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Afbeeldingen

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

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

Op 18 mei hield Tromp weer een
opendag. Het fraaie weer zal er toe
bijgedragen hebben dat het een
succesvolle dag is geworden met nieuwe
aanmeldingen om lid te worden.
Uit verschillende bijdragen in dit nummer
blijkt dat er ‘veel te doen’ is op Tromp.
Topprestaties in de sport, topbeslissingen
in het bestuur, topwerkzaamheden in de
werkplaats, topweekeinden bij roeigroepjes, topinstructie en ‘toppunt’ als je het er
niet mee eens bent.
Dat laatste wil wel eens ontsporen in
zeer onaangename reacties voor beide
partijen. Soms moet je je maar eens bij
een feit neerleggen.

Botenbergplaats langs het water in opbouw.

Intussen gebeuren er mooie dingen zoals
het schenken van boten en de doop van
nieuwe boten – lees de bijdrage van de
materiaalcommissaris.
Meehelpen op Tromp als vrijwilliger blijft
ook noodzaak om de vereniging goed te
laten floreren.
Op enkele plekken is een extra handje
welkom, bijvoorbeeld bij de toercom
missie (pagina 7) en de jeugdinstructie
(pagina 6).
			
pjb

In verband met de privacyregels graag foto’s insturen
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TrompMagazine 2019
verschijnt op:

TrompMagazine
verschijnt circa 8 x in het jaar.

22 mei -

Nieuwe kopij: uiterlijk do. 13 juni

19 juni - 11 sept - 16 okt - 27 nov

www.ctromp.nl

Competitief sporten gaat vaak met pieken en dalen.
De afgelopen weken waren we getuige van de
zegetocht van Ajax, die onderbroken werd door een
fatale minuut. Deze week ging Tom Dumoulin onderuit, terwijl het wederom ’zijn’ Giro had moeten
worden. Kiki Bertens stijgt inmiddels in de ranking.
De Nederlandse roeisters voeren vooraan op de eerste Worldcupwedstrijden. Ook al gaat het presteren
op de piekmomenten soms mis, het is een feit dat
om op hoog niveau te presteren, de voorbereiding
optimaal moet zijn. En alle omstandigheden naar de
topprestatie moeten zorgvuldig geregiseerd worden.
Nederland is daarin de afgelopen jaren beter en beter geworden en dat zie je terug in de resultaten. De
investeringen van NOC*NSF beginnen zich terug te
betalen. Nederland sportland is, net als op bijna alle
andere vlakken, goed georganiseerd. Niet alleen op
topniveau, ook de breedtesport wordt volop ondersteund. Door de sportbonden, maar sinds kort ook
intensiever door de gemeenten.
Ook Tromp is mede-ondertekenaar van het sportakkoord. Met dat sportakkoord zijn gelden vrijgekomen die benut kunnen worden ter ondersteuning
van sportverenigingen. De sportverenigingen kunnen op verschillende wijzen een beroep doen op
deze ondersteuning, van extensieve zelfredzaamheid
tot intensieve maatwerkondersteuning.
Gesignaleerd wordt dat voor veel verenigingen de
www.ctromp.nl

Edwin vd Voort

toenemende individualisering, de veranderende
wensen ten aanzien van het sporten en demografische golfbewegingen (de komende jaren de
grijze kant op), veel vragen van de organisatie. Een
organisatie die bijna altijd bestaat uit vrijwilligers.
Ook Tromp is zo’n vereniging waar vrijwel alles
gerund wordt door vrijwilligers. Gelukkig kennen
we er daar heel veel van in vele gedaanten. Ruim
30% van onze leden draagt op
een of andere wijze bij aan de
vereniging en dat is fantastisch.
Vanuit deze relatief luxe positie
is het toch goed om regelmatig
na te denken over de toekomst.
Waar gaan we naar toe met de
’club’? Hoe gaan we ons ontwikkelen in relatie tot nieuwe
markten, zoals bijvoorbeeld het
coastalroeien? Moeten we ook
toe naar een mate van professionalisering op het gebied van
opleidingen bijvoorbeeld? Willen we clinics verzorgen?
Al dit soort vraagstukken spelen ook voor Tromp. Want een
ding weten we zeker: in een
veranderende wereld zullen
we mee moeten veranderen.

Jan Brugman

Wynand Inkelaar Reinout v Vliet

Wim ten Have

Saskia Teppema

com.recreatieroeien

com. opleiden

com.wedstrijdroeien

com.materiaal

secretaris

Uit de stuurstoel

voorzitter

Edwin van der Voort, voorzitter

penningmeester
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Ton Keetelaar

Zonder natuurlijk onze kwaliteiten uit het oog te
verliezen. Iedereen die ideeën heeft over de toekomst van Tromp is welkom om daarover met ons
van gedachten te wisselen. De club is namelijk van
ons allemaal! u
Cornelis Tromp tijdens de vroegste jaren in haar bestaan.
Midden in de haven ligt de motorboot van de toenmalige bootsman H. Aukema.
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BE S TU UR S M E D EDE LI NG
Reinout van Vliet

Bericht van de
commissaris
materiaal

Botendoop

Bord

Zaterdag 25 mei zullen er twee boten
worden gedoopt. Een prachtige dubbeltwee, die is geschonken aan onze
vereniging. Het is een dubbeltwee uit
de KNRB-vloot waarin twee lichte
topatleten uit de selectie afgelopen
jaren in hebben gevaren.
En dan is er de nieuwe C4x+/5x.

Als u aan komt rijden vanaf de rotonde zal het u wellicht zijn opgevallen.
Een nieuw bord pronkt ons tegemoet. Het oude bord was bijna niet
leesbaar meer en het was tijd voor
vernieuwing. Om het bord extra te
doen opvallen, zijn de palen verlengd
met bladen van riemen die gebroken
waren. Dank aan Reinier (bord) en
Leo (bladen) voor het mooi en netjes
maken.
Tromp is weer duidelijker zichtbaar.

Drukke tijden

De meimaand is in de regel de
drukste maand van het jaar in de
roeisport. Het seizoen is in volle gang
en de eerste echte schades worden
gemeld. Uiteraard is het drukker op
het water en zijn aanvaringen meer
aan de orde. Ook zijn de toertochten
begonnen en komen de wherry’s uit
hun winterslaap. Sommige roeiboten
worden na langere tijd weer gebruikt.
Bij de wedstrijden worden de boten
uit de V1- en V2-vloot optimaal bezet.
Iedereen geniet van het weer en na
het behalen van de bevoegdheden is
er toename in het gebruik van glad
materiaal.
Allemaal merkbaar in de werkplaats
waar met vereende kracht de meldingen uit het systeem worden weggewerkt. Vaak krijgen boten voorrang als
er een evenement aankomt waarbij de
boot aanwezig moet zijn. Het is dan
ook niet te voorkomen dat meldingen
langer blijven staan dan wenselijk is.

Berging

Handdoekje leggen

Het afschrijfsysteem is niet waterdicht. Er zijn altijd mensen die
denken slim te zijn en boten afschrijven, en toch later het water op gaan.
Dit geeft irritatie bij roeiers die wel
keurig op tijd afschrijven en reserveren zoals het hoort. Heel vervelend en
we wensen dan ook dat dit handoekje
leggen (zoals badgasten vroeg voor
zonsopkomst al een handdoek leggen
op een strandstoel waar ze denken
recht op te hebben) ophoudt.

Deze week wordt de laatste hand gelegd aan de berging die parallel loopt
aan het kanaal. De berging is hard
nodig want de loodsen zitten vol.
Boten die vervangen worden en nog
niet weg zijn buiten komen te liggen.
Grondplaatsen zijn bezet en de maatvoering in de loods om boten goed te
bergen wordt met de dag moeilijker.
Stellingen hebben een andere afstand
door de vleugelriggers maar ook
door de verandering van indeling.
Een loods is ooit ingericht voor een
bepaald type boot.
Met de komst van de berging kan de
herindeling (veel boten krijgen een
andere plek) van start gaan.

Foto’s: redactie, pjb
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welke r eden dan ook een andere plek
krijgen dan de loods waarin de boot
ook ligt. Als er geconstateerd wordt
dat riemen op een andere plek horen,
is het wenselijk om die riemen daar
op te bergen. Als riemen ontbreken,
kan het zijn dat ze in onderhoud zijn.
Dan zijn er altijd reserveriemen beschikbaar. Scull reserveriemen liggen
in loods drie en zijn herkenbaar aan
de witgeschilderde bladen.
Light paddle onder de bruggen

Op de rechte stukken van het kanaal
is er overzicht en kan er ver vooruit
gekeken worden. In de bochten bij de
bruggen is het de regel dat we light
paddle roeien om zo aanvaringen te
voorkomen. In dit voorjaar hebben
de aanvaringen daar plaatsgevonden.
Wees extra alert en ga rustig door de
bochten en onder de bruggen door. u
Roeigroet Reinout

Riemen?

commissaris.materiaal@ctromp.nl

Waar zijn de riemen? Het komt
wel eens voor dat de riemen om
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B O T E N D OOP

HISTOR IE

Redactie / Yolande Krooshof

Redactie

Doop van de ‘Liefhebber’

Liefhebber, Jasper

Tweede Mac-wherry

Vice-admiraal bij de Maze

Het is 5 mei, Nederland viert feest en
Tromp dubbel! Op het moment dat
het moest klopte alles: veel enthousiaste leden, het zonnetje en alweer
zo’n prachtige wherry!
Roelien van Empel en Ton Keetelaar
doen de vereniging een enorm plezier
door deze nieuwe boot te schenken.

Roelien heeft de boot gedoopt en
hem behouden vaart toegewenst.
Wat een weelde, en zoals Ton in zijn
toespraakje al zei: de naam heeft een
dubbele betekenis, naast een dappere
zeeheld uit de jaren 20 van de 17e
eeuw staat deze naam ook zeker voor
de liefhebbers van het toerroeien.

Eind van de maand zal de Liefhebber
zeker niet ontbreken in de pannenkoekentocht!
Bij het voorroeien door Truus D
 ekker,
Bruno Huls en Hennie Sukkel als
stuur bleek er nog wel een probleempje met de wat te strakke dollen, waar
de manchet van de riemen niet lekker
in wilde draaien, maar dat gaat zeker
opgelost worden.
Aardigheid in deze nieuwe boot is
dat er weer een snufje is aangebracht:
onder het voorste luik zit een opbergzak voor je spulletjes als telefoon
etc., waterdicht beschermd! Handige
dubbelfunctie van dit luikje!

Het wordt steeds mooier bij Tromp! u
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Voorzitter Edwin van der Voort gaf
bij de doop van de nieuwe boot een
toelichting op de naam Liefhebber
die tot nu toe nog niet op Tromp
was gebruikt.
De nieuwe wherry is als gebruikelijk
vernoemd naar een zeeheld. In dit
geval een voormalig kapitein en later
vice-admiraal van Holland en WestFriesland. Jasper Liefhebber (15911641) was in dienst bij de Maze, de
Admiraliteit in Rotterdam.
Hij deed mee aan een expeditie onder
admiraal Swartenhondt bij Gibraltar,
en was actief in de strijd tegen de
Duinkerker kapers die handelsschepen
aanvielen. Het schip waarop hij lange
tijd voer was de Vlieghende Groene Draeck,
een goedlopend schip. In 1629 moest
Liefhebber het schip afstaan aan
luitenant-admiraal Piet Heyn.
Liefhebber werd in zijn carrière
gedwarsboomd door Filips van Dorp
en werd ook gepasseerd door Maarten Tromp. Liefhebber nam in 1637
ontslag en werd later schepen in Rotterdam. u

Vlieghende Groene Draeck

Duinkerker kapers

Zonder een vergunning werden
kapers beschouwd als piraten of
zeerovers. Piraterij was streng verboden. Na het begin van de Nederlandse
Opstand tegen koning Filips II van
Spanje in 1568 brachten Vlaamse
kapers met toestemming van de
koning de scheepvaart in de NoordNederlandse provincies veel schade
toe. De kapers uit vooral Duinkerken
waren met hun snelle en wendbare
boten onder andere actief in Het
Kanaal en langs de Vlaamse kust.
Wanneer de kapers erin slaagden
een schip zonder al te veel schade te
veroveren namen zij het als buit mee
naar Duinkerken. Alleen als het schip
zwaar beschadigd was brachten zij
het tot zinken. De bemanning, die
het enteren van hun schip overleefde,
werd gegijzeld. Pas na het betalen van
losgeld konden de zeelieden naar huis
terugkeren. u
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JUN I OR E N- R OE I E N
Ingrid Reijnen

Even bijpraten
‘Never a dull
moment’
Rond het competitieroeien van de 14tot 18-jarigen op Tromp is het in dit
magazine een tijdje stil geweest. Hoog
tijd om jullie een beetje bij te praten.
De afgelopen vijf jaar zijn verschillende scenario’s uitgeprobeerd om te
kijken hoe dit juniorenroeien goed te
organiseren.
De lessen op zondag zijn gestopt: het
bleek te lastig te zijn dit te bemannen. Dit heeft er mede toe geleid dat
de groep junioren is gekrompen. Iets
wat ons echt aan het hart gaat, maar
wat we niet konden voorkomen; het
aantal Trompers dat elk weekeinde les
wil geven aan junioren is en blijft zeer
beperkt.
Gelukkig hebben we met vallen en
opstaan nu een constructie die goed
blijkt te werken: een flink aantal vrijwillige volwassen instructeurs die 1x
per twee weken op zaterdagmiddag
lesgeven, dito op donderdagavond en
beide groepen aangevuld met betaalde juniorleden die lesgeven.
Het maakt dat het plezier om les te

MA T E RIA A L
geven bij alle partijen veel groter is,
de opkomst beter is en het verloop
minder.
Waar we veel plezier aan beleven is
het blok Basisinstructie: een blok van
vier weekenden waarin nieuwe kinderen van 16.00-18.00 uur op zaterdag
en zondag kennismaken met bijna
alle aspecten van het roeien en van
Tromp. Ze roeien in een skiff, in een
C4, ze krijgen omslales, veiligheidsles, leren wat over onderdelen en dat
het bij Tromp is: voor wat, hoort wat;
we hebben elkaar nodig om lekker te
kunnen blijven roeien. Ook ouders

Op dit moment is er plek voor meer
kinderen. Dat betekent weer aan de
bak! Hilversum Actief, Open Dag,
proefles en ook een oproep aan Trompers: weten jullie nog 12- tot 15-jarigen (ouder kan ook, maar is lastiger)
die graag willen leren roeien? Stuur ze
dan maar door!
Mocht je interesse hebben om ons
team nog leuker te maken: ook dan
ben je welkom.
Met juniorentraining is er echt never
a dull moment … daarom is het ook
zo leuk.
Vraag het maar aan Menno Proper,
Pieter Berkel, Anneke Verdam, Katinka Westra, Melanie Schüssler, Daan
Gudde, Lienke Giskes, Erik Frima,
Ruby Otter, Hadewych Nieuwe
Weme, Astrid Hagen, Marten Schokking, Marie-Trees Meereboer, Adri
Pels, Heleen van der Klooster, Sep Tolboom, Merlijn van de Munt, Jelmer
van der Heijden, Marit van de Meent
en Thysa Smet.

worden van meet af aan hierbij betrokken: de ouders van ervaren junioren bemannen de soos, de ouders van
nieuwe junioren regelen een maaltijd
ter afronding van het blok.

Hartelijke groet namens het hele team
junioreninstructie,
Ingrid
junioreninstructie@ctromp.nl

u
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Commissaris recreatieroeien

Jammer! Jammer!
Jammer!
De vloot van Tromp is onlangs verrijkt met twee schitterende wherry’s.
Het is echter zeer droevig te moeten
constateren dat de Harmsen aan stuurboordzijde beschadigd is. Op de romp
zitten behoorlijke krassen, op het gangboord zitten blauwe verfstrepen*.
Deze schade is tot mijn verdriet niet
gemeld.
Wij verzoeken iedereen om met deze
nieuwe en dure boten met beleid en
zorg om te gaan. Vaar niet tegen de
steigers op, houd bij het in- en uitstappen de boot vrij van de steiger. Dit geldt
overigens natuurlijk voor alle boten. En
als er dan onverhoopt toch iets gebeurt
meld dat dan in het schadeboek zodat
het kan worden gerepareerd. u

*
Naschrift redactie:
Vermoedelijk zijn de verfstrepen veroorzaakt
doordat de blauwe opstap tegen de boot is
geschoven en verschoven.
De verfstrepen zijn met peut verwijderd, de
krassen zijn met lak bijgewerkt (een plek was al
ingewaterd volgens de ledenwerkplaats).
www.ctromp.nl
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TOERCOMMISSIE

BBR
Johan Huizinga

Geen begin
zonder eind

Het BBR-seizoen 2018-2019 mag dan
ten einde zijn, een diepe zomerslaap
is er niet bij. Zo wordt er al weer
driftig nagedacht over de start van het
nieuwe seizoen op zondag 8 september en uiteraard niet alleen door de
BBR-commissie. Ook de feestcommissie koestert snode plannen om het
roeiseizoen na die luie zomervakantie
een knallende start te geven. Doel is
natuurlijk om zo veel mogelijk leden
op de been, in de benen, naar de soos
en in de boot te krijgen. Dus waarom
niet iets combineren, was de gedachte. Een BBR en waarom niet meteen
de familie-BBR, traditioneel de eerste
van het seizoen, verpakt in een sappig
en happig feestje.

ber en voor de verandering wordt er
nu eens niet ’s morgens maar ’s middags geroeid tussen beide bruggen.
Laten we zeggen de eerste BBR-start
is om 15.00 uur en de tweede om
16.00 uur. Ja dan rollen de uitslagen
zo rond de klok van vijf uit de computer en is een borrel na afloop haast
onvermijdelijk. En met een lege maag
de boot in kan natuurlijk ook niet dus
vooraf moet er toch ook wel wat op
tafel komen. Natuurlijk gaan wij daar
helemaal niet over, maar we hebben
sterk de indruk dat de feestcommissie
aardig op dezelfde lijn zit.
Uitslapen

Hoe dan ook, blok die 8 september
maar in je agenda. Beetje uitslapen,
beetje feesten, beetje roeien, beetje
feesten, perfecte aanloop naar de
nieuwe werkweek toch? En we vrezen
dat u binnenkort meer gaat horen
over dit vage, slappe verhaal. Houd de
Tromp-site in de gaten! u

Hetty Goutier

Pannenkoekentocht
Meeroeien of
helpen?
De toercommissie is zeer verheugd
dat er met de pannenkoekentocht
twee mooie nieuwe wherry’s meegaan.
Kort daarvoor zijn ze ingewijd met
een tocht van de roeigroep Zoft en
Saekelijck.
Konden we met de openingstocht
nog rekenen op ruim 50 deelnemers,
voor deze tocht blijft de teller op 30
steken.
Gelukkig zijn het voornamelijk
Trompers die meevaren. Voorgaande
jaren waren er namelijk meer deel
nemers van de buitenverenigingen
dan van Tromp.
We hopen natuurlijk op nog wat
warmer weer.

ook verantwoord te laten verlopen
en dat we dus zelf nooit mee kunnen
met een tocht.
Gelukkig heeft Rik Snoek aangegeven
onze financiën te willen beheren.
Het uitzetten van de tochten en het
klaarzetten van materiaal lukt ons wel,
maar het zou fijn zijn als we er ook
nog iemand bij zouden hebben voor
bijvoorbeeld de PR.
Daarom nogmaals een dringend
beroep op alle mensen die ons af en
toe eens willen helpen.
Het zou al geweldig zijn als je i.p.v.
een bardienst eens voor ons de sluis
wilt bedienen of als ‘klaarover’ wilt
helpen bij de prestatietocht.
Hiervoor kun je je opgeven op de site
bij bar- en klusdiensten.
Er staat 2,5 uur voor een klusdienst,
maar als het meezit kun je al eerder
klaar zijn.
We hopen op meer handen aan de
boten om onze succesvolle tochten
goed te kunnen voortzetten.
Prestatietocht

Slap verhaal

Nu gaat de BBR-commissie niet over
feestjes, dus we gaan de feestcommissie hier niet het gras voor de voeten
wegmaaien. We kunnen dus niets verklappen. Wat een vaag en slap verhaal
zult u terecht denken. Vooruit dan, de
geplande datum is zondag 8 septem-

 ga naar inhoudspagina

Om deze tocht goed te laten verlopen
is het van het grootste belang dat er
meer mensen ons helpen.
Op dit moment bestaat de toercommissie nog maar uit drie personen.
Dat betekent dus dat wij bij alle tochten alle zeilen moeten bijzetten om
deze tochten niet alleen leuk, maar

 ga naar volgende pagina

Het is nog even weg, maar denkt u
vast na over de prestatietocht. Een
mooie tocht over de Vecht, het Gein
en de Angstel. Wel voor geoefende
roeiers want het is 52 km.
Het is al mogelijk om in te schrijven.
u
toercommissie@ctromp.nl
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Roeien met de riemen...
Commandootjes

Ze weegt nog geen 50 kilo, is drie
turven hoog, staat wat timide te
wachten bij acht dames van een zeker
gewicht maar pas op, zodra ze op
de stuurstoel zit, verandert zij in een
sergeant-majoor. De dames hebben
nadat ze zijn ingestapt, niets meer in
te brengen. Zij hebben maar één taak,
één doel. Hardroeien en gelijk. Precies
gelijk. En dat gaat alleen als de stuur
al die energie voor de volle 100%
kanaliseert. ‘Strijken, gelijk, NU’, als
ze hebben afgezet. De coxbox doet
wonderen; alle roeiers horen haar
tegelijk.
Commando’s, ze worden erin gestampt als je stuurles krijgt. Dan gaat
het in eerste instantie vooral om goed
afvaren en aanleggen. Dan is veiligheid voor mens, boot en omgeving
het belangrijkste. Weet je wat je moet
doen als de wind aantrekt? Wat doe je
als je de brug nadert? Heb je geoefend met ‘Houden!’ (waar geen NU
op volgt!) Durf je dat commando
te gebruiken als je ziet dat er gevaar
dreigt?

Sturen en commanderen is een
onmisbare vaardigheid bij roeien.
Roeien is een technische sport en kan
niet zonder een doortastende, autoritaire leiding. De stuur is de baas, hoe
dan ook. Maar alle begin is moeilijk
en dus is stuurinstructie ongelooflijk belangrijk. Niet alleen om lekker
te roeien maar ook om schade te
voorkomen. Hoe mooi zou het zijn
als we op Tromp streven naar Het Jaar
Zonder Schade?
Ons stuurtje met de vlechtjes is goed
voorbereid. Ze weet dat ze niet alleen
de baas is over de veiligheid maar
ook over de snelheid. Haar wil is wet
en als er gekletst wordt, legt ze de
boot stil. Eenmaal op het kanaal, na
de boerderij, gaat het van jetje. Op de
benen, kom op dames, trappen. De
vissers, die hun dagje rust hebben,
die zich hebben kunnen ontworstelen aan de bevelen van moeder de
vrouw thuis, die hun sport zitten te
beoefenen zonder een millimeter van
hun plaats te komen, die rust en stilte
langs het kanaal zoeken om pein-

zend de vissen te pijnigen, waarover
schrijver dezes toch wel een oordeel
heeft, die liever geen golven zien, die
met het uitzicht op de koeien en de
ganzen hun leven willen overdenken en dankbaar willen zitten wezen
over zoveel geluk aan de waterkant,
die vissers dus, die net een nieuwe
werphengel hebben aangeschaft om
die nog verder halverwege het kanaal
in te prikken, die bezorgd zijn over
hun kostbare bezit, die zuchtend
moeten aanzien dat er, weliswaar door
mensenkracht aangedreven power,
raceboten voorbij stuiven, zien een
klein frutsel, voorovergebogen in een
acht zitten die haar longen uit haar lijf
schreeuwt.
‘Tien op de inpik! En door! Duw weg!
Hang aan die hendels! Daar gaat ie,
20 strong! En trap! Ga door!’
Wat ze niet horen, omdat ze dat niet
zegt maar misschien wel een heel
klein beetje denkt, en wat misschien
wel het allerbelangrijkste commando
is als er geroeid wordt en het enige
waar vissers en roeiers het over eens
zijn, is: ‘Genieten, NU’. u
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Redactie / Stefan Schellings

De stelmeesters
deel 3
De riggers en dollen zijn lang niet
de enige onderdelen aan de boot
waar de stelmeesters op controleren.
Sterker nog: ook onderdelen los van
de boot worden gecontroleerd.

geaccepteerd. Grotere afwijkingen
worden gecorrigeerd door iets van de
manchet af te schaven.
Bij een te grote afwijking, neemt Fred
een mes ter hand en schaaft voorzichtig een dun laagje plastic weg, waarna
de hoekmeter een keurige 0,0 laat
zien.

punt van het handvat tot aan de
aanslag en ook de totale lengte van de
riem om rekening mee te houden.
Is de riem in zijn geheel te kort, dan
kan het handvat wat verplaatst worden. Is het de afstand van de punt van
het handvat tot de aanslag, dan kan
deze wat opgeschoven worden. Dat is

’De groene manchetten zijn beter dan
de oranje,’ vertelt Fred, ’die slijten
minder hard.’ Helaas is zo’n manchet
niet eenvoudig te vervangen. Die
zitten met een flinke dot lijm vast.
Dus is bijschaven de meest gangbare
methode om de boel netjes recht te
houden.

niet het gemakkelijkste klusje. Maar ze
zitten in elk geval goed vast.

Riemen

Terwijl door de andere stelmeesters
de positie van de slidings geïnspecteerd wordt, neemt Fred Wittkampf
de riemen een voor een onder handen. In een speciaal geprepareerde
standaard op de werkbank controleert

hij of bladhoek t.o.v. dol nog wel
mooi 0 graden is.
Een hoek van 0,1°. is prima. Een
tolerantie van 0,3° wordt nog net

Verder is ook de lengte van de riem
van belang. Er is de afstand van de
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In principe is er een lijst met een
vaste volgorde waarin de boten een
bezoekje aan de werkplaats brengen,
maar veelgebruikte boten kunnen op
aanvraag wel eens sneller aan de beurt
komen. u

MI D W E E KR OE I E N
Truus Dekker

Redactie - familie Carp

Aan de slag bij Tromp
en Gouda

Fraaie gobelins in
Madrid

De midweekroeiers zijn dit voorjaar
alweer druk aan de slag (letterlijk)
geweest. De eerste keer na de winter
maakten we een mooie tocht door
onbekende gedeeltes van ‘onze’ vennen
en over de Kortenhoefse Plassen onder
leiding van Aart Box die weer nieuwe
roeimogelijkheden ontdekt had.

De redactie kreeg onderstaande foto
toegestuurd door de familie Carp die het
Monasterio de las Descalzas Reales bezocht
in Madrid.
Op dit wandtapijt vonden zij de afbeelding met een romantisch bootje bijzonder.

We ontvingen een grote groep midweekroeiers uit Alphen a/d Rijn (27
roeiers) en uit Utrecht (16 roeiers) voor
een tegenbezoek en maakten met hen
een tocht onder bruggetjes door, over de
Wijde Blik (eerst 4 bruggetjes nemen met
slippen en slapen) en door de vennen en
via Kortenhoef (nog eens 18 bruggetjes)
terug naar Tromp. ’Dat hadden we zelf
nooit gevonden, wat mooi is het hier!’, zei
een van de Vikingers na afloop. Vorig jaar
schreef ik over het commando ‘Pieterburen’*, nou dat kenden de Vikingers ook
hoor. We hadden het regelmatig nodig.
Natuurlijk is het vaak mogelijk om zelf
een of meer boten te lenen van een roeivereniging maar deze uitwisseling en de
contacten die eruit voortvloeien zijn heel
waardevol, voor ons als vereniging maar
ook voor individuele roeiers.
*Slippen aan een boord.

Foto’s: Anne Boshuizen
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Op 9 mei gingen acht Tromp-roeisters
naar roei- en zeilvereniging Gouda, voor
een tocht over de Reeuwijkse Plassen. Daar
ontdekten we een nieuw spreekwoord:
’Stroopwafels naar Gouda brengen.’ We
brachten namelijk een kaars mee die, nog
verpakt, precies op een pakje stroopwafels
leek.

Onder leiding van een van de Goudaroeisters zochten we onze weg over
negen plassen; dat hadden wij zelf ook
niet gevonden hoor! We leerden dat in
het veengebied soms grote brokken veen
vanaf de bodem omhoog komen; oppassen geblazen. Ze zijn soms lastig te zien
en wanneer je er tegenop vaart zit de boot
vast en kun je het water in. Een van de

boten waarin we roeiden was een nieuwe
3-met-stuur. Dat type kenden we nog niet.
Slippen en slapen ging ook met dit type
heel goed. En we zagen een mooie manier
om de riemen bij de bijbehorende boot
op te bergen. Iets voor ons?

Wil je zelf een keer meeroeien met de
midweekgroep, dan kan dat altijd. We
vormen een ongeregelde, informele, erg
leuke groep! Een mailtje, of een van ons
aanspreken is voldoende. u
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Het is een museum waar veel andere
collecties zijn te bewonderen. Het
is het voormalige paleis van koning
Carlos I en zijn vrouw Isabella van
Portugal. Later werd het een klooster
voor a delijke nonnen.
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FOTOMOMENT
van Etty van Brakel
Een paar minuten verschil.

Evert Kruithof
NIEUWS VAN DE
LEDENADMINISTRATIE (2019-4)
NIEUWE LEDEN
Nieuwe jeugd- en juniorleden die in de instructie
kwamen:

Fleur van den Broek
Sofie Lyklema		
Famke de Graaff		
Mirte van Hofwegen
Jonathan Smulders		
Pien Wegerif		
Sarah Blankevoort		
Julian Peschar		
Machteld Fagel		
Cole Steiner		
Taeke Croon		

2007
2005
2006
2008
2006
2003
2004
2004
2003
2002
2004
1954
1954
1963
1946
1966
1959

Welkom en veel roeiplezier!
OPZEGGINGEN (per einde jaar)
Junior-lid			

André de Hartog		

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

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

ledenadministratie
Evert Kruithof
ledenadministratie@ctromp.nl

Lid vanaf

2015

toercommissie
Hetty Goutier
toercommissie@ctromp.nl
midweekroeien
Truus Dekker
truusd@casema.nl

Proefleden die hebben opgezegd:

Gijs van der Zwan

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

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

voorzitter
Edwin van der Voort
voorzitter@ctromp.nl
secretaris
Wynand Inkelaar
secretaris@ctromp.nl
penningmeester
Jan Brugman
penningmeester@ctromp.nl
commissaris 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

Nieuwe seniorleden die in de instructie kwamen:

Wim Reedijk		
Heico Breek		
Mik Breek		
Klaas Eijgelaar		
Els Moolhuijsen		
Karin Schulting		

Correspondentieadres/botenloods/sociëteit
Hilversumse Roeivereniging Cornelis Tromp
Vreelandseweg 56, 1216 CH Hilversum,
telefoon 035 624 94 33
www.ctromp.nl
info@ctromp.nl
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De diverse taken van de bestuursleden zijn
te vinden in het organigram-tromp [zie in de
‘bibliotheek’, zoek op organigram]

Alle bestuursleden zijn op een gezamenlijk
e-mailadres bereikbaar via
bestuur@ctromp.nl
inschrijvingen wedstrijdveteranen +
clubploegen
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 redactiemailbox voor de site en het magazine)
Yolande Krooshof, Pieter Berkel
(lay-out, eindredactie TM), Stefan Schellings
advertenties TrompMagazine
pj.berkel@hetnet.nl
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FO T O V A N D E MA A ND

Langs het Sporthavenpad.
foto: Peter van der Bilt
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