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In onze eerste uitgave van dit jaar een 
bescheiden hoeveelheid actueel nieuws.
Natuurlijk kan je altijd de Tromp-site 
hiervoor raadplegen.

De commissaris materiaal kondigt in 
zijn bijdrage weer een doop aan van een 
nieuwe boot op 9 februari.
Het moet de Tromp-leden toch verheugen 
dat er in zo veel nieuw materiaal geroeid 
kan worden.

Ter bescherming van de boten wordt 
wel gevraagd om zich aan de regels te 
 houden die betrekking hebben op het 

winterweer (rood en oranje stoplicht, 
gladde steigers). 

Voor de vereniging valt de inzet van vele 
Tromp-leden niet weg te cijferen.
Binnenkort is er weer de boerenkool-
maaltijd voor de vrijwilligers.
Maar er blijft behoefte aan nieuwe 
aanmeldingen, bijvoorbeeld voor de ART, 
de barbezetting, ledenwerkplaats en 
instructie.

In dit TrompMagzine een (tamelijk) kort 
verhaal over bootbouw en roeihistorie.
In de soos zijn op dit moment mooie 
boeken te vinden over onder andere dit 
onderwerp.

                 pjb
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Zoals sommigen van jullie gezien hebben op het 
8 uurjournaal van vrijdag 11 januari is Tromp het decor 
geweest van een item over veiligheid op sportvereni-
gingen. In toenemende mate wordt de sportwereld 
geconfronteerd met meldingen van grensoverschrij-
dend gedrag. Ook de roeiwereld heeft enige tijd 
geleden de landelijke pers gehaald met een voorval bij 
een studentenroeivereniging in het noorden van het 
land. De KNRB heeft dit voorval zeer serieus genomen 
en is terecht aan de slag gegaan om dit onderwerp op 
de agenda te zetten. Op Tromp zijn al geruime tijd twee 
vertrouwenspersonen, die benaderd kunnen worden 
door iedereen die melding wil maken van een gevoel 
van onveiligheid in de breedste zin van het woord.
Grensoverschrijdend gedrag kan gaan over aanraken, 
maar ook over bijvoorbeeld intimideren, discriminatie, 
pesten en kwetsend taalgebruik.
Wij zijn blij dat de vertrouwenspersonen op het vlak 
van grensoverschrijdend gedrag geen drukke baan 
hebben, maar tegelijkertijd zijn wij ons ervan bewust 
dat er ook op Tromp sprake is van ’gezagsverhoudin-
gen’ in de relatie kind/jeugd vs. opleider/coach. In 
overleg met de vertrouwenspersonen en in lijn met de 
KNRB-gedragsregels zal Tromp de gedragsregels voor 
omgangsvormen aanscherpen. Het is daarbij goed dat 
er een klimaat is waarbij dit bespreekbaar is.

Op het gebied van privacy moet Tromp ook aan regels 
voldoen: de AVG-wetgeving heeft consequenties, die 
zo langzamerhand allemaal geïnventariseerd zijn. Op 5 
maart zal hierover een informatieavond georganiseerd 
worden, waarbij de ins en outs uitgelegd worden.

Verder zijn er nieuwe ontwikkelingen op roeigebied. 
Het ruige zusje van het glad roeien, 
het coastalroeien, verheugt zich in een toenemende 
populariteit. Er zijn al een aantal coastalroeiers van 
Muiden, die soms bij ons trainen en ook vanuit Loos-
drecht is er belangstelling. Inmiddels zijn er met beide 
verenigingen verkennende gesprekken hoe we een sa-
menwerking formeel op kunnen tuigen, waarbij zaken 
als verzekering, reserveren en veiligheid geregeld zijn. 
Een goede vooruitgang gezien het feit dat Trompers al 
meedoen met coastalroeien-events.

Een andere ontwikkeling die het bestuur serieus on-
derzoekt is het organiseren van roeiclinics in de lijn van 
Willem III. Op deze manier hopen wij meer mensen 
kennis te laten maken met de roeisport en met onze 
mooie vereniging.

Gelukkig is de winter tot nu toe niet superstreng, zodat 
er aardig doorgeroeid kan worden;  ook de ‘Harmsen’, 
de nieuwe houten wherry is vaak op het kanaal te vin-
den. Inmiddels is er weer een nieuwe boot gearriveerd 
op Tromp en deze zal ten doop worden gehouden op 9 
februari om 10.30.
Minder opvallend, maar zeker niet onbelangrijk in 
de wintertijd is dat er twee nieuwe ergometers zijn 
geplaatst en dat de andere machines up-to-date zijn. 
Bovendien staan er nu twee fietsergometers op proef.

Al met al gebeurt er een heleboel, zichtbaar en onzicht-
baar, maar met een universeel doel: veel plezier en veel 
plezierige roeikilometers maken! u

 

Edwin van der Voort, voorzitter

Uit de stuurstoel  

 www.ctromp.nl  ga naar volgende pagina ga naar inhoudspagina
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Botendoop
De doop van de ‘Harmsen’ op nieuw-
jaarsdag was een groot succes. Onder 
het voorwendsel van de nieuwjaarsre-
ceptie had ik Arvid Harmsen persoon-
lijk uitgenodigd, zonder dat hij wist 
dat er een boot naar hem zou worden 
vernoemd. Wat was het mooi dat 
Arvid (o.a. oud-voorzitter, initiatief-
nemer van het veteranenroeien, en de 
man die samen met anderen aan de 
basis stond van de TBR-organisatie) zo 
in het zonnetje werd gezet!
Dank aan Maarten Pannevis voor de 
voorbereiding en de toespraak met 
grappige anekdotes. Een hele mooie 
behouden vaart toegewenst aan onze 
nieuwe dubbelwherry, de ‘Harmsen’. 

Nieuwe C2+/3x  
Wellicht heeft u de aankomende nieu-
we boot al zien liggen aan de zijkant 
van loods 1. Een nieuwe C2x+/3x 
van de werf van Wiersma. Een zeer 
snelle boot, net als de Valkenburg. De 
doop zal worden uitgevoerd door 
niemand minder dan Geert Cirkel, 
uiteraard met een voorwoord van 

Edwin van der Voort. Vervolgens zal de 
boot worden voorgeroeid door onze 
Elfstedentochtwinnaars en topmasters. 
Wij nodigen u van harte uit voor deze 
botendoop op zaterdag 9 februari om 
11.00 uur. 

Rood, oranje en groen 
Het is fijn dat iedereen goed kijkt 
naar het verkeerslicht op de site, of bij 
het afschrijven van de boot. Rood en 
oranje zijn duidelijke kleuren die aan-
geven dat we respect moeten hebben 
voor de weersomstandigheden. Daar-
bij is gezond verstand ook gewenst bij 
groen licht: bij harde wind, mist, en 
sneeuw maar ook bij gladde steigers. 
Helaas horen we in het nieuws wel-
eens vreselijke verhalen over roeiers 
die in moeilijke weersomstandighe-
den niet terugkomen. Gelukkig gaat 
het op Tromp goed en zijn we alert. 
Beter voorkomen dan genezen: voor-
kom ellende en roei een keer droog 
op de ergometers. 
Het is best een bijzonder gezicht als 
ploegen het water op gaan met slechts 
enkele graden boven nul, maar ik 
hoop dat iedereen daarbij goed na-
denkt of het wel zo verstandig is, voor 
zichzelf, maar ook voor het behoud 
van onze boten. 

Onderhoud Ergometers 
Er zijn tien ergometers onderhouden 
en twee nieuwe ergometers bijge-

komen. Ook zijn er twee Ergobikes 
bijgezet. Deze zijn met name bedoeld 
voor roei(st)ers die last hebben van 
de rug. Dan is dit een goede manier 
om te blijven trainen op niveau, net 
als het trainen op de ergometer. 

George 
De George is geen gebruiksvoorwerp 
voor iedereen, maar echt bedoeld 
voor degenen die daartoe bevoegd 
zijn. Ook kan niet iedere ploeg zo-
maar gevolgd worden door George. 
Bij twijfel graag mij of de wedstrijd-
commissaris om toestemming vragen. 
De George wordt goed gebruikt. Dat 
wil zeggen, veel gebruikt. Volgens de 
onderhoudsmonteur is de motor in 
goede conditie. Dit komt doordat de 
motor elke keer flinke afstanden vaart 
en goed op temperatuur komt. Twee 
jaar geleden is er groot onderhoud 
gedaan. Jaarlijks is er klein onderhoud 
nodig en moet de aanslag op de drij-
vers worden verwijderd. 
En dan was er nog een aanvaring 
tegen 
de kant, 
waardoor 
er een 
reparatie 
nodig was. 
Inmiddels 
is de George weer tiptop in orde voor 
een nieuw seizoen. Wees er trots en 
zuinig op. 

De George is niet makkelijk te sturen: 
hij reageert vaak heel indirect of juist 
direct als je alleen vaart.
Ik wil iedereen adviseren om be-
dachtzaam en rustig met de George 
om te gaan. Of ga gewoon ouderwets 
fietsen met een megafoon. 
Last but not least: het is wel de bedoe-
ling dat er bijgetankt wordt. 

Botenwagens 
De botenwagens zijn in winterslaap. 
Mooi tijd om er een rondje omheen 
te lopen. De wherrywagen zal met de 
komst van de nieuwe houten wherry’s 
aangepast worden en gaat hopelijk 
nog even mee. 
De grote en kleine botenwagen zijn 
nog vies maar daaronder zijn het twee 
mooie 
sterke en 
solide 
aanhan-
gers. Ook 
hierbij 
geldt dat 
het gebruik bepaalt hoelang ze mee 
gaan. Het zijn de kleine dingen die 
het verschil maken. Zo was het slot 
van de dissel kapot teruggelegd. Graag 
een volgende keer er een schademel-
ding van maken, dat is wel zo fijn 
voor de volgende gebruiker. 

Roeigroet Reinout u
(commissaris.materiaal@ctromp.nl)

BESTUURSMEDEDELING

Reinout van Vliet

Bericht van de
commissaris 
materiaal 
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Tijdens de nieuwjaarsreceptie werd 
de Harmsen ten doop gehouden (lees  
ook het verslag van de materiaalcom-
missaris pagina 4).
Maarten Pannevis hield een gloedvol 
betoog over Arvid Harmsen en zijn 
verdiensten voor Tromp en doopte 
daarna de boot.

De voorroeiers waren Peter van de 
Bilt, Hetty Goutier en stuurman 
Martin Nieuwenhuijse (allen lid toer-
commissie).Een jaar geleden is er veel 
geïnvesteerd en werd de soos radicaal 

verbouwd. 
Gebleken is dat de nieuwe moderne 
soos goed functioneert, ook bij grote 
evenementen. En de wens van veel 
Trompers om lekkere koffie in ver-
schillende versies te serveren, naast de 
kannen koffie, is vervuld. 

Aan de hand van de omzetcijfers con-
stateren we dat veel Trompers de weg 
naar de soos goed kunnen vinden en 
genieten van het assortiment dat gebo-
den wordt. Hierdoor was het in 2018 
ook mogelijk de begrote afdracht aan 
het bestuur te realiseren. Dit stemt tot 
grote tevredenheid, want de geleende 
gelden moeten uiteindelijk ook weer 
worden terugverdiend.

Afgelopen jaren was het lastig om alle 
bardiensten gevuld te krijgen. Helaas 
vindt een beperkt aantal leden het niet 
nodig om de verplichte bardienst te 
verrichten en laat verstek gaan. Het 
bestuur heeft aangegeven deze groep 
aan te willen spreken op hun verplich-
ting. 
Het aantal te vervullen bardiensten per 
week groeit, omdat het steeds drukker 
wordt op Tromp. Daarom is afgelopen 

najaar een tweede bardienst op woens-
dagochtend geïntroduceerd, omdat er 
steeds meer leden op woensdagoch-
tend roeien én koffie drinken.
Omdat ook de ledenwerkplaats een 
tekort aan vrijwilligers heeft, is in 
de laatste ALV besloten dat alle leden 
vanaf dit jaar drie vrijwilligersdiensten 
(bar- of klusdiensten) per jaar dienen 
te verrichten. 

Gelukkig zit er in het bouwbudget 
nog ruimte om dit jaar nog wat meu-
bilair aan te schaffen. 
We hebben de indruk dat de overgang 
van contante betaling naar uitsluitend 
pinbetalingen goed verloopt. Het 
komt de veiligheid ten goede en de 
kans op misbruik is veel kleiner.
Voor vragen, opmerkingen, suggesties 
en interesse in de sooscommissie staat 
de sooscommisie open.

Frans van Geest
penningmeester sooscommissie
u

Redactie - foto’s Yolande Krooshof

Doop van de Harmsen
Nu nieuw in de vloot een MAC-wherry

BOTENDOOP SOOSCOMMISSIE

Frans van Geest

Onze soos
Tevredenheid
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De TM-redactie besteedt regelmatig aandacht 
aan onderwerpen die de roeitechniek betreffen. 
In dit kader hebben we Marit Versteeg – die 
betrokken is bij de TIC – verzocht iets over het 
afstellen van het voetenbord te vertellen.

Om de roeibeweging goed te kun-
nen uitvoeren, is het nodig dat de 
boot past bij de roeier. Omdat er veel 
mensen met één boot varen, zijn 
de boten afgesteld op gemiddelde 
waarden. Zorg dat je in een boot stapt 
die past bij jouw gewicht. Daarna kan 
je de boot zoveel mogelijk voor jou 
op maat maken door het voetenbord 
op de juiste plek te zetten. Alleen dan 
kun je een effectieve roeihaal maken. 
Houd tijdens het verzetten van het 
voetenbord je riemen tussen je buik 
en je knieën. Dat geeft stabiliteit. 

Hoe stel je een voetenbord af?

Bij het scullen:
• Ga in de uitpikhouding zitten, houd 
je buik in, leun iets achterover, zoals 
bij een normale uitpik. Laat je bladen 
drijven op het water. Houd je duimen 
op de kopse kant van de riemen. De 
duimen moeten nu ter hoogte van je 
onderste ribben uitkomen. Zorg dat 

je tussen je handen een vuistbreedte 
ruimte hebt. Ervaren roeiers kunnen 
de riem zo nét langs hun lichaam 
halen. (Onervaren roeiers liever net 
niet, anders kunnen ze makkelijk 
omslaan.)
• De totale hoek die een scullriem 
maakt is ongeveer 105 graden: 70 
graden voor en plm. 35 graden achter 
de orthogonaal*.  

Bij het boordroeien:
• Ga rechtop zitten, met je benen 
gestrekt, voeten in het voetenbord, de 
rug  rechtop en je armen gestrekt. In 
deze houding moeten de riemen bijna 
loodrecht op de boot staan; net niet 
loodrecht, maar met de handles iets 
naar je toe. Bij boordroeien moeten de 
handen bij de uitpik aan weerszijden 
van het borstbeen uitkomen.
• De totale hoek die een boordriem 
maakt is ongeveer 90 graden: 60 voor 
en 30 achter de orthogonaal*.
* orthogonaal: loodrecht op elkaar

Voor beide bootsoorten geldt:
• Kijk vervolgens hoe je zit in de 
inpikhouding. Zorg dat je goed zit, 
ingebogen en groot en rijd helemaal 
op, tot de heupen ongeveer naast de 
dolpen zitten. Als het goed is, staan 
je onderbenen nu (vrijwel) verticaal, 
met de knieën boven de enkels (als bij 
een echte inpik). Bij het boordroeien 
volgen je handen de riem, en komen 
de knieën iets uit elkaar. 

• Zorg dat je bij het roeien de voor- 
en achterstops niet raakt. 

Als het voetenbord te ver van je af-
staat, is een goede uitpik niet te doen. 
Als het voetenbord te ver naar je toe 
staat, kan je geen lange halen maken. 

Bij het ploegroeien moeten de riemen 
zoveel mogelijk de hele haal parallel 
aan elkaar blijven. Een stukje minder 
oprijden kan wel, minder ver uittrap-
pen niet. 

In sommige boten kan de hoogte van 
het voetenbord versteld worden. Stel 
die hoogte zo af, dat je onderbeen 

ROEITECHNIEK

Marit Versteeg 

Voetenbord stellen

Door de voetensteunen op de goede hoogte te 

zetten (als deze instelbaar zijn) kun je oprijden 

tot je onderbeen v erticaal staat.

Bovenste foto: goed.

Onderste foto: niet goed (te hoog afgesteld).

4
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zoveel mogelijk verticaal komt. Zet je 
voetenbord niet te hoog, dan neem je 
het risico je knieën te overstrekken en 
dat veroorzaakt knieklachten. 

We hebben te maken met allerlei 
mensen: groot, dik, dun, noem maar 
op. Soms is afstellen daardoor moei-
lijk. Voor kleine roeiers kan het helpen 
wat lengte te maken door gebruik van 
een zitkussentje op het rolbankje. 

Marit Versteeg is instructeur en coach. Ze 
volgde in 2007 een instructeursopleiding 
(RI-3) bij de KNRB. Samen met Nelly 
Kostelijk en Marjolijn Kreuning geeft ze twee 
keer per jaar de Tromp-instructuerscursus 
(TIC). Tot eind vorig jaar was ze bestuurslid 
Opleiden.

Klikringen
Ervaren roeiers kunnen in het gladde 
materiaal ook de hoogte van de dol 
wijzigen door klikringen te ge-
bruiken, om op de juiste hoogte te 
kunnen aanhalen. Je zet de dol hoger 
door er een klikring onder te schui-
ven, of lager door ze erboven te plaat-
sen. Zorg er wel voor dat je de dollen 
aan beide kanten verstelt, anders krijg 
je de boot niet meer in balans. u

ROEITECHNIEK NIEUWSINSTRUCTIE

 ga naar inhoudspagina

Nelly Kostelijk

TIC voorjaar
in april en mei

Webredactie

Nominatie van 
Nelly Kostelijk

Onze enthousiaste instructeur en 
coördinator van de basisinstructie Nelly 
Kostelijk is door de KNRB genomineerd 
als ‘Instructeur van het jaar’. 
Niet alleen organiseert Nelly al twintig jaar 
‘haar’ instructiegroep op de woensdag-
morgen, ook op vrijdagochtend biedt ze 
roeiers de gelegenheid extra te roeien, ze 
geeft de Tromp-instructeurscursus (TIC) 
en ze begeleidt beginnende instructeurs. 

Daarnaast organiseert ze de instroom van 
nieuwe leden voor de basisinstructie naar 
de verschillende instructiegroepen en de 
inzet van TIC-instructeurs. ’s Zomers staat 
ze elke maandagavond paraat om
instructie in glad materiaal te geven.

Er zijn door de roeibond drie instructeurs 
genomineerd voor de titel ‘Instructeur van 
het jaar’. Tijdens het instructeurscongres 
op 6 februari wordt de winnaar bekendge-
maakt. Het bestuur is nu al trots dat Nelly 
bij de genomineerden hoort.

(zie ook pagina 8)

Als je te hoog uitkomt, zoals op foto 4, kun je 

een kussentje gebruiken.

De TROMP-INSTRUCTIECURSUS  
voorjaar 2019
wordt gehouden op maandag 29 april en 
6 mei om 19.30 uur in de soos.
Zaterdag 4 en 11 mei 13.00 uur op het 
water.

De cursus is bedoeld voor degenen die 
het diploma S2 en St2 (scullen in een 
gladde 4 en 2) willen halen.
Na het volgen van de cursus ga je 
25 keer lesgeven bij volwassenen of 
jeugd.
Daarna krijg je zelf weer les.  
Afroeien kan als je oranje kaart vol is.
Er is plaats voor 20 cursisten. 

Kleding: in de soos: gemakkelijke kleding 
i.v.m. gebruik ergometers.
Op het water: roeikleding en warme 
kleding voor op het vlot.
Pen en papier meenemen. 
Kosten 6 euro voor lesmateriaal en 
koffie en thee.

Je kunt je per e-mail opgeven onder 
vermelding van de examendata van S1 
en St1 bij: 
Nelly Kostelijk      
kostelijk.roei@gmail.com 
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De manier waarop de ART is georgani-
seerd blijkt een voorbeeld voor andere 
roeiclubs. Na een intakegesprek en bij 
geschiktheid, krijgen de roeiers, die 
uiteenlopende handicaps hebben, tien 
lessen van Michiel, Franny en andere in-
structeurs. Daarna verzamelen de roeiers 
zelf een groepje om zich heen, dat om 
de beurt met hen gaat roeien. Iedere dag 
tref je wel ART-roeiers met hun begelei-
ders aan op het vlot. Met veel beperkin-
gen kun je toch roeien. ART-roeiers die 
de slag te pakken hebben kunnen ook 
met een C4 en soms met een gladde 
vier mee op pad. Van hen zijn diverse 
voorbeelden op Tromp te vinden.

ART is sporten

ART-roeien is geen bezigheidstherapie. 
Er wordt geleerd en gesport. En natuur-
lijk gaat het ook hier uiteindelijk om het 
plezier. De insteek is, behalve zo goed 
mogelijk te leren roeien, dat mensen 
die door hun handicap toch vaak een 
beperkte sociale omgeving hebben, 
weer tussen de mensen komen. Een van 
de ART-roeiers, die veel fysieke beper-
kingen heeft, is nu de trotse coördinator 
van de woensdag- en donderdaggroep 
geworden. 

Op naar het voorjaar

De organisatie is in handen van Franny 
Lankreijer, Michiel ten Brink en de 
dagcoördinatoren en er is gelukkig een 
grote groep Tromp-leden die zich heeft 
verbonden aan de ART. Dat betekent dat 
zij één keer in de 5/6 weken aan de 
beurt zijn om te roeien. Nu het voorjaar 
eraan komt verwachten wij een toeloop 
van nieuwe ART-roeiers en wij zoeken 
dan ook nieuwe mensen die zo nu en 
dan willen assisteren. Je kunt je indivi-
dueel opgeven, maar bespreek het ook 
eens met je ploeg. De leden van de ploeg 
roeien dan om de beurt, bijvoorbeeld 
aansluitend of voorafgaand aan het 
eigen blok eens in de zoveel weken met 
een gehandicapte roeier.

Waardering alom

Het kost je niet veel tijd, je wordt bui-
tengewoon gewaardeerd en je maakt het 
mogelijk voor een gehandicapte om ook 
lekker te roeien. Het kan op jouw tijd, 
en nogmaals: samen met een ploeg is 
het misschien 6 of 7 keer per jaar. Op-
geven bij:  Michiel ten Brink: michielten-
brink@hotmail.com / 06 53796651
Franny Lankreijer: fhmlankreijer@gmail.
com  / 06 47856812   u

        

De KNRB organiseerde op woensdag 
6 februari een congres voor roei-
instructeurs om kennis te vergroten, 
te leren van elkaar en van verschil-
lende experts.

Tijdens het congres zijn er twee 
workshoprondes. De workshops zijn 
ingedeeld in verschillende thema’s. 
Een van de onderwerpen wordt ver-
tolkt door ‘onze’ Saskia Teppema.

De cursist, de instructeur en de coach 
door Saskia Teppema
Iedereen die les geeft heeft soms 
behoefte aan feedback van een 
collega-instructeur. Tijdens een aantal 
praktische oefeningen kruip je afwis-
selend in de huid van een cursist, 
een instructeur en de coach (van de 
instructeur) en ga je je effectiviteit 
en vaardigheid als instructeur/coach 
verbeteren. 

Saskia Teppema is commissaris opleiden bij 

Cornelis Tromp in Hilversum. Ze roeit in alle 

nummers: met een damesploeg in de acht en 

met een wedstrijdploeg traint ze mee, meestal 

in viertjes. Ze geeft les aan volwassenen en 

jeugd, aan beginners, skiffeurs, glad skull en 

boord. Op Tromp organiseert ze de vervolg-

opleiding voor instructeurs. Ze heeft een paar 

jaar geleden RI-3 behaald bij de KNRB.

ROEI-INSTRUCTEUR VAN HET JAAR
Tijdens het congres kunnen de 
aanwezigen stemmen op de genomi-
neerde instructeurs. Aan het eind van 
het congres wordt de winnaar bekend 
gemaakt.

Genomineerde instructeurs
NELLY KOSTELIJK
Nelly coördineert al ruim 20 jaar de 
hele basisopleiding van HRV Cornelis 
Tromp, die bestaat uit 60 cursisten. 
Naast de basisopleiding coördineert 
ze voor sommige gehandicapten het 
aangepast roeien.

Naast het begeleiden van roeiers 
begeleidt ze ook andere Tromp-leden 
die instructie willen geven. Ze geeft 
twee keer per jaar een instructeurs- 
cursus die ze samen met een paar 
mede-instructeurs ontwikkeld heeft.

HANS LELIVELD, Nautilus
Hans is al jaren zeer actief roei-in-
structeur bij de jeugd van RV Nautilus. 

JAAP BARUG, Poseidon.
u

INFORMATIEF

Redactie

KNRB-roei-instructeurscongres
Nominatie ‘instructeur van het jaar’

Michiel ten Brink

Wat kan jij doen voor Aangepast 
roeien (ART) op Tromp
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De roeihandicap blijft een wat ondoor-
grondelijk instrument bij het BBR. 
Wat extra uitleg over het hoe en vooral 
waarom kan daarom nooit kwaad. 
De handicap is niets anders dan een 
aantal seconden dat deelnemers bij het 
Brug tot Brug Roeien mogen aftrek-
ken van hun tijd. De filosofie erachter 
is eveneens simpel: relatief onervaren 
of technisch minder bedreven roeiers 
krijgen wat extra seconden aftrek om 
zich zo toch te kunnen meten met de 
ervaren wedstrijdroeiers bij wie het 
allemaal vanzelf lijkt te gaan. Gebrek 
aan ervaring en techniek wordt ermee 
gecompenseerd, zodat je uiteindelijk 
alleen de pure krachtsverschillen tussen 
de roeiers meet. 

Overbodig
Waarom is zo’n handicap nog nodig, 
want de verschillen in geslacht, leef-
tijd en boottypen worden toch ook al 
gecorrigeerd? Jazeker, maar de krachts-
verschillen tussen mannen en vrouwen 
en tussen oudere en jongere roeiers zijn 
objectief meetbaar. En dat geldt ook 
voor de verschillen in snelheid tussen 
boottypen. Aan de hand van de gemid-
delde tijdsverschillen per categorie bij de 
vele wedstrijden op de 2000 meter zijn 
objectieve correctiefactoren ontwikkeld.  

Maar ervaring en techniek kan je niet 
objectief meten, want de ene roeier leert 
nu eenmaal veel sneller dan de andere. 
Daarom wordt de roeihandicap toege-
past. Zo krijg je, als je nooit eerder een 
BBR hebt geroeid, bij je eerste deelname 
standaard 30 seconden aftrek. Maar stel, 
je bent wel degelijk heel ervaren en je 
zet een toptijd neer, dan lijkt die 30 
seconden extra aftrek oneerlijk. Geen 
probleem, want je handicap wordt na 
elk BBR bijgesteld. Hij daalt naarmate 
je beter roeit en stijgt als je minder 
presteert dan gemiddeld. Er wordt ge-
keken naar hoever je onder of boven de 
dagnorm zit. Dat is het gemiddelde van 
alle tijden die op die dag zijn neergezet 
minus 30 seconden. 

Gestraft en beloond
Je wordt dus gestraft als je steeds sneller 
roeit dan gemiddeld omdat je handicap 
dan tot 0 daalt. En je wordt beloond als 
je de vorige avond zwaar bent doorge-
zakt, met moeite de eerste brug haalt 
en een tijd ver boven het gemiddelde 
neerzet. Jazeker, want dan stijgt je han-
dicap naar maximaal 90 seconden. Be-
loond voor goed en gestraft voor slecht 
gedrag? Zo lijkt het inderdaad, maar de 
gedachte erachter is een heel andere. 

Het uitgangspunt is dat ervaren roeiers 
vrij constant snelle tijden neerzetten en 
dus eigenlijk geen handicap nodig heb-
ben. Technisch minder begaafde roeiers 
worden veel meer gehinderd door 
bijvoorbeeld hoge golven bij veel wind 
of door een slechte dag waarop hun 
techniek het opeens laat afweten. Hun 
tijden zullen daardoor meer uitschieters 
vertonen naar boven en beneden. En de 
roeihandicap is een ideaal middel om 

die uitschieters te compenseren en af 
te vlakken. En laat dat feestnummer van 
zonet de handicap dan maar zien als een 
positieve impuls om niet meteen al z’n 
kansen in het klassement te verspelen. 
Hij kan zich bij het volgende BBR vrij 
makkelijk revancheren na een avondje 
spa of appelsap. 

Meer info op de Trompsite > Recreatie > 
BBR > Informatie

BBR-INFO

 ga naar volgende pagina

Johan Huizinga

De zin en onzin van 
de roeihandicap 

Voor het Tromp-archief zijn (oude) waardevolle voorwerpen leuk om die eens tentoon 

te stellen. Aart Box zou het op prijs stellen als deze voorwerpen bewaard blijven.

Leuk om eens in de vitrine bij de ingang te laten zien.

In de vroegste jaren van Tromp nog houten steigers (foto uit archief).

 ga naar inhoudspagina
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Eeuwenlang heeft de mens gebruik-
gemaakt van boten om mensen, 
goederen en dieren te vervoeren. Vaak 
was dit eenvoudiger en  efficiënter 
dan het vervoer langs de slecht 
berijdbare  wegen in de Oudheid en 
 Middeleeuwen. In ons land met zijn 
vele drassige gebieden was dat zeker 
het geval.

Vondsten van bijvoorbeeld boom-
stamkano’s daterend van duizenden 
jaren voor Christus bewijzen dat 
de mens toen al het water opzocht. 
De kano’s werden gehakt uit grote 
bomen en konden een zeer beperkt 
gewicht vervoeren. Meer inhoud en 
draagkracht werd verkregen bij het 
maken van boten die opgebouwd 
waren met latjes en twijgen en aan 
de buitenzijde bedekt werden met 
runderhuid. In het algemeen werden 
de bootjes gepeddeld, soms kennelijk 
toch ook geroeid in West-Europa.
Boten die later gebouwd werden uit 
houten planken hadden meer draag-

vermogen. 
Overblijf-
selen van 
dergelijke 
boten zijn 
gevonden 
in Enge-
land langs 

de Humber en in Scandinavië. 

Het Middellandse Zeegebied kende in 
de eeuwen voor en na het jaar nul 
ook al veel scheepstypen die gezeild 
of geroeid werden.

In Nederland hebben we vondsten 
van houten schepen langs de rivier de 
Oude Rijn. Een aantal vondsten zijn 
gedaan bij Woerden en Zwammer-
dam. Een Romeins schip dat gevon-
den werd bij Woerden had een lengte 
van 30 meter en een breedte van 4 
meter. 

In Noorwegen en Denemarken zijn 
ook veel vondsten gedaan. Bij Halsnoy 
ontdekte men een bootje daterend 
van 400 na Chr. Hiermee denkt men 
misschien de oudste roeiboot ge-
vonden te hebben. De lengte is 5,45 
meter en de boot kon geroeid worden 
door twee personen  De naden waren 

afgedicht 
met wol. 

In het 
moeras-
gebied 
bij het 

Deense Sønderborg trof men een 
overnaads schip aan met een lengte 
van 23 meter (Nydam-boot, datering 
circa 320 na Chr). Het schip kon wel 
door dertig man geroeid worden 
(geen mast en zeil).
Dergelijke boten werden gebouwd 
van planken die gehakt werden uit 
grote bomen. 
Belangrijke onderdelen werden van 
verschillende houtsoorten gemaakt. 
Verbindingen werden gemaakt met 
houten pinnen en ijzeren klinknagels. 
Kieren werden gedicht met runder- 
of schaapshaar, mos of wol in teer 
gedrenkt.

Van de 
Vikingen 
is bekend 
dat ze zee-
waardige schepen wisten te bouwen. 
Uit de elfde eeuw zijn in het museum 
van Roskilde een aantal zogenaamde 
Skuldelev-schepen te bewonderen. 
Een van de schepen is circa 30 meter 
lang en 3,70 meter breed en kende 
roeiplaatsen voor zestig man en kon 
ook gezeild worden.
In dit overzicht hoort ook de ‘kerk-
boot’ thuis. Dit soort schip werd al 
lang gebruikt voor het vervoer van 

handelsproducten eer de naam kerk-
boot opdoemde; pas na de kerstening 
na 1300 werd dit type schip ook ge-
bruikt voor het vervoer van personen 
van de ene plek naar de andere voor 
het kerkbezoek.

Door de ontwikkeling van handel 
over zee in de Middeleeuwen ont-
stond ook weer behoefte aan bepaalde 
typen sloepen. 
Een sloep aan boord van een groter 
zeilschip werd ‘wherry’ genoemd; de 
herkomst van de 
naam wherry is 
onbekend.

In Londen kende 
men de Theems-wherry. Aan dit type 
boot zijn de  ‘watermen’ verbonden. 
De ‘watermen’ waren roeiers die met 
hun wherry personen overzetten op 

de Theems toen Londen nog nauwe-
lijks bruggen kende. Hun wherry was 

een zware 
overnaad-
se brede 
roeiboot 
naar 
Noors 
model, 
geschikt 

ROEIHISTORIE

Redactie / pjb

Van kano tot skiff
Een korte botenbouwhistorie

 ga naar volgende pagina ga naar inhoudspagina



ROEIHISTORIE

 ga naar volgende pagina ga naar inhoudspagina

voor het vervoer van acht personen. 
De passagiers stapten via de punt op 
de wal of in de boot.

Begin negentiende eeuw kwam pas 
het recreatief roeien in een wherry in 
zwang. De bootjes werden slanker ge-
bouwd en men stapte in via de zijkant 
(circa 1850). Dit type schip werd de 
Theems-skiff genoemd. De lengte was 
circa 7,90 meter lang en 1,15 breed. 
Rijke lieden lieten zich roeien. Roeien 
als sport kwam later aan de orde.

Sloepen werden 
gebruikt voor 
het vervoer van 
en naar zeil- of 
stoom schepen, 

maar ook als loodsboot. In de ach-
tiende eeuw werden ook sloepen 
gebouwd die geschikt waren voor het 
redden van drenkelingen.
De Cornish Pilot Gig is zo’n boot. Dit 
type vind je in ieder geval bij de Scilly 
Eilanden. Ze hadden een vaste bank 

en de 
riemen 
lagen 
in het 
boord; 

de inrichting van de boot was gericht 
op boordroeien.
Halverwege de negentiende eeuw 
werd de gig populair als wedstrijd-
boot. De laatste jaren worden gigs uit 
polyester materiaal gebouwd.

Ook in Nederland worden wedstrij-
den georganiseerd voor sloeproeien. 
Een heel bekende race is de Harlin-
gen-Terschellingrace en die vanuit 
Muiden rond Pampus. Deze sloepen 
hebben de kenmerken van de oude 
reddingsboten en walvissloepen.

De ontwikkeling van de boten voor 
de roeisport zette zich na het mid-
den van de negentiende eeuw in snel 
tempo voort. Men experimenteerde 
met de vormen en materialen. In 
ieder geval werden de wedstrijdboten 

smaller en 
lichter. Het 
bouwen van 
smalle boten 
kon alleen 
plaatsvinden 
met de toe-
passing van 
de outrigger, 
omdat een 
draaipunt op 

het boord niet meer mogelijk was. 
In 1828 werd al een outrigger-con-
tructie bedacht en na 1845 werd deze 
optimaal toegepast. Ook de vorm 

van het blad en de riem veranderde 
langzamerhand. 

De techniek van het roeien kreeg 
ook aandacht. Om een lange haal te 
kunnen maken – men roeide nog met 
een vaste bank – bedacht in Amerika 
John Babcock dat hij dat kon bereiken 
door een glijdend bankje (sliding 
seat, 1857) te installeren. De smalle 
boot waarin hij dit toepaste werd 
single scull genoemd, bij ons bekend 
als skiff.
Intussen had men ook een oplossing 
gevonden om de houten dollen te 
vervangen: de draaiende metalen dol 
werd rond 1874 ingevoerd. 
Ook Tromp kent nog bij een wherry 
die scull en boord geroeid 
kan worden dollen met 
een  dubbele uitvoering.

In 1877 werd een patent 
toegewezen aan Michael Davis voor 
de uitvinding van de glijdende rigger, 
waarbij het bankje stil staat en de rig-
ger dus beweegt bij de haal. In 1946 
bouwde George von Opel ook een 
skiff met een glijdende rigger, maar 
pas in 1981 toen de bekende Duitse 
skiffeur Peter-Michael Kolbe met 
een dergelijke skiff wereldkampioen 
werd, kreeg deze constructie de volle 
aandacht. Bij wedstrijden worden 
de glijdende riggers vooralsnog niet 
toegestaan. 

In de Nederlandse Volans-boten, 
waarvan ook een model op Tromp te 
gast is geweest, is deze constructie 
standaard.

De wherry’s die tot nu toe op Tromp 
in gebruik zijn, zijn gebouwd door 
Jan van der Kleij (), bootsman bij 
onze vereniging 1980-2014). Deze 
polyester wherry’s zijn gemaakt in 
een mal die ontleend was aan de 
vorm van een van de houten wherry’s 
die ooit gebouwd waren door de 
vorige bootsman Aukema.

Voor de nieuwe soort wherry’s die 
professioneel gebouwd worden valt 
men ook terug op oude rompvormen 
die uitstekende kwaliteiten hadden. 
Met moderne computertechnieken 
kan men de uitvoering van deze roei-
boten optimaliseren. Binnenkort ver-
wacht men op Tromp twee wherry’s 
– de zogenaamde MAC-boten –  aan 
de vloot toe te voegen.

Vrij recent groeit de aandacht voor de 
wedstrijdboten met een zelfl ozende 
kuip, die gebruikt worden bij het 
coastalroeien (zie TM 8, 2018). Ze 
zijn iets breder dan de C-boten en 
kunnen uitgevoerd zijn voor één, 
twee of vier roeiers. Sinds 2010 wor-
den door de FISA wereldkampioen-
schappen georganiseerd voor dit type 
boten. u
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Innovatie

In een land hier niet ver vandaan, 
vertelt een schooljuf aan de moeder 
van Poes Minoes dat ze heel goed haar 
best doet op school. ‘Miauwen gaat 
werkelijk fantastisch’ kraait ze enthou-
siast. ‘Alleen’, de juf draait haar hoofd 
een beetje om en haar stem wordt 
zachter. ‘Het blaffen wil nog steeds 
niet lukken’. Als moeder Poes zich 
teleurgesteld omdraait en de school 
uit loopt komt ze Eend tegen. Eend zit 
heel verdrietig op een polletje gras. 
‘Wat is er met jou?’ vraagt moeder 
Poes. ‘Ook een slecht cijfer? ‘Ik heb 
een onvoldoende voor boomklim-
men, ‘snikt Eend. Tja, dat krijg je als 
iedereen alles moet kunnen.

Op Tromp speelt dat gelukkig niet. 
Daar komt iedereen om hetzelfde te 
doen: roeien. We hebben op Tromp 
mensen die een buitengewoon slecht 
balgevoel hebben. Ook mensen die 
nog niet eens de blauwe piste af-
komen, zijn van harte welkom op 
de roeiclub. Onlangs voer een acht 
uit met roeiers die nog nooit een 
waterpolowedstrijd hebben gespeeld. 

Dat zit wel goed. Maar tot voor kort 
speelde bij Tromp ook een animal-
farm-achtige situatie. Luister naar de 
belevenissen van Arie.

‘Arie, je hebt bardienst vandaag!’ Mar-
jan roept op een vrije zaterdag naar 
haar man in de schuur. ‘Bardienst, o 
nee toch, alweer?’ verzucht Arie. Arie 
is een knutselaar. De stofzuiger kapot? 
Een zaterdagmiddag een uurtje in 
de schuur en hij doet het weer. Een 
nieuwe aansluiting voor de wifi? Arie 
weet wat hij moet kopen en waar hij 
wat moet installeren en de kinderen 
zijn online. Band lek? Een half uur 
later kan Marjan weer fietsen. Wat er 
ook maar kapot is, Arie weet raad. 
Maar sommige dingen moet je hem 
niet vragen. De waterkoker aanzetten, 
dat gaat nog. Koffie maken met de 
Senseo lukt ook. Maar verder laat hij 
alles wat in de keuken wordt klaar-
gestoomd graag aan Marjan over die 
dan ook een heuse keukenprinses is. 
En dan…. bàrdienst. Ongelukkiger 
kan je hem niet maken. Zijn twee 
rechterhanden veranderen achter de 
balie, waar ongeduldige en veelei-
sende roeiers commando’s op hem 

afvuren, niet in linkerhanden maar in 
verlamde handen. Nee, als je Arie wil 
zien wegkwijnen, moet je hem achter 
de bar zetten.

Tromp-leden barsten van de kwali-
teiten. De een is architect, de ander 
computerfreak. Er zijn dokters in de 
zaal, groene vingers en handige ham-
burgerbakkers. We hebben muzikan-
ten en techneuten. En die vaardighe-
den worden ruimhartig uitgedeeld als 
het gaat om allerhande vrijwilligers-
werk. Al deze luitjes worden binnen-
kort dan ook hartgrondig getrakteerd 
op boerenkool.

Tot voor kort was er echter één aspect 
van het vrijwiligerswerk, waar zonder 
aanziens des persoons en zonder dat 
er gelet werd op vaardigheid, een 
toch niet onbelangrijke dienst werd 
gevraagd: Bartenderen. Baristo spelen. 
Maar hoezee, hier heeft een innova-
tieve gedachte het gewonnen van een 
ingesleten gewoonte. Roeiers, die drie 
diensten per jaar mogen draaien om 
ervoor te zorgen dat de soos betaal-
baar blijft en de boten vaarklaar, kun-
nen nu kiezen! 

Arie hoor je niet meer klagen. Hij 
klust met veel plezier in de werk-
plaats. Hij ‘moet’ drie dagdelen maar 
hij is de werkplaats niet meer uit te 
krijgen. Wat een win win: de werk-
plaats blij met zulke vaardige handen 
en Arie? Hij stapt nu met plezier de 
soos in. Met een bigsmile bestelt hij 
zijn koffie en bespreekt met de werk-
lui welk klusje hij gaat aanpakken. 
Leve deze innovatie. Wie heeft dit ook 
al weer verzonnen? u

 

Aiksas

Roeien met de riemen...
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Onlangs werd via de secretaris op 
Tromp contact gezocht door Dirk 
 Coster, de zoon van dr. Jan Bernard 
Coster (1913-1992).

Aanleiding was het lustrumboek Drie-
Kwart Heel, waarin een klein artikeltje 
stond op pagina 82 over J.B. Coster. 
Het leek Dirk Coster interessant als hij 
zijn historisch materiaal met Tromp 
zou kunnen delen. Via de secretaris 
kwam Hein Valkenburg in beeld, die 
vanzelfsprekend nog veel uit die oude 
tijd weet en materiaal in bezit heeft.

Op zaterdag 22 december van het 
vorig jaar kwam een samenkomst tot 
stand op Tromp tussen Dirk Coster en 
Hein Valkenburg bijgewoond door 
uw redacteur en secretaris Wynand 
Inkelaar.

Hein moest een boodschappenkar 
meezeulen om ‘zijn’ archief veilig de 
soos in te loodsen. Een archief vol 
foto’s en papieren dat, zo vertelde Hein 
ter plekke, langer geleden bijna weg-

gegooid was in de container.

Ook materiaal dat Hein zelf bezit 
– lustrumboekjes, oude roeihandlei-
dingen – kwamen op tafel. Daarnaast 
liet Dirk Coster eveneens veel materiaal 
aan ons zien, gelardeerd met een mon-
delinge toelichting over zijn familie. 
Zijn ouders Coster-van Heijningen  
waren lid van Tromp tot begin 1943 
toen ze naar Leeuwarden verhuisden.
Oom Dirk (Dick van Heijningen 
(1945), de jongere broer van Dirks 
moeder, was op Tromp een zeer goede 
wedstrijdroeier.

Hein Valkenburg heeft een wisselbeker 
in bezit waarop de naam van Hein zelf 

en die van Dirk van Heyningen gegra-
veerd staat. Dirk zat sinds 1943 in het 
verzet en werd in 1945 gearresteerd en 
is overleden aan boord van een schip 
dat uit Lübeck vertrok.

Dirk Coster toonde ons een fraaie 
gedenktegel in Delftsblauw met een 
tekening waarop Tromp in de vroegste 
jaren van zijn bestaan is afgebeeld. 
De twee schildjes hebben betekenis 
voor de familie: vader Coster was arts 
en moeder medisch analiste (esculaap 
en microscoop). u
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Een gedenktegel ter gelegenheid van het huwelijk van Jan en Adri
op 7 januari 1943, geschonken door hun vrienden van de Hilversumse 

roeivereniging ‘Cornelis Tromp’.
In twee schildjes toont de tegel een aesculaap en een microscoop

als symbool voor de ‘arts’ en de ‘analiste’, verenigd door twee gekruiste 
roeiriemen.

Redactie / pjb

Herinneringen aan de eerste 
jaren van onze vereniging
Roeihandleiding van de heer J.B. Coster
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Op vrijdag 18 januari kreeg de TM-
redactie een aantal Trompers in het vizier 
die met gespannen gezichten de nieuwe 
MAC-wherry naar buiten brachten, 
 alleen niet te water. Bovendien hadden 
ze met vereende krachten de wher-
rywagen losgerukt van zijn parkeerplek 
en voor de loods neergezet. Vervolgens 
werd de blinkende wherry (nog net 
niet met handschoenen) bij de boorden 
 gevat en de botenwagen ingeschoven 
(riggers ingeklapt). Dat de boot iets lan-
ger is dan de eigengebouwde wherry’s 
was al bekend, maar hoever dat nou 
uit zo komen op de kar was nog een 
open vraag.  Aan de  geluiden ‘oh’, ‘ah’, 
‘stop’, ‘terug’, ‘dompen’, ‘nee, dat gaat 
niet’ was te merken dat de jarenlange 
routine van opladen gedwarsboomd 
werd. Het bekende ronde balkje met 
het kleine sluipdoor holletje weerhield 
de  Harmsen zonder meer z’n plek te 
 vinden. Hierna ontstond tussen het 
technisch geleerde Tromp-volk een 
gloedvolle discussie over hoe of wat.
De beelden spreken voor zich.  u 

Arnoud Carp had al veel werk gehad 
aan het maken van roestvrijstalen  
bouten met ogen en een afsluitmoer 
voor de balken inplaats van de roestige 
bestaande pennen met splitsring.

De boordrand werd beschermd met een kunststof-
hoesje.
Boven: het ronde balkje is even de boosdoener, maar 
een oplossing is snel bedacht (nieuwe routine opladen 
volgt nog).
Rechts: het is even sleutelen en meten met een maat.
Overleg met de materiaalcommissaris (je kan zo’n 
nieuwe boot niet terugsturen, toch).

 ga naar inhoudspagina

Redactie / pjb

Past-ie nou wel of niet

‘Nergens geen gaten boren in deze 

nieuwe boot’ heb ik horen vertellen.

Foto’s: Roelien van Empel + pjb
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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 Edwin van der Voort
voorzitter@ctromp.nl
secretaris Wynand Inkelaar
secretaris@ctromp.nl
penningmeester Corry van Swieten
penningmeester@ctromp.nl
comm. materiaal  Reinout van Vliet
commissaris.materiaal@ctromp.nl   
commissaris opleiden  Saskia Teppema
commissaris.opleiden@ctromp.nl 
commissaris wedstrijden    Wim ten Have
commissaris.wedstrijdroeien@ctromp.nl 
commissaris recreatieroeien  Ton Keetelaar 
commissaris.recreatieroeien@ctromp.nl 

ledenadministratie Evert Kruithof
ledenadministratie@ctromp.nl

toercommissie                 Hetty Goutier
toercommissie@ctromp.nl
midweekroeien Truus Dekker
truusd@casema.nl

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

 

inschrijvingen wedstr.veteranen +  
clubploegen                          Wilfred Wielaard
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 (site en magazine)
redactie@ctromp.nl
contactpersonen TrompMagazine:
Nellie Kamer (redactie en beheer redactie-
mailbox voor de site en het magazine)
Yolande Krooshof, Pieter Berkel 
(layout, eindredactie TM), Stefan Schellings

advertenties TrompMagazine  
pj.berkel@hetnet.nl

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  

  
20 oktober 
zaterdag  33e Tromp Boa

AGENDA
 

NIEUWS VAN DE 
LEDENADMINISTRATIE (2019-1)

Nieuwe seniorleden die in de instructie kwamen:
Merlijn van Dam  1971
Julie Vroom  1970
Esther Sprey  1972
Maud van der Veen  1972
Tijmen Hennipman  1954
Anne Kooij  1957
Sanne Botterweg  1976

Nieuwe leden met roei-ervaring:
Matthijs Broersema 1976
Hub Hingstman-Dooren 1953
Reinout Schapers  1978 
(opzegging geannuleerd)
Rob Dillman  1958
Matthijs Gall  1983
Tim Jordan  2004
Sandra van Hees  1973 
  (voor 3 maanden)

Welkom en veel roeiplezier!

OPZEGGINGEN PER 31.12.2018

Jeugdlid   Lid vanaf
Koen Manuputty  2018

Junior-lid   Lid vanaf
Kasper Vaessen  2011
Thysa Smet  2014
Marit van de Meent 2015
Lukas Verhaaf  2001

Evert Kruithof

LEDENADMINISTRATIE AGENDA

Gewoon-lid  Lid vanaf
Martine Hietbrink  2011
Bjorn Knopper  2017
Coby Valkenburg-Hohmann 1958 
  (wordt donateur)
Louis Patist  2017
Marius Blok  2012
Dikky van Klaarwater 1996 
  (wordt donateur)
Hans Verhaak  2018
Vincent Verhaak  2018
Gerda Steketee  2014
Grient, Hannah van der 2018

Proefleden die hebben opgezegd:
Valérie van Drooge
Frans Hakkenberg

 

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

 ga naar inhoudspagina  ga naar volgende pagina
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Winter, janari 2019

foto: Wynand Inkelaar

 ga naar inhoudspagina




