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Nog net voor de nieuwe coronamaatregel 
over de coronaapp inging kon op Tromp 
onbezorgd een Lustrumfeestje gehouden 
worden. De redactie heeft in dit nummer 
een keuze gemaakt uit de vele foto’s die 
ons werden toegezonden.

Met de ingang van de maatregel dat 
het tonen van de coronaapp verlicht is 
bij het bezoeken van een binnenruimte 
zoals de soos, is voorlopige bij Tromp 
het soos leven verstoord. Het is nu niet 
mogelijk de apps bij binnenkomst te laten 
controleren door soosmedewerkers. Dus 
tussen de linten je consumptie halen en 
wegwezen. 

De TBRcommssie is al tijden hard aan 
het werk om de komende TBRwedstrij
den in goede banen te leiden met in 
achtneming van de coronamaatregelen 
die elke keer een nieuwe dimensie aan 
het roeien geven. Nu kunnen junioren 
en studenten aan de start komen, maar 
volwassenen alleen in skiffs, 2x en 2. 
Geen viertjes om drukte op het vlot te 
beperken.

Van de ARTcommissie ontvingen we een 
bijdrage met de kop: ‘Noodkreet’.
Hopelijk dat er zich meer roeimaatjes 
aanmelden om onze ARTroeiers de 
kans te geven lekker regelmatig te (gaan) 
roeien.          pjb
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Het was een mooie zondag, de 12de september, 
georganiseerd door de BBR-, toer- en feestcommis-
sie. Een familie-BBR met toertocht en een borrel na. 
Goed te zien dat er zoveel mensen aanwezig waren 
op de club, zo kwam met de gezelligheid de Tromp-
spirit weer terug. 

Ook op de ochtenden door de week en in het 
weekend wordt er weer volop geroeid en genoten 
van ons prachtige water. Ik zou zeggen, iedereen die 
nog niet de riem weer heeft opgepakt, kom gauw 
weer, het is een feest om weer op het water te zijn.

Er zijn ook nog wel wat zaken die aandacht vragen 
zoals bijvoorbeeld de soosdiensten die nog beter 
gevuld kunnen worden, tenslotte is het fijn om een 
lekker kopje koffie of thee te drinken na het roeien. 
De koudere maanden komen er weer aan, dan is het 
altijd goed om nog een keer de pagina veiligheid 
door te nemen op onze website.

Ondertussen zijn de voorbereidingen voor onze 
eigen Tromp Boat Races in volle gang, zoals op de 
website aangekondigd: minder, kleiner en jonger. 
Maar toch … met 640 ploegen aan de start weer 
een geweldig aantal inschrijvingen. Heel wedstrijd-
roeiend Nederland weet ons kanaal weer te vinden. 

Iets waar de TBR-commissie en alle vrijwilligers 
trots op mogen zijn. Ons terrein ziet er alweer spic 
en span uit voor de ontvangst van alle ploegen.

Veel mooie roeihalen en tot op het vlot.
u

PS  Wil diegene die de sleuteltjes van de George nog in zijn of 
haar jas- of broekzak heeft zitten deze terughangen in de oude 
bestuurskamer? 
 

 

Wim ten Have, voorzitter

Uit de stuurstoel  

 www.ctromp.nl  ga naar volgende pagina ga naar inhoudspagina
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Veiligheid voor alles; nu ook 
met de Nieuwe Schoenen 
(Bat Logicsysteem)

Roeiers opgelet! 

Nu de zomer ten einde loopt, is het 
belangrijk om nogmaals over een 
voor sommigen nog onbekend aspect 
van veiligheid te schrijven: De Nieu-
we Schoenen. Zowel de buiten- als 
de watertemperatuur gaat snel dalen. 
Bovendien worden de dagen korter 
waardoor het zicht op het kanaal 
minder wordt. Omslaan met gevaar 
voor onderkoeling in koud water is 
dus ook nu weer een punt van extra 
aandacht voor ons als roeiers.

Nieuwe, eigen schoenen.
De verandering van schoenen-in-
de-boot naar eigen schoenen heeft 
de afgelopen periode veel aandacht 
gekregen, maar het is gebleken dat de 
impact van deze verandering/verbe-
tering niet voor iedereen duidelijk is. 
Met vaste schoenen in de boot heb-

ben (recreatie)roeiers zich nog nooit 
bezig hoeven te houden met zaken als 
hielstrings en quick release. Dat is nu 
er in veel boten geroeid wordt met 
eigen schoenen, wel het geval. 

Wat te doen bij omslaan?
De veiligheidscommissie heeft terecht 
extra aandacht gevraagd voor het punt 
van de eigen schoenen, het loskomen 
daaruit en het belang van de hiel-
strings. Dus recreatieroeiers: lees de 
informatie op de website (Feiten en 
regels - HRV Cornelis Tromp (www.
ctromp.nl) over veiligheid en wat je 
kunt doen wanneer jij of een roeier 
bij jou in de buurt omslaat. Onmis-
bare informatie nu het kouder wordt. 

Check!
Voor je gaat roeien moet je de boot, 
conform het advies van de veilig-
heidscommissie, - ongeacht het boot-
type - controleren op de volgende 
punten:

• Check hoe je je schoenen lostrekt 
(de zg. ‘quick release’: het touwtje, 
dat de schoenen met elkaar verbindt 
en waarmee je in één keer je schoe-
nen lostrekt, dient aanwezig te zijn).
• Check de hielstrings (veiligheids-
koord) en bevestig deze onder aan de 
roeischoenen. 
• En ook: check de boegbal (in geval 
van aanvaring onmisbaar, anders kan 

de punt grote schade aanrichten, 
zowel aan personen als aan andere 
boten. De boegbal is géén stootwil bij 
aanleggen!)

Is een van deze drie punten niet in 
orde, kun je niet in deze boot varen. 
Hielstring of boegbal niet in orde: 
schade melden en de boot uit de 
vaart. 

Hielstrings
Wij hebben geconstateerd dat de 
huidige, zwarte hielstrings  kwets-
baar zijn. Daarom zullen deze in de 
loop van de tijd worden vervangen 
door sterkere, gele koorden. Daar gaat 
Reinout van Vliet de komende tijd 
mee aan de gang. Deze gele, nieuwe 
hielstring bestaat uit een dubbel, 
steviger touwtje dat minder kwetsbaar 
is. Bovendien zit er een apart lusje aan 
dat roeiers kunnen gebruiken wan-
neer ze kleine schoenen hebben. In 
dat geval kunnen roeiers een op maat 
gemaakt koord aan hun schoen vast-
maken en dat kan worden bevestigd 
aan het aparte lusje. Op die manier 
kunnen de hielstrings worden afge-
stemd op de eigen schoenmaat. 

Omslaan en inklimmen
Op 11 september jl. hebben we 
een ‘cursus omslaan’ georganiseerd 
waarbij roeiers zelf hebben kunnen 
ervaren hoe belangrijk het is om de 

hielstrings aan de roeischoenen te be-
vestigen en hoe uitdagend het is om 
weer in de boot te klimmen. Mocht 
je behoefte hebben om onder leiding 
in de haven een keer te oefenen met 
omslaan en inklimmen, dan kun je 
dat aan de commissaris opleiden laten 
weten. Bij voldoende aanmeldingen 
organiseren we weer zo’n ochtend.

Namens het bestuur,
Henk van de Bunt
Commissaris materiaal en accommo-
datie
Saskia Teppema
Commissaris opleiden

BESTUURSMEDEDELING

Henk van de Bunt

Bericht van de
commissaris 
materiaal 
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BESTUURSMEDEDELING

Op 20 september was de soos gevuld 
met zo’n dertig Tromp-leden, van 
jong tot oud. Zij brainstormden 
onder leiding van Ross Goorden*) 
over drie stellingen, die de nodige 
dialoog opleverden. Ik zeg met name 
dialoog en geen discussie, want alles 
mocht er zijn en ‘ja, maar’ was niet 
aan de orde. Het was een levendige 
avond waar veel ideeën zijn geopperd, 
waar wensen en verlangens werden 
gelanceerd hoe we dingen anders 
kunnen organiseren. Bij de ene tafel 
ging het er wat heftiger aan toe dan 
bij andere tafels. Feedback, die anders 
aan de koffie met de ploeg wordt 
gedeeld, verscheen nu op de tafelkle-
den. Interessant is dat de beleving van 
Tromp als vereniging uiteenloopt van: 
‘afstandelijk en moeilijk toegankelijk’ 
tot ‘Tromp is een warm bad’. 

Terugdenkend aan deze avond schoot 
me een verhaal te binnen. 
Er was eens een gids in India, laten we hem 
Swami noemen, die verse toeristen van het 
vliegveld naar het hotel bracht. Een nieuws-
gierige dame die naast hem kwam zitten 

vroeg: ‘En, kunt u ons vertellen wat voor soort 
mensen hier wonen?’ Swami antwoordde: 
‘Madam, wat voor soort mensen wonen er in 
het land waar u vandaan komt?’ De dame: ‘O, 
hele aardige vriendelijke hulpvaardige mensen, 
ja wij hebben reuze geboft, daarom zijn we zo 
nieuwsgierig naar uw land!’
‘Nou’, zei Swami, ‘wat fijn te horen. U treft 
hier bij ons ook alleen maar vriendelijke en 
behulpzame mensen aan’. De dame gaat met 
een grote glimlach naar buiten zitten kijken. 
De volgende dag als Swami weer nieuwe 
mensen ophaalt, komt dezelfde vraag: ‘En 
meneer de gids, aan wat voor soort mensen 
moet ik denken als ik uw land bezoek?’ En 
weer vraagt Swami: ‘Wat voor mensen wonen 
in uw land?’ De dame zegt enigszins vinnig: 
‘O, bij ons? Alleen maar vervelende, agres-
sieve en onaardige mensen. Daarom gaan we 
op vakantie.’ Swami antwoordt: ‘Ik ben bang 
dat u hier ook alleen maar nare en ongastvrije 
mensen zult ontmoeten.’

Er zijn nog wel meer verhalen en 
oneliners die we op dit onderwerp 
kunnen loslaten: ‘Wat je geeft is wat je 
krijgt’. Of: ‘Vraag niet wat de vereni-
ging voor jou kan doen, maar wat jij 

voor de vereniging kunt doen’. Het 
mooie is dat de woensdag erna, toen 
ik diverse deelnemers aan deze brui-
sende avond tegenkwam, zij bewust 
anderen groetten. Ze zeiden het er 
ook bij: ‘Ja, groeten! Dat was een van 
de wensen die we hebben opgeschre-
ven!’ Zo simpel kan het zijn. Gewoon 
doen. Iedereen is aardig op Tromp als 

je met die gedachte het hek opent en 
het vlot op stapt. 

Dank iedereen voor de bijdragen, we 
komen hier zeker op terug. Op welke 
manier? Dat zit nog in de broedstoof. 
*) Ross Goorden is o.a. coördinator bij 
de competitiejunioren.

Saskia Teppema / commissaris opleiden

Be the change you want to 
see op Tromp
Brainstormavond

MAC en haar (concept)advies 2022 d.d. 2 juli 2021 
  [redactioneel]
Sinds enige tijd is het advies van de MAC voor 2022 gepubliceerd. Als je regelmatig op de 
Tromp-site kijkt heb je de aankondiging kunnen lezen (nu op pagina 4 van Nieuws).

Conceptadvies
Het conceptadvies is een doorwrocht verhaal over de huidige en toekomstige stand van 
zaken van ons botenbestand. Hierin komen uitgebreid overwegingen en dilemma’s aan de 
orde over het gebruik van boten. De commissie geeft in de introductie nog eens aan dat 
de MAC (materiaaladviescommissie) ieder jaar in september een advies voorlegt aan het 
bestuur over de vraag wat er het komende jaar moet gebeuren met dit botenbestand.
Dit advies is de basis voor het voorstel dat het bestuur doet op de najaarsledenvergadering.
Bij goedkeuring door de ALV vormt dit het nieuwe ‘vlootplan’. De commissaris materiaal 
zorgt voor de uitvoering van dit plan.
Naast dit jaarlijkse overzicht bestaat er ook nog het Meerjarenvlootplan (MJVP). Gegevens 
hiervan zijn eveneens te vinden onder ‘vloot’.
In de MAC zitten leden die geacht worden de belangen van alle roeileden te vertegen-
woordigen.

In het advies wordt aandacht besteed aan de indeling van de roeivloot (V1 tot en met 
V7) zoals die sinds jaren wordt toegepast. Hierbij wordt nadrukkelijk gekeken naar het 
beschikbare budget om vast te stellen wat er kan worden aangeschaft.
Vervolgens stelt men ook in overzichten vast welke boten meer of minder worden afge-
schreven en bevestigd. De coronaperikelen geven sinds vorig jaar een vertekend beeld van 
wat de laatste zeven jaar gebruikelijk was.   

 INFORMATIEF
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Ze zit op de steiger. Naast haar op 
het water een leerling in de C1 
(Maud Snijder) die ze op vriende-
lijke toon uitlegt wat de volgende 
stap is in de roeibeweging. Ze doet 
het voor en Maud doet het na, heel 
geconcentreerd. ‘Ja dat gaat goed’, 
zegt ze. ‘Je pakt het heel goed op!’ 

Al vier jaar is Bianca Verheijen (48) 
een trouwe instructeur op de vrijdag-
ochtend, ze coördineert met enthou-
siasme deze tamelijk nieuwe lesgroep 
voor de basisinstructie. 

Haar oranje jas laat meteen zien hoe 

goed het is dat leerlingen op het 
water ook duidelijk zichtbaar moeten 
zijn. ‘Moeten?’ zegt Bianca later in 
het gesprek. ‘Ik krijg de kriebels van 
dat woord en zal het zelf ook niet zo 
gauw gebruiken. Toen ik nog maar 
net lid was van Tromp en hoorde dat 

je een Tromp-shirtje moet kopen als 
je afroeit, was mijn eerste reactie: dan 
roei ik toch niet af. Ik houd niet van 
autoritair gedrag. Ik zal mijn leerlin-
gen ook niet zo gauw verplichten tot 

dingen, maar wel uitleggen waarom 
we dingen bij Tromp doen.’

‘Oude mensen’
Zeven jaar geleden kwam ze bij Tromp 
terecht, toen ze met haar buurvrouw 
in de Hilversumse Meent, Evelien 
Brouwer, een kopje koffie dronk en 
ze allebei vonden dat ze weer eens 
moesten gaan sporten. ‘Evelien zei: 
‘M’n moeder (Elly Kamer) vindt dat 
ik moet gaan roeien bij Tromp. En 
de schoonmoeder (Annie Verheijen) 
van Bianca was ook zo’n enthousiaste 
roeister. Evelien zei: ‘Het zijn allemaal 
wel oude mensen hoor’. Maar we 
vonden dat we op ons veertigste dan 
toch wel konden beginnen.’ Ze kan 
er nog om lachen. ‘Ik zeg wel eens: 
ik behoor onder de volwassenen op 
Tromp bij de jongsten en op m’n 

werk juist tot de oudsten.’ Ze werkt 
als medisch microbiologisch analist 
bij Meander Medisch Centrum in 
Amersfoort. ‘Ik analyseer in het lab 
bacteriën, virussen, parasieten en 
schimmels. Dat doe ik 24 uur per 
week, ook met bereikbaarheidsdien-
sten, en in de weekenden. Gisteravond 
moest ik er nog heen om een prepa-
raat te maken.’

Uitdaging
Terug naar haar eerste halen bij 
Tromp, zeven jaar geleden. ‘We kon-
den heel snel beginnen, op woensdag 
bij Nelly Kostelijk. Na de proefles zijn 
we nooit meer weggegaan. We von-
den het hartstikke leuk. Ook moeilijk, 
maar dat was meteen ook de uitda-
ging.’ Ze vergelijkt het roeien nog wel 
eens met paardrijden, de sport die ze 

 ga naar volgende pagina ga naar inhoudspagina

INTERVIEW

Redactie / Marit Versteeg 

Bianca Verheijen
Coördinator instructie op vrijdagochtend

‘Roeien is groeien als persoon’
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hiervoor altijd met veel plezier deed, 
tot ze in 2010 van een paard viel en 
haar stuitje brak, waardoor ze een 
fikse bekkeninstabiliteit opliep. 
‘Voordat ik hier begon kon ik heel 
lang helemaal niks. Toen ik wel weer 
wat kon, ben ik gaan roeien. Daardoor 
ben ik wel weer sterker geworden. Op 
m’n eigen kussentje gaat het goed. 
Tenminste het scullen. Boordroeien 
heb ik ook geprobeerd, maar dan 
wordt het asymmetrisch en dan trek 
ik m’n hele lijf naar de filistijnen. Ik 
heb heel lang doorgezet, want ik ben 
heel eigenwijs, maar als je iedere keer 
vier dagen pijn hebt nadat je geroeid 
hebt, moet je de knoop doorhak-
ken. Dat was heel vervelend, omdat 
we maar met z’n vieren waren. Dus 
als ik zou stoppen, viel de ploeg uit 
elkaar. Maar toen er twee mannen bij 

kwamen, was dat het moment om te 
stoppen.’

TIC-instructeur
Haar plezier in het roeien brengt 
ze nu graag over aan anderen. ‘Het 
begon eigenlijk omdat ik na de 
TIC (Tromp-instructeurscursus) les 
moest gaan geven. In dit geval pakte 
het moeten goed uit. Ik kwam als 
TIC-instructeur bij het zomerplan 
op dinsdagavond, bij Evert Kruithof. 
(Het zomerplan is een mogelijkheid 
voor leerlingen in de basisinstructie 
om in de avonden extra kilometers 
te maken, onder leiding van instruc-
teurs.) Toen het ophield omdat het te 
vroeg donker werd, had ik m’n 25 
lessen nog niet gegeven, dus sloot 
ik me aan bij de zomerplangroep op 
vrijdagochtend, bij Nelly. Zij heeft 

mij toen eigenlijk geconfisqueerd. 
‘Ik dacht op een gegeven moment 
dat ik klaar was, toen hoorde ik dat 
Nelly tegen iemand zei ‘Bianca en ik 
doen dit samen op vrijdagochtend’. Ik 
dacht oké?! Na het zomerplan werd 
het winterplan, want waarom zouden 
we stoppen? Zo werd ik twee jaar ge-
leden coördinator zomer/winterplan, 
nadat Nelly dat aan mij overgedragen 
had. Door corona zijn we vorig jaar 
ook skiffles gaan geven. Zo ben ik er 
ingerold. En omdat er een wachtlijst 
ontstond vonden we het een goed 
idee om ook nieuwe leerlingen uit te 
nodigen.’

Puzzeltje
‘Nelly vroeg heel officieel of ik de 
nieuwe lesgroep wilde gaan coör-
dineren en ik heb eigenlijk meteen 
ja gezegd. Het was gewoon goed. Ik 
vind het hartstikke leuk. Het is leuk 
om te zien hoe mensen groeien vanaf 
het begin. Hoe de een worstelt en de 
ander het makkelijk oppakt. Ik leer 
er zelf ook van, alles op de persoon 
aanpassen. Dat puzzeltje vind ik leuk. 
Maar het gaat ook over het vereni-
gingsleven en om mensenkennis, die 
je opdoet door alle diverse mensen 
met een andere achtergrond. Door het 
roeien groei je ook als persoon. Alle 
tien de C1’tjes zijn nu bezet. We gaan 
straks ook de C4 doen en een gladde 
ploeg.’

Evalueren
Haar man en kinderen vinden het 
ook leuk dat ze het bij Tromp zo naar 
haar zin heeft. De kinderen (16 en 
19 jaar) krijgt ze niet aan het roeien, 
maar dat vindt ze prima. Haar dochter 
gaat helemaal voor het paardrijden 
en de dressuur, haar zoon is actief 
bij de vrijwillige brandweer. Bianca’s 
vrijdagochtend op Tromp wil nog wel 
eens een lange ‘afterparty’ hebben. ‘Ik 
vind het belangrijk om na te bespre-
ken met de leerlingen en de instruc-
teurs. We praten erover hoe het gaat, 
evalueren de les. We praten ook over 
wat ze leuk vinden. Vaak weten men-
sen dat nog niet als ze net beginnen. 
Daarom wisselen we in de les van 
alles af. We roeiden laatst een tochtje 
en eindigden met een wedstrijdje 
vanaf de brug naar Tromp. Dat vindt 
iedereen leuk. Het gaat er toch vooral 
om dat mensen met plezier in de boot 
zitten. En met Astrid Hagen neem ik 
het hele leven door, alles waar we 
tegenaan lopen. Dan kan het wel eens 
half twee worden. De soosdienst is 
dan allang naar huis.’ u 
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Het 85-jarig jubileum van Tromp is 
zondag 12 september met een gezel-
lig feestje van start gegaan. Er waren 
prachtige taarten, hapjes en drankjes 
en muziek. Natuurlijk is er ook ge-
roeid. Toerroeiers gingen in wherry’s 
het water op en 31 ploegen startten 
de BBR, waar volgens de traditie de 
eerste keer in september heel wat fa-
milieleden samen in de boot stapten. 
Voorzitter Wim ten Have huldigde 
een aantal Tromp-toppers: Susan 
Temming voor haar zilveren medaille 
in de acht bij het WK -23, Marit van 
Ommeren, Nora Stokvis en Marije 
Binnema voor een zilveren en een 
bronzen medaille in de acht bij de 
Coupe de la Jeunesse en oud-Tromper 
Veronique Meester voor haar prestatie 
in de vierzonder tijdens de Olympi-
sche Spelen. Veronique, die met haar 
familie ook meedeed aan de BBR, kon 

haar zilveren medaille op Tromp laten 
bewonderen. Overigens wonnen de 
juniorenmeisjes ‘De waterkippen’ ook 
de taartenbakwedstrijd, die werd ge-

jureerd door (de eerste Heel Holland 
Bakt-winnaar) Rutger van den Broek 
en Desirée Gerritsen. De Hilversumse 
sportwethouder Floris Voorink kwam 
Tromp feliciteren met het jubileum 
en zei blij te zijn met de inzet van 
de vereniging voor het roeien in de 
hele breedte, de gezelligheid, sporti-
viteit en het familiegevoel dat Tromp 
uitstraalt.

De taartenjury, bestaande uit Heel Holland 

Bakt-winnaar Rutger van den Broek (2013) en 

Desirée Gerritsen, was onder de indruk van het 

baktalent van de Tromp-leden. In totaal werden 

er door de toerroeiers en BBR-deelnemers 15 

taarten ingeleverd. Dit waren zowel zoete als 

hartige taarten. Bij het jureren én uiteraard 

proeven van de taarten werd vooral gelet op 

smaak, originaliteit en baktechniek. Dat leverde 

uiteindelijk de volgende top 3 op:

Waterkippen – lemon curd taart (origineel, 

prachtige meerkoeten & zeer smakelijk).

Ploeg Angela – red velvet taart (zeer goede 

baktechniek).

Team Elske – merengue fruit cake (origineel & 

smaakvol).

De aanmoedigingsprijs was voor de 

krokettentaart van Pepijn.

8
Redactie / Marit Versteeg

Eindelijk weer een feestje

LUSTRUMACTIVITEITEN

De taartenbakwedstrijd: gewonnen door de 
Waterkippen, waar uiteindelijk ook slechts één 
waterkipje van over was.

Mooie woorden voor Susan Temming in de VS, natio-

naal kampioen aldaar met de Texas Longhorns, maar 

nu in coronaquarantaine (was erbij via het mobieltje!)

De lovende woorden en cadeautjes voor de drie 

 meiden die in de coupe de la jeunesse prijzen hebben 

gewonnen.

 ga naar volgende pagina ga naar inhoudspagina
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De trouwe bezoekers van Viking die weer hebben 

meegevaren in de toertocht.

(zittend op de steiger met Martin tijdens de borrel)

Helaas ontvingen we geen nabe-

schouwing van de feestcommissie 

en de toercommissie [redactie]

Tijdens de feestelijkheden zoemde in de lucht een 

drone. Bart Tukker zorgde voor mooie beelden van 

bovenaf.      [zie pagina 13]

Dj ‘Play it again Sem’ Is bekend van de bakfiets met 

78-toeren platen en muziek uit de jaren ‘30 – ’50.

Foto’s: 

Tanja Stropsma

Yolande Krooshof

 ga naar volgende pagina ga naar inhoudspagina



Doorvallen is een van de termen die 
nogal ingeburgerd is op Tromp. Dat 
is een wat misleidende term. In de 
eerste plaats ‘door’… De vraag is, 
waardoor? Ver achter het bankje door? 
De bedoeling is juist niet om ver ach-
ter het bankje door te gaan want het 
hele lichaam moet weer naar voren en 
dat vindt de boot niet leuk. Dit is met 
name de beweging die de boot remt.

Dan is ‘vallen’ is een misleidend 
woord. Vallen klinkt niet actief, maar 
slap en sloom. Laat je vallen. Nee. 
Laten we eens teruggaan naar wat de 
boot van de roeier vraagt. 

Luister naar wat de boot wil
De boot wil doorlopen. De bladen 
vragen van ons: luisteren. Wat zegt het 
blad als het zou kunnen praten: ‘Ik wil 
er recht in, ik wil de hele haal recht 
door het water en ik wil er recht uit’. 

Dus hier begint het leerproces van 
de roeier. Luisteren naar wat het blad 
aangeeft. Jij bent niet de baas, het 
blad is de baas.

Beginnende roeiers hebben hun 
energie vooral in de armen en in het 
hoofd zitten. Dat is logisch want er 
komen veelsoortige aanwijzingen 

waarover nagedacht moet worden 
en daar is in een skiff of C-eentje de 
angstreductie. De nieuwe roeier denkt 
hard na en denkt de boot te besturen 
door - en te bedwingen met de ar-
men. De benen doen in het begin nog 
voor spek en bonen mee. 

Iets verder begint de roeier te voelen 
dat de benen het werk moeten doen 
en de armen ‘slechts’ functioneren als 
de overbrenging van de kracht. Als de 
benen klaar zijn is de haal ook klaar. 
Ik heb me laten vertellen dat alleen 
bij TOP-roeiers, denk Olympische 
Spelen-roeiers, er gewerkt wordt om 
die laatste 2% van de kracht uit de ar-
men te halen. Dus vergeet de armen. 

Je drijft de boot aan met de benen en 
je verstoort zo min mogelijk als die 
klaar zijn.

Aan het einde van de haal – de zo 
lang mogelijke haal – hangt de roeier 

aan zijn of haar buikspieren. Die spie-
ren zijn niet bij iedereen ontwikkeld, 
dus je wilt vooral op dat punt geen 
pauze maken en blijven hangen. 

Verder doorvallen om je haal langer te 
maken? Nee dus, want je benen zijn 
als grootste spiergroep uitgewerkt. 
Voorstel is om het woord niet meer te 
gebruiken, als je iets verder bent dan 
C1 moet je dat namelijk weer afle-
ren. Laten we vooral vanaf het begin 
werken aan buikspieren en de term 
‘doorbewegen’ gaan gebruiken als de 
haal klaar is. Op deze manier kun je 
je goed voorbereiden op de volgende 
haal. 

TBR: 
minder, 
jonger
Er wordt hard gewerkt aan de orga-
nisatie van de Tromp Boat Races, die 
op 16 en 17 oktober weer worden 
gehouden. Daar verheugen we ons als 
vereniging op!

Vorig jaar moest de wedstrijd, van-
wege corona al in afgeslankte vorm, 
op het laatste moment nog worden 
afgezegd. Dit jaar is het programma 
opnieuw aangepast om grote men-
senmassa’s op het terrein te voorko-
men. Dit betekent onder meer dat er 
minder starts zijn per blok. Er wordt 
voornamelijk geroeid in kleine num-
mers (1x, 2x en 2-); alleen junioren 
en studenten starten in vieren; mas-
ters niet. Dit laatste scheelt veel drukte 
op de vlotten.

Verder zijn er zo min mogelijk con-
tactmomenten op het terrein, er zijn 
minder inschrijvingen voor lichte 
roeiers, zodat er minder gewogen 
hoeft te worden en ook de borg van 
rugnummers wordt niet ter plekke 
afgerekend. De botenwagens van de 
verenigingen die uit het hele land 
komen krijgen een plek toegewezen, 
om de drukte te spreiden. u
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Saskia Teppema / commissaris opleiden 

Niet Doorvallen maar Doorbewegen

INSTRUCTIENIEUWS TBR
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Het duurde even voordat ik de juiste 
kop had boven dit stukje. ‘ART zoekt 
roeimaatjes’ of ‘Kom helpen als vrij-
williger bij het ART’. 

ART, roeimaatjes. Weet iedereen bij 
Tromp wat dat inhoudt? ART staat 
voor Aangepast Roeien Tromp, roei-
maatjes zijn vrijwilligers die 1 x per 6 
weken met een ART-lid roeien.

Onze vereniging kan niet functione-
ren zonder vrijwilligers, die klussen 
in de werkplaats of de tuin, bardien-
sten draaien etc. Het rooster daarvoor 
rondkrijgen is al lastig genoeg.

Hoewel ‘het bakkie’ na het roeien één 
van de belangrijkste bijzaken is voor 
velen van ons, is er nog geen ‘man 
overboord’ als de soos af en toe geslo-
ten is. Roeien kunnen wij evengoed!
En daar zit nou net de crux: een deel 
van onze ART-leden kan niet roeien 
zonder roeimaatjes.
Dus vandaar de kop: Noodkreet.

Wat houdt het in: Na tien instruc-
tielessen formeren wij een groep 
met roeimaatjes rond de ART’er. Vaak 
wordt er geroeid in een wherry (scul-
len of boarden) waarbij de ART’er 
op slag zit. Per keer zijn er dan twee 

roeimaatjes nodig voor de 
stuur- en de boegplek. 

Ondanks corona hebben 
wij het afgelopen zomersei-
zoen drie nieuwe ART-leden 
kunnen verwelkomen. Twee 
van deze nieuwe leden heb-
ben roeimaatjes nodig om 
door te kunnen gaan.  Voor 
een is dit al gelukt. Voor de 
tweede, ze zit nu nog in de 
instructie, maar ook voor 
toekom-stige ART-leden zijn 
wij op zoek naar nieuwe roeimaatjes.

Wil je meedoen met het ART geef je 
dan nu op via roeivalidatie@ctromp.
nl met naam, roeibe-voegdheid (S1/
PS1 en/of B1), mogelijk dagdeel (kan 
op verschillende dagen, ook in het 
week-end) en op welke termijn je 
beschikbaar bent. De bedoeling is dat 
er ongeveer 1 x in de 6 weken een 
beroep op je wordt gedaan en wij 
spreken uit ervaring: het is ook nog 
eens heel leuk om te doen!!
Het zou fijn zijn als wij als roeiver-
eniging kunnen laten zien dat het 
Aangepast Roeien Tromp een volwaar-
dige pijler is naast het wedstrijd- en 
recreatieroeien. 

De ART-commissie,
Maaike van der Meulen
Paul Willemse
Cornemieke Wassink en
Suzanne van Lier
u

11
Maaike van der Meulen / ART-commissie 

Noodkreet

ART-NIEUWS LEUKE TROMP-FOTO’S

Tijdens de toertocht op 14 augustus.

[Foto: Noud Cornelissen]

De dubbeltwee Freydis in de wolken.

Strakgeverfde bladen, met dank aan de leden-

werkplaats.                       [Foto’s: Inge Nijhuis]

[Foto’s: Marcel Steinbach]

 ga naar volgende pagina ga naar inhoudspagina
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Wedstrijdroeiers, je ziet ze waar-
schijnlijk wel eens langsroeien. 
Wat niet zo gek is want op  maan-
dag,  woensdag, donderdag, vrijdag, 
zaterdag en ook zondag is de JM18 
op Tromp te vinden. Dan vraag je je 
misschien af: doen ze ook wat anders 
dan roeien. Het grootste gedeelte van 
de groep komt naar de jeugdbestuur-
filmavonden, en zelf organiseren ze 
ook gezellige middagen. 

Op 2 oktober had de 
JM18 een spelletjesavond 
waarbij ze onder andere 
Tromp-Cluedo hebben 
gespeeld. Het verhaal 
was als volgt: ‘Na 15 
minuten ploeteren op de 
ergometer krijgen we 3 
minuten rust om voor te 
bereiden op de volgende 
set. Coach Mathijs loopt 
eventjes weg om Minke te 
 bellen. Blij met de extra 
rust wandelen we een 
beetje over de vereniging 
tot Thijs terugkomt. Als 
na 20 minuten Thijs nog 
niet terug is beginnen we 

ons zorgen te maken. We roepen ... 
geen antwoord. Het team splitst op 
en we gaan op zoek naar Thijs. *Een 
gil*  iedereen rent erop af. Bij de loods 
bij de George ligt een lijk, verstopt 
achter de Van der Does. Wie heeft 

dit gedaan? Hoe is dit gebeurd? En 
waarom zou iemand in hemelsnaam 
deze geweldige coach vermoorden?  

Na dit verhaal startte de groep het 
spel, dit was een bordspel getekend 
door Anniek van Beusekom in de 
vorm van Tromp met verschillende lo-
caties op de vereniging. Na op zoek te 
gaan naar de moordenaar, het moord-
wapen en de locatie van de moord 
vinden Marije Binnema en Lisanne 
Bax als eerste de antwoorden. 

‘Team paars is erachter gekomen dat 
Thijs met de kapotte rigger van de 
 Hidde in de loodsen vermoord is 
door Suus en Pepijn. Na het vast-
binden van de brute moordenaars 
breken ze en geven ze hun motieven 
vrij.  Suus en Pepijn  waren van plan 
Thijs om te kopen om hun 2x sneller 
te controleren. Toen Thijs niet ak-
koord ging, scheurden ze de rigger 
van de Hidde af om deze bruut door 
Thijs heen te steken, hierna plakten 
ze de rigger weer terug aan de boot 
en sleurden ze het lichaam naar de 
Van der Does om het voor de rest te 
verstoppen.’  u  

In het Scheepvaartmuseum Amsterdam 
heeft men een reconstructie tentoonge-
steld van de duikboot van Drebbel. 
Cornelis Drebbel uit Alkmaar bouwde 
in 1620 ’s werelds eerste duikboot. 
Het moet een wonderlijk geval zijn 
geweest, dat door twaalf roeiers werd 
voortgedreven. Het onderzeebootje zou 
zelfs drie uur onderwater in de Theems 
hebben gevaren, tussen Westminster en 
Greenwich.

Hoe de mannen adem haalden is een 
raadsel, vertelt Sara Keijzer, die de ten-
toonstelling samenstelde. ‘Het concept 
van zuurstof bestond in die tijd nog 
niet.’ Henri Adriaen Naber, een Hoornse 
natuurkundeleraar, meende echter te 
weten hoe Drebbel het ´m had gelapt: 
onder het dak zou lucht zijn blijven 
hangen als de duikboot eenmaal onder 
water was verdwenen. u

 ga naar inhoudspagina  ga naar volgende pagina

Anniek van Beusekom

Tromp-Cluedo

BIJZONDER

Redactie / pjb

Duikboot Drebbel
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Tijdens het lustrumfeest werden ook 
beelden gemaakt vanuit de lucht. De 
dronebestuurder was Bart Tukker.
Leuk om zo eens Tromp en omgeving 
te bekijken. Zijn video is te zien via de 
Tromp-site.
https://www.youtube.com/

watch?v=z0vUWkeez0g

In het Scheepvaartmuseum te Amster-
dam is sinds kort de tentoonstelling 
met schilderijen van Willem de Velde & 
Zoon te bezichtigen.
De hierbij afgebeelde foto is gemaakt 
tijdens het bezoek aan de voorbeschou-
wing van deze tentoonstelling door de 
familie Carp.

Het bijzondere van deze afbeelding 
is dat deze pentekening gemaakt is 

in opdracht 
van Cornelis 
Tromp in 
de periode 
1657-1659 en 
betreft de slag 
bij Livorno 
(Italië). Er 
zijn nog 
drie andere 
afbeeldingen 
die een verslag 
maken van de 
veldslagen van 
Tromp: Duin-
kerke, Duins 
(Engeland) 
en Ter Heide 
(Zuid-Hol-
land). De foto 
hier afgebeeld 
toont duide-
lijk op de lijst 
het wapen-
schild van 
Tromp. 

Willem de Velde de Oude had rond 
1633 een werkplaats in Amsterdam. De 
Velde probeerde zich te onderscheiden 
van andere maritieme schilders door 
penschilderingen te maken op per-
kament en later op groot formaat van 
paneel en doek. u
 

Redactie

Lustrumfeest van bovenaf
De zoemende drone kijkt mee

Redactie / bijdrage van Arnoud Carp

Willem de Velde en Cornelis Tromp

Pentekening ‘Slag bij Livorno’. Privébezit van Cornelis Tromp.

[Foto: Arnoud Carp]



In mei van dit jaar stuurde Ruud 
Korswagen een mail aan dertig 
Tromp-leden die het langst lid zijn 
van onze vereniging. Hierin vroeg 
hij hulp bij het identificeren van 
diabeelden uit de periode 1959-
1968. Sinds 2021 is Ruud bezig dia’s 
uit die periode te digitaliseren. Hoe 
kwam dat zo.

In 2018 overhandigde Hetty Goutier 
– toenmalig secretaris – aan Ruud een 
houten kist waarin een groot aantal 
dia’s tussen glas en in plastic raampjes 
zaten. De dia’s lagen door elkaar en 
zeker 65 ervan waren gebroken. En 
alles was heel vuil.
‘Of Ruud zin had deze te digitalise-
ren’.
Het bleek een enorme klus te worden.

Ruud beschikt over een professionele 
Reflecta DigiDia ladescanner. Hiermee 
kan hij dia’s inscannen met een zeer 
hoge resolutie. Elke dia kreeg een 
grootte van circa 45 MB.
Om te beginnen sorteerde hij de dia’s, 
op veel raampjes stonden gegevens, 
op datum. Vervolgens deed hij een 
aantal tests.

Hij begon met het afstoffen van de 
dia’s met een kwastje. Schoonmaken 
met lensvloeistof. Alle dia’s eerst met 
volledige resolutie inscannen om 
zeker te zijn dat niets verloren ging. 
Dan de dia’s open maken en nogmaals 
schoonmaken. 

Daarna konden alle dia’s opnieuw op 
hoge resolutie ingescanned worden.
Tenslotte de beelden bewerken om 
krassen en andere ongerechtigheden 
(schimmelschade) te verwijderen en 
titels toevoegen.

Na het veilig branden op disks ook 
een presentatie maken van alle bestan-
den per jaar.
Er is nu een dia-presentatie met 150 
beelden, voorzien van achtergrond-
muziek.

Alles is inmiddels overgedragen aan 
de huidige secretaris. De toegang 
tot deze bestanden is voorlopig in 
 handen van het bestuur.

De redactie van het TrompMagazine is 
van plan de komende tijd een aantal 
van deze beelden te publiceren.

Bijgaande beelden zijn een selectie 
uit de aan de redactie door Ruud 
verstrekt materiaal. u
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BIJZONDER

Redactie/ pjb

Digitalisering van Tromp-dia’s

Periode 1959 - 1968

Boven: de soos met op de achtergrond het huis 

van de toenmalige bootsman Aukema.

Onder: gezicht vanaf de heuvel.                     
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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 (2021-07)

OPZEGGINGEN PER 31.12.2021

Junior-lid   Lid vanaf
Jonathan Smulders  2019
Mart Pilot  2018
Barend Hupkes  2018
Roelant den Elzen  2020
Amy van der Spoel  2020
Orry van der Spoel  2020
Quinten van der Horst 2021
Sarah Breken  2014

Gewoon-lid  Lid vanaf
Marja Gerbers  2012
Ruben van der Eerden 2020
Thom Broersen  2020
Dies Lochtenberg  2016
Joep Lochtenberg  2017
Ilse Luijer   2018
Jeannette van Bosbeek 2012
Elze van ’t Hoff  2020
Tom Dronkert  1988
Anke Patist  2011
Diana Kraa  2013

Proefleden die hebben opgezegd:
Lisa Ciesielski
Marjolein Pieck
Annette Pronk
Pepijn van Nunen 

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

   

LEDENADMINISTRATIE
 

NIEUWS VAN DE 
LEDENADMINISTRATIE (2021-07)

Nieuwe jeugd- en juniorleden die in de 
instructie kwamen:
Thijmen de Groot  2010
Nele Schöder  2011
Noortje Wagner  2010
Fjodor Groenewegen 2009
Dille de Gooijer  2011

Nieuwe seniorleden die in de instructie 
kwamen:
Thera Runge  1972
Mieky Drenth van Schijndel 1966
Job van Dijk  1968
Carin Lolkema  1944
Maud Snijders  1959
Anita Voortman  1967
Monique Linnemann 1963
Yvonne Staal  1979

Nieuwe leden met roei-ervaring:
Lieke Bos   1961
Saskia Gambon  1972
Barthold Schroot  1958
Isa van Dulken  2001
Paul van Waes  1939
Ed van Gent  1959

Welkom en veel roeiplezier!

   

Evert Kruithof

LEDENADMINISTRATIE
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16 FOTO VAN DE MAAND

Lustrumfeest op 12 september    

Droneafbeelding: BartTukker
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