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Interview 
met Edwin van der Voort
Het afscheid van Edwin van der Voort als 
voorzitter van Tromp was door de zoom-
vergadering wel erg karig.  
   pag. 7
                                                             
   

Krachthonk opgeknapt
Het jeugdbestuur heeft  de afgelopen 
 periode eigenhandig het krachthonk 
– voor anderen de fitnessruimte –  een 
flinke opknapbeurt gegeven.          
                      pag. 11

Afscheid
De Reinier en de Van Linschoten
verlaten Tromp.                                   
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Jeugdkamp
Tromp was van 3 tot en met 6 augustus 
het domein van de jeugd met het zomer-
kamp. Er gebeurde van alles: roeien en 
zwemmen tussen de krokodillen.
Een bijdrage van Marit Versteeg.  
   pag. 8
                                                             
   

Tromp Boat Races
Lang is het onzeker gebleven: gaan we 
de Tromp Boat Races dit jaar wel of niet 
organiseren. Ja, het kan gelukkig.   
          pag. 7

Sluizen en stuwen  
Een roeitocht over het Zwarte Water en 
de Overijsselse Vecht. Johan Huizinga 
vertelt.                                   pag. 10
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Op donderdag 29 oktober vond een alv 
van Tromp plaats. In het voorjaar is de 
gewoonlijk halfjaarlijkse alv niet doorge-
gaan in verband met corona. Nu moest 
men zich inleven met het vergaderen via 
‘zoom’. Het gaf Edwin van der Voort de 
gelegenheid om zijn voorzittersschap 
over te dragen.
In dit nummer een interview met hem.

Ondanks de beperkingen voor het roeien 
in meermansboten, is het vlot regelmatig  
toch druk met leden die dan maar in een 
skiff stappen of in een van die nieuwe  
Wintech Explorers. Deze boten blijken 
geliefd te zijn onder de roeiers.
Hiervan twee adhesiebetuigingen.
Geplaatst onder het rubriekje Het 
Verhaal. Wie doet nog meer verhaal? 
Welkom.

De instructie moet zich natuurlijk ook 
aanpassen in deze coronatijd.
Een verslag van hoofdcoördinator
volwasseninstructie Nelly Kostelijk.

In de afgelopen periode was het mogelijk 
om de fitnessruimte op te knappen. 
Junioren hebben zich met verve op dit 
project geworpen. Zie de Jeugdinfo-
pagina.

In dit nummer roert zich ook de veilig-
heidscommissie met betrekking tot het 
roeien in eenmansboten en het kouder 
wordende water.

Voor de verschillende groepen die ge-
woon waren op maandag-, woensdag- en 
vrijdagmorgen met elkaar te roeien, is 
het een slechte tijd. Veel leden laten de 
eenmansboten voor wat ze zijn en moe-
ten hiermee het roeien en de gezelligheid 
erna ontberen.
In Mijmeringen, onder het kopje ‘gecoro-
neerd’, schrijft Carel van der Houwen dat 
hij ‘het mist’.            
pjb
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Het eerste stukje …

Edwin van der Voort eindigde in het vorige Tromp-
Magazine met ‘Het laatste stukkie’. Graag sluit ik als 
nieuwbakken voorzitter aan met mijn eerste stukkie 
vanuit de stuurstoel. Naast een hartelijk welkom 
voor Natalie Temming - als wedstrijdcommissaris 
- in het bestuur wil ik jou, Edwin, langs deze weg 
nogmaals hartelijk bedanken voor de vele jaren 
waarin je deel bent geweest van het bestuur van 
Tromp. Het was zelfs, vanwege corona, een half jaar 
langer dan statutair mogelijk. Maar in deze merk-
waardige tijden zijn er meer uitzonderingen. Zo 
hebben we nog niet eerder een algemene ledenver-
gadering online gehouden.
Als bestuur hebben we eerst goed geoefend hoe we 
met al die techniek, de zoom en de verstaanbaar-
heid moesten omgaan. Ook de leden kregen de mo-
gelijkheid om online warm te draaien voordat de 
ware alv van start ging. Graag mijn dank aan Marlies 
ter Haar en Daniël Aalberts die ons hierbij buitenge-
woon gefaciliteerd hebben. De opkomst overtrof de 
verwachtingen: er waren meer aanwezigen dan bij 
de vorige alv in de soos. Het is mooi dat het reilen 
en zeilen van de vereniging veel roeiers bezighoudt, 
ook al zijn er in deze tijd veel minder mogelijkhe-
den om te roeien. Tijdens de alv kwam duidelijk de 

vraag naar voren of het bestuur de financiële situatie 
goed in de gaten wil houden. En dat gaan we dan 
ook zeker doen. 
Gelukkig wordt er wel veel geroeid. Er zijn twee 
nieuwe, wat bredere skiffs gedoopt en toegevoegd 
aan onze vloot. We hebben besloten de skiffs, die 
op de nominatie stonden om afgestoten te worden, 
nog te behouden. Dat betekent dat we op het mo-
ment extra skiffruimte hebben gecreëerd.
We gaan weer richting winter en dat betekent dat 
met name het water kouder wordt. Het roeien 
wordt in eenpersoonsboten daarmee een stuk 
spannender. Vanuit het bestuur vragen we hiervoor 
aandacht van iedereen die het water op gaat. Jullie 
hebben daarover een mail ontvangen en ook elders 
in dit magazine besteden we aandacht aan de veilig-
heid.
En wat corona betreft: we houden de persconfe-
renties en instanties die daar iets over te zeggen 
hebben, strak in de gaten. Net als jullie allen hoop 
ik ook dat we binnenkort weer fijn met elkaar in 
ploegen het water op kunnen om lekker te roeien.

 u

Wim ten Have, voorzitter

Uit de stuurstoel  

 www.ctromp.nl  ga naar volgende pagina ga naar inhoudspagina
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[ Redactioneel ]
Nieuws uit de algemene ledenvergadering 29 oktober:

Aan de orde was o.a.:
• Voorzitter Edwin van der Voort en commissaris 
wedstrijdroeien Wim ten Have treden af. 
Wim ten Have volgt Edwin op als voorzitter. 
Natalie Temming wordt de nieuwe commissaris 
wedstrijdroeien. 
• Aanschaf 2e coachboot
• Blij met de bootsman
• ‘Eigen schoenen’ in de boot.

Verenigingsprijzen 2019
De Damsté-beker, voor de vrijwilliger van het jaar: 
Reinier van Dehn, voor al zijn werk in de ledenwerkplaats.
De Bel, prijs voor de beste instructeur: Jan Bloeme. 
De Victoria-beker, voor de meeste overwinningen 
wedstrijdroeien: Adinda Frisart, Elke Schokking en Anna 
Meijers. 
De AHA-schaal, voor de meeste overwinningen vetera-
nen: tien overwinningen voor Inge Nijhuis en tien voor 
Lise Klausen, een verdiende, gedeelde prijs.
BBR-prijzen:  
1e prijs: Storm Aalberts
2e prijs: Marije Binnema
3e prijs: Anniek van Beusekom
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Grondige opknapbeurt fitnessruimte
Het jeugdbestuur heeft eigenhan-
dig de fitnessruimte een grondige 
opknapbeurt gegeven. Waarvoor lof. 
Alle wanden en kozijnen hebben een 
nieuwe verflaag, waardoor de fitness-
ruimte er weer fris uitziet. Laten we 
dat met zijn allen zo houden: gelieve 
na gebruik alle voorwerpen terug te 
leggen op de plek waar ze lagen. Zo 
hoeft degene die na jou komt, jouw 
troep niet op te ruimen. 

Doop Wintech Explorer 21 en 24: 
Neeltje en Francien
Afgelopen periode waren de Trijntje 
en de Joanna, beide Wintech Explorer 

21, ongekend populair. Ook in de 
periode dat er in meerpersoonsboten 
geroeid mocht worden stonden beide 
boten in de top 3 meest gebruikte 
boten. (Mooy stond op 1).
Recent zijn er twee Wintechs bijge-
komen. Nog een van hetzelfde type, 
Neeltje, en een iets rankere boot van 
vergelijkbare klasse, Francien. Deze 
boot is 10 cm smaller en 115 cm 
langer. Ligt desondanks stabiel in het 
water. Doordat deze boot beter ‘door-
loopt’ geeft het een beetje het skiffge-
voel. Voor de minder ervaren skiffeurs 
in de winter een prima alternatief.

MAC-advies 2021 annex Vlootplan 
2021
De MAC (materiaal adviescommis-
sie) heeft afgelopen seizoen weer de 
nodige inspanningen verricht met het 
definitief MAC-advies als mooi eind-
resultaat. Het bestuur heeft dit tijdens 
de ledenvergadering ongewijzigd als 
vlootplan ter goedkeurig aan de leden 
voorgelegd, door wie het is goedge-
keurd. Voor komend seizoen bevat het 
vlootplan de volgende boten: 2- (L), 
skiff (M), jeugd2x en twee Wintech 
Explorer 24’ers. De eerder gedoopte 
Francien (Wintech 24) maakt deel 
uit van dit vlootplan. De 2- is ook al 
geleverd en zal binnenkort gedoopt 
worden. Volgens het meerjarenvloot-
plan staat Tromp komende jaren een 
flinke investering te wachten, om de 

bestaande vloot op peil te houden. 
Om die reden heeft het bestuur aan 
de MAC gevraagd twee type boten te 
noemen die komende jaren aan ver-
vanging toe zijn. Het gaat hier om de 
4x (L) en de 4- (Z). Deze zijn ook in 
het vlootplan opgenomen. Dit om het 
bestuur de bevoegdheid te geven dit 

type boot eventueel aan te schaffen 
als zo’n boot voor een aantrekkelijke 
prijs op de markt wordt aangebo-
den. Uiteraard onder de voorwaarde 
dat de financiële situatie van Tromp 
dit toelaat. Meer informatie over het 
vlootplan is op de site te vinden.

Hekwerk paardenweitje
Recent is het hekwerk van het paar-
denweitje geplaatst. De poort zal me-
dio januari geplaatst worden, waarna 
de toegang van het paardenweitje 
voor ongenode gasten definitief is 
afgesloten van de openbare weg.

Bat Logic-schoenenwisselsysteem
In de V1- en V2-vloot roeit men al 
ruim twee jaar met eigen schoenen. 
Sommige leden zullen het gemerkt 
hebben: geleidelijk aan wordt dit 
schoenwisselsysteem ook in de boten 
van de V3-vloot bevestigd. Voor het 
roeien in een boot met Bat Logic-

schoenplaten dient 
men eigen schoenen 
mee te nemen. Deze 
set bestaat uit een 
paar schoenen en 
schoenplaten. Meer 
informatie hierover is 
op de Tromp-site in de 
Tromp-bibliotheek in 
de map ‘vloot’ te vin-
den. Tot de jaarwisse-
ling geldt bij Roeigoed 

BESTUURSMEDEDELING

Allard Tempel

Bericht van de
commissaris 
materiaal 
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een kortingsactie van 15% op de hele 
set. De kortingscode is in dezelfde 
map op de site te vinden. Ofschoon 
er nu alleen in eenpersoonsboten 
geroeid mag worden, raad ik de 
leden, die vaak in de V3-vloot roeien, 
aan toch de schoenen aan te schaffen. 
Mocht je behoefte hebben om van 
tevoren een schoen te passen: in de 
werkplaats staat een reeks schoenen 
van verschillende maten opgesteld. 
Bootsman Reinout van Vliet helpt je 
daar graag bij. Indien daar behoefte 
aan is, kan Reinout je ook eventueel 
aanvullende informatie verstrekken. 
In het reserveringssysteem van Tromp 
is een kolom toegevoegd waarin staat 
aangegeven of de door jou gereser-
veerde boot wel of geen Bat Logic-
schoenplaten bevat. Voor de leden die 
af en toe in een boot van de V3-vloot 
roeien heeft Tromp een aantal paar 
schoenen beschikbaar gesteld, die 
geleend kunnen worden. Deze liggen 
in de ruimte bij de lessenaar. Gelieve 
deze schoenen na gebruik op dezelfde 
plaats terug leggen. u

We hadden al Annie, Wilma, en Frey-
dis in de vloot. Annie en Wilma, twee 
degelijke Hollandse meiden. Freydis, 
een Vikingvrouw uit Groenland, rond 
het jaar 1009 betrokken bij expedities 
naar Amerika en volgens IJslandse 
saga’s, met een aantal doden op haar 
kerfstok, bepaald niet voor de poes. 
Werden veel meermansboten bij 
Tromp genoemd naar al dan niet om-
streden zeehelden, de skiffs en C1’en 
droegen stoere mannennamen, zoals 
Jan en Dirk en de jeugdboten vogel-
namen als Wulp en Fuut. 
Met inmiddels vier nieuwe Wintech 
Explorers in de loodsen is de opmars 
van de vrouwen bij Tromp voortgezet. 
In oktober 2018 kwamen Trijntje en 
Joanna (echtgenotes van resp. Wil-
lem Barentz en Abel Tasman). Recent 
kwamen daar Neeltje en Francien bij, 
die op zaterdag 31 oktober werden 
gedoopt.

Francien de Zeeuw was tijdens de 
Tweede Wereldoorlog een verzetsstrij-
der die vele onderscheidingen kreeg 
waaronder het Verzetsherdenkings-

kruis. Zij werd de eerste vrouw 
(Marva) bij de Nederlandse 
marine. 
Neeltje Koeks reputatie daaren-
tegen was niet zo voorbeeldig. 
Zij was een smokkelaar, een wel-
gestelde weduwe die in de 18e 
eeuw in Batavia een  lucratieve 
handel in thee en vooral opium 
dreef. Zij werd uiteindelijk opge-
pakt in haar ‘opiumkit’ en levens-
lang verbannen van Batavia. u

 ga naar volgende pagina ga naar inhoudspagina

BESTUURSMEDEDELING NIEUWS

Foto’s: Joeri Vraets

Redactie / Nellie Kamer

Foute vrouwen in de vloot?
Opmars van de vrouwen bij Tromp

31 oktober, botendoop.
Francien werd gedoopt door Nellie Kamer [foto onder] en 

Neeltje door Leo Gerritse [foto hierboven]. 

Voorgeroeid door Jan Penning en Etty van Bakel.

Wim ten Have geeft 

een toelichting.
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Ze ging als een speer. Onverwacht 
roeide ik in onze nieuwe skiff 
Francien, Wintech Explorer 24. Mijn 
roeimaatje had de Trijntje en vanwege 
mijn enthousiasme besloten we op 
Tromp-eiland te ruilen, zodat ook zij 
het kon proberen met deze raceboot. 
Maar ja, we hadden geen ontsmet-
tingsspul bij ons en dus manoeu-
vreerden we ons ieder in onze eigen 
boot tussen steiger en paaltje door en 
weer terug naar het kanaal. En kon ik, 
gelukzalig, in Francien blijven zitten.
We waren onbedoeld in overtreding 
geweest op deze zaterdagmiddag.
Door een elektronische glitch leek het 
namelijk op vrijdagochtend 6 novem-
ber dat de jeugdinstructie geen boten 
had geblokkeerd en we hadden allebei 
verheugd een boot gereserveerd voor 
het begin van de middag. Maar toen 
we onze Harpert en Fuut wilden be-
vestigen, hoorden we dat dat echt niet 
kon, standaardafspraak. Ja, dat weten 
we natuurlijk, maar dat was gisteren 
niet te zien, we dachten dat er een 
uitzondering was want hoe hadden 
we anders kunnen reserveren? Een 
oplossing kwam er snel en in harmo-

nie: we gingen het water op met twee 
Wintech Explorers die de jeugd niet 
nodig had. Een gelukkig toeval want 
zonder die ict-glitch had ik Francien 
nooit geprobeerd. Fantastisch. Ze 
heeft direct vaart, lijkt te vliegen en 
is uiterst wendbaar (‘you can turn 
her on sixpence’). Ik weet hoe ze er 
uitziet aan de onderkant maar de boot 
ligt alsof ze een diepe en stevige kiel 
heeft.
Terug op Tromp, na anderhalf uur met 
een vrijwel Zuid-Franse zon op het 
windstille kanaal, stonden daar twee 
andere roeiers die net als wij hadden 
gedacht te kunnen roeien. Een van 
hen nam Francien, ook voor haar nog 
onbekend, van me over.
Laten we dat erin houden: af en toe 
een haperende reserveringssite waar-
door mensen in onbekende boten 
‘moeten’ roeien.
Voorlopig zoek ik nog liever de uitda-
ging van wat lastiger boten maar het 
is een geruststellende zekerheid dat 
we Francien hebben. u

BESTUURSMEDEDELING GECORONEERDHET VERHAAL 

Roelien van Empel

Een mediterraan middagje met Francien

Veiligheidscommissie

Veiligheid met 
eenmansboten

Corona of niet: bij Tromp staat 
Veiligheid voorop.

De huidige coronasituatie maakt dat er 
veel meer roeiers deze winter in skiffs 
en C1’en roeien dan anders. Roeiers 
die anders allang in een meermans-
boot zouden zijn gestapt blijven nu in 
de skiff roeien.

Daarom willen we alle roeiers in 
eenmansboten expliciet wijzen op 
een aantal veiligheidsregels en voor-
schriften. Op de Tromp-website is 
het hoofdstuk ‘veiligheid’ prominent 
geplaatst maar desondanks willen we 
bepaalde punten extra benadrukken. 
Daarom is een mail uitgegaan naar 
alle leden. Deze kun je ook hier nog-
maals lezen.

Deze kun je ook hier nogmaals lezen. u

N.B.:
Roei met kleding die goed zichtbaar is.

Mijmeringen
Een rustig moment ‘s morgens op de plas. 
De zon die op het rimpelloze water schijnt. 
Ik mis het.
Ik mis het door corona. Als je voorkeur uit-
gaat naar roeien in  een meermansboot is dit 
wel een periode van lange onthouding.
Je hoeft geen boten te reserveren en in te 
delen. Geen rekening te houden met de 
voorkeuren van de sterke en minder sterke 
roeiers.
De administratie bij te houden van wie er in 
welke boot zit. Het is wel rustig zo. Maar ik 
mis het. 
De maandagochtend op het kanaal, waarbij 
wij ons voorstellen hoe op de weg langsrij-
dende autobestuurders ons benijden omdat 
we de week zo kunnen beginnen.
De vissers die met hun hengels proberen om 
de overkant van het kanaal te bereiken, mis-
schien omdat ze door hun vrouw uit vissen 
zijn gestuurd. Ik mis het.
Ontspanning door inspanning. Als je als 
stuurman het accent wat te veel legt op het 
laatste, word je uitgemaakt voor slavendrijver. 
Soms proberen we onze tijd van brug tot 
brug, die niet erg snel is, toch nog wat te 
verbeteren.
Af en toe heb je in de boot best diepgaande 
gesprekken. Dat kan bij toerroeiers. En de 
saamhorigheid, soms ook nodig bij het in en 
uitstappen. Ik mis het.
Het wordt tijd dat we het virus er onder 
krijgen!
  Carel van der Houwen

https://www.ctromp.nl/mailing/movbpf/h94ctw6p
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Er werden weliswaar mooie woor-
den gesproken, maar het afscheid 
van Edwin van der Voort als voorzit-
ter van Tromp was door de zoom-
vergadering wel erg karig. Geen 
drankje na afloop, geen dankbare 
zoenen, handen schudden of per-
soonlijke schouderklopjes van alle 
Tromp-leden die zo plezierig met 
hem hebben gewerkt. 

Op de uitgestelde algemene leden-
vergadering sprak bestuurslid Saskia 
 Teppema hem toe namens het be-
stuur, zij overhandigde hem ook een 
flinke bos bloemen en een dinerbon, 
‘voor als het weer kan’. 
Saskia roemde Edwins beminnelijke 
manier van opereren en z’n vaar-
digheid om mensen bij elkaar te 
brengen. ‘Onder jouw leiding heeft 
de vereniging kunnen bloeien en 

groeien. En dat heb je gedaan met een 
flinke vleug humor, relativeringsver-
mogen en vriendelijkheid.’ 
Nog een citaat uit de speech: ‘Het 
is niet niks om een club bij elkaar 
te houden van pakweg 750 man/
vrouw, in diverse 
geledingen, van 
alle leeftijden, met 
een groot scala aan 
roeiwensen, met 
uiteenlopende ver-
langens, veelzijdige doelen, gebeitelde 
werkwijzen, hardnekkige stokpaardjes 
en oeverloze, uitwaaierende inzichten 
over roeien en over alles wat er bij 
roeien komt kijken. Daarbij kun-
nen de emoties soms heftig oplopen 
want iedereen op Tromp laat zijn of 
haar stem graag horen. Gelukkig wel 
met de beste bedoeling voor onze 

mooie vereniging Cornelis Tromp. En 
mochten de ideeën een keer botsen, 
dan wist jij dat met je charme en 
vasthoudendheid bijna altijd weer bij 
elkaar te brengen. Verbinding, daar 
gaat het om en dat heb jij in al die 

jaren van je voorzit-
terschap niet alleen 
goed begrepen maar 
ook naar iedereen 
uitgestraald.’
Door corona bleef 

Edwin een half jaar langer in functie, 
hij noemt het ‘een bonus’, omdat 
de voorjaarsvergadering in april niet 
door kon gaan en de officiële over-
dracht van de voorzittershamer dus 
niet kon plaatsvinden. ‘We hadden 
toen eigenlijk nog geen idee hoe we 
dat moesten aanpakken digitaal en 
zo, maar op een gegeven moment 

 ga naar inhoudspagina
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‘Het is in een oogwenk 
voorbijgegaan.’

Redactie / Marit Versteeg

Edwin van der Voort verlaat bestuur Tromp
Besturen in harmonie

Foto’s: Marit Versteeg

Voor het eerst stapt Edwin 

voor de foto in de coachboot 

George, wie weet gaat hij er 

ook zelf in aan de slag.



moesten we natuurlijk 2019 toch wel 
afsluiten.’ Hij is heel blij is met zijn 
opvolger, Wim ten Have. ‘We heb-
ben een half jaar over allerlei issues 
gespard en dat ging heel goed. Wim 
kent de roeiwereld door en door, 
in- en extern, en heeft duidelijk oog 
voor de verschillende belangen in de 
vereniging. Ik heb alle vertrouwen in 
hem, trouwens in het hele bestuur dat 
er nu zit.’

Terugkijken
‘Als ik terugkijk 
lijkt het sowieso 
geen zesenhalf 
jaar geweest. Het 
is in een oogwenk 
voorbijgegaan. Ik 
vond het een behoorlijk plezierige 
tijd, waarin heel veel is gedaan.’ Hij is 
te bescheiden om erover op te schep-
pen, want besturen doe je met z’n 
allen. Toch even de opsomming: het 
huisje is opgeknapt en bij het ter-
rein betrokken, de soos is opgeknapt, 
de steigers vernieuwd, er is extra 
botenberging gekomen, een nieuwe 
coachboot gekocht en er is weer een 
bootsman. En dan zijn er ook nog 
veel nieuwe boten aangekocht, er is 
een herdenkingsbank voor Jan van 
der Kleij neergezet, er is een nieuw 
sleutelsysteem gekomen, er zijn vele, 
vele vergaderingen geweest.
‘Ja, het is alles bij elkaar best veel 

wat we voor elkaar hebben gekre-
gen. Maar we begonnen ook met een 
flinke achterstand, want er was eigen-
lijk al een langere periode geen geld 
uitgegeven aan de accommodatie. Dus 
het begon al met schilderen, nieuwe 
ketels, thermostaten vernieuwd. 
Dingen om Tromp ook veiliger en 
duurzamer te maken, daarbij gehol-
pen met subsidie en onderzoekjes van 
de gemeente.’ 

Al in de tijd dat Edwin commissaris 
accommodatie was werd er een toe-
komstvisie gemaakt waarin de com-
missie het oog al had laten vallen op 

het huisje (dat toen 
nog werd bewoond) 
en het toenmalige 
paardenweitje. ‘Het 
huisje en de tuin 
konden we al snel 

toegankelijk maken en bij ons terrein 
betrekken. Dat we nu ook het weitje 
hebben kunnen aankopen vergroot 
onze mogelijkheden om plannen te 
maken voor de toekomst.’ Als positief 
noemt hij ook dat Tromp weer een 
bootsman heeft. ‘Reinout doet het 
heel goed. Het is superfijn dat er altijd 
iemand is als er wordt geroeid, voor 
de sfeer en voor de vloot.’ 

Emoties
Waar een bestuur altijd tegenaan 
loopt is dat veranderingen discus-
sie opleveren, waarbij de emoties 
soms hoog oplopen. Edwin zegt het 
diplomatiek: ‘Je hebt natuurlijk altijd 

mensen met verschillende meningen. 
En de afwijzende mening voert vaak 
de boventoon. De kunst is om daar 
een beetje doorheen te kijken en ook 
te luisteren naar mensen die niet zo 
hard roepen maar het vaak eigenlijk 
wel eens zijn met wat er allemaal 
gebeurt.’

Vaak gaat die discussie over de 
verschillende belangen tussen de 
wedstrijdroeiers en de niet-wedstrijd-
roeiers. ‘Mensen zijn dan met hun 
eigen belang bezig, maar ik besef dat 
ze dat doen vanuit betrokkenheid 
en het idee dat het beter is voor de 

vereniging. Het is altijd lastig in te 
schatten waar betrokkenheid overgaat 
in te grote aandacht voor het eigen 
belang en daar dan op te acteren. Dat 
kan haast nooit op een harmonieuze 
manier gebeuren. Dat is ontzettend 
jammer. Het is mijn overtuiging 
dat elke investering ten goede komt 
aan iedereen, maar dat is niet ieders 
beleving.’
Als recent voorbeeld noemt hij de 
aanschaf van een extra coachbootje. 
‘De George wordt gebruikt voor het 
coachen van wedstrijdroeiers, maar 
er zijn meer groepen die er gebruik 
van willen maken, zoals de instructie 

8 INTERVIEW

Besturen in harmonie
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‘Je hebt altijd mensen met 
verschillende meningen.’ ‘We zijn met z’n allen 

de vereniging.’

De altijd charmante oud-voorzitter blijft natuur-

lijk gewoon roeien maar zal ook wel weer een 

vrijwilligerstaak op zich gaan nemen.



en de roeiproevencommissie, omdat 
het pad langs het kanaal erg slecht is. 
Daarom is een tweede bootje nodig. 
Dat wordt dan uitgelegd als iets dat 
weer ten goede komt van de wed-
strijdsectie, en dat de wedstrijdsectie 
altijd het meeste geld krijgt toebe-
deeld, maar dat is gewoon niet zo. In 
de begroting is te zien dat er net zo 
veel geld naar boten gaat voor niet-
wedstrijdroeiers. Zeker de afgelopen 
tijd.’

Harmoniemodel
Een ander discussiepunt gaat over 
de aanschaf van de vele boten. ‘We 
hebben honderdtien boten, die gaan 
ongeveer vijfentwintig jaar mee, dus 
elk jaar moeten we er vier vervangen. 
Je kunt ook alles in een keer vervan-
gen, dan moet je flink sparen’, lacht 
hij. ‘Zolang we dit kunnen dragen 
en het past in de beleidsplannen, 
botentoewijzingsplannen en MAC-
adviezen, moeten we gewoon boten 
blijven vervangen. In de MAC zijn alle 
groepen vertegenwoordigd, dus dan 
kunnen we het daar zelden mee on-
eens zijn. Natuurlijk moeten we erop 
bedacht zijn dat de inkomsten kunnen 
teruglopen. Dan kunnen we dat geld 
natuurlijk niet uitgeven.’

Hij praat nog in de we-vorm, als 
hij daarop wordt gewezen lacht hij. 
‘We zijn met z’n allen de vereniging. 
En binnen een vereniging moet je 
gewoon proberen het met elkaar op te 
lossen. Dat betekent soms ook water 

bij de wijn doen wat betreft je eigen 
opvattingen.’ Gelukkig is hij echt een 
man van het harmoniemodel. Ruzie 
maakt hij eigenlijk nooit. ‘Nee, maar 
ik weet mijn punt meestal wel te 
maken, en dan mogen we het ook wel 
eens oneens zijn.’
Een moment waar hij met plezier aan 
terugdenkt is het feest bij de ‘ope-
ning’ van de nieuwe steigers. ‘Dat was 
heel gezellig, een goeie sfeer, allemaal 
aardige mensen. Maar eigenlijk kan 
ik ook genieten van de kleine dingen, 
hoe op vrijdag de soos wordt gerund 
door Belinda met haar groep, en hoe 
de ledenwerkplaats koffiedrinkt. En 
eigenlijk vond ik ook de alv’s plezie-
rig. De betrokkenheid van de mensen, 
daar krijg ik altijd energie van om 
daarna weer lekker aan de gang te 
gaan.’

Hij is niet bang zonder het bestuur in 
een zwart gat te vallen. ‘Ik kijk soms 
uit een soort reflex nog wel eens op 
m’n telefoon, maar dat hoeft helemaal 
niet meer. Elke dag kwamen er in de 
bestuursapp of in de mail wel dingen 
voorbij, eigenlijk best nog een hoop, 
maar ik zit nu natuurlijk niet meer in 
die mail en die app.’ Een andere vrij-
willigerstaak zal er volgens hem vast 
wel weer van komen. ‘Ik heb voor ik 
in het bestuur kwam in de sooscom-
missie gezeten, in de bouwcommissie 
en ik heb een paar jaar gecoacht. Dat 
vond ik erg leuk, dus wie weet …’
u

Erelid George Brusse:

Vreemde tijden en vergaderwijzen, 
zelfs voor Tromp.
Dat Edwin niet normaal kon wisselen 
is uniek, zoals hij ook uniek heeft 
bestuurd.
Tegenwoordig is er geen gekissebis 
meer op ledenvergaderingen maar 
komen grote ingrepen van steeds 
uitdagender karakter tot stand. Als ze 
niet direct door Edwin zijn bedacht 
dan heeft hij ze wel met enthousiaste 
groepen voor elkaar gekregen.
Ik herinner me dat we beleid maakten 
in een retraite van het bestuur in de 
ex-kerk, het toenmalige kantoor van 
Edwin. De werkelijkheid nu is nog 
vreemder dan de wensen die we toen 
bedachten. Nieuwe steigers, water-
compensatie door de gemeente, een 
botenberging buiten, villa Aukema, 
de bank van Jan en als slotstuk het 
paardenweitje.
Creatief gefinancierd en een steeds 
intensiever gebruik van onze accom-
modatie.
Bij de roeibond hoorde ik ooit ‘het 
kan niet, maar we doen het toch’.
Het lijkt wel of dat ook de lijfspreuk 
van Edwin is geworden.
We plukken daar nu graag de vruch-
ten van.
u

9 INTERVIEW
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De instructeurs geven nog nog steeds 
vol enthousiasme les aan de S1 (de 
blauwe bootjes) en skiff-leerlingen.
Wel missen ze het napraten en uitleg 
geven na de les. Immers, we mogen 
nu alleen maar komen, boot in het 
water leggen, roeiles geven, boot 
eruit en dan weer naar huis. En op 
de steigers mag je alleen met twee 
personen bij elkaar staan. Mondkapje 
op natuurlijk.
Mocht je een Tromp-mondkapje wil-
len kopen dan kan dat. Ze zijn in de 
ledenwerkplaats bij Reinout verkrijg-
baar voor 7,50 per stuk.

De lesgroepen worden kleiner, want 
als je je S1 hebt behaald kan je niet 
verder voor het volgende diploma, 
in de stuurboot. En als je je skiff-
diploma gehaald hebt, ben je daarna 
uit de les. 
Die skiffs zijn dan weer beschikbaar 
voor de vrije vloot. De nieuwere 
 boten, Trijntje, Joanna, Neeltje en 
Wilma zijn zeer in trek. 
Als je uit de les bent kun je natuurlijk 
wel zelf op tijden die voor jou handig 
zijn gaan roeien. Doe dat vooral en 
enthousiasmeer je medeleerlingen. 
Roeien kan nog steeds! En lekker 
buiten!

Er is nog een mogelijkheid om af te 
roeien:  
12 december.

Wel moeten we rekening houden met 
de watertemperatuur en de tempe-
ratuur boven water. Lees vooral het  
stuk over veiligheid en regels. Dat kun 
je op de site vinden onder het kopje 
Veiligheid. De vergevorderde leer-
lingen krijgen altijd een instructeur 
die meevaart. Voor extra veiligheid 
gaan we ook weer de dubbele wherry 
roeiklaar in het water leggen. Als er 

dan iets mocht gebeuren kunnen we 
er snel bij zijn.
Er ontstaan ook nieuwe initiatieven. 
Leerlingen die bezig waren voor het 
S3-diploma (glad roeien in de Van 
Wassenaar) kunnen ook niet verder. 
Voor deze leerlingen is iets nieuws 
en uitdagend bedacht: Admiraalvaren. 
Het idee kwam van Johan Siemonsma, 
een ervaren RI-2-instructeur.
Bij het admiraalvaren gaan de leerlin-
gen in S1-boten. Het doel is in linie 
achter elkaar varen als ware het de 
Van Wassenaar: er is dan de slag, de 
plaatsen 2 en 3 en de boeg. Het doel 
is om alle 4 tegelijk te roeien, achter 
elkaar. Zij worden begeleid door de 
coachboot met een instructeur/stuur-
man en de coach aan boord.
We hebben het nu twee keer gedaan: 
het is nog even zoeken en proberen 
door de leerlingen, maar iedereen is 
enthousiast.
Er komen nog steeds aanmeldingen 
binnen van mensen die willen leren 
roeien. Helaas is dat nu voorlopig niet 
mogelijk. Het water is te koud voor 
mensen die nog alles moeten leren, 
het risico op omslaan bij deze mensen 
groot. En helaas mogen we niet zoals 
gebruikelijk overgaan op de stuur-
boot. Zodra dat weer mogelijk is gaan 
we ze uitnodigen voor de eerste les. 

We kunnen nog steeds roeien. Blijf 
gezond, let op je gezondheid en die 
van de ander, respecteer de regels. 
Blijf optimistisch, we kunnen nog 
zoveel! u
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Nellie Kostelijk - hoofdcoördinator volwassenen-instructie 

Lesgeven in tijden van corona:
hoe gaat dat?

Foto’s: pjb

Redactie / pjb

Digitale alv

Ook onze vereniging maakte 
wegens de coronamaatregelen een 
bijzondere alv mee. Het aantal leden 
dat deelnam via ‘zoom’ was groter 
dan in de normale situatie. Het 
digitale verloop van de vergadering 
was tamelijk rimpelloos vanuit de 
soos.  u

Foto: Marlies ter Haar  

Foto: zoom op de ipad   pjb
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Het jeugdbestuur heeft  de afgelopen 
periode eigenhandig het kracht-
honk – voor anderen de fitnessruimte 
–  een flinke opknapbeurt gegeven. 
Alle wanden en kozijnen hebben een 
nieuwe verflaag. De kleurstellingen 
van Tromp komen duidelijk tot uiting. 
De redactie ontving van Wout de beel-
den die deze actie illustreren.   u

De ijsvogel kleurt niet

In de vorige uitgave van het Tromp-
Magazine stond een artikel over de 
stand van zaken betreffend de ijsvogel 
in het gebied van Gooi en Vechtstreek.
Nu nog een weetje over kleur.

In het blad van Natuurmonumenten, Puur, viel 
onlangs te lezen dat de de ijsvogel niet blauw is.
De ijsvogel is kleurloos.
Hoe dan? In de rugveren zitten geen kleurstof-
fen, maar door de structuur van de veren zorgen 
weerkaatsingen van licht voor de blauwe kleur. 
Iseren heet dit verschijnsel.
Hiermee kan de vogel zich camoufleren. In de 
schaduw vind je de ijsvogel met z’n oranje borst 
nauwelijks terug.
Een andere vogelsoort waarbij dit ook voorkomt 
is de pauw. Ook insecten doen aan dit 
verschijnsel mee. 

INFORMATIEF
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Aiksas

Roeien met de riemen...
De aa-el-vee op de tevee

‘Hé, ben je er nog, je zou 
toch naar Tromp? Jullie heb-
ben toch de alv vanavond?’
‘Mien, dacht je nu echt dat 
we bij elkaar mochten zit-
ten? Nee, kijk, ze komen hier 
op de buis.’
‘Nee maar, wordt het 
uitgezonden? Is Tromp zo 
beroemd? Nou ze zullen 
wel vriendjes hebben op het 
Mediapark’.
‘Nee Mien, het is wel op 
de buis maar niet landelijk, 
kijk, het is een soort privé-
uitzending’.
‘Privé? is dat nog steeds met 
die Henk van der Meijden? 
Hoezo komen jullie in de 
Privé? Zeker een celebrity 
op Tromp gekomen … of is 
burgemeester Broertjes gaan 
roeien?’
‘Mien, ga nou eens even 
zitten, je haalt ook alles door 
elkaar. De alv is vanavond op 

mijn persoonlijke buis, kijk, 
ze komen in beeld, daar heb 
je Edwin …’
‘Nou zeg, wat een knappe 
jongen! Roeit die ook? Maar 
ik hoor niets en ik zie al-
lemaal andere mensen ... wie 
is dat dan?’
‘Niet zo wijzen Mien! Ik 
weet ook niet hoe of ze al-
lemaal heten, en niet zo hard 
praten, je weet maar nooit 
wat ze allemaal kunnen ver-
staan in hun eigen hokje … ‘
‘Nou, als je het over hokjes 
hebt, dat zeg je toch altijd 
over Tromp? Iedereen denkt 
in hokjes, de wedstrijdjeugd, 
de masters, de instructie, 
allemaal hokjes, ja dat kan ik 
wel zien, ik zie alleen maar 
hokjes.’
‘Nee, Mien, dat zijn scher-
men, we hebben op Tromp 
dat hokjesdenken al lang 
afgeschaft, kijk maar, hier 
gaat het om verbinding, we 
hebben zowaar zelfs door de 
lucht verbinding met elkaar. 
Even kijken, waar zitten wij 

nu? O, het floept alle kanten 
uit, in welk schermpje zitten 
wij nu? Even zoeken …’
‘Hee, ik zie ons zelf in beeld! 
O, hoe kan dat nou? Dat heb 
ik nog nooit gezien, je kijkt 
naar een programma, zoiets 
van mijn man is klusser … 
maar dan kunnen ze mij 
toch niet zien?’
‘Mien, dit is geen gewoon 
programma, dit is een zoom. 
Met de zoom kan je vergade-
ren met iedereen.
‘Een zoen? Wat krijgen we 
nou? Met iedereen? En doe 
je dat dan met iedereen? 
Nou, dat is bepaald niet 
coronaproof hoor!’
‘Ach Mien, dit is de nieuwe 
voor-uit-gang. ZOOOM! 
En daarvoor hebben we 
allemaal een uitnodiging 
gekregen, dat gaat gewoon 
heel veilig via de e-mail. 
Heel simpel en dan ...’
‘O kijk! Ik zie daar Kees, en 
daar, Karel, en Evert, en wie 
zit daar nou? Het lijkt wel of 
hij zit te slapen … Wat een 

mensen zeg. O, er gaat iets 
gebeuren!’
‘Ja, en nu moet je maar even 
je breiwerkje verder oppak-
ken, ik vind dit heel span-
nend en ik moet heel goed 
nadenken op welke knoppen 
ik moet drukken. Kom me 
straks maar een kopje koffie 
brengen, dat krijgen we in 
de soos ook altijd, gratis. 
Dat loop ik nu mis. Mien, 
tot straks, ik geloof dat ik in 
beeld ben …’
 

Saskia Teppema, commissaris opleiden

Zwembad?

Een aantal jaren geleden hielden 
(jeugd)instructeurs in de winter een 
eenmalige ‘omslaan-sessie’ in een 
zwembad met skiffs.
Binnenkort zal het weer mogelijk zijn 
om deze oefening om weer in je skiff 
te klimmen uit te voeren in een lekker 
warm zwembad.
Kijk dus regelmatig op de Tromp-site 
voor nieuws hierover.

Wie het veiliger vindt om in deze 
tijd met een klein opblaasbaar roei-
reddingsvest te roeien moet zich 
wel realiseren dat het lastig is na het 
omslaan weer in je boot terug te 
klimmen. Ook loop je de kans bij het 
opblazen onder de boot gedrukt te 
worden.

Nogmaals: roei met kleding die goed 
zichtbaar is op het water of met een 
geel hesje. Zwarte donkere kleding is 
uit den boze. u

In overweging
Misschien is het mogelijk om langs 
het kanaal tot de Eerste Brug een aan-
tal trapjes te plaatsen, waarlangs je op 
de wal kan klimmen vanuit het water.
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Op het eiland Vlieland staat in 
het dorp een huis dat genaamd is 
‘Tromp’s Huys’.
Een merkwaardige naam als je weet 
dat Cornelis Tromp, of zijn vader 
Maarten, hoogstwaarschijnlijk geen 
voet gezet hebben in dit huis, noch 
op Vlieland zelf en er zeker niet  
gewoond hebben. De enige die wel 
een aantal keren kort het dorp Oost-
Vlieland* bezocht heeft is Michiel 
Adriaenszoon de Ruyter. 

De twee admiralen worden in herin-
nering gehouden door hun namen 
die gegeven zijn aan zijstegen van de 

Dorpsstraat: de M.A. de Ruyterglop en 
de Cornelis Trompglop.
Het genoemde huis werd kort na 
1575 gebouwd als kantoor van de 
‘commissaris op ’t Vlije’ (Vlie?**), die 
toezicht hield op de scheepvaart op 
het Vlie. Gezagsdragers van de vloot 
van de republiek hadden wel regelma-
tig overleg met deze commissaris.
Tot aan 1896 behield het huis zijn 
functie. Vervolgens werd het gekocht 
door de diplomaat Gooswinus Aker-
sloot en zijn Noorse vrouw Betzy 

Berg, die 
schilderes 
was.
In de 20ste 
eeuw kreeg 
het de be-
stemming 
van museum.

Vlieland had 
in de 17e 
eeuw een 
goede toe-
gang vanaf 
zee via het 

Vlie. De zeilschepen ankerden nabij 
het eiland (in de Monckesloot, ook 
Monnikesloot, Vliesloot) en het zand 
de Waard (Vriese Ree). In Harlingen 
was de Admiraliteit van Friesland 
gevestigd. Vandaar dat naast de han-
delsschepen (Oostzeehandel) ook ma-
rineschepen hier voorbij zeilden.

Cornelis Tromp was in dienst van de 
Admiraliteit de Maze (Rotterdam) en 
zal dus niet gauw in de noordelijke 
Nederlandse wateren gevaren hebben.
De marinevloot voer meestal via het 
Marsdiep bij Texel uit of vanaf Hel-
levoetsluis (Helvoet), dat de basis was 
van de Admiraliteit de Maze en via de 
Flackee (later Haringvliet) vanaf de 
zee goed bereikbaar was.

Michiel de  Ruyter is vanaf zijn vlag-
genschip Zeven Provinciën viermaal 

op het eiland 
geweest voor 
overleg en is er 
kennelijk ook 
ter kerke ge-
weest, bij welke 
gelegenheid hij 
een kroonluch-
ter schonk.
Rond 1600 werd in het begin van de 
Dorpsstraat (toen Groote Straat) een 
admiraliteitshuis gebouwd.

Post voor de handels- en marinesche-
pen en het eiland zelf werd via het 
Posthuys (1777) vervoerd met kar en 
paard over de Vliehors en boot naar 
en van de punt van Texel, toen nog 
verbonden met een stuifdijk (1630) 
met Eyerlandt. Eyerlandt behoorde 
ooit tot westelijk Vlieland nu van 
elkaar gescheiden door het Eierland-
segat in de 13e eeuw. De kastelein en 
pachter van het Eyerlandsche Huis 
(het posthuis op Eyerlandt), verdien-
de geld met het rapen van eieren die 
geleverd werden aan de bakkers in de 
steden. u
*Het dorp West-Vlieland (Westeijnde) werd in 1729 
verlaten doordat de zee het dreigde te verzwelgen.
**Vlie verwijst naar het stromen van water/een ‘vlieter’ 
is een (zee)geul.

GESCHIEDENIS
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Vlieland en luitenant-admiraal 
Cornelis Tromp
Tromp’s Huys 



Zondag 15 november heb ik voor 
het eerst in een skiff geroeid. Som-
migen zien de Francien misschien 
niet als een echte skiff, maar ik kan je 
vertellen dat het wel zo aanvoelt als je 
daarvoor alleen in de Joanna, Trijntje 
of de Neeltje hebt geroeid. Ik had 
voor het eerst in tijden het gevoel ‘dit 
kan omslaan’, iets wat ik in die andere 
boten eigenlijk nooit heb gehad. De 
boten lijken op elkaar, maar wat roeit 
dat anders, wat begint met voorzich-
tig instappen … In het begin zoeken, 
korte slagen, niet te ver oprijden, de 
haven nog maar even niet uit. Alles 
aan de boot reageert veel sneller. Zo 
als je vanuit een C1 de Joanna instapt, 
maar dan een factor vier erger. Dat 
‘voorzichtige’ gevoel verdwijnt geluk-
kig, dus wel de haven uit, richting 
de Shell en weer terug. Alsof ik weer 
in de eerste weken van de instructie 
zit. De boot went snel, het wankele 
verdwijnt zodra ik door heb dat het 
ook gewoon een boot is, geen grote 
fouten maken, balans houden, snel-
heid krijgen, wat kan er dan mis gaan. 
Vast heel veel, maar ik heb heerlijk 
met deze dame geroeid. Lekker naar 
de eerste brug toe en weer terug. Mijn 
vertrouwen groeide en mijn slagen 

werden langer. Een groot verschil 
tussen deze skiff en de C1’tjes is wel 
de snelheid en het doorlopen van de 
boot. Wat gaat de Francien lekker snel 
en in tegenstelling tot de C1 die ook 
weer snel stil ligt, blijft de Francien 
doorgaan. Ik ben enthousiast, volgend 
keer mag ik het weer proberen en 
krijg ik weer heerlijk aanwijzingen 
van de kant. Want waar de instructie 
voor PS1 stopte vanwege de beperkin-
gen die corona met zich meebrengt, 
geeft deze boot mij weer de mogelijk-
heid de instructie in te gaan. Leuk, 
leerzaam en gezellig. Er valt sowieso 
nog genoeg te roeien merk ik, als je 
lid wordt van een paar appgroepen 
en daar actief in bent, dan kun je elke 
dag wel iemand vinden die je wil ver-
gezellen. Helaas mogen we niet meer 
de plassen op, maar we kunnen niet 
alles hebben. Het valt me overigens 
echt op hoeveel boten Tromp heeft, 
op een zondagochtend gaat er bijna 
een complete armada het kanaal op, 
er is voor iedereen wel een boot, of 
het nu een oude C1 is, een nieuwere 
C1, een jeugdskiff of een volledige 
skiff, of mijn nieuwe favoriet, de 
‘instap-skiff’, lady Francien. Veel roei-
plezier toegewenst! u

Adviezen en aandachtspunten voor 
het varen in eenmansboten bij koud 
water  

We willen alle roeiers in eenmansboten 
expliciet wijzen op een aantal veiligheids-
regels en voorschriften. Op de Tromp-
website is het hoofdstuk ‘veiligheid’-link 
prominent geplaatst maar desondanks 
willen we bepaalde punten extra bena-
drukken.

• Ga nooit alleen skiffen. Blijf bij elkaar.
• Check voor je wegvaart of je snel en 
gemakkelijk uit de schoenen kunt komen 
(ook hielstrings controleren).
• Houd rekening met waterplanten – half 
onder water - vooral op het kanaal na de 
tweede brug. Kom je er toch in roei je er 
dan met ‘halve bladen’ en ‘half bankje’ 
weer uit en zorg dat je niet blijft haken.
• Neem je telefoon mee in waterdichte 
hoes.

• Probeer eerst weer in de boot te klim-
men. Je krijgt een extra stoot adrenaline!
• Roeimaatje: geef je als je dat lukt, je 
turtle of je trui aan de natte roeier, dat 
helpt hem/haar warm te blijven bij het 
terugroeien.
• Red eerst jezelf, de boot is niet jouw 
zorg.
• Bekijk nog wat filmpjes hoe je het beste 
uit het water in de boot kunt komen.

[zie ook de Trompsite  klik hier ]

https://www.youtube.com/
watch?v=r7ioykDihP8\

https://www.youtube.com/watch?v=MZL-
FNhFGZI

De praktijk (suggestie van Pieter Berkel):

Je maatje slaat om bij Tromp-eiland. Ojee, de 

koudeshock: hij/zij komt boven water en is 

enorm geschrokken. Blijf rustig, roei naar hem/

haar toe en zeg: ‘Je kunt er vast weer inklim-

men, ik ga je helpen.’

Vaar langszij en stabiliseer de skiff.

14 VEILIGHEID

 ga naar inhoudspagina  ga naar volgende pagina
Demonstratie op 22 nov. met 9° watertemperatuur. Petra Zijp is de heldin.       Foto: Angela Coffeng

Veiligheidscommissie

Dringende adviezen

HET VERHAAL 

Vaar de achterkant van jouw boot onder de ene rigger van de ander en ondersteun het inklimmen.

Peter de Gruijter

‘Wat gaat de Francien lekker snel’

 www.ctromp.nl

https://www.ctromp.nl/mailing/movbpf/h94ctw6p
https://www.ctromp.nl/bestanden/nk-201115-veilig-het-water-op.pdf
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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  Allard Tempel
commissaris.materiaal@ctromp.nl   
commissaris opleiden  Saskia Teppema
commissaris.opleiden@ctromp.nl 
commissaris wedstrijden    Natalie Temming
commissaris.wedstrijdroeien@ctromp.nl 
commissaris recreatieroeien  Tanja Stropsma
commissaris.recreatieroeien@ctromp.nl 

ledenadministratie Evert Kruithof
ledenadministratie@ctromp.nl

toercommissie                 Hetty Goutier
toercommissie@ctromp.nl

De diverse taken van de bestuursleden zijn 
te vinden in het organigram-tromp [zie in de 
‘bibliotheek’, zoek op organigram]

 

inschrijvingen wedstrijdveteranen +  
clubploegen                          Jørn Aalberts
veteranencoordinator@ctromp.nl

aangepast roeien (roeivalidatie)
roeivalidatie@ctromp.nl

webmasters   Nynke Koopen, Marlies ter Haar 
webmaster@ctromp.nl
Richard Streng (reserveringen: 
reserveren@ctromp.nl)

redactieteam (TrompMagazine)
redactie@ctromp.nl
contactpersonen TrompMagazine:
Nellie Kamer (redactie en beheer redactie-
mailbox voor het magazine en de site)
Yolande Krooshof, Marit Versteeg, 
Pieter Berkel (lay-out, eindredactie TM)

 

Voor algemene informatie over de 
 vereniging en haar activiteiten 
info@ctromp.nl  
(zie op de site verder onder: ‘Vereniging’, 
‘Recreatie’ en ‘Lid worden’)
  
Het dagelijks bestuur bestaat uit  voorzitter, 
secretaris en penningmeester, gezamenlijk 
bereikbaar via 
db@ctromp.nl  

Alle bestuursleden zijn op een gezamenlijk 
e-mailadres bereikbaar via 
bestuur@ctromp.nl  

 

NIEUWS VAN DE 
LEDENADMINISTRATIE (2020-8)

NIEUWE LEDEN

Nieuwe jeugd- en juniorleden die in de instructie 
kwamen:
Robert Miedema  2004

Welkom en veel roeiplezier!

OPZEGGINGEN PER 31.12.2020

Jeugdlid   Lid vanaf
Yu Ting van Rijswijk 2018
Andy Villaveces  2020

Junior-lid   Lid vanaf
Quinten van der Horst 2020
Berend Bloemink  2018
Wouter Verweij  2016
Doortje Gompel  2012

Student-lid   Lid vanaf
Bart de Vries  2018

Gewoon-lid  Lid vanaf
Jan op den Velde  1995 en eerder

Caroline Lankreijer  2017
Renee Postma  2019
Esther de Jong  2007
Oscar Westra van Holthe-Kind2009
Elsbeth Wichers  2020
Onno van Buren  2014
Frans Lankreijer  2012
Ans Rom Colthoff  2004
Sharon de Wal  2019

Evert Kruithof

LEDENADMINISTRATIE
 

  

OPZEGGINGEN PER 31.12.2020

Geert van Dorp  1999
Ruud Slaghek  1970 
  (wordt donateur)
Annie Verheijen-Fukkink 1996
Marja Gerbers  2012
Hanneke Uijland  2017
Marjolijn Koelink  2016
Barbara Bijkerk  2011
Saskia de Vos  2012

Proefleden die hebben opgezegd:
Allard d’ Engelbronner
Michiel Tak
Sebastiaan Neeteson

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

 ga naar volgende pagina ga naar inhoudspagina
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Foto: Arnoud Carp
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