
5
juni  2019

Botendoop Doorman en Freydis
Op zaterdag 25 mei werden twee boten 
gedoopt: de dubbeltwee uit de KNRB-
vloot, geschonken door Lise Klausen 
en Inge Nijhuis en gedoopt als ‘Freydis’ 
en de nieuwe C4+/5x de ‘Karel Door-
man’.  
          pag. 5
                                                             
   

Commissaris materiaal meldt:
Bijna wekelijks wordt er een schade 
gemeld, gelukkig zonder letsel en ik zie 
verbetering in de uitleg (vaker met foto) 
over het ontstaan van de schade.     pag. 4   
          

Haveltocht met Zoft en 
Saeckelijck
Een verslag van een roeitocht.                          
           pag 9

Fo
to

: P
JB

achtste jaargang Hilversumse roeivereniging Cornelis Tromp

trompmagazine

 ga naar volgende pagina



2
in

ho
ud

5
juni  2019

Botendoop Doorman en Freydis
Op zaterdag 25 mei werden twee boten 
gedoopt: de dubbeltwee uit de KNRB-
vloot, geschonken door Lise Klausen 
en Inge Nijhuis en gedoopt als ‘Freydis’ 
en de nieuwe C4+/5x de ‘Karel Door-
man’.  
          pag. 8

                                                             

Commissaris materiaal meldt:
Bijna wekelijks wordt een schade gemeld, 
gelukkig zonder letsel en ik zie verbete-
ring in de uitleg (vaker met foto) over het 
ontstaan van de schade.        pag. 9      
          

Haveltocht met Zoft en 
Saeckelijck
Een verslag van een roeitocht.                          
   pag 10

Fo
to

: P
JB

achtste jaargang Hilversumse roeivereniging Cornelis Tromp

trompmagazine

 ga naar volgende pagina

Uit de stuurstoel 
De voorzitter   3 

Bestuursmededeling  
De commissaris materiaal  4
Doop van de ‘Freydis’ 
en ‘Karel Doorman’  5
EHBO
Cursus en workshop  6

Feest-BBR of BBR-feest 
TBR 2019 7
Column 
Over de lol van de BBR 8
Haveltocht
Zoft en Saeckelijck  9
Wedstrijdnieuws 
Luzern en Bosbaan 10
Instructie en coaching 
Kernactiviteit 12
Tromp in Venetië 
 14
Toercommissie 
Prestatietocht  15
Jeugdroeien 
Plezier voorop 16
Dudok en Tromp 
 18
Ledenadministratie 
Colofon 19

De redactie besteedt dit keer extra aan-
dacht aan de instructie en coaching op
Tromp. Op zichzelf een flinke organisatie
binnen al het vrijwilligerswerk op onze
vereniging. De redactie laat  een aantal 
betrokken personen aan het woord.

Yolande Krooshof neemt in een apart
artikel de junioreninstructie onder de 
loep.

Als gewoonlijk vinden naast de reguliere
Tromp-toertochten, zoals de pannenkoe-
kentocht en prestatietocht, de door roei-
groepjes zelf georganiseerde toertochten
plaats: in mei de RIT, de buitenlandse

tocht van Zoft en Saeckelijck en de  
Vogalonga-roeiers in juni. Het Dol-Fijn 
groepje roeide gedurende drie dagen 
vanaf Tromp naar Abcoude, de Ronde 
Hoep en terug over het Gein en de Vecht.

Prestaties werden weer geleverd door de
roeiers die meededen aan de
Elfstedenroeitocht.
Intussen waren er ook fraaie over-
winningen in het buitenland en bin-
nenland door diverse roeiers. Wedstrijd-
commissaris Wim ten Have doet hiervan 
verslag.
        pjb
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verschijnt circa 8 x in het jaar.
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De redactie verzoekt dringend alleen 
afbeeldingen te sturen die wij ‘om niet’ 
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Op een mooie zomeravond kon ik in het heldere 
water van onze fraaie havenkom kijken. En in de 
schaduw van de steigerrand bewoog zich een 
school vissen. Een kenmerk van zo’n school is dat 
dit collectief naar links en naar rechts beweegt alsof 
er touwtjes tussen zitten. Zo gesteld is de connec-
tie met de roeibeweging snel gemaakt, maar ook 
de vereniging beweegt zich zo. Over het algemeen 
loopt alles soepel en lekker in het gelid. Zeker ten 
opzichte van andere sportverenigingen gaat het er 
ontspannen aan toe op Tromp en spannen erg veel 
mensen zich in om alles op de vereniging zo goed 
mogelijk te laten lopen.

Daarom zijn we als bestuur heel blij met wat er 
allemaal gebeurt op Tromp. Materiaal, tuin en 
soos zien er tiptop uit. We streven er wel naar dat 
alle leden een steentje, al is het maar een kleintje, 
bijdragen aan al het werk dat nodig is om iedereen 
lekker te laten roeien. Op het moment is met name 
de tuincommissie nog op zoek naar groene  vingers 
die mee willen helpen in de tuin. En ook de toer-
commissie zoekt versterking bij het organiseren en 
begeleiden van de vele prachtige toertochten die in 
onze omgeving gemaakt kunnen worden. 

Ook op het gebied van coaching en instructie zijn 
enthousiaste mensen nodig, of het nu gaat om wed-
strijdjunioren of roeiers in opleiding. 
Dus aarzel niet en help mee, want als we het met 
elkaar doen, dan houdt iedereen er plezier in!
 
Mocht je als Tromp-vis in het water toch het idee 
hebben dat er dingen moeten veranderen of beter 
kunnen, voel je dan welkom 
bij de leden van het bestuur. 
De bestuursleden zijn allemaal 
zeer benaderbaar. Ze zijn vaak 
op Tromp, maar natuurlijk ook 
bereikbaar via de telefoon of 
per mail. Dus als je mogelijk-
heden tot verbetering ziet, op 
wat voor vlak dan ook, kom er 
over praten.
 
Inmiddels staat de zomer voor 
de deur dus ook de vakantie. 
Ik wens iedereen een hele fijne 
zomer toe en zie graag ieder-
een weer op de Familie-BBR op 
8 september. 

Daar kunnen we onder het genot van een lekkere 
borrel elkaar onze vakantieverhalen vertellen, trots 
zijn op de geroeide BBR en genieten van al het 
moois dat Tromp te bieden heeft.

Met vriendelijke groet,
Edwin van der Voort
u

Edwin van der Voort, voorzitter

Uit de stuurstoel  

 www.ctromp.nl  ga naar volgende pagina ga naar inhoudspagina
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Karel Doorman is terug
Veel oud-leden kunnen zich de vorige 
Karel Doorman nog herinneren. De 
vorige Karel Doorman was ook een 
C4x+, maar dan van hout. De nieuwe 
C4x+/5x is een stuk moderner 
gebouwd. Het ombouwen van vier 
naar vijf plekken is een leuke bijkom-
stigheid en geeft de mogelijkheid 
om ploegen beter te verdelen. Ook 
ervaren roeiers vinden het geen straf 
als de gladde vier verruild wordt voor 
deze C-boot. Oudere leden waarvoor 
tillen van gladde boten moeilijker 
wordt, ervaren dat het in- en uitbren-
gen van zo’n C-boot best makkelijk 
gaat. Het is een populair boottype en 
we verwachten dat de Karel Doorman 
veel gebruikt zal worden. 

Freydis
Er is een tweedehands dubbeltwee 
geschonken door Lise Klausen en 
Inge Nijhuis. De Freydis is inmid-
dels gedoopt en toegevoegd in de V2. 
Verderop in het magazine een verhaal 
over de naam en het verhaal van en 

over de schenksters. Dank voor deze 
prachtige boot. 

Riggers stuk
De Karel Doorman is nog maar net 
in de vaart of er scheuren vijf rig-
gers van drie verschillende boten. De 
 Lonck, Zoete en Aukes waren in een 
week niet meer bruikbaar. Geluk-
kig kon de Aukes wel mee naar de 
elfstedentocht, omdat de rigger van 
plaats drie stuk was. Door vertraging 
in de bestelling ligt de Zoete al een 
extra week uit de vaart. Excuus voor 
het ongemak. 
Veel mensen vroegen zich af waarom 
zoveel riggers stuk zijn gegaan. Het is 
een combinatie van verkeerd gebruik 
en dunnere buizen. Als er bij het 
aanleggen op gesteund wordt of men 
tilt de boot aan de riggers, scheuren 
ze op een bepaalde plek. 
De nieuwere typen C-boten hebben 
dikkere buizen, maar het verkeerd 
 tillen is nooit goed voor de riggers. 

Van Speijk 
De Van Speijk was al enige tijd gele-
den gereserveerd en is nu daadwer-
kelijk naar een andere vereniging 
gegaan. In het MAC-plan staat dat de 
Aukes omgebouwd zal worden voor 
boordroeien. Er  wordt momenteel 
gekeken naar de behoefte voor boord-
gebruik. Dan kunnen de riggers be-
steld worden als de wens voor boord-
roeien toeneemt, het ombouwen is 
eenvoudig en ook terug te zetten. 

Wherry’s
Ook zullen volgens het MAC-plan 
nog twee wherry’s verkocht mogen 
worden. De plaatsen op de grond zijn 
schaars. Zeker met de komst van de 
Karel Doorman is het zoeken naar de 
juiste plek. De nieuwe botenberging 
zal geen extra ruimte geven voor 
grondplekken. Na de prestatietocht 
zullen de twee oudste en/of slecht-
ste wherry’s verkocht worden. De 
inschrijving voor de prestatietocht is 
naar verluidt enorm. Complimenten 
en hopen op mooi weer. 

Cornelis 
De Cornelis is een apart vormgegeven 
skiff en roeit anders dan bijvoorbeeld 
een Filippi-boot. Niemand kan mij 
uitleggen waarom de Cornelis weinig 
of nauwelijks wordt afgeschreven. Het 
is dan ook goed als de Cornelis dit 
jaar een andere eigenaar krijgt. 

Nog een dubbeltwee?!
Er staat dit jaar in de planning om 
nog een dubbeltwee aan te kopen. 
Een dubbeltwee voor de zwaardere 
roeiers in de wedstrijdvloot (V1). In 
eerste instantie als dubbel scull en in 
de toekomst kan er een aanpassing 
gemaakt worden waarna de boot als 
combinatie ingezet kan worden. Een 
dubbeltwee scull is lager in gewicht, 
dan een combi-boot. De boot is mak-
kelijk om te bouwen naar een twee 
zonder, als de boot over een paar jaar 
wordt doorgeschoven in de vloot 
(naar V3). 

Schades 
We lijken wel de vereniging van de 
kapotte waterkeringen. Bijna wekelijks 
wordt een schade gemeld, gelukkig 
zonder letsel en ik zie verbetering 
in de uitleg (vaker met foto) over 
het ontstaan van de schade. Tevens 
zijn er enkele bladen stuk door de 
paaltjes bij Trompeiland en tweede 
brug. Kijk goed om, stuurboord wal 
 aanhouden en vaar light paddle bij 
bruggen, bochten en smallere stuk-
ken. Het zijn drukke tijden en schades 
worden  helaas gevaren, maar beter 
 voorkomen dan genezen. u

Roeigroet Reinout
commissaris.materiaal@ctromp.nl

BESTUURSMEDEDELING

Reinout van Vliet

Bericht van de
commissaris 
materiaal 



5

Op zaterdag 25 mei werden twee 
boten gedoopt: de dubbeltwee uit de 
KNRB-vloot, geschonken door Lise 
Klausen en Inge Nijhuis en gedoopt 
als ‘Freydis’ en de nieuwe C4+/5x de 
‘Karel Doorman’. 

De doop van de twee geschiedde door 
de dames zelf en de Karel Doorman 
door Jan Bloeme. 

De dubbeltwee werd voorgeroeid 
door Lise en Inge samen.
Het voorsturen gebeurde door Ruud 
Korswagen en het voorroeien door 
Evert Kruithof, Pieter Berkel, Tjitske 
Bethlehem en Jan Bloeme. u

Geschiedenisachtergrond namen

Freydís Eiríksdóttir is een Viking-
vrouw uit Groenland. Ze was de 
dochter van Erik de Rode en werd 
geboren tussen 970 en 980. Ze was 
betrokken bij een expeditie naar het 
nieuw ontdekte land ten westen van 
Groenland, het huidige Canada en 
Noord-Amerika. Het nieuwe land 
werd door deze ontdekkingsreizi-
gers ‘Vinland’ (wijnland) genoemd. 
De groep van circa 140 mannen en 
vrouwen stichtte daar een nederzet-
ting en handelde korte tijd met de 
lokale indianen. Maar de groep moest 
zich wegens vijandigheden terugtrek-
ken. Volgens de saga speelde Freydís 
tijdens een nieuwe expeditie van-
uit Groenland een heldinnenrol bij 
 hevige schermutselingen. u

Karel Doorman (1889 - 1942)
Doorman stamde uit een familie 
van beroepsmilitairen. Hij voer als 
adelborst op het pantserschip Tromp 
naar Nederlands-Indië. Later was hij 
betrokken bij werkzaamheden om de 
kustwateren van Nieuw-Guinea in 
kaart te brengen. Eveneens voer hij op 
het pantserschip De Ruyter.
Een tijdlang was hij vliegenier.
Na 1923 kreeg hij zijn opleiding tot 
marineofficier.
Hij voer op diverse schepen, zoals De 
Zeven Provinciën, Witte de With en 
Evertsen.
In 1940 werd hij tot schout-bij-nacht 
benoemd en kreeg het commando 
over de lichte kruiser De Ruyter.
Vanaf dit schip had hij ook het bevel 
over de Combined Striking Force die 
het gevecht aanging op de Javazee.
Met dit schip kreeg hij een zeemans-
graf. Postuum werd hem de Militaire 
Willemsorde toegekend. u

 ga naar volgende pagina ga naar inhoudspagina

BOTENDOOP HISTORIE

Redactie 

Doop van de ‘Karel Doorman’ en
‘Freydis’

pantserschip De Ruyter
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Beter voorkomen dan genezen. Maar 
als er dan toch iets gebeurt: beter 
weten wat je moet doen, dan met 
je handen in het haar staan of de 
verkeerde dingen doen. 

Ook bij Tromp kunnen we te maken 
krijgen met ongelukken of ongeluk-
jes. We hebben een AED-apparaat in 
het afschrijfhok hangen, maar wie o 
wie kan dat bedienen? We gaan nu 
wel de zomer in, maar straks is het 
weer koud en weet je dan hoe te rea-
geren bij onderkoeling? Hoe je op de 
juiste wijze een wond verzorgt? Weet 
je eigenlijk wel waar de EHBO-doos 
ligt en wat je daaruit kunt gebruiken? 
Of wanneer je er een dokter bij moet 
halen? In oktober organiseren we 
samen met het Rode Kruis op Tromp 
een toegankelijke en praktische cursus 
EHBO van twee zaterdagmiddagen om 
de basisvaardigheden te leren kennen, 
te oefenen en/of op te vijzelen. Je leert 
met de AED werken en je voelt je – weer 
– zekerder als je met een ongeval in aan-
raking komt. En er is een korte workshop 
op maandagavond 14 oktober. 

Voor de prijs hoef je het niet te laten: 
de meeste zorgverzekeringen  dekken 
de kosten en zo niet, dan betaalt 
Tromp de helft. Je kunt je direct 
 opgeven, zie hieronder:

1.  De uitgebreide cursus, waarin de 
AED wordt behandeld en geoefend 
is op TWEE middagen: Zaterdag 12 
en zaterdag 2 november van 13.00 - 
17.00 uur.
2.  De workshop, waarin onder-
koeling, verstuiking en wonden 
worden behandeld is op één avond: 
maandagavond 14 oktober van 
19.00 tot 22.00 uur.

Inschrijven
Je schrijft jezelf in via de webshop 
van het Rode Kruis:
De workshop op 14 oktober: 
https://shop.rodekruis.nl/workshop-ehbo-

sport

 
De cursus op 12 oktober en 
2 november: https://shop.rodekruis.nl/

cursus-basis-ehbso-ehbo-sport

 

Scroll naar beneden naar de juiste 
datum en vul je gegevens in. Je ziet 
dan ook hoeveel plaatsen nog 
beschikbaar zijn.

De kosten (€ 140,00 resp. € 55,00) 
betaal je met IDEAL, dan ontvang je 
een factuur die je kunt indienen bij je 
zorgverzekering. Mocht dat niet het 
geval zijn, neem dan contact op met 
Saskia Teppema. 
commissaris.opleiden@ctromp.nl 

NB: de cursus wordt op Tromp in 
de soos georganiseerd is in  principe 
bedoeld voor Tromp-leden. Bij 
 minstens 6 mensen gaat de cursus 
door. Het is echter wel mogelijk om 
ook vrienden, partners of bekenden 
in te schrijven. Maximaal 12 mensen 
kunnen zowel aan de cursus als de 
workshop meedoen. u

 Vanaf benzinestation: LIGHT PAD-
DLE. De beginners die aan het begin 
van het kanaal oefenen schrikken zich 
wezenloos als er een vier of een twee 
aan komt stormen. We gaan binnen-
kort boetes uitdelen!

Rustig varen bij de bruggen: zeker 
met de laagstaande zon is het HEEL 
MOEILIJK om te zien wat eraan komt. 
Soms verwar je een gans met een 
boot. Neem gas terug, rustig door de 
brug. Niemand doet een wedstrijd die 
onder de brug doorgaat.

Draag felle kleding. Nog steeds wor-
den skiffeurs gesignaleerd met een 
zwart of donkerblauw hemd. Je bent 
NIET zichtbaar. En trouwens, het is 
verboden om met ontbloot bovenlijf, 
ook al vallen de mussen van het dak, 
de haven in en uit te varen.

Houd rechts, stuurboordwal. Kijk 
extra goed bij de bochten. u

CURSUS /  WORKSHOP MATERIAAL

Saskia Teppema / commissaris opleiden 

EHBO, dat doe je niet alleen voor een ander
Cusus: 12 oktober en 2 november
Workshop: 14 oktober

 www.ctromp.nl

Saskia Teppema / commissaris opleiden

Schade varen is 
NIET NODIG.
Houd je aan de regels 
ter voorkoming 
van schade.
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Het gaat door, de familie-BBR op 
zondag 8 september wordt in-
derdaad een feest-BBR. Zoals de 
feestcommissie al op de Tromp-site 
meldde, wordt het een BBR met 
borrel en prijsuitreiking. De feest-
commissie zorgt voor de muziek 
en de borrelhappen, wij voor het 
bloedserieuze voorspel: twee brug-
gen, 2700 meter kanaal, roeiers van 
tien tot tachtig of ouder, liefst in 
familieverband en een stel trouwe, 
nauwkeurige tijdwaarnemers. 

Maar er is meer. Onder het motto 
‘Heel Tromp bakt’ wordt iedere ploeg 
of boot verzocht een taart mee te 
nemen. Maar ploegen die erop voor-
hand niets van bakken, mogen ook 
zonder taart aan de start verschijnen. 
We zijn tenslotte een roeivereniging 
en geen kookclub. Volgens de hui-
dige planning wordt het 13.30 uur 
ontvangst en taarten inleveren, 14.00 
start met koffie en taart, 15.00 uur 
eerste start BBR en 16.30 tweede start 
BBR. 

Tussen 14.00 en 15.00 uur ligt er wel 
een probleem. Het wordt of weinig of 
geen taart eten en in alle rust oproei-
en of je lekker te buiten gaan aan al 
die taarten en dan in no time oproei-
en naar de Tweede Brug. Dat laatste is 
geen aantrekkelijke combinatie dus 
wie al die taarten op gaat peuzelen 
blijft nog even de vraag. Overmatige 
taarteters worden nadrukkelijk niet 
gecompenseerd met een extra aftrek 
van seconden of handicap. De borrel 
is aan het eind van de middag en de 
drank betaalt iedereen zelf.

Tot zover de planning. Maar wat is 
ook weer een familie-BBR? Stel een 
boot samen met zo veel familieleden 
als mogelijk, leden, oud-leden en 
niet-leden. We zijn daarin niet kies-
keurig. Dus ben jij een jong aanstor-
mend talent en heb je een krasse opa 
van tachtig die nog wel mee wil, dan 
zou je best eens hoge ogen kunnen 
gooien. Want de correctie voor de 
leeftijd van je opa kan jullie gezamen-
lijke tijd aardig opkrikken. Maar waar 
het echt om gaat is het plezier. Wat 
is nu leuker dan een familie-acht sa-
menstellen met kleinkinderen, opa’s, 
oma’s, ooms en tantes. En na afloop 
met z’n allen op de foto. Tot slot ook 
ploegen van niet-familieleden zijn 
welkom. Maak er een feestje van en 
trommel je familie op, 8 september! u

De Tromp Boat Races, die Tromp 
alweer voor de 34ste keer organiseert, 
valt dit jaar op zaterdag 19 en zondag 
20 oktober. Elk jaar groeit het aantal 
deelnemers: aan de TBR van 2018 
deden meer dan 800 boten mee. We 
verwachten dat dat er in 2019 weer 
iets meer zullen zijn. Op zaterdag gaat 
er in vier blokken gestart worden, op 
zondag voegen we een startblok toe, 
zodat we daar uitkomen op drie start-
momenten. Daarmee zitten we wel 
aan het maximum dat de wedstrijd 
kan hebben.  

Vele Trompleden zetten zich elk jaar 
weer in om deze roeiwedstrijd mo-
gelijk te maken. Wij willen ook deze 
keer weer een beroep op jullie allen 
doen. Daarom alvast deze aankondi-
ging: hou als het even kan 19 en 20 
oktober in je agenda vrij. Binnenkort 
komt via de nieuwsberichten op de 

Tromp-website 
een link naar 
het aanmel-
dingsformulier. 
Hou de site in 
de gaten!
Alvast bedankt. 

De TBR-
commissie
 u

BBR

 ga naar inhoudspagina

Johan Huizinga

Feest-BBR of 
BBR-feest

Jetske Drijver

Tromp Boat Races in 

2019 op 19 en 20 oktober 
Reserveer deze data

TBR

Tromp Boat Races 
uitgelicht
Elk jaar organiseert Tromp 
de ‘Tromp Boat Races’, kort-
weg TBR genoemd. De TBR start 
bij de derde brug en eindigt 5,2 kilometer 
later bij Tromp. Er zijn deelnemers van alle 
leeftijden in vrijwel alle boottypen. De TBR 
maakt deel uit van de nationale roeikalender 
van de KNRB.
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Over de lol van de BBR en met name 
die van 8 september a.s.

Als je op zaterdagochtend langs het 
voetbalveld roeit en kindergejoel 
hoort, dan hoor je aan het ge-
schreeuw dat de F’jes een wedstrijdje 
spelen, hoewel van enige techniek 
waarschijnlijk nog totaal geen sprake 
is. Zit je op tennissen, dan is de kans 
groot dat je in je eerste week al een 
potje speelt, al of niet met je leraar 
van wie je les krijgt. Hoe eindigt dat? 
Eén van de twee wint. Ga je skiën, 
dan komt er een element bij: genie-
ten. Heerlijk van de berg afglijden. 
Wedstrijdjes komen later, eerst het 
een en ander onder de knie zien te 
krijgen. Op de berg in de sneeuw zie 
je al snel dat kinderen zich met elkaar 
gaan meten. Om nog maar niet te 
spreken van de griezelige durfals die 
met snelheden van 100 km per uur 
proberen een gouden medaille te ha-
len. Sport en wedstrijd zijn ongeveer 
man en vrouw maar ze hoeven niet 
getrouwd te zijn: ze horen bij elkaar 

maar kunnen ook los van elkaar voor 
veel plezier, ontspanning en conditie 
zorgen. 

Roeien is een van de sporten die net 
als skiën eerst leertijd vergt. Kinderen 
doen dat letterlijk tien keer zo snel als 
volwassenen en de snelheidskriebels 
ontstaan bij hen dan ook zodra ze het 
kunstje enigszins onder de knie heb-
ben. Niets leukers dan even de spier-
ballen en spierbenen te laten rollen en 
de ander een poepie te laten ruiken. 
Ik weet nog dat ik alweer jaren gele-
den in de Houtebeen les kreeg en wij 
ineens naast de Lumeij roeiden op het 
laatste stuk tot aan het vlot. Onze in-
structeurs grepen de kansen wij knal-
den zo hard we konden. Een jaar les 
en dan toch een wedstrijdje. In mijn 
gedachten was tot die tijd wedstrijd-
roeien niet voor oude mensen zoals ik 
weggelegd, totdat ik zag dat er diverse 
vijftig- en zestigplussers met de BBR 
meededen.

Op Tromp hebben we dat leertraject 
heel gedegen georganiseerd. Iedereen 

die komt roeien krijgt intensieve in-
structie en als men het zelf kan volgt 
een soort tweedeling: recreatie en 
wedstrijdroeien. De een slaat rechtsaf 
en de ander links. Maar moet dat? 
Kiezen tussen het een of het ander? 
Roeien voor de leut, de recreatie, na-
tuurlijk, dat is ook sport. Lekker bui-
ten, lekker peddelen en een gezond 
excuus om daarna gezellig koffie te 
drinken. Maar toch ook: even trainen, 
even lekker je spieren gebruiken, even 
de grenzen opzoeken en die longen 
laten werken? En hoe leuk is het dan 
om jezelf te overtreffen? Om naast 
het genieten van het water, de natuur 
en de gezelligheid thuis te komen en 
te zeggen: ‘Mama heeft gewonnen!’ 
‘Papa heeft met de acht een nieuw 
record geroeid!’ Of je kleinkind trots 
te verrassen met: ‘Oma heeft voor het 
eerst een wedstrijd geroeid, jongen, 
ja, dat deed mijn oma vroeger niet 
hoor!’ 

Even los van de sportieve prestatie, 
die, als je lid van een sportclub bent 
toch niet zo heel erg vreemd is, 

memoreer ik graag de afterparty. De 
gezellige ‘We did it!’-sfeer die nader-
hand in de soos hangt, brengt een 
onmiskenbare roeisfeer met zich mee, 
die met niets te vergelijken is.

Sta je al met een teen in het water? 
Begint het toch een beetje te kriebe-
len? Nou, dan heb je dubbel geluk. 
Want wat wil het geval? De eerste BBR 
van het volgende seizoen sluit af met 
een heuse party. Onze feestcommis-
sie vindt de BBR DE gelegenheid om 
weer eens uit te pakken. Dus noteer 
alvast in je agenda de feestelijke 
opening van het nieuwe roeiseizoen, 
grijp je ploeg bij de kladden, in C4, 
C5, Glad, Twee, Acht of in een skiff en 
verheug je op een sportieve happe-
ning: De BBR van 8 september!
u
 

 

Aiksas

Roeien met de riemen...



TOERTOCHT

Op 21 mei vertrokken we met onze 
roeigroep en onze twee gloednieu-
we wherry’s de Harmsen en de Lief-
hebber richting Potsdam om daar 
gedurende een week op de rivier de 
Havel te roeien.

Opladen even anders
Het opladen van de boten vergde 
behoorlijk wat tijd, omdat we het 
 materiaal natuurlijk weer op een 
andere manier moesten bevestigen 
en inpakken dan we gewend waren 
met de oudere wherry’s, maar met 
veel hulp en geduld is het uiteinde-
lijk gelukt en waren we blij dat we 
veilig met de boten op de plaats van 
bestemming, ons hotel in Genthin, 
arriveerden.

De boten werden de eerste roeidag te 
water gelaten bij het Halbinsel Werder 
(vlakbij de roeiclub Potsdamer Havel).
Helaas konden we de vaantjes niet 
aanbrengen, omdat de geusjes niet 
in de gaatjes pasten en op deze eerste 
roeidag moesten we natuurlijk al-
lemaal wennen aan het roeien in deze 
nieuwe toerboten; een probleempje 
met wat te strakke dollen, maar dat 
kon onderweg (in een rustig kanaal-
tje) verholpen worden.

Fijne boten
Het wisselen in de boten verliep 
gladjes, doordat er geen vlonders in 
de boten liggen en je op de huid van 
de boot mag staan.
Iedereen was te spreken over de vei-
ligheid van deze boten en, wanneer 
eenmaal op snelheid, hoe glad ze over 

het water gleden. En dan natuurlijk 
de inklapbare riggers, die voor veel 
veiligheid zorgden bij het aanmeren 
(en ook in de sluizen).

De eerste roeidag moesten we een 
behoorlijk aantal meren doorkruisen 
en ondanks de soms harde wind en 
hoge golven doorstonden onze boten 
dit prima en kwam er praktisch geen 
water binnenboord. 

De dagen daarna vervolgden we onze 
route via Potsdam, Brandenburg 
en Rathenow (onderweg een grote 
sluis in Grutz van 200 m lang en 23 
m breed en slechts ½ m verval) en 
kwamen we op onze 5e roeidag via 
een spectaculaire oversteek op de Ho-
henauer See met veel wind in de rug 
aan in de jachthaven van Wassersuppe; 
dit was de laatste overnachtingsplek 
voor onze boten.

De laatste roeidag weer terug over de 
Hohenauer See, gelukkig weinig wind 
tegen en na weer een grote sluis in 
Garz van 200 m lang en 23 m breed, 
kwamen we aan in Strodehne, onze 
eindbestemming, waar Bruno en Ser-
vaas ons opwachtten met de botenwa-
gen om de boten op te laden.

9
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Yvonne Carmiggelt

Haveltocht met Zoft en Saeckelijck
Eerste buitenlandse tocht van de Harmsen en Liefhebber
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De overnachtingsplekken voor de 
boten op de route waren goed uitge-
zocht, o.a. in Grube, een klein haven-
tje, grenzend aan de achtertuin van 
een huis, waar wij de riemen etc. bij 
de mensen in hun werkplaats moch-
ten laten liggen, bij jachthaven Eden 
bij Brandenburg, roeivereniging Plaue 
en kanovereniging Premnitz.

Dankzij de uitgebreide routebeschrij-
ving en gedetailleerde waterkaarten 
van Bruno hebben we zonder pro-
blemen onze weg kunnen vinden op 
deze mooie Havelroute met zijn vele 
meren ten ZW van Berlijn.

Ons hotel in Gehnitz was goed en ik 
heb het stille vermoeden dat de keuze 
van Ton en Bruno voor dit hotel mede 
is bepaald door de voortreffelijke keu-
ken van het ernaast gelegen Italiaanse 
restaurant.
Bruno werd hier door onze welbe-
spraakte ober aangesproken als ‘Herr 
Dottore’, wat natuurlijk te maken 
had met zijn perfecte beheersing van 
de Italiaanse taal en zijn natuurlijke 
charme!

Onder de bezielende leiding van onze 
admiraliteit Ton en Bruno is dit weer 
een prachtige tocht geworden. Heel 
veel dank voor jullie perfecte organi-
satie en inzet.

Ode aan Servaas, die zowel op de 
heen- als de terugweg ‘op eigen 
kracht’ de botenwagen heeft getrok-
ken en ervoor heeft gezorgd dat de 
boten weer veilig afgeleverd werden.
Dank aan Arno voor het penning-
meesterschap en het bewaken van de 
centjes gedurende onze roeiweek en 
natuurlijk alle lof voor de roeiers op 
deze tocht! Het was uitermate gezellig 
deze keer!

Ik hoop nog vele toertochten met Zoft 
en Saeckelijck (dit was de 6e) mee te 
maken en dan natuurlijk het liefst met 
de Harmsen en de  Liefhebber!

Zoft en Saeckelijck bestaat uit Ton 
Keetelaar, Roelien van Empel, Frans 
en Franny Lankrijer, Bruno Huls, 
Servaas Holthuizen, Arno van den 
Broek, Truus Dekker, Mea Coppens en 
Yvonne Carmiggelt. u

Nieuws overgenomen van de Tromp-site.

Luzern
Op zeer indrukwekkende wijze is 
oud-Tromp-junior Veronique Meester 
afgelopen weekend op de Rotsee in 
Luzern Europees kampioen geworden 
in de vrouwen vierzonder. Van meet af 
aan namen ze de leiding in de finale 
en stonden deze niet meer af. Met de 
Holland acht werd oud-Tromp-junior 
Bjorn van den Ende derde, goed voor 
brons.
Veronique en Bjorn, van harte 
 gefeliciteerd met jullie resultaten.
De wedstrijden zijn te bekijken op:
https://www.eurovisionsports.tv/
fisa/

Naast de genoemde 
twee wedstrijden 
van Veronique en 
Bjorn is ook de race 
van Nederlandse 
mannen dubbelvier 
het bekijken waard; 
een zeer mooi staal-
tje scullen. Hierover 
zegt commentator 
Martin Cross tijdens 
de race dat vele 
coaches in de toe-

komst hun pupillen deze race zullen 
voorschotelen als voorbeeld van hoe 
het moet.

Bosbaan
Op de Bosbaan werden afgelopen 
weekend de wedstrijden van de 
Amsterdamse Roeibond gehouden. 
Een grote delegatie van de Tromp-
junioren heeft hieraan deelgenomen 
met wisselende resultaten. Er werd 
een behoorlijk aantal A-finales geva-
ren (bij de eerste 6). Overwinningen 
waren er voor Tijmen van der Schaar, 
Anna Meijers, Adinda Frisart en Elke 
Schokking. u

Wim ten Have / commissaris wedstrijden

EK Luzern successen
en wedstrijden op de Bosbaan

WEDSTRIJDNIEUWSTOERTOCHT
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De vraag is wat doen een vijf-
tal zachtmoedige roeiertjes uit de 
 polder bij iemand met de boze 
eigenschappen van de aanhef?

De genoemde streken hoorden toe 
aan Cornelis Tromp (17e eeuw), 
zoon van, en naamgever van de 
 Hilversumse Roeivereniging.
Het is ons niet echt duidelijk waarom 
nu juist een in Rotterdam geboren 
marineofficier naamdrager van een 
roeivereniging in het midden van het 
land werd. Er zal vast over nagedacht 
zijn.
Van al zijn fratsen hebben we bij ons 
bezoek tijdens de mei midweekroei-
tocht niets gemerkt, integendeel zelfs.
Een geweldige ontvangst door gast-
vrouwen Truus en Joke en gastheer 
Aart.

We vroegen ons af of zoveel begelei-
ding niet wat overdreven was bij een 
eenvoudig roeitochtje.
Al snel bleek dat dit meer dan nodig 
was.
We staken van wal in twee dubbele 
wherry’s, de Roggeveen (ontdekker 
en naamgever van het Paaseiland)  
en De Moor.
Er is gekozen om alle boten naar zee-
helden (annex kapers te noemen).
Na een paar kilometer over het kanaal 
gevaren te hebben gingen we stuur-
boord uit de Kortenhoefse Plassen in.
Dat is een oud veenderijgebied met 
smalle watertjes en eilanden.  Verder 
veel en lage bruggen en nauwe 
doorgangen. Alle kunsten als  vallen, 
 slippen, letten enz. hebben we uit-
gebreid kunnen oefenen. En ook de 
meegenomen peddels waren nuttig 
en nodig.
Een stil gebied met betrekkelijk 
 weinig (water)vogels.
Een lunch op een eiland van trilveen 
is een aparte belevenis.

Goed dat we begeleiders mee hadden 
anders was er een zoektocht nodig 
geweest naar vijf vermiste roeiers. Het 
had veel weg van een doolhof.

Na het veengebied kwamen we 
terecht op de Wijde Blik. Een plas die 
grenst aan de Loosdrechtse Plas. Via 
wat smal water en nog wat bruggen 
kwamen we terug op het Hilversums 
Kanaal om na een paar kilometer te 
eindigen bij de royale aanlegsteigers 
van de roeivereniging.
Boten schoonmaken en stallen tussen 
de vele tientallen andere boten.
Voor een club met ruim 750 leden is, 
om in stijl te blijven, een hele armada 
nodig.
Om niet weer uren in de file te moe-
ten staan hebben we op een terras 
aan de waterkant in de namiddagzon 
maar een eenvoudige doch voedzame 
maaltijd genuttigd (uitspraak van 
heer Bommel).
Een mooi moment voor een nabe-
schouwing.
Conclusie: zeer geslaagde dag dankzij 
gastvrouwen/-heer het mooie roei-
weer en -gebied.
Met dank aan onze onvolprezen reis-
leider/organisator Klaas. u

Dolf Jaarsma - WSV Binnenmaas

Op bezoek bij een eigenreide 
ijdeltuit en heethoofd?

Vorig jaar bezochten Joke en Aart Box 

en Truus Dekker WSV Binnenmaas in 

de Hoeksche Waard in het kader van de 

landelijke midweekroeidag. Op 15 mei 

2019 was er een tegenbezoek door vijf 

leden van de Binnenmaas. Van een van 

hen ontvingen we het volgende verslag van 

dit bezoek.

MIDWEEKROEIEN OUD NIEUWS

Redactie / pjb

Sinds april 2007 ligt er een fietsbrug over 

ons kanaal parallel aan de Eerste Brug 

naar ‘s-Graveland.

De aanleg van de drie meter brede 

voetgangers- en fietsbrug heeft ongeveer 

acht ton gekost en is voor negentig pro-

cent uit diverse subsidiepotjes betaald. 

‘Aanleiding was de onveilige situatie voor 

fietsers en voetgangers op de bestaande 

brug, die erg smal is en waarover vrij veel 

auto’s gaan. Het gerealiseerde laatste 

stukje fietspad op het Zuidereinde en de 

verbinding over het Hilversums Kanaal 

vormen tevens een schakel in de recrea-

tieve fietsroute tussen de ‘s-Gravelandse 

landgoederen en de Loosdrechtse 

Plassen.’
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Bij een roeivereniging is natuurlijk 
maar één ding van belang: dat je 
kunt roeien.
Vele leden zullen in hun roeicar-
rière wel ondervonden hebben dat 
na de eerste wankele stap in de boot 
zomaar weg roeien niet zo gemak-
kelijk is. Al die spieren die je moet 
gebruiken. En dat gedoe met die rie-
men en balans houden en ook nog 
sturen, waarbij alles ineens anders-
om lijkt te gaan. Maar uiteindelijk 
heb je het (bijna) onder controle en 
glijd je heerlijk over het water. 

Leren roeien is een zaak van volhou-
den voor de roeier maar ook voor de 
instructeur. En hierover gaat het even 
dit keer. De coach en instructeur die 
telkens met passie, geduld en beleid 
zijn leerling(en) naar een zeker eind-
punt weet te begeleiden.
De instructie is eigenlijk een kernacti-
viteit op een roeivereniging. Een hele 
organisatie van vrijwilligers die hun 
opgedane kunde proberen over te 
dragen aan de beginnende roeier.
Vanuit het bestuur is er een commis-
saris die de instructie in de portefeuil-
le heeft en samenwerkt met het hoofd 
van de basisinstructie; die stuurt 

vervolgens de diverse coördinatoren 
van de instructiegroepen aan, die op 
hun beurt weer alle instructeurs en 
instructeurs in opleiding onder hun 
hoede hebben. Zo valt er heel wat te 
regelen om iedereen een goede en 
prettige instructieperiode te bezorgen.
Maar ook is er telkens aandacht en 
zijn er initiatieven nodig om de 
instructie bij te schaven of te verbe-
teren.

Nelly Kostelijk, hoofd basis-
instructie, vertelt ons:
Twee keer per jaar worden er 
nieuwe instructeurs opgeleid 
door KNRB-instructeurs van 
Tromp. Deze nieuwe instructeurs 
gaan vervolgens lesgeven bij vol-
wassenen of jeugd en
junioren. Dat doen ze dan onder 
leiding van de coördinatoren van 
die groepen.
Verder wordt ook nog gedacht 
aan de mensen met een beper-
king. Daar is onder leiding van 
weer een coördinator een groep 
instructeurs met bezieling bezig 
om deze mensen met al
hun specifieke beperkingen het 
roeien bij te brengen. Groepjes 

mensen gaan dan op toerbeurt 
met hen roeien.
Maar ook op de zomeravonden 
wordt van alles georganiseerd. Aan 
alle beginnende leerlingen wordt 
een tweede les in de week aange-
boden.
Daarnaast worden er skiffles-
sen gegeven en ook lessen in 
ploegroeien in glad materiaal. Al 
die lessen worden verzorgd door 
welwillende instructeurs die hun 
avonden hiervoor beschikbaar 
stellen.

Naast deze basisinstructie voor alle 
leeftijden hebben we ook te maken 
met de aparte opleiding van jeugd en 
junioren. 

Redactie / pjb

Instructie en coaching op Tromp
De kernactiviteit bij een roeivereniging

Monique Vaanholt schrijft ons:
Instructie geven? Ik? Help!
Dat was mijn eerste reactie toen ik 
hoorde dat ik na het behalen van 
mijn PS1 eerst de TIC (Tromp- 
 Instructie Cursus) moest doen en 
instructie moest geven voordat ik 
mijn S2 kon halen.
Niet dat ik niet wílde, maar ik had 
helemaal niet het gevoel dat ik zelf 
het roeien al onder de knie had, laat 
staan dat ik iemand anders iets kon 
leren. Weken heb ik het voor me 
uitgeschoven en pas toen ik er écht 
niet meer onderuit kon heb ik de 
TIC gedaan en ben ik gestart met les 
geven.

De TIC heeft me heel goed op weg 
geholpen. Ik vond het heel fijn dat 
de theorie nog een keer goed werd 
uitgelegd. Ook de tips die je krijgt 
over oefeningen die je leerlingen 
kunt laten doen waren heel nuttig. 
Daarnaast heb ik tijdens het lesgeven 
ook nog regelmatig gebruik gemaakt 
van de handleidingen die je aan het 
eind van de TIC krijgt.
Samen met een vriendin begon ik 
goed voorbereid, maar ondanks dat 
toch een beetje zenuwachtig aan de 
eerste les. Gelukkig hadden we een 
hele leuke groep nieuwe roeiers, die 
er allemaal zin in hadden en open 

Tijdens de TIC-cursus voordoen hoe het niet 

moet (en dat is eigenlijk ook moeilijk).

INSTRUCTIE/COACHING12

 ga naar volgende pagina ga naar inhoudspagina



Minke Fischer, coach wedstrijd-
roeiers, laat ons weten:
Na de basisinstructie mogen alle 
roeiers vanaf 14 jaar een periode 
aftasten of wedstrijdroeien voor 
hen een goede keuze is. Er is een 
splitsing tussen de jonge roei-
ers die richting wedstrijdroeien 
willen gaan en jongeren die iets 
rustiger roeiwater opzoeken en 
vallen onder het competitie-
roeien. Deze laatste groep roeiers 
zie je meestal op zaterdag en op 
donderdagavond roeien.

De wedstrijdroeiers kun je bijna 
elke dag tegenkomen op het water 
of in de trainingsruimte om al 
die spiertjes en conditie op peil 
te houden. Zij beginnen met 4x 
per week te trainen en eindigen 
als zij 17/18 zijn met zo’n 7 keer 
per week. 

Ook hier wordt de coaching gedra-
gen door een vaste groep coaches die 
soms letterlijk in wind en regen hun 
bijdrage leveren.

 
Bij de wedstrijdgroep weet een aantal 
coaches al jarenlang hele mooie re-
sultaten te behalen met getalenteerde 
jonge roeiers. Als de roeiers Tromp op 
achttienjarige leeftijd verlaten om te 
gaan studeren, zien deze coaches vaak 
dat een aantal van hun pupillen elders 
de bijgebrachte roeitechniek in nati-
onale en internationale wedstrijden 
– onder de hoede van anderen – in 
mooie prestaties weten om te zetten. 
Een mooie pluim voor Tromp.

Ruud Korswagen, hoofd roeiproe-
vencommissie, overziet zijn roeica-
rière:
Toen ik na het behalen van mijn 
S1 en St1 (nu PS1) moest gaan 
lesgeven, was dat voor mij meer 
een mogen dan een moeten. Les-
geven heb ik altijd leuk gevonden 
zowel tijdens mijn studie, als 
bijles, als later op mijn werk als
begeleiding van studenten. De 25 
keer van de oranje kaart zaten er 
al snel op en daarna de 15 lessen 
van de toen nog bestaande blauwe 
kaart ook. In eerste instantie gaf 
ik natuurlijk les aan beginners, zo 
nu en dan geholpen
door de twee Pieters (Berkel en 
Böhre) als ik niet goed wist hoe 
ik verder moest. Toen ik zelf wat 
meer diploma’s had behaald, werd 
ik gevraagd om S2-les te geven. 
Daar was geen opleiding voor, dus 
nam ik de manier van
instructie geven over van mijn 
eigen instructrice Joke Mulock 
Houwer. Dat deed ik later ook 
voor het gehele B-traject. Nu kijk 
ik heel veel naar instructie-video’s 

van de Australische website De-
cent Rowing.
(https://www.decentrowing.
com/). Op heel duidelijke wijze 
wordt uitgelegd hoe je het roeien 
van (wedstrijd)roeiers kan verbe-
teren. Ook de KNRB-cursus
RI-3 die ik van Tromp cadeau 
kreeg, heeft me goed verder 
geholpen. Als ik zelf roei en een 
wedstrijdroeier neemt de moeite 
om even naast me te komen
roeien om op een mogelijke 
verbetering te wijzen, dan vind 
ik dat altijd bijzonder prettig. Ik 
leer daar weer wat van en kan het 
doorgeven aan mijn leerlingen. 
Lesgeven aan kinderen vind ik 
bijzonder leuk. Ze beginnen
meteen in een skiff en leren 
razendsnel, waardoor ze al na een 
kwartiertje de haven oversteken. 
Als de leerling heeft genoten en 
zowel in de boot als later op de 
kade lacht, is mijn dag helemaal 
goed.

13

stonden voor onze aanwijzingen. 
Het was af en toe best lastig om de 
juiste oefening te vinden voor iets 
dat nog niet helemaal goed ging. 
Dan was het prettig dat er altijd een 
ervaren rot was die je kon vragen 
om even mee te kijken en om te 
overleggen. De weken zijn voorbij 
gevlogen en voor ik het wist zaten 
de 25 lessen er al weer op.

Ondanks mijn eerste aarzeling vond 
ik het een erg leuke en nuttige 
ervaring. De eerlijkheid gebiedt mij 
wel te zeggen dat ik niet weet wie er 
meer aan heeft gehad, mijn leer-
ling of ik. Het wordt van tevoren al 
gezegd dat je zelf ook veel leert van 
instructie geven en dat heb ik ook 
echt zo ervaren.

Goede instructie is de basis voor goed 
leren roeien en daardoor – belangrijk 
– ook plezier te houden in het roeien. 
Uiteindelijk zal je meestal met roei-
maatjes roeien en dan wil je niet de
zwakke schakel zijn in het team, er 
kunnen dan irritaties ontstaan.

lees verder op pagina 17

INSTRUCTIE/COACHING
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Al sinds 2009 roeien enthousiaste 
Trompers op  Eerste Pinksterdag in 
Venetië.
Op 9 juni werd voor de 45e keer de 
Vogalonga georganiseerd.

Wat 45 jaar geleden is begonnen als 
een protestregatta van lokale roeiers 
en gondeliers tegen het toenemende 
gemotoriseerde verkeer op het water, 
is in 45 jaar uitgegroeid tot een mani-
festatie van wereldformaat.

Uit alle werelddelen zijn roeiers 
aanwezig om deel te nemen aan de 
ca. 30 kilometer lange roeitocht over 
de lagune. 
De tocht voert van Venetië naar het 
schilderachtige eilandje Burano, door 
naar het glasblazerseiland Murano en 
vervolgens door het Canal Canaregio 
om te eindigen in een fantastische fi-

nale over het beroemde Canal Grande.
Dit jaar deden circa 2000 boten mee, 
ruim 8000 deelnemers.
Het is een indrukwekkende roeitocht 
en om zelf deel uit te mogen maken 
van deze kleurrijke armada is bijna 
niet te beschrijven.
Als het kanonschot om 09.00 klinkt 
als startsignaal, alle deelnemers in 
gejuich uitbarsten en de kerkklokken 
van Venetië beginnen te beieren, dan 
krijg je als deelnemer kippenvel op de 
armen.

In een kilometerslang kleurrijk lint 
bewegen de deelnemers zich over het 
water.
Kerkboten, drakenboten, sloepen, 
gondels met twee, vier, zes, acht en 
meer roeiers, skiffs, 2-, 2x, 4x+,  C-
vieren, wherry’s uit oude en vervlo-
gen tijden, moderne wherry’s, achten, 
coastalroeiers, kanoërs, kajakkers, sup-
pers  en zelfs waterfietsen. Een bonte 
stoet van sportievelingen begeeft zich 
op weg om na de tocht met gejuich, 
belgerinkel en muziek ingehaald te 
worden in Venetië.

Aan het eind van het Canal Grande 
worden alle boten die de finish pas-
seren omgeroepen en een medaille 
voor alle bemanningsleden wordt 
toegeworpen door helpers van de 
organisatie.
Moe en voldaan begeven de roeiers 
zich dan naar het havengebied waar 

de botenwagens wachten op hun 
lading.
Tromp was dit jaar met drie boten 
vertegenwoordigd.

Dit evenement verveelt nooit, zelfs 
na  de 10e keer kriebelt het nu al om 
volgend jaar op 31 mei weer deel te 
nemen. u

Martin Nieuwenhuijse

Cornelis Tromp in Venetië
Bij de start beieren de kerkklokken

 [redactioneel]

‘Wachten op ongeluk’
Cruiseschip ramt rondvaartboot 
en kade - 2 juni
Volgens de burgemeester van 
Venetië was het wachten op een 
ongeluk. ‘We zeggen al acht jaar 
dat er geen grote schepen meer 
door het kanaal van  Giudecca 
 moeten varen. Dit laat het 
 nogmaals zien’.

TOERTOCHT

 ga naar volgende pagina ga naar inhoudspagina
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Net terug uit Venetië met weer een 
geweldige Vogalonga-ervaring op 
zak, gaat de toercommissie met volle 
kracht vooruit voor de prestatietocht. 

Logistiek
Het wordt dit jaar een enorme logis-
tieke operatie omdat er inmiddels 75 
mensen staan ingeschreven in maar 
liefst 17 boten. 
Zolang Martin en ik de toercommissie 
doen, en dat is alweer heel wat jaren, 
zijn er nog nooit zoveel aanmeldin-
gen voor een tocht geweest. Daarnaast 
is er nog een aanvraag van een vereni-
ging die nog niet aangegeven heeft 
met hoevelen ze willen komen en in 
welke boot ze gaan varen. 
Tromp heeft in ieder geval geen boten 
meer ter beschikking. Alle C4’en en 
C3’en zijn inmiddels ingezet evenals 

twee wherry’s. We hopen dan ook dat 
de Zoete weer vaarklaar is tegen die 
tijd.

Er komen sowieso vier buitenvereni-
gingen met botenwagens die ergens 
moeten uitladen en onze eigen boten 
moeten ook nog ergens te water. 
Wat zijn we dus blij met de nieuwe 
steigers die dit alles veel beter moge-
lijk maken!

Vlothonden
Behalve een oproep voor mensen 
die i.p.v. bardienst ons willen helpen 
vragen we ook aan de vaste roeiers 
van de zondagmorgen om rekening te 
houden met een enorme drukte op de 
steigers. 
17 boten liggen niet zomaar op 
een goede plek aan de steiger, dus 
we hebben dringend behoefte aan 
vlothonden. Hiervoor hebben we 
zeker 5 mensen nodig tussen 7.30 en 
9.30.

Oversteek-brigadiers
Verder hebben we voor de oversteek 
van het Amsterdam-Rijnkanaal bij 
Nieuwersluis 2 mensen nodig, tussen 

ongeveer 10.30 en 12.00, die de roei-
ers begeleiden bij het op tijd veilig 
oversteken van dit drukke kanaal. 

Bij Weesp hebben we 3 mensen nodig 
(bij de oversteek vanaf Abcoude naar 
Smal Weesp) tussen ongeveer 13.00 
en 15.00. 
Het is moeilijk te zeggen hoe laat 
de roeiers zullen passeren omdat 
het afhangt van het tempo waarin 
er geroeid wordt en hoeveel tijd er 
gepauzeerd wordt. 
Je kunt je inschrijven voor deze 
klusdiensten via de site of via een 
mailtje naar klusdienst@ctromp.nl of 
de toercommissie: toercommissie@
ctromp.nl 

Pannenkoekentocht ging prima
Door alle drukte zou je bijna vergeten 
dat we een geweldige pannenkoeken-
tocht hebben gehad. 
Met 9 boten en 39 deelnemers welis-
waar niet de grootste opkomst, maar 

niet minder gezellig. Er waren ervaren 
roeiers, maar ook mensen die nog 
niet zo heel lang roeien. 
Het weer was niet echt heel warm en 
zonnig, maar gelukkig wel droog. 
Onze dank voor de enthousiaste reac-
ties. Hier doen we het tenslotte voor: 
veel roeiplezier voor iedereen. u

Hetty Goutier / toercommissie

Prestatietocht in voorbereiding
Drukte op de steigers, vlothonden gevraagd

TOERCOMMISSIE

Oversteekplek Amsterdam-Rijnkanaal bij 

 Nieuwersluis.

Kaart met een gedeelte van het gebied waar geroeid wordt tijdens de prestatietocht.

 ga naar volgende pagina ga naar inhoudspagina
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In het laatste TrompMagazine van 
2016 heb ik geprobeerd uit te leg-
gen hoe het jeugdplan eruitziet. Nu, 
ruim twee jaar later eens kijken wat er 
gebeurt?

Naar aanleiding van het plezier dat 
iedereen had bij de afsluiting van de 
basisinstructie van 4 weekends voor 
de nieuwste lichting Trompjeugd op 2 
juni op een stralende warme zondag 
met omslaan- en inkliminstructie! 
Het verloop van de instroom van de 
jeugd volgens het plan zoals Ingrid 
 Reijnen het mij twee jaar geleden heeft 
uitgelegd.

Ik vraag Barend Hupkes hoe het bij 
hem gegaan is bij Tromp.
Een jaar geleden is hij op de leeftijd 
van 14 jaar (bijna 15) lid geworden 

en begonnen met de basiscursus.
Deze bestaat uit 4 weekends, zowel 
zaterdag als zondag van 16.00 tot 
18.00 uur.
Begin: theorie, daarna ergometer, 
daarna de boot in, vaak al de eerste of 
zeker de tweede les. Instappen in een 
skiff en vastgehouden vanaf de kant, 
daarna aan een touw een eindje weg 
en weer teruggetrokken worden.

Aan het eind van deze 4x 2 uur les 
gaan deze leerlingen in een skiff tot 
aan de Eerste Brug en in een C4 tot 
aan Trompeiland!

Barend heeft de basiscursus in 2018 
gedaan en heeft na de basis gekozen 
voor competitieroeien, en niet het 
wedstrijdroeien. Op de laatste zondag 
worden ploegjes gevormd die bij 
elkaar passen voor in de C4. Hij traint 
elke zaterdag, en de donderdagavond 
komt daarbij in het zomerplan. De 
wedstrijdroeiers trainen wel 5x per 
week. Deze keuze maken ze ongeveer 
een maand na de basiscursus. In dit 
eerste jaar moeten de competitieroei-
ers enkele wedstrijden roeien in de 
C4 in de DiNHo-jeugdcompetitie. 
Bij de Jeugdhead in Amsterdam 
zijn prijzen in de wacht gesleept en 
Barend heeft met zijn C4 de Spaarne 
Lenterace gewonnen! 

Als het jaar om is komt er een nieuwe 
lichting voor de basiscursus, en 
Barend en zijn jaargenoten worden 
dan ingeschakeld voor de instructie 
in deze basiscursus. Ze gaan mee in 
de C4’en als leider en begeleiden 
deze beginners ook weer verder op de 
donderdagavonden na afloop van deze 
basisweekends.

Intussen is hij zelf bezig voor de vaar-
digheidstest in de skiff in juli.
De basiscursus is dit jaar ook weer 
afgesloten met oefenen in omslaan en 
vooral ook weer in de boot klimmen. 

Allerleukst was dat er twee vaders zijn 
aangespoord om maar eens te probe-
ren wat hun kinderen moeten doen. 
Dankzij de Johanna en Trijntje leverde 
dit de volgende beelden op:
Oei, oei …    

Redactie / Yolande Krooshof

Jeugdroeien, hoe gaat dat nu?
Plezier voorop, welkom bij Tromp

Thysa Smet en Barend Hupkes

JEUGDROEIEN

 ga naar volgende pagina ga naar inhoudspagina
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... vliegles?
 

en de smaak te pakken! (vader van 
Barend)

De nieuwe groep is donderdagavond 
13 juni na dit interview vol goede 
moed op pad gegaan, met Barend als 
een van de meer ervaren roeiers op 
slag in de Houtebeen. Pieter Berkel 
(en Anneke Verdam) als hulpin-
structeur van Menno Proper moest dit 
keer wel even zijn manschappen leren 
 kennen en uitvogelen hoe het nu zat. u

Roeiers van 2018 en van een maand in overleg, 

wie met wie en waarin … en op pad! 

vervolg van pagina 13

Het blijft telkens schaven aan je tech-
niek. Af en toe maar eens een ander 
vragen of er nog verbeterpunten zijn. 
Je kan lekker met een ploegje gaan 
roeien of eens in je eentje eropuit
in de skiff. En doe ook maar eens mee 
met zo’n gezellige Tromp-toertocht.
Wil je je eigen kunde en kracht 
meten, dan is er maar één keus (zou 
George adviseren): doe regelmatig 
mee aan de Brug tot Brug Race, een 
Tromp-wedstrijd voor beginners en 
voor wedstrijdroeiers. u

Van de commissaris opleiden
Leve de instructeurs. Zonder 
jullie - volgens mij geven op dit 
moment zo’n 50 leden van Tromp 
in hun vrije tijd instructie - zou 
Tromp niet de bloeiende vereni-
ging zijn die ze is. Iedereen moet 
léren roeien. In C1, ploegen, glad 
en boord. Dus iedereen moet les 
krijgen. Instructeur word je op 
Tromp door het te doen: iedereen 
komt met lesgeven in aanraking, 
want voordat je in glad mag 
afroeien heb je de TIC gevolgd en 
ten minste 25 lessen gegeven aan 
beginners. Het mooie is dat we 
terughoren van die zogenoemde 

TIC’ers, dat ze zelf beter zijn gaan 
roeien omdat ze door het lesgeven 
zien hoe lastig het in het begin 
is. Dat je dus niet op alles tegelijk 
kunt letten. Lesgeven en zelf les 
krijgen blijkt dan ook de beste 
én snelste manier te zijn om het 
roeien onder de knie te krijgen. 
Uit het bestand van TIC’ers, dat 
zorgvuldig door Nelly Kostelijk 
wordt opgezet en gemonitord, 
blijven gelukkig altijd  mensen 
langer omdat ze het zo leuk vin-
den om anderen te leren roeien. 
Vanuit het bestuur worden jullie, 
de instructeurs, dan ook buiten-
gewoon gewaardeerd en orga-
niseren we diverse activiteiten 
om jullie te ondersteunen en je 
nieuwe, andere manieren van 
lesgeven aan te reiken. 

Verschillende instructeurs?
Als ik de verhalen van roeiers 
hoor, valt het me altijd op dat we 
dat vooral met elkaar doen. Van de 
ene instructeur leer je dit, van de 
ander hoor je dat. Soms lijkt het 
wat tegenstrijdig, maar uitein-
delijk blijkt dat we allemaal een 
stukje van de vaardigheidspuz-
zel leggen. Net een ander ac-
cent, een andere toon, een ander 
aandachtspunt kan een begin-
nende roeier over de ik-heb-het-
door!-drempel krijgen. En niet 

te vergeten de instructeurs van 
het zomer/winterplan, die voor 
de nodige kilometers zorgen. Ik 
ben dan ook heel blij dat we als 
instructeurs elkaar regelmatig 
ontmoeten, ervaringen uitwis-
selen en veel plezier hebben. Dank 
jullie wel! u

JEUGDROEIEN INSTRUCTIE/COACHING
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Deze maand is in de kelder van het 
raadhuis een tentoonstelling te 
 vinden over ontwerpen van Dudok.

Een van de tentoongestelde 
 tekeningen valt op doordat de loods 
van Cornelis Tromp is afgebeeld op 
een wijze die we mogelijk nog niet 
eerder hebben gezien.
De redactie ging, op aanwijzing van 
Arnoud Carp die de tentoonstel-
ling bezocht, ook even daar langs. 
De redactie werd uiterst vriendelijk 
geholpen door Philippine Mochel 
– verbonden aan het Dudok Architec-
tuur Centrum – die ons een digitaal 
bestand toestuurde.
De vermelding van de tekening is: 
W.M. Dudok, Ontwerptekening Clublokaal 
roeivereniging Tromp.
Reproductie van originele ontwerptekening, col-
lectie Het nieuwe Instituut / DUDO_t197.
De redactie hoopt later nog meer in-
formatie te krijgen over dit ontwerp.

Onze roeivereniging werd opgericht 
in 1936. Het Hilversums Kanaal was 
toen bijna klaar (1938). De sport-
haven met loodsen en het paviljoen 
en de bouw van onze oorspronkelijke 

loods werden in dezelfde periode 
opgeleverd. Daarna volgde de bouw 
van het huidige ‘Huisje Aukema’, voor 
de bootsman Heinri Aukema.
De botenloods op Tromp werd later 
nog een paar keer uitgebreid. In de 
loods is dat nog zichtbaar.

Lang bestaat al de discussie of onze 
oorspronkelijke loods een ontwerp 
is van Dudok. Hein Valkenburg die al 
heel lang Tromp-lid is, heeft ooit laten 
weten dat de loods een kopie is van 
een loods van Triton (ook vermeld 

volgens hem in een uitgave van een 
lustrumTrompet uit 1941).
‘De loods is door Tromps eerste 
voorzitter Damsté en de toenmalige 
directeur P.W. Groote uitgekozen uit 
een aantal bekeken roeiloodsen. Onze 
loods is daardoor ook niet in het 
bestand van de rijksgebouwendienst 
opgenomen’.
Op pagina 62 van het Lustrumuit-
gave Driekwart Heel (Tromp 75 jaar) 
wordt de loods ook genoemd.
Opvallend is nu dat de nu tentoon-
gestelde tekening heel erg lijkt op de 

huidige oude loods, maar ook daarbij 
een clubruimte toont boven op de 
loods zelf met een balkon. Bij navraag 
bij Hein Valkenburg hoorden we dat 
rond 1947/1948 inderdaad een plan 
heeft bestaan om dit ontwerp voor 
een ‘clublokaal’ uit te voeren, maar 
dat vervolgens bleek dat het funda-
ment van de loods hiervoor niet sterk 
genoeg was. u
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Dudok en Tromp

Bron: Foto’s uit collectie Publieke Werken



19

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  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                          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 (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 (2019-5)

NIEUWE LEDEN

Nieuwe jeugd- en juniorleden die in de instructie 
kwamen:
Tein Teutelink  2008
Koen Keetman  2004
Suus-Anne Kruithof  2004
Cato Oldenburg  2002

Nieuwe seniorleden die in de instructie kwamen:
Pauline Wessels  1962
Joost van Wijk  1986
Yahia Sherbini  1992
Sebastiaan Neeteson 1980
Suzanne van Lier  1965
Margot Padt  1962
Susanne van der Sanden 1984
Yvonne de Jager  1957
Anne Kooij  1957
Alberta Dorreboom  1957
Susan van Ee  1968
Mirjam Schmidt  1966
Maartje Berkelmans 1970
Marcus Pinzani  1973
Anneke Stegenga  1954
Willeke ter Kuile  1964
Michel Vlaanderen  1964
Marjan Hofkes  1963

Nieuwe leden met roeiervaring:
Jan Willem Klein Willink 1969
Renée Jonkman  1954
Robert Jonkman  1950

Welkom en veel roeiplezier!

Evert Kruithof

LEDENADMINISTRATIE
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NIEUWS VAN DE 
LEDENADMINISTRATIE (2019-5)

OPZEGGINGEN 

Gewoon-lid  Lid vanaf
Pascale Vos  2017
Mariska Joosten  2009

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
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Schitterend.

Foto: Marcel Steinbach
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