ontvangen, en zo het mid-
weekroeien op Tromp te promoten.
 
Graag zou ik een team vormen van 
mensen die het leuk vinden om mee 
te helpen om roeiers van andere ver-
enigingen te ontvangen. Het gaat om 
kleine taken zoals koffie/thee zetten, 
toermateriaal klaarleggen, meeva-
ren, aan het einde van de tocht een 
drankje schenken. Mijn motto Samen 
Uit - Samen Thuis - Samen Delen.
Vele handen maken licht werk en het 
doel is altijd om er een gezellige dag 
van te maken.
Als we met velen zijn gaat het waar-
schijnlijk om een paar keer per jaar 

dat je hiervoor gevraagd wordt. 
Ik hoor graag (als het kan voor 15 
september) wie er bereid is mee te 
helpen. 
Ben je nog niet zo lang bij Tromp en 
wil je graag meer weten over mid-
weekroeien? Stuur een mail of bel me 
op. u

Astrid Hagen, coördinator 
 midweekroeien, 
astridhagen039@icloud.com

Roeiverening de Dordtsche
Roeivereniging de Helling, Culemborg

6 TROMP BOAT RACES
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RECREATIEROEIEN

Jetske Drijver, TBR-commissie 

Help mee met de TBR
Veel handen nodig

Astrid Hagen

Midweekroeien
Wie helpt er mee?



Degenen die hebben geroeid in de 
week van 22 augustus hebben het 
ongetwijfeld gezien: loods 1 was 
helemaal leeggemaakt. De wedstrijd-
jeugd op zoek naar haar boten: die 
lagen verspreid op het paardenweitje, 
de riemen voor huisje Aukema. En 
in de loods een bedrijvigheid van 
jewelste: Paul Rasch en Hagar Walstra, 
beiden lid van de werkgroep verduur-
zaming, waren bezig met het isoleren 
van de loods! 

De vloer van de kleedkamers en de 
fitnessruimte bevat vloerverwarming. 
Behaaglijk in de winter, maar de vloer 
straalt net zoveel warmte naar bene-
den uit als naar boven, en nee, de bo-
ten in loods 1 hoeven niet verwarmd 

te worden. De werkplaats 
wordt ‘s winters ook 
verwarmd, maar die 
warmte moet natuurlijk 
niet door de muur naar de 
naastgelegen botenloods 
ontsnappen. Zie daar de 
isolatieklus! 

Isolatiemateriaal met een 
dikte van meer dan 10 cm 
in de vorm van grote on-
handelbare platen van 2,6 
meter bij 60 centimeter 
moesten tegen het plafond 
en aan de tussenwand 
worden aangebracht. 

Tromp heeft materiaal ingekocht en 
de klus is in eigen beheer uitgevoerd.

Leden konden zich gedurende de 
week inschrijven als hulp voor deze 
klusdienst. Sjouwen van de platen 

naar de loods, gaten erin boren, ran-
den afvijlen en aangeven aan Paul en 
Hagar, die de platen vervolgens pro-
fessioneel met een soort slagpluggen 
aan het plafond en muur verankerden. 
De klus is geklaard binnen een week: 

een superprestatie, waarbij 
grote dank uitgaat naar 
Paul en Hagar, die beiden 
een week van hun vrije 
tijd hebben opgeofferd! 

Wat zal het deze winter 
koud zijn in de loods … 
wat betreft de verduurza-
mingscommissie prima: 
ijskoud het beste! u

7 BIJZONDER
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Jan Brugman - penningmeester

IJskoud het beste
Isolatie loods 1
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Enige tijd geleden heeft  Nellie Kamer 
(sooscommissie) contact opgenomen 
met het bestuur of de banken op het 
terras niet opgeknapt konden worden. 
Het bestuur en de bouwcommis-
sie hebben dit doorgegeven aan de 
werkplaats. Wynand en ik zijn aan het 
kijken, overleggen en denken gegaan. 
Knappen wij de oude op, en dan in 
hoeverre of hele nieuwe banken.

De stalen frames zijn nog goed, het 
hout was teveel aangetast om nog 
te kunnen hergebruiken. Dus zou 
het nieuw hout moeten worden. De 
oorspronkelijke zittingen waren van 
meranti. Vervanging van het hout 
door kapoer hout (= steigerplanken) 
bleek een goede en betaalbare optie. 
Meranti zou ± twee keer zo duur zijn 
als  kapoer. Wel waren er problemen 
met de maat en hoe konden wij dat 
gezaagd krijgen.
Jan, onze penningmeester, gaf fiat 
voor de investering.

Na wat gepuzzel, overleg en naden-
ken hebben wij deze eerste proefbank 
gemaakt. De punten zijn beter afge-
rond en de wigvorm van de banken 
hebben wij recht gemaakt, gaf meer 

zitruimte. De cirkelvormige opstelling 
werd in de praktijk amper gedaan. 
Cees Duyvene heeft het frame ont-
roest en een kwastje gegeven.
Nieuwe doppen onder de poten en 
boven en de banken zijn weer als 
nieuw.
Een mooie maar tijdsintensieve klus.
 

[Redactie]
In 1981 ontwierp Flip Marinissen de 
banken die tot nu toe op het terras 
gebruikt worden. In het project ‘ter-
rasbanken’ hebben een aantal vetera-
nen-wedstrijdroeiers de banken toen 
gefinancierd en in elkaar gezet.
De bedoeling van de tafels en banken 
was dat ze in een kring gezet konden 
worden. u

Via Evert Kruithof 
ontving de redac-
tie teksten uit een 
boekje gepubliceerd 
in 1925. Ze betreffen 
het 'damesroeien'. In de vorige eeuw 
was het roeien een mannensport.
Vrouwen konden met de conventio-
nele kleding niet in wedstrijdboten 
met rolbankje roeien omdat dat niet 
fatsoenlijk geacht werd.  
‘ De kleeding der roeisters, waarover de 
heeren zich in den aanvang, zeer terecht, ook 
het oordeel aanmatigden, is thans vrijwel 
vastgelegd en ik geloof dat, hoe meer de dames 
zich daarbij houden aan het vrouwelijke en 
toelaatbare, hoe blijder deze sport zich in een 
toenemenden bloei zal kunnen verlustigen. ’
Een Europees dameskampioenschap 
vond in 1954 voor het eerst plaats op 
de Bosbaan In 1970 werd het stijl-
roeien afgeschaft. 

Stijlroeien bij Tromp
Ook bij onze vereniging werd aan 
stijlroeien gedaan. Zo vertelde Fief 
Schouten (oud-Tromplid): ‘Van mijn 
vader mocht ik als jong meisje niet 
meedoen aan wedstrijdroeien.’
Cobi Valkenburg (†) wist ook nog hoe 
dat toen ging: ‘Ik coachte in de jaren 
zestig een jaar lang jonge meiden in 
een viertje.’ u

9TROMPNIEUWS VERLEDENTIJD
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Reinier van Dehn - werkplaatsmedewerker

Nieuwe buitenbanken
Een tijdsintensieve klus

Redactie 

Stijlroeien



Op zaterdag 10 september werd op 
Tromp de TIC-Plus gehouden geco-
ordineerd door Marit Versteeg.. Twaalf 
instructeurs en Tic’ers namen deel aan 
deze extra cursus die gegeven werd 
door Loes Meerman.
Op deze middag werd speciaal stilge-
staan bij de zogenaamde ‘traphang’ 
beweging bij het leren roeien.
Kratjes en twee handvatten aan een 
touwtje helpen bij het instrueren 

hoe dat moet. Zelfs Latijnse namen 
 werden op het bord geschreven:
musculus latissimus dorsi.
Tenslotte klom Anita van Pelt in een 

boot om zich door Loes onder het 
toezicht ook van de anderen te laten 
‘vormen’ tot de juiste traphang. u

Van 1986 tot 1991 was Loes Meerman als Sport 

Technisch Kader adviseur werkzaam voor de 

Amsterdamse Roeibond (ARB) en later voor de 

Koninklijke Nederlandse Roeibond (KNRB). Als 

STK-adviseur gaf zij vele cursussen voor in-

structeurs op de bij de ARB aangesloten vereni-

gingen. In 2016 heeft Loes Meerman op verzoek 

het geven van deze cursussen weer opgepakt.

Een STK-adviseur ondersteunt het Sport 

Technisch Kader (= de instructeurs) van een 

vereniging. 

Loes (nu geen Tromp-lid) is al heel lang betrok-

ken bij de instructie op Tromp. In 1984 bij de 

jeugdinstructie met Cees Duyvene de Wit en Eric 

Schulte Nordholt.

 

9 INSTRUCTIE TROMPGESCHIEDENIS
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Redactie - pjb

TIC-Plus
Traphangcoördinatie

Elders gezien

Hier aan de zuidwestkust van 

Kreta hebben ze het roeien met 

deze riemen maar opgegeven. De 

riemen hangen nu aan het plafond 

van de taverna aan het strand, als 

dragers van de verlichting! Mooi 

toch, roeiriemen als basis voor 

het licht?

Yolande Krooshof

Op Tromp was de ‘Veenhoven-acht’ een 

begrip. Er werd ook altijd stevig geoefend 

om aan de Head mee te doen.

We zien op de foto (2011) bijvoorbeeld Hein 

 Valkenburg, Piet Plomp en Ruud Slaghek.

In de eerste jaren van Cornelis Tromp 

 werd op het kanaal (zie nevenstaande foto) 

door twee damesploegen een onderlinge 

 wedstrijd gehouden.

(Zie voor meer Trompgeschiedenis het 

Lustrumboek Driekwart Heel uit 2011.)
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Dokkum 1 t/m 4 september

Kamervijf bestaat al een jaar of 
twintig en ik weet gelukkig niet 
meer wie er allemaal bij hebben 
gehoord. Maar toen ik aantrad (als 
invaller, let wel, niet als echt lid) 
waren Marit Versteeg, Dikky Van 
Klaarwater, Joop Goedemans, Pieter 
Böhre (†), Henny Sukkel en Ard 
Vermeulen erbij en later ook Michiel 
ten Brink en Paul Hofstede.
De harde kern bestaat al jaren uit 
Pieter Berkel, Nelly Kostelijk en 
 Desirée Gerritsen.

De tocht, botenwagen mee, ging dit 
jaar naar Dokkum, stad van Bonifa-
tius en Elfstedentocht, maar volgens 
de website Friesland.nl ‘een nuchter 
maar hip stadje, waar je heerlijk kunt 

shoppen en loungen na een korte 
wandeling’. 

Onze trip liep synchroon met de 
Admiraliteitsdagen, ‘hét familiefeest 
in Dokkum’, met de gebruikelijke 
 gekkigheid die een gemeente maar 
kan bedenken om feest te vieren. 
Behalve grote drukte in de stad op 
zaterdagavond (o.a. Bløf trad er op) 
hebben we er niets van gemerkt, 
wij zaten lekker op het water in de 
 Harmsen en de Liefhebber te genieten 
van de prachtige omgeving!

We logeerden in Groot Baarda in 
Holwerd, een mooi ruim huis in een 
stiltegebied, helemaal vrij tussen de 
weilanden. Met 6 kamers en 16 bed-
den kon iedereen er uiteindelijk (het 

[afbeelding links]:
Naast het terras aan het water van eetcafé 
De Winze in Wijns kwamen we deze ode tegen 
van Drs. P.

duurde even) een geschikte slaapplek 
vinden.

Pieter had als altijd mooie tochten 
voor ons gepland, voorzien van rou-
tekaarten en alle mogelijke informa-
tie, maar de straffe wind haalde een 
streep door de rekening: de plannen 
om over het Lauwersmeer te roeien 

moesten we laten varen. De route 
werd hier en daar ingekort, dat gaf 
de ruimte om op zaterdag molen De 

Zwaluw te bezoeken, een koren- pel- 
en zaagmolen in Birdaard/Burdaard. 
Klinkt suf, wás heel erg leuk, met 
rondleiding door stoere Friezen met 
gevoel voor humor.
Na twee excellente thuisdiners gingen 
we uit eten in Dokkum. Met een nazit 
in Groot Baarda, met spotify, verzoek-
nummers, meezingen en de slappe 
lach. 
Heerlijk uitje!

Deelnemers 2022: Desirée Gerritsen, 
Nelly Kostelijk, Pieter Berkel, Arno van 
den Broek, Marita van Rijssen, Mieke 
Verschure, Frank Kaiser, Bert Ozinga, 
René Gast, Nellie Kamer u

De geplande tocht zou lopen via het Dokkumer 
Diep en Dokkumer Nieuwe Zijlen, Dokkumer 
Grootdiep naar Ezumazijl en terug langs de 
Suderee.
Helaas werd de sluis bij Ezumazijl niet bediend. 
De harde wind belette ons over het Lauwersmeer 
naar Oostmahorn om te roeien.

Nellie Kamer

Vier dagen roeien bij Dokkum

Roeigroep KamerVijf

Groot 
Baarda
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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 (2022-6)

NIEUWE LEDEN

Nieuwe seniorleden die in de instructie 
kwamen:
Thijs Kersten  1984
Joost Hogervorst  1989
Tanja Herrman  1968
Josje van Erkel  1973
Annemarie ter Heijne 1968
Alexandra van Bon  1975
Neža Krek  1982
Shanna Kramer  1985

Nieuwe leden met roei-ervaring:
Michel Nebbeling  1967
Olivier van Zanten  2005
Klaas Koster  1966

Welkom en veel roeiplezier!

OPZEGGINGEN

Jeugdlid   Lid vanaf
Nele Schröder  2022

Student-lid  Lid vanaf
Daan Meinardi  2017

Gewoon-lid  Lid vanaf
Klaas ten Have  2019

Proefleden die hebben opgezegd:
Tim Senden
Rieteke Hölscher
Kimm Giebels

ledenadministratie@ctromp.nl

Evert Kruithof

LEDENADMINISTRATIE ZO MAAR TROMPERS

 ga naar volgende pagina ga naar inhoudspagina

Reinout van Vliet, Maarten Ahlrichs, Myrddin 

van Vliet, Manuel Ahlrichs.

Onder: Jeroen, Manuel, Jacques en Maarten.
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