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Donderdag 13 februari zijn de hand
tekeningen gezet onder de koopovereen
komst van het paardenweitje. De redactie 
was erbij.
Inmiddels is de koop ook notarieel 
vastgelegd.  
   pag. 8
                                                             
   

De deuren van de houten loods
De redactie krijgt af en toe historisch 
materiaal over Tromp in handen. Dit keer 
iets over de houten loods.   
                       pag. 12 

Botendoop 8+  
Zaterdag 7 maart werd de nieuwe acht 
gedoopt met de naam Compaen.   

                             pag. 6

Fo
to

: P
JB

negende jaargang Hilversumse roeivereniging Cornelis Tromp

trompmagazine

Foto: pjb
 ga naar volgende pagina



2
in

ho
ud

2
maart  2020

Aankoop van de Paardenwei
Donderdag 13 februari zijn de hand
tekeningen gezet onder de koopovereen
komst van het paardenweitje. De redactie 
was er bij.
Inmiddels is de koop ook notarieel 
vastgelegd.  
   pag. 5
                                                             
   

De deuren van de houten loods
De redactie krijgt af en toe historisch 
materiaal over Tromp in handen. Dit keer 
iets over de houten loods.   
         pag. 6 

Botendoop acht-plus  
Zaterdag 7 maart werd de nieuwe acht 
gedoopt met de naam Compaen.   

                               

Fo
to

: P
JB

negende jaargang Hilversumse roeivereniging Cornelis Tromp

trompmagazine

 ga naar volgende paginaFoto: pjb

Uit de stuurstoel 
De voorzitter   3 

Bestuursmededeling  
De commissaris materiaal  4
In memoriam 
Arvid Harmsen  5
Botendoop
Coastalroeien  6

In memoriam 
Henk Kars 7
Aankoop paardenweitje 
Verslag ondertekening 8
De mooie vloot van Tromp
De MAC  9
Column 
Kortaf 10
Coastalroeien Naarden 
Instructie-rubriek 11
De deuren van de loods 
Terugblik in de historie 12
Vrijwilligerswerk 
De boom in stukjes 13 

Ledenadministratie 
Midweekroeien 15
Beeld van de maand 
Rob Kempen 16

Met het overlijden van Arvid Harmsen 
sluit ik een stuk historie af in onze 
jarenlange samenwerking in de redactie 
van ons clublad, toen nog genaamd De 
Trompet. Mederedac teuren waren Marita 
van Hasselt en Gert Heerschop.
Elke eerste vrijdag van de maand kwamen 
we samen in het huis van Lida en Arvid 
op Stuurboord, eerst een kop koffie en 
daarna naar de werkkamer op zolder waar 
de computer stond. Arvid had alle kopij al 
nagelezen, gecorrigeerd en geordend. 
Tijdens het maken van moeilijke keuzes 
van wat waar moest komen, beleefde het 
gezelschap deze sessies met veel plezier 
en humor.

Daarbij boog Arvid zich ook telkens over 
zijn beroemde AHA’tjes, die hij getrouw 
vele jaren toestuurde aan de redactie. 
Met zijn milde spot en inzicht wist hij de 
Tromplezer hiermee te boeien. Ik mis ze 
in ieder geval.

Deze afgelopen maanden stond de 
aankoop van het paardenweitje in de 
aandacht. De redactie was aanwezig bij 
de koopovereenkomst.

Opnieuw was er weer een doop van een 
boot, nu een bijna nieuwe 8+.
Mooie boten komen, maar op Tromp 
moeten we ze ook wel goed behandelen. 
De materiaalcommissaris meldt schades, 
maar als je af en toe zelf ziet welke be
schadigingen boten hebben, dan vraag je 
je af: hoe kan dit? Ikzelf vind het erg sneu, 
al die krassen op de nieuwe wherry’s.

Voor het vervoer van boten en riemen 
met de wherrywagen wordt nagedacht 
over een opbergsysteem voor de  riemen 
op de kar.

                    pjb
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Met gemengde gevoelens schrijf ik dit stukje in de 
wetenschap dat mijn voorganger Henk Kars op 5 
maart in familiekring overleden is. Henk heeft zes 
jaar lang als voorzitter onze vereniging gediend en 
hij stond aan de wieg van vele veranderingen en 
verbeteringen die inmiddels gerealiseerd en ver-
trouwd zijn, zoals het botentoewijzingsreglement 
en het schenkingsreglement. Maar ook heeft Henk 
de OTA* geïnitieerd, waar is nagedacht over de toe-
komst van Tromp. De verbouwingen die het huidige 
fraaie aanzien van Tromp vormen zijn mede daaruit 
voortgekomen.
Met zijn ploeg heeft Henk ondanks zijn ziekte en 
de daarbij behorende uitputtende behandeling tot 
de kerstdagen geroeid. Met oud en nieuw lukte dat 
ineens niet meer, maar dat wilde niet zeggen dat 
Henk zijn belangstelling voor Tromp verloor. Met 
het aanschaffen van het paardenweitje was hij zeker 
content.

Van veel kanten ontvang ik enthousiasme over het 
feit dat we dit stukje groen hebben kunnen aan-
schaffen. De paardenwei van de buurman is maar 
één keer te koop en het biedt een mooie kans voor 
de toekomst van Tromp.

Naast deze uitgave hebben we nog een tweede 
grote uitgave gedaan, namelijk de aanschaf van 
een 8. In dit geval een boot die voor wat lichtere 
roeiers en dames geschikt is. Een tweedehandsboot 
waarmee de Holland 8-dames in Rio gevaren heb-
ben. Hij oogt nog als nieuw en vaart naar verluidt 
uitstekend, dus ook daar zullen we veel plezier van 
hebben.
Om te beginnen op de komende langebaanwedstrij-
den, de Heineken Roeivierkamp en de Head of the 
River.

De komende alv staat weer voor de deur met zoals 
altijd op de voorjaarsalv de bekers voor de meeste 
blikken, de vrijwilligersbokaal en de Bel, voor de 
instructeur/coach van het jaar. Verder wordt het 
voor mijzelf een bijzondere alv, want het wordt 
namelijk mijn laatste in mijn rol als voorzitter. Ik 
verlaat het bestuur in de wetenschap dat er een 
team met kundige mensen verder gaat met de club 
te ondersteunen in de ambitie om de gezellige en 
sportieve vereniging te blijven die het nu ook is. Een 
‘inclusieve’ vereniging voor iedereen, jong en oud, 
met veel of weinig ervaring, van man tot vrouw en 
van uiterst sportief tot een beetje bewegen.

Met name voor ‘jong’ wil het bestuur een stapje 
extra zetten onder het motto, wie de jeugd heeft 
heeft de toekomst. De afgelopen jaren is het steeds 
ingewikkelder geworden om de jeugd goed op te 
vangen en te begeleiden, maar ook een jeugdhonk 
ontbreekt. Inmiddels is er al gebrainstormd met het 
jeugdbestuur en daaruit zijn een aantal hele leuke 
ideeën voortgekomen, waarover we jullie op de alv 
graag meer willen vertellen.
Kortom, ik zie jullie graag op 15 april in de soos. 
Stukken volgen!
u

 

[*OTA =  Ontwikkeling Tromp Accommodatie, gepresenteerd op de 
ALV 2013 door Nanne Franx – redactie]

Edwin van der Voort, voorzitter

Uit de stuurstoel  
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Doop nieuwe 8+
Op 7 maart is de ‘nieuwe’ 8+, Com-
paen, gedoopt. Vernoemd naar de 
voormalige ‘zeeheld’ Claes Compaen. 
De boot is van het merk Filippi, type 
F42 (70-85 kg).
Na de Head schuiven alle achten in de 
vloot één plaats door. Hierdoor komt 
Keesje den Duvel in de V3-vloot en 
zal de Piet Heijn uit de vloot worden 
gehaald. Deze boot is inmiddels ver-
kocht aan een beginnende roeivereni-
ging uit Warschau, en begint daar aan 
zijn tweede jeugd.

Paardenweitje
Tromp heeft onlangs het stuk grond 
tussen Tromp en het pompstation 
langs de Vreelandseweg aangekocht. 
Het enige wat vaststaat is dat er geen 
paard meer zal komen. Komende pe-
riode zal een commissie zich buigen 
over een passende invulling van het 
weitje. Op korte termijn zal er weinig 
veranderen.

George
Steeds meer coaches ontdekken de 
voordelen van deze catamaran-coach-
boot. De buitenboordmotor heeft een 
‘APK’ gehad, waardoor deze weer 
een jaartje mee kan. Vooral tijdens 
primaire roeitijden graag op gepaste 
wijze met de boot om gaan. (lees: 
houd rekening met roeiers die ook op 
het kanaal varen)

Van bitter naar zoet
De Bitter heeft een grondige opknap-
beurt gehad. Als je vaak in de dub-
beltwee roeit: probeer deze boot een 
keer. Je zal verrast zijn hoe lekker die 
vaart.

Stuurboordwal houden!
Dat kan niet vaak genoeg gezegd wor-
den. Afgelopen jaar zijn er geen grote 
schades geweest door aanvaringen. 
Daarentegen springt het aantal kleine 
schades, waterkeringen, gebroken 
riemen, verbogen riggers, dat door 
een aanvaring gerepareerd moest 
worden, eruit. Misschien dat bedra-
gen meer spreken: er wordt jaarlijks 
€ 20.000 uitgegeven aan onderhoud 
van de vloot. Dit soort aanvaringen 
draagt daar stevig aan bij. Nogmaals: 
stuurboordwal houden.

(eigen) Roeischoenen en -platen
Wie kent het niet bij boten waar 
schoenen in zitten: een schoenmaat 
die sterk afwijkt van jouw schoen-
maat. Bij de één is de schoen veel te 
groot en gaat men met eigen schoen 
en al in de roeischoen. Bij de  ander 
past de voet domweg niet in de 
schoen. Een fenomeen dat al bestaat 
zolang er met schoenen geroeid 
wordt. Als je met schoenen roeit die 
niet jouw maat zijn, komt dat niet ten 
goede aan het contact met de boot. 
Los daarvan ruiken sommige schoe-
nen door het intensieve gebruik niet 
fris meer.

Afgelopen tien jaar zijn er verschillen-
de ontwikkelingen geweest op het ge-
bied van kliksystemen van roeischoe-
nen in de boot. Na een proefperiode 
is Tromp medio 2018 in de wedstrijd-
vloot (V1- en V2-vloot) overgegaan 
op het kliksysteem van BAT Logic. Alle 
leden die in deze vlootdelen roeien 
hebben schoenen aangeschaft. Menig 
lid dat deelneemt aan (veteranen)wed-
strijden en daardoor in een boot uit 
de V2-vloot roeit, heeft ook schoenen 
aangeschaft. Het systeem is gebaseerd 
op klikpedalen voor fietsen. De schoe-
nen zijn daarmee gescheiden van de 
boot. Dit zorgt ervoor dat iedereen met 
zijn eigen schoenen kan roeien. Je hebt 
dan dus zelf in de hand of je schoenen 
schoon en droog zijn.

Met de aanschaf van nieuwe boten die 
nu aan de V1- of  V2-vloot worden 
toebedeeld, schuiven andere boten 
conform vlootplan 2020 van de V2- 
naar de V3-vloot, de vrije vloot. Het 
kliksysteem dat in deze boten be-
vestigd zit, blijft gehandhaafd. In dit 
geval betreft het een 8+ (Keesje den 
Duvel), een 2- (Trouwhand) en een 
skiff (Isaac). Het doorschuiven zal be-
gin april plaatsvinden. Hierdoor is het 
vereist voor degenen die in deze bo-
ten willen gaan roeien, en niet eerder 
hebben deelgenomen aan (veteranen)
wedstrijden, roeischoenen en -platen 
aan te schaffen. De set bestaat uit een 
schoen, een schoenplaat en een base-
plate. Zie afbeeldingen. De base-plate 
wordt door Tromp op het voetenbord 
gevestigd. 
De schoen 
en schoen-
plaat die-
nen door 
de leden 
te worden 
aange-
schaft.

In de schoenen be-
staan verschillende 
merken in verschil-
lende prijsklassen. 
Net zoals bij ge-
wone kleding gaat 
het duurdere merk 

BESTUURSMEDEDELING

Allard Tempel

Bericht van de
commissaris 
materiaal 

base-plate 

en schoenplaat
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langer mee dan dat van een prijsvech-
ter. Let wel: twee merken passen niet 
in het Bat Logic kliksysteem: Shimano 
en Wintech (tot en met 2017).
Hieronder een lijst van merken van 
roeischoenen die passen in het BAT 
Logicsysteem.

https://batlogic.net/compatibility/

Let wel: de maat van de roeischoen 
die jou past, kan afwijken van jouw 
‘gewone’ schoenmaat.
Voor leden die behoefte hebben om 
een schoen te passen heeft Tromp 
van het merk Against van maat 40 tot 
en met 47 één paar beschikbaar. Bij 
de maandelijkse kledingverkoop in 
huisje Aukema, staan de passchoenen 
uitgestald. Zaterdag 21 maart, van 
11.30 tot 12.30, is de eerstvolgende 
kledingverkoop.
Daarnaast heeft menig Tromp-lid 
al roeischoenen en kan je hen ook 
eventueel vragen of je die even mag 
passen. 

De C-boten, wherry’s en opleidings-
boten behouden de traditionele 
flexheels. u

 ga naar volgende pagina  ga naar inhoudspagina

BESTUURSMEDEDELING IN MEMORIAM

Arvid Harmsen   29 juni 1931 – 7 februari 2020

Onze Arvid is uitgeroeid ...  Zo staat het op de rouwkaart.

Ik spreek hier waarschijnlijk ook namens heel veel Trompers, dat wij van ie-
mand met grote verdienste voor de vereniging voorgoed afscheid moeten ne-
men. Dat wil ik graag toelichten: wat zijn die verdiensten voor Tromp geweest?

Arvid, jij was jarenlang, zes jaar wel, voorzitter na een instabiele bestuursperiode, waarna jij weer eenheid en rust 
bracht binnen Tromp. Je schafte de ballotage af en zette nieuwe activiteiten in de steigers die in lengte van jaren ui-
terst succesvol bleken te zijn.
Zo zette jij met vele anderen hier aanwezig het veteranenroeien op de rails en faciliteerde dat. Zo ging jij eerst met 
een vier en later met een acht naar lokale, nationale en internationale wedstrijden. Nu is dat heel gewoon maar toen 
was het strijdig met de wat oubollige cultuur op Tromp.
Je hielp ook de wedstrijdvloot op te bouwen. Want we begonnen 50 jaar geleden met een lekkende vier en een acht 
die zijn beste jaren allang gehad had. Nog later werd jij de veteranen-wedstrijdcoördinator, een knap lastige klus, 
waarbij je diplomatieke gaven ruim aan bod kwamen.

Arvid, je wist ook bruggen te slaan tussen de eilanden waaruit Tromp bestond: de toerroeiers, de recreanten, de 
jeugd- en de veteranen-wedstrijdroeiers. En zo wist je meer eenheid in de vereniging te brengen.

Arvid was ook de mede-initiator van de eerste Tromp Boat Races, die daarna een prominente plaats in de KNRB-agen-
da hebben weten te behouden. Jij stelde je eigen kantoor ter beschikking om als zenuwcentrum te dienen, want we 
waren toen nog kleiner behuisd. 

Jij hebt ook in bijna alle commissies gezeten die Tromp kent en deed dat met veel toewijding. In het bijzonder wil ik 
de geschillencommissie noemen. Dat was niet toevallig, want je had een natuurlijke afkeer van onenigheid en ruzies.
Ook zat je heel lang in de redactie van de Trompet. Daarin had je ook je eigen column, de AHA’tjes, waarin je het 
wel en wee van Tromp op een nadrukkelijke maar milde toon aan de orde stelde. Zo herinner ik mij dat jarenlang de 
slechtfunctionerende douches in de vroegere kleedkamers aan de kaak werden gesteld.

Arvid, met jou nemen we afscheid van een tijdperk van zo’n 50 jaar van groei en voorspoed van Tromp. Voor jouw 
significante aandeel daarin zijn wij je buitengewoon erkentelijk. Hartelijk dank voor je niet aflatende en effectieve 
inzet!    EASY ALL FOR EVER.           [dit gedeelte overnomen uit de speech van Maarten Pannevis tijdens de uitvaartplechtigheid - redactie]
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Op zaterdag 7 maart werd de 8+ 
‘Compaen’ gedoopt door Els 
Cleyndert, voormalige slag van de 
‘Boonstra-acht’, het team dat de boot 
heeft voorgeroeid (Heleen Boonstra 
zelf kon niet aanwezig zijn). 
De boot is vernoemd naar de voor-
malige ‘zeeheld’ Claes Compaen. u

Claes Compaen (1587-1660)
Claes was van huis uit in Oostzaan al 
opstand gewend; zijn vader, Dirk Sa-
lomon Rep, was lid van een geuzen-
bende. Het vak van zeeman leerde 
hij op kaperschepen, die weliswaar 
met goedkeuring van de Prins van 
Oranje de zee afstruinden.
Claes vond dat hij te weinig verdien-
de en ging voor eigen rekening varen 
met een kaperbrief.
Hij veroverde vele schepen in Het 
Kanaal, de Middellandse Zee en de 
Caraïben en werd daarmee een rijk 
man.
Uiteindelijk verkreeg hij door veel 
geld te betalen een pardon van stad-
houder Frederik Hendrik. u

Dat weten we niet, maar de belang-
stelling neemt toe. Bij Tromp nog 
niet, maar landelijk en binnen FISA 
(de wereldroeibond) wel.
Internationaal zijn er jaarlijks 
 wereldkampioenschappen, vorig jaar 
in Hong Kong.
In 2022 is coastalroeien uitgeschre-
ven bij de Youth Olympic Games in 
Dakar, Senegal. En recent heeft FISA 
het IOC voorgesteld dit op te nemen 
op de Olympische Spelen van Parijs 
in 2024, ter vervanging van het lichte 
roeien met de nummers dames- en 
herenskiff en de mixed dubbeltwee.
Ook in ons land zien we de belang-
stelling groeien en waarom niet. 
Coastalroeien is roeien op zee, dan 
wel op wild water, al of niet met stro-
ming, in speciale daarvoor gebouwde 
boten: 1x, 2x en 4*.
Het is een totaal andere discipline 
van de roeisport omdat je niet alleen 
een andere boot nodig hebt maar ook 
andere afstanden vaart op banen met 
bochten en boeien.
Het is uitdagend en beslist leuk om te 
doen.

In voorgaande jaren heeft een da-
mesploeg van Tromp met veel plezier 
meegedaan.
Al een paar jaar wordt een klassement 
uitgeschreven over zes wedstrijden. 

Wedstrijddata
Voor 2020 zijn dat:
- 18 april Royal/Pampus Cup bij 
KNZ&RV in Muiden
- 17 mei Medemblik Challenge bij 
Hollandia in Medemblik
- 20 juni Kick op Loosdrecht bij 
KWVL in Loosdrecht
- 4 juli SRV Regatta bij SRV in 
 Scheveningen
- 6 september Kramer Harbour Races 
bij Skadi in Rotterdam tijdens de 
 Wereldhavendagen
- 19 september IJmeer Challenge bij 
De Amstel op het IJmeer
Tot nu toe is het klassement alleen in 
de gestuurde dubbelvier gevaren.
Alleen complete dames-, heren- of 
mixedploegen, dus incl. stuurper-
soon, kunnen inschrijven.
Omdat Tromp geen eigen coastal 4* 
heeft lenen we een boot.

Wil je met je ploeg wel eens kennis-
maken met coastalroeien dan kun-
nen we een afspraak regelen bij een 
bevriende vereniging.
Voor informatie kun je terecht bij Ine 
Middag en Jan Pieter van Dijke. u

NIEUWS WEDSTRIJDEN

Redactie

Botendoop 
8+ ‘Compaen’

Jan Pieter van Dijke

Coastalroeien 
Is dat de toekomst?
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Beste Trompleden,
 
Het bestuur heeft het genoe
gen u uit te nodigen voor de 
algemene ledenvergadering 
op 15 april 2020.
De aanvang is 20.00 en de 
locatie, als gebruikelijk, de 
soos van Tromp.
 
Nadere mededelingen, 
agenda, alsmede relevante 
stukken zult u binnenkort 
toegezonden krijgen, dan wel 
zijn/worden geplaatst op de 
site in de bibliotheek.
 
Voorzitter Edwin van der 
Voort zal na zes jaar als 
bestuurslid  aftreden.
 
Met vriendelijke groet,
Wynand Inkelaar
u

BESTUUR

 ga naar inhoudspagina

Wynand Inkelaar / secretaris

ALV 
15 april

IN MEMORIAM

Henk Kars   1950 – 2020

Veel Tromp-leden herinneren zich Henk Kars als voorzitter van de vereniging. Hij is 
dit geweest van 2010 tot 2016. Hij werd getypeerd als prettig rechtdoorzee, zonder 
omwegen en op beminnelijke wijze wist hij zijn stuur vast te houden. Hij vertrouwde 
een oud-bestuurslid eens toe dat het bij Tromp heel veel praten, e-mails enz. vroeg om 
iedereen op één lijn te krijgen en te houden. Dat had hij vooraf anders ingeschat.   

Henk was lid van onze ploeg, team Biekart, de veteranenploeg die al heel lang met elkaar roeit. Hij roeide al sinds zijn studen-
tentijd. Hij was een betrouwbare en sportieve ploeggenoot die in de acht vaak de Head roeide.
Sinds Henk eind 2015 met emeritaat ging, roeiden wij drie keer in de week. Het begeleiden van promovendi bleef hij nadien 
doen en je merkte dat hij er trots op was hen naar hun promotie te mogen begeleiden. 

Vóór het roeien kreeg hij het varen al mee van huis uit; zijn ouders hadden een binnenvaartschip waarmee ze vracht vervoer-
den. Het water als je thuis beschouwen was voor hem natuurlijk. Heel sterk merkte je dat als we op de Kortenhoefse Plas-
sen voeren, dan genoot hij van de omgeving, de vogels en de mooie luchten. Een hobby van Henk was zijn motorjacht, een 
zeewaardig schip, en elke zomer maakte hij samen met zijn vrouw Eva tochten door Europa. Bij zijn terugkomst hoorden we 
dan waar het schip hen zoal gebracht had. In Engeland hadden ze ooit pech, Henk viel tussen wal en schip en raakte daarbij 
gewond. Hun zoon Carl kwam toen over en voer hen veilig terug naar huis.
Bijzondere herinneringen bewaren wij aan de spaarzame keren dat wij bij windstil en zonnig weer ’s ochtends vroeg de Wijde 
Blik rond hebben gevaren. Geen bootje te zien, het water als een spiegel, alleen overtrekkende vogels. 
Zijn laatste actieve jaren coachte Henk een jongenswedstrijdploeg. Als dank voor zijn coachen ontving hij van zijn pupillen een 
blad van een riem met een speciaal opschrift, daar was hij erg blij mee.
 
In september 2018 werd bij Henk slokdarmkanker vastgesteld. Aanvankelijk werd gesproken van een prognose van drie maan-
den. Daar schrokken we allemaal erg van. Gelukkig zagen de artsen van het AVL mogelijkheden om het proces te vertragen. 
Henk was vol lof over de specialisten en het overige personeel van dit ziekenhuis. Moedig onderging hij regelmatig de behan-
delingen die hij als zwaar omschreef. Erna volgde dan een periode dat hij zich beter voelde. Dan kwam hij graag naar Tromp 
om bij te praten bij de koffie. Henk vond het ook prettig als we hem thuis bezochten. Zo hielden we contact en hij volgde ook 
de groepsapp trouw en bleef zo op de hoogte van onze roeibelevenissen. Eind zomer 2019 deed hij ons versteld staan want 
hij wilde weer met ons het water op, eerst als stuurman en later ook roeiend. Bijzonder dat we dit het afgelopen najaar nog 
 hebben meegemaakt. De artsen hadden er geen geheim van gemaakt dat Henk uiteindelijk de strijd niet kon winnen. Daar was 
hij ook rationeel en realistisch over. Tot het laatst aan toe had en hield Henk de regie over zijn leven. Wij hebben daar grote 
 bewondering en respect voor. Henk overleed op 5 maart jl. op 70-jarige leeftijd.                                       Erik Berns en ploeggenoten 



NIEUWS

Donderdagochtend 13 februari zijn 
onder het genot van een goed stuk 
gebak de handtekeningen gezet 
onder de koopovereenkomst van het 
paardenweitje. 

Aanwezig waren de heren Steven 
Douwes van de provincie Noord-Hol-
land en Erwin van Mameren als ver-
kopend makelaar. Het bestuur en de 
accommodatiecommissie waren bijna 
voltallig aanwezig om dit heugelijke 
feit mee te maken. De volgende stap is 
dat we op 27 of 28 februari nog een 
handtekening bij de notaris zetten, 

waarbij het eigendom van het landje 
daadwerkelijk naar ons over gaat; een 
stap waar ook de provincie blij mee 
is. Duidelijk was dat het echt gegund 
werd aan Tromp, maar dat aanbeste-
dingsregels dit best hadden kun-
nen blokkeren. Gelukkig is dat niet 
gebeurd en kunnen wij nu nadenken 
over de mogelijkheden die deze 
uitbreiding ons biedt. Hierbij moeten 
we er wel rekening mee houden dat 

functies die een bestemmingsplanwij-
ziging met zich meebrengen de eerste 
10 jaar niet tot uitvoering gebracht 
kunnen worden, omdat de provincie 
dan nog recht heeft op een nabetaling. 
De hoogte van deze nabetaling neemt 
jaarlijks met 10% af tot nul na 10 jaar.
Ook vanuit financieel oogpunt is het 
overigens niet onverstandig om rustig 
aan te doen en op ons huidige terrein 
kunnen we ook behoorlijk uit de voe-
ten. En in ieder geval gaan we er met 
de TBR alvast 
weer veel plezier 
van hebben.
Al met al een 
zeer mooie stap 
voor de toe-
komst! u
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Vlnr.: de heren Steven Douwes, 

Erwin van Mameren en Edwin van der Voort.

Foto’s: Tanja Stropsma

Ton Keetelaar en Cor 

Perrier hielden als 

leden van de commis-

sie accommodatie zich 

intensief bezig voor het 

bestuur met de onder-

handelingen.

[redactioneel]

Edwin van der Voort / voorzitter

Aankoop paarden-
weitje 
Nu ook notarieel vastgelegd

 ga naar volgende pagina ga naar inhoudspagina



  

Ieder najaar beslist de alv over onze 
vloot, en daarmee is er steeds per 
1 januari een nieuw vlootplan van 
kracht. De alv neemt dat besluit op 
basis van een voorstel van het bestuur 
dat zich hiervoor laat adviseren door 
de materiaaladviescommissie, kort 
gezegd de MAC. De taakomschrijving 
van de MAC is opgenomen in ons 
Huishoudelijk Reglement.
Het voorbereiden van een advies 
vraagt nogal wat overleg en denk-
werk, maar in de afgelopen jaren 
heeft de alv enkele richtlijnen vastge-
steld om dit te structureren, waardoor 
het wat gemakkelijker gaat dan voor-
heen. Zo is de vloot sinds een jaar of 
vijf ingedeeld in zeven categorieën 
waardoor de MAC per vlootcategorie 
en per boottype kan adviseren.

• V1: de wedstrijdvloot
• V2: de mastersvloot
• V3: de recreatievloot voor roeiers  
        met vrijwel alle bevoegdheden
• V4: de recreatievloot voor 
        geoefende roeiers met minder    
        bevoegdheden
• V5: de instructievloot
• V6: de toervloot (wherry’s)
• V7: de ART-vloot 

Het streven is dat alle roeiers van 
Tromp zich vertegenwoordigd zien 
in de MAC. Klaas op den Velde is er 
bij namens de wedstrijdroeiers, Jan 
 Willem Biekart namens de masters, 
Cor Perrier namens de V3-recreanten, 
Roelien van Empel namens V4-recre-
anten, de toerroeiers en de ART en 
Jan Penning namens de instructie. 
Wij, de leden van de MAC, vragen in 
de eerste maanden van een kalender-
jaar wat de roeiers in de diverse vloot-
categorieën vinden van ‘hun’ boten. 
Hun reactie is een van de pijlers van 
onze adviezen. Een tweede pijler is de 
informatie over botengebruik – die 
is in grote lijnen af te leiden uit de 
 reserveringsgegevens van e-Captain. 
Een derde informatiebron bestaat 
uit de gegevens van de vloot, zoals 
bijvoorbeeld de leeftijd van de boten 
en het onderhoud dat voor een boot 
nodig is zodat hij goed blijft voldoen 
aan de eisen die we eraan stellen. Die 
eisen verschillen enigszins per vloot-
categorie (wedstrijdboot, toerboot, 
lesboot etc.). 

Drie pijlers voor de MAC-adviezen:
• oordeel van de roeiers over de boten
• reserveringsgegevens uit e-Captain
• gegevens per boot, zoals type, 
gewichtsklasse, leeftijd en reparatie-
geschiedenis/kwaliteit

Doorschuiven, ‘zij-instroom’ en 
verkoop
Om ervoor te zorgen dat alle roeiers 
kunnen blijven roeien in voor hen 
geschikt materiaal, hanteert de MAC 
bij haar advies waar mogelijk het 
doorschuifprincipe. Globaal gezien 
is het beeld dat een nieuwe boot zijn 
werkzame leven bij Tromp begint in 
de wedstrijdvloot en na enkele jaren 
doorschuift via de mastersvloot en 
daarna naar de recreatievloot. 

Er zijn uiteraard ook boten die niet 
binnenkomen als wedstrijdboot, bij-
voorbeeld de wherry’s, de toerboten 
en de boten voor de basisinstructie. 
Ook in andere situaties is er soms 
‘zij-instroom’ nodig, bijvoorbeeld als 
er in de V2, V3 of V4 behoefte is aan 
een boot van een type (1x, 2x etc., 

gewichtsklasse, rompbreedte etc.) dat 
niet in de V1 nodig was in voorgaan-
de jaren of juist nog nodig is in de 
wedstrijdvloot. Meestal is er dan op 
de markt een goede gebruikte boot 
voorhanden. Ook kan het voorkomen 
dat er in de V1 een boot niet meer 
bruikbaar is voor training of wed-
strijden, en dat roeiers in de andere 
categorieën er geen behoefte aan heb-
ben: zo’n boot dragen we dan voor 
voor verkoop. Dat gebeurt ook met 
boten waaraan in de V4 geen behoefte 
meer is en die niet bruikbaar zijn als 
instructie- of toerboot.

Meerjarenvlootplan (MJVP)
Omdat het jaarlijkse budget voor de 
aanschaf van boten is gesteld is op 
ca 25% van de ledenbijdrage in het 
lopende kalenderjaar, kunnen we niet 
ieder jaar alle wensen honoreren. Dan 
komt het MJVP in beeld, met als doel 
dat over een aantal jaren heen gezien 
iedere doelgroep voorzien wordt van 
goede boten. Een van de uitgangspun-
ten in het MJVP is dat het aantal boten 
van Tromp niet toeneemt. Sinds een 
aantal jaren hebben we ca. 114 boten.
Het MJVP is ook handig voor mensen 
die een boot willen schenken: zij zien 
‘hun’ boot al een paar jaar op de lijst 
staan en kunnen hierop anticiperen. 
Immers, de alv heeft enige jaren gele-
den besloten dat een schenkingsaan-
bod alleen acceptabel is van bootty-
pen die in het MJVP zijn opgenomen. 

9 

lees verder op pagina 10, kolom 4

Jan Penning, Roelien van Empel/ MAC

Hoe komt Tromp toch aan zo’n mooie 
vloot? 
De MAC 

INFORMATIEF

 ga naar volgende pagina ga naar inhoudspagina
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Kortaf
Nog even over de communicatie op 
Tromp. Tromp is een roeiclub. Je zou 
zeggen, het moet voldoende zijn als 
je weet waar de boten liggen en met 
wie je kunt roeien. Vooruit, ook nog 
instructie, het krachthonk en natuurlijk 
de soos. De meeste roeiers kunnen met 
deze vocabulaire vooruit. Wel even we-
ten hoe je via je PC een boot afschrijft 
of maatjes vindt die dat voor je doen. 
Maar wil je iets meer ‘club-beleving’ 
krijgen, en wie wil dat nou niet, dan 
krijg je al gauw met een communica-
tiestijl te maken waar je zeg maar even 
voor moet doorleren. Een gesprekje tus-
sen een ouwe rot en een 1-jarig LID. 
‘Kom je ook naar de ALV? Ja, die is in 
april. Daar komt o.a. aan de orde hoe 
het met de V3- en V4-vloot gaat. Dat 
heeft te maken met de MAC. Zij gaan 
daarover. Vroeger hadden we ook nog 
de BTW, maar dat zorgde voor ver-
warring. Nu is het geloof ik het BTR 
geworden, maar zeker weet ik dat niet. 
De FAC zal dan ook zeker van zich 
laten horen, net als de secretaris, die 
de VOG’s en de AVG’s zal bespreken. Ik 
geloof dat er ook een agendapunt is van 
de RPC, ja, dat is zeker voor jou ook 
van belang als je je S3 wilt halen. GOH 
en dan is er een oproep wie voor het 

paardenweitje, je weet wel, ons nieuwe 
kampeerterrein, een PVA wil maken. 
Mensen kunnen met een APP-groep 
daarop inschrijven. Trouwens, over in-
schrijven gesproken, wist je dat 7 maart 
een PZM is geweest? Daar hebben veel 
mensen hun LW’s kunnen indienen, 
hun BBF kunnen bespreken en als het 
goed is, heeft de RC daar een VLOG van 
gemaakt, zodat iedereen kan zien hoe 
goed dat werkt voor een TL. GB zal dan 
vast iets vertellen over de BBR. Hij heeft 
er een inmiddels waterdicht – voor 
roeien echt SB – HS aan gekoppeld is. 
Trouwens, ze zoeken nog mensen voor 
de ART, is dat niets voor jou? Als je 
ziet wat die voor onze club betekenen, 
laatst heeft een jarige dan ook een fors 
VP aan deze roeiers geschonken. En 
dan word je volgend jaar ook voor de 
BKM uitgenodigd. O, je zit nog in de 
instructie? Waar ga je nu voor op? S1, 
of PS1? Of ben je al met StB bezig? Ach 
nee, je roeit al een tijd natuurlijk. Heb 
je de TIC al gedaan? O, je bent het B1-3 
traject in. Ja, leuk hè, kun je straks mee 
in de ACHT. Weet je, het is NU wel een 
beetje veel maar als je 10 jaar lid bent, 
en wie is dat niet tegenwoordig, ben 
je helemaal ingevoerd. En het mooie is 
als je deze AFK. kent, je veel sneller met 
talloze roeiers in gesprek kunt komen. 
Nou, DB, veel plezier bij HRVCT en 

ik zie je graag op de ALV, schrijf in je 
agenda: 15 april 2020!

Verklarende Afkortingen Lijst (VAL)
(Afl.)
ALV Algemene Leden Vergadering
APP Applicatie op je telefoon
ART Aangepast Roeien Tromp
AVG Algemene Verordening   
 Gegevensbescherming
BBF Betere Boot Frustratie 
BBR Brug tot Brug Race /of Roeien   
 (hangt ervan af wie het zegt)
BKM Boeren Kool Maaltijd
BTR Boten Toewijzings Reglement
DB De Ballen
FAC Financiële Advies Commissie
GB George Brusse, erelid
GOH uitroep van verwondering
HS Handicap Systeem 

HRVCT Hilversumse Roeivereniging 
 Cornelis Tromp
LW Liefste wens
MAC Materiaal Advies Commissie
NU Erg Belangrijk Commando
PC Personal Computer
PVA Plan Van Aanpak 
PZM Ploeg Zoek Middag
RPC Roei Proeven Commissie 
RC Recreatie Commissaris
SB Super Belangrijk, soms ook 
 stuurboord
TIC Tromp Instructie Cursus
TL Tromp Lid
VLOG iets met video online
VOG Verklaring Omtrent Gedrag
VP Verjaardags Potje
u

COLUMN

 ga naar volgende pagina ga naar inhoudspagina

Aiksas

Roeien met de riemen...
Van conceptadvies tot vlootplan
De MAC legt het concept van het 
advies in de zomermaanden voor aan 
de leden. Na de reacties van de leden 
wordt het concept zo nodig aangepast 
en daarna als definitief MAC-advies 
aan het bestuur aangeboden. Het is 
voorgekomen dat het bestuur na de 
publicatie van het conceptadvies over-
leg vroeg met de MAC; ook dat heeft 
incidenteel geleid tot aanpassing. In 
september beslist het bestuur over het 
voorstel dat aan de alv wordt voor-
gelegd. Ideaal gezien is dat voorstel 
gelijk aan het MAC-advies. 
In de najaarsalv beslissen de leden van 
Tromp over het nieuwe vlootplan, 
waarvan de globale inhoud en de
keuzen die de MAC sinds het voor-
jaar heeft besproken, sinds de zomer 
bekend zijn. 
Na de najaarsalv gaat de commissaris 
materiaal aan de slag om het vloot-
plan uit te voeren, dat is: boten te 
 kopen en te verkopen, conform het 
plan. 

En zo komt Tromp aan zijn mooie 
vloot. u

INFORMATIEF
vervolg van pagina 9

Hoe komt Tromp toch 
aan zo’n mooie vloot?
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Coastalroeien is in opkomst. De KNRB 
doet er alles aan om deze ‘nieuwe’ tak 
van sport te promoten. Ook in Natro-
weemus-verband (Naarden, Tromp, 
Baarn, Weesp en Hemus) kijken we 
hier met belangstelling naar en volgen 
we de ontwikkelingen. De nieuwe 
speciale coastalroeien-afdeling van 
Roeivereniging Naarden heeft nu een 
aantrekkelijk aanbod. Extra fijn, want 
de dagen gaan lengen en de avonden 
om te roeien komen er weer aan.

Kom op 29 maart a.s. van 10.00 tot 
16.00 uur kennismaken met 
Coastalrowing Huizen. Hoe is het om in 
een (gloednieuwe) wedstrijdzeevier 
op het Gooimeer te roeien? Wil jij 
voortaan een tocht maken van Huizen 
naar Muiden? Of aanleggen in de 
haven van Almere? Of misschien wil 
je wel meedoen aan een wedstrijd? 
Coastalroeien is wezenlijk anders dan 
‘gewoon’ roeien. Ervaar het nu zelf en 
kom naar deze kennismakingsdag.

Blijk je het coastalroeien leuk te 
vinden? Wil je het erbij doen met je 
ploeg? Of in je eentje? Samen met an-
dere verenigingen een ploeg vormen? 
Of wil je zelfs helemaal ‘overstappen’? 
Dan kun je via Naarden dit jaar ge-
bruik maken van een speciaal aanbod 
van slechts 50 euro.

Voor dit bedrag kun je in 2020 on-
beperkt coastalroeien vanuit de haven 
van Huizen. Je blijft lid van je eigen 
vereniging en dit bedrag is een ver-
goeding om in 2020 te coastalroeien. 
Je krijgt daarmee toegang tot het 
reserveringssysteem van RV Naarden 
om de coastalboten te reserveren en 
te gebruiken. Uiteraard gelden er 
ook regels voor reserveren, veilig-
heid e.d. die gevolgd moeten worden. 
Dit wordt allemaal toegelicht op de 
Coastalroeien-kennismakingsdag op 
29 maart. Aanmelden kan via deze 
link.

[Kijk anders ook op de Tromp-site.]
 u

In deze rubriek nemen we iedere 
keer een aspect van de instructie 
onder de loep.

Lesgeven begint met praten. Kennis-
maken. Eerst contact, eerst eens kijken 
wie er voor je staat of staan, hoe het 
vandaag is, wat de gemoedstoestand 
is en de ambitie, hoe de roeiers op 
kou en regen reageren en vervolgens 
richting boot. Dan moet er van alles 
gezegd worden, uitgelegd of bevolen. 
Zoals: ‘Uitschuiven gelijk, nu!’ Dat zit 
bij de meeste mensen al snel stevig 
tussen de oren. Maar dan. De boot ligt 
in het water en je hebt als instructeur 
een plan, een bedoeling. Je wilt iets 
zien gebeuren. En het liefst bij alle 
vier tegelijk, als je in een viertje zit 
natuurlijk. Het is goed mogelijk dat 
je bij tegenvallende resultaten tegen 
de communicatiemuur opbotst en dat 
je je daar bij de koffie pas bewust van 
wordt. 

BEDOELD is niet hetzelfde als 
 GEZEGD
GEZEGD is niet hetzelfde als 
 GEHOORD 
GEHOORD is niet hetzelfde als 
 BEGREPEN 
BEGREPEN is niet hetzelfde als 
 AKKOORD 
AKKOORD is niet hetzelfde als DOEN 
(de oefening uitvoeren)

Dus als je iets uitlegt en je ziet dat het 
plaatje dat je in je hoofd had nou niet 
precies hetzelfde is als je de roeier in 
de boot op het water ziet doen, dan 
is het wellicht zinvol om gezamen-
lijk bij een lekkere cappuccino deze 
muur af te breken. Voor beide partijen 
leerzaam, want ik zou ze niet de kost 
willen geven die het wel begrepen 
hebben maar het niet doen. ‘Maar 
mijn vorige instructeur zei juist dat 
ik …!’ en dan heb je díe steen te pak-
ken: wel begrepen maar niet akkoord. 

Succes! u

WEDSTRIJDEN

 ga naar volgende pagina ga naar inhoudspagina

INSTRUCTIE

Caroline Verhaaf / roeivereniging Naarden

Coastalroeien bij Naarden 

Saskia Teppema / commissaris opleiden

Communicatiemuur

https://forms.gle/UGUnaL4D9RcGrkhB6
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Lange tijd is er gediscussieerd over 
het ontwerp en de architect van onze 
houten botenloods. Velen dachten 
dat het een ontwerp was van Dudok 
omdat hij de architect was van de 
gehele sporthaven met het paviljoen. 
De stedenbouwkundige dienst van 
Hilversum voerde echter het bestaan-
de ontwerp uit van de loods van de 
U.S.R.V. Triton (oktober 1880). Triton 
hield in juni 1936 al twee dagen roei-
wedstrijden vanaf  Tromp ter gelegen-
heid van het 300-jarig bestaan van de 
Rijksuniversiteit Utrecht.

In de beginjaren van Tromp waren 
de dames- en herenkleedkamers in 
de loods gesitueerd, inclusief de 
werkplaats (zie afbeelding platte-
grond) van bootsman Heinri Aukema. 
Er waren in die tijd eerst vijf dub-

bele toegangsschuifdeuren. In 1938 
kwamen er twee loodsdelen bij, 
nummer zes en zeven – nu acht en 
negen. Tegenwoordig kunnen we een 
overblijfsel, een betonnen rand, van 
die uitbreiding nog zien tussen het 
loodsdeel van toen nummer vijf en 
zes, nu vernummerd tot zes en zeven 

in verband met 
de geheel nieuwe 
loods uit 2004 
met daarboven de 
kleedkamers en 
oefenruimte.

Bij de inspringing 
van de vroegere 
loods werd achter 
de wedstrijdboten-

Redactie - pjb

Het aantal deuren van de houten loods 

Afbeeldingen en gegevens ontleend aan het archief van 

Hein Valkenburg (nu 77 jaar lid van Tromp!)

HISTORIE

 ga naar volgende pagina ga naar inhoudspagina



13
wagen geparkeerd, 
de wherrywagen 
kwam pas in 1986.

In 1965 bouwde 
de vereniging 
tegen de loods aan 
nog nieuwe (een-
voudige) kleedka-
mers. Nu dienend 
als ‘afschrijfhok’, 
met de oude 
bestuurskamer en 
opslagruimte waar-
onder spullen van de toercommissie.

In loods 3 zijn nog steeds de toe-
gangsdeuren te zien van de oude 
bestuurskamer. In de ruimte waar nu 
boten gereserveerd kunnen worden 
zijn de deuren niet meer zichtbaar.
En ook nog steeds zichtbaar zijn de 
afbeeldingen die de bootsman op de 
wand boven zijn werkbank maakte.

Oude foto’s tonen een 
smalle stenen rand 
voor de loods met 
een smalle steiger. In 
de jaren vijftig werd 
de houten steiger 
vervangen door brede 
betonplaten die in 
2018 vervangen wer-
den door de huidige 
kunststof steigerdelen 
op een hardhouten 
palen constructie.
u

Weer zo’n voorbeeld van vrijwilligerswerk!

24-02-2020  Webredactie
De omgevallen boom bij de vissersplaats is op een zondag verwijderd door vier 
Tromp-heren. Op de foto’s: Jan-Willem Biekart, Mathijs Keij, Jos Huijbregts en 
Frank Veenhoven. Bedankt mannen!

De oefenbak is hier 

ook  al aanwezig.

(Foto: pjb)

In een publicatie van Perk staat:
‘De roeivereniging vroeg aan de gemeente 
of het mogelijk was bij de douche een 
verwarmingselement met geldautomaat te 
plaatsen, zodat men warm kon douchen’.

HISTORIE VRIJWILLIGERSWERK

 ga naar volgende pagina ga naar inhoudspagina
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Redactie

DIVERS
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Training Okeanos-dames

Auteur: Wim ten Have, commissaris wedstrijdroeien

Van woensdag 4 tot en met zondag 8 maart heeft de eerstejaars lichte damesdubbelvier van 

Okeanos op het kanaal getraind, ter voorbereiding op hun wedstrijdseizoen. 

R.S.V.U ‘Okeanos’, Bosbaan Amsterdam - 

Roeivereniging van Studenten aan de Vrije Universiteit ‘Okeanos’

Dit is een uitstekende boot.

(foto: pjb)

(foto: pjb)

Paardenweitje afgebakend.

(luchtfoto: Allard Tempel)

De ‘GijsBrechtjes’ 

lezen hun eigen verhaal.

(foto: Annet Knol)
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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 Jan Brugman
penningmeester@ctromp.nl
commissaris materiaal  Allard Tempel
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 

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 wedstrijdveteranen +  
clubploegen                          Wim ten Have
veteranencoordinator@ctromp.nl

aangepast roeien (roeivalidatie)
roeivalidatie@ctromp.nl

webmasters   Nynke Koopen, Marlies ter Haar 
webmaster@ctromp.nl
Richard Streng (reserveringen: 
reserveren@ctromp.nl)

redactieteam (TrompMagazine)
redactie@ctromp.nl
contactpersonen TrompMagazine:
Nellie Kamer (redactie en beheer redactie-
mailbox voor het magazine en de site)
Yolande Krooshof, Stefan Schellings, 
Pieter Berkel (lay-out, eindredactie TM)

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  

 

NIEUWS VAN DE 
LEDENADMINISTRATIE (2020-2)

NIEUWE LEDEN

Nieuwe leden met roei-ervaring:
Jeroen Kersten  1961
Eric van de Meent  1971
Henk van de Bunt  1970

Welkom en veel roeiplezier!

OPZEGGINGEN

Junior-lid   Lid vanaf
Niels Westra Hoekzema 2017
Lotte Birnie  2016

Gewoon-lid  Lid vanaf
Fred van de Biezen  2007
Lise Schimmel  2019
Lieke Bijpost  2018
Robin van der Kolk  2017
Rogier Top  2018

OVERLEDEN
Arvid Harmsen (erelid) 1973 
Henk Kars  2004

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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Tromp van boven gezien.

(bron: video Ideale Halen,

zie Trompsite onder Media)

Truus Dekker

Midweekroeiers 

De midweekroeiers gaan op 
donderdag 18 juni 2020 een dag 
op stap met roeiers uit 
Yverdon-les-Bains (Zwitserland). 

Wil je graag mee als begeleider, meld 
dit dan bij Truus Dekker.
truusd@casema.nl

TOERROEIEN



De Perenacht

Afbeelding: Rob Kempen
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