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Guus Bijl

Een enkeling heeft de laatste maanden
een glimp van ijs gezien, ja, daar heel
even achter bij het bankje. Met het roeien
bedoel ik natuurlijk, want bij de ‘mc’ is
vanzelfsprekend ook ijs te krijgen.
Kort geleden konden we vlak na het
viertjeroeien niet anders dan bij die buren
koffie krijgen omdat bij ons op Tromp
ineens de elektra was verdwenen, zomaar.
Niet zomaar was er op vrijdag de verrassing voor Gijs, Pim en Patrick. Wat een
leuke geste.
En nog een soort verrassing kwam van
de BBR-organisatie. Ja, ze hadden het
wel aangekondigd, maar de uitslag van
‘wie’ en ‘welk moment’ wisten ze zelf ook
niet. Een oorkonde nog wel! Gefeliciteerd

De stronk van de oude boom werd in
december 2019 uitgegraven.

In verband met de privacyregels graag foto’s insturen
met goedkeuring van de desbetreffende personen.
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Afbeeldingen

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

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

tienduizendste deelnemer.
Zo gebeuren er op Tromp allerlei zaken
die je soms niet in de gaten hebt.
In de Column heeft de schrijfster het ook
hierover, maar dan gaat het erover dat je
kennelijk niet goed het ‘Tromp-nieuws’
volgt. Leg je oor te luisteren in de soos.
Een maand al staat er een nieuwe
boom bij het huisje; dat was echt niet
aangekondigd, tenzij je via heel goede
connecties dat kon weten.
pjb

verschijnt rond:

TrompMagazine
verschijnt 8 x in het jaar.
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Nieuwe kopij: 5 maart
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Op de laatste alv is er massaal ingestemd
met de verwerving van het ‘paardenweitje’.
Vele onderhandelingen, mails en gesprekken
verder kunnen we melden dat we nu bijna
tot ondertekening over kunnen gaan. Cruciaal
in de gesprekken was de zogenaamde
‘meerwaardeclausule’ die de provincie op wenste te
nemen in de overeenkomst. In het kort kwam deze
erop neer dat Tromp moet nabetalen wanneer er een
andere bestemming dan groen op het terrein komt.
En om activiteiten als alleen al het plaatsen van een
hek te kunnen doen moet het bestemmingsplan
formeel worden aangepast.
Inmiddels is de constructie naar werkzame
proporties teruggebracht. En dat betekent op korte
termijn een uitbreiding van de terreinen en dat
is uiteraard zeer belangrijk voor de toekomst van
Tromp!
Vooral Cor Perrier heeft zich ingespannen om de
weerbarstige materie te kraken en we zijn hem daar
zeer erkentelijk voor. Hij heeft ook al tal van ideeën
wat te doen met het weitje, naast gebruik voor de
TBR en botenopslag. We komen daarop terug.
Over de toekomst van Tromp gesproken: we signaleren voor het eerst in lange tijd een terugval in het
ledenaantal, vooral toe te schrijven aan een daling
van het aantal jeugdleden. Dit lijkt vooral te komen
www.ctromp.nl

Edwin vd Voort

door een beperktere mogelijkheid voor jeugdleden
om in te stromen, door het gebrek aan instructeurs.
Inmiddels wordt eraan gewerkt om dit probleem op
te vangen zodat het voor jeugd aantrekkelijk blijft
om te komen roeien.
Overigens lijkt ook de Hilversumse demografie
een oorzaak te zijn, ook andere sportverenigingen
in het Gooi melden een teruggang in jeugdleden.
Dit staat in schril contrast met bijvoorbeeld de
roeiverenigingen in Amsterdam, waar de toestroom
juist gegroeid is. Ook landelijk mag de roeisport
zich in een steeds grotere belangstelling verheugen,
wat weer zijn eigen specifieke problemen met zich
mee brengt, zoals bijvoorbeeld de veiligheid op het
water en de veel grotere toeloop bij wedstrijden en
evenementen.
Dit zijn ook een beetje de zaken waar de KNRB mee
bezig is, zo bleek op een avondje met het KNRBbestuur en andere voorzitters. Daarnaast wordt ook
gedacht aan verschillende lidmaatschapsvormen
om de groep tussen 25 en 40 jaar, die in de
roeipopulatie het slechtst vertegenwoordigd is,
binnen te halen. Voor Tromp ook zeer herkenbaar,
waarbij het zo is dat ook de leeftijdsgroep 18 tot
25 vrijwel afwezig is. We zijn dan ook binnen onze
vereniging aan het kijken hoe we oud-Trompers aan
ons kunnen blijven binden, bijvoorbeeld door een
alumni-lidmaatschap.

Jan Brugman

Wynand Inkelaar Allard Tempel

Wim ten Have

Saskia Teppema

com.recreatieroeien

com. opleiden

com.wedstrijdroeien

com.materiaal

secretaris

Uit de stuurstoel

voorzitter

Edwin van der Voort, voorzitter

penningmeester
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Tanja Stropsma

De aandacht voor groepen die we te weinig
hebben moet uiteraard niet tot gevolg hebben dat
de aandacht voor de groepen die we wel hebben
verslapt. We worden steeds ouder met elkaar en
dat is ook in het verenigingsleven te merken. Veel
mensen kunnen en willen op hogere leeftijd actief
blijven. Roeien is een uitstekende manier om dit
lang en gezond te kunnen blijven doen. Om dat
nog beter te kunnen doen zou bijvoorbeeld ook de
krachttrainingsfaciliteit op Tromp uitgebreid kunnen
worden, maar kunnen ook andere dingen bedacht
worden, waarbij de vereniging als bindend element
werkt.
Kortom, leuke dingen om met elkaar te
onderzoeken. Tromp blijft gezond in beweging!
u
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BE S TU UR S M E D EDE LI NG
Allard Tempel

Bericht van de
commissaris
materiaal
Twee nieuwe boten

Onlangs zijn er twee nieuwe boten
gedoopt, een skiff (1x) en een
dubbeltwee (2x). Beide boten zijn
van middengewichtsklasse. De skiff
is vernoemd naar Susan Temming.
Zij heeft als Tromp-lid in 2018 bij
junioren-WK brons gehaald in de
8+. De dubbeltwee is vernoemd
naar Inet Klip, de eerste vrouwelijke
kapitein van de Nederlandse kleine
handelsvloot. Beide boten zijn
bestemd voor de V1-vloot. Het
doorschuiven van boten naar andere
vlootdelen vindt in maart plaats.
Onderhoud botenwagens

Als je dit leest hebben de
schamelwagen en de tandemasser
weer een onderhoudsbeurt
ondergaan. IJs en weder dienende
verloopt het botentransport komend
wedstrijdseizoen zonder pech.
Bootsman Reinout van Vliet

Vanaf 6 januari werkt Reinout
twintig uur per week bij Tromp. Zijn

werktijden staan bij de ingang van
de werkplaats vermeld. De taken en
werktijden van Reinout staan ook
op de site gepubliceerd. Eén van zijn
taken is het groot onderhoud van de
boten. Denk hierbij aan het vervangen
van – bijna – versleten onderdelen
en het repareren van kleine schades
aan de huid van de boot. Na zo’n
onderhoudsbeurt levert de boot veel
meer roeiplezier op. Daar doen we
het tenslotte voor. Hopelijk zal dit
ook het aantal schademeldingen doen
teruglopen.
Wat daarbij ook sowieso helpt is:
stuurboordwal houden!
Nieuwe waterthermometer

Tijdens de ledenvergadering is de
wens geuit een waterthermometer
te plaatsen. Misschien heb je hem al
gezien: in de hoek van de haven, nabij
de soos, bevindt zich een nieuwe
waterthermometer. Met dank aan
Frank Hohmann, die deze aan Tromp
heeft geschonken.
Hierbij verwijs ik iedereen graag naar
de nodige informatie met betrekking
tot veilig roeien waarover op de site
uitgebreid is gepubliceerd.

even aan denken bij het
zien van de schade aan
de Plevier. Een hele hap
uit de boordrand. Hoe
dat ontstaan is zal voor
bijna iedereen eeuwig
de vraag blijven. Gelieve
in het vervolg de schade
te melden, zodat niet
iemand anders daarmee
geconfronteerd wordt als
die in de boot wil gaan
roeien. S pannende film
trouwens.
Tromp-eiland waar het ondiep is en
verder van de steiger stenen op de
bodem liggen. Hierbij een dringend
verzoek aan iedereen om bij Trompeiland strak langs de steiger aan te
leggen en weg te varen. Hout en
vocht gaan niet goed samen.

Twee ergometers verkocht

De twee ergometers die vorige maand
te koop waren aangeboden, waren
binnen korte tijd verkocht. Hierbij
de nieuwe eigenaren veel plezier
toegewenst.
u

Plevier

Ken je de film Jaws? Daar moest ik

Foto: redactie

Twee houten wherry’s

De Liefhebber en de Harmsen zijn
twee prachtige boten. Bij de Liefhebber zijn diepe krassen in de huid
ontdekt. Vermoedelijk ontstaan bij
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MATERIAAL

SOOSNIEU WS

Secretaris / Wynand Inkelaar

Nellie Kamer

Riemen in de boot opgeborgen
Gebruik de steigerpin

‘Gijs en Brechtje’ in het ‘bonnetje’ gezet

Het idee werd opgedaan bij een roeivereniging elders, en onze werkplaats
ontwikkelde dit voorlopig voor onze
C-vier/vijf De Zoete tot een bruikbaar
resultaat.
De riemsteunen zijn genummerd
voor de juiste positie.

10 januari, de eerste vrijdagochtend na de kerstvakantie waarop Belinda
en haar medewerkers Gijs,
Pim, en Patrick van ‘Gijs
en Brechtje’ het heft weer
in handen namen in de
bar van Tromp. Hoogste
tijd om ze in het zonnetje
te zetten. Frans van Geest,
penningmeester van de
sooscommissie, sprak ze toe met een
dankwoord voor hun trouwe diensten
en hoopte ze in het komende jaar ook
weer wekelijks op Tromp aan het werk
te kunnen zien. Als dank werd ze een
stapel McDonald’s-bonnen overhandigd.
Onmiddellijk werd het Gijs en Brechtje
thuisfront opgetrommeld en na het
afsluiten van de soos gingen ze met z’n
negenen naar de buren om te lunchen.
Iedereen een happy
meal én een milkshake: wat een feest!
u

De steigerpin is bij een aantal boten
aanwezig en maakt het mogelijk de
boot met het landvast met deze pin
aan de steiger vast te leggen. u

happy meal

Gijs

Patrick

Pim

Foto: Evert Kruithof

Foto: Belinda van de Bunt
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NIEUWS

INFOR MATIEF

redactie

Jan Pieter van Dijke / veiligheid

Botendoop

Het verkeerslicht

Skiff en dubbeltwee

bij het reserveren en
bevestigen van boten

Zaterdagmiddag 25 januari werden
twee boten gedoopt.
Het duurde even voordat er
voldoende aandacht was voor de
toespraak van onze voorzitter Edwin
van der Voort. Hij vertelde dat met
de keuze van de namen er iets is
afgeweken van de gebruikelijke
naamgeving van bekende zeehelden.
De skiff werd gedoopt door Jan
Bloeme, regelmatig op Tromp
aanwezig als instructeur.
De skiff ‘Susan’ is vernoemd naar
Susan Temming. De voorroeier was
Reinout Schapers die recent veel skiffwedstrijden won in het veteranenveld.
De dubbeltwee werd gedoopt door
Evert Kruithof, bekend als instructeur
en beheerder van de ledenadmini
stratie.
Deze boot werd vernoemd naar Inet
Klip.
Het voorroeien werd gedaan door de
wedstrijdroeisters Anna Meijers en
Nora Stokvis, die veel samen roeien in
de 2x. u

Onlangs kreeg ik de vraag wat
de betekenis is van het getoonde
verkeerslicht op de website en op
welke basis het bestuurd wordt.
Allereerst de betekenis, die gelijkenis
vertoont met de zeer bekende
verkeerslichten in ons straatbeeld.
ROOD betekent bij Tromp een
vaarverbod.
GEEL, dan mag er geroeid worden,
maar pas op. De omstandigheden
zullen zwaar zijn en voor beginnende
roeiers is het dan verstandiger om
niet het water op te gaan.
GROEN, alles is veilig en je mag gaan
roeien.

Tromp en dat
schakelt het
stoplicht.
Als je met de
cursor op het
stoplicht gaat
staan kun je
de motivatie van het rood en geel
aflezen.
Het gaat dan om vriezen, wind > 6
Bft en na zonsopgang/voor zons
ondergang. Mist is te veel plaatsafhankelijk en heeft geen invloed op het
stoplicht. In het geval er mist is moet
je staande bij de soos het gebouw
van Dudockx goed kunnen zien om
te mogen roeien; bedenk daarbij dat
het voorbij de Eerste Brug alsnog
potdicht kan zijn. Keer dan om en
kom terug.
Onder bepaalde omstandigheden
kunnen bestuursleden of leden van
de veiligheidscommissie op het bord
bij de werkplaats een vaarverbod
afkondigen, ook als het verkeerslicht
op groen staat. u

Wie of wat stuurt dit aan en
op basis waarvan?

Het verkeerslicht is gekoppeld met het
KNMI in De Bilt. Voor weerstation De
Ahrend in Kortenhoef geldt hetzelfde.
Uit De Bilt krijgen we informatie over
temperatuur, windsterkte en zicht.
Deze informatie wordt vergeleken
met de parameterinstellingen van
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G E Z IE N

M A T E R I A AL
BBR-bikkels

Johan Huizinga

10.000
And the winner is ...
Wordt u ook zo moe van dat oeverloze gezeur over het songfestival?
Mooi, want bij Tromp pakken we dit
soort dingen heel anders aan, nuchter
en ingetogen. Het was misschien zelfs
een beetje sober, de huldiging van de
10.000ste Brug-tot-Brug-roeier. Toch
stond Bastiaan Preseun, die zich als
nummer 10.000 had ingeschreven,
wel een beetje te glunderen toen hij
de oorkonde in ontvangst mocht
nemen. En wie is die lachende derde
dan, rechts naast hem, vraagt u zich
natuurlijk af. Dat is Edwin de Jong,
zijn roeimaat, met wie hij het 125ste
BBR roeide in een 2x. Ze lieten de
concurrentie ruimschoots achter zich
en die was nog een stuk jonger ook.
Maar dat telde allemaal niet. Het ging
om de 10.000ste inschrijver die over
de finish kwam en dat mag best even
worden gemarkeerd. Gewoon omdat
het leuk is, omdat het BBR leuk is,
ook al stond er een straffe, koude
zuidwester en hield lang niet iedereen
het droog.

Gelukkig laten de echte BBR-bikkels
zich niet afschrikken door guur weer.
Nou ja, misschien dan toch een
enkeling. Van al die10.000 roeiers
die zich ooit hebben ingeschreven,
was er welgeteld één die het na één
keer voor gezien hield, memoreerde
Jan Pieter van Dijke, voorzitter van
de BBR-commissie. Heleen Boonstra daarentegen blijft nog steeds de
ongekroonde koningin van het BBR
en heeft sinds het begin in 1997 maar
liefst 77 keer deelgenomen. Wie doet
haar dat na?
Probleem

Records zoals dat van Heleen
Boonstra zijn natuurlijk leuk, maar ze
illustreren tegelijkertijd een serieus
probleem. Dat is het feit dat het
BBR het vooral moet hebben van
een relatief kleine, harde kern van
deelnemers die bij weer en wind
altijd weer op het vlot staan om
hun krachten te meten. De BBRcommissie wil juist dat het BBR een
brede clubcompetitie wordt voor
alle leden, jong en oud, beginners en
ervaren roeiers, recreatieroeiers en
wedstrijdfreaks.

alleen een wedstrijd met jezelf, veel
meer dan elke keer je oude tijd
verbeteren. Je kan je eigen prestatie
namelijk op een eerlijke manier
vergelijken met die van al die andere
clubleden of ze nu jong of oud
zijn, slap of sterk, dun of dik, man
of vrouw. Het maakt niet uit. Maar
dan moeten wel veel meer Trompleden meedoen. Het gaat niet zozeer
om winnen maar om een beetje
competitie en vooral om het plezier.
Want leuk is het zeker, ook als het
stormt en plenst. Doe eens gek en
schrijf je in voor het eerstvolgende
BBR. Het is nooit te laat om te
beginnen!

Het parkeerterrrein werd een week
geleden grondig geëgaliseerd.
Vlnr. Jan Pieter van Dijke, Bastiaan Preseun,
Edwin de Jong u

Meedoen

En daar is het systeem met al zijn
berekeningsformules ook op gemaakt.
Daardoor is het BBR veel meer dan

 ga naar inhoudspagina

‘De eikenprocessierups kost Hilversum ruim 51.000 euro’ stond laatst
in de krant. Het gaat natuurlijk
over de bestrijding: hoogwerker,
zuigunit, manuren.
Deze zomer moeten de koolmezen
maar eens flink aan de opruiming
meedoen. Ze krijgen hiertoe gratis
woonkastjes.
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CO L UM N

T O E RC O M MISSIE
Johan Huizinga

Aiksas

Roeien met de riemen...
De roeptoeter

Tromp is met haar tijd meegegaan.
De afgelopen jaren is geïnvesteerd
in een puik draaiende website en
digitale nieuwsbrieven. Levendige
app-groepen tieren welig onder de
roeiers. Ik ken mensen die in wel zes
app-groepen zitten om toch vooral
niets maar dan ook niets te missen.
Grote tv-schermen sieren Aukema
en Soos. Trompers willen overal
van op de hoogte blijven. Technisch
gesproken moet dat lukken. Iedereen
heeft de computer in zijn broekzak
of handtasje en kan ieder moment
checken wat er voor nieuws is in
de wereld van het geliefde roeien
op Tromp. Alles kan online: een
boot reserveren, een roeimaatje
opzoeken, het weer bekijken, de
bar- of klusdienst invullen en weten
wanneer het volgende BBR is. Nee,
wij Trompers hoeven niets te missen.
De communicatiemiddelen zijn
dankzij een deskundige en gedreven
groep vrijwillige ICT’ers, op en top
in orde. Geen probleem dus met de
communicatie zou je denken. Of
toch?

‘Ach, wat leuk, was er een EHBOcursus? Als ik dat geweten had was ik
zéker gekomen!’ is de enthousiaste
uitroep van een roeister die net had
gehoord hoe leuk en zinvol de eerste
dag van de cursus was. Er waren
zes mensen op afgekomen na drie
maanden van bekendmaking in het
magazine, de nieuwsbrief en op de
site.
‘Je was niet te zien op het kanaal’,
zegt een ervaren instructeur tegen
een skiffeur die met een donkerblauw
shirt uit de boot stapt. Felle kleding
is, zoals je heel misschien weet, al een
tijd dé mores op Tromp. Voorkomen
van aanvaringen en schades aan boot
en roeier is topprioriteit als het gaat
om veiligheid. Maar toch lijkt hier de
communicatie vanuit Tromp tekortgeschoten.
‘Als je laat het terrein van Tromp
verlaat, trek je dan het hek achter je
dicht? Gebruik je je tag op de juiste
manier?’ Veiligheid voor het terrein is
voor iedereen van het grootste belang.
Ook dat poogt Tromp op papier en
via het Wijde World Web bij iedereen
tussen de oren te krijgen. Maar hoe

Het geheim van
Kortenhoef
kan het dan dat het hek zo nu en
dan openstaat op momenten dat er
niemand meer op het terrein is?
Alle informatisering ten spijt, in
overleg met Cornelis himself, is
besloten weer terug te keren naar
vroeger. Jaren negentig? Nee,
tachtig! Of nee, zeventiende eeuw.
Toen communiceerde men met
een professionele omroeper. Met
een roeptoeter. Terug naar de live
verbinding met de leden. Aanspreken.
Vertellen. Face to face. Gelukkig
hebben we de toeters bewaard. Kijk
maar in loods 3. Daar hangen ze op
ons, modern append roei-mensch, te
wachten. Dus roeiers, weest verblijd.
Op volle soostijden kunt u uitzien
naar een heuse omroeper (m/v)
met toeter. Er zijn nog een paar
vacatures. Functie-eisen: kunnende
lezen en kunnende luid en langzaam
declameren. Toneelschool echter niet
vereist. Het stenen tijdperk was zo gek
nog niet.

Wie kent niet het geheim van
Kortenhoef. Echt niet? Dan zal ik
het ook niet verklappen. Want zodra
een geheim is blootgelegd, heeft het
meteen z’n kracht verloren. Roddels
zijn alleen leuk zolang niet iedereen
ze kent. Hoe dan ook, voor het
geheim van Kortenhoef moet je nog
even wachten tot de Openingstocht
op 19 april.
Dit is bij uitstek ook zo’n toertocht
voor beginnende roeiers en nieuwe
leden die nog weinig verder hebben
geroeid dan het kanaal lang is. Niet
te lang, geen ingewikkelde sluizen
en ideaal om al die verborgen sloten,
eilandjes en plassen te leren kennen.
Akkoord, de meesten zullen vast wel
eens hebben aangelegd bij Wilderland
en waarschijnlijk ook wel een rondje
hebben gemaakt over het Wijde Gat.
U weet wel, dat meertje voorbij
Wilderland, waarop je bij de eerste
stevige windvlaag pas goed beseft hoe
beschut ons eigen kanaal is.
vervolg op pagina 9
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WETENSWAARDIG

T O E R COM M I S S I E
Johan Huizinga

Redactie / pjb

Het geheim van Kortenhoef

De herkomst van historische namen
in ons roeigebied

vervolg van pagina 8

Kortenhoef. In ons TrompMagazine
is over deze plaats al wat vaker iets
geschreven. Het woord ‘hoef’ en
‘hoeve’ had ooit de betekenis van
een landstuk van een bepaalde
grootte, ‘hofstede’. Het was een
verkavelingseenheid tussen gegraven
sloten.

Gorgelend schaap

Maar daar voorbij begint het avontuur
pas echt. Grote moederzwanen
die agressief blazend dwars op de
vaarroute blijven dobberen om
hun jongen te beschermen. Een
ringslangetje dat haastig wegschiet
tussen het riet. Vastlopen in een
haast ondoordringbaar woud van
waterlelies en dotters. Het angstig
geblaat van een schaap dat te water is
geraakt. Het geblaat gaat geleidelijk
over in een gorgelend geluid terwijl
het beest wacht op de brandweer
om hem met sjorbanden weer op de
kant te hijsen. Nee niet uitstappen
en helpen, want zo’n schaap met
een vacht die zich heeft volgezogen
met water, weegt al gauw een paar
honderd kilo.
Je waant je soms in de delta van de
Amazone. En zelfs het ontnuchterend
geraas van het verkeer op de
provinciale weg blijft verscholen
achter het riet. Het is er doodstil.
En dan hebben we het nog niet
eens gehad over het geheim van
Kortenhoef. Onthouden dus die
datum: 19 april Openingstocht.

Planeren op het IJ

Goed, word je een beetje flauw van al
dat gezeur over beestjes en plantjes,
ben je meer een stadsmens, meer
geïnteresseerd in het grote werk? Dat
kan natuurlijk ook maar dan moet je
nog even wachten tot 16 augustus.
Dan trekken zo’n 300 roeiboten in
kiellinie door de IJhaven langs alle
windjammers die daar voor Sail 2020
liggen afgemeerd. En als je pech, of
zo je wilt, geluk hebt en het waait
stevig dan krijg je de golfslag van het
brede IJ even vol op de boot. Even
kiezen op elkaar, strong doorroeien
en dan keer je weer terug in de
beschutting van de spoorbrug, het
Nemo en de Amsterdamse grachten.
Het kan allemaal, makkelijk, zwaar,
landelijk, stads, kort of ver. Dus
houdt die Toertochtenkalender in de
gaten. En past het niet in je drukke
agenda dan kan je altijd nog zelf een
toertocht organiseren. Er gaat een
(roei)wereld voor je open, voorbij het
kanaal. Meer weten, kijk op de Trompsite onder recreatie > toertochten.
u
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Zuwe. Voor de naam ‘zuwe’ vind je
verschillende verklaringen. Eerder
schreven we al in het TM: ‘een zuwe
is een smal looppad of poldersloot
door een polder of moeras’. Ook in
het Vlaams komt dit woord voor als
‘souw’ of ‘zouw’ dat moeras betekent.
Moeras ‘zuigt’: ‘zeuge’ en ‘zuwe’.
Het woord zuwe kan ook voortkomen
uit het woord ‘zijdwind’, een
zijwaarts lopende dijk (waterkering),
een dwarsdijk op de hoofddijk.
Wijde Blik. Nu een brede plas langs het
kanaal, maar een paar honderd jaar
terug een waterrijk gebied, drassig
met een aantal vaarten, waar ook
gebaggerd werd naar veen.
Een voor de hand liggende verklaring
van de naam zou zijn: ‘wijds uitzicht’
of ‘blikkerend water’. ‘Wijd’ vind je
ook in de Kortenhoefse Plassen in
de naam het ‘Wije Gat’. Wijd in de
betekenis van ‘groots’, ‘ruim’.
In een lijst met oude woorden

vind je voor het woord ‘blik’ ook
de verklaring: ‘schrale of zanderige
plek in kleigrond’. In de Wijde Blik
is in de vorige eeuw jarenlang aan
zandwinning gedaan.
Drecht. Een ‘drecht’,’dracht’, ‘trecht’ of
‘tricht’ was een doorwaadbare plaats
in een watergang. Afgeleid van het
Latijnse woord ‘traiecto’; ‘traiectum’
betekent ‘doorgetrokken’.
Drecht is synoniem voor ‘voorde’.
In Engeland kom je het woord ‘ford’
tegen bij watertjes die over de weg
stromen.
Om vee gelegenheid te bieden een
beek te passeren werd ter plekke
een verontdieping aangebracht, een
‘koevoorde’. Plaatsen die hier naar
genoemd zijn: Coevorden, Oxford.
De Drecht loopt in ons roeigebied
tussen Nieuw- en Oud-Loosdrecht.
Oorspronkelijk een veenriviertje, later
een afwatering. Bij Nieuw-Loosdrecht
stroomde ooit een veenwatertje dat
‘Sype’ genoemd werd.
Sype. Ter Sype, de oude naam voor
Loosdrecht (14e eeuw). Zijpen,
siepern betekent ‘doorlaten’,
‘druipen’. In het angelsaksich: ‘sype’.
Een ‘zijpe’ kon ook staan voor een
sluis of riool. Bij Petten kent men
eveneens een gebied dat Zijpe heet.
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I N S T R UCTI E

INSTRU CTIE

Saskia Teppema / commissaris opleiden

Marit Versteeg

TIC-Plus

Lentecursus voor instructeurs (TIC)

Tips van coach Wouter Weerheijm

Theorie en praktijk

Op 16 januari jl. is het cadeautje
van de KNRB aan Nelly Kostelijk
verzilverd in de vorm van een les aan
onze instructeurs van een topcoach
van de KNRB. Nelly heeft een jaar
de titel: ‘Instructeur van het Jaar’
mogen dragen en de coach, Wouter
Weerheijm, heeft met 25 instructeurs
een aantal van zijn favoriete tips om
mensen goed te leren roeien, gedeeld.

In mei wordt weer de Trompinstructeurscursus (TIC) gegeven
voor beginnende instructeurs.
Je leert er in vier dagdelen hoe
je beginnende roeiers (jeugd of
volwassenen) de basis van de sport
kunt aanleren.

Drie keer per jaar organiseert Tromp
voor de instructeurs een opfriscursus,
gegeven door coaches van binnen
maar ook van buiten onze vereniging.
De meerwaarde naast de nieuwe
inzichten en praktijklessen is dat de
instructeurs hun aanpak en kennis
onderling delen en ook veel van
elkáár leren. Tromp acht het van groot
belang om iedereen zo goed en snel
mogelijk te leren roeien en hen in
contact te brengen met andere roeiers
zodat zij zich bij Tromp thuis gaan
voelen en een leuke ploeg vinden.
Ieder op zijn of haar eigen niveau.
De TIC-Plus staat open voor alle instructeurs, ook voor de zogenaamde
TIC’ers. TIC’ers zijn beginnende
instructeurs, die na het behalen van

de C1-bevoegdheid, 25 lessen gaan
geven aan beginners. Lesgeven is niet
alleen fijn voor de continuïteit van
de instructie maar instructeurs leren
door het lesgeven zelf ook steeds
beter roeien. Het mes snijdt aan
twee kanten! Op zaterdagmiddag 4
april 2020 is de volgende TIC-Plus.
Instructeurs, houd De Nieuwsbrief in
de gaten en mocht je je nu al willen opgeven, stuur dan een mail naar
commissaris.opleiden@ctromp.nl

De cursus is bedoeld voor iedereen
die de basisbevoegdheden heeft
gehaald, maar ook instructeurs die
hun basiskennis willen bijspijkeren
over roeitechniek en didactiek zijn
welkom.
Wie vervolginstructie wil krijgen,
moet zelf ook 25 keer
instructie gaan geven.
Na de TIC krijg je
de mogelijkheid op
zoek te gaan naar een
instructieploeg voor S2,
via de Ploegzoekmiddag.
De TIC wordt gegeven
door ervaren instructeurs
met een KNRB-opleiding.
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De theorie-avonden zijn op
maandagavond 11 en 18 mei
vanaf 19.30 uur in de soos. Trek
gemakkelijke kleding aan i.v.m. het
gebruik van ergometers.
Op zondag 17 en zaterdag 23 mei
hebben we praktijkmiddagen van
13.00 tot 16.30 uur. Je wordt dan
in roeikleding verwacht. Zorg dat je
warm gekleed bent als het koud is.
Neem voor alle dagdelen pen en
papier mee.
Aanmelden onder vermelding van
examendata S1 en St1 bij
Nelly Kostelijk:
kostelijk.roei@gmail.com
Kosten: 6 euro voor de lesboeken,
thee en koffie.
Tot dan!
Nelly Kostelijk
Marjolijn Kreuning
Marit Versteeg

 ga naar volgende pagina

11

L EDE NAADGM
I NI
EN
D AST RA T I E
Evert Kruithof
NIEUWS VAN DE
LEDENADMINISTRATIE (2020-1)

Nieuwe jeugd- en juniorleden die in de instructie
kwamen:

Youp Zielhuis		

2005

Nieuwe seniorleden die in de instructie kwamen:

Eric van Marle		
Anne Keirse		
Jeannet Appelo		
Sander Snel		
Fleur Boesveldt		

1968
1975
1966
1975
1977

Nieuwe leden met roei-ervaring:

Frans Kortekaas		
Renske Kraakman		
Jean Pierre van Tiel		
Minet de Wied		
Jos Huijbregts		
			

1986
1977
1971
1958
1964
voor 3 mnd

OPZEGGINGEN PER 31.12.2019
Jeugdlid			

Bas van Dijk		
Junior-lid			

Lid vanaf

2016

Lid vanaf

Douwe Rigters		
2014
		
wordt vrijwilliger
Anna Laarakker		
2015
David Laarakker		
2015
Tanwi Slothouber		
2018

OPZEGGINGEN (vervolg)
Student-lid			

Lid vanaf

Arnold Bennink		
2017
Judith van Halsema
2014
Jelmer van der Heijden
2013
Lisa Drevijn		
2015
Joris van der Schaar
2011
Mare Schulten		
2015
Anton van Someren
2010
Willemijn van Olderen
2018
		
wordt vrijwilliger
Gewoon-lid		

Lid vanaf

Thomas van der Linde
2008
Robbie van der Blom
2002
Piet Plomp		
1977
		
wordt donateur
Frans Veld		
2003
Susan van Ee		
2019
Job van Luyken		
2004
Marieke Tukker-Baas
2000
Jan Kuitenbrouwer		
2019
Irene Gerlof		
2018
Pauline Gerlof		
2018
Reinout Vlaardingerbroek
2014
Ria Meijer-van Soest
1978
Irene Faber		
2017

Correspondentieadres/botenloods/sociëteit
Hilversumse Roeivereniging Cornelis Tromp
Vreelandseweg 56, 1216 CH Hilversum,
telefoon 035 624 94 33
www.ctromp.nl
info@ctromp.nl

Voor algemene informatie over de
vereniging en haar activiteiten
info@ctromp.nl
(zie op de site verder onder: ‘Vereniging’,
‘Recreatie’ en ‘Lid worden’)

Beschermheer van de vereniging:
P.I. Broertjes, burgemeester van Hilversum

Het dagelijks bestuur bestaat uit voorzitter,
secretaris en penningmeester, gezamenlijk
bereikbaar via
db@ctromp.nl

voorzitter

Edwin van der Voort

voorzitter@ctromp.nl

secretaris

Wynand Inkelaar

secretaris@ctromp.nl

Jan Brugman

penningmeester
penningmeester@ctromp.nl

Allard Tempel

commissaris materiaal

commissaris.materiaal@ctromp.nl

commissaris opleiden

Saskia Teppema

commissaris.opleiden@ctromp.nl

commissaris wedstrijden

Wim ten Have

commissaris.wedstrijdroeien@ctromp.nl

commissaris recreatieroeien Tanja Stropsma
commissaris.recreatieroeien@ctromp.nl

Proefleden die hebben opgezegd:

Alberta Dorreboom
Elseline Verkerk
Tijmen Vermeule
Brand Wilmont

Zeg op tijd op! Het verenigings- en
contributiejaar eindigt op 31 december.
Opzeggen vóór 1 december door een
e-mail te sturen naar
 ga naar inhoudspagina
ledenadministratie@ctromp.nl
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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]

Alle bestuursleden zijn op een gezamenlijk
e-mailadres bereikbaar via
bestuur@ctromp.nl
inschrijvingen wedstrijdveteranen +
clubploegen
Wim ten Have
veteranencoordinator@ctromp.nl

aangepast roeien (roeivalidatie)
roeivalidatie@ctromp.n l
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 redactiemailbox voor het magazine en de site)
Yolande Krooshof, Stefan Schellings,
Pieter Berkel (lay-out, eindredactie TM)
advertenties TrompMagazine
pj.berkel@hetnet.nl
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FO T O V A N D E MA A ND

Ochtend op Tromp.
Foto: Guus Bijl
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