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Opnieuw is het bestuur genoodzaakt om 
een ALV digitaal te organiseren. Met een 
grote groep mensen bij elkaar te zitten in 
de wintermaanden is niet verstandig.
Zoals de voorzittter ook schrijft heeft de 
fysieke aanwezigheid de voorkeur.

In de soos wordt gedisciplineerd ge-
controleerd op de QR-code als je lekker 
binnen wilt zitten. Geen garantie voor co-
ronaveiligheid. Het valt mij op dat velen 
erg dicht op elkaar koffiedrinken.

In de ALV zal in de ‘toekomstvisie’ een 
plan met schetsen voor nieuwbouw de 
revue passeren. Op pagina 9 besteedt de 
redactie kort hieraan aandacht. Op de 
Tromp-site is deze informatie natuur-

lijk ook te zien in combinatie met de 
 financiële consequenties.
Leuk is om deze nieuwbouwontwikke-
ling op Tromp te vergelijken met wat 
er in 1965 gebeurde met de toenmalige 
 faciliteiten (pagina 10).

Met de toekomstvisie van Tromp komt 
ook het ledenaantal aan de beurt. De 
redactie zag via de ledenadministratie 
dat we nu ongeveer 650 leden hebben. 
Bijvoorbeeld in 2016 waren er dat 762.
Behoud van leden bepaalt onze toe-
komstperspectieven met betrekking tot 
de vloot en de gebouwen.
Zie ook pagina 4: De toekomst van 
Tromp.
          pjb
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In het vorige TrompMagazine schreef ik hoe ik met 
plezier uitkeek naar de toen aanstaande TBR met 
weer meer inschrijvingen. Wat hebben al onze vrij-
willigers weer een fantastisch evenement neergezet. 
Alles verliep zeer soepel, geen onvertogen woorden, 
mooi weer. We mogen trots zijn dat we dit kunnen 
organiseren als vereniging, het wordt zeer gewaar-
deerd door roeiend Nederland. 

Terwijl ik dit schrijf is de ALV van de KNRB net 
enkele uren afgelopen. Het was best een roerige 
vergadering, de planning was anderhalf uur, maar 
dat werd uiteindelijk drie en half uur. Veel van de 
onderwerpen, zoals het dopingreglement, leeftijds-
grens van kamprechters, etc. zullen voor veel roeiers 
een ver-van-hun-bed-show zijn. Zo heeft de KNRB 
de rechtspraak m.b.t. overtredingen van doping-
bepalingen en seksuele intimidatie bij de Stichting 
Instituut Rechtspraak ondergebracht. De KNRB heeft 
de ambitie uitgesproken om behoorlijk te groeien 
in het aantal jeugdleden en hieraan zijn natuurlijk 
kosten verbonden. Kosten die uitgaan voor de baten. 

Heel veel algemene verenigingen vonden de voor-
gestelde investeringen voor de groei van jeugdleden 
te laag en hebben via een amendement dit bedrag 
verhoogd. Omdat er daardoor een gat in de begro-

ting ontstond is er over anderhalve week weer een 
KNRB-ALV, hier worden dan ook nog enkele andere 
onderwerpen behandeld die nu niet aan de orde 
zijn gekomen vanwege de al te lange vergadering. 

We gaan dus op herhaling. Voor ons als vereniging 
is er in ieder geval wel één ding van belang en dat 
is dat de door de KNRB-ALV aangenomen Richtlijn 
Zichtbaarheid. Deze houdt in dat we binnen de ver-
eniging afspraken moeten gaan maken over zicht-
baarheid op het water, veel verenigingen 
zijn hier al mee bezig. Het belangrijkste 
punt hierin is het dragen van duidelijk 
zichtbare kleding.

Maar voor nu, vooral lekker blijven 
roeien, ondanks enkele coronaregels 
blijft dat gelukkig mogelijk.
Blijf gezond en tot op het vlot.
u

 

 

Wim ten Have, voorzitter

Uit de stuurstoel  

 www.ctromp.nl  ga naar volgende pagina ga naar inhoudspagina
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De toekomst van Tromp

Op 20 september jl. was het druk in 
de soos. Een grote groep leden had 
gehoor gegeven aan de uitnodiging 
van het bestuur om mee te denken 
over wat we op Tromp kunnen verbe-
teren, welke ideeën er leven en hoe 
we de toekomst van de vereniging 
in de komende vijf jaar verder vorm 
kunnen geven. 

Vier vragen
Aan de hand van vier vragen ont-
stonden levendige dialogen. Wat men 
dacht en vond werd op grote tafel-
kleden geschreven. Iedere ronde zat 
men weer met anderen rond een tafel. 
Martin de Bruin heeft van de avond 
onderstaand verslag gemaakt, een 
samenvatting van de opmerkingen en 
aanbevelingen.

Actie
Natuurlijk blijft het niet bij praten en 
overleggen: het bestuur heeft al een 
aantal speerpunten opgepakt. Op de 
ALV, deze keer digitaal op 2 december, 

zal het bestuur het beleidsplan dat op 
de site staat, kort toelichten.

Ook meepraten?
Was je er in september niet bij en wil 
je ook meepraten? Heel graag! Zet 
8 maart 2022 vast in je agenda. De 
uitnodiging volgt nog. Dan gaan we 
met elkaar in gesprek over thema’s en 
de toekomst. u

BESTUURSMEDEDELING

Saskia Teppema

Bericht van de
commissaris 
opleiden 
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BESTUURSMEDEDELING IN MEMORIAM

Zodra je gepensioneerd bent en zicht-
baar te veel tijd over hebt, word je 
onvermijdelijk gevraagd voor allerlei 
klusjes, bardiensten en commissies. 
En dat is echt niet vanwege je fan-
tastische kwaliteiten, maar domweg 
omdat je na het roeien net even te 
lang blijft hangen op het terras. Valt 
meteen op en je bent de klos. U bent 
dus gewaarschuwd.

Zo verging het ook deze persoon. Hij 
ging pas roeien op latere leeftijd. Een 
dochter die fanatiek wedstrijdroeide 
bij Tromp gaf het roeibloed nog 
een extra prikkel. Instructie krijgen, 
instructie geven, roeiproeven halen en 
uiteindelijk jaren later ook B3, want 
wie wil er nu niet in een echte acht.

Inmiddels had ook het pensioen 
toegeslagen, dus net wat langer op 
het terras en ja hoor. Lid van de BBR-
commissie, inmiddels verhuisd naar 
de toercommissie, af en toe een stuk-
kie in TrompMagazine of op de site en 
nu commissaris recreatieroeien … als 
de leden het willen. u

Cobi werd in 1958 lid van Cornelis 
Tromp. De roeivereniging had toen 
nog een bescheiden aantal roeiende 
leden. Cobi maakte al snel deel uit 
van het Tromp-verenigingsleven.
In 1959 werd zij gevraagd mee te 
roeien in de dames-jongevier, een 
gestuurde oarsboot. Al in 1960 wist 
deze ploeg elfmaal de wedstrijden 
te winnen. Daardoor konden zij 
ook doorstromen naar de categorie 
dames-oudevier. 

In 1961 vierde Tromp haar vijfen-
twintigjarig bestaan. Hierbij werd 
een boekje uitgegeven betreffende de 
revue Spelevaren, waaraan Cobi ook 
deelnam.
In dit jaar werd door de vereniging 
een (Duitse) acht aangeschaft die 
bij ons de naam kreeg van Maarten 
Harpertszn Tromp. Geoefend werd op 
het Hilversums Kanaal om uitein-
delijk mee te doen met de Head. 
Niet onbekend is natuurlijk dat Hein 
Valkenburg de coach was.

Bijzonder was dat een toevallig pas-
serende filmer van het Polygoonjour-
naal een stukje filmde van de oefe-

nende acht dat later werd vertoond in 
het bioscoopjournaal.

Cobi en Hein trouwden in 1965 en 
kregen drie dochters.
Sindsdien werd ook aan toertochten 
meegedaan.
Cobi maakte zich tussen 1965 
en 1971 verdienstelijk als leden-
administrateur van Tromp. Ook runde 
zij met anderen zes jaar langs de soos. 
Verder was zij coach voor de meis-
jes in de leeftijd van zeventien en 
 achttien die in skiffs voeren.
Daarna was er een periode dat het 
gezinsleven even aandacht vroeg van 
haar tijd.

In 1982 werd op initiatief van Noor 
Kempen een tweede damesacht 
 samengesteld. Cobi werd de slag 
omdat zij van de ploeg de meeste 
ervaring had.
Tien jaar lang werd geroeid en 
meegedaan aan de Head. Gewoon-
tegetrouw werd na de wedstrijd bij 
iemand thuis uitgebreid gezellig 
gegeten.

In 1986 was er weer een lustrum te 
vieren. Het vijftigjarig bestaan van 
Tromp. Opnieuw deed Cobi mee aan 
de festiviteiten en sketches.
Lange tijd was Cobi ook betrokken 
bij de toenmalige examencommissie 
voor het afroeien, tegenwoordig de 
roeiproevencommissie genaamd.

Cobi en Hein waren tevens jarenlang 
verantwoordelijk voor het uitlenen 
van wherry’s en de wherrywagen.

In 1997 werd Cobi ook vijf jaar lang 
voorzitter van de roeigroep de 
‘Ongebondenen’.
Voor haar inzet op divers terrein ont-
ving Cobi in 2016 de versierselen lid 
in de Orde van Oranje Nassau.
In 2018 werd zij na 60 jaar lidmaat-
schap donateur van Tromp.

(redactie)

Kandidaat-
commissaris 
recreatieroeien
Johan Huizinga

Cobi Valkenburg-Hohmann
1933-2021



Deze maand hebben 15 instructeurs 
van Tromp, ouwe rotten, wedstrijd-
roeiers en relatief jonge instructeurs 
gezamenlijk de eerste twee dagen 
van de Coachcursus van Stichting 
Roeicoach gevolgd. Lars Hoeksel en 
Nadine van Wijk, de enthousiaste 
docenten/roeiers/coaches heb-
ben hen op deze dagen al heel wat 
nieuwe inzichten meegegeven over 
lesgeven. 

Voor iedere instructeur die aan-
wijzingen geeft aan een roeier of 
aan een ploeg is het – als het goed 
is – de vraag: ‘Wat zeg ik tegen deze 
roeier(s)?’ Inmiddels weten we al 
dat ‘Niet diepen!’ geen behulpzame 
aanwijzing is. Net als naar een viertje 
roepen: ‘Gelijk!!’. Maar wat wel te 
doen? Dat doen begint met observe-
ren. Wat zie je allemaal. Er is namelijk 
heel veel te zien en dat kun je onder-
verdelen in 14 punten*). 

Goed kijken. Bijvoorbeeld: wat zie je 
aan de handen. Hoe houdt de roeier 
zijn hendels vast, zowel bij de haal 
als bij de recover, zijn de handen op 
gelijke hoogte, hoe staan de polsen. 
Als je naar een filmpje kijkt van roei-
leerlingen focus dan eens een tijd op 
één roeier en naar de punten apart. 

Beschrijf wat je ziet. Kijk dan eens 
naar het hoofd. Wat merk je daaraan 
op? 

Een mooi observatiepunt is, vooral 
als je in de stuurboot op de stuurplek 
zit, is de bladen en de stelen. Daar is 
heel veel aan te zien. Hieronder vind 
je een plaatje van een roeier met alle 
observatiepunten. Als je weer aan het 
lesgeven bent, en je misschien wel 
met een andere instructeur of een 
Tic’er op het vlot staat, focus je dan 
eerst op één onderdeel. Zonder een 
goede observatie kun je geen ade-
quate interventie doen. 

Heb je eenmaal echt gezien wat de 

roeier doet, dan is het volgende punt: 
prioriteren. Wat pak je als eerste aan. 
Daarbij staat bovenaan: blessuregevoe-
ligheid. Kromme polsen levert narig-
heid op, dus dat is bijvoorbeeld een 
eerste punt om aan te pakken. 

Wil je meer weten? Neem contact op 
met de commissaris opleiden of vraag 
aan je coördinator bij wie je terecht 
kunt. En … je kunt allemaal deze cur-
sus volgen, laat maar weten. Intussen: 
veel plezier en vooral succes voor jou 
en je roeileerlingen. u

Noord-Holland heeft twee roeiver-
enigingen die vernoemd zijn naar een 
zeeheld. In Uithoorn, aan de Amstel, 
bevindt zich de roeivereniging 
Michiel de Ruyter (1966) en in 
Hilversum onze vereniging Cornelis 
Tromp (1936).

Er is niet een direct verband tussen de 
twee verenigingen onderling, maar 
een voorval uit 1672 in het Recht-
huis te Uithoorn brengt de heren De 
 Ruyter en Tromp wel even bij elkaar
via prins Willem III van Oranje-
Nassau. 
Bekend is natuurlijk dat De Ruyter als 
bevelhebber van de vloot het aan de 
stok had met de opstandige Tromp. 
In 1672, het bekende ‘rampjaar’, 
waarin het Franse leger Holland over-
liep, werd in het Rechthuis (zo gaat
het verhaal) een bijeenkomst georga-
niseerd tussen De Ruyter en Tromp in
 (lees verder op pag.8)

6
Saskia Teppema / commissaris opleiden 

Instrueren begint bij observeren

INSTRUCTIENIEUWS NU EN HISTORIE
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Redactie / pjb

Cornelis Tromp en
Michiel de Ruyter

*) Observatiepunten: handen, 
polsen, armen, hoofd, schouders, 
rug, wervelkolom, bankje, benen, 
bladen, riemen (ploeg), kolken 
(ploeg), dollen (ploeg) en achter-
puntje van de boot.



De wereld rond roeien en dan nog 
fris op Tromp verschijnen voor twee 
BBR-starts op zondag 14 november. 
Jørn Aalberts was zelf niet zichtbaar 
onder de indruk van zijn prestatie 
toen hij in de soos werd gehuldigd 
met een taart. Een simpele taart voor 
zo’n prestatie? Jawel, een taart met 
het getal 10.000 erop in kaarsjes. 
Jørn had namelijk net de 10.000ste 
BBR-start op zijn naam gezet en dat is 
goed voor 75.880 km roeien. Daar-
mee vaar je met gemak de wereld 
rond. Proficiat!

Rekenmeesters
Nee geen fake news, het klopt echt. 
De rekenmeesters van de BBR-com-
missie - en die zijn berucht om hun 
precisie - zijn er even serieus voor 
gaan zitten en dat levert het volgende 
rekensommetje op. Van Brug tot Brug 
is 2700 meter plus 1094 meter na de 
finish terugroeien naar het vlot. Maar 
deze 3794 meter wordt verdubbeld 
want er moet ook worden opgeroeid: 
7,588 km dus per start. Dat levert 
voor 10.000 starts 75.880 km roeien 
op. En dat ook nog eens alleen op 
zondag en maar acht keer in het jaar. 
Niet te geloven toch.

Vertwijfeld
De BBR-rekenmeesters keken mekaar 
vertwijfeld aan … En terecht, want 
het klopte ook niet helemaal. Jørn 
was het 10.000ste Tromp-lid dat zich 
voor het BBR had ingeschreven. We 
hebben dat tochtje rond de wereld 
dus eigenlijk met alle BBR-deelnemers 
samen geroeid. Geef maar terug die 
taart Jørn en netjes verdelen. 

Recordhouder
Toch is hem deze eer van harte 
gegund. Niet alleen nam Jørn ook 
deel aan de eerste BBR-start 25 jaar 
geleden, maar hij is met 76 deelna-
mes bijna recordhouder vlak achter 
Heleen Boonstra met 77 en Ine Mid-
dag met 78. De dames mogen zich 
met recht zorgen maken want bij het 
afgelopen BBR schreef Jørn zich maar 
liefst twee keer in, in het eerste blok 

met zijn acht in de Gouden Leeuw 
en in het tweede blok met zijn zoon 
in een twee. Voorts heeft hij diverse 
BBR-baanrecords op zijn naam staan 
en volgens ingewijden was hij een 
drijvende kracht achter de acht die 
nu nog steeds prima tijden neerzet op 
het BBR. De rekenmeesters konden 
opgelucht ademhalen, deze man ver-
dient een taart!

Broodje halen
En Jørn, eerlijk is eerlijk, met je 76 
deelnames ben je toch al een aardig 
eind op weg op je wereldreis. Met 

dik 576 km BBR-roeien achter de 
kiezen ben je via ’t Hemeltje, Muiden, 
Amsterdam, IJmuiden, koffiestop in 
Dover en broodje halen op het eiland 
Wight inmiddels al in Bournemouth 
aangekomen. Maar de dames Boon-
stra en Middag zijn alweer vertrokken 
richting Plymouth. Kortom op naar 
het volgende BBR op 12 december. De 
inschrijving is geopend. u

7
Johan Huizinga 

Tromp-lid gehuldigd na roeitocht 
rond de wereld

BBR NIEUWS BBR-FOTO’S

Belangstelling vanaf de wal.

[Foto’s: Marcel Steinbach]

Zeker geen brugpiepers.
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8 TOERNIEUWS

Al een wherry met spatschermen ge-
spot? Nee, wij ook niet en dat willen 
we eigenlijk zo houden ook. Dus nog 
even zonder gemopper de covidregels 
ondergaan en dan komend voorjaar 
… 
De toercommissie heeft de messen 
al geslepen. We willen na dit magere 
toerjaar 2021 er weer volop tegenaan. 
Minimaal vijf toertochten staan al op 
de rol plus diverse plannen die nog 
worden uitgewerkt.

Virusvrij wordt het voorlopig vast 
nog niet maar blok de volgende data 
toch maar vast in je agenda.  We 
trappen zoals gebruikelijk af met de 
openingstocht op 17 april 2022. 

Dan volgt op 26 mei de pannenkoeken-
tocht. Of die een ander parcours krijgt 
hangt ook nog enigszins van corona 
af. De kans bestaat dat het pannen-
koekrestaurant zijn deuren sluit. In 
dat geval kunnen we voor een meer 
noordelijke route richting Weesp kie-
zen. We houden je op de hoogte. 

Wie meer uitdaging zoekt kan 3 juli 
omcirkelen voor de prestatietocht. 

Snerttocht
Na de zomervakantie pakken we 
de draad weer op met de inmid-
dels traditie geworden Familie-BBR/
toertocht op 11 september. Deelname 
van de toerroeiers aan het tweede 
blok van het BBR bleek afgelopen jaar 
zo’n succes dat we deze krachtmeting 
aan het eind van de toertocht erin 
houden. Voorlopig sluiten we het sei-
zoen af met een herfsttocht inclusief 
stevige maaltijd op 29 oktober. Maar 
we gaan ook nog kijken of we in het 
najaar in samenwerking met Naarden 
een snerttocht rond de vestingwallen 
van Naarden kunnen organiseren. 
Dat daar erwtensoep en glühwein 
bij komt kijken spreekt voor zich, al 
zijn we het over de volgorde nog niet 
eens.

Viking
En dat is niet het enige plan dat nog 
nader uitgewerkt moet worden. 
We willen als toercommissie de 
samenwerking van de Natroweemus-
zusterverenigingen (Naarden, Tromp, 
Weesp, De Eem en Hemus) meer 
leven inblazen en uitbreiden met het 
Utrechtse Viking. Dat biedt onder 

meer een mogelijkheid om samen 
met Weesp en Viking weer een uitge-
breide Vechttocht op poten te zetten. 

En verder lijkt het ons goed om onze 
tochten weer wat vaker een thema 
mee te geven. Te denken valt aan een 
muziektocht, een poëzietocht, een 
vroegevogelstocht of een midzomer-
nachttocht. En meedenken is natuur-
lijk nooit verboden. Wensen, ideeën 
of suggesties, stuur ze naar 
toercommissie@ctromp.nl 
of schiet een van de toercommissiele-
den op Tromp even aan. 

Stilzitten
Gaan we als toerroeiers nu tot het 
voorjaar stilzitten? Welnee. In januari 
is er hopelijk weer de mogelijkheid 
om de lichtjestocht door de grachten 
van Amsterdam te roeien. Zodra we 
zeker weten met welke Amsterdamse 
vereniging we dat kunnen organise-
ren, hoort u van ons.  u  

het bijzijn van de prins. Uithoorn 
lag aan de Hollandse Waterlinie. Het 
Rechthuis, een herberg in die tijd, 
was tijdelijk een plek waar de verde-
diging tegen de Fransen werd gevoerd 
door de Staatse troepen.
In het belang van het land en de ver-
dediging op zee, moesten De Ruyter 
en juist ook Cornelis Tromp weer op 
een goede manier gaan samenwer-
ken. Tromp was lange tijd ontslagen 
geweest uit de zeedienst. 

Iets waarschijnlijker is dat De Ruyter 
met zijn echtgenote prins Willem III 
bezocht in diens hoofdkwartier in Bo-
degraven. Het hoofdkwartier (leger-
kamp) van Prins Willem III van Oran-
je lag in dat jaar tussen Nieuwerbrug 
en Bodegraven. Op de terugreis van 
De Ruyter naar Amsterdam passeerde 
hij Uithoorn waar hij de veldmaar-
schalk prins Johan Maurits ontmoette. 
u (schilderijen eigendom Rijksmuseum).
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Johan Huizinga

Virusvrij toerroeien in 2022

NU EN HISTORIE

(vervolg van pag.6)

Cornelis Tromp en
Michiel de Ruyter
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 Tijdens de algemene ledenvergadering 
die op 2 december via Zoom wordt 
gehouden, presenteert het bestuur naast 
de gebruikelijke begroting, vlootplan, 
bestuurswijzigingen en een nieuw lid 
van verdienste ook een (nieuwe) toe-
komstvisie.

Herstel van het ledenbestand, dat door 
corona flink is afgenomen, is uiteraard 
een punt van aandacht. Het bestuur ziet 
het ledental graag weer groeien naar 
750. Verder meldt het plan dat Tromp 
financieel gezond gehouden moet wor-
den en dat blijvend geïnvesteerd moet 
worden in de vloot.

Verder aandacht voor de inzet van 
vrijwilligers, maar zo nodig worden 
ook betaalde krachten ingezet. Niet 
helemaal nieuw, maar wel verder uitge-
werkt, zijn de plannen voor vervanging 
van een deel van de accommodatie en 
de energietransitie. 

Op het gebied van instructie zijn er 
plannen om de kwaliteit omhoog te 
brengen en mogelijk de instructietijd te 
verkorten. Tot slot wordt ook gekeken 
naar het belang van de sociale functie 
van de vereniging en zijn veiligheid 
en verbetering van de communicatie 
punten van aandacht. 

Bij de plannen van de accommodatie-
adviescommissie gaat het om het 
vervangen van de oudbouw tussen 
het faciliteitengebouw (werkplaats, 
kleedkamers en indoorruimte) en de 
oude loodsen. In de oude laagbouw 
waren ooit onder andere de kleedka-
mers en later de bestuurskamer. Behalve 
de kleedkamer, wc en douche voor 
het aangepast roeien wordt het hele 
gebouw nu gebruikt als bergruimte. 

Al lang bestaat de wens hier een boten-
berging van te maken, maar het huidige 
gebouw is hiervoor niet makkelijk 
geschikt te maken; vandaar dat groter 
is gekeken en er schetsen zijn gemaakt 
voor een functioneel gebouw met een 
verdieping erop voor indoortrainingen. 
Uiteraard kan dit niet van de ene op de 
andere dag worden gebouwd, dat moet 
wachten tot er weer geld kan worden 
vrijgemaakt. 

De schetsen zijn, net als de overige 
plannen, te vinden op de website. 
Inloggen als lid en dan in de biblio-
theek naar ALV. 

Uitgangspunten
• Bouwbudget van 500 K inclusief      
  zonnepanelen
• Eenvoudige draagconstructie
• Lichte uitstraling
• Ledenwerkplaats moet goed    
  bereikbaar blijven
• Verkeersruimte met veel daglicht als  
  aansluiting met faciliteitengebouw
• Buitenplein handhaven
• Eigen energie opwekken: Dak geschikt 
maken voor aanbrengen zonnepanelen

Programma van Eisen
Onder te brengen functies:
• Botenberging geschikt voor 
   tweetjes
• ART-ruimte: kleedkamer, douche en     
  toilet • Afschrijfruimte
• Berging voor o.a. toerroeicommissie
• Fitnessruimte

Fred Wittkampf behaalde 
een zilveren blik op de 
SilverSkiff in Turijn

Midden Frank Verhulst (goud), rechts 
Jan Bruijn (brons) en Fred Wittkampf 
links (zilver).
‘Toevallig’ de enige 3 NL’s van de 
15 MMH deelnemers: 7 ITA, 3 NED, 
2 GBR, 2 Fr, 1 GER. 
Silverskiff is een skiffwedstrijd in 
Turijn op de Po met een keerboei na 
5,2 km. Dit jaar waren er plm. 550 
deelnemers. 

Redactie / Marit Versteeg

Bestuur kijkt in de toekomst
Ledenaantal, instructie, nieuwbouw



In nummer TM 7 besteedden wij 
aandacht aan het digitaliseren 
van oude Tromp-dia’s door Ruud 

Korswagen. In deze uitgave nog een 
aantal leuke afbeeldingen.
u
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BIJZONDER

Redactie

Tromp-dia’s - serie 2
Periode 1959 - 1968

Boven: houten Aukema wherry’s die tewater 

gebracht worden (1961). 

NB: de steiger toen had een stenen platform 

tegen de loods aan, een houten drempel en een 

betonnen steigerdeel dat nog tot een paar jaar 

geleden dienst deed.

Links: nieuwbouw voor de toenmalige toiletten, 

douches en bestuurskamer (1965).                

Boven: Bump-races bij Naarden (1959). 

Onder: oefenen op het kanaal. Het coachpad 

zag er toen nog heel begaanbaar uit.               

Eigen vervoer.

De vereniging beschikte nog niet over een 

botenwagen.

Voor wedstrijden of tochten moest er gesleept 

worden (1959).          

Er werden toen ook maaltijden gehouden.    

Corona was nog niet aan de orde.     

Doop van een gladde houten boot in 1967 

(Coppelstock?). Op de steiger in het wit houdt Gé 

Cramer, op dat moment voorzitter, een praatje.
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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  

 

OPZEGGINGEN PER 31.12.2021

Gewoon-lid  Lid vanaf
Jos Verdoorn  2014
Frans Kortekaas  2020
Annemiene Kempen 1994
Lies Holtrop  2012
Dik van Mourik  1996
Paula van Mourik  2005
Karin van Schaik  1988
Wil Lambo  1992
Wampe de Veer  2012
Esther Wubben  2020
Annemieke Voeten  2007
Marcus Pinzani  2019
Raymond Streumer  2014
Gerard Hissink Muller 1987
Fred Wittkampf  2008

Proefleden die hebben opgezegd:
Rosa Latour
Elvera Siemons

OVERLEDEN
Cobi Valkenburg-Hohmann

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 (2021-08)

NIEUWE LEDEN

Nieuwe seniorleden die in de instructie 
kwamen:
Dineke Peterse  1971
Marjan Schreurs  1955
Catherine Reijans  1973
Paul Audenaerd  1986
Mariëlle de Baat  1971
Marco de Keizer  1973
Laura Juijn  1976
Cathelijne Nijssen  1974
Jossje Rademaker  1970
Janneke Boverhuis  1970

Nieuwe leden met roei-ervaring:
Annika van der Meer 1985
Marien Mortier  1963

Welkom en veel roeiplezier!

OPZEGGINGEN PER 31.12.2021

Junior-lid   Lid vanaf
Nora Stokvis  2015
Wout Kruithof  2003
Max de Vries  2021
Tijmen van der Schaar 2014

Student-lid  Lid vanaf
Elke Schokking  2012
Carel van Daelen  2017

   

Evert Kruithof

LEDENADMINISTRATIE
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12 FOTO VAN DE MAAND

BBR   

Foto: Marcel Steinbach
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