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Voorzitter Wim ten Have benadrukt in 
zijn bijdrage in Uit de stuurstoel dat Tromp 
trots mag zijn op het resultaat van een 
weer strakke TBR-organisatie.      
In dit nummer een fotoverslag van de 
twee wedstrijddagen.

Het midweekroeien (Astrid Hagen) 
verheugt zich telkens in een regelmatig 
aanwezige enthousiaste deelmersgroep.
Een tocht bij Drachten dit keer. 

De ART-commissie hield in het begin van 
deze maand een roeitochtje naar de plas-
jes aan het Hilversums Kanaal en verraste 
de deelnemers met een feestelijk diner.
De koks waren Elly Kamer en Arno van 
den Broek.

De ART-leden zaten kort geleden ook niet 
stil op hun bankje tijdens het bezoek van 
Pontos Lelystad aan Tromp met een tocht 
via de Wijde Blik en het Wijde Gat.

Regelmatig ontvangt de redactie foto’s 
van Marcel Steinbach, zo’n beetje de 
 hoffotograaf van Tromp.
Wij zochten er een paar uit.

Ik vergat in het vorige nummer te vermel-
den dat de catering tijdens het familie-
BBR verzorgd werd door de feestcommis-
sie-leden Jacqueline Siksma, Sandra van 
Weering en Paul Arnold.

Naar aanleiding van de doop van de Rob-
bert voegen we nog wat extra informatie 
toe over Rob van Mesdag. [zie ook pagina 
42 in het Lustrumboek Driekwart Heel]
       pjb
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Trots! Trots mogen we als vereniging zijn op wat er 
tijdens het TBR-weekend weer gepresteerd is. En dan 
bedoel ik niet als eerste de resultaten van de roeiers 
die hebben meegedaan, maar wat de TBR-com-
missie heeft neergezet met alle toegewijde Tromp-
vrijwilligers van dat weekend. Het was een geoliede 
machine, de vrijdagochtend was ik heel even op de 
vereniging; toen ik kwam was het grasveld nog leeg, 
een half uur later stonden er al vijf botenrekken. Wat 
je ziet is dat er in de loop der jaren steeds meer op 
de details wordt gelet en dat merken de deelnemers 
uit het hele land ook. Zo kwam er iemand uit het 
toilet met de opmerking: eindelijk eens een wed-
strijd waar toiletpapier aanwezig is! Overal goede 
bewegwijzering, prullenbakken, jeugdleden die met 
de riemen sjouwen, planken waar de riemen op 
leunen zonder beschadigd te raken, dixi-toiletten, 
een tweetal mooie botenterreinen waarbij ons paar-
denweitje een erg mooie aanvulling is voor zo’n 
weekend. Dat het tijdwaarnemingssysteem uitviel 
op zaterdag tijdens het laatste blok mocht de pret 
niet drukken bij de roeiers, die lagen heerlijk in het 
zonnetje onderling te keuvelen en te wachten op de 
start. Verbazing bij sommige van onze leden over de 
snelheid waarin de afstand van 5250 meter geroeid 
kan worden in een vier met stuur (binnen de 18 
minuten) en het studentengezang daarna als de me-

dailles in ontvangst zijn genomen. Onze vereniging 
heeft zich weer van zijn beste kant laten zien aan de 
730 ingeschreven ploegen uit roeiend Nederland. 
Dank aan de TBR-commissie en alle vrijwilligers, 
met een speciale vermelding voor Jan Pieter van 
Dijke die al jarenlang hoofd van de jury is! 

Ondertussen zijn we alweer bijna halverwege de 
herfst en komt er aandacht voor andere zaken zoals 
de ledenvergadering in november. Hiervoor staat 
de begroting voor 2023 alweer in de steigers. En er 
komt nog een sluitings(toer)tocht op 29 oktober. 
De dagen worden korter en kouder. Houd hier ook 
rekening mee als je gaat roeien, op onze website is 
er onder het kopje ‘Veiligheid – feiten en regels’ het 
een en ander over te lezen.

Dan nog een toch wel belangrijk punt! Afgelopen 
maand is er extra aandacht gevraagd voor het invul-
len van de bar- en klusdiensten, maar nog steeds 
zijn er mensen die geen diensten inplannen. Langs 
deze weg wil ik die mensen dringend vragen om dit 
alsnog te doen en dit ook binnenkort als eersten te 
gaan doen voor 2023! 

Tot op het vlot.
u

Uit de stuurstoel  

 www.ctromp.nl  ga naar volgende pagina ga naar inhoudspagina
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De Tromp Boat Races (TBR) op 
het Hilversums Kanaal werden op 
zaterdag 15 en zondag 16 oktober 
weer op volle sterkte verroeid. Na de 
afgeslankte editie vorig jaar, waar-
bij er vanwege coronabeperkingen 
niet in viermansboten kon worden 
geroeid, verschenen nu alle boottypes 
weer aan de start. Ook publiek was 
weer van harte welkom. De wed-
strijd is door de KNRB (Koninklijke 
Nederlandse Roeibond) aangewezen 
als selectiemoment voor senioren 
en junioren. Dat betekende dat dit 
jaar vierhonderd skiffjes aan de start 
verschenen.

Om de wedstrijd op het terrein van 
de vereniging in goede banen te lei-
den werden de deelnemende roeiver-
enigingen die met hun botenwagens 
uit het hele land kwamen, verdeeld 
over twee botenterreinen. In totaal 
zorgden 120 vrijwilligers ervoor 
dat de wedstrijd op een sportieve en 
gezellige manier verliep. Jeugd van 
Tromp hielp de roeiers met het dra-
gen van de riemen naar het water en 
op het water was de waterpolitie van 
de partij.

De Hilversumse roeivereniging deed 
zelf met 28 ploegen mee aan de TBR 
en in totaal hadden 730 ploegen zich 
ingeschreven. u

ROEIWEDSTRIJDEN

Redactie

Tromp Boat Races
weer op volle sterkte 

Foto’s: Jacques Ahlrichs

Foto: pjb Jan-Pieter van Dijke (Foto: Marcel Steinbach)

Zondag met zon op de brug.
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WEDSTRIJDEN TBR

Vrijdag werden professioneel de extra vlotten 

weer neergelegd en aan elkaar gemonteerd.

Zaterdag daalde 

een miezerregen 

op het volk neer.

Foto’s: Marcel Steinbach

Foto: pjb

Aan de start.



Op 22 september heeft een groep 
Tromp-roeiers o.l.v. Astrid Hagen een 
geweldige dag gehad met een roei-
tocht in Drachten bij De Dragt.

De Dragt is een superleuke roeivereni-
ging, met een mooie historie van zo’n 
75 jaar. Opgericht door twee Friezen 
met twee boten en eerst een plekje bij 
een boer. Nu een bloeiende en zeer 
enthousiaste vereniging met 80 leden, 
gevestigd in een prachtige loods. Met 
een fraaie vloot met mooie houten 

boten en ook nieuwe boten van o.a. 
Wiersma. De vereniging bood een 
grote mate van gastvrijheid!

We zagen de riembladen beschilderd 
met pompeblêden. Ook gaven ze 
allerlei leuke informatie en eigen ap-
pels van een van de leden om mee te 
nemen tijdens de tocht!
Het was een geweldige tocht, we 
hebben heel veel geluk gehad met 
het weer: stralende zon en weinig 
wind. Heel fijn samen geroeid met de 
captains van De Dragt, er was een be-
geleidende sloep mee en we hebben 
met z’n allen gepicknickt. Na afloop 
ook nog een heerlijke soep met stok-
brood verzorgd door de Dragt.
Roeien op het Friese water: een abso-
lute aanrader! u

6 MIDWEEKROEIEN
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Marjan Scheurs 

Roeitocht bij Drachten

Marcel Steinbach

Pompeblêd, Nederlands waterblad of meerblad 

(ook wel zeeblad, plompenblad of pompeblad), 

is de Friese benaming voor het blad van de gele 

plomp, de witte waterlelie en de watergentiaan.

Carel van der Houwen repareerde onlangs de poten van het rek.



De beste stuurlui staan doorgaans aan 
wal. Van een afstand is namelijk bijna 
alles overzichtelijk, eenvoudig en 
logisch. Ga er maar eens tussen staan 
en hoor ze praten. Daarvoor hoef je 
niet met je zuidwester op je hoofd en 
een dikke duffel aan op het kouwe 
vlot in storm en regen naar gehannes 
op het water te kijken. Die stuurlui 
staan namelijk overal om je heen en 
waarschijnlijk herken je er ook 
een in jezelf.
Ze hebben ook een functie. 
Soms is het heel goed om ob-
jectief te kijken, maar dan wel 
zonder daar direct een oordeel 
op te plakken. Kijken, hoe iets 
werkt; hoe iets in elkaar zit. Dat 
is kijken met zachte ogen. Kij-
ken om van te leren. Een echte 
stuurman doet dat dan ook. 

Nu die andere kant. Neem de 
beginnende roeier. Die heeft 
ook op de kant gestaan en 
snelle boten zoef zoef voorbij 
zien schieten. ‘Dat wil ik ook’, 
denkt die. Niets zo leuk als met 
acht man/vrouw knetterhard 

over het water scheren. Een ware 
Efteling-ervaring. Die roeier stapt in 
een eenpersoonsboot en ojee, dat is 
andere koek. Niks hard gaan. O, wat 
wiebelt dat. De instructeur staat op de 
kant en geeft aanwijzingen terwijl de 
aanvankelijk onbevreesde roeier let-
terlijk en figuurlijk het hoofd boven 
water probeert te houden. Dóen is 
even iets heel anders dan kijken. De 
teksten die hij hoort moet ie vertalen 
in opdrachten aan zijn spieren die 
zich afvragen wat er van hen verlangd 
wordt. Nul ervaring, dus het toontje 
waarop deze dappere zingt, wordt 
lager en lager. 

Een vaardigheid aanleren gaat via 
het lichaam. De ervaring maakt dat 
het beklijft. Wat ook via het lichaam 

gaat is afleren, loslaten. Dat is niet het 
werk van de instructeur maar van de 
coach. Leren roeien is de eerste kunst 
maar góed roeien is Kunst Nummer 
Twee. En dat is misschien nog wel 
lastiger dan het aanleren. Want als je 
eenmaal balans hebt en je boot komt 
vooruit, dan voel je je al snel een hele 
Piet. Je kunt bij anderen instappen, je 
kunt een skiff pakken en je bent de 
angst kwijt om om te slaan. Totdat … 
ja, totdat je een keer met echte goeie 
roeiers mee mag. De eerste sensatie 
is dat de boot ineens echt gaat lopen 
en dat je het gevoel hebt dat je vliegt. 
Maar meteen loop je ook tegen je 
eigen piepkleine foutjes aan die aan 
je zijn gaan kleven en die al roeiend 
contraproductief uitpakken. En om 
die af te leren zijn er op Tromp diver-

se coaches die je zo nu 
en dan kunt aanschieten 
om een lesje te krijgen. 
Durf onbeschaamd weer 
even beginner te zijn. 
Je zult zien, dan krijg 
je nog meer plezier in 
roeien. u

7 INSTRUCTIE
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Saskia Teppema - commissaris opleiden

Het verschil tussen 
theorie en praktijk is 
…
De praktijk.

‘Langs het pad van Tromp’

De naam ‘paddenstoel’ komt voort uit de 

 wereld van de magische verhalen. Padden wa-

ren de huisdieren van heksen en tovenaars. En 

als die padden moe waren, dan rustten ze uit 

op hun eigen stoelen in het bos: paddenstoelen.

Paddenstoelen zijn schimmels

Een paddenstoel is een vruchtlichaam van een 

schimmel. Met de schimmeldraden ruimen ze 

organisch materiaal op.

Deze laatste maanden waren nat en warm. Dit 

zijn ideale omstandigheden voor de padden-

stoel. 

Bij het zoeken naar de paddenstoel op de foto 

kwam ik terecht – terecht? – op de Grote para-

solzwam met beige hoedje met bruine stippels.

(Foto: pjb)
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Ooit weleens gelet op die vrolijk 
gekleurde ringen op je dol? Of is het 
bij jouw boot alleen een stapeltje 
dunne, stemmig zwarte ringetjes? De 
afstelling van je boot is essentieel om 
een goede roeitechniek aan te leren.

De afstelling gaat over alles wat je 
zonder gereedschap kunt aanpas
sen: de plaats van het voetenbord, de 
hoogte van je voeten (als dat in de 
boot mogelijk is) en de hoogte van 
je dollen, in geval van klikringen. 
De klikringen zijn de rode of blauwe 
ringen onder of boven een dol.

Een onjuiste afstelling kan een 
oorzaak zijn van diverse veel voor
komende roeifouten, of deze fouten 
op z’n minst versterken. 

Nu over die klikringen. Uitgangspunt 
voor de hoogte van de dollen is dat 
in de uitpik, met de bladen verticaal 
drijvend in het water, de onder
armen ongeveer horizontaal zijn. 

Bij te lage dollen heb je geen ruimte 
om je bladen uit het water te druk
ken, dat merk je snel genoeg.

En wat als je dollen te hoog staan? 

•  Zit je in de uitpik, en laat je je 
bladen drijven, – check aanhaal
hoogte – komen je hendels hoog 
richting keel uit. Dat roeit natuurlijk 
voor geen meter dus haalt de roeier 
de riemen tijdens de haal toch lager 
aan. Hierdoor zullen de bladen aan 
het eind van de haal uitlopen. (Ze 
komen het water al uit voordat de 
haal is afgemaakt.) 
•  Doordat je eigenlijk een beetje 
onderaan de riemen hangt heb je 

in de uitpik weinig controle over je 
riemen en daarmee over de balans 
van je boot. Dat geldt dan tijdens de 
hele recover en het voelt wiebelig.
•  Ook in de inpik kom je in de 
problemen, weinig controle, of een 
enorme afstand tot het water waar
door je al snel je romp gebruikt voor 
de inpik, of waardoor je gewoon te 
laat bent voor die inpik.

Het is dus zeker de moeite waard 
om met klikringen de dollen op de 
goede hoogte te zetten. Waar moet je 
dan op letten?

Of de dollen voor jou goed staan 
wordt bepaald door je lengte, en dan 
vooral die van je bovenlijf, dus alles 
boven je bankje. Daarnaast bepaalt 
het totale gewicht van de bemanning 
hoe diep de boot in het water ligt, 

en daarmee ook 
de hoogte van de 
dollen ten opzichte 
van het water. 
Altijd ter plaatse 
beoordelen dus, 
per boot en roeier. 
Want er zijn nog 
andere factoren, 
zoals de omvang 
van je dijen ...
Denk er wel om 
de klikringen aan 
allebei de kanten te 
verplaatsen, zodat 
je wel met je lin
kerhand boven je 

rechterhand kunt blijven roeien.

PS: Een roeikussentje is ongeveer 
gelijk aan 1 klikring, dus mocht de 
hoogte van je dollen vast zijn dan 
kun je met een roeikussentje de dol
hoogte feitelijk met 1 ring verlagen. 
Pas met een juiste afstelling kun je 
goed aan de slag met je roeitechniek!

Samenvatting:  
Kort bovenlijf: dol naar beneden 
(klikringen boven)
Lang bovenlijf: dol naar boven 
(klikringen onder)

*) Voor andere instellingselementen heb je 
gereedschap nodig: bijvoorbeeld de afstand tussen 
je beide dollen (span), de hoogte van je bankje, de 
hoogte van je dollen in geval van vaste ringetjes, 
de zwaarte van je riemen. Dat laten we graag aan 
de stelcommissie op Tromp over. 

Met dank aan Nadine van Wijk
Ins&Outs Rowing
www.insandoutsrowing.nl  u
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Saskia Teppema / commissaris opleiden

De zin en onzin van klikringen … of: 
waarom zou je de hoogte van je dollen aanpassen?



Zondag 2 oktober was het na de lange 
coronaperiode eindelijk weer mo-
gelijk om onze jaarlijkse ART-dag te 
houden samen met onze ART-leden 
en roeimaatjes. In de ochtend was 
het nog een beetje bewolkt en viel er 
een spat regen, maar de middag was 
zonovergoten! Geweldig weer voor 
een tochtje naar de vennen met z’n 
allen. De boten werden met vereende 
krachten te water gelaten en de tocht 
kon beginnen. 

Na het roeien was het tijd om met 
elkaar het glas te heffen op de mooie 
dag en de goede samenwerking 
tussen de roeiers, de maatjes en 
de ART-commissie. Zonder actieve 
werving hebben we in de afgelopen 
tijd weer een aantal nieuwe roeiers 
mogen verwelkomen! Hoewel de lijst 
met roeimaatjes na opschoning wat 
kort bleek, zijn er toch ook weer wat 
nieuwe maatjes aangesloten, waar we 
heel blij mee zijn. Roeien met elkaar 
is gezellig en geeft veel voldoening. 
Dus als je eens in de paar weken tijd 
hebt om een uurtje te komen roeien 
ben je van harte welkom.

De tafels waren gedekt en we hebben 
met elkaar genoten van een heerlijke 
maaltijd die door onze kookploeg met 
zorg was samengesteld en klaarge-

maakt. Superbedankt, Arno (van den 
Broek) en Elly (Kamer)! Tijdens de 
maaltijd konden we genieten van een 
mooie fotoreportage van de NAR in 
Amersfoort waar we met een delega-
tie aan hebben deelgenomen.

We kijken met veel plezier terug op 
een zeer geslaagde dag op Tromp en 
kijken uit naar een volgende keer, 
of dit nu een clinic wordt, een tocht 

vanuit Tromp of vanuit een andere 
roeivereniging, of gewoon weer op 
het vlot voor een uurtje lekker roeien!
Dank aan iedereen voor de inzet en 
gezelligheid. u

Maaike van der Meulen, Cornemieke Wassink, 
Paul Willems en Suzanne van Lier

9 ART TROMPGESCHIEDENIS
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Robbert van Mesdag werd in 1930 
geboren in Hilversum. In 1940 bezocht 
hij de St. Andrew’s School in Dela-
ware, VS, waar zijn carrière als roeier 
begon. Daarna studeerde hij aan het 
Trinity College in Dublin waar hij als 
skiffeur deelnam aan roeiwedstrijden. 
Later werd hij daar ook nog ‘president’. 
In Nederland werd hij tussen 1950 
en 1956 lid van Cornelis Tromp. Op 
verschillende wedstrijden won hij me-
dailles, onder andere tijdens Europese 
kampioenschappen en de Olympische 
Spelen in 1952. In 1956 won hij de 
Holland Beker.
Van Mesdag was ook lange tijd lid van 
de London Rowing Club. Tromp-lid 
Jean-Pierre van Tiel, die ook lid is van 
de London Rowing Club (en in London 
woont), liet aan de redactie weten dat 
‘Robbie’ daar elke ochtend roeide in 
zijn skiff ‘Oranje Boven’, die mogelijk 
een plekje heeft gekregen in het club-
huis van Trinity College Dublin. Rob 
was werkzaam als journalist.
Bij de London Rowing Club viel hij op 
door zijn doordragen uitdossing van 
een witte broek en hemd opgehouden 
met een grote veiligheidsspel of in de 
winter met een aantal truien met mot-
tengaten erin. Hij wordt daar gemist 

met zijn kleurrijke 
karakter.

[redactie]

Suzanne van Lier

Gezellig toertochtje en een voortreffelijk diner

Foto: Maaike van der Meulen
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Donderdag 29 september kwam 
Pontos Lelystad op bezoek. Met 
vier wherry’s bereikten we via het 
Molen eind slippend en slapend de 
Wijde Blik. Na een heerlijke pick
nick op een eilandje roeiden we 
weer verder en via het Wijde Gat la
veerden we door de smalste slootjes 
op de allermooiste dag van die week 
weer richting het kanaal. De Lely
stedelingen genoten en wij natuur
lijk ook! 

Een mooie bijkomstigheid was dat 
Dineke  Peterse, Tromp-ART-lid, deze 
tocht ook meeroeide. Zij woont in 
Lelystad, haar tuin grenst aan het 
roeiwater van Pontos en ze ziet de 
roeiers dus dagelijks langskomen. 
Helaas had Lelystad nog geen  ervaring 
met – en middelen voor – het aange-
past roeien, dus meldde Dineke zich 
een jaar geleden bij Tromp. Ze is een 
leuke leerling, geniet enorm van ons 
mooie roeiwater en de gezellige sfeer 
op de zondagochtend. De reistijd van 
minimaal anderhalf uur begint haar 
wel op te breken. Mede dankzij de 
inspanning van Astrid Hagen (chef 

midweekroeien) konden wij Pontos 
laten zien en ervaren dat er al met 
kleine aanpassingen veel mogelijk is.
De tocht heeft dus twee doelen ge-
diend; Pontos laten genieten van ons 
prachtige roeiwater en laten zien dat 
inclusiviteit niet ingewikkeld hoeft 
te zijn. Inmiddels ondernemen ze bij 
Pontos stappen waardoor Dineke over 
enige tijd langs haar eigen tuin kan 
roeien! Wij zullen haar positiviteit en 
gezelligheid missen. u

Marcel SteinbachMaaike van der Meulen

Pontos Lelystad op bezoek

Moleneind, Wijde Blik en Wijde Gat

FOTOGALERIJ

‘Dag Ruud’
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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 (2022-7

NIEUWE LEDEN

Nieuwe jeugd- en juniorleden die in de 
instructie kwamen:
Boaz Koster  2012
Sebastiaan van Willigenburg 2011
Patrick McLay  2009

Nieuwe seniorleden die in de instructie 
kwamen:
Esther Godschalk  1977
Nicole van Bouwhorst 1971
Erik de Witte  1975
Diah Tan   1976
Marike van der Tol  1966
Petra Westra  1976
Sacha Tanis-Hopmans 1967
Marike Vermeer  1969
Deni Tomasevic  1991
Jan Osinga  1963
Jolande Kavelaars  1967

Welkom en veel roeiplezier!

 

OPZEGGINGEN

Junior-lid   Lid vanaf
Liselotte Struik  2018
Thijs Jansen  2015
Tessa Schokking  2015
Bas Berends  2020

Student-lid  Lid vanaf
Mathijs Smid  2018

Gewoon-lid  Lid vanaf
Sander Snel  2020
Ruud Korswagen  2007
Yvonne Remmits  2018
Casper Bots  2015
Erik Nuyten  2011

Proefleden die hebben opgezegd:
Eisso van Nieuwburg
Jaap Gerkes

Zeg op tijd op! Het verenigings- en 
contributiejaar eindigt op 31 december. 
Opzeggen vóór 1 december door een 
e-mail te sturen naar
ledenadministratie@ctromp.nl

Evert Kruithof

LEDENADMINISTRATIE

 ga naar volgende pagina ga naar inhoudspagina

‘Dag Ruud’
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Foto: Maaike van der Meulen (ART)


