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Het is verrassend dat we ondanks de 
beperkingen voor het roeien en samen
zijn op Tromp we toch een goed gevuld 
TrompMagazine kunnen aanbieden.

Uit diverse bijdragen wordt duidelijk 
dat er toch ‘bewegingen’ op het Tromp
terrein zijn waar te nemen. En de natuur 
gaat natuurlijk gewoon haar eigen gang.

De redactie heeft wat tips voor roeitocht
jes in onze buurt, maar die komen wel als 
we weer het water op mogen. Dus hierbij 
nu maar een wandeltip.
                                                          pjb
                                                  
Voor de laatste mededelingen, 
kijk regelmatig op de Tromp-site.
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De redactie verzoekt dringend alleen 
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Niet roeien maar Oppad-gaan

Als alternatief voor het roeien kun je ‘natuur-

lijk’ toch nog de waterkant opzoeken. Vanaf 

Tromp is een wandeling langs het Oppad en 

de Kromme Rade een rustig ommetje.

Zoals de meesten weten is het Oppad een 

voormalig kerkepad dat gebruikt werd door 

inwoners van ’s-Graveland die in Kortenhoef 

ter kerke gingen. Deels loopt dit pad door de 

weilanden van ‘de boerderij’ en zal best wel 

eens een beetje soppig kunnen zijn. Naar Kor-

tenhoef loop je over een veendijkje. Rusten 

kan je even bij het bekende ‘bankje’.

Via de Kortenhoefsedijk en het Moleneind 

kan je terugwandelen langs de Kromme Rade, 

de historische scheiding tussen het Sticht en 

Holland (Limiet Scheidinge van Hollandt en ’t 

Stigt). Op oude kaarten heet de Kromme Rade 

gewoon De Raa en Raa Sloot.

Aan de ene zijde ligt – in de verte – de 

Vuntus (De Vunten) en aan de andere kant 

Het Hol. Hol heeft hier de betekenis van 

‘laag’/‘moerasgebied’.

Op Natuurmonumenten.nl vind je ook ruim in-

formatie over planten en vogels in dit gebied.

www.ctromp.nl
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Het water in de havenkom beweegt rustig in deze 
dagen. Onder een strakblauwe lucht reflecteren 
de steigers mooi en de George ligt opgepoetst en 
prachtig te glimmen. Een meerkoet zag zijn kans 
schoon en heeft een nest gecreëerd, mét eitjes. 

Is er dan helemaal geen teken van roeiersleven meer 
op Tromp? Nou, toch nog wel een beetje: aan de 
boten wordt hard gewerkt en ook de tuincommis-
sie zorgt dat alles picobello wordt onderhouden. 
De APK van de dubbels schiet lekker op en er zijn 
regelmatig mensen die een boot poetsen. Bovendien 
heeft de sooscommissie de soos voorbereid op de 
anderhalvemetersamenleving. Voorlopig voor niets, 
jammer genoeg, maar toch! Zeker tot 20 mei zal de 
soos dicht moeten blijven, evenals de kleedkamers 
en de ergometerruimte. 

Het nu met rood-wit lint afgesloten hek gaat echter 
op een kiertje. Van een vrijwel complete lockdown, 
gaan we naar een situatie waarbij onze jongste  leden 
weer mogen roeien. De jeugd en junioren gaan 
weer skiffen en C1’en. Hoe dit dan precies georga-
niseerd gaat worden is op dit moment van schrijven 
nog onduidelijk, maar we zijn aan het uitzoeken 
hoe we dit vanaf 28 april op een goede werkbare 

manier kunnen uitvoeren. Uiteraard worden daar de 
coaches en instructeurs bij betrokken. De werkwijze 
zullen we ook met de gemeente moeten overleggen.

Laatste nieuws:
Vanaf 29 april gaan de jeugd en junioren weer het water op. Dat 
gaat gebeuren volgens een strak protocol, onder begeleiding, in skiffs 
of C1’tjs en met maximaal 12 tegelijk. 

Inmiddels is duidelijk dat dit voor roeiers boven de 18 er nog niet 
in zit; de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de kans hierop voorlopig-
klein is.

Voor de overige leden die staan te trappelen geldt 
dus helaas: nog even wachten. En dat is natuurlijk 
ontzettend jammer. Niet alleen voor het roeien, 
maar ook voor de gezelligheid. Voor veel mensen is 
Tromp een tweede thuis waar je na het roeien lekker 
met je roeimaatjes de dingen van het leven deelt. 
Waar je samen dingen organiseert en waar je je ei 
kwijt kunt als vrijwilliger bij allerlei klusjes. 
Al deze dingen niet kunnen doen is zwaar, maar het 
blijkt helaas noodzakelijk om de besmettingen naar 
beneden en de ziekenhuisbedden leger te krijgen. 
We zullen dus nog even vol moeten houden.

Samen met de KNRB en andere roeiverenigingen 
onderzoeken we mogelijkheden hoe er binnenkort 
door senioren wel geroeid kan worden, op indivi-
duele basis. In technische zin zijn daar mogelijk-
heden voor en de protocollen zijn daarvoor ook al 
bedacht. Mogelijk worden in de loop van mei de 
regels wat versoepeld, zodat ook dit kan. 

Edwin van der Voort, voorzitter

Uit de stuurstoel  

 www.ctromp.nl  ga naar volgende pagina ga naar inhoudspagina
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Vaarverbod
Alsof het hartje winter is. Maar dan 
met mooi weer. Tromp ligt er verlaten 
bij. Niet helemaal. Sommige zaken 
gaan gewoon door. Reinout van Vliet 
houdt zijn werkschema aan. Reinout 
is, conform werkschema, vier dagen 
in de week van half 10 tot half 2 aan 
het werk.

Onderhoud vloot
Afgelopen periode heeft een aantal 
boten een grondige opknapbeurt on-
dergaan. Van der Kleij, van der Hulst, 
Schram, den Jongen Boer, Van Noort 
en Lodesteijn.

Arnoud Carp hield Reinout af en toe 
gezelschap. Arnoud heeft de Rogge-
veen grondig opgeknapt. Al het hout-
werk is geschuurd en gelakt en de kiel 
is, daar waar nodig, gerepareerd.

Coachboot George
De George is voor een onderhouds-
beurt uit het water gehaald. Onder 
andere de drijvers zijn vrijgemaakt 

van de algen en daar waar nodig 
gerepareerd en gepolijst. Degenen die 
gebruik maken van de George, gelieve 
bij het aanleggen niet te hard tegen 
de vlonders aan te varen.
(foto)

Tuin van Tromp
Twee leden hebben met toestemming 
van het bestuur de moeite genomen 
om de tuin te onderhouden. Dit om 
te voorkomen dat sommige planten 
gaan woekeren, of uitdrogen.

Boten poetsen
Twee andere leden zijn met toestem-

ming van het bestuur begonnen met 
de jaarlijks poetsbeurt van een aantal 
boten. Dit alles onder strikte voor-
waarden waarbij de bekende richtlij-
nen worden gerespecteerd.

Tromp-eiland
Bij Tromp-eiland wordt er af en toe 
per ongeluk met een boot in het 
ondiepe water over de stenen heen 
gevaren, met alle gevolgen van dien. 

Zeker voor boten als de Harmsen en 
de Liefhebber is dat funest voor de 
huid van de boot.
Beter voorkomen dan genezen. Om 
die reden heeft Reinout de stenen 
zo goed als mogelijk verwijderd. 
Daarnaast heeft hij een paal als boei, 
met de kleuren van Tromp, in de bo-
dem geplaatst. Hierbij een dringend 
verzoek aan iedereen bij het aanleg-
gen en wegvaren links van de paal te 
blijven.

Vlootindeling
De nieuwe skiff (Susan) is in de V1-
vloot ingedeeld. Hierdoor schuift de 
Frans van de V1- naar de V2-vloot, de 
Isaac naar de V3-vloot en de Egbert 
naar de V4-vloot. 
De nieuwe dubbeltwee (Klip) is ook 
in de V1-vloot ingedeeld. Hierdoor 
schuift de Van Dorp van de V1- naar 
de V2-vloot en de Trouwhand naar de 
V3-vloot. Trouwhand (2-) blijft ge-
boordriggerd. De Schram is omgerig-
gerd naar scull.

In zowel de Isaac als de Trouwhand, 
zitten voetplaten van het batlogicsys-
teem gevestigd. Men dient roeischoe-
nen op de voetplaat te bevestigen. 
Voor meer informatie hierover 
verwijs ik iedereen naar het vorige 
TrompMagazine. u

BESTUURSMEDEDELING

Allard Tempel

Bericht van de
commissaris 
materiaal 
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Kandidaat-
bestuursleden 
stellen zich voor

Alhoewel de algemene ledenvergade-
ring van 15 april niet door kon gaan 
in verband met de coronacrisis en op 
een nog niet bepaald later tijdstip zal 
plaatsvinden, stellen twee kandidaat-
bestuursleden zich alsnog aan de 
Tromp-leden voor:
[bericht overgenomen van de Tromp-site]

Kandidaat-voorzitter 
Wim ten Have

Ik ben begonnen met 
roeien bij de K.G.R. 
de Hunze in Gronin-
gen toen ik 14 jaar 
was. In het begin 
veel spelevaren, later 
toertochten door de 
Groningse wateren en jeugdwedstrij-
den. Tijdens mijn studententijd ben ik 
overgestapt naar de G.S.R. Aegir. Voor 
Aegir heb ik vijf keer de Oude Vier 
gevaren en ben ik drie keer uitgeko-
men op het WK roeien. Na mijn tijd 
in Groningen ben ik, via twee jaar 
Emmen, naar het midden van het 
land verhuisd en gaan werken bij het 
ministerie van Justitie. Voor het roeien 

ben ik toen twee jaar lid geweest 
van de U.R.V. Viking in Utrecht en 
sinds 1993 lid van Cornelis Tromp in 
Hilversum. Thans ben ik werkzaam bij 
KPN in de IT, ik woon in Hilversum 
samen met Lise en mijn drie stude-
rende kinderen wonen in Nijmegen, 
Wageningen en Den Haag. Na mijn 
fanatieke wedstrijdperiode ben ik 
doorgegaan met regelmatig trainen 
en het varen van wedstrijden en af en 
toe een marathon. Maar net zo veel 
plezier heb ik in het varen in steeds 
wisselende samenstellingen in onze 
mannenploeg op zaterdagochtend. 
Met een van hen, Klaas op de Velde, 
roei ik al ruim 35 jaar. Als het op zo’n 
mooie zaterdagochtend op Tromp 
bijzonder druk is, roep ik wel eens of 
het roeien gratis is die dag. Dat is na-
tuurlijk onzin, maar er is nauwelijks 
iets leuker op Tromp dan zo’n grote 
groep mensen te zien genieten van 
ons mooie roeiwater. Het voornemen 
is nu om vanuit het commissariaat 
wedstrijden door te schuiven naar het 
voorzitterschap van Cornelis Tromp. 
Na ruim 42 jaar rondgelopen te heb-
ben in ‘de roeierij’, lijkt mij dit een 
bijzondere uitdaging. Mijn uitgangs-
punt is altijd geweest dat als we elkaar 
met z’n allen een klein beetje meer 
gunnen, we heel veel plezier samen 
kunnen hebben.

Kandidaat-commissaris 
wedstrijdroeien 
Natalie Temming-Tap

Mijn naam is Natalie 
Temming-Tap, ik ben 
52 jaar. Naast mijn 
werk als zelfstandig 
ondernemer, momen-
teel met name in de 
uitvaartbranche, heb 
ik een ‘roeihoofd’ en een ‘wedstrijd-
hart’. Toen ik vier jaar was liep ik al 
op U.R.V. Viking rond en mocht mee 
bij tochten in wherry’s. Vanaf mijn 
11e ben ik lid van Viking. Ik heb bijna 
alle nationale jeugdwedstrijdjes die er 
waren gedaan tot mijn 14e. Daarna 
heb ik als junior nationale wedstrij-
den gestart. Ook zoals dat toentertijd 
ging met ‘Jong Oranje’ in Duitsland 
diverse Regatta’s gedaan. Leuk te 
vermelden is, dat ik in 1986 samen 
met Ine Middag in een Tromp-Viking-
combi, gecoacht door Minke Fisher 
in Breisach de 4x bemande. Na mijn 
juniorentijd heb ik jarenlang diverse 
junioren (ploegen) gecoacht. Ik ben 
naast het coachen altijd (recreatief) 
blijven roeien. Vanaf 2017 ben ik ook 
lid geworden van Cornelis Tromp en 
train ik nu weer gestructureerd in 
een hele fijne veteranenploeg én roei 
ik weer wedstrijden! Heerlijk om dat 
weer te doen. Ik voel mij zeer betrok-

ken bij het juniorenroeien doordat ik 
dat mede door mijn kinderen heel in-
tensief heb meegemaakt op nationaal 
en internationaal niveau. Daarom ben 
ik blij dat ik als wedstrijdcommissaris 
samen met Jørn Aalberts en Mathijs 
Keij een bijdrage kan leveren om de 
junioren- en veteranenwedstrijdgroep 
zo goed mogelijk te faciliteren. u

Uitstel ALV en 
bestuurswisseling
Het bestuur

De ALV van 15 april stellen we uit tot 
een nog onbekende datum. Zodra we 
meer weten horen jullie dat natuur-
lijk. Wel zullen we voor 30 maart de 
financiële stukken op de site  zetten. 
Ook de nieuwe voorzitter en de 
nieuwe wedstrijdcommissaris zullen 
zich voorstellen. Maar de feitelijke be-
stuurswisseling vindt t.z.t. ‘live’ plaats, 
evenals de feestelijke uitreiking van 
de verenigingsprijzen. Eenieder die 
vragen heeft over met name de gepu-
bliceerde stukken wordt uitgenodigd 
om deze per mail aan ons te stellen en 
wij zullen deze vragen dan zo spoedig 
mogelijk beantwoorden. Mailadres: 
db@ctromp.nl u

 ga naar volgende pagina ga naar inhoudspagina
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U heeft ongetwijfeld veel belangrij-
ker zaken aan uw hoofd in deze tijd 
van corona, lockdowns, afstand en 
onzekerheden. Maar de beste reme-
die is vaak de draad van het gewone 
leven weer oppakken. Daarom hier 
toch een terugblik op het afgelopen 
BBR-seizoen, hoe volslagen overbodig 
en onbelangrijk ook. Gewoon even 
terugkijken naar de leuke dingen die 
gebeurden.   

Neem nou de Familie-BBR waarmee 
het seizoen in september opende. Er 
werd nu eens niet in de ochtend maar 
in de middag gestart. Er werd geroeid 
en gefeest met zelfgebakken taarten 
en borrel na. Het bleek een zeer ge-
slaagde combinatie. Sindsdien wordt 
er binnen en buiten de BBR-commis-
sie driftig nagedacht over de moge-
lijkheid het BBR geheel of gedeeltelijk 
naar de middag te verplaatsen. En 
wie weet … de corona-crisis heeft al 
meer heilige huisjes met het grootste 
gemak omver geblazen.

foto GJ Nieuwenhuis

Geen winter
De rest van het seizoen werd er weer 
als vanouds op de zondagochtend 
gestart. Maar de klimaatverandering 
leek ons dit keer gunstig gezind. Geen 
stormen, geen winter, geen ijspegels 
aan de boot en geen klappertandende 
deelnemers op het vlot. Zelfs de stevi-
ge wind die er soms wel was, hadden 
we vaak in de rug. Zo konden ook de 
mindere goden onder ons verrassend 
snelle kloktijden neerzetten. Hoe je 
die ook corrigeert, compenseert, ijkt 
en vergelijkt, het blijft een welkome, 
mentale opkikker. Het kan dus wél, 
zag je sommigen boven hun kopje 
koffie in de soos na afloop denken.

Het leek een vlekkeloos seizoen te 
worden maar het venijn zat weer eens 
in de staart. Eerst was het storm Ciara 
die uitgerekend op de tweede zondag 

van februari over ons land raasde, da-
ken van de huizen trok en bomen het 
kanaal in blies. BBR nummer 6 ging 
dus niet door. Geen nood, nog twee 
te gaan, dacht iedereen. En ja, zelfs 
BBR nummer 7 werd nog geroeid op 
8 maart, welgeteld vier dagen voordat 
de coronapandemie ook Nederland 
op slot deed. Het laatste BBR in april 
was daarmee van de baan. 

Instructiejeugd
Dat was zeker jammer voor de in-
structiejeugd die net had bedacht om 
zich met een C4 in het strijdgewoel 
te storten. De boten waren al gere-
serveerd, maar corona gooide roet 
in het eten. Niet getreurd, er staat in 
september weer een nieuw seizoen 
voor de deur. Hopelijk kunnen we 
dan weer roeien, en kan de instruc-
tiejeugd misschien wel met twee 
C4’en of meer deelnemen. Wat is nu 
leuker dan je eigen wedstrijd of mini-
competitie binnen het BBR. O wacht 
even … het BBR mag je eigenlijk geen 
wedstrijd noemen. Dus dit idee heb 
je niet van mij, maar wel meedoen 
hoor!  u

Meest recente informatie KNRB 
over wel/niet roeien
https://knrb.nl 
u

BBR KNRB

 www.ctromp.nl

Johan Huizinga

BBR-seizoen in 
greep van 
klimaatverandering 
en corona 

HERSTART VAN WEDSTRIJDEN NA 1 SEPTEMBER

Door het besluit van het kabinet zullen er tot 1 september 2020 
geen roeiwedstrijden kunnen plaatsvinden. De KNRB-commissies 
die zich met de verschillende wedstrijdkalenders bezighouden 
bereiden zich ondertussen voor op een herstart van wedstrijden na 
1 september. Op een enkele uitzondering na, zullen wedstrijden die 
zijn komen te vervallen niet op een later tijdstip worden ingehaald.

We gaan er op dit moment vanuit dat alle voor het najaar 
geplande wedstrijden doorgaan. Hieronder volgt een overzicht van 
aanvullende plannen voor het najaar en voorbereidingen die com-
missies doen voor aanpassingen in de kalender van 2021.

Coastal Rowing
De commissie gaat met de wedstrijdorganisaties in gesprek over 
een aangepaste kalender voor het najaar, waarbij een aantal 
wedstrijden die gepland stonden voor het voorjaar naar het najaar 
wordt verplaatst. Overwogen wordt om het klassement in aange-
paste vorm in het najaar doorgang te laten vinden.

Nationale Wedstrijden
De commissie gaat met verenigingen en wedstrijdorganisaties in 
gesprek om de mogelijkheden te onderzoeken voor een extra event 
voor respectievelijk de huidige eerstejaars en de groep junioren. 
Voor het seizoen 2020-2021 zal de commissie, op basis van input 
uit verenigingen en coaches, voorstellen aan het bestuur doen voor 
een tijdelijke categorie-indeling en extra velden.

Competitiewedstrijden Senioren
De commissie gaat met de verenigingen in gesprek over het 
faciliteren van de te verwachten groei voor de najaarscompetitie. 
Daarnaast zal de commissie voorstellen aan het bestuur doen over 
tijdelijke categorie-indeling voor seizoen 2020-2021.

Marathon
De commissie overweegt om het klassement in aangepaste vorm in 
het najaar doorgang te laten vinden.

Competitiewedstrijden Junioren
De huidige kalender voor het najaar zal worden uitgevoerd. De 
nieuwe commissie juniorenroeien gaat aan de slag met het opzet-
ten van een landelijk dekkende, maar regionaal georganiseerde 
juniorencompetitie, voortbouwend op de bestaande competities. 
Daarnaast wordt voor het najaar een schoolroeicompetitie opgezet 
ter vervanging van het dit voorjaar geplande NSRK.

Masters
De commissie verwacht niet dat er aanpassingen nodig zijn in het 
programma na 1 september.

Nederlandse Kampioenschappen
Met uitzondering van het NK Indoorroeien, zullen er in 2020 geen 
Nederlandse Kampioenschappen roeien worden gehouden.
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Natuurlijk kijken we allemaal uit naar 
het moment dat we weer lekker kun-
nen gaan sporten of bewegen zoals 
we dat gewend waren. Maar tot nader 
orde is het echt van belang dat we 
alle beperkende maatregelen in acht 
nemen en helpen het virus onder 
controle te krijgen.

De impact op de sport is groot. Het 
verenigingsleven is helemaal tot stil-
stand gekomen en de accommodaties 
liggen er leeg bij.  
Ik denk ook aan de vele mensen die, 
als vrijwilliger of beroepsmatig, zo-
veel tijd bezig zijn om ons te helpen 
sporten. De verenigingen die inkom-
sten missen.
Hierbij doe ik dan ook een oproep 
aan alle Hilversummers: STEUN JE 
CLUB EN SPORTSCHOOL! Blijf lid.
We komen hier samen doorheen. We 
moeten elkaar wel helpen en zorgen 
dat onze favoriete club deze crisis ook 
in financieel opzicht kan doorstaan. 
Vanuit zowel het Rijk, de bonden, 
als de gemeente zijn er maatregelen 
getroffen om te helpen. u
[gedeeltelijk overgenomen - redactie]

Zaterdag 18 april. De dag dat het 
wedstrijdseizoen met de NK klein 
van start zou gaan. Maar dit jaar is 
alles anders. Dit jaar sta ik met Nora 
Stokvis met de wielrenfiets langs een 
lege Bosbaan. We zijn vanuit Hilver-
sum naar de Bosbaan gefietst. Want 
we trainen wel en dit is een mooie 
ED-training (ED = extensieve duur-
training). 

Het is een enorme verandering na 
week in week uit 7 keer per week 
trainen. Niet lang na ons trainings-
weekend in Corgeno ging alles dicht. 
Er zijn snel nog wat ergometers naar 
roeiers thuisgebracht om door te 
kunnen trainen. Er zijn trainings-
schema’s gemaakt door de coaches 
zodat we in conditie blijven. We gaan 
wielrennen rond de Loosdrechtse 
Plassen, langs de Vecht en we moun-
tainbiken in Lage Vuursche. We doen 
core-rondjes in de tuin. Maar o, wat 
lonkt het water. 

De internationale wedstrijden in de 
zomer zoals de Coupe de la Jeunesse 
en het WK zijn afgelast. Trainen zon-
der concreet doel is lang zo leuk niet.  
Maar we hopen wel dat we snel weer 
in de boot mogen. 

Dinsdag 21 april. De dag waarop 
Marc Rutte de regels voor jongeren 
een klein beetje versoepelt. Sporten 
mag. Met anderhalve meter afstand.  
Er gloort hoop. Want in een skiff, dat 
moet toch kunnen? 

Wij duimen heel hard dat we snel 
weer in de skiff kunnen trainen op 
ons eigen roeiwater. u

Marit en Nora zijn wedstrijdjunioren die allebei 
in het jeugdbestuur zitten, Marit als voorzitter en 
Nora als penningmeester. [redactie]

De rust op Tromp is weldadig. Er 
komt geen mens. 
Nou ja: Reinout is er vier ochtenden 
en dan komt Allard ook even kijken. 
Soms is Arnoud er dan ook om een 
wherry te reviseren; en Mirjam en 
Sandra die het zwerfvuil prikken 
langs het kanaal; twee bestuursleden 
in overleg op het terras. Allemaal op 
corona-afstand.
De tuinclub is uit haar (zijn?) doen, 
we tuinieren amper want we hebben 
onze gezamenlijke start gemist en 
hebben opeens genoeg te doen rond 
eigen huis en tuin. Bovendien is ons 
sterk afgeraden om erop uit te gaan, 
eigenlijk net niet verboden. En Tromp 
is dicht, no-goarea.

Bij de bouw van de soos had de 
tuincommissie, met Elisabeth, een 
tuinplan gemaakt. Naar ik vermoed 
met als uitgangspunten ‘onderhouds-
arm’, ‘altijd iets bloeiends’ en ‘droog-
tebestendig’. Een duurzaam plan, 
want de tuin is nog steeds in orde, al 
zijn er ongetwijfeld nogal wat soorten 
verdwenen. Er zijn nu vooral veel 
tuingeraniums - binnenkort gaan ze 
bloeien- en de witte Judaspenning

MEDIASTAD WEDSTRIJDEN TUINCOMMISSIE
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Floris Voorink, wethouder sport

Nieuwsbrief 
april

Marit van Ommeren

Trainen zonder 
boot 
met trainingschema’s

Roelien van Empel

Corona-afstand

lees verder op pagina 11, kolom 2



SOOSNIEUWS

Vlak voordat de soos moest slui-
ten waren de nieuwe (lees)tafel en 
 banken nog net te bewonderen. 

De sooscommissie wenste de be-
staande banken te vervangen, omdat 
ze niet erg stabiel meer waren en 
geen rugleuning hadden. Ook wenste 
ze een leestafel in het midden van 
de soosruimte. In overleg met hen 
en met Geert van Dorp van Het Gele 
Huis, die alles uitgevoerd heeft, heb 
ik bijgaande tekeningen gemaakt. Het 
tafelblad en alle staanders zijn van 4 
cm dik berkenmultiplex gemaakt. De 
staanders van de tafel hebben een ge-
lijksoortige vorm als de staanders van 

de banken. De latten van de banken  
zijn van vurenhout gemaakt en white-
wash gelakt. De bedoeling was om 
een deel van de latten van de bestaan-
de banken her te gebruiken, maar het 
bleek te arbeidsintensief te zijn om 
dat helemaal netjes te krijgen. De tafel 
en de banken hebben dezelfde kleur 
gekregen als de wandkasten achter 
het buffet. Stageaires die bij Geert 
van Dorp in de leer zijn hebben hier 
ook aan  mee gewerkt, waardoor de 
prijs wat lager kon uitvallen. Ik hoop 
dat alles in de smaak zal vallen bij de 
leden. Met groet, Nanne  u

De oproep van Rutte om na te denken 
over het nieuwe normaal waarin een 
anderhalvemetersamenleving gestalte 
moet krijgen, blijft knagen aan mijn 
ziel. Hoe kunnen we niet al te close 
toch een veilige social distance bewa-
ren? Of anders gezegd: hoe kunnen 
we weer met elkaar tot roeien komen?
Graag maak ik jullie deelgenoot van 
een paar gedachten en dromen, die 
bij mij opwelden. Nu Tromp als 
vereniging in de ban is gedaan, maar 
veel roeiers met dit prachtige weer 
staan te popelen om in de boot te 
stappen, kwamen de volgende ge-
dachten op: 
We stallen alle Tromp-skiffs bij die le-
den, die de beschikking hebben over 
een mooi wallenkantje (of een goede 
kennis hebben die zoiets heeft) aan 
mooi roeiwater. Daar kunnen bevoeg-
de skiffeurs dan zelf een boot te water 
zetten en zich, op nog onbekend roei-
water, uitleven. Wel thuis verkleden en 
douchen natuurlijk! 
Een variant hierop is er voor leden 
met een auto met imperiaal op het 
dak: Als de skiff niet te veel uitsteekt 
buiten de bumpers, rijd je naar een 
goed toegankelijke slipway of ramp. 
Ik denk dan bv. aan de veerstoepen 

van de veren over onze grote rivieren. 
Daar zet je je skiff in het water. Wel 
laarsjes meenemen zodat je met droge 
voeten in de boot kan stappen.
En nu de dromen:
Ik droomde vannacht dat ik op boeg 
zat in een acht+, maar roeide toch 
op BB. Terwijl ik mij daarover zat te 
verbazen zag ik dat de 2 ontbrak maar 
dat op 3 een SB-roeier zat. En op 5 zat 
een BB-roeier, en op 7 een SB-slag. En 
de stuur had een mondkapje voor zijn 
bekkie! Ja, en het roeien ging wel wat 
zwaarder maar eigenlijk best lekker. 
Het leek op tubben. Ik dacht dat ik 
droomde en dat bleek later, tot mijn 
eigen verbazing, ook het geval te zijn 
geweest.
Toen ik daar de volgende ochtend 
over appte met een ploeggenoot 
bleek hij ook die nacht gedroomd te 
hebben. Een beetje maf! Hij droomde 
dat hij met zijn allereerste vriendin-
netje in een dubbele wherry zat. Zij 
in de stuurstoel en hij op boeg. Bij 
elke inpik probeerde hij haar zo dicht 
mogelijk te benaderen, maar ook al 
ontbrak de slag, hij kreeg geen con-
tact met haar hoe ver hij ook opreed. 
Steeds bleef er anderhalve meter 
tussen hen in. Vreselijk gefrustreerd 
was hij wakker geworden en had de 
eerste de beste hulplijn gebeld. Maar 
daar werd hij doorverwezen naar een 
roeipsycholoog. Daarmee heeft hij nu 
een afspraak voor een intakegesprek 
gemaakt voor vanmiddag. (wordt 
vervolgd) u
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Nanne Franx / accommodatie

Nieuwe tafel en
banken 
handgemaakt soosmeubilair

Maarten Pannevis

Lock-roep 
aan een anderhalvemeter- 
roeisamenleving [1]

ANDERHALFGEDACHTEN
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Dat ik het roeien zou missen, was te 
verwachten toen Tromp in lockdown 
ging. Van het gezoek naar de juiste 
loods tot de natte roeischoen van een 
voorganger, van het tillen met net 
iemand te weinig tot het afmeren bij 
harde wind. Zelfs de drie bardien-
sten die nu geruisloos voorbij gaan, 
vervullen me met weemoed. Maar dat 
ik plotseling hevig verlang naar een 
ergometer, overvalt me totaal!

Normaal gesproken loop ik met een 
boog om het apparaat heen. Hij her-
innert me aan de sportscholen waar 
ik nu juist nooit meer naartoe wil. 
Tijdens de instructie werd hij nog wel 
eens ingezet om ons iets duidelijk te 
maken over de roeitechniek. Hoezo 
roei-techniek? Iedereen kon toch zien 
dat dit iets anders was? Waar waren 
bijvoorbeeld de riemen? Het bleek 
bovendien vreselijk moeilijk. Ik zette 
de ruggezwaai te vroeg of te laat in, 
en het grafiekje op de display verraad-
de dat ik absoluut niet hard genoeg 
trapte. Er was zelfs een instructeur die 
vier ergometers tegen elkaar zette en 
ons daarna een lange dunne stok in 
handen schoof. Zo leerden we mooi 
gelijk oprijden, beweerde hij. Had hij 
wel eens naar een boot gekeken? Dan 

had hij kunnen zien dat roeiers niet 
náást, maar áchter elkaar zitten. 

Maar na vier weken droogstand 
begint er iets te knagen. Dat ik te 
veel stilzit kan niemand beweren, ik 
wandel wat af, maar ik loop minder 
lékker. Ik besef: ik heb een ergometer 
nodig. Nu! Ik besluit er een huren; 
een nogal briljant idee, vind ik zelf. 
Maar ik blijk echt de allerlaatste. Over-
al zijn ze op. Zou ik dan heel mis-
schien bij mijn kennis op zolder … Ik 
durf het bijna niet te vragen, maar het 
blijkt geen enkel probleem. Nog nooit 
heb ik zo fijn geroeid, herstel: geërgo-
meterd. Wát een apparaat! u

9 
Truska Bast

Toen was daar de 
ergometer! 

ANDERHALFGEDACHTEN ANDERHALFGEDACHTEN

Nellie Kamer

Je hebt in deze tijden van corona tijd zat om de 

krant te lezen, inclusief de achterkant van het 

ochtendblad. En zo las ik op 14 april in de serie 

Lichtpuntjes (VK, dag in dag uit) een bijdrage 

‘roeien’. Tot mijn verrassing geschreven door 

mijn nichtje Mérie!

Straks veel meer meerkoet

De meerkoet heeft zijn stek onder de steiger 

voor de soos weer ingenomen. Eén ei gelegd! 

Geen Corona beperkingen voor dit koppeltje!

Yolande Krooshof
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De Luistermeeuw (is even terug)

Ik ben een tijdje weggeweest. Op 
familiebezoek in Scheveningen en dat 
is een beetje uit de hand gelopen. Dat 
kwam zo: ik raakte aan de praat met een 
van mijn neven en hij wilde de vaste 
luistermeeuw bij de Strandtent Paal 10 
worden. Nou heb ik nogal wat ervaring 
in dit vak zoals de geletterde Trompers 
zich dat vast nog herinneren. Dus voor 
ik het in de gaten had was ik zijn advi-
seur. En ja, er komt heel wat bij kijken. 
Je moet eerst beslissen of je ZZPMeeuw 
wilt worden of toch een vast contract 
bij zo’n tent. Dus de voor- en nadelen 
van die beslissing moesten we eerst op 
een rijtje krijgen. Dat is voor meeuwen 
best wel een dingetje. En toen we net 
hadden besloten dat mijn neef beter een 
Z.M. kon blijven, ging die tent dicht! 
Het fijne kregen we niet te horen maar 
ineens was het een kale boel op het 
strand. Tja, en toen was mijn aanwezig-
heid ook niet meer nodig en ben ik 
weer naar het ouwe nest gegaan, precies 
op de hoek bij de eerste brug. Ik had 
er echt zin in om weer eens lekker in 
de Hilversumse wateren te gaan vissen. 
Toen ik aankwam regende het pijpen-
stelen dus ik begreep wel dat het rustig 
was op het kanaal. Mijn nest was er 
nog! Ik moest wel een beetje bijsteken 

maar dat had ik er graag voor over. 
Omdat er weinig volk was kon ik overal 
terecht. Maar toen de zon ging schijnen 
werd ik toch een beetje onrustig. Dit is 
wel héél erg stil. Waar blijven die roei-
ers? Waarom hoor ik niet de bekende 
geluiden van gelijkmatige plonzen? 
Waar zijn die stemmen die roeiers 
aanmoedigen om een beetje door te 
trappen? Ik heb nog even gedacht dat 
iedereen al naar de Olympische Spelen 
was afgereisd want ik had van een 
andere neef op het strand vernomen dat 
die dit jaar weer plaatsvinden. Tuurlijk, 
die roeiers van Tromp zijn zo goed, dat 
is de meest plausibele verklaring. Ik 
installeerde me lekker op mijn opge-
knapte nest. Beetje visjes vangen, naar 
de vrouwtjes kijken en van de zon 
genieten. Toch bekroop me na een tijdje 
een vreemd gevoel. Er waren meer din-
gen anders. Er reden nauwelijks auto’s 
op die anders zo drukke weg. Ik zag 
geen grote vliegvogels meer boven mijn 
hoofd met zo’n lange witte staart. Er 
moet iets anders aan de hand zijn dus 
ik vloog maar eens in de richting van 
Tromp. Ze zouden toch niet allemaal in 
Japan zitten? Ik ging op het dak van de 
soos zitten en ik wist niet wat ik zag. Er 
was niemand. Of nee, er was toch één 
mens. In de werkplaats. Ik zeefde naar 
het vlot waarop de meerkoeten zaten te 

broeden. Er hing een vreemde, onge-
zonde rust. Zouden ze het niet meer 
leuk vinden, dat roeien? Nee, dat kan 
ik me niet voorstellen. Ik hipte naar de 
werkplaats en bleef in de deuropening 
op de drempel staan. Toen de man mij 
zag zei hij: ‘Hoi, ik ben Reinout. Saai 
hier, vind je niet?’ Ik knikte en hield 
mijn kopje schuin. Toen zag ik een traan 
in zijn ogen. Ik moet hem opvrolijken, 
dacht ik en ik ben boven de lege vlotten 
mijn mooiste pirouetjes gaan vliegen. 
En toen ben ik heel hard gaan krijsen. 
Misschien horen al die roeiers mij dan, 
dacht ik en komen ze heel snel weer 
terug. u

COLUMN
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Aiksas

Roeien met de riemen...
Lieve beste allemaal.
Wat is het op zondag morgen stil en 
kaal.
Al een tijd niet meer de wekker vroeg 
gezet.
Alles rustig aan als je stapt uit bed.
En met zulk prachtig weer.
Doet je roeiers hart wel zeer.
Niet meer tellen met hoe velen.
Had ik meer stress om in te delen.
Thuis smaakt de koffie zowaar.
Heel anders als samen op Tromp ja 
echt waar.
Iedereen heeft nu wel zijn eigen 
verhaal.
Maar we missen toch werkelijk het 
kanaal.
Het coronavirus gaat niet altijd door.
En als we mogen gaan we er voor.
We moeten nu nog even sterk zijn.
Het roeien vast in orde dat is fijn.
Af en toe een app mail of elkaar maar 
bellen.
Ik heb nu niets meer te vertellen.
O ja Cornelis Tromp Cornelis Tromp
met je oranje wit en blauw.
Werkelijk we missen je jou.
Maar ik heb het in mijn kop.
Gaan we roeien gaat de vlag in top.

ANDERHALFMETERGEDACHTEN

Aart Box

Zondagroeiers

Saskia Teppema, Sido van der Meulen

‘Never give 
up!’-Tromp-lied
‘Roei met de riemen die je hebt, dat 
je roeispier niet verlept’.
Een inspirerend lied dat je maar moet 
horen via onderstaande link:

https://www.youtube.com/watch?v=kwk5pEM62UM
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Een vorige keer vertelde ik hoe Tromp 
aan zijn mooie vloot was gekomen. 
Ook nu, juist in deze maanden, wor-
den er plannen gemaakt voor aanvul-
ling en verbetering van de vloot. 
Maar dat de boten zo mooi blíjven, 
dát komt nu vooral doordat we er 
niet mee roeien. We botsen niet met 
riggers tegen de deuren omdat we 
geen boten meer uitbrengen, er is 
geen schade door te veel of te weinig 
bakboord houden - of is het tóch 
stuurboord? -, onhandig aanleggen 
of bijvoorbeeld riemen laten val-
len. De wherry’s worden met rust 
gelaten zodat hun boegpunten niet 
meer tegen andere boten bonken. Alle 
slidings blijven schoon. Geen ver-
bogen dollen, geen bruinige aanslag 
van veenwater die we onvoldoende 
wegpoetsen. 
En last but not least: Reinout geeft 
met een noodgang de boten een 
APK en verhelpt daarbij per boot alle 
 ellende. 
Elk nadeel zijn voordeel, dat is weer 
eens bewezen: zo mooi als nu is de 
vloot nog nooit geweest. 
Dit is een mooi moment voor een 
conditiemeting van de vloot: zó kan 
het dus zijn.
Binnenkort gaat de jeugd weer roeien: 
we zullen zien hoe dat uitpakt voor de 
State of Tromp’s Boats.

En dan opnieuw even secuur bekijken 
hoe alles eruit ziet vlak voordat ook 
de andere leden weer mogen varen. 
Een maand later opnieuw en dan kan 
er een aap uit de mouw komen:
• blijven de boten schoon
• blijven ze heel
• hoe zit het met de riemen? u

is dit jaar uitbundig. Lavendel, de 
witte anemoontjes en het perzikkruid 
beginnen goed en vooral akkerwinde, 
zevenblad, gras en paardenstaart doen 
het ook dit jaar geweldig. Die moeten 
we zien in te tomen ten behoeve van 
een paar andere soorten waarvan ik 
de naam niet weet. Kwetsbare soorten 
die we wat moeten beschermen. Die 
hebben we ook op Tromp.

We doen daarom toch wat onderhoud 
aan de tuin. 
Iedere week zijn er een paar tuiniers 
aan het wieden. Vanwege het zeven-
blad, de akkerwinde, het gras en de 
paardenstaart.
Wie komt er meedoen?
Meld je vooraf even bij ons, tuin@
ctromp.nl. Dan maken we een corona-
bestendig rooster. u

Mijn dochter Sarinah roeit al vanaf 
2003. En sinds ongeveer 15 jaar in de 
ART-groep (aangepast roeien).
Maar wat doe je overdag als je niet 
meer mag roeien, aerobiccen, groeps-
wandelen en (in de horeca) werken?  
Net als iedereen zit je dan verplicht 
thuis. En dat is een tweekamerflatje. 
De begeleiding van Sherpa komt niet 
meer en er mag ook niet gezamenlijk 
gegeten worden op het steunpunt. 
Je moet nu je eten afhalen en thuis 
opwarmen.
Daar zou je depressief van worden. 
Alle structuur valt weg. En dat is voor 
iemand die autistisch is heel lastig.
Ik dacht: hoe gaan we dat 
oplossen? Alle zondagen is 
ze al bij mij thuis.
Maar alle dagen? 
Ik stuurde een mail naar alle 
leerlingen en instructeurs 
van de woensdaglesgroep en 
naar de mensen van de ART 
die om de beurt met haar 
roeien.
Wie wil met mijn dochter 
Sarinah fietsen of wandelen? 
Ze houdt rekening met de 
anderhalve meter en weet 
hoe dat moet. 
En ja! Er kwamen al direct 
hartverwarmende reacties. 

Ik heb een weekschema kunnen ma-
ken en bijna alle ochtenden en mid-
dagen zijn nu gevuld met een activi-
teit. En elke week weer opnieuw!  
Met Anita van Pelt gaat ze naar de 
moestuin en leert ze van alles over 
planten en groenten.
Ze wandelt of fietst met Heleen 
Gierveld,  Jennifer Sassmanshausen en 
Saskia Teppema. En met Marike van 
der Schee van de ART.
Met de man van Lies van der Schee, 
Jan, laat ze hond Perra uit.
Ze vindt het geweldig en ik vind het 
geweldig dat Trompers elkaar willen 
helpen! u

INFORMATIEF
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BIJZONDER

Roelien van Empel / MAC

Hoe komt Tromp toch aan zo’n mooie vloot? [2]

Nelly Kostelijk

Cornelis Tromp, een warm nest!

TUINCOMMISSIE
vervolg van pagina 7

tuin@ctromp.nl
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Tromp heeft door de jaren heen 
verschillende typen boten aange-
kocht van verschillende botenbou-
wers in binnen- en buitenland. De 
keuze van een boottype hangt af 
van voor welke doelgroep roeiers de 
boot geschikt moet zijn. De mate-
riaalcommissaris heeft hierin een 
belangrijke stem. In de vorige editie 
van het TrompMagazine hebben we 
een artikel geplaatst over de MAC die 
het bestuur adviseert over het totale 
vlootplan.
In dit artikel geven we algemene 
informatie over een aantal boten-
bouwers.

Cantiere Filippi
Cantiere Filippi is een Italiaans bo-
tenbouwbedrijf dat in 1980 op-
gericht werd door Lido Filippi. In 
eerste instantie werden houten boten 
gebouwd. De bouw is vooral gericht 
op wedstrijdboten. Er werken ruim 
zestig technici en er worden per jaar 
ongeveer 1200 boten geproduceerd.
In 1997 ontving de werf de eerste 
ISO-kwaliteitscertifering. Filippi heeft 
hiermee een grote internationale 
klantenkring.
De huidige boten zijn gebouwd uit 
koolstofvezel in sandwichconstructie. 
De boten kennen een grote verschei-
denheid in gewicht en lengte. Veel 

aandacht wordt ook besteed aan ver-
nieuwingen, zoals de carbon riggers.

Empacher
Empacher is een Duits bedrijf dat in 
botenbouw doet. De oprichter Willy 
Empacher bouwde voor de Tweede 
Wereldoorlog vooral motor- en zeil-
jachten. Na de oorlog bouwde Empa-
cher een nieuw bedrijf op, maar pas 
na 1953 werd de eerste multiplex-
raceboot gebouwd.
Na 1980 kwam de productie van 
roeiboten echt op gang met de bouw 
van polyester schepen. De gele kleur 
is kenmerkend voor de boten van 
deze roeibotenbouwer.

Roeiwerf Wiersma
Roeiwerf Wiersma is een Nederlandse 
botenbouwer. De werf is opgericht 
door Alex Wiersma in 2004. De 
specialiteit van deze botenbouwer 
is het ontwerpen en bouwen van 
topkwaliteit C-boten, vooral voor 
de Nederlandse en Duitse markt. 
De boten onderscheiden zich door 
goede vaareigenschappen en veilig-
heid, waaronder het toepassen van 
luchtkasten. De ontwikkeling van het 
ontwerp gebeurt in eigen beheer.
Van Wiersma worden ook de witte 
Wintech-boten aangekocht.

MACboat
Tromp bezit sinds 2019 twee iden-
tieke blankgelakte houten MAC-
boten, gebouwd door Simon Davids. 
De bootbouwerij is in Medemblik 
gevestigd. In 2008 presenteerde hij 
zijn eerste hout-epoxy wherry. Op 
de computer is de romp geperfec-
tioneerd naar een voorbeeld van 
een oude wherry van Nautilus. De 
bouwwijze is lattenbouw, zorgvuldig 
geselecteerd op kleur, afgewerkt met 
glasvezel voor de stijfheid en epoxy-
hars voor de waterdichtheid. De gehe-
le boot wordt dan ook nog gelakt. 
MAC staat voor modern and classic.

Botenbouw op Tromp
Sinds het overlijden van bootsman 
Jan van der Kleij in november 2014 
worden er op Tromp zelf geen boten 
meer gebouwd. 
De eerste boten werden gebouwd 
door de voorganger van Jan, 
Heinri Aukema. 
Tromp heeft vele jaren gladde, over-
naadse en semi-overnaadse boten in 
de vloot gehad. Op dit moment 
kennen we nog de blauwe wherry’s 
en de C1’tjes in geel en blauw. u

Redactie - pjb

Botenbouwers van onze vloot 

MATERIAAL RAADSELS

Johan Siemonsma

De Kabouter 4x+
Sommige kabouters houden ook van 
roeien, maar hebben één groot probleem. 
Ze weten veel en kletsen áltijd over álles 
wat ze zéker weten! (Alhoewel dat ook wel 
een beetje het voordeel is van kabouters). 
Verder zijn ze uiterst gedisciplineerd.
De stuurkabouter is dat geklets in de boot 
op een gegeven moment helemaal zat en 
geeft ze een OPDRACHT:
‘De eerste die nu nog zijn mond opendoet, 
moet eerst zeker weten welke kleur puntmuts 
hij op zijn kop heeft’!

En gelijk is het stil!
Maar niet lang daarna, tot stomme 
 verbazing van de stuurkabouter, roept één 
van de kabouters:
 ‘Ik weet het’!

Raadsel:    Welke kabouter roept dat ?

Vóórinformatie (want de kabouters weten 
al vrij veel)
• De kabouters weten allemaal dat er 2 rode 
en 2 blauwe puntmutsen zijn uitgedeeld, 
maar ze hebben niet opgelet wie welke 
kleur heeft opgezet.
• De kabouters weten allemaal dat de boeg-
kabouter kleurenblind is en geen verschil 
ziet tussen rode en blauwe puntmutsen.
(Oplossingen (met uitleg) inzenden naar 
johan.siemonsma@ziggo.nl , maar niet door-
vertellen, want dan begint het geklets weer)

 ga naar volgende pagina ga naar inhoudspagina
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C.A. Linse 
Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Kees Linse heeft vanuit zijn 
functie als chemicus een 
aantal belangrijke en 
bijzondere nevenfuncties 
bekleed. Zo was hij van 1997 
tot 1999 president van de 
Association of Plastic 
Manufacturers, waarin hij 
verantwoordelijk was voor het bevorderen 
van innovatie bij de Europese plastic 
fabrikanten.

Kees was vier jaar lang (2006-2010) voorzit-
ter van Tromp. Kees nam ook het initiatief 
tot het oprichten van de OTA, Ontwikkeling 
Tromp Accommodatie in april 2013, met 
betrekking tot plannen voor onze gebouwen 
inclusief het Huisje Aukema en het terrein.

 

Na een paar uurtjes heen en weer 
schuiven met het soosmeubilair en 
het meetlint in de hand denken we 
met de soos redelijk voorbereid te 
zijn op de anderhalvemeterroei-
samenleving.

Met binnen zo’n twintig plus zitplaat-
sen, en met mooi weer buiten bijna 
ongelimiteerde mogelijkheden, zoals 
plastic stoeltjes mee naar de steigers 
en de tuin van Aukema. 
Met eenrichtingsverkeer in de soos, 
voordeur in, achterdeuren uit, op 
afstand van elkaar langs de bar (met 
plexiglas erboven) voor koffie.
 
Over de toiletgang (bah) moeten we 
nog even nadenken. u

Nellie Kamer

We zijn d’r (bijna) helemaal klaar voor!

BIJZONDERBIJZONDER

M.P. Kruithof – Stoutjesdijk 

Maria Kruithof krijgt de onder-
scheiding Lid in de Orde van 
Oranje Nassau voor haar 
vrijwilligerswerk:
- In de kerk: bezoeken van 
gemeenteleden, 
vooral ouderen; organiseren van 
activiteiten voor ouderen; leiden 
van uitvaarten; e.d. (ongeveer een halve 
dagtaak)
- Voor Zuiderheide: begeleidster en chauffeur 
op het Zuiderheidebusje: bestemmingen uit-
eenlopend van het winkelcentrum Kerkelan-
den, via allerlei toertochtjes tot het bezoeken 
van een museum (waar dan ook)
- Voor Tromp: roeimaatje voor gehandicapten
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Roeien? Nee, maar Tromp is niet uit 
onze gedachten. 
Zoals op de website staat is Reinout 
druk bezig met onderhoud, samen 
met andere leden van de werkplaats.

Ook  Arnoud Carp heeft een project 
onder handen genomen: een van de 
wherry’s wordt helemaal opgeknapt. 
Er zijn nieuwe werkbanken gemaakt 
om in de werkplaats de boten stabie-
ler en beter neer te leggen. Het tuin-
onderhoud gaat gewoon door. Het 
ziet er allemaal prachtig uit. De soos 
is op 1,5 meter ingericht, voorbereid 
op als we weer mogen …

Ook het normale poetsprogramma 
kan op beperkte schaal doorgaan. 

Ingrid Reijnen en ik zijn samen be-
gonnen met een aantal van de kleine 
boten: C1’tjes en skiffs. Heerlijk dank-
baar werk en zolang je met niet meer 
dan twee personen aan het werk

Wat doe je als je niet mag roeien? Dan 
zorg je ervoor dat de oevers schoon 
zijn zodat we straks weer kunnen 

 genieten van onze mooie omgeving!
Zo gezegd, zo gedaan. Via de ge-
meente hebben we drie vuilpriksets 
gekregen en zijn Sandra en ik twee 
keer twee uurtjes aan de slag gegaan.
Het is niet te geloven wat we allemaal 
vonden! Tot onze verbazing bijna 
geen afval van McDonald’s maar wel 
een driewieler, een tweepersoons-
bankje, een visstoeltje en enorm veel 
plastic en blikjes.
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Poetsspullen door Reinout klaargezet.         

 (foto’s: Yolande Krooshof)  

Redactie - Yolande Krooshof

Tromp in 
coronatijd

Mirjam Vosmeer, Sandra van Weering

Schone oevers 1

De C1’tjes die buiten liggen zijn klaar, de skiffs 

volgen. Tussendoor wel even koffie, 

gaat kun je je prima aan de 1,5 meter 
afstand houden. We gaan het zien 
hoever we komen!
Na 28 april gloort er misschien hoop 
wat betreft het roeien in een een-
mansboot, dus misschien kunnen we 
binnenkort een ochtendje poetsen 
afsluiten met een stukje varen in zo’n 
supersnelle gladgepoetste boot! u

 ga naar inhoudspagina  ga naar volgende pagina
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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 (2020-3)

OPZEGGINGEN PER 31.12.2020

Student-lid   Lid vanaf
Floor Battjes  2016

Gewoon-lid  Lid vanaf
Miquette Lulofs  2005

Proefleden die hebben opgezegd:
Annemarie Verkerk

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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Mirjam Vosmeer, Sandra van Weering

Schone oevers 2
Laatste berichten

Actie op 21 april. Aan de overkant van 
Tromp ... viel best mee toch voor een 
uurtje werk (!)

Tot aan de tweede brug is het zwerf-
vuil zo goed als weg (tot er weer een 
vuil neer gooit) wellicht dat ik de 
andere oever binnenkort ook ga doen. 
u 

Een haiku bestaat uit 17 lettergrepen, 

die verdeeld zijn over 3 dichtregels:

Regel 1: vijf lettergrepen.

Regel 2: zeven lettergrepen.

Regel 3: vijf lettergrepen.

Evert Kruithof
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Ik droomde onrustig over roeien in de zon; 

bootjes die op anderhalvemeter elkaar 

passeerden en ogen die bezorgd rondkeken 

en golven die geen afstand hielden. 

[pieter]
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