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Woensdagavond 17 april werd op Tromp 
de voorjaars algemene ledenvergadering 
gehouden. In de bijdrage van de voorzit-
ter en de commissaris materiaal worden 
de leden genoemd die een speciale erken-
ning kregen van het bestuur tijdens de 
uitreiking van de verenigingsprijzen.
De redactie heeft hierbij ook een kort 
verslag gepubliceerd van de secretaris.

Het aantal aanwezige leden was klein en 
bestond voornamelijk uit bekende gezich-
ten. Jammer dat nieuwere leden deze bij-
eenkomsten aan zich voorbij laten gaan; 
het is toch een manier om het wel en wee 
van de vereniging beter te leren kennen 
en het geeft je de mogelijkheid 

om je stem te laten horen, bijvoorbeeld 
bij de rondvraag. En je ontmoet mis-
schien leden die je nog niet kent.

Afgelopen dagen merkte ik dat verschil-
lende leden moeite hadden hun vertrouw-
de Tromp te betreden; vergeet niet jouw 
‘tag’ mee te nemen (en ook regelmatig 
op te laden bij de ledenwerkplaats). Het 
hek kan gesloten zijn, en de deur naar het 
afschrijfhok valt in het slot. Ook die naar 
de kleedkamers kan gesloten zijn.
Als de soos gesloten is, kunnen leden die 
niet met hun tag betreden.        pjb
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Woensdag 17 april hadden we weer de algemene 
ledenvergadering, en hoewel niet erg druk bezocht was 
het toch een gezellige vergadering.

Traditioneel worden op de voorjaarsvergadering diverse 
leden in het zonnetje gezet. Het gaat dan om de snelste 
wedstrijdroeier, de snelste master, de coach van het jaar 
en de vrijwilliger van het jaar.
Respectievelijk waren dat deze keer Susan Temming, 
Lise Klausen, Minke Fischer en Leo Gerritse.
Ook zijn de glimmende bekers voor de winnaars van 
het BBR-seizoen uitgereikt aan Jorrit Heddema (3e), 
Elke Schokking (2e) en Adinda Frisart (1e).

De feestvreugde werd nog verder vergroot door het 
toekennen van het erelidmaatschap aan Pieter Berkel, de 
man die al jarenlang het wel en wee op Tromp 
(ge)trouw vastlegt in het TrompMagazine.

Om half 10 al konden we aan de nazit en dat schijnt 
een record te zijn. Toch zijn er naast de prijzen ook een 
aantal belangrijke zaken gepasseerd zoals het goedkeu-
ren van de jaarcijfers, die er wederom goed uit zagen, 
hoewel we het de komende vier jaar rustig aan moeten 
doen met nieuwe investeringen of grote uitgaven. Op 
zich is dat niet erg, want we zitten er prima bij en 
dan kunnen we rustig nadenken over volgende verbe-
teringen.

Vertrouwenspersoon Jetske Drijver heeft aangegeven 
dat, hoewel Tromp een veilige club is, er de komende 
tijd meer aandacht komt voor het op een goede manier 
met elkaar omgaan. Hierbij zullen de gedragsregels wat 
explicieter worden.

Verder is gesignaleerd dat we het ledenaantal in de 
gaten moeten houden. Met een groeiend aantal vitale 
ouderen groeit toch ook de kwetsbaarheid. De recente 
ledenaantallencijfers laten een dalende trend zien. Deze 
laat zich echter goed verklaren doordat we, wegens een 
tekort aan instructeurs, geen lessen meer kunnen geven 
aan jeugd op zondag. Enorm jammer natuurlijk en dat 
heeft dan ook uitgemond in opzeggingen van een aan-
tal jeugdleden die juist op zondag willen roeien.
Op dit moment probeert commissaris 
opleiden Saskia Teppema deze belangrijke 
groep toch weer de mogelijkheid te bieden 
om op zondag les te kunnen krijgen en dat 
lijkt te lukken. 

Op zondag 7 april heeft Tromp zich gemanifesteerd 
op het marktterrein en in een zonovergoten ambiance 
konden Hilversummers kennis maken met de roeisport, 
onder andere door een stukje te ergometeren. Het 
was een mooie dag, mede door de inzet van Jacques 
 Ahlrichs, Jan Bloeme, Stijn Peerik, Katinka Westra 
Hoekzema,  Ingrid Reijnen en Saskia Teppema, waar-
voor dank.
Hopelijk geeft zo’n dag toch weer een impuls aan het 
ledenaantal. u

 

Edwin van der Voort, voorzitter

Uit de stuurstoel  

 www.ctromp.nl  ga naar volgende pagina
 ga naar inhoudspagina
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Binnenkort botendoop 
In aantocht zijn de nieuwe geschon-
ken dubbelwherry en een nieuwe 
C4x+/5x. Wij zijn enorm dankbaar 
als een boot geschonken wordt. 
Het dopen van een nieuwe boot is 
een bijzondere gebeurtenis en wij 
nodigen u dan ook van harte uit. Bin-
nenkort met een aankondiging op de 
website.

Inhaalmanoeuvre 
Roeien is een rare sport, want we 
zien niet waar we heen gaan en alle 
inspannende bewegingen zijn in 
achterwaartse richting. Dan zijn er 
ook weinig referentiepunten om de 
snelheid in te schatten. Als we harder 
proberen te gaan is het ook nog eens 
niet direct zichtbaar. Laat staan dat we 
elkaar moeten inhalen. Bij een wed-
strijd op de langebaan zien we de te-
genstander alleen als we harder gaan. 
Op een langeafstandwedstrijd mogen 
we de weg vrij maken en plaatsmaken 
als de tegenstander sneller gaat. 
Wij roeiers moeten wel van goeden 
huize komen of in onszelf geloven en 

erop vertrouwen dat de tegenstander 
ook een keer moe zal worden. Laten 
we zeggen dat roeien een leerzame 
ontwikkeling is en goed voor zelfver-
trouwen en doorzettingsvermogen.

Bovenstaand verhaal lijkt minder van 
belang op het kanaal, toch hebben we 
te maken met snelheidsverschillen, 
inschattingen en moeten we rekening 
houden met mederoeiers op het ka-
naal. Met name bij inhaalmanoeuvres. 
Meekijken is het sleutelwoord.

Als we gaan inhalen op het kanaal is 
het moeilijk in te schatten hoelang 
de inhaalmanoeuvre duurt en wat 
het snelheidsverschil is. En dan is er 
ook nog die tegenligger. Het is te veel 
voor de gemiddelde roeier en zelfs 
met spiegels en lichtgevende hesjes 
niet bij te houden. 
Er zijn nou eenmaal verschillen 
in snelheid en ervaring, maar ook 
voor de beste roeiers is het moeilijk. 
We hebben met elkaar rekening te 
houden en  moeten daarom mee-
kijken met de inhalende ploeg. Laat 
desnoods even lopen als de inhaal-
manoeuvre verkeerd wordt ingeschat. 
Neem vooral ruim de tijd en afstand 
voor inhaalacties worden ingezet. 
Uiteraard is roeien aan stuurboord-
wal gewenst en is inhalen beter als 
we op de bredere stukken van het 
kanaal roeien. De snelheid zal omlaag 

moeten in de haven, bij bochten, 
bruggen en smallere stukken van het 
kanaal, zodat we meer tijd krijgen om 
goed te kijken, inschatten en te kun-
nen handelen. Voorkomen is beter dan 
genezen, helaas is dit de conclusie van 
de laatste aanvaring. 

+1 regel !
Deze regel is in herhaling, want ik 
zie dat niet iedereen ervan op de 
hoogte is bij het tillen van een boot 
zonder stuurman/vrouw. Vraag met 
tillen van de boot altijd iemand extra 
om hulp. Dan komen er ook minder 
schades aan de boten die veroorzaakt 
worden door stoten in de loods en/of 
steiger. Dus als voorbeeld, til een skiff 
met zijn tweeën en een ongestuurde 
gladde vier met vijf.
 
Bij het aankomen langs de steiger en 
bij het in- en uitbrengen van de boot, 
kunnen ook de nodige krassen ont-
staan. Keurig aanleggen is leuk, maar 
als het een keer niet lukt hoop ik dat 
er om hulp gevraagd wordt. Vaak zie 
ik ook dat oudere leden moeite heb-
ben met het in- en uitbrengen van de 
boot. Ook hierbij is het verstandig om 
extra mensen te vragen om te komen 
helpen. 

Melden met foto 
Het gaat goed met de schademeldin-
gen. Ik ben blij dat we zoveel moge-

lijk melden 
ook al lijkt 
het onbe-
langrijk, 
toch doen!  
Enkele we-
ken geleden 
is er een po-
ging gedaan 
om in te breken in de soos. Gelukkig 
is dit gemeld en konden we gelijk 
actie ondernemen. Bij aanvaringen 
is het zeker van belang dat er eerst 
melding van gemaakt wordt in het 
systeem. Ook zijn foto’s van de schade 
zeer wenselijk. De verzekering wil 
namelijk exact weten wat er gebeurd 
is, liefst met bewijsmateriaal. 

Voorjaarsschoonmaak
Joepie het is mooi weer en oh wat 
hebben we weer zin om lekker te 
varen … maar wat zijn de boten 
vies … het is tijd voor de voorjaars-
schoonmaak. Wanneer u dit leest 
ligt er weer een lijst met de namen 
van de boten bij afschrijfcomputers. 
Neem het initiatief en maak een boot 
schoon. Schoonmaakinstructies lig-
gen bij de schoonmaakspullen in de 
tassenrekken. Het is gezellig en leuk 
om met een aantal mensen op het 
plein een boot te wassen, te ontvetten 
en schoon te maken. Het wordt weer 
mooi op het water deze aankomende 
zomer.  

BESTUURSMEDEDELING

Reinout van Vliet

Bericht van de
commissaris 
materiaal 
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Leo Gefeliciteerd! 

Leo Gerritse is gekozen tot vrijwilli-
ger van het jaar 2018.  
Begin van vorig jaar stonden we voor 
een uitdaging. De Tromp-kleuren 
waren niet duidelijk vastgelegd en er 
was geen continuïteit bij het schilde-
ren van de bladen. 

Daarbij moet ik wel vermelden, dat 
de oude RAL-kleurennummers van 
de  eencomponentenverf niet overeen 
komen met de kleurnummers van de 
tweecomponentenverf. De huidige 
tweecomponentenverf kent klaarblij-
kelijk een andere menging en kleu-
ropbouw. Daardoor is er in de loop 
der jaren wel eens verwarring geweest 
en afwijkende kleuren. Vanaf vorig 
jaar zijn de kleuren vastgelegd en is er 
een kleurkeuze gemaakt, passend bij 
Tromp en deze tijd. 

Ik vroeg toen aan Leo of hij de verf-
winkel wilde bevoorraden, beheren 
en bewaken. Hij weet namelijk als 
geen ander hoe een winkel gerund 
moet worden. 
Vanaf dat moment heeft hij met verve 
de schildershoek begeleid. Vooral 
met veel plezier en geduld heeft hij 
het schilderen van de bladen eigen 
gemaakt. 
Veel bladen van riemen zijn mooi, fris 
en strak geschilderd, een visitekaartje 

voor onze vereniging. Leo is inspire-
rend voor andere klussers, want het 
is leuk en leerzaam om met Leo te 
werken. 

De beker heeft Leo een dag na de ALV 
ontvangen. Want Leo is ook een leuke 
opa en kon natuurlijk niet de verjaar-
dag van zijn kleinzoon missen. 
Bij de bekendmaking tijdens de 
ALV was een enorm applaus en zelfs 
gejuich. 

Dank namens bestuur, vaste en vari-
abele werkplaatsleden en alle andere 
leden. u

Roeigroet Reinout
commissaris.materiaal@ctromp.nl

Aanvaring Stellingwerf (2-) 

Woensdag 20 maart, een zonnige 
ochtend waarop wij de laatste zware 
training doen voor deelname aan de 
Tweehead. We willen op de terug-
tocht vanaf de sluis tot aan de Eerste 
Brug in baantempo roeien. Dat gaat 
best lekker. Bij de Tweede Brug lopen 
we in op een skiff die we na de brug 
inhalen. Om de skiff wat ruimte te 
geven blijven we na de brug op het 
midden varen. Stuurboordkant goed 
in de gaten houdend, wordt er even 
niet opgelet aan bakboordzijde. 
Gevolg is een harde aanvaring met 
een 4- die in stevig tempo van de 
andere kant komt. Nadat beide 
ploegen van de schrik bekomen zijn, 
blijkt de waterkering van beide boten 

gesneuveld te zijn en is de bakboord-
rigger van de 2- verbogen.

Persoonlijke blessures van de boegen 
vallen in eerste instantie mee. De 
4- kan haar weg vervolgen en wij 
varen aangeslagen terug naar Tromp. 
Waterkering en rigger worden nog 
dezelfde middag gerepareerd. 

Deelname aan de Tweehead zat er 
helaas niet meer in vanwege fiks 
gekneusde rugspieren. 

• Zeker bij het passeren van de 
Tweede Brug blijft het zaak goed op 
te letten, vooral ook door de bocht 
net voor (na) de brug. 
• Passeren van de bruggen in light 
paddle blijft verreweg het beste.

Thijs Keij, Reinout vader    

u

MATERIAAL MEA CULPA

Schades 
Met deze rubriek wordt inzicht 
gegeven in de schades die aan 
boten worden veroorzaakt, vaak 
vermijdbare schades.
Als roeiers kunnen we lering 
trekken uit deze  calamiteiten 
en daarom vragen we de 
 veroorzakers hierover een toe-
lichting te schrijven wat er fout 
ging en hoe men kan voorkomen 
dat dit nog eens gebeurt.
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Er vond een 
bestuurswis-
seling plaats. 
Jan Brugman 
volgt Corry 
van  Swieten 
op als 
 penning-
 meester. 
Corry zal tot 
1 juli voor Jan 
 waarnemen.

Daarnaast is 
Ben Bouwman ge-
stopt bij de kascommissie, hij wordt 
opgevolgd door Marcel Kasten.

Jetske Drijver gaf namens de vertrou-
wenspersonen een korte toelichting 
over de toekomstplannen.
In het kort gezegd hoe wij op Tromp 
met elkaar om willen gaan. Dit ook 
gezien actuele ontwikkelingen.

Tijdens de algemene ledenvergade-
ring werden traditiegetrouw de jaar-
lijkse verenigingsprijzen uitgereikt.

Er werd zelfs een videoverbinding tot 
stand ge-
bracht voor 
een gesprek 
met Susan 
Temming en 
vervolgens 
Lise Klausen.

Als klap op de 
vuurpijl werd  Pieter 
Berkel benoemd tot 
erelid van Tromp. 
Uit waardering 
voor zijn jarenlange 
instructie geven en coördinatie en 
zijn niet-aflatende werk voor het 
TrompMagazine als eindredacteur en 
vormgever.

Het bestuur meldt nog de petitie 
omtrent de Callenburgh. Hierover zal 
binnenkort overleg worden gepleegd.
Het was een korte en efficiënte 
vergadering. Het jongste erelid Pieter 
Berkel dankte het bestuur. u

Paul Arnold -  sooscommissie

Instructie Verantwoord 

Alcoholschenken (IVA)

Om alcohol te schenken moeten ver-
enigingen wettelijk beschikken over 
gekwalificeerd barpersoneel. Tijdens de 
openingstijden waarop alcohol wordt 
geschonken moet er altijd een bar-
dienstvrijwilliger aanwezig zijn die een 
instructie heeft gevolgd over verant-
woord schenken van alcohol.

Wat betekent dat voor bardienstvrijwil-
ligers bij Tromp?
In het weekend mag vanaf 12.00 uur 
alcohol worden geschonken, en ook op 
woensdagavond. Wie dan achter de bar 
staat moet wettelijk in het bezit zijn van 
een certificaat Instructie Verantwoord 
Alcohol schenken. Het NOC*NSF 
heeft daarvoor een instructie met test 
ontwikkeld die je digitaal kunt doen via 
http://www.nocnsf.nl/iva. 

Het kost ongeveer drie kwartier om 
de (korte) filmpjes te bekijken, de lijst 
door te nemen en daarna twintig 
vragen te beantwoorden. 
Meer informatie hierover staat op de 
Trompwebsite. u

Er zijn 399 personen die verplicht bar/klusdienst 
doen en 256 leden die inmiddels IVA hebben.

INFORMATIEF SOOS BARDIENSTENPERSONALIA

Secretaris / redactie 

Verslag ALV 17/4
Uitreiking 
verenigingsprijzen

 www.ctromp.nl

In memoriam
Geert Schouten
(1927-2019)

Tot ons grote verdriet overleed Geert Schou-

ten op 9 april. Een fantastische roeier én 

instructeur en dierbare vriend is niet meer. 

Al enkele jaren geleden moest hij vanwege 

zijn gezondheid het roeien opgeven, wat 

hem heel veel moeite kostte. Roeien was 

ongeveer ademhalen voor hem en toen dat 

stopte vond hij ‘er niet veel meer aan’, stil 

zitten was niets voor Geert.

Maar hij kwam op zijn scootmobiel heel af 

en toe nog koffie drinken.

Een zeer gewaardeerde roeier die werkelijk 

met eindeloos geduld en liefde velen bij 

Tromp de kneepjes van het roeien heeft 

bijgebracht. Einde van het ‘Geert-tijdperk’, 

wij zullen hem niet vergeten. We wensen 

Fief zijn vrouw en maatje, heel veel sterkte 

de komende tijd bij het verwerken van dit 

grote verlies.
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Om met dat laatste te beginnen:
Kamprechter zijn is heel erg leuk. 
Je kunt het al heel snel worden 
(kamprechter C) en je zit met je 
neus bovenop het hele wedstrijd-
gebeuren. Dus heb je gevoel voor 
wedstrijdroeien: lees dit verslag van 
onze ervaren kamprechter Jan Pieter 
van Dijke. 

Wat doet de kamprechter?
De kamprechter controleert of alles 
goed verloopt bij een wedstrijd en 
zorgt voor: 
• Controle atleten
• Botenweging
• Aankomst/starten/finish
• Aligneren
• Volgen van de race
• En als hoofdtaak: zorgen 
voor eerlijkheid en veiligheid.

Het begint met Kamprechter C.
Je bent al kamprechter C als je bij 
de wedstrijd van je eigen vereniging 
meehelpt. Je krijgt de regels uitgelegd 
en je loopt mee met andere, meer 

ervaren kamprechters. Krijg je er lol 
in, dan kun je naar een voorlichtings-
avond van de KNRB, waar je alles 
hoort over de reglementen. Een week 
of twee later volgt dan het examen 
hierover. Dan ben je Kamprechter B 
en ken je dus het Reglement voor 
Roeiwedstrijden (RvR).
En dan weet je de regels, en wordt het 
dus tijd om die toe te passen. Daartoe 
krijg je een stuk of acht ‘praktijk-
opdrachten’. Die kun je uitvoeren 
op zowel nationale wedstrijden en 
roeiontmoetingen met wedstrijdka-
rakter. En dit kunnen wedstrijden zijn 
zowel op tijd (achter elkaar starten) 
als boord-aan-boordwedstrijden zoals 
op de Bosbaan. Het doel daarvan is 
uiteraard dat je meer inzicht krijgt in 
wat kamprechteren zoal inhoudt. Als 
je dan laat blijken dat je je mannetje 
staat en aan de benodigde competen-
ties voldoet, krijg je je licentie en ben 
je kamprechter B.

Hoe lang mag je daarover doen?
Dat ligt aan jezelf. Al die tijd ben je 
dus al bezig als kamprechter al heb 
je nog niet je papieren. Elke opdracht 
voer je uit onder verantwoordelijk-
heid van een kamprechter A, dat 
is je praktijkbegeleider. Daarnaast 
ondersteunt de kamprechtercoach je 
gedurende je hele opleiding.

Blijven leren
Natuurlijk is het een rol waarin je 
blijft leren. Want situaties zowel op 
het water als op het land veranderen 
voortdurend. En je moet met elkaar 
belangrijke beslissingen nemen over 
de veiligheid bijvoorbeeld bij moeilij-
ke weersomstandigheden. Het is heel 
leuk om steeds weer naar wedstrijden 
op andere clubs te gaan om ook daar 
het water en de omstandigheden te 
leren kennen en collega’s te ontmoe-
ten. Zonder kamprechters gaat er 
geen officiële wedstrijd door!

Drie niveaus
In de reglementen van de KNRB is 
dus sprake van drie niveaus kamp-
rechter die overeenkomen met de 
niveaus zoals de NOC/NSF die 
hebben gedefinieerd voor functies 
zoals kamprechter(scheidsrechter) 
en roeicoach. Je ontvangt als je alle 
opdrachten hebt afgemaakt de licentie 
voor Kamprechter B. 
Mocht je besluiten nog verder te 
gaan voor kamprechter A dan blijven 
coaches je begeleiden. Maar ook als je 
niet verder gaat en je wilt je licentie 
behouden, is het wel de bedoeling 
dat je regelmatig optreedt en ervaring 
opdoet in alle taken van de kamp-
rechter. 

Portfolio
Om te laten zien dat je de competen-

ties beheerst bouw je een portfolio 
op en als die compleet is doe je een 
theorie-examen en het zg. ‘natte exa-
men’ tijdens een nationale wedstrijd. 
Dan laat je zien dat je alle functies die 
bij de Kamprechter horen, beheerst. 
Om je hierop voor te bereiden word 
je uitgenodigd om een cursus prak-
tijkbegeleider te volgen (2 dagdelen/
avond) en een cursus weerbaarheid 
(1 dagdeel/avond).

Van B naar A
De gemiddelde tijd van kamprechter 
B naar A duurt ongeveer drie jaar en 
is uiteraard afhankelijk van hoe vaak 
je wil of kan optreden op wedstrij-
den.

Wie wordt kamprechter?
Wedstrijdroeiers die stoppen met 
roeien willen vaak wel graag betrok-
ken blijven bij het roeien. Voor hen is 
de overstap uiteraard klein, ze hebben 
vaak met kamprechters te maken 
gehad. Maar ook recreatieroeiers die 
het leuk vinden te organiseren en zich 
in te zetten, of ouders van kinderen 
die wedstrijdroeien, zien we vaak als 
kamprechter en bij de organisatie van 
wedstrijden optreden. Ook als je niet 
– meer – roeit, is het fantastisch om 
betrokken te blijven.

lees verder op pagina 10

INFORMATIEF
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Saskia Teppema / Jan Pieter van Dijke

Hoe word je een 
kamprechter? 
En natuurlijk … waarom 
zou je dat willen?



8 IN GESPREK MET:

 ga naar volgende pagina ga naar inhoudspagina

Onlangs had de redactie de gelegen-
heid om een kijkje te nemen bij de 
bouwer van de Macboat. Tromp heeft 
inmiddels twee van deze schitterend 
uitziende wherry’s in bezit.

De werkplaats ligt in Medemblik niet 
ver van de haven.  De werkplek van 
Simon is bescheiden van omvang en 
de acht meter lange wherry kan er 
ook maar net uit gemanoeuvreerd 
worden als deze klaar is.

In gezelschap van onze commissaris 
recreatieroeien Ton Keetelaar met aan 
zijn zijde Roelien van Empel kon de 
redactie meekijken naar de wherry 
waaraan nog intensief gewerkt werd.
Bijvoorbeeld de luchtkasten, waarop 
ook de rolbankjes bevestigd worden 
waren nog niet geheel af. Overlegd 
werd welke afsluitdop het handigst 
zou zijn. Op een andere plek moest 
ook een keuze gemaakt worden.
Simon vertelt dat de houtsoort iets 
 afwijkt van de kleur van de MAC-
wherry Harmsen. ‘Ik zoek zelf het 
hout uit en zaag dan daarvan de 
 latten. Ik nummer ze allemaal zodat ik 
mooi op de vlam kan bouwen’.
Hiermee is dus ook gezegd dat de 
wherryconstructie lattenbouw is; in 

het Engels heet dat ‘slip built’.
Op onze vraag hoe hij met deze 
bouwwijze is begonnen legt Simon 
uit dat hij hiervoor speciaal een jaar 
lang een botenbouwcursus heeft 
gevolgd in Amerika in de buurt van 
Seattle. 
‘Amerika heeft veel deskundigheid op 
het gebied van houtbouw. Ik interes-
seerde me zeer in het werken met 
hout en epoxy. Voor deze boten die ik 
bouw gebruik ik glasvezel (stijfheid 
van de boot) en epoxyhars (voor de 
waterdichtheid).’ 

Tijdens deze uitleg horen 
we ook dat zijn vrouw 
Yvonne ook meehelpt en 
met meesterlijke hand het 
lakwerk op zich neemt.

Op een vraag van de 
 redactie horen we dat de 
binnenkant drie epoxy-
lagen krijgt en de buiten-
kant vier. Daarna worden 
er nog drie tweecompo-
nentenlaklagen met UV-
filter aangebracht.

De romp wordt aan de onderzijde 
beschermd met een messing strip op 
de buitenkiel en aan weerszijden door 
kimkielen.
De riggers zijn van rvs en opklapbaar 
(niet aan tillen natuurlijk!).
De drie afzonderlijke luchtkamers 
(drijflichamen) hebben voldoende 
volume om de boot bij een calamiteit 
drijvend te houden.

Ton Keetelaar en de commissaris 
 materiaal volgen gezamenlijk bijtoer-
beurt de bouw nauwlettend. 
Nu ter plekke vraagt Ton speciaal aan-
dacht voor de handgemaakte houten 
handvatten om de boot te tillen. ‘We 
gaan nergens gaatjes boren’ is het 
credo van Ton.
Simon heeft aan de boordrand voor 
en achter een stukje recht gemaakt 
waar de handvatten tegenaan gelijmd 
worden. Deze boordrand zit heel 
stevig vast aan de romp.

Simon heeft in 
Delft werktuig-
bouwkunde gestu-
deerd en heeft zich 
naast met staal ook 
beziggehouden 
met de ontwikkelingen van kunststof.
Het MAC-boatbedrijf bestaat inmid-
dels nu al veertien jaar.
De eerste wherry die hij bouwde was 
gebaseerd op de rompvorm van een 
oude houten wherry van Nautilus 
(Rotterdam). Op de computer heeft 

Simon de romp geperfectioneerd tot 
het huidige model.
Naast de bouw van wherry’s bouwt 
hij op deze manier ook kano’s en 
surfborden. Aan het plafond zagen we 
het een en ander moois hangen. u

Redactie - Pieter Berkel 

Simon Davids
Bouwer van de Macboat
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‘Terugblik BBR-seizoen 2018-2019

“Meedoen aan het BBR was altijd 
goed om in de wedstrijdmodus te 
komen”, benadrukt Adinda Frisart. 
De winnares van het eindklassement 
van het afgelopen BBR-seizoen mocht 
op de algemene ledenvergadering de 
BBR-beker in ontvangst nemen. Een 
trouwe deelneemster, vorig jaar nog 
derde in het eindklassement, liet ze 
dit seizoen slechts één BBR aan haar 
neus voorbij gaan. En met reden want 
op de Gentse Spring Regatta die tege-
lijkertijd plaatsvond, haalde ze in de 
skiff een zilveren blik. 

Wat bezielt zo’n 17-jarige wedstrijd-
roeister om naast al die trainingen en 
wedstrijden ook nog telkens aan het 
BBR mee te doen? Het is meer dan 
een ‘opwarmertje’. “We zijn met z’n 
zevenen begonnen, maar Elke Schok-
king en ik bleven uiteindelijk over. Je 
weet van elkaar dat je gaat”. De num-
mers 1 en 2 van het eindklassement, 
beschouwden het niet als een training 
maar “gingen er altijd vol voor”. 
Maar voor Adinda nam het BBR ook 
drempels weg. “Ik was in een skiff 
eerst niet zo zeker van mezelf. Ik had 
het BBR nodig als bevestiging van hé, 
ik kan het.”

Geen oude rot
Was het voor Adinda en Elke een 
echte wedstrijd en onderlinge kracht-
meting, voor de meeste deelnemers is 
het BBR meer een gevecht met zich-
zelf, kijken of je conditie en techniek 
in een maand tijd toch weer een tik-
kie verbeterd is. En je hoeft ook echt 
geen jonge wedstrijdroeier of ervaren 
oude rot te zijn om op die manier 
toch hoog te eindigen in het eindklas-
sement. Dat bewijzen de vierde en 
zesde plaats voor Sandra van Weering 
en Gerrie Brand. 

Dit tweetal roeide hun eerste BBR in 
2014 en in wat voor boot? In een 
C-boot natuurlijk want daarin voel je 
je veilig als je de techniek net onder 
de knie hebt. Natuurtalenten met een 
topconditie? Nee, met alle respect, 
maar dat zijn ze ook niet. Als je naar 
hun handicap kijkt kan je ze grofweg 
typeren als gemiddelde roeiers. Hun 
handicap liep namelijk op van de 30 
seconden waarmee ze in 2014 begon-
nen naar rond de 50 à 60 seconden 
aan het eind van dit seizoen. Dat bete-
kent dus dat ze doorgaans niet sneller 
dan gemiddeld hebben geroeid, want 
anders was hun handicap wel gedaald. 

Geheime wapen
Maar wat is dan hun geheime wapen, 
zult u zich misschien een tikkie 
jaloers afvragen? Volharding, pure 
volharing. Ze deden elk jaar mee, 
gingen van C-boten in glad materiaal 
roeien en jawel de aanhouder wint, 
zeker bij het BBR. Immers met elke 
BBR die je roeit in een seizoen bouw 
je een score op. Dat is jouw nettotijd 
gedeeld door het gemiddelde van alle 
nettotijden van die dag. Of voor de 
minder wiskundig geschoolden: jouw 
rangschikking in het hele speelveld 
van die dag.  Aan het eind van het sei-
zoen worden de scores van al je BBR’s 
opgeteld met een maximum van zes 
en dat levert je eindscore op. Dus een 
toproeier die één keertje meedoet en 
een flitsende tijd neerzet, zal het altijd 
afleggen tegen volhouders die alle 
BBR’s roeien. Volharding wordt dus 
beloond. 

Gefeliciteerd Sandra en Gerrie!

Rupsje-nooit-genoeg
Is de BBR-commissie dan alleen 
maar blij na dit seizoen waarin alle 
acht BRR’s konden worden geroeid? 
Welnee, we zijn zoals u inmiddels wel 
weet, een soort ‘rupsje-nooit-genoeg’. 
We willen meer C-boten aan de start 
zien, meer Sandra’s en Gerrie’s, én … 
meer jeugd uit de instructie. Nog een 
tip van Adinda voor de jeugd dan? 
“Nee, misschien zijn ze een beetje 
bang om meteen zo voluit te moeten 
gaan”. Oké, een tip van ons dan maar: 
jongens het BBR ís geen wedstrijd, 
maar een krachtmeting en gewoon 
leuk om te ontdekken wat je kan en 
wat nog niet. Meedoen dus, in sep-
tember kan het weer. u

     

BBR-INFO
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Johan Huizinga

‘In een skiff was ik niet zo zeker van mezelf’

 ga naar inhoudspagina
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De voorjaarswedstrijden
Nu er al weer een aantal wedstrijden 
verroeid zijn in maart en april wordt 
het tijd voor een kort verslag. Het 
seizoen is, qua weersomstandighe-
den, dramatisch begonnen met de 
Heineken Vierkamp op de Amstel. 
Windkracht 6 à 7 waaide over het 
water. Het gevolg was dat er op de 
zaterdag geen enkele Tromp-ploeg 
geroeid heeft. Heat na heat werd 
afgelast door de organisatie. Zaterdag-
avond dreigde ook even de zondag 
voor de masters te worden afgelast, 
zondagochtend was dit echter al-
lemaal weer anders. Waarschijnlijk 
ook onder druk van heel veel buiten-
landse ploegen uit heel Europa en de 
VS. Zondag is er wel gevaren, maar 
dit werden verkorte afstanden waarbij 
de meeste masters-mannenploegen 
verkleumd en soms onderkoeld van 
het water kwamen. De enige overwin-
ning kwam op naam van Alita Dekker 
in een combinatieploeg. Omdat het 
zo hard waaide waren we genood-
zaakt om de botenkar in Amsterdam 
te laten, deze mocht gelukkig op het 
afgesloten terrein van onze zusterver-
eniging RIC staan. Het was een week-
end om zo snel mogelijk te vergeten, 

eigenlijk was het belangrijkste dat 
iedereen gezond weer naar huis ging 
en dat er vrijwel geen schade aan de 
boten was.

Het volgende weekend stond de 
Head of the River op het programma, 
helaas qua weer van hetzelfde laken 
een pak. De zaterdag werd volledig 
afgelast. Zondag werd er wel geroeid 
met overwinningen voor de Tromp- 
ploegen M18 (Elke Schokking, Adinda 
Frisart, Melati Frisart, Anna Meijers, 
Tessa Schokking stv.) en HV4* 
(Pieter van Andel, Jean Pierre van Tiel, 
Reinout Schapers, Wim ten Have). 
Daarnaast wonnen ook Inge Nij-
huis en Alita Dekker in een 
combinatieploeg het DVE8+ 
veld. Vrijwel alle overige 
Tromp-ploegen presteerden 
naar behoren. Mooi is dan 
om te zien dat de noeste 
winterarbeid van de Tromp-
fit mannen zijn vruchten 
begint af te werpen. Ze trai-
nen elke zaterdagochtend, 
gecoacht door Machteld 
Vervloet, in de acht. Met als 
resultaat een positie in het 
‘linkerrijtje’.

Twee weken na de Head werd het 
seizoen vervolgd met de Jeugdhead, 
Tweehead en Skiffhead, ook op de 
Amstel. Tijdens de Jeugdhead was er 
een overwinning te noteren voor de 
J14C4* met Merijn Huysman, Ties 
Mol, Pieter Kroeze, Wouter Verweij en 
Mees de Groot (stm.). De Tweehead 
leverde geen overwinningen op, maar 
bij de Skiffhead deed Reinout Scha-
pers het weer erg goed, 2de overall 
bij de masters en winnaar van het 
HVB1x-veld.

Gent
Ondertussen zijn voor de junioren de 
kortebaanwedstrijden begonnen, de 
M18 en J18 junioren roeiden in Gent. 
Hier waren er heat-overwinningen 
voor Adinda Frisart (M1x), Elke 
Schokking en Adinda Frisart (M2x), 
Jorrit Heddema en Dirk Jan van Om-
meren (beide J1x). u

Wim ten Have - commissaris wedstrijdroeien

Eerste voorjaarswedstrijden verwaaid
Kortebaanwedstrijden Gent

 ga naar volgende pagina

Blije en tevreden Tromp-junioren in Gent.

 ga naar inhoudspagina
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Hoe word je een 
kamprechter?
En het is leuk!
Je hebt net als de roeiers de wens een 
leuke dag met elkaar door te brengen. 
Je hebt contact met de roeiers en coa-
ches en met je collega-kamprechters. 
Natuurlijk hoef je niet met iedereen 
dikke vrienden te zijn, maar de sfeer 
is over het algemeen prima. Je werkt 
echt samen met elkaar met als doel 
de roeiers optimaal te laten presteren. 
Genieten van een mooie sport in de 
buitenlucht en met een goede verzor-
ging door de organisatie.
En voor Tromp?
Natuurlijk is het fijn als wij op Tromp 
eigen kamprechters hebben. Daarmee 
behouden we kennis van de regels en 
van de ondersteuning van onze eigen 
wedstrijdorganisatie(s). Tromp is 
een van de weinige clubs in Neder-
land die in staat zijn om zo’n groot 
 evenement als de TBR te organiseren 
en hoe fijn is het als ook eigen kamp-
rechters dan optreden. Kamprechters 
zijn van groot belang en het geeft veel 
voldoening om als kamprechter te 
functioneren. u



Toegegeven, het was vroeg: acht uur 
verzamelen, en dat op zondagochtend. 
Maar wie het ervoor over had, kreeg 
in de soos een vorstelijk onthaal. War-
me broodjes en croissants, scrambled 
eggs, geurige koffie, het was een ster-
renhotel waardig. En terwijl de zon 
langzaam boven het rimpelloze water 
klom, steeg ook de opwinding. Op 
deze eerste warme dag van het jaar, 
stapten wij, ruim zestig geluksvogels, 
toch maar mooi in de boot voor de 
aftrap van het nieuwe seizoen. Eerste 
stop was het sluisje bij Intratuin, altijd 
leuk, zeker voor het publiek op de 
wal, voor wie speciaal bankjes zijn 
neergezet om het gehannes van nabij 
te kunnen aanschouwen. In volkomen 
harmonie dobberen we echter door 
de sluisdeuren. Even verderop sloegen 
we rechtsaf, onder de weg door, en 
betraden het stilteparadijs. Door de 
smalle Raaisloot voerde de tocht 
kalmpjes naar bredere wateren, die al 
even paradijselijk waren en uitmond-
den in de Vuntus. 

Na een rondje over die overzichte-
lijke plas, persten we ons door een 
nauw tunneltje en kwamen uit op de 
Loosdrechtse Plassen. Ook die waren, 
best uniek, nog zowat uitgestorven. 

Op goed geluk voeren we een heel 
eind rechtdoor, speurend naar boeien 
met nummers, maar zonder veel suc-
ces. En hoewel ook de doorgang naar 
de Stille Plas zich aanvankelijk voor 
ons verscholen hield, leidde onze 
vergissing wel naar een uitstekende 
picknickplek. Nadat we de passage 
eindelijk hadden gevonden (er bleek 
gewoon een wegwijzer in het water 
te staan) staken we ook die plas over. 
Anders dan de naam deed vermoeden, 
was het daar juist níet stil, aangezien 
de wind intussen flink was aange-
trokken. Dat bleek ook toen we weer 
doorstaken naar de Loosdrechtse Plas-
sen en bijna tussen de wedstrijdzeilers 
belandden. 

In de Drecht keerde de luwte terug 
en na nog eens twee bochten doemde 
de benzinepomp alweer op. Zondoor-
stoofd trokken we de boten op de 
kant en wisten een ding zeker: voor 
ons kon het roeiseizoen eigenlijk al 
niet meer stuk. u

Wat hadden we een perfecte dag voor 
de openingstocht. Het mocht even 
duren voor we daadwerkelijk het 
 water in waren, maar toen waren we 
dan ook in een oogwenk bij de Raai-
sluis. Sluizen en dat soort technisch 
vernuft heb ik altijd al heel mooi 
gevonden, maar zelf als waterweg-
gebruiker door een sluis gaan, dat had 
ik nog nooit gedaan. En we mochten 
hem ook nog zelf bedienen. Dat het 
dan maar om een paar centimeter 
hoogteverschil gaat, maakt niet uit. 
Maar uitgerekend op het moment dat 
we het water in de sluis weer wilden 
laten zakken, ging hij kapot!

Na een half uur waarin de opgeroe-
pen professionele hulp nog steeds 
niet  arriveerde, besloten we met de 
drie vieren een alternatieve tocht te 
improviseren. We gingen iets voorbij 
de Tweede Brug de Kortenhoefse Plas-
sen op. Voor de lunch legden we aan 
bij een plekje waarvan we dachten 
dat het riet wel weggemaaid zou zijn, 
maar daar hadden we zelf nog even 
een graancirkeltje te maken om ons 
picknickkleed te kunnen uitspreiden. 
Toen we na de lunch verder gingen, 
bleek het gemaaide stukje dat we 
zochten 50m verderop te zijn.

Toen we na een rondje met wat meer 
uitdaging op manoeuvreergebied 
weer terugkeerden op het kanaal, trok 
elke boot zijn eigen plan en zagen 
we elkaar uiteindelijk in de haven 
weer. De boten die de bedoelde route 
hadden genomen, konden op de 
terugweg gelukkig door de inmiddels 
herstelde sluis passeren. Op het terras 
genoten we nog even na en begon het 
verheugen op de volgende tocht. u
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Truska Bast

Toeren (en turen) op de Loosdrechtse Plassen

Openingstocht 7 april

Redactie - Stefan Schelling

Een beetje ‘ingesluisd’

Openingstocht 7 april
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De Kooi
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Iedereen op Tromp kent de plaats-
bepaling de ‘eerste brug’ en ‘de 
boerderij’. De boerderij ligt precies 
in een bocht van het Hilversums 
Kanaal. En dat heeft een reden.

De redactie bracht onlangs een 
bezoekje aan de familie Brouwer die 
op deze plek al jarenlang hun boeren-
bedrijf runt. De boerderij heeft veel 
land dat zich uitstrekt langs het kanaal 
richting Kortenhoef. Zelfs het Oppad 
vanaf ’s-Graveland naar de Korten-
hoefsedijk loopt over hun grondge-
bied. Ook zien we hun koeien lopen 
vanaf de Eerste Brug tot schuin aan de 
overkant van Tromp. De familie Brou-
wer vertelt dat Jan van der Kleij naast 
zijn werk als bootsman bij Tromp 
ook een oogje in het zeil hield op de 
koeien en in actie kwam als er eens 

een koe te water raakte. Zwemmend 
kunnen ze een eind komen en zo 
beleefde Tromp in september 2014 de 
redding van een koe uit onze haven. 
De boerderij heeft ongeveer zestig 
melkkoeien en dertig stuks jongvee. 
Zo hoorden we van de boer dat in 
verband met de mestproblematiek een 
boerenbedrijf veel land moet hebben 
om niet extra kosten te hebben voor 
de afvoer van mest. Voordat het kanaal 
werd gegraven had de boerderij aan 
de zuidzijde ook nog een boomgaard.
Aan die kant had het land nauwelijks 
bewoning en toonde een open veld 
met (tot aan 1980) vloeivelden van 
het waterzuiveringsbedrijf aan de 

Loosdrechtseweg tot aan de 
Vreelandseweg.
Behalve de koeien zien we bij 
de boerderij ook kalkoenen 
op de hoek in de ren en ver-

spreid over het terrein 
lopende alpaca’s. De 
laatste tijd staat er een 
aan de ene kant van de 
boerderij en een aan de 
andere kant. “Ze heb-
ben sinds er een alpaca 
gestorven is om de een 
of andere reden ruzie”, 

legt boer Brouwer uit.
Roeiend naar de tweede brug zien we 
ook vaak ganzen op het land. Brouwer 
is daar niet blij mee, “want” vertelt 
hij, “de ganzen verstoren de omge-
ving voor de andere weidevogels, 
zoals de kieviten, die dus wegblijven”.

Het gesprek gaat verder over de plek 
van de boerderij in de bocht zo vlak 
aan het Hilversums Kanaal.
De boerderij dateert van ongeveer 
1912 toen de opa van de huidige 
boer van een boerderij In Hilversum 
naar deze plek verhuisde. In die tijd 
bestond er nog geen Hilversums Ka-
naal, maar wel lag er de ’s-Graveland-
sevaart met de Zuidersluis (1638). 

De weg – nu Emmaweg – liep door 
richting Oud-Loosdrecht langs de 
Raabrug.
De bewoners van de zeer oude boer-
derij vlak naast de sluis moesten de 
sluis bedienen. Ze verhuurden ook 
plekjes aan  het water om bootjes 
neer te leggen (zie foto’s).
Toen begin jaren dertig de plannen 
gemaakt werden om het Hilversums 
Kanaal te graven, werd nog overwo-
gen om een aansluiting te maken op 
de Beresteinsevaart (Gooischevaart). 
Opa Brouwer zocht hierover contact 
met de heer Blaauw van het landgoed 
Gooilust dat vlakbij gelegen was. 
Uiteindelijk werd het traject van het 
kanaal verlegd en ontstond de bocht 
bij de boerderij en hoefde deze niet 
afgebroken te worden. Het kanaal 
kreeg echter hiermee geen aansluiting 
op de oude haven aan de Taludweg in 
Hilversum.
De wijziging in het traject werd ook 
bewerkstelligd door de toenmalige 
directeur Publieke Werken van Hil-
versum, de heer Groote, die in 1936 
medeoprichter werd van onze roei-
vereniging. Door het wijzigen van het 
traject was er geen extra sluis nodig 
om het verschil in waterhoogte tussen 
het nieuwe kanaal en de Beresteinse-
vaart te overbruggen. 
 u
NB: In ons Lustrumboek Driekwart Heel uit 
2011 zijn ook beschrijvingen te vinden over 
het Hilversums Kanaal en de oprichting van de 
roeivereniging Cornelis Tromp.

HISTORIE

Redactie - pjb

De boerderij
in de bocht

 ga naar volgende pagina ga naar inhoudspaginaDe situatie in de tijd dat er veel bootjes in de vaart lagen.

Topografische kaart uit 1970. Geen bebouwing Kerkelanden.

Links: Jolande Brouwer, rechts: Henk Brouwer.
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Om de benodigde 15 roeiers bij-
een te krijgen is nog geen sinecure. 
Maar gelukkig is dat dankzij het niet 
aflatende doorzettingsvermogen van 
Nelly Kostelijk gelukt. Op zaterdag 6 
april verzamelen bij Tromp, vier auto’s 
in en hup, naar Sneek. De dag is kort 
en er is een hoop te doen. Het lukte 
ons troepje om een verkeerde afslag te 
nemen waardoor wij helaas de  koffie 
misliepen. Maar gelukkig konden 
we bijtijds aansluiten bij de rest en 
helpen bij het te water laten van de 
‘kerkboot’. 

De Sneeker roeivereniging De Geeuw 
bezit de enige Finse kerkboot in ons 
land: ruim twaalf meter lang en twee-

meter breed. Bovendien heeft ze vaste 
dollen en een spanwijdte van ruim 
zeven meter. Volgens de behulpzame 
medewerker Fred van ‘De Geeuw’ 
werd de boot destijds gebruikt door 
evangelisch-lutherse eilanders, boeren 
die ter kerke gingen in Finland. Boer 
één stapte met zijn vrouw aan boord 
en samen roeiden ze naar het vol-
gende eiland waar boer twee en diens 
vrouw opstapten. Enzovoorts. Hoe dit 
nou precies ging, wat de boer en zijn 
vrouw droegen bij dat roeien, toen 
nog zonder rolbankjes, daarover heb 
ik op internet niets kunnen vinden. 
Dat moet toch wat zijn geweest, 
roeien bij weer en wind over de Finse 
wateren.

Gelukkig heeft RV de Geeuw de boot 
voorzien van rolbankjes, wat het 

roeien met een kerkboot verrassend 
comfortabel en licht maakt, vooral 
ook doordat je met dertien andere 
roeiers bent. De tijd vliegt, dankzij het 
gezellige gebabbel met je buurvrouw 
of -man. 
Het meest ingewikkelde is Sneek zelf, 
met een bochtige route met bruggen 
waar je onderdoor moet met ‘slippen 
en slapen’. Het spannendste moment 
tijdens de tocht kwam meteen al in 
het begin, toen stuurman Michel, 
Nelly’s zoon, zijn roer verloor en 
door de onverhoedse beweging ook 
het rugkussen overboord sloeg, dat 
er vervolgens vrolijk vandoor ging. 
Zie dat kussen maar eens terug te 
krijgen in een winderig kanaal, met 
tegenliggers en met een heel moeilijk 
bestuurbare boot. In Sneek gebeurt 

buiten het toeristenseizoen niet veel, 
dus hadden we veel bekijks en geluk-
kig ook hulp, zodat alles weer goed 
kwam. 

Onderweg gedronken en gegeten van 
de zelf meegebrachte broodjes, koffie, 
sapjes en cakejes en in no time waren 

we in boomtown Langweer. Als kind 
was ik daar begin jaren ‘60, maar van 
het Langweer van toen is niet veel 
meer terug te vinden. 

Toen weer terug naar de thuishaven, 
de mist trok weg, de wind ging lig-
gen, een waterig zonnetje brak door 
... Kortom, een prachtige dag. 

Daarna nog prettig gegeten bij de 
‘place to be’ in Sneek: de Walrus.
Ondanks dat we vijf uur hebben 

geroeid en ik behoorlijk moe was, is 
spierpijn mij bespaard gebleven. Het 
kerkbootroeien is een aanrader, een 
leuke manier om andere Trompers te 
leren kennen en om een dag buiten te 
zijn.  u

Redationeel: In TM nummer 8 van 2018 werd 
op pagina 11 de geschiedenis van de kerkboot 
verteld.

Nienke Feis

Roeien met de Kerkboot bij Sneek
Te gast bij De Geeuw
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Nelly Kostelijk

Kerkboot 
Zaterdag 6 april zijn we met 15 roeiers 
naar Sneek gegaan. We hebben daar een 
kerkeboot gehuurd en hebben een mooie 
dagtocht gemaakt over oa. het Sneeker-
meer. Dit was een privé-initiatief. 

Voor de nieuwkomers: als je het gevoel 
hebt dat het allemaal lang duurt voordat 
je het onder de knie hebt: dit is een van 
de leuke dingen die je later kan doen!
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Op dinsdag 16 april werd de clinic 
voor de medewerkers van de 
AT-scholen afgesloten. 
Het was een zeer succesvolle 
 onderneming. 

Twintig medewerkers van de AT-
scholen (zowel middelbare scholen 
als basisscholen) stapten in een boot 
voor 6 wekelijkse roeilessen op dins-
dag van17.00 tot 18.30.
Wegens het slechte weer (harde storm 
en regen) werd de tweede les  afgelast 
en werd alles een week doorge-
schoven.
Slechts drie deelnemers hadden 
al eerder geroeid, een als student 
(boordroeien), een bij  Tromp, en een 
deelnemer doet aan sloeproeien. Ver-
der waren het onerva-
ren, maar wel sportieve 
mensen. 

Mede dankzij de fan-
tastische hulp van de 
(oud)-junioren Judith 
van  Halsema, Jelle van 
Efferen, Raymond Huis-
man, Moos van Dorp, 
Merlijn van de Munt en 
Jelmer van der Heijden, 
konden deze deelne-

mers na zes lessen een redelijke haal 
maken en zelfs een klein wedstrijdje 
op het kanaal roeien. 
Moos heeft zijn ploegje zelfs 
 kennis laten maken met de C1, wat 
 enthousiast is ontvangen.

Het is opvallend hoe de meesten van 
de nog onervaren roeiers al na vijf 
lessen een behoorlijke haal wisten te 
maken. 

De clinic werd afgesloten met een 
vierkamp waarbij er twee keer werd 
geroeid over 500 meter, een ergome-
terwedstrijd in estafette over 2000 
meter en een quiz en een kruis-
woordraadsel. 
Na afloop werden onder het genot 

van een drankje de certificaten en 
medailles uitgereikt. 
Raymond Huisman had met zijn 

bedrijfje voor een heerlijke maaltijd 
gezorgd: soep met stokbroodjes, pas-
tasalade, aardappelsalade en brood-
jes warm vlees, afgesloten met een 
heerlijk ijsje. 

Het geheel was een groot succes en 
zal waarschijnlijk in de nabije toe-
komst nog vervolgd worden. Hierover 
wordt nog overleg gevoerd met de 
betrokken partijen. u

Voor foto’s zie: 
https://boards.wetransfer.com/board/
sxy24ruxzxx26g0wx20190420081258/
latest?token=fa84b91a-79a1-4670-bfd7-
035444a5a211

   

ROEITOCHTWATER

Hetty Goutier

Roeiclinic
Alberdingk Thijm-scholen afgesloten
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TOERCOMMISSIE
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Op zondag 7 april werd het 
 toerseizoen 2019 afgetrapt met de 
Openingstocht. 
Niet eerder was er zo’n grote belang-
stelling voor de Openingstocht: 
er waren maar liefst 63 
 inschrijvingen. 
We konden rekenen op een flinke 
deelname van leerlingen zonder 
diploma. En dat is ook net wat de 
toercommissie mede voor ogen heeft: 
roeien leer je o.a. door veel kilometers 
te maken, en dan is het leuk om een 
keer op ander roeiwater te oefenen 
dan het kanaal waar je eigenlijk altijd 
hetzelfde stukje ziet.

Ook nieuw was de bijdrage van 
Naarden. Hun roeiwater en moge-
lijkheden zijn maar beperkt en zij 
maken dan ook dankbaar gebruik van 
het aanbod om te participeren in ons 
 toerprogramma. 
Met 10 inschrijvingen was dat ook 
een goede opkomst. Mede door deze 
combinatie kon ART-roeier Eelco 
Hosman die ook bij Naarden geroeid 
heeft, als ambassadeur voor onze club 
optreden. 

Bij evaluaties van toertochten werd 
wel genoemd dat een bezwaar voor 
deelname aan een toertocht was 
dat de roeiers een hele zondag weg 
waren. Om aan dit bezwaar tegemoet 
te komen zijn we deze Openingstocht 
extra vroeg gestart. Voor de deel-
nemers was er een compleet ontbijt 
verzorgd in de soos.

Voor de toercommissie startte de dag 
extra vroeg: om 7.00 uur lagen de 
eerste croissants en pistoletjes al in de 
oven en werden de eitjes gekookt. 
Het was een ruim en overvloedig 
 buffet. Helaas had niet iedereen 
begrepen dat het ontbijt erbij hoorde 
(er waren deelnemers die op het 
laatst toch maar aangaven liever thuis 
te ontbijten) en er waren ook een 
paar roeiers die op het laatst verstek 
moesten laten gaan. 

Vooral dit laatste gaf nogal wat 
 problemenbij de (her)indeling en de 
toewijzing van de boten. 
Het is, zeker als er veel  onervaren 
mensen meegaan die ook nog 
 individueel inschrijven, een hele 
puzzel om de boten naar ieders wens 
goed in te delen. Hierdoor vielen, 
door een nogal chaotische start, 
twee mensen uit de boot (figuurlijk) 
en stonden ze voor niets op Tromp 
omdat de boot die hen was toegezegd 
al vertrokken was met een andere 

bemanning.
De toercommissie gaat in beraad om 
dit soort incidenten bij de komende 
toertochten te voorkomen. 

Inmiddels zijn we in volle gang om 
onze traditionele pannenkoeken-
tocht voor te bereiden. Er zijn al 
diverse inschrijvingen gedaan door 
 Tromp-leden en door andere roeiver-
enigingen. (Er zijn al 3 C4-en gevuld)
We raden u dan ook aan zo snel 
 mogelijk in te schrijven omdat er 
verenigingen van buiten graag mee-
doen aan deze tocht. Deze vereni-
gingen maken vaak gebruik van ons 
roeimateriaal. Het is dus passen en 
meten om iedereen weer in de boot 
te krijgen. 

De spelregels zijn:
•  Inschrijven en betalen kan alleen 
via de site. 
•  Voor onervaren leden, inschrijven 
samen met ervaren leden.
•  Na de sluiting van de inschrijvin-
gen kan er niet meer afgezegd wor-
den bij de toercommissie. Je zult dan 
zelf voor vervanging moeten zorgen 
of het regelen met je boot dat ze met 
iemand minder roeien.
•  Inschrijven betekent dan ook dat je 
aan alle onderdelen van tocht mee-
doet. Er worden geen uitzonderingen 
gemaakt. Wel kan er met dieetwensen 
rekening gehouden worden.

•  De toercommissie behoudt zich het 
recht om de indeling of voorkeur van 
een boot te wijzigen als dat voor de 
indeling beter uitkomt.  u
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Hetty Goutier

Toertochten 2019
7 april de openingstocht
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COLUMN16

Hoe spel je dat

‘Jongens, ik ben volgende week jarig. 
En dit jaar wil ik het met jullie vieren. 
Dames welkom. Hoelang roeien we 
inmiddels met elkaar?’ Bart schenkt 
lachend de koffie in.
‘Hee kerel, wat een goed idee, wij zijn 
van de partij. Jacq wil nu weleens zien 
welke gezichten er bij al die verhalen 
horen. Wat ben je van plan?’
Bart kijkt de kring rond en ziet in-
stemmend geknik.
‘Nou, jullie komen op de borrel, rond 
een uur of vijf, dan gaan we lekker 
eten en daarna heb ik een verrassing 
voor jullie. Ik denk dat het wel in de 
smaak zal vallen’.
‘Nou Bart, jou en Kristi kennende, ik 
ga me nu al vast verheugen’, zegt Jaap.
‘Bart’, vraagt Ernst, ‘hoe oud word je? 
Is het een kroonjaar?
‘Nee hoor, ik heb er gewoon zin in. 
En ik ben van hetzelfde bouwjaar als 
Toon, 72 pas! Maar zo voel ik me niet 
hoor, hoewel ik de verdraaide boot 
niet meer zo soepel in kom als twin-
tig jaar geleden.’
‘Man, wees blij dat we nog kunnen 

roeien. Topsport voor kerels zoals wij. 
Zeg, wat vraag je voor je partijtje? 
We komen toch zeker niet met lege 
handen? Nou weet ik dat je kelder vol 
ligt en dat ik je ook met chocolaatjes 
geen plezier doe’.
‘Cadeautjes, cadeautjes, ach jongens, 
ik heb toch alles al? Wat wil je, we 
hebben pensioen, ons huis is afbe-
taald, de kinderen zijn arrivé, wat 
moeten we met nog meer? Dus nee, 
kom vooral met lege handen.’
‘Nou, ‘ zegt Frits, ‘mag ik dan een 
suggestie doen? Mijn buurjongen, 
die bijna blind is, roeit sinds een paar 
maanden hier op Tromp. Hij heeft een 
vaste club vrijwilligers om zich heen, 
die iedere week met hem roeit. En hij 
gaat ook examen doen en daar komen 
dan speciaal mensen voor. Dat doen 
ze toch maar.’
‘Waar wil je heen Frits, we hadden 
het over een cadeautje voor Bart en nu 
begin jij over iets heel anders, dat mag 
hoor, maar wel even bij de les blijven, 
of komt er nog een voorstel?’
‘Precies, Gé, wat ben je toch ongedul-
dig. Ja ik heb een voorstel. Bart zegt 
net dat hij alles al heeft, dat geldt ge-

loof ik voor jou ook, toch Gé? Hoewel 
ik jou vanochtend in een nieuwe Tesla 
aan zag komen rijden, mooie kar daar 
niet van. Even terug. Wat vind je Bart, 
kunnen wij niet eens in de bus blazen 
om het roeien voor minder gezonde 
mensen dan wij, te steunen? Er moet 
hier toch iets als een lief-en-leedpot 
zijn.’
‘Een wat?’ Bart trekt zijn wenkbrau-
wen op. 
‘Een pot, een envelop voor mij part, 
het gaat erom dat we in plaats van jou 
nog meer spekken, een goed roei-
doel aan je verjaarsfeestje koppelen. 
Mannen, wat vinden jullie? Kunnen 
ze eens alle vrijwilligers trakteren, of 
materiaal kopen of weet ik veel, ik 
denk dat ze er wel iets mee kunnen’.
‘Frits’, zegt Bart met iets van een knik 
in zijn stem, ‘dank je wel, dat vind ik 
nu echt een goed idee. Weet je wat 
ik doe? Ik verdubbel het bedrag dat 
jullie mijn verjaarsfeest waard vinden. 
Daar maken jullie me echt gelukkig 
mee. Weet je wie we daarvoor moeten 
hebben?’
‘Ja’, zegt Frits, ‘dat zijn Michiel en 
Franny. Zij organiseren het hele ART-

gebeuren op Tromp. Ik denk dat ze er 
heel blij mee zullen zijn.’
‘Nou, mannen, dat is dan geregeld. 
Die pot, hoe spel je dat? 
Lief–en-leedpot? Die komt naast de 
Chablis te staan, dank voor de tip 
kerel. Zo, das geregeld. Wie wil er nog 
koffie?’ En de mannen roeiden nog 
lang en gelukkig. u
Saskia
 

Deze column werd geschreven in 
samenwerking met de organisatoren 
van de ART.   [redactie]
 

Aiksas

Roeien met de riemen...



ROEITECHNIEK

De C4 waaraan gesleuteld wordt is 
de Lumeij, toevallig ook de boot 
waarin ik deze winter de meeste 
zondagochtenden instructie heb 
gehad. Er komen obscure precisie-
instrumenten aan te pas om het een 
en ander te finetunen. De hoogte van 
de dollen is inmiddels geregeld.

Dolpen
Ook voor een dolpen die niet he-
lemaal netjes verticaal staat, is een 
oplossing. De digitale hoekmeter is 
een stuk gereedschap dat veelvuldig 
gebruikt wordt. Het daadwerkelijk 
aanpassen van de hoek van de dolpen, 
is dan weer simpelweg een kwestie 

van buigen. Iets dat de heren stel-
meesters liever vermijden. 

Daarnaast biedt een blauw plastic 
busje dat in de dol wordt geplaatst 
ook een kleine correctie op de hoek 
van een dolpen die niet netjes recht is.

Slidings
Ideaal gezien, moeten de slidings 10 
cm ‘door het werk’ staan, dus voor-
bij de rechte lijn van de riggers. Zo 
kun je ver genoeg oprijden. Om niet 
alsnog ruimte tekort te komen, kun je 
je voetenbord stellen.

De moeren waarmee de slidings los te 
maken zijn, opdat ze verschoven kun-
nen worden, zitten verstopt aan de 
onderkant, maar het lukt de ervaren 
stelmeesters toch vrij aardig.

17
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Redactie / Stefan Schellings

De stelmeesters
deel 2

De wigjes die hier en daar tussen de romp en 

rigger zitten, geven een aanpassing van een 

halve graad!

Voor

Na
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Kort geleden waren een aantal leden van 
de tuincommissie hard bezig om struik-
kamperfoelie, op de plek van de buxusbol-
len die vorig jaar door de motten waren 
kaalgevreten te planten. Met dank aan 
goed advies van de hovenier en vooral 
aan Riekjes overtuigingskracht om er 36 

bij hem te scoren al had hij ze eigenlijk 
net allemaal verkocht. Als de planten goed 
zijn aangeslagen, gaan we ze in bolvorm 
knippen. Of zijn er  Trompleden – met 
verstand van zaken – die van mening zijn 
dat die vormsnoei nu al moet gebeuren? 
En ja, voor zover we weten, is struik-
kamperfoelie mot-bestendig, totdat de 
kamperfoeliemot zijn intrede zou doen 
natuurlijk.
Namens de tuincommissie, Roelien van 
Empel . u

Roeivereniging Cornelis 
Tromp was aanwezig, zeker. 
Op deze prachtige zon-
nige zondag waarop actief 
Hilversum zich presenteerde 
waren verschillende Tromp-
leden aanwezig in de kraam 
op het marktplein. Om 
12.00 uur werd de manifes-
tatie officieel geopend door 
Floris Voorink, wethouder 
met cultuur en sport in zijn 
portefeuille.

Jan Bloeme en Jacques Ahlrichs had-
den gezorgd voor de ergometer en de 
skiff Cornelis. Saskia Teppema zorgde 

vooral voor de inwendige mens, ove-
rige Tromp-leden vertelden enthousi-
ast over het roeien bij Tromp.
Naast de vele kinderen 
die even de ergometer 
wilden proberen was 
ook onze wethouder 
serieus genteresseerd 
in het roeien bij Tromp. 
Wellicht komt hij een 
proefles nemen!
Na deze prachtige pre-
sentatie komen er vast 
veel mensen naar de 
open dag op 18 mei a.s.
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Roelien van Empel

Werk aan de tuin

Redactie / Yolande Krooshof

Hilversum Actief op het marktterrein
7 april
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Boten zonder bemanning 
(foto: Michiel ten Brink)
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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 wedstrijdveteranen +  
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 (2019-3)

Nieuwe seniorleden die in de instructie kwamen:
Bas van Dijk  2005 
(opzegging ongedaan gemaakt)
Jerre Bots   2006

Nieuwe seniorleden die in de instructie kwamen:
Sytske van den Akker 1974
Roos van Wingerden 1971
Hagar Walstra  1977
Yvonne van Daelen  1960
Emma van den Brand 1995
Paul Jones  1986
Marcel van Kempen 1961
Klaas ten Have  1943
Annemarie Griffioen 1951

Nieuwe leden met roei-ervaring:
Sharon de Wal  1980
Iris Hesp   1955
Frank Oudt  1951

Welkom en veel roeiplezier!

OPZEGGINGEN
Jeugdlid   Lid vanaf
Saar van Koeveringe 2016

Gewoon-lid  Lid vanaf
Barbara van der Laan 2018
Asma Helaoui  2018
Denise Godijn  2016

Proefleden die hebben opgezegd:
Merlijn van Dam
Sanne Botterweg
Julie Vroom

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

Evert Kruithof

LEDENADMINISTRATIE
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OPEN DAGEN TROMP

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

Sfeer bij de Wijde Blik.

foto: Ingrid Reijnen

 ga naar inhoudspagina


