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Als redactie feliciteren wij onz collega- 
redactielid met haar benoeming tot Lid 
van Verdienste. In het volgend nummer 
zetten wij ook Nellie even in het zonnetje.

Uit de ‘redactiestoel’ vindt u in dit 
nummer ook een kort verslag van de alv 
gehouden op 24 november. 

De redactie zag ook hoe de loods werd 
geschilderd en de werkplaats een tocht-
vrije roldeur kreeg.                         pjb

R edac
t i onee l  

TrompMagazine 
verschijnt  8 x in het jaar 

Nieuwe kopij:   

Afbeeldingen 
De redactie verzoekt dringend alleen 
afbeeldingen te sturen die wij ‘om niet’ 
van de auteur mogen plaatsen.

TrompMagazine verschijnt
acht maal per jaar, digitaal en 
beperkt in print.

 www.ctromp.nl

Om niet te hoeven scrollen kun je klikken op de 
paginacijfers en ‘ga naar’. 
Ook onderstreepte items zijn gekoppeld.

TrompMagazine 2023

Nr1 verschijnt rond: 20 januari

Nellie Kamer, kersvers Lid van Verdienste, wordt 

door secretaris Wynand Inkelaar gefeliciteerd.
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Een van de onderwerpen van de 
afgelopen Tromp-ALV was die van de 
bardiensten. Afgelopen periode bleef 
de soos een aantal keren gesloten om-
dat de bar niet bemand was, en dat is 
natuurlijk bijzonder jammer voor die-
genen die net op dat moment roeien 
en na het roeien graag nog een kopje 
koffie drinken. Nu schrijft een groot 
deel van de leden zich gelukkig zelf al 
in voor een aantal diensten, maar voor 
lang niet iedereen is dat vanzelfspre-
kend. Het is zo dat we met z’n allen 
de vereniging zijn en onze vereniging 
draait dan ook vrijwel in zijn geheel 
op vrijwilligers, op onszelf dus. Veel 
leden besteden al heel veel tijd aan 
onze vereniging. Er is echter nog een 
groep leden die ermee wegkomt om 
geen bijdrage te leveren. Aan hen toch 
de dringende oproep om bardiensten 
(of klusdiensten) te gaan inplannen, 
het rooster 2023 staat alweer enige 
tijd open en hoe vroeger je erbij bent 
hoe gemakkelijker je je voorkeurstijd 
kunt kiezen. De vereniging, dat zijn 
WIJ! Laten we er komend jaar met z’n 
allen voor zorgen dat ons kersverse lid 

van verdienste Nellie Kamer niet weer 
20 bardiensten hoeft over te nemen.
Afgelopen zaterdag 26 november was 
er ook weer een ALV van de KNRB. 
Ik pik de belangrijkste zaken er even 
uit. Het KNRB-bestuur gaf een update 
over het traject verantwoord sport-
klimaat binnen de sectie topsport, 
in april dit jaar werd de technisch 
directeur geschorst, echter de rechter 
haalde een streep door die schorsing. 
Er zijn sindsdien heel veel gesprek-
ken gevoerd, de stemming is positief 
en er wordt gewerkt naar een eind-
rapport in het voorjaar van 2023. 
Hierna kwamen de jaarplannen en de 
begroting aan de orde, deze werden 
met instemming begroet. Verder nam 
de voorzitter, Rutger Arisz, na zes 
jaar afscheid, zijn opvolger is Seada 
van den Herik. Na 83 jaar weer een 
vrouwelijke voorzitter van de KNRB. 
De vergadering liep anderhalf uur uit, 
dat doen we bij Tromp beter.
Tot op het vlot!
  u

Uit de stuurstoel  
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Vruchtbare ledenvergadering
(redactioneel)
De opkomst tijdens de algemene ledenvergadering was niet groot, terwijl er een aantal 
serieuze zaken voor de toekomst van de vereniging op de agenda stonden, zoals de be-
groting. Penningmeester Jan Brugman heeft weer een mooie begroting mogen presen-
teren, ondanks de toch onzekere toekomst van de kosten van de energie. Met het laatste 
nieuws dat verenigingen energiesteun van het Rijk  kunnen verwachten, dat het aantal 
leden weer groeit en daarmee de inkomsten uit ledenbijdragen (na inflatiecorrectie van 
2,7 procent) en de soos die weer normale omzet draait is de begroting weer sluitend. 

Volgens het nieuwe vlootplan, wordt er een nieuwe jeugdskiff aangeschaft, een nieuwe 
2x en een nieuwe 4- voor de wedstrijdvloot. De Fuut, de  Lodesteijn en de Vlugh wor-
den afgestoten, maar uit de wedstrijdvloot schuift een aantal boten als vervanging door 
naar de recreatievloot.

Het bestuur kon de leden tevredenstellen met de plannen voor energiebezuiniging en 
verduurzaming en kondigde aan voorstellen te gaan uitwerken over de stalling van 
privéboten op het paardenweitje en mogelijke sancties voor Tromp-leden die hun ver-
plichte klus- of soosdiensten niet nakomen. 

Verder kondigde voorzitter Wim ten Have aan dat zowel in maart als in mei de Eer-
ste Brug over het kanaal twee weken dicht zal zijn voor onderhoud aan de brug. Het 
bestuur is in overleg met de gemeente om te kijken of er mogelijkheden zijn om de 
doorgang in het weekend mogelijk te houden. Ook wordt gedacht over gastroeien bij 
andere verenigingen. 

Ook leuk is het nieuws dat er een nieuw Lid van Verdienste is benoemd. Nellie Kamer 
werd totaal verrast met deze eretitel. Ze kreeg alle lof voor haar enorme inzet voor de 
vereniging: in de soos, de redactie van het magazine en de webredactie.   u
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Het BBR (Brug-tot-Brug-Roeien) 
jubileert. Al 25 jaar organiseren 
George Brusse (82) en Jan Pieter 
van Dijke (74) deze mooie Tromp-
traditie op de tweede zondagen in de 
wintermaanden. Op de dag van het 
jubileumfeestje beleeft het BBR de 
140ste editie. Ruim 1400 Trompers 
hebben al eens een BBR geroeid. Dat 
mogen er van George en Jan Pieter 
nog veel meer worden.

Laga en Willem III
De heren kennen elkaar al jaren, via 
de roeiwereld. Aan de wieg van hun 
roeicarrière stonden in beide gevallen 
hun roeiende ouders, die de liefde 
voor de sport doorgaven. George 
stapte in 1947 voor het eerst op 
Tromp bij zijn ouders in de stuurstoel 
van een wherry. Hij begon zelf met 
roeien als student, bij Laga in Delft, 
waar hij naast het wedstrijdroeien 
ook kennismaakte met bestuurswerk. 
Om in zijn vakanties ook te kunnen 
roeien werd hij student-lid bij Tromp. 
Na zijn studie kwam hij in Heemstede 

bij ’t Spaarne terecht. ‘In 1978 kwam 
ik weer in Hilversum wonen, en was 
het logisch dat ik weer bij Tromp ging 
roeien.’ 

Jan Pieter startte in 1962 bij roeiver-
eniging Willem III in Amsterdam, 
waar hij nog altijd op de ledenlijst 
staat. ‘George en ik leerden elkaar 
kennen bij de KNRB. Ik was er voor-
zitter van de Commissie Wedstrijden 
en George was voorzitter van de 
Kamprechter Commissie (de com-
missie van ‘scheidsrechters’ tijdens 
wedstrijden). We kwamen elkaar ook 
tegen bij vergaderingen van de ARB 

(ARB=Amsterdamse Roeibond, de 
bond die aanvankelijk de gezamen-
lijke belangen van de Amsterdamse 
roeiverenigingen behartigde maar 
inmiddels van 33 roeiverenigingen 
in het noordwesten van Nederland, 
waaronder ook Tromp.) 
‘George ‘dwong’ mij op een zekere 
woensdag om met hem op Tromp te 
komen roeien’, zegt Jan Pieter met 
ironie. ‘In 1997 werd ik lid.’ Ook niet 
gek, want Jan Pieter reed voor zijn 
sport veelvuldig vanuit Huizen naar 
Willem III. ‘Eigenlijk kwam ik door 
de organisatie van roeiwedstrijden 
zelf aan het roeien amper nog toe. 
Het was dus goed dat George me 
vroeg, want het was wel nodig dat 
ik weer regelmatig ging roeien. Daar 
blijf je toch beter gezond bij.’ 

JUBILEUM

Redactie - Marit Veresteeg

BBR jubileert en Tromp viert feestje
‘We weten niet wie we voortrekken’ 

Voorbereiding van een BBR [vlnr]: Jan Pieter van Dijke, George Brusse en Thijs Schokking.

Foto’s: Marcel Steinbach
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‘In 1966 werd ik als vrijwilliger 
gevraagd bij de Head of the River en 
ARB Bosbaan-wedstrijden. In 1976 
werd ik bestuurslid van de ARB en 
wedstrijdleider van deze evenemen-
ten. Een andere wedstrijd waar ik 
aan de wieg van stond is de Dutch 
Masters Open. En vier internationale 
wedstrijden, zoals de jaarlijkse World 
Rowing Masters in 1994 in Gronin-
gen. Eigenlijk ben ik erin gerold en ik 
bleek het heel leuk te vinden. We had-
den altijd gezellige organisatieploegen 
en de wedstrijddagen zelf zijn altijd 
leuk.’

George was na Laga actief in de 
Koninklijke Nederlandse Studenten 
Roeibond en later ook in bestuur en 
commissies van de KNRB. Voor al 
hun inspanningen voor de roeisport 
hebben beide mannen al enkele jaren 

geleden een erepenning van de roei-
bond mogen ontvangen.

Terug naar Tromp, waar de organisa-
tie van het BBR zeker niet het enige 
is waar zij zich verdienstelijk mee 
maken. George zat in totaal 13 jaar in 

het bestuur: als wedstrijdcommissaris, 
als voorzitter en nog eens als wed-
strijdcommissaris. Daarnaast coachte 
hij junioren. Voor zijn enorme inzet is 
George sinds 2004 erelid. 

Ook Jan Pieter was een paar jaar 
voorzitter van Tromp. Naast voorzitter 
van het Brug-tot-Brug-Roeien, zit hij 
in de organisatie van de jeugdwed-
strijden, is hoofd jury bij de Tromp 
Boat Races, voorzitter van de veilig-

heidscommissie en coacht hij een 
herenacht. 

De trots van de mannen op hun 
sport blijkt ook uit het jasje dat ze 
trouw dragen, met de tekst ‘Celebrate 
Rowing’, gekregen tijdens de wereld-
kampioenschappen op de Bosbaan in 
2014. Wie even niet oplet, merkt niet 
eens dat George na zijn dwarslaesie in 
2020 in een rolstoel terecht is geko-
men en kampt met een aantal andere 
gezondheidsproblemen. Zijn enthou-
siasme is onveranderd. 

TrompCup en BBR
Het BBR, daar willen ze het graag over 
hebben, want nog lang niet iedereen 
in de vereniging kent het en zeker 
niet iedereen heeft eens meegedaan. 
‘George was voortrekker van de 
onderlinge wedstrijd’, weet Jan Pieter. 
‘De eerste versies heetten volgens mij 
nog TrompCup’. 
De TrompCup werd omgedoopt tot 
BBR. Aanvankelijk stonden die letters 
voor Brug tot Brug Race, inmid-
dels staan de letters voor Brug-tot-
Brug-Roeien, om de drempel zo laag 
mogelijk te houden. Daardoor spreekt 
het ene Tromp-lid over dé BBR en het 
andere over hét BBR. Wat is het nu? 
‘Het is een brede competitie voor alle 
leden, jong en oud, dik en dun, be-
ginner en ervaren, recreatie- en wed-
strijdroeiers, maar ook gemixed’, zegt 

George. ‘Iedereen moet een paar keer 
meedoen, zoals ook iedereen een paar 
keer aan een toertocht moet mee-
doen.’ Vraag de mannen niet waaróm 
iedereen met het BBR moet meedoen, 
want die vraag vinden ze een beetje 
onzin. ‘Als je lid bent van een sport-
vereniging, hoort het er gewoon bij. 
Het is natuurlijk ook gezellig, maar 
het gaat om de sport.’

Willem Flim start clubcompetitie
25 jaar geleden is naar Rotterdams 
voorbeeld door Willem Flim de club-
competitie van Tromp opgetuigd. De 
belangrijkste verandering in 25 jaar 
BBR is het gemak van de eigen BBR-
website en het juiste computerpro-
gramma, ontwikkeld door Gerrit-Jan 
Nieuwenhuis, waarmee het omreke-
nen is geautomatiseerd. 
Tijden die tijdens het BBR worden 

Nog wat statistieken van het BBR:

Aantal gevaren 
BBR-meetdagen:    139
Aantal persoonlijk geregistreerde 
tijden:     11.096
Aantal unieke deelnemers: 1412
Aantal gefinishte boten:    3867
Meeste starts door:
Jørn Aalberts   84
Inge Nijhuis   83

Dertien jaar in het bestuur



gemeten en gecorrigeerd voor man/
vrouw, leeftijd en bootsoort geven 
een vergelijkbaar resultaat per ploeg. 
‘Met de persoonlijke handicap kun 
je ook verschillen tussen de top-
wedstrijdroeiers en de recreatieroeiers 
compenseren. Het is een gegeven dat 
mannen normaal gesproken harder 
gaan dan vrouwen en dat je kracht 

afneemt als je ouder wordt. Je moet 
het dan steeds meer hebben van 
conditie, en van techniek natuurlijk’, 
zegt George die vertelt dat de om-
rekenmethoden nog steeds worden 
verbeterd. ‘We doen het allemaal zo 
eerlijk mogelijk, maar helemaal eerlijk 
zal het nooit worden. We weten niet 
wie we voortrekken.’  

Bij de Tromp-veteranen komen de 
vrouwen- en mannenskiffeurs tijdens 
het BBR qua snelheid steeds dichter 
bij elkaar, ziet de commissie, ‘dat is 
een interessante ontwikkeling. Dat 
heeft zeker ook te maken met hoe 
(vaak) er wordt getraind’, zegt Jan 
Pieter. 

Voordeel van het computerprogram-
ma is ook dat iedereen zelfs op zater-
dag of eventueel zelfs op zondag nog 
iets in de inschrijving kan wijzigen 
of zelfs nog kan inschrijven. ‘We zijn 
heel flexibel, al is het natuurlijk niet 

de bedoeling dat iedereen wacht met 
inschrijven tot het allerlaatste mo-
ment’, zegt Jan Pieter: ‘Iedereen moet 
mee kunnen doen, dat staat hoog in 
ons vaandel.’ 
Overigens zijn ook oud-leden en 

leden van de Natroweemus, (roeiver-
enigingen Naarden, Weesp, Eem, He-
mus en straks ook Viking en Pampus) 
welkom bij het BBR. ‘Niet iedere ver-
eniging heeft zulk ideaal roeiwater’.

Het BBR krijgt op zondag 11 decem-
ber een feestelijk karakter. Er wordt ’s 
middags geroeid, met starts om 14.00 
en 15.30 uur en na de finish van het 
tweede blok is er een borrel en barbe-
cue, het inschrijven gaat via de site. 

Vijftigste BBR
George wil die dag zelf graag mee-
doen, het zal dan zijn vijftigste BBR 
zijn. Jan Pieter weet dat nog niet ze-
ker. Hij heeft er nu zes geroeid, want 
ja: hij is als voorzitter altijd druk met 
organiseren.

De BBR-commissie wordt naast 
George en Jan Pieter gevormd door 
Thijs Schokking, Willem Meulenhoff, 
Louis de Wiljes en Martijn Manuels. 
Op de BBR-website Trompbbr.nl zijn 
alle statistieken en spelregels terug te 
lezen. u
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Wisselprijs KNRB:
JP van Dijke Prijs

Het jubileum van vijftig jaar 
inzet voor het kamprechterswerk 
door Jan Pieter van Dijke is deze 
maand door de KNRB gewaar-
deerd met een nieuwe wisselprijs 
die zijn naam draagt. De  JP van 
Dijke Prijs wordt vanaf dit jaar 
uitgereikt aan een kamprechter 
die zich in het afgelopen seizoen 
heeft onderscheiden op het gebied 
van veelzijdigheid, verbinding en 
empathie, hoogstaand niveau, on-
baatzuchtigheid en onvermoeibare 
inzet. Eigenschappen die zeker ook 
Jan Pieter karakteriseren.

Wie was Willem Flim ( ✝2004) 

Willem roeide jaren bij de Maas als fanatiek 

veteranen-wedstrijdroeier. Vaak roeide hij 

de Head tweemaal: met de oudere veteranen 

en daarna nog even met de jongere ploeg. 

Hij is ook de initiator van de BBR (1996). In 

februari 2003 won hij een BBR in een 4- met 

Martijn Rom Colthoff, Tom Dronkert en 

Ad Westerhuis. 

Hij was een goede 

wedstrijd commissaris 

voor Tromp en als 

coach blijkt hij een 

bijzondere stimulator 

‘Iedereen moet mee kunnen doen’



Ineens is alles anders. Eindeloos 
onder de douche staan werd een nat 
vluggertje. Met je T-shirtje aan in de 
woonkamer op saunatemperatuur 
chillen werd handenwrijvend binge-
watchen met een dikke trui. Lekker 
in loods 1 de boot op- en afriggeren 
na een wedstrijd of na het roeien 
warm nabespreken, is inmiddels een 
nostalgische herinnering. Hebben we 
net dat kleine viruskreng achter de 
rug dat ons aan ons huis, telefoon en 
beeldscherm gekluisterd hield, moe-
ten we omschakelen naar de volgende 
uitdaging waar luxe vanzelfsprekend-
heden ter discussie komen: warmte 
blijkt kostbaar, is bepaald niet gratis 
en niet oneindig beschikbaar. Energie 
is iets waar we zuinig op moeten zijn. 
Kostbaar goedje. Gelukkig zijn op 
Tromp vele enthousiaste roeiers zeer 
deskundig. In no-time is na het eerste 
alarmerende bericht een werkgroep 
geformeerd, een extra energetische 
ALV georganiseerd en zijn er plan-
nen gemaakt en nog voordat de inkt 
droog was, reeds uitgevoerd. Kom 
daar maar eens om in Den Haag of 
Sharm el Sheikh waar ze vooral over 
energie met elkaar in de clinch liggen 
in plaats van hoognodige beslissingen 
te nemen. Nee, dan Tromp. Roeiers 

zijn doeners, dat is niet alleen in 
werkplaats en bij de organisatie van 
geweldige evenementen als de TBR en 
de DiNHo-wedstrijden te zien maar 
ook in het enthousiasme waarmee 
de menselijke energie daarnaast tot 
leven komt. Als er behalve boten en 
water iets belangrijk is op Tromp, 
dan is het wel de soos. Na afloop 
van het bikkelen of boorden is niets 
fijner dan de vrolijke ontvangst met 
heerlijke koffie of thee door de gezel-
lige mensen achter de bar die weten 
dat er behalve lidmaatschapsgeld ook 
nog energie moet stromen via het 
koffieapparaat. Iedereen is een schakel 
in dit Trompiaanse vrijwilligerswerk. 
Dat is de energie waar Tromp echt op 
draait. Ook jij, en jij, en jij ook, jullie 
allemaal bedankt voor je inzet achter 
de bar. Het zóu kunnen dat ook wij 
een keer koud moeten douchen maar 
het zal ons toch nooit overkomen dat 
wegens menselijke energietekorten 
voor de bardienst de soos dicht moet 
blijven? Als er iets is dat ons bindt is 
het wel het energiecontract dat we 
samen gesloten hebben: Tromp is van 
en voor ons allemaal. Laat die winter 
maar komen! u

Ik kreeg het verzoek om wat publici-
teit te geven aan de mogelijkheid met 
de Annie te gaan roeien. 

De Annie is onze oudste boot en deze 
boot werd door Pieter Helmer Damsté 
geschonken als verlovingscadeau aan 
zijn verloofde Annie Jaeger. Ik weet niet 
op welke datum de verloving van P.H. 
Damsté met Annie Jaeger plaatsvond 
maar dit moet in 1890 zijn geweest. 
Hun huwelijk was op 16 juni 1891.

Ik geef twee koppelingen naar ver-
dere informatie over Annie: één 
naar de beschrijving in ‘Het Roei-
museum’ : https://roeimuseum.nl/
museumzalen/boten/annie/  waarin 
ik de boot beschrijf en één naar 
ons eigen archief : https://drive.
google.com/drive/folders/0B3pcQzEhq2_
rNzUyOFkwcEU3a28?resourcekey=0-Bo-
hEuw_PQPOWG1PJsOvTQ  

In dit nummer van het TrompMagazine 
beschrijft Pieter Böhre de geschiedenis 
van de Annie. 

Voor de BX-roeibevoegdheid bestaat 
geen examen dus iedereen met vol-
doende roeiervaring die zorgvuldig 
met onze boten kan omgaan kan bij 
het bestuur de BX-bevoegdheid aan-
vragen. Het zorgvuldig omgaan met 
Annie houdt in dat de boot met meer 
dan normale aandacht moet worden ge-
droogd en dat het vuil tussen de over-
naadse huid en de spantjes direct moet 
worden verwijderd om verstopping van 
de afwatering te voorkomen. Verder is 
het een normale enkele wherry, ideaal 
om van de natuur (ook buiten het 
 kanaal) op het water te genieten.  u
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De tijd van de jaaroverzichten breekt 
weer aan, maar de toercommissie 
blikt liever vooruit. Na een zeer ge-
slaagd toertochtenseizoen 2022 gaan 
we komend jaar nog meer organi-
seren. Maar liefst zeven tochten staan 
er nu reeds op de rol. Een korte, 
snelle blik in de toekomst.

Uiteraard beginnen we op 16 april 
met de traditionele Openingstocht, 
bedoeld voor iedereen die kan in- en 
uitpikken. Ook de afstand is beschei-
den zodat alle categorieën roeiers 
kunnen meedoen. Toch krijg je wel 
meteen een indruk van wat een toer-
tocht is. Een sluis door, smalle slin-
gerende sloten door, lage bruggetjes, 
een fikse plas over, aanleggen voor 
een picknick, alles komt aan bod.

De Pannenkoekentocht staat gepland 
voor Hemelvaartsdag 18 mei. Deze 
favoriet bij de kenners behoeft amper 
betoog. Maar voor wie hem niet kent: 
je moet 35 km roeien maar dan krijg 
je ook bijna alle kanten van het ons 
omringende roeiwater te zien. We 
varen over de Loosdrechtse Plas-
sen, over de Vecht, over de Drecht 
en uiteraard ons eigen kanaal. En in 

Vreeland wordt natuurlijk aangelegd 
voor de traditionele pannenkoeken-
lunch halfweg. 

Voor het eerst gaan we komend 
jaar ook een tocht organiseren voor 
junioren. In samenwerking met het 
jeugdbestuur willen we een tocht 
organiseren die voorgoed afrekent 
met alle vooroordelen. Deze juni-
orentocht zal bewijzen dat toertochten 
echt geen spoelhaalmarathons zijn 
voor trage wherry’s vol kwebbelende 
bejaarden. De exacte datum wordt 
nog nader bepaald maar de maand 
laat zich raden.

En nu we het toch over  marathons 
hebben, voor 2 juli staat de 
 Prestatietocht gepland. Maar liefst 
52 km roeien over de Vecht, tussen 
de reusachtige binnenvaartschepen 
door het Amsterdam-Rijnkanaal over, 
en dan bijna gestrekt over de Angstel, 
want met een iets te dikke buik kom 
je nauwelijks onder de vervaarlijk 
lage bruggetjes door. En alsof het nog 
niet spannend genoeg is, moet je bij 
Abcoude ook nog door het langste en 
smalste kanaal van de hele omgeving. 
Wie dan nog niet heeft leren slippen 

en peddelen kan beter uitstappen. En 
wie beweerde ook weer dat toerroei-
en alleen iets voor watjes is?

Een stuk gemoedelijker gaat het eraan 
toe op 10 september wanneer de jaar-
lijkse Familie-BBR annex toertocht wordt 
gehouden. De tocht stelt qua afstand 
misschien niet zo veel voor. Maar 
daarna nog met zo’n zware wherry de 
BBR roeien en een nieuw baanrecord 
neerzetten is best pittig. 

Op 21 oktober staat dan alweer ons 
laatste spektakel gepland. De Sluitings-
tocht wordt komend jaar mogelijk in 
samenwerking met Willem III georga-
niseerd, zodat we ook weer eens wat 
ander roeiwater kunnen verkennen. 

En voor de oplettende lezer die nu 
concludeert dat wij als toercommissie 
niet kunnen rekenen, hebben we nog 
een zevende tocht in de planning, zij 
het onder voorbehoud. We willen de 
Vechttocht van weleer nieuw leven in-
blazen, het liefst in juni. Over het hoe, 
waar en wanneer moeten we eerst 
overleggen met onder meer Weesp en 
Viking. Maar als het aan ons ligt komt 
hij er weer in 2023.  u

Woensdag 16 november was het een 
drukte van belang om een uur of half 
elf in de soos. Een enorme club had 
zich verzameld bij de grote tafel en 
er verscheen een taart. Feest! Allen 
geslaagd, dankzij de instructie van al 
die vrijwilligers die de nieuwe roeiers 
begeleiden naar hun felbegeerde roei-
bevoegdheid. De taart was voor Bianca, 
met haar aanstekelijke enthousiasme 
en deskundigheid heeft zij, met alle 
anderen, er weer voor gezorgd dat we 
nieuwe goeie roeiers op Tromp mogen 
verwelkomen.
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Saskia Teppema - commissaris opleiden

Dankzij …

Johan Huizinga

Zeven toertochten voor komend jaar 
waarom zou je de hoogte van je dollen aanpassen?



Wat was het fijn om na twee jaar weer 
jeugd en junioren te mogen ontvan-
gen op Tromp voor de eerste DiNHo 
van dit seizoen. Ook kwamen er naast 
de coaches veel supporters mee, waar-
onder veel opa’s en oma’s. Dit zorgde 
voor een gezellige sfeer langs het wa-
ter. De DiNHo is een roeicompetitie 
voor jeugd en junioren uit het district 
Noord-Holland die niet meedoen aan 
landelijke wedstrijden. Iedere maand 
ontvangt een wisselende vereniging 
de roeiers, die geen eigen boten hoe-
ven mee te nemen. De ontvangende 
vereniging stelt boten beschikbaar. 
Het zijn daardoor laagdrempelige en 
gemoedelijke wedstrijden, ook voor 
beginnende roeiers. De strijd is er 
echter niet minder om.
Het was de eerste vriesdag, zondag 
20 november, en het hing er even om 
of de wedstrijd op tijd kon beginnen, 
want het bleef tot laat op de ochtend 
onder nul. Het kon de kinderen niet 
deren. Keurig om 11 uur werd de 
eerste wedstrijd gestart. Alle Tromp-
vrijwilligers warm 
aangekleed om 
de jeugd in de 
boten te helpen en 
langs het water de 
tijdwaarneming te 
doen. De Tromp-
wedstrijdjeugd 

deed de begeleiding bij de ergo-
meters, waar de diverse ploegen, 
per ploeg een zo snel mogelijke tijd 
probeerden neer te zetten. Er werd 
luidruchtig aangemoedigd in de 
ergometerruimte.
Ondertussen werden in de soos 
overuren gedraaid om alle jonge-
ren en ouderen weer op te warmen 
met chocolademelk. Zo’n gezellige 
drukte waren we na de coronajaren 
niet meer gewend in de soos. Helaas 
begon het in de middag te regenen en 
was de juniorencompetitie niet alleen 
koud, maar ook nog nat. De sfeer 
bleef goed en dankzij een efficiënte 
organisatie en samenwerking konden 
snel na de laatste slagen op het water 
de taarten aan de winnende ploegen 
worden uitgereikt. Voor de verliezers 
is er in december een revanche in 
Alkmaar. u

Voor foto’s: https://www.flickr.
com/photos/183996168@N07/al-
bums/72177720303831295

Het was zo’n dag waarop de na-
zomer nog steeds van geen wijken 
wil weten. Geen zuchtje wind, geen 
wolkje aan de lucht en temperaturen 
die opnieuw boven de 20 graden uit 
zouden komen. We hadden voor de 
Sluitingstocht op 29 oktober geen be-
tere dag kunnen uitkiezen. Maar liefst 
zes boten waren ingeschreven en 
onder de deelnemers waren ook 
twee roeiers van Willem III en 
Hemus. Het was geen toeval dat 
zij ook nog broer en zus waren.

Weersluis
De dag kon niet meer stuk. Dat 
de Kraaienestersluis uiteindelijk 
gestremd bleek te zijn wegens 
onderhoud was ook geen pro-
bleem. Tijdens het captainsberaad 
werd besloten dan maar via de 
iets noordelijker gelegen Weer-
sluis door te steken van de Loos-
drechtse Plassen naar de Vecht. Het 
scheelde de deelnemers wel een paar 
van de mooiste kilometers over de 
Vecht maar dat werd later op de dag 
voor sommigen ruimschoots gecom-
penseerd. 

Gewapend met zwembroeken, 
badpakken, peddels en pikhaak trok 
de vloot richting Raaisluis. Wach-
ten hoefden we niet want ondanks 
het fantastische weer was er bijna 
niemand op het water. De sloepen 
en motorboten lagen al op stal, want 
niemand had kennelijk nog gerekend 
op zo’n perfecte dag zo laat in het 
seizoen. We hadden de ’s Gravelandse 
Vaart en de Drecht volledig voor ons-
zelf en wat watervogels. Ook op de 
bijna bladstille Loosdrechtse Plassen 
waren het alleen wat wedstrijdzeilers 
en de startboot die ons pad kruisten. 

Zwanen

Een paar jonge zwanen oefenden 
wat starts en landingen op de plas 
en scheerden demonstratief poepend 
over onze nietsvermoedende hoofden. 
Niemand werd geraakt. We waren de 
volgers uit het oog verloren maar met 
zulk rustig water kon er niets mis-
gaan. Dus werd er doorgeroeid naar 
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Nynke Koopen

Gezellige DiNHo

Johan Huizinga

Sluitingstocht werd 
bijna prestatietocht
‘Tom Poes, verzin een list’
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de ingang van de Weersloot, waar we 
ons verbaasden over de hoeveelheid 
nieuwbouw langs de oevers. Het gaat 
goed met Nederland, of beter gezegd 
met een deel daarvan.  

De zelfbediening van de Weersluis had 
wat meer voeten in de aarde. Maar 
uiteindelijk bleek alles toch gewoon, 
zij het erg traag, te functioneren. Het 
was een verrassende luxe om bijna 
in je eentje over de Vecht te roeien. 
Alle tijd dus om ongegeneerd bij 
iedereen naar binnen te gluren. Dat 
is nu eenmaal het lot van waterbewo-
ners. Inmiddels zagen we een tweede 
wherry in ons kielzog dus ook wat 
dat betreft verliep de tocht volgens 
plan. Na een zonnige picknick op de 
wal bij Breukelen werd er koers gezet 
naar Vreeland en ‘t Hemeltje. De witte 
wijn bleef onaangeroerd omdat we 
besloten te wachten tot het einde van 
de tocht. Dat bleek later geen onver-
standige keus.

Roddels
Berthie Schaad van Willem III die 
met haar broer bij ons in de boot zat, 
ontpopte zich als een doorgewin-
terde gids. Omdat ze zelf al jaren in 
Loenersloot woont, kent ze de buurt 
en de bewoners als haar broekzak. 
Alle roddels, bekende, goede en foute 
Nederlanders en stukken streekge-
schiedenis passeerden de revue. De 

tijd vloog voorbij. Nog even aanleg-
gen bij een kennis voor een sanitaire 
stop en weer door naar ‘t Hemeltje. 
Bijna thuis of toch niet? Het rode licht 
van de sluis bleef maar rood, maar 
er kwam geen schip uit. Sluiswach-
ter van verveling in slaap gedom-
meld? Nee, ‘t Hemeltje bleek in het 
weekend niet meer te schutten. We 
waren domweg te laat in het seizoen. 
Stomme fout van ons als toercommis-
sie, hadden we ook moeten checken 
natuurlijk. Gelukkig lagen we met 
slechts twee boten voor de dichte 
sluis. De andere boten werden per 
mobiel gewaarschuwd en konden nog 
tijdig afslaan naar de Mijndense Sluis 
om via de Loosdrechtse Plassen weer 
terug te varen.

Prestatietocht
Maar wat deden wij? Tom Poes verzin 
een list. De wherry’s met kluunkarren 
de wal op slepen zou veel te omslach-
tig worden, zoniet onmogelijk. Na 
kort beraad werd besloten om terug te 
varen naar de Mijndense Sluis, die om 
16.30 zou sluiten. Konden we dat nog 
halen? Met gemak, zo bleek. Binnen 
het uur waren we met beide boten 
bij de sluis. We hadden zelfs nog een 
half uur speling. Terwijl de anderen al 
bijna op het terras aan het bier zaten, 
sleurden wij nog onze wherry’s over 
de plassen. Goed dat we die wijn toch 
maar hadden laten staan. Het werd 

bijna een prestatietocht van zo’n 
44 km. Maar dankzij het nog steeds 
stralende weer en amper wind kon 
ons humeur niet meer stuk. Gelukkig 
hadden ze nog wat bitterballen voor 
ons overgelaten. Een koud pilsje bij 
aankomst, een snelle douche en een 

heerlijke Griekse maaltijd in de soos 
deden de extra kilometers snel ver-
geten. En eigenlijk is de route terug 
over de plassen en de Drecht toch veel 
leuker dan ons overbekende eigen 
kanaal. u

Nellie Kamer

Boten dragen voorbij ’t Hemeltje

Ik herinner me uit het begin van mijn toertochtencarrière ook een tocht waarbij ‘t 
Hemeltje gesloten was. Joke Stoker en ik hadden net ons C1-diploma en hadden ons 
opgegeven voor de Openingstocht. We werden ingedeeld bij twee stoere mannen die 
eigenlijk met drie stoere mannen in een C3 hadden willen roeien en toen met ons 
opgescheept werden. Dat begon goed. We kregen af en toe wat commentaar op ons 
roeien, ongetwijfeld geheel terecht, maar we werden er wel een beetje kriegelig van. 
Er werd veel aangelegd op in onze ogen moeilijke plekjes waar een van ons (we 
noemen geen namen) de boot bij het uitstappen telkens een krachtige afzet gaf, wat 
ook al niet gewaardeerd werd.
Het ijs ontdooide wel toen bleek dat wij allerlei lekkere dingen te eten mee hadden 
gebracht en zij niet. Delen doet helen!

Op de terugweg kwamen we bij ‘t Hemeltje. Dicht. Geen sluiswachter te bekennen. 
Toercommissie even niet opgelet.
We waren met 16 boten, wherry’s en C-boten, die moesten volgens de toercommis-
sie tegen de schuine helling opgesjouwd worden en voorbij de sluis, zo’n 100 meter 
verder de helling weer af in het water gelegd worden. En terwijl ik nog zachtjes 
piepte ‘maar dat gaat toch helemaal niet’ greep Joke Mulock Houwer een spant en 
zei ‘Kom op, TILLEN’. Toegegeven, het ging. De mannen uit onze boot hadden zo’n 
beetje de leiding en bleven maar sjouwen. Wij bleven dus ook maar sjouwen, ook 
met alle riemen en tassen die uit de boten waren gehaald. Bij boot nummer tien 
hadden we het echt gehad, tot Henny Sukkel ons vanaf een kleedje toeriep: ‘Kom 
toch even zitten, meiden’ en ons reanimeerde met een pakje dubbelfris. 

Het was wel al met al een goed verhaal om mee thuis te komen.
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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 (2022-8)

Nieuwe jeugd- en juniorleden die in de 
instructie kwamen:
Roemer bij de Weg  2005
Sam Siemelink Vallarta 2012
Taetske van der Bij  2009
Rei Arensman  2007

Nieuwe seniorleden die in de instructie 
kwamen:
Jeannette ten Brink  1960
Eileen van den Tweel 1974
Beryl Craandijk  1990
Marc Unger  1968
Anouk Flantua-Pronk 1976
Mark Betel  1992
Magda Wassing-Snoek 1956
Remko Schardam  1962
Marinke Mathlener  1979
John van de Bool  1982

Nieuwe leden met roei-ervaring:
Joost de Geus (niet-roeiend) 1974
Kris Hemmink  1953
Ellen Steenbeek  1966

Welkom en veel roeiplezier!

 

OPZEGGINGEN

Jeugdlid   Lid vanaf
Marnix Yücel  2020

Junior-lid   Lid vanaf
Marije Binnema  2015
Lisanne Bax  2020
Roemer Amesz  2020

Student-lid  Lid vanaf
Misha Schmidt  2014
Suus-Anne Kruithof  2019
Raymond Huisman  2015

Gewoon-lid  Lid vanaf
Job van Dijk  2021
Lilian Klein  2009
Wouter Koolschijn  2002
Paul van Catz  2022
Anne-Fleur Peters  2018
Florian Jansen  2020
Thera Runge  2021
Renske Bes  1999
Jeroen Kersten  2020
Frank Oudt  2019
Marieke Jansen  2022
Bep Spaanjaars  1986
Annet Knol  2012
Marcel de Wilde  2013
Jan Schulten  2015
Ans van de Brink-Pos 2007

Proefleden die hebben opgezegd:
Jan Osinga
Jolande Kavelaars
Joost Hogervorst
Klaas Koster

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

ledenadministratie@ctromp.nl

Evert Kruithof

LEDENADMINISTRATIE
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12 FOTO VAN DE MAAND

  Boten poetsen!                          Foto: Marit Versteeg


