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Het weekeind van 9 en 10 maart werd 
gekenmerkt door heel veel wind en 
regenbuien.
Voor de wedstrijdroeiers die deelnamen 
aan de  Heineken Roeivierkamp werd 
het een teleurstellend weekeind met veel 
verschuivingen in de blokken en starts die 
uitvielen.

Intussen werd op Tromp zaterdagmiddag 
weer de eerste afroeisessie gehouden. 
In dit geval was het alleen een stuurvier. 
De bemanning wist heldhaftig de boot 
onder controle te houden en keurig af te 
meren. De examinator was dik tevreden. 
Geslaagd!

Niet altijd lukt het om met een ongeha
vende boot terug te keren naar Tromp. 
Zelfs ervaren roeiers moeten erkennen 
dat er wat fout kan gaan. In de werkplaats 
valt dan wel wat te repareren.

Op een roeivereniging gaat het om boten. 
Vreugde natuurlijk als er weer een nieuwe 
wordt gedoopt of in aantocht is. Ook een 
goede berging is nodig. De materiaal
commissaris vertelt.

De redactie heeft verder geen namen 
genoemd. De AVG kijkt mee.
                    pjb
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Zoals jullie al gemerkt hebben is het weer flink drukker 
op de vlotten. Dit heeft natuurlijk alles te maken met 
het wedstrijdseizoen dat voor de deur staat. Inmiddels 
zijn de eerste races in Amsterdam alweer achter de rug. 
Er deden weer de nodige Tromp-ploegen mee en door 
het organisatietalent van de wedstrijdcommissaris ging 
dat allemaal goed. Op de volle botenwagen ging ook 
de beschadigde dubbelvier mee, die door een ongeluk-
kige aanvaring met paaltjes forse scheuren in de romp 
heeft opgelopen. Naast alle oplettendheid, ervaring en 
petspiegels is een ongeluk toch zo gebeurd. Het bleef 
in dit geval bij een harde klap, schrik in de benen en 
schaamrood op de kaken. De boot zal bij Roeigoed in 
Amsterdam worden gerepareerd om weer zo snel mo-
gelijk inzetbaar te zijn. Het is immers een van de meest 
geliefde boten.

Wat in de drukte van de wedstrijden niet helemaal 
goed ging was de communicatie tussen de verschil-
lende ’afdelingen’ op Tromp, waardoor de boten die 
meegingen naar de wedstrijden niet gebruikt konden 
worden door mensen die wilden afroeien. Inmiddels 
zijn er afspraken gemaakt om dit soort situaties te voor-
komen. Het illustreert maar weer eens dat de activi-
teitenagenda’s vol zijn en dat we het met de middelen 
die we beschikbaar hebben moeten doen. Dit vergt 
continue afstemming, vooral als er nieuwe mensen een 
verantwoordelijke rol overgenomen hebben.

Met de vertrouwenspersonen is een goed overleg ge-
voerd over wat Tromp kan doen om onveilige situaties 
in het sociale verkeer te voorkomen. Zij zullen op de 
ALV een toelichting geven over hoe we dat op Tromp 
willen aanpakken. Deze aanpak zal overigens geheel in 
lijn liggen met de regels van de KNRB en NOC*NSF.

Op het vlak van coastalroeien is met de verenigingen 
Muiden en KWVL gesproken. Zowel zij als wij staan 
positief tegenover een verdere kennismaking met 
elkaar, waarbij nog wel diverse zaken verder verkend 
moeten worden.

Een aantal leden, waaronder Jan Bloeme, Jacques Ahl-
richs en een aantal junioren staan zaterdag 7 april op de 
sportmarkt in Hilversum, waarbij belangstellenden een 
stukje kunnen ergometeren om enthousiast gemaakt te 
worden voor de roeisport. Als follow-up op deze dag is 
een tweetal open dagen gepland, waarbij aan het aange-
wakkerde enthousiasme verdere invulling gegeven kan 
worden. Deze dagen zijn 14 april en 18 mei.

De feestcommissie is intussen aan het nadenken over 
een feest ergens in de zomermaanden. Het feest van vo-
rig jaar is dusdanig goed bevallen dat de handen jeuken 
om weer iets nieuws te organiseren.

Verder zijn er ook leden die zich afvragen of er in de 
nieuwe soos genoeg ’roeisfeer’ is. Voor deze leden is 
het misschien goed om te weten dat hier op verschil-
lende vlakken aan gewerkt wordt. Ideeën hiervoor zijn 
natuurlijk altijd welkom bij de bouwcommissie.  

De bouwcommissie gaat intussen door met het reali-
seren van een botenhuisje aan de nieuwe steiger langs 
het kanaal, waar zich nu een aantal zandhopen afteke-
nen. Als het botenhuis klaar is kunnen de boten in de 
bestaande loodsen wat ruimer komen te liggen.

Een groep mensen met een meer juridische achter-
grond heeft dinsdag 5 maart een presentatie gehouden 
over hoe Tromp omgaat met de regels rondom privacy 
(AVG). Op de website is deze presentatie terug te zien 
en een en ander zal ook op de ALV behandeld worden.

Intussen draaien de soos, de ledenwerkplaats en de 
tuincommissie gewoon door. En ook de handdoeken 
worden gewassen, de junioren worden gecoacht en 
opgeleid en er wordt volop instructie gegeven. En last 
but not least kijken we uit naar alweer het laatste BBR in 
april die het begin van de lente inluidt.

Al met al blijkt dat leden zich op heel veel fronten 
inzetten voor de vereniging. En dat is hartstikke mooi, 
want zo wordt Tromp steeds mooier!

Edwin van der Voort, voorzitter

Uit de stuurstoel  

 www.ctromp.nl  ga naar volgende pagina ga naar inhoudspagina
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Botenberging
Het is u waarschijnlijk niet ontgaan 
dat er met man en macht gewerkt 
wordt aan een nieuwe botenberging. 
Deze zal gerealiseerd worden aan de 
achterzijde van de soos, parallel aan 
het kanaal. 
De berging is bedoeld om ruimte te 
krijgen in de overvolle botenloodsen. 
Als de nieuwe berging klaar is, zul-
len  we per loods de indeling nader 
bekijken en herindelen. Er zal in het 
begin wat onduidelijkheid zijn omdat 
bepaalde boten opeens op andere 
plekken liggen. We zullen er alles aan 
doen om het zo soepel mogelijk te 
doen verlopen. Uiteindelijk zullen de 
loodsen beter ingedeeld zijn en liggen 

de boten binnen, waar ze horen te 
liggen. Buiten liggen dan boten die 
meer weerbestendig zijn of daar tijde-
lijk  liggen. Naar verwachting zal de 
nieuwe berging voor de zomer klaar 
zijn en de herindeling van de loodsen 
in het najaar.

Klusdienst
Het gaat goed met de extra dienst 
ook wel klusdienst genoemd. Naast 
de vertrouwde bardienst kunt u 
kiezen voor een dienst in en om de 
werkplaats, met werken aan boten, 
gebouwen en terrein. Het is leuk werk 
en we krijgen geweldige reacties. 
We gaan kijken naar de bezetting en 
begeleiding hierin. De vertrouwde 
maandag en vrijdag blijven, maar er 
zal ook worden gekeken naar andere 
dagen. Kom en doe mee, schrijf uzelf 
in en help gezellig meeklussen, met 
in de pauze een bakkie eerlijk ver-
diende Tromp-koffie! 

Zenuwen of gemakzucht 
De spanning stijgt, want het wed-
strijdseizoen is bij het uitbrengen van 
dit magazine in volle gang. De ploe-
gen hebben zich fysiek voorbereid en 
zijn klaar voor een sportieve prestatie. 
Ook het materiaal, als boten, boten-
wagen en andere attributen, moest 
even wennen aan de opstart. Piepend 
en krakend komen de botenwagens 
weer tot leven. Helaas gepaard met 

een verroest stekkertje bij een uitstap 
in Italië en een vastzittende handrem, 
maar dat mag de pret niet drukken. 
De voorbereiding kan niet vroeg 
genoeg beginnen, uit ervaring weet ik 
dat er nog veel moet gebeuren op het 
laatste moment. De jeugd moet het 
vaak nog leren en wordt meestal goed 
geholpen door ervaren coaches. Bij de 
ervaren roeiers bemerk ik een soort 
vanzelfsprekendheid. Want laten we 
eerlijk zijn, met het materiaal is het 
goed gesteld op Tromp. En alle spullen 
zijn vaak goed voorradig en kunnen 
indien nodig vervangen worden. Toch 
is het jammer als boten vies en in-
compleet op de wedstrijden verschij-
nen. Het is dan nog zoeken naar een 
opzetkraag of een kabeltje, danwel 
vervangende wieltjes. De werkplaats 
doet de actuele zaken die worden 
genoemd in het digitale schadeboek 
en kan niet worden aangesproken 
op het laatste moment. Ik weet niet 
of het zenuwen zijn of gemakzucht, 
maar we mogen onze spullen best 
koesteren. Wees trots op het mooie 
materiaal en draag zorg voor de spul-
len. Uiteraard wensen we de atleten 
van onze vereniging weer een mooi 
seizoen toe.

Veiligheid
Tijdens de boerenkoolmaaltijd voor 
vrijwilligers werd ik aangesproken, 
of het niet mogelijk is om reflecte-

BESTUURSMEDEDELING

Reinout van Vliet

Bericht van de
commissaris 
materiaal 

Schades aan boten

Jan de Lapper
‘tussen de paaltjes’, 
lees ‘mea culpa’

Den Jongen Boer
schade opgelopen bij de brug
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rende kleding verplicht te stellen. Het 
is zeker meer dan eens besproken 
tijdens een bestuursvergadering. De 
conclusie is nog altijd dat we het 
dragen van reflecterende kleding 
zeker en altijd adviseren en wensen 
dat iedereen goed zichtbaar is op het 
water. We kunnen de leden echter 
niet verplichten om bepaalde kleding 
aan te trekken, maar we hopen wel 
dat dit advies wordt opgevolgd. Op 
slechts enkele roeiverenigingen is het 
wel verplicht, daar zijn de omstandig-
heden anders, met grote vrachtsche-
pen en ander verkeer op open water. 
De bijzonder mooie kledinglijn van 
Tromp heeft een opvallende ach-
terkant en is goed zichtbaar op het 
 water. Ook het eenvoudige, betaalbare 
en opvallende oranje shirt met Tromp 
op de rug is een gewild item, en 
zeker een aanrader. 

Bat-Logic
Zoals ik in het najaar van vorig jaar al 
aankondigde zijn er in de V1- en V2-
vloot schoenen vervangen door het 
Bat-Logic systeem. Het is een voor-
uitgang in hygiëne en ontwikkeling. 
De grotere verenigingen en topatleten 
van ons land waren ons al voorge-
gaan. Dit systeem is betaalbaar en 
past in de ontwikkeling van deze tijd. 
Iedere roeier van onze vereniging die 
gebruik maakt van deze wedstrijdvlo-
ten heeft inmiddels eigen schoenen 

aangeschaft. In de toekomst zullen 
meerdere boten deze uitrusting krij-
gen en uiteindelijk komt deze aanpas-
sing in iedere boot waarin schoenen 
zitten. Het zal een onderdeel van de 
uitrusting zijn, net als een tenue. Voor 
informatie kunt u altijd kijken op de 
site van Bat-Logic of Roeigoed.  

Botennieuws 
Roeivereniging De Waal heeft de 
Van Speijk overgenomen en zal de 
boot binnenkort ophalen. Hiermee 
hebben we tijdelijk geen board-C2. 
Uiteraard kan er in een wherry ook 
geboardroeid worden. In de planning 
staat om de Aukes te voorzien van 
boardriggers. 

In aantocht is de bijzonder mooie 
tweede nieuwe dubbele wherry!
En volgende maand gaat de nieuwe 
C4/5 in de mal. In het hoogseizoen 
zullen we deze nieuwe C4/5 begroe-
ten op de vereniging. u

Roeigroet Reinout

commissaris.materiaal@ctromp.nl

Mea Maxima Culpa 
(Eigen Domme Schuld)
Een ongeluk zit echt in een klein 
hoekje

Je zou denken dat wij, Ad, Kees, Mi-
chiel en Tom door de jaren heen wel 
geleerd hebben dat je geen ongeluk 
moet krijgen op het water.

Toch gebeurde ons dat op dinsdag 
5 november om 10.00 uur in de 
ochtend op het Hilversums Kanaal. 
Weersomstandigheden: droog, goed 
zicht, temp. ca. 7° C, wind W3bft, 
geen golven. Kortom, prima roeiweer. 
Varend vanaf ’t Hemeltje terug naar 
Tromp zijn we ongeveer halverwege 
de molen en de 2e brug over het 
kanaal bij Kortenhoef bij de, voor de 
meesten, waaronder wij zelf, bekende 
plek waar de oever in een uitstulping 

het kanaal inkomt, met paaltjes in 
het water er omheen. En juist daar 
gebeurt het. Daar moet je opletten 
dat je niet te dicht langs de oever 
aan stuurboord blijft. Tijdens de TBR 
wordt op dat punt bebakening gelegd 
om voor het in het vaarwater steken-
de stuk land te waarschuwen.

Met het oog op de H4K in het a.s. 
weekend, trainen we die dag niet 
intensief. Voordat we de laatste 5 km 
steady state naar huis willen gaan, 
doen we nog een opzetje van 3 + 3 + 
30. Het gaat goed, heel goed en ook 
hard. Onze slagenteller bevestigt dat. 
Zo hard dat we even niet goed oplet-
ten, dat we in een rechte lijn langs de 
oever varen en dus de paaltjes gaan 
tegenkomen. Het moest kennelijk 
zo zijn, dat we in de laatste harde 
haal - het commando ‘EASY’ was nog 

MATERIAAL MAC-WHERRY NR 2

MEA CULPA
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net niet gegeven - de punt van de Jan 
de Lapper pardoes tussen de paaltjes 
parkeren. 

Ad, op boeg, met zijn voet in de 
stuurschoen en met een spiegeltje 
op zijn zonneklep, meldt vertwijfeld: 
‘Jeetje, dat we al hier zijn!’ Het kwaad 
is geschied. Krakend plastic. We zit-
ten klem. Woorden hebben geen zin. 
We strijken heftig en we komen na 
een tijdje toch weer los. Geschrok-
ken, de boot fysiek beschadigd en 
wij mentaal. Hoe kon dit gebeuren. 
Even denken we dat de hele punt er af 
is, maar we drijven en er komt geen 
water in de boot. We kunnen op eigen 
kiel terug naar Tromp.

Terug aan het vlot schamen we ons 
voor hen die de boot na ons hebben 
afgeschreven. We tillen de boot uit het 
water, maken die schoon, halen de 

riggers er af en leggen alles terug in 
de loods. De Jan de Lapper heeft een 
scheur in het dolboord aan bakboord, 
onder de boeg zit een lelijke schaaf-
plek in het laminaat. De boot moet uit 
de vaart worden genomen.  

De commissaris materiaal, Reinout 
van Vliet, is op Tromp. We melden 
onze fout direct bij hem.  Tevens mel-
ding in het schadeboek. Reinout haalt 
de boot uit de vaart en zal er voor 
zorgen dat die gerepareerd wordt. 

Ter harte te nemen lessen:
• Denk niet alleen dat je wel weet 
waar je bent, blijf ook kijken.
• Kijk voordat je tempo gaat varen 
twee keer.
• Een boot die voor je vaart heeft een 
zog dat je naast je ziet komen, een 
hindernis niet.
• Blijf steeds in je petspiegel kijken in 

een ongestuurde boot.

Michiel Poulie, 
Tom Dronkert, Kees Linse 
en Ad Westerhuis

Het laatste onderdeel van de voorge-
nomen verbouwingsplannen is nu in 
uitvoering:
een uitbreiding van de botenberging. 
Deze berging wordt uiteindelijk 
gerealiseerd aan de nieuwe steiger 

langs het kanaal. Op deze plek is een 
eenvoudige berging mogelijk die 
evenwel de hele lengte van de steiger 
benut; dat betekent een verbetering 
van de ligplaatsen van onze boten en 
optimaal gebruik van de steigerlengte.
De aannemer heeft zichzelf een 
toegang verschaft om de stelconpla-
ten te leggen en om binnenkort de 
stalen spanten aan te voeren. Vandaar 

de tijdelijke heuvel achter de soos. 
De grond zal na de bouw van de 
berging weer in de oorspronkelijke 
situatie worden teruggelegd. En met 
de immer gewaardeerde inzet van de 
tuincommissie verwachten wij dat de 

berging en de nieuwe 
steiger weer een fraaie 
groene entourage 
krijgen. De aanplant 
van vorig jaar zal daar 
mooi op aansluiten:  
de voltooiing van een 
prachtig nieuw aan-
zicht vanaf het water 
voor Tromp.

MEA CULPA INFORMATIEF

Cor Perrier - bouwcommissie

Grondverzet - de piramide van 
Tromp
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De expositiewand wisselt ca 4 x per 
jaar.
Onderwerp: roeien en/of de beleving 
van (ons) roeiwater in de breedste zin
Trompleden zijn vrijer qua onder-
werp in het presenteren van kunst-
zinnig werk.
Ideeën voor komende tentoon-
stellingen, een verzameling van:

1 – De mooiste zinnen uit roeilitera-
tuur, boeken, verslagen etc.
«In werkelijkheid was het een 
 slopende aangelegenheid: een 
 explosie van kracht tijdens de harde 
halen en geen gelegenheid om weg 
te zakken tijdens de zachte, omdat het 
er dan juist op aankwam de balans 

en het ritme nauwkeurig te houden  
of zonodig te herstellen» H.M van den 
Brink; Over het Water.
«We gleeën /Getweeën /Tesaam in 
een boot, /De stroom was mee en /
Terwijl we niets deeën/ Vooruit zij 
toch schoot.» Nijhoff.

2 – Maak op vakantie een foto van 
een roeivereniging of vraag een foto 
van verre roeivrienden. 

Foto 1: clubhuis en steiger
Foto 2: inkijk in het botenhuis.

Voorstel voor een tentoonstellingen of 
bijdragen sturen aan:
commissaris.accommodatie@ctromp.nl 

cor.perrier@gmail.com  u

Kinsbergen, een nieuwe C2+/C3

Op 9 februari heeft Geert Cirkel de 
nieuwe Wiersma C2x/C3 gedoopt 
met de naam Kinsbergen. Vervolgens 
heeft Geert de boot voorgeroeid 
 samen met Klaas op den Velde (slag) 
en Erik van de Loo (stuur). 

Voorzitter Edwin van der Voort had 
even tevoren een portretje geschetst 
van admiraal Van Kinsbergen (1735-
1819) en zijn opmerkelijke levens-
loop. En Geert Cirkel vertelde over 
zijn Elfstedentocht-ervaring en raadde 
eenieder deze tocht aan als een ‘must 
row’. De gedoopte boot is speciaal 
door Wiersma ontworpen met het 
oog op een snelle tocht.

Jan Hendrik van Kinsbergen
Zeeofficier eerst in dienst van de 
 Admiraliteit van Amsterdam.
In 1793 bevelhebber in de rang van 
luitenant-admiraal. Ook nog tijde-
lijk in Deense dienst. Vocht te land 
in  Russische dienst. Ontmoette de 
tsarina en kreeg commando over de 
Russische vloot in de Zwarte Zee als 
smaldeelcommandant.
Stadhouder Willem V trok hem aan 
om marinezaken te regelen. Van Kins-
bergen publiceerde veel en trachtte 
het zeewezen te moderniseren.
[redactioneel]

INFORMATIEF BOTENDOOP

 ga naar inhoudspagina

Cor Perrier 

Expositiewand

De expositiewand wordt op dit 
moment gesierd met foto’s gemaakt 
door Ellen Brouwer. 
Hier gedeeltelijk afgebeeld).
Zie ook pag. 9

Zij heeft haar fotowerk de volgende 
titel meegegeven:
‘Stillevens met grijs geruite doek’

Redactie

Botendoop van de Kinsbergen
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Eind vorig jaar liet Cobi Valkenburg 
via een brief aan het Tromp-bestuur 
weten dat zij na 60 jaar lidmaat-
schap nu het moment vond geko-
men om dit te beëindigen. Reden 
was ook dat zij al een paar jaar niet 
meer had geroeid.
De redactie van TrompMagazine wil 
graag even met Cobi stilstaan bij 
deze keuze om donateur te worden.

Cobi meldde zich in 1958 aan als lid 
bij Tromp. In die tijd ging dat niet zo-
maar ... Bij de toenmalige ballotage-
commissie moest je allereerst drie 
handtekeningen tonen van bestaande 
Tromp-leden. ‘En’ wist Cobi nog, ‘je 
moest toch ook naast een net woordje 
Nederlands uit een beschaafde familie 
komen’.

In die tijd was Hein Valkenburg al lan-
ger lid van Tromp (1943) en was als 
coach op Tromp actief. Al snel werd 
Cobi’s roeitalent ontdekt en kreeg zij 
een plek in de ‘jonge damesvier’.
Natuurlijk werd toen ook deelgeno-
men aan wedstrijden. Op de Vecht 
bij Nijenrode was de eerste. Daarna 
onder andere op de Bosbaan. Het 
viertje met Cobi kon dat jaar bogen 
op negen overwinningen.

Tijdens het roeien op de Amstel bij 
wedstrijden werd de vier zelfs gespot 
door een professionele filmer en 
werden zij roeiend voor eeuwig op 
het celluloid vastgelegd en waren zij 
te zien in het voorprogramma van de 
bioscoop.

Cobi heeft ook jarenlang vrijwilligers-
werk gedaan op Tromp. Zes jaar lang 
runde zij met anderen de soos. ‘In die 
tijd was de soos op zaterdagmiddag 
open’, vertelt Cobi, ‘omdat men toen 
nog op zaterdagmorgen werkte en 
scholen pas na twaalf uur sloten’.
Eind jaren zestig was zij ook lid van 
de toercommissie. Zeven jaar lang 
zorgde Cobi eveneens voor de leden-
administratie.

‘Maar 
mijn lang-
ste vrijwil-
ligerstaak 
verrichtte 
ik als exa-
minator 
bij de exa-
mencom-

missie van toen voor het behalen van 
de diverse roeidiploma’s op Tromp’ 
benadrukt Cobi trots, ‘vijfentwintig 
jaar lang’. Met een lachje voegt ze 
eraan toe: ‘Men vond dat we te streng 
waren in ons oordeel’.

Cobi was ook een paar keer lid van 
een jubileumcommissie. In 1986 was 
genoeg geld opgehaald om onder 
andere een wherrywagen aan te 
schaffen. Hierdoor konden Trompers 
ineens met eigen boten naar roei-
waters in Nederland en daarbuiten 
vertrekken en ontstonden allerlei 
roeigroepjes.
Cobi en Hein hebben jarenlang 
meegeroeid met de groep ‘De Club 
der ongebondenen’ die uit personen 
bestond die niet meer met werk reke-
ning hoefden te houden.
Doordat Tromp-leden nu boten kon-
den meenemen en de wherrywagen 
gebruikten, moest dit geregeld wor-
den door het bijhouden van een lijst 
waarop je je als groep aan het eind 
van elk jaar voor het komende seizoen 
moest aanmelden. Cobi en Hein heb-
ben dit werk ook samen jarenlang ge-
daan. ‘Bovendien’, vervolgt Cobi het 

gesprek waarin iedereen wisselend 
zijn mondje roert, ‘we zorgden ook 
voor roeiers van andere verenigingen 
die een dag te gast kwamen op Tromp 
en een roeitochtje maakten in onze 
boten. Soms moesten we helemaal 
meefietsen omdat men geen ervaring 
had met het passeren van sluizen’!

Cobi heeft lang haar passie voor het 
roeien kunnen uitoefenen en vaak 
meegeroeid in de damesacht, ook bij 
wedstrijden als de Head of the River.

In april 2016 kreeg Cobi de ver-
sierselen van Lid van Oranje Nassau 
opgespeld door onze beschermheer 
burgemeester Pieter Broertjes.

‘Tromp heeft mij veel gebracht’,  be-
sluit Cobi ons gesprek, ‘dat heb ik ook 
in mijn brief aan het bestuur geschre-
ven. Buiten dat ik er heb leren roeien 
heb ik er veel vrienden gevonden en 
heel veel kameraadschap ondervon-
den. Tromp is en blijft een unieke 
vereniging’. u

NB: Eigen toertochten worden nog steeds aan-
gemeld, tegenwoordig via de toercomissie. 

Interview door Pieter Berkel en Stefan Schellings

Cobi Valkenburg
Zestig jaar lid van Tromp
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In het vorige TrompMagazine heb ik 
u doorgezaagd over de beginselen 
en de werking van de roeihandicap. 
Vandaag gaan we een niveautje hoger 
zitten, want de geest moet tenslotte 
geprikkeld worden. Tikkie pretentieus, 
hoor ik u denken. Om nu ineens over 
de oerknal, zwarte gaten, supernova’s 
en de relativiteitstheorie van Einstein 
te gaan bazelen … Dit is geen blad 
voor nerds maar voor roeifanaten, ja! 
Laat die man iets over de perfecte haal 
vertellen, die is al moeilijk genoeg. 

U hebt natuurlijk een punt, maar ik 
ook. Want er lijkt wel degelijk een 
verband te bestaan tussen de oerknal 
en het BBR. Het komt simpelweg hier 
op neer. Sinds de oerknal waarmee 
alles ooit begon, dijt ons heelal uit. 
Daarover zijn de wetenschappers het 
inmiddels eens. Theoretisch zou dit 
betekenen dat ook onze aarde groter 
wordt en dus ook de afstand van de 
Tweede Brug tot de Eerste Brug. Maar 
bij het doorspitten van het BBR-
archief deed ik een opzienbarende 
ontdekking. De afstand van brug tot 
brug is de afgelopen jaren niet toe- 
maar juist afgenomen. We kunnen 
hier rustig spreken van een revolutie 
in de wetenschap.

GPS
Wat is het geval. Op 12 februari 1997 
wordt in een conceptplan voor het 
BBR gerept over de afstand ’tussen 
beide bruggen’ van 3,2 km. In een 
brief van nog geen twee weken later 
is die afstand al geslonken tot 2,7 
km. Kennelijk zat dit de organisato-
ren ook niet helemaal lekker en zijn 
ze het nog eens goed gaan nameten. 
Dat duurde even maar dan heb je ook 
wat. Een kleine tien jaar later wordt 
de afstand in weer een brief nader 
gespecificeerd: 2725 meter. Daar ga 
je dan met je opzienbarende ontdek-
king, hoor ik u schamperen. Maar 
wacht, opnieuw tien jaar later duiken 
twee A4’tjes op in het archief. Tussen 
beide bruggen is een lijn getekend 
die keurig de stuurboordwal volgt 
inclusief GPS-coördinatiepunten en 
daaronder: 2,67 km. Op het tweede 
A4’tje hetzelfde verhaal met de aante-
kening: 2,66 km. 

Bochten afsnijden
OK, die 10 meter krijgen ze van mij 
cadeau. Maar er is dus kennelijk een 
deelnemer geweest die ontevreden 
was over zijn plaats in het klassement 
en met zijn smartphone in de hand 
het kanaal is gaan nameten. De arme 

drommel, waarschijnlijk regende het 
ook nog pijpenstelen. Hoe dan ook, 
alle aanleiding voor een nieuwe me-
ting anno 2019. Daar hoef je de deur 
niet meer voor uit. Op Google Maps 
de coördinatiepunten aangevinkt en 
de afstand gemeten. Het resultaat: 
2,69 km, als je keurig de stuurboord-
wal houdt. Als je alle bochten afsnijdt, 
win je welgeteld 30 meter. Daarom 
mag dat ook niet. ’Afsnijden is verbo-
den’ staat in het BBR-reglement van 
1997. Maar ja wie controleert dat? We 
leven inmiddels in een tijd dat bijna 
alles mag omdat veel regels toch niet 
afdwingbaar zijn. En ook het BBR gaat 
met zijn tijd mee. ’Er wordt aan stuur-
boordwal gevaren en aan bakboord-
zijde ingehaald’, heet het nu droogjes. 
En natuurlijk moet je oplopers wel de 
ruimte geven om in te halen.

Maar wat heeft dat in ’s hemelsnaam 
met het uitdijende heelal te maken. 
Niets natuurlijk. Maar u bent als 
nieuwsgierige lezer nu wel weer op 
de hoogte van de fijne kneepjes van 
het BBR. En tsja, 30 meter dat is toch 
gauw … U kunt nog één keer mee-
doen dit seizoen. u

BBR-INFO

 ga naar volgende pagina

Johan Huizinga

Van oerknal tot BBR

 ga naar inhoudspagina

Op pagina 7 wordt aandacht besteed 
aan de fotowand in de soos.
Momenteel exposeert Ellen Brouwer.
Hieronder geeft zij een toelichting.

Stillevens met grijs geruite doek

Fotograaf Ellen Brouwer

Tromp-lid

Al jaren fotografeerde ik met veel plezier, maar 

het bleven ‘kiekjes’.

In 2013 kocht ik mijn eerste Sony systeemcame-

ra (dat is een digitale camera met verwisselbare 

lenzen zonder spiegelsysteem). Dat gaf al een 

hele verbetering en in 2015 werd ik lid van de 

fotoclub FC Perspectief in Hilversum. 

In de winter van 2017-2018 heb ik via de club 

een mentoraat gevolgd bij Stan Kerlen. Aan 

het begin van de winter stel je een doel vast 

en daar ga je dan mee aan de slag. Regelmatig 

worden de foto’s door de mentor besproken en 

krijg je aanwijzingen ter verbetering.

Stillevens hebben al een tijdje mijn belangstel-

ling en in de winter is het ook wel handig om 

een onderwerp te kiezen dat zich binnenshuis 

bevindt. 

Eerst ben ik weken met de eieren aan het expe-

rimenteren geweest. Compositie, witte eieren 

of bruine eieren, uitlichting, standpunt van de 

camera en overige technische details uitprobe-

ren. Na een tijdje kon ik geen ei meer zien en 

daarna ben ik verder gegaan met de tomaten. 

Dat leverde weer hele andere uitdagingen op 

(die glimmen, eieren niet). 

Aan het einde van het mentoraat heb ik de 7 

foto’s die nu in de soos hangen gepresenteerd.

Redactie

Expositie foto’s
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Tezamen met een waar  lentezonnetje 
hebben de wedstrijdjunioren en hun 
coaches Hilversum mogen ver-
ruilen voor een weekje trainen aan 
het meer van Corgeno, gelegen in 
Noord-Italië vlak naast Milaan. Het 
meer, met een fraai uitzicht op de 
Alpen, biedt de junioren twee maal 
per dag alle ruimte om de nodige 
roeikilometers te maken.

Net als de afgelopen twee jaar was 
 Canottieri Corgeno bereid om ons 
met open armen te ontvangen en 
konden de junioren en coaches weer 
gebruik maken van de uitstekende 
roei- en slaapfaciliteiten aldaar. 

Om 8 uur ‘s morgens zaten we aan 
het ontbijt, waarbij de versgebakken 
broodjes en potten Nutella zeer in 
trek waren bij de junioren. Om 9 uur 
was het voor de eerste groep tijd voor 
een technieksessie en halverwege de 
ochtend ruilden de twee groepen de 
boten in voor de loungebanken en het 
tosti-ijzer. Na in de middag nog eens 
hard roeien waren de junioren dan 
ook blij dat ze ’s avonds werden voor-
zien van een waar Italiaans driegan-
gendiner. Na het eten was er nog 

even ruimte voor huiswerk,  spelletjes, 
waarna de jongelui zich weer konden 
opmaken voor een nieuwe dag.

Dank gaat uit naar alle ouders die 
hebben geholpen met het organise-
ren van de reis en het brengen van 
de botenwagen. Zonder hun en onze 
eigen inzet is een trainingskamp van 
dit formaat vrijwel onmogelijk.

Namens het coachteam:
Minke Fischer, Paul Rigters, Kjell Bot-
tema, Thijs Keij en Vincent Hommer-
sen. u

Minke Fischer

Trainingskamp wedstrijdjunioren
Corgeno Italië, 2019

In 1990 werd de Corgeno roeiclub opgericht. De 

eigenschappen van het meer zijn optimaal voor 

het houden van sportevenementen: bijna altijd 

rustig, zonder motorboten en omgeven door 

groen, het biedt een perfect zicht vanaf het 

strand. Een ideale plek voor een westrijdbaan. 

In 2001 werd de nieuwe locatie geopend die 

het meest geschikt was voor het beoefenen van 

sport en voor het huisvesten van atleten tijdens 

roei-evenementen. Een nieuwe racebaan van 

2000 meter is ook opgezet om roeiwedstrijden 

voor de Olympische specialiteit te organise-

ren. In 2008 werden nog nieuwe faciliteiten 

toegevoegd.

Aan Canottieri Corgeno is de organisatie van de 

2019-editie van de Coupe de la Jeunesse toege-

wezen.    [redactie]

Boven: Lekker uitkijken over het meer.   Onder: Botenwissel.

 ga naar volgende pagina ga naar inhoudspagina
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Boven: Een multifunctionele botenwagen.   Onder: In de ochtendmist. Boven: Eten in het restaurant.   Onder: Ook huiswerk wordt gemaakt.

 ga naar volgende pagina ga naar inhoudspagina
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Traditie in ere hersteld: de Boeren-
koolmaaltijd. En daar was ie gelukkig 
weer, op vrijdagavond 22 februari 
2018: de Boerenkoolmaaltijd. 
Als vanouds georganiseerd door het 
bestuur, als dank voor de hardcore(in 
de nette betekenis)vrijwilligers van 
Tromp. 
Vorig jaar februari zaten we nog mid-
den in de verbouwing van de soos, 
waardoor de maaltijd niet door kon 
gaan. De vrijwilligers werden dat jaar 
bedankt voor hun goede werk tijdens 
het zomerfeest; aardig, heel aardig, 
maar toch niet helemaal hetzelfde!
Een traditionele boerenkoolmaaltijd 
is niet te overtreffen, en die vond 
dit jaar weer plaats in de verbouwde 
soos. 
De tafels waren weliswaar ‘s mid-
dags al gedekt door de sooscommis-

sie, maar vanaf 18.00 uur 
was het voltallige bestuur 
paraat om zijn kwaliteiten te 
tonen. 
Van het schikken van de 
bloemen tot het aanste-
ken van de kaarsjes, van 

het vullen van de glazen tot het het 
ronddelen van de schalen boerenkool, 
ballen gehakt en worst, het was al-
lemaal tiptop voor elkaar. Het was een 
geanimeerde bijeenkomst met zo’n 
75 man; er is overigens wel ruimte 
voor 100 man in de nieuwe soos, dus 
vrijwilligers, zet ‘m op.
De voorzitter dankte alle vrijwilligers 
en Aart Box, vrijwilliger van de bui-
tencategorie, hield een mooie lofrede 
op Cornelis Tromp. 
Als icing on the cake werd er een 
zalig toetje geserveerd dat was bereid 
door Arno van den Broek en zoon 
Rutger (jaja, heel Holland bakt).
En omdat het een vrijwilligersavond 
betrof werd de soos na afloop als 
vanzelfsprekend met z’n allen in een 
mum van tijd teruggebouwd. u

NIEUWS

Redactie - Nellie Kamer

Traditionele boerenkoolmaaltijd
voor de vrijwilligers

 ga naar volgende pagina ga naar inhoudspagina
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Als je een voetbalcoach over zijn 
jongens – en gelukkig tegenwoor-
dig ook meisjes – hoort praten, dan 
gaat het altijd over samenspelen. 
Al die voetballers zijn kanjers, stuk 
voor stuk, al is de één een betere 
doelpuntenmaker en de ander een 
betere keeper. Het gaat erom hoe ze 
het samen doen. Balletje trappen tot 
je een ons weegt is geen garantie om 
wereldkampioen te worden. 

Je kunt niet voetballen in je eentje, 
maar wel alleen roeien. Als je de tech-
niek beheerst en je hebt je diploma’s, 
kun je te allen tijden in de skiff stap-
pen en het water op. Toch roeit het 
grootste deel van de Tromp-leden 
liever in een twee tot en met acht. 

Samen
Leren samenroeien heeft natuurlijk 
wel wat voeten in aarde, of liever 
gezegd: bladen in het water. Het gaat 
niet vanzelf. Er is zoveel waardoor de 
balans verstoord kan raken dat het 
heel wat oefening vergt om als een 
scheermes door het water te klieven. 
En wat is er niet fijner dan stabiel, 
zonder dat je bladen het water raken, 
met zijn tweëen, vieren of achten 
snelheid te maken.

Gelukkig zijn er steeds meer men-
sen die inzien dat ze dat, zonder zo 
nu en dan een lesje, niet voor elkaar 
krijgen. Iedereen doet zijn/haar best, 
ieder roeit met aandacht maar wat 
zijn die foutjes geniepig hardnekkig. 
Ze sluipen er zomaar weer in als je er 
niet op gewezen wordt. En dan is dat 
uurtje roeien toch niet zo lekker. Want 
het is niet eenvoudig om tegen je 
voorbuur-roeier te zeggen: ‘Je diept!’ 
Of tegen de slag te roepen: ‘Héé, 
kun je niet wat langzamer oprijden?’ 
Het is mogelijk dat de slag het even 
rustig aan doet, maar o jee, wat zit 
dat tempo aan zijn spiergeheugen 
geplakt. Even later racet hij weer door 
de boot. En ja, moet ik daar nu weer 
iets van zeggen?

Afspraak maken
Nee. Niet handig maar ook niet zin-
vol. En omdat het toch ook jammer 
is om het erbij te laten zitten, kan het 
gesprek aan de soostafel op de moge-
lijkheid komen om een keer iemand 
te vragen. Gelukkig voorziet Tromp, – 
zie site/bibliotheek/coaches – daar in. 
Een simpel mailtje of iemand aanspre-
ken in de soos kan al tot een snelle 
afspraak leiden. Of in de Van Was-
senaer, of een C4, of op de fiets mee, 
het kan allemaal. Iedereen weer even 

op scherp. Iedereen leert weer iets 
anders, waardoor de ploeg als geheel 
fijner en lekkerder gaat roeien. En 
misschien zelfs wel harder. 

Op elkaar inspelen
Zo zijn er ploegen van een oneven-
redige samenstelling. Oud/jong, 
man/vrouw, groot/klein, fors/smal. 
Allemaal totaal verschillende types. 
Als je niet beter zou weten, zou je die 
nooit samen in één boot zetten. Maar 
wat laat de praktijk zien? In een paar 
maanden raken ze prachtig op elkaar 
ingespeeld. Ze gaan elkaar gaan er-
varen als een geheel. Ze zijn zelfs van 
plan de BBR te roeien wat ze als oefe-
ning al eens gedaan hebben. ‘Zonder 
die extra lesjes zouden we niet zo ver 
komen!’ vertellen ze glunderend aan 
de koffie. 

Tromp is een Door Ons Voor Ons 
club, DOVO dus. Is jouw ploeg ook 
aan een opfrisser toe? Je weet: zodra 
je een vraag hebt, staan de coaches 
in rotten van drie voor je klaar. Nog 
meer plezier met Beter Roeien. u

https://www.ctromp.nl/bibliotheek

Saskia Teppema / commissaris opleiden

De Nieuwe Tendens
‘Wij Willen Beter Roeien’

Redactie

Gezien op Tromp

De ‘natte bak’ is overgenomen door de 

 Koninklijke watersportvereniging Loosdrecht.

Maarten Pannevis stuurt voorin.

Fantastisch handige rol.

 ga naar volgende pagina ga naar inhoudspagina
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Het roeiwater en de omgeving van 
Tromp kent veel historie. Binnenkort 
roeien we ook weer vanaf het kanaal 
naar Loosdrecht via de ’s-Graveland-
sevaart en de Vuntus. De verbinding 
tussen de Vuntus(plas) en de 
’s-Gravelandsevaart is de Raaisloot.

Kromme Rade is een pad gelegen 
tussen de ’s-Gravelandsevaart en de 
Horndijk bij Kortenhoef, het Molen-
eind. In de 17e eeuw werd hier de 
Raaisloot gegraven ten behoeve van 
de vervening.
De naam ‘rade’ is afgeleid van ‘raaien’, 
‘rooien’ (rooilijn) wat ‘grenstrekken’ 
betekent.
Die grens betreft de eeuwenoude 
twist tussen de graven van Holland en 
de bisschoppen van Utrecht – bekend 

onder de naam het Sticht – in het 
gebied rond de Vecht en de Eem.
Plaatsen die in de middeleeuwen van 
belang waren zijn Loenen, Vreeland 
en Hinderdam.

Dichter bij Tromp lagen Loosdrecht 
en Kortenhoef in het twistgebied.
Hier ontstonden twee scheidingslij-
nen die op oude kaarten zichtbaar 
zijn.
De Raa (Kromme Rade) was de ene 
en de ander lag bij Nieuw-Loosdrecht 
met Breukeleveen: de Weersloot. 
‘Weer’ in de betekenis van scheiding.

Op de oude kaarten lees je dan ook: 
Limiet Schydinge van Holland en het 
Stigt (afb. rechts).
De grenzen liepen ingewikkeld door 
elkaar tot aan Eemnes. In het Gooi 
vind je nog diverse grenspalen.

Langs de Raaisloot tref je aan de 
zuidzijde een fraai natuurgebied aan. 
Dit wordt beheerd door Natuurmo-
numenten. Je treft er nog trilveen aan, 
zodde en petgaten. Sommige petgaten 
zijn aan het verlanden en er ontstaan 
bosjes. Daarnaast vind je er ook veen-
mosrietlanden.
Bij en in het water zie je fontein-

kruid, krabbescheer, waterlelies en 
gele plomp. Het gebied herbergt ook 
diverse vogelsoorten, waaronder de 
snor en de ijsvogel.

In voorgaande jaren is met een trek-
hark achter een bootje de woekerende 
cabomba bestreden door die met wor-
tel en al uit het water te trekken. u

HISTORIE

Redactie / pjb

Grenzen langs het water
Holland en het Sticht

 ga naar volgende pagina ga naar inhoudspagina
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Nog even en het nieuwe toerseizoen 
kan beginnen.
Zoals u gezien heeft, hangen de 
 posters van de openingstocht al overal 
op Tromp.
We gaan er een mooie tocht van 
maken. Mooi weer kunnen we helaas 
niet garanderen, wel veel plezier en 
een lekker ontbijtje vooraf. 

Heeft u zich al ingeschreven?
Inmiddels zijn er al best veel aanmel-
dingen dus als u er nog over denkt 
om mee te gaan, schrijf dan snel in 
want vol is vol.
Gelukkig hebben we een kleine 
uitbreiding van onze toervloot en als 
we geluk hebben, komt de tweede 
nieuwe wherry ook nog op tijd voor 
deze tocht. We zijn benieuwd. 

Gastroeiers op Tromp
Er worden ook door buitenvereni-
gingen boten bij ons gehuurd voor 
tochten op ons roeiwater. 
Wie wil ons helpen om als gast-
vrouw/heer de gasten te ontvangen 
en wegwijs te maken. 

De toercommissie zorgt dat 
de toerspullen klaarliggen. 
Als de gasten terugkomen, 
moeten ze weer opgevangen 
worden en de spullen in 
ontvangst genomen worden. 
Ook moet de boot gecontro-
leerd worden op eventuele 
gebreken zodat die in het 
schadeboek vermeld kan 
worden.
Bent u af en toe in de gele-
genheid om op een door-
deweekse dag een keer te 
helpen, stuur dan een mailtje 
naar toercommissie@ctromp.nl

Op naar een goed 
toerseizoen.  
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Hetty Goutier

Toertochten 2019
7 april de openingstocht

Bovenstaande kaart is te vinden via:

website Tromp / onderwerp ‘recreatie’ > ‘toertochten’ > 

‘toertochten data’ > klik ‘openingstocht’ > klik nogmaals bij 

‘openingstocht’.     [redactie]

Onderstaande afbeelding:

gebied tussen Kromme Rade en Oud-Loosdrechtsedijk.  

[redactie]

‘Neigen’ of ‘slapen’ ?    [redactie]

toercommissie
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Alle begin is moeilijk

Ik ben een week met mijn kleinzoon 
op Terschelling. De droom van iedere 
oma. Pelle is 5 maanden. Hij is aan 
het overschakelen van de prille-baby-
fase naar de gevorderde groep. D.w.z.: 
hij gaat van vijf naar vier voedingen 
en het nacht-souper wordt afge-
bouwd. Even wennen voor dat kleine 
mannetje, dat uitsluitend leert door 
doen. Alles is ervaringsleren. Ook 
al wordt hij op de meest liefdevolle 
manier toegesproken, hij kan vier niet 
van vijf onderscheiden, alsmede enig 
wijs worden uit de rest van de door 
zijn liefdevolle ouders uitgesproken 
teksten. Hij gaat de komende twee, 
drie jaar het leven leren door het aan 
den lijve te ondervinden. Drie jaar 
maar? Ik moet ineens denken aan 
Jenet. 

Vorige week was ik getuige van haar 
eerste les toen ik op mijn maatjes 
stond te wachten. Zij had zich om 9 
uur bij Nelly gemeld, kreeg een Tic-
instructeur mee en staat even later op 
het vlot met een C1 voor zich. Zij ziet 

om zich heen mensen diverse boten 
instappen en wegroeien. Maar als ik 
naar haar kijk zie ik in haar ogen: 
‘Mijn hemel, in zo’n wankel geval, 
hoe kom ik daarin?’
Intussen vertelt een Ticcer hoe ze haar 
voeten moet zetten, haar handen moet 
houden, hoe ze moet gaan zitten. Hij 
doet het ook even voor. Ze kijkt maar 
ziet niets, ze heeft geen dopjes in haar 
oren maar ze hoort niets. Ze is bezig 
zich van de op handen zijnde ervaring 
een voorstelling te maken: een gam-
mel bootje in veel koud water. 

‘Makkie’, hoort ze ineens haar 
instructeur zeggen, terwijl hij weer 
uitstapt, schijnbaar zonder enige angst 
voor omslaan. ‘Zie je wat ik doe? Het 
is niet zo moeilijk hoor, je moet al-
leen denken aan je handen, die moet 
je bij elkaar houden, en je voet recht 
zetten, en je blad plat op het water 
houden, dat heet veilig boord, en dan 
recht blijven zitten en straks als ik je 
afduw, het andere blad ook gewoon 
plat op het water houden, dan kan je 
niets gebeuren. Ik geef je een zetje en 
dan lekker ontspannen zitten, met je 

schouders laag en …
Jenet heeft het koud. Ze had toch haar 
warme hemdje aan moeten trekken. 
En waarom heeft ze niet naar haar 
man geluisterd? Hij zei nog: ‘Heb je 
een lekkere muts bij je?’ en maakte 
daar een grapje over. Ze kijkt naar 
haar gymschoenen, die zien er heel 
anders uit dan die van de instructeur, 
zouden die wel goed zijn?
‘Hee, uh…hoe heet je ook al weer?’ 
schudt de instructeur haar wakker.
‘Jenet, Jenet de Vries, hoezo?’ Ze is 
werkelijk de hele kluts kwijt.
‘Mooi Janet, ik heb je net voorgedaan 
hoe je moet instappen, dus nu jij. 
Kom, het is echt niet moeilijk.’
Jenet rilt. ‘Je hoeft niet bang te zijn 
hoor, wat zie ik, ben je bang?’
‘Ik ben niet bang, ik heb het alleen 
maar koud.’
‘Stap maar in, als je eenmaal roeit, 
is die kou zo weg. Kijk, zo pak je de 
riemen ... ’
Jenet volgt zijn stem. ‘Houd je de boot 
wel vast?’ vraagt ze met een klein 
stemmetje.
‘Tuurlijk! Ik laat je niet zomaar los. 
Goed zo, nu je rechterbeen, ja, daar-

op, en dan door je knieën, en… ja, 
zo, je voet naar voren. Kijk! Nu zit je 
erin. Even je overslagje dicht, dat is je 
veiligheidsriem. Ja ja, ik houd je vast.’
Jenet buigt vol vertrouwen naar 
rechts, klapt het overslagje dicht en 
kijkt vol verwachting naar de instruc-
teur. ‘Even dichtdraaien, ja, zo…’ En 
hij maakt een draaiend gebaar met 
zijn vingers. Ik zie het tafereel aan. 
Een beginnende roeier heeft wel wat 
van mijn kleinzoon. Onbevangen, lief, 
hulpeloos en nog niet in staat om al 
die op zich nuttige tekst te plaatsen. 
Ik neem me voor om wanneer ik een 
beginner in de boot krijg aan mijn 
kleinzoon te denken. Wat ik tegen 
haar (of hem) zeg is – zeker weten 
– minder van belang dan hoe ik met 
haar omga. u

 

Aiksas

Roeien met de riemen...



ROEITECHNIEK

Aan een boot zitten stiekem behoor-
lijk wat beweegbare en verstelbare 
onderdelen. Een goede afstelling 
maakt dat de boot goed in balans is 
en lekker roeit. Door gebruik kan 
de afstelling na verloop van tijd wel 
wat gaan afwijken van het ideaal, 
dus komen alle boten eens in de 
zoveel tijd in de werkplaats waar al 
die onderdelen worden gecontro-
leerd en bijgesteld door de stelmees-
ters Arnoud Carp, Fred Duin, Fred 
Wittkampf, Frank Veenhoven, Paul 
de Haan, Thijs Keij en sinds kort ook 
Thomas Kuipers.

Span
Het span is de hart-tot-hartafstand 
tussen twee dolpennen. Bij de C4 die 
geïnspecteerd wordt wanneer ik kom 

meekijken, moet die afstand 160 cm 
zijn. Bijstellen kan door de dolpen iets 
te verschuiven binnen de sleuf die 
daarvoor in de rigger zit.

Hoogte van de dollen
De hoogte van de dollen wordt 
gemeten vanaf het laagste punt van 
het bankje. De boordrand is bij een 
C-boot niet overal even hoog, dus niet 
bruikbaar als referentiepunt. Naast de 
hoogte ten opzichte van het bankje, 
is er ook een hoogteverschil tussen 
de dollen nodig. Deze worden bij dit 
boottype aan stuurboordzijde 15 mm 
hoger gezet dan aan bakboord.

Dat kan door ringen (geen klikrin-
gen) onder de dol op de dolpen toe 
te voegen of weg te halen. Als alle 
stelmogelijkheid daar op is, kan – tot 
op zekere hoogte – de stand van de 
complete rigger ten opzichte van de 

boot nog aangepast worden door bij 
een bevestigingspunt van de rigger 
een wigje te plaatsen.

Dat brengt wel weer een ander pro-
bleempje met zich mee. De dolpen 
moet – zeker bij wedstrijdboten – wel 
netjes verticaal blijven. Maar uiteraard 
is ook dat te stellen. Dat komt in de 
volgende editie aan bod. u
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Redactie / Stefan Schellings

De stelmeesters
deel 1

De juiste hoogte van de dollen wordt gemeten vanaf het bankje.

Het instrument waarmee het hoogteverschil 

tussen de dollen gecontroleerd wordt.
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Ze zijn weg, de stakerige restanten van 
de kaalgevreten buxussen. Binnenkort 
staat er iets nieuws, let maar op, dan is 
het meteen wat minder treurig. Want de 
tuiniers van Tromp zijn weer aan de slag 
na de winter. Niet alleen met die buxus-
sen, maar bijvoorbeeld ook met het in 
toom houden van de hortensia’s. Want 
al bieden die voor roeiers en terraszitters 
van april tot november een aangename 
aanblik, bij wedstrijden hinderen ze het 
zicht op de finish. Met een groep van 
ongeveer 16 tuiniers zorgen we voor 
het onderhoud van de tuin. Dat is vooral 
wieden, uitdunnen, snoeien, planten-
bakken mooi houden, samen beslissen 
wat-waar-hoe en nadenken over wat 
te doen als de zandberg achter de soos 
weg is. Die ligt daar vanwege de bouw 
van de nieuwe botenberging langs het 
kanaal. Onze groep kan het normale 
werk goed aan, maar versterking is zeer 

welkom. Meld u aan bij onze tuinclub! 
tuin@ctromp.nl Incidenteel doen we 
via de werkplaats een beroep op sterke 
krachten, zoals onlangs bij het inplanten 
van de begroeiing van het nieuwe hek 
langs de Vreelandseweg.  

Het bord met de overzichtskaart van 
ons roeiwater en de mogelijkheid om 
 ijsvogelwaarnemingen aan te geven 
hangt nu een jaar bij Tromp, sinds de 
opening van de vernieuwde soos recht 
tegenover de deur waar je binnenkomt. 

Helaas was het een slecht moment om 
te beginnen met tellen van  ijsvogels 
na een winter met zoveel vorst. Het 
gaat nu echter weer iets beter en 
de  ijsvogelwerkgroep hoopt op een 
toename van de waarnemingen. Er 
zijn nieuwe nestkasten geplaatst met 
camera’s, dus er worden mooie beelden 
verwacht. 

Ondanks de enorme uitdunning onder 
de vogels zijn er gelukkig dit jaar twee 
waarnemingen gemeld. 
Jelle Harder heeft contact gehad met de 
waarnemers en is er heel blij mee. 

Ik hoop dat we komende tijd ijverige 
ouders en veel jonge ijsvogels gaan zien. 
Opletten allemaal, en zet ze op het bord 
als je er eentje ziet!

Namens Jelle Harder en zijn mensen, 
bedankt!

Jelle Harder, lid van de Vogelwerkgroep 
het Gooi.
De IJsvogelwerkgroep wordt gevormd 
door mensen die zich in de regio 
bezighouden met het verbeteren van de 
broedmogelijkheden voor ijsvogels.
De ijsvogel staat op de Europese Rode 
Lijst van bedreigde vogelsoorten.
https://www.google.com/search?client=sa

fari&rls=en&q=jelle+harder+ijsvogels&ie=U

TF-8&oe=UTF-8#
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Roelien van Empel

Werk aan de tuin

Redactie / Yolande Krooshof

IJsvogelwaarnemingen
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[Redactioneel]
Het hek bij het paardenweitje is nu weg.
Mooi gezicht.
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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 
(lay-out, 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  

 

AGENDA
 

NIEUWS VAN DE 
LEDENADMINISTRATIE (2019-2)

Nieuwe seniorleden die in de instructie kwamen:
Natascha de Schipper 1985
Jan Kuitenbrouwer  1955
Alessio Malé  1987
Reinoud Schats  1986
Aliece Mulder  1991

Nieuwe leden met roei-ervaring:
Dikky van Klaarwater 1944   
 (opzegging ingetrokken)
Trevor de Koekkoek  1962 
 (buitenlid)

Welkom en veel roeiplezier!

OPZEGGINGEN PER 31.12.2019

Gewoon-lid  Lid vanaf
Merel Udding  2018
Ruben van der Waal 2017
Jan Marten van Dijk 2005

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

Evert Kruithof

LEDENADMINISTRATIE
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OPEN DAGEN TROMP

Ben je tussen de 14 en 17 jaar?

Houd je van sporten?

Ben je graag op het water?

KOM ROEIEN!

Hilversumse Roeivereniging Cornelis Tromp www.ctromp.nl

Kom dan zaterdag 13 april om 13.30 uur naar 
Roeivereniging Cornelis Tromp voor een proefles 
(tot 16.00 uur).

Locatie:  

Roeivereniging Cornelis Tromp 

Vreelandseweg 56

1216 CH Hilversum

Tel. 035-624 94 33

Meld je vóór 10 april aan 
door mail te sturen naar 
ihmreijnen@gmail.com

U wilt meer weten over Roeivereniging Cornelis Tromp?  
Op zaterdag 18 mei a.s. bent u tussen 13.00 uur en 17.00 uur 
van harte welkom! 
 
U krijgt voorlichting over de roeisport, roeilessen, de verschillende 
boten en u kunt kennismaken met instructeurs en clubleden.  
Er zijn demonstraties en natuurlijk kunt u onder begeleiding ook 
zelf een stukje roeien*. Bevalt dit goed, dan kunt u zich inschrijven 
voor een proeflidmaatschap (slechts € 50,00 voor drie maanden). 

*Denkt u eraan droge reservekleding mee te nemen.

Maak kennis met Roeivereniging  
Cornelis Tromp

Zaterdag 18 mei 2019 
van 13:00 uur tot 17:00 uur

Locatie:  

Roeivereniging Cornelis Tromp 

Vreelandseweg 56

1216 CH Hilversum

Tel. 035-624 94 33

Hilversumse Roeivereniging Cornelis Tromp www.ctromp.nl

OPEN DAG
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FOTO VAN DE MAAND

november 2018 

Ondanks een handicap toch fijn roeien dankzij de ART helemaal naar het ‘bankje’

Anne Boshuizen en Dennis Hopman

foto: Yolande Krooshof  ga naar inhoudspagina


