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Een van de opvallendste activiteiten was 
deze maand de familie-BBR. Het speciale 
feestcomité had ervoor gezorgd dat de 
deelnemende teams een (zelf)gebakken 
taart mochten inbrengen. Dit resulteerde 
in een aanbod van 19 taarten, zoet en 
hartig. Drie taarten waren favoriet naar 
het oordeel van de jury. De bakkers hier-
van kregen bij de borrel een leuke attentie 
aangeboden.

Zoals te lezen valt is de commissaris 
materiaal druk bezig om de nieuwe inde-
ling van boten in en buiten de loodsen tot 
stand te brengen. Dat dat een beetje tot 
gezoek leidt voor de roeiers is begrijpelijk.

Aandacht voor de kwaliteit van de vloot 
blijft een aandachtspunt van het bestuur.
De voorzitter schrijft hierover ook in zijn 
‘uit de stuurstoel’.
De MAC-adviescommissie heeft intussen 
al haar advies voor 2019 voorgelegd aan 
de leden en vervolgens aan het bestuur.
Daarmee is ook het definitieve advies te 
lezen via de Tromp-site bij ‘bibliotheek’ 
en het kopje  ‘ALV’.

                pjb
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Op 8 september trapten we het roeiseizoen af 
met de familie-BBR, dit jaar gecombineerd met 
een borrel waar we met elkaar konden terugblik-
ken op onze vakanties en plannen maken voor het 
najaar. Intussen is er aan alle kanten hard gewerkt. 
De instructie van de jeugd mag zich verheugen in 
voldoende instructeurs, de ledenwerkplaats draait 
op volle toeren en ook de wedstrijdsectie start weer 
op. Nieuwe talenten worden opgeleid en waar dat 
toe kan leiden hebben we op de WK roeien gezien. 
Afgelopen weekend werd oud-Tromp-roeister 
Veronique Meester tweede in de 4- en Bjorn van 
den Ende tweede in de 8. Uitstekende prestaties die 
uitzending naar de Olympische Spelen van Tokio 
volgend jaar betekenen.
Daarnaast staat ook de FISA Masters voor de deur en 
dus hebben veel masters stevig doorgetraind deze 
zomer.

Ook bestuurlijk is er flink gewerkt. Jan Brugman is 
inmiddels ingewerkt als penningmeester en mag 
meteen aan de bak voor de begroting voor 2019, 
waarvoor onder andere het Mac-advies reeds is 
aangeleverd. Jullie hebben daar allemaal al ken-
nis van kunnen nemen. Ook volgend jaar zal weer 
een substantieel aandeel van de kosten bestaan uit 
aanschaf van roeimateriaal. Tegelijkertijd is de speel-
ruimte voor andere zaken, naast de ‘standaarduitga-

ven’ beperkt. Dat is een rechtstreeks gevolg van de 
investeringen die gepleegd zijn aan verbouwing van 
de soos, de steigers en de botenopslag. De verstrekte 
leningen hiervoor betaalt Tromp in vijf jaar terug 
en dat betekent dat we ‘scherp aan de wind varen’. 
Tegelijkertijd kunnen we zien aankomen dat er bin-
nen een jaar of drie een vervangingsgolf aan komt 
voor onze boten. 

Vervolgens willen we kijken hoe we de levensduur 
van de huidige vloot kunnen verlengen door ge-
richter en structureler onderhoud te plegen. Dat kan 
betekenen dat de onderhoudskosten kunnen stijgen, 
maar dat de vervangingspiek daarmee afvlakt.
We willen met dat structurele onderhoud zo snel 
mogelijk starten. Dat betekent echter wat voor de 
mankracht. We zijn nu aan het onderzoeken of we 
door het gerichter inhuren van een externe betaalde 
kracht, die aangestuurd wordt door de materiaal-
commissaris dit specifieke onderhoudswerk kunnen 
oppakken. Natuurlijk kan dit niet zonder de huidige 
actieve ledenwerkplaats.

Ook zijn er verder op bestuurlijk vlak wat verande-
ringen op til. Voor Ton Keetelaar wordt het steeds 
lastiger om zijn teruglopende zicht te compenseren 
met zijn inzicht. Om die reden wil hij in november 
aftreden. Ondergetekende zal in april reglementair 

aftreden, en dat betekent dat er twee bestuurs-
functies vacant komen. Voor zowel de functie van 
commissaris recreatieroeien als de voorzittersfunctie 
zijn mensen gepolst. Natuurlijk kan het zijn dat er 
mensen zijn die ook graag gepolst willen worden, 
maar die wij niet kennen. Schroom dan niet en 
laat het ons weten. Het bestuurswerk is boeiend en 
leerzaam! 

Het gaat goed met Tromp en dat komt ook en vooral 
omdat er steeds meer mensen zijn die een bijdrage 
leveren aan alle taken en werkjes die op de vereni-
ging moeten gebeuren om het voor iedereen een 
prachtige plek te laten zijn. Het bestuur heeft zich 
de komende tijd ten doel gesteld dat ieder Tromp-
lid enthousiast wordt om, hoe klein ook, een 
bijdrage te leveren aan Tromp in de vorm van een 
werkje of klus, dat die persoon weinig moeite kost 
maar veel bijdraagt aan het florerende verenigingsle-
ven. Het zal de verenigingszin vergroten en hopelijk 
ook de trots op je club!

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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Even nog puzzelen
 
Iedereen die met regelmaat roeit, 
heeft even moeten zoeken. 
Opeens liggen boten op een  andere 
plaats en blijken de riemen ook 
 ergens anders te liggen.
De herindeling van boten in de 
 loodsen is in volle gang.
 
Eens in de zoveel jaar is een herin-
deling nodig, omdat de samenstelling 
van de boten verandert. 
 
Met het gereed komen van de berging 
langs het kanaal (de T-tribune), was 
het tijd om die verandering in te 
 zetten.
Een enorme operatie met vooraf veel 
denkwerk en tijdens de veranderingen 
veel aanpassingen.
Er zijn vele factoren die leiden tot een 
andere ligplaatsen voor boten.
Naast boten en riemen, worden ook 
de bordjes verplaatst en zal het af-
schrijfsysteem aangepast worden.
 

Het doel mag duidelijk zijn.
Instructie-, wedstrijd-, recreatieboten 
boten komen in groepen bij elkaar te 
liggen. Boten die beter bestand zijn 
tegen het weer komen onder een 
afdak te liggen. En kwetsbare boten 
worden ontzien door ze apart neer te 
leggen. 
Ook wordt gekeken naar gewichts-
klasse en gemak waarmee boten in- 
en uitgetild kunnen worden. 
Uiteraard sta ik altijd open voor sug-
gesties en vind ik het fijn als iemand 
even komt assisteren.
 
De leden van de ledenwerkplaats zijn 
een geweldige steun, en ook tijdens 
de werkzaamheden, bieden leden 
spontaan een helpende hand.
Dank voor jullie begrip, meedenken 
en inzet!

Nog even puzzelen en dan kunnen we 
weer voor jaren verder.

Riemen 
beplakt?
Een 
aantal 
nieuwe 
riemen 
wordt in 
het najaar 
niet 

geschilderd maar voorzien van een 
oranje en blauwe folie.
Een folie die ook op auto’s zit en goed 
te plakken is. 
Gedurende het najaar kijken we naar 
de duurzaamheid hiervan. 
Leuk om te weten en interessant om 
over na te denken.

Roeigroet Reinout
commissaris.materiaal@ctromp.nl

Chris Fahner 

Kijken! kijken! kijken!

Roeien is leuk, maar kijken is nood-
zakelijk. Wij, Anton Moll van Charante 
en ik, hebben dat ondervonden.
Bij het roeien in een 2- keek ik op 
een rustmoment niet achterom, maar 
hoorde wel ineens krak. We zaten 
ineens tussen paaltjes. Gelukkig niets 
te zien. Lekker doorroeien en eenmaal 
terug de boot op zijn kop afgedroogd 
en op zijn plaats gelegd.
We waren blij dat het zo goed afge-
lopen was. Niet goed gekeken dus. 
Behalve een oplettende roeier, die ook 
een kraakgeluidje had gehoord. Van 
hem kreeg ik een boos mailtje. Water-
keringrand stuk, deuk in een rigger 

BESTUURSMEDEDELING

Reinout van Vliet

Bericht van de
commissaris 
materiaal 

MEA CULPA

Schades 
Met deze rubriek wordt inzicht 
gegeven in de schades die aan 
boten worden veroorzaakt, vaak 
vermijdbare schades.
Als roeiers kunnen we lering 
trekken uit deze  calamiteiten 
en daarom vragen we de 
 veroorzakers hierover een toe-
lichting te schrijven wat er fout 
ging en hoe men kan voorkomen 
dat dit nog eens gebeurt.
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en geen schade gemeld. Intussen heb 
ik het wel gemeld en excuses aan-
geboden. Ik had bij het afdrogen en 
opbergen beter moeten controleren.
Met een dankje aan: Jan, Tanja en 
Reinoud

Jacques Ahlrichs

Over de rechter schouder 

Maandag 1 juli 2019
Het zou een prachtige dag worden. 
De avond daarvoor kregen we nog 
een mailtje om op maandagmorgen 
eerder naar Tromp te komen. Het zou 
wat rustiger op het kanaal zijn en niet 
zo warm.
Om 8.15 uur werden we door Cor 
Perrier ingedeeld. Twee 4- zouden 
het worden. Ik werd ingedeeld in De 
Vries, samen met Richard, John en 
Roelien. ‘Kun jij sturen’, vroeg Cor. 
‘Ja, prima’, antwoordde ik. Na 35 
jaar roeien bij Tromp moest dat wel 
lukken. We hadden er zin in. Met 
een lekker tempo roeiden wij tot de 
molen. Na wat gedronken te hebben, 
roeiden wij weer terug. Met een rus-
tig tempo onder de Tweede Brug door 
en vervolgens rustig de bocht in langs 
Tromp-eiland richting Tromp. 
We kwamen net voorbij Tromp-eiland 
en het rechte stuk kanaal lag voor ons. 
Ik keek nog over mijn linkerschouder, 
maar zag niets aankomen. ‘Pak hem 

op’, hoorde ik in de boot, maar het 
was te laat. De prachtige dag werd een 
rotdag. Had ik ook maar over mijn 
rechter-schouder gekeken. Nadat wij 
door de bocht naast Tromp-eiland wa-
ren gevaren, zat ik te veel op het mid-
den van het kanaal. Opzet nee. Grove 
schuld nee. Gewoon niet voldoende 
uitgekeken.
Met een klap roeiden wij tegen De 
Bitter aan, die vanuit Tromp richting 
Tweede Brug ging.
De waterkering van de De Bitter raak-
te de bakboordtrekstang van plaats 2 
waar Roelien zat. Later bleek dat de 
stang iets was verbogen. Door de klap 
kwam de handle van haar riem naar 
haar toe en drukte haar achterover 
en kwam zij met haar rechterzij op 
de rand van de boot te liggen en in 
een flits rolde zij uit de boot. Ze kon 
zich gelukkig na enige moeite tussen 
de riggers aan de boot vastklampen. 
‘Hoe gaat het’, was het eerste wat we 
vroegen. ‘Ja het gaat goed, ben alleen 
mijn zonnebril kwijt.’
Van de Bitter was een stuk van de 
waterkering losgeraakt en lag in 
het water. Roelien be-sloot om naar 
Tromp-eiland te zwemmen, om daar 
makkelijker in de boot te stappen. Op 
de zwemweg daarnaartoe pakte ze 
ook het afgebroken stuk van de water-
kering uit het water. 
Van één van de roeiers van De Bit-
ter hoorde ik in de soos dat zij toch 

een tik van het blad in haar rug had 
gekregen.
Tjonge, wat voelde ik mij rot en wat 
was ik geschrokken. In het laatste stuk 
naar Tromp was het stil in de boot.
Het was toch niet zo’n mooie dag. 

Ervaring van Fred van de Biezen
augustus

Geen schademelding?

De Claes is een fijne boot waar ik, 
en velen, graag in vaar. Laat maar in 
het water, ik neem hem wel over; ik 
had hem afgeschreven en bevestigd. 
‘Hij heeft een flinke afwijking naar 
stuurboord dus dat is nogal wat cor-
rigeerwerk tijdens het roeien.’ zei de 
roeier bij het uitstappen. Dat had ik 
nog nooit meegemaakt bij deze boot 
en nam de boot over. Controleerde de 
riemen en of de overslagen goed vast 
zaten. Het zal wel meevallen dacht ik.

Maar het viel helemaal niet mee! 
Bij het roeien koerste hij sterk naar 
stuurboord. Van buiten kon ik geen 
oorzaak ontdekken en ik ging na 50 
meter maar weer terug om de boot 
uit het water te halen en eronder te 
kijken. Mijn leerlingen konden het 
verder zelf wel even runnen met hun 
skiffles. Met hulp de boot uit het 
 water gehaald en op bokjes gelegd. 

De vin was helemaal krom verbogen 
en bovendien ook nog eens getor-
deerd. Daar is dus niet mee te roeien 
en nu snapte ik de koersafwijking. Het 
moet een flinke klap geweest zijn. De 
metalen vin buig je niet zomaar om.

Boot schoongemaakt, in de loods 
gelegd en het schadeboek ingevuld. Ik 
rond de schademelding af met: ‘boot 
uit de vaart’. 

Reacties van de vrijwilligers in de 
werkplaats:
‘Vreemd dat jouw voorganger bij het 
in het water leggen niet gezien heeft 
dat het vinnetje ‘ietsje’ scheef staat 
en waarom degene die zaterdag met 
de Claes roeide ook dezelfde klacht 
had en waarom dat niet gemeld is. 
We blijven altijd heel benieuwd hoe 
de schade is ontstaan en waarom dit 
niet gemeld is. Dit zou ook preventief 
kunnen werken en een leermoment 
kunnen zijn.’

‘Vinnetje mag nooit aan de boot 
worden gebogen maar eerst gede-
monteerd om te richten. Meestal kan 
dit, maar bij een verbogen vinnetje 
moet altijd wel gekeken worden of de 
schade beperkt is tot het vinnetje en 
of niet ook de vinkast is beschadigd.’

‘Claes vinnetje vervangen, was on-
herstelbaar verbogen over meerdere 

 ga naar volgende pagina ga naar inhoudspagina
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vlakken en toonde een flinke bescha-
diging in de leading edge die alleen 
door impact met metaal kan zijn 
ontstaan. Onbegrijpelijk, dat de boot 
zonder schademelding terug in de 
loods is gelegd.’

Gevolgen
Reparatietijd vrijwilligers ongeveer 
één dagdeel en de boot paar dagen uit 
de vaart.

Louis de Wiljes
september 

Eerste brug

Er is op woensdagavond 8 mei een 
ongeluk gebeurd bij de Eerste Brug. 
Hans de Ridder en Louis de Wil-
jes roeiden in Schram in oostelijke 
richting en waren net onder de brug 
door bezig terug te keren naar de 
stuurboordwal. Daan Lyklema roeide 
in Thomas in westelijke richting tegen 
de ondergaande zon in. Doordat we 
niet goed hebben uitgekeken en te 
veel in het midden van het kanaal 
roeiden, zijn we gebotst, waardoor de 
bakboordriem van Thomas brak. Dit 
spijt ons erg. Beide partijen hadden de 
juiste papieren voor het roeien in hun 
boot. Er is niemand gewond geraakt. 
We hebben geleerd, dat een ongeluk 
in een klein hoekje zit.  u

MEA CULPA IN MEMORIAM

 www.ctromp.nl

Jankees van Hasselt    4/8 1935 - 4/9 2019

(...) Jankees en ik waren al jaren bevriend met elkaar.

Beiden begin jaren 70 lid van Tromp geworden.
Met de opkomst van het veteranenroeien hebben we samen 
met de oud-wedstrijdroeiers in talloze combinaties
wedstijden geroeid in de acht: Head, Spaarne, Heineken, 
TBR, Zwartewater, Batavieren Race, etc.
In die tijd werden de onderlinge banden in onze roeigroep 
steeds hechter, maar ook altijd kritisch over elkaar.
Vooraf in de kleedkamer veel geleuter over kwalen c.q.
toenemende fysieke beperkingen. Bij de koffie na de outing 
meer de geopolitieke of filosofische beschouwingen en 
natuurlijk onderlinge grapperijen.

Jankees heeft vanaf 2015 tot zijn grote ergernis het roeien
lang moeten missen. Hij werd slachtoffer van een ongeloof-
lijke reeks kwetsuren, die steeds weer, na een soms redelijk 
herstel, weer opnieuw in andere vorm toesloegen.
Bij talloze gezellige bezoeken werd zijn ijzeren wilskracht
duidelijk, gepaard aan een sterk karakter en emphatie ge-
voel. Hij miste het roeien zeer en maakte zich grote zorgen 
over zijn teruglopende conditie. Gelukkig heeft hij toch nog 
een aantal keren met ons mee kunnen roeien.

Maar in april 2017 sloeg het noodlot opnieuw toe en was 
het begin, naar later zou blijken, van een nieuwe cyclus van 
kwaadaardige terreur aan schildklier, stemband en longen 
en een tragische val in zijn voortuin met een gebroken 
heup.

Jankees was in de periode april 1987 april 1993 voorzitter
bij Tromp, ik zat in die tijd vanaf april 1986 in het bestuur.
Dat was een hectische bestuurstijd, vooral door de brand 

van de prachtige soos, vele 
trofeeën en persoonlijke 
foto’s gingen in vlammen 
op. Er was veel werk te doen 
puinruimen en plannen 
maken voor de nood- en 
definitieve soos.
Door het bestuur en bouwcie 
werd al snel besloten voor 
de bouw van een nood- 

 voorziening. In een tumultueuze ledenvergadering in 
april 1989 heeft de ledenvergadering fiat gegeven aan het 
 bestuur voor de planontwikkeling voor een nieuwe soos.
Jankees heeft daarbij bedongen dat er eerst met de gemeente 
een akkoord moest zijn voor aankoop van het Tromp terrein 
inclusief de opstallen. Dat is gelukt. In december 1989 is de 
ontwerpkoopakte met de gemeente getekend en in 1990 door 
de gemeenteraad bekrachtigd. Dat proces is onder leiding 
van Jankees zeer succesvol tot stand gekomen.

Hij was voor Tromp een icoon met kennis, kunde en het 
karakter van een sublieme doorzetter. Zeer sociaal en een
bron aan bestuurservaring. Tromp heeft een bijzondere 
vriend verloren maar laten we  zijn geest 
levend houden.
José, het is bijzonder zwaar je lief 
Jankees te moeten verliezen, je hebt 
ongelooflijk je best gedaan hem te
ondersteunen en te helpen in zijn 
 voorbije zware perioden.

Jaap van der Weele

(gedeelte overgenomen uit de afscheidsrede - red.)
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Handdoekenverzadiging op Tromp
Auteur: webredactie

Er zijn veel gulle gevers die hun oude 
(soms zo goed als nieuwe) hand-
doeken schenken aan onze roei-
vereniging. Heel fijn om altijd een 
handdoek bij de hand te hebben om 
de boot te drogen/schoon te poetsen. 
Inmiddels hebben we handdoeken 
genoeg voor de komende tien jaar, 
zelfs als het bestuur zou besluiten om 
een tweede vloot aan te schaffen. We 
hopen dat iedereen een andere goede 
bestemming voor zijn oude hand-
doeken kan vinden. u

Bokjes op de steiger
Auteur: TrompMagazine-redactie
Zou het niet handiger zijn als het 
kunststof steigergedeelte voor de 
loods vrij blijft van de bokjes en er 
ruimte is voor de riemen van aanleg-
gende en vertrekkende boten? u

Kozen de Fransen er in 2018 voor 
om hun aanwezigheid op diverse 
manifestaties duidelijk te maken door 
het dragen van Les Gilets Jaunes naar 
voorbeeld van Tromp? Immers al vele 
jaren dragen de vrijwilligers tijdens 
de Tromp Boat Races hun gele hesjes 
om duidelijk te maken waarvoor zij 
staan. 

Je kunt ze aantreffen op het botenter-
rein, de vlotten en toegangswegen, of 
op bruggen en oversteekplaatsen. Als 
hulpvaardige, maar ook prettig stren-
ge gastvrouwen of gastheren. Om bij 
te dragen aan één gemeenschappelijk 
doel: het vlotjes laten verlopen van 
het elk jaar weer groeiende roeifestijn.  

Zo’n 150 hesjes zijn er nodig gedu-
rende het derde weekend in oktober, 
om de diverse posten te bezetten op 
zaterdag en zondag. We zijn er best 
trots op dat elk jaar weer veel deelne-
mers en bezoekers de weg naar het 
Hilversums Kanaal weten te vinden 
om hun 5200 meter lange traject af te 
leggen. En dat we altijd veel compli-

menten mogen ontvangen voor het 
puike werk van ‘de hesjes’ 

Vooral voor nieuwe leden is het een 
leuke manier om deze kant van onze 
vereniging te leren kennen.  Door 
samen met – voor jou nog onbekende 
clubleden – een taak uit te voeren 
leer je snel meer leden kennen. Op 
het moment dat je dit leest, hebben 
ongetwijfeld al veel leden zich (weer) 
aangemeld om mee te helpen, maar 
laat dat je niet weerhouden om alsnog 
in te schrijven om deel uit te maken 
van de grote 
Tromp-ploeg die 
het ook dit jaar 
weer voor elkaar 
gaat boksen! Net 
als vorig jaar 
verwachten we 
weer zo’n kleine 
800 boten en 
1400 roeiers op 
het water. Om 
daarmee – na de 
CityRun – er de 
op één na groot-

ste sportmanifestatie van Hilversum te 
organiseren. 
Dus wie het hesje past trekke het 
aan.  Aanmelden is heel eenvoudig : 
klik op deze link en we ontvangen je 
gegevens.

De TBR-commissie
 u

DIVERS
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Marcel Peters

Manifestatie van de Gele Hesjes 
op 20 en 21 oktober ! 

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.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdT0tYug6NZ7NA-tZ5BL7JseN_f2btRu5JmyJjm-iMtKebxpw/viewform
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Over blaadjes strijken.

Er woedt op Tromp een strijkstrijd. 
Een strijd tussen draaiers en stayers. 
Tussen rekkelijken en preciezen, als 
het gaat om de manier, de techniek 
van strijken. Strijken is de manier 
om de boot achteruit te varen en te 
ronden. De beheersing van de kunst 
van het strijken is onontbeerlijk wil je 
met goed fatsoen en zonder schade de 
haven in- en uitvaren. 

Strijken is derhalve dus een van 
de vele elementen van het roeien, 
waarvan het prettig is als roeiers dat 
binnen de boot gelijk en op dezelfde 
manier doen. Je leert dan ook in de 
eerste les zowel Halen als Strijken. 
Halen verdient een aparte column, 
nu eerst het strijken. Maar voor dat 
ik dat doe, iets uit de strijkgeschiede-
nis. Ik beperk me in deze tot twee 
facetten daarvan want als ik alles op 
zou schrijven over de geschiedenis 
van het roeien in het algemeen en 
strijken in het bijzonder, heb ik een 
heel magazine nodig en dat mag niet 
van Pieter. Het eerste punt is dat nog 
niet zo lang geleden -  dat kan je nog 

zien bij sommige wherry’s - er nog 
geen overslagjes waren. De boel was 
gewoon open aan de bovenkant. Je 
legde de riem erin en als je het goed 
deed, bleef die daar gewoon tijdens 
je hele tocht of wedstrijd in liggen. 
De dollen van onze wherry’s zijn van 
kunststof, maar vroeger waren die 
van koper. En dat waren kwetsbare 
jongens. Die moest je met liefde en 
beleid en een juiste strijkinstructie 
benaderen.

Het tweede punt gaat over de vorm 
van de bladen. Ooit hadden we alleen 
de z.g. Maconbladen. Die vind je ook 
nog bij ons, namelijk bij de C-eentjes. 
Die bladen kenmerken zich door hun 
symmetrie.

Dan nu de moderne tijd. Daar zijn we 
ook op Tromp in terecht gekomen. 
En daarover werden schrijver dezes 
afgelopen week de oren gewassen. We 
hebben geen koperen dollen meer, 
maar wel dolpennen. Die zijn sterk. 
Die kunnen de kracht hebben van ste-
vige haaltjes en strijkjes. Die dolpen-
nen vinden het dolletjes als ze goed 
gebruikt worden. Maar er is nog een 

heel andere reden waarom die oren 
van mij zo rood waren. Namelijk, kijk 
je naar de bladen, dan zie je dat die 
asymmetrisch zijn. De bedoeling van 
roeien is dat het grote deel van het 
blad onder water is. Zowel bij halen 
als bij strijken. Draai je de bladen bij 
strijken om, dan steekt het blad, waar 
we het als roeiers toch van moeten 
hebben, voor het grootste gedeelte 
boven water uit.

Ben ik al aanschouwelijk genoeg? 
Zie je het voor je? Zo zou het ei-
genlijk moeten. Maar, we leren het 
onze roeiers ook anders. Wie nou de 
rekkelijken zijn en wie de preciezen, 
dat is iets voor aan de koffie. Ik zie op 
dit moment beide manieren gebezigd 
worden. De ‘draai’manier is voor de 
C1-roeier en voor de skiffeur, zeker 
in den beginne, handig omdat je dan 
makkelijker kan slifferen. Maar je blijft 
geen beginner. Dus ik ben wel be-
nieuwd hoe het zit met al die andere 
roeiers?

De uitdaging: probeer het eens uit. 
Stap in een boot en voel het verschil. 
Wat gaat beter voor jou en wat is be-
ter voor de boot? En zolang je er met 
je ploeg niet uit bent, zorg je in ieder 
geval dat jullie alle twee, vier, acht 
hetzelfde doen. En uiteraard met een 
uitgestreken smoel. u

Aiksas

Roeien met de riemen...
Roelien van Empel

De tuin en onderhoud

In augustus heeft de tuin na een 
prachtig voorjaar wat geleden onder 
de zomerhitte, al doen wij tuiniers 
ons best het er toch verzorgd en  
 vrolijk uit te laten zien. 
De komende maand ruimen we de 
dode boom bij het huisje van Aukema 
helemaal op: in het lavendelbed nu 
staat er nog een deeltje van de stam. 
Die hebben twee van ons vorige week 
afgezaagd, want de boom begon wat 
te wiebelen en we wilden ‘omvallen’ 
voorkomen. In het najaar komt er 
een nieuwe boom. Dat moet er eentje 
zijn die goed tegen droogte kan en 
die niet al te groot wordt, want het 
plekje waar hij komt, is niet groot en 
ook wat droog. Jullie zien het vanzelf 
gebeuren. 
Nu er geen hek meer is om het paar-
denweitje is er via het talud een min 
of meer vrije doorgang naar Tromp. 
Op 7 juli, toen het paardenweitje in 
gebruik was als parkeerplek, namen 
roeiers met hun bagage de kortste 
route, en hebben toen korte metten 
gemaakt met de net goed beginnende 
aanplant op die heuvel. Niet zo han-
dig helaas.
En opnieuw onze vraag: wie komt er 
meedoen met de tuingroep? u



HISTORIE

Aan de noordoostzijde van het eiland 
Rügen in de Duitse Oostzee bevindt 
zich een baai die ‘Tromper Wiek’ 
genoemd wordt. De naamgeving met 
Tromp doet vermoeden dat de naam 
iets te maken heeft met admiraal 
Tromp, in dit geval Cornelis.  Vader 
Maarten Harpertszoon Tromp heeft 
in ieder geval niet gevaren op de 
Oostzee.
Cornelis daarentegen is een tijdlang 
(1676–1678) in dienst geweest van 
de Deense kroon, waaraan hij de titel 
‘graaf van Syllisborg’ overhield.
Denemarken had het militaire over-
wicht rond de Oostzee en verkeerde 
vaak in oorlog met Zweden. In die 
tijd was het eiland Rügen in bezit van 
Zweden. Tromp had van Denemarken 
al ontslag verkregen in 1678, maar 
nam toch nog op 23 september 1678 
deel aan de aanval op Rügen door 
de keurvorst van Brandenburg om 
 Zweden van het eiland te verdrijven. 

Rügen is een eiland met vele inham-
men, open binnenwateren en boch-
ten (baaien); de namen voor deze 
 wateren zijn ‘Bodden’ en ‘Wieken’.

Op oude kaarten van dit gebied 
komt de naam ‘Tromper’ ook voor 
als ‘Trumper’. Een van deze kaarten 
dateert van 1610, ruim voor de tijd 
dat Tromp in deze contreien rondvoer. 
Ook een kaart uit 1633 en een kaart 
gemaakt door Blaeu in 1640 geven de 
naam ‘Trumper’ Wick aan. 

Cornelis voer in 1655 voor het eerst 
op de Oostzee met een vloot van 
acht schepen om tegen Zweden te 
vechten. En een jaar later, wederom 

onder bevel van Michiel de Ruyter, 
om de Zweedse blokkade van Dan-
zig te doorbreken (handelsbelangen 
natuurlijk).

Maar het lijkt erop dat Cornelis Tromp 
niet de naamgever is van de boven-
genoemde baai. Onwaarschijnlijk is 
het ook, omdat de aanval op Rügen 
zich afspeelde in een Bodden aan de 
zuidkant van het eiland, de Rügischer 
Bodden. Weliswaar dat de vloot die 
zijde van het eiland is gepasseerd.

Het woord ‘Trump’ is elders niet 
terug te vinden, ook niet de betekenis 
van dit woord. Opvallend is dat alle 
bochten in dit gebied zijn vernoemd 
naar plaatsen, bijvoorbeeld: Prorer 
Wiek, Prohner Wiek, Udarser Wiek.
Op een van de kaarten staat vermeld 
onder de naam ‘Trumper Wick’: 
sinus nautis valde formidabilis, wat 
 ongeveer betekent dat het een voor 
zeelieden zeer angstwekkende bocht 
is. 

9
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Redactie - pjb

Tromper Wiek
Een misterie op het eiland Rügen
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Het woord ‘Trumpf’ zou vertaald 
kunnen worden met ‘troef’. Soms 
wordt in sommige Duitse streken de 
‘f’ niet uitgesproken. De uitspraak van 
het woord Trumpf klinkt als volgt: 
‘trompf’. 

Nederlandse kaartenmakers gaven nog 
al eens hun eigen interpretatie van 
de bestaande namen. Misschien dat 
hierin het antwoord ligt?  u

Op nevenstaande kaart staat: t Peert.

Van geen peerd, paard is hierbij sprake.

In de slavische taal (Pools, Russisch) betekent 

‘perd’ kaap, een punt in de kustlijn.

VEILIGHEIDHISTORIE

 ga naar volgende pagina ga naar inhoudspagina

Hilversumse Roeivereniging Cornelis Tromp

HRV Cornelis Tromp
Vreelandseweg 56
1216 CH Hilversum

T: 035 6249433
E: info@ctromp.nl

GEBRUIK
JE TAG!

Tromp is net zo veilig als  
wij ons gedragen: 

sluit de deuren en het hek, ook als je niet zeker weet of 

je de laatste bent. Je kunt de hekken en deuren ALTIJD 

dicht doen. Van binnen uit zijn deze altijd te openen.  

Je kunt er dus altijd uit.

Met het gebruik van je TAG 
houden wij Tromp veilig!

1932-8320 TAG folder.indd   1-2 02-09-19   14:54

Zie de informatie op Tromp.
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Afgelopen donderdag hebben we 
heerlijk, maar zwaar geroeid.
Alleen Truus Dekker, Teuny Blokland 
en ik.
We zijn door het sluisje gegaan en 
toen de raaisloot in. Die zat vol wier 
(cabomba?).

Ik zat op boeg en heb me omge-
draaid. Eerst zat ik op mijn knieën te 
peddelen (zoveel gepeddeld dat ik 
nog steeds spierpijn heb op weinig 
gebruikte plekken).
Daarna maar op mijn zitvlak.
Gelukkig hielpen de anderen zoveel 
mogelijk mee met peddels en riemen 
en we hadden de wind mee.
We kwamen op een heel fatsoenlijke 
tijd (half elf) aan op de Vuntus. Tijd 
voor koffie, bij het bekende huisje.
Daarna naar de Eerste Plas. De wind 
was uit het noorden, dus het was 
 lekker rustig.
Een doorsteek via Het Anker naar de 

Drecht en wisselen bij het punt waar 
we bakboord uit moesten, naar de 
’s-Gravelandsevaart.
De wind was toegenomen en toen pal 
tegen, dus voor het sluisje weer een 
keer gewisseld. (pikhaak in de wal, 
om niet te veel terug te drijven).
De sluis stond open voor ons. Tot onze 
verrassing stond er een behulpzame 
meneer, die alle knoppen voor ons 
bediend heeft.
Het was ook een beetje het eigen-
belang van zijn ploeg (de kerkeboot 
van De Geeuw, die die ochtend in 
Muiden was begonnen en met een 
binnenschip het IJsselmeer was over-
gestoken).
Ze hadden net koffie gedronken bij 
Tromp en gingen via de Loosdrechtse 
Plassen naar de Vecht, waar het bin-
nenschip, hun overnachtingsplaats, 
klaar zou liggen.

Toen we weer terug door de eerste 
brug waren, maakten we de balans 
op. Wat een ideale tocht, voor een 
midweek-donderdag.
Om 9.15 uur de boot in, een interes-
sante route met veel natuurschoon en 
vóór 13.00 uur lag de wherry weer 
schoon en wel in de loods. u 

Nita Carp

Sterkte!
Roeien of peddelen

MIDWEEKROEIEN NIEUWS
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nieuws
snippers
Eerste boot in de ‘tribune’-loods
Rond 2 augustus werd de ‘tribune’ in 
gebruik genomen met het neerleggen 
van de eerste twee.

Douche-update
Auteur: Webredactie
De ART-douche (in het afschrijfhok) 
is de komende drie weken beschik-
baar als mannen-in-nood-douche.

Indoortraining oktober 2019 - 
maart 2020
Auteur: Wim ten Have, commissaris 
 wedstrijdroeien
Dinsdag 1 oktober starten we weer 
met de indoortraining. Dit jaar zal 
oud-Tromper Casper van Luyken de 
training verzorgen. Casper studeert 
fysiotherapie in Utrecht en is nu lid 
van Triton. 
Zie verder de Tromp-website.

Nieuwe foto’s op de fotowand
TrompMagazine-redactie
Vanaf heden zijn weer fraaie foto’s 
van Marcel Steinbach te bewonderen.

Gespot in de G&E-krant
TrompMagazine-redactie
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De weersvoorspellingen doen niet 
veel goeds verwachten voor donder-
dag 15 augustus, landelijke mid-
weekroeidag 2019: de buienradar 
geeft aan dat we regen krijgen, en 
buien met af en toe een klap onweer 
en wind van 16-22 knopen (4-6 
Beaufort). In de regen rijd ik naar 
Tromp, waar om halfnegen Maria 
Kruithof, Guus Bijl, Willemien Bel-
laart en Carla Rodenhuis mij staan 
op te wachten. Guus in korte broek: 
blote benen drogen sneller dan een 
lange broek.

Rond 10 uur arriveren we bij roei-
vereniging ‘Die Leythe’, waar we met 
koffie en allemaal lekkere dingetjes 
worden ontvangen door Jeanne, Arno 
en Tineke, het organiserend comité. 
Er zijn ploegen uit o.a. Delft, Alkmaar, 
Middelburg. De regen roffelt op het 
glazen dak van het verenigingsge-
bouw. Gelukkig zo’n beetje de laatste 
bui, de zon gaat schijnen en in no 
time worden zeven wherry’s – voor 
28 personen - in het water gelegd en 
steken we van wal. 
 

De tocht voert ons door Leiden, langs 
Oegstgeest, Warmond, de Kagerplas-
sen, Oud-Ade, Hoogmade, Leiderdorp 
en weer terug naar Leiden. Helaas ben 
ik vergeten de molens te tellen die we 
passeren; het zijn er heel veel. Of ze 
gebruikt worden als houtzaagmolen, 
korenmolen of als poldermolen is 
voor ons leken niet te zien. Mooi zijn 
ze wel. 

Midden op de dag leggen we aan 
bij de Lakenvelder boerderij “Boter-
huispolder” (www.boterhuispolder.
nl) van Fernand de Willigen (roeier 
bij Die Leythe), waar we onze lunch 
nuttigen.
 
De Willigen vertelt ons over zijn boer-
derij, die hij in 2014 heeft gekocht 
en waar hij samen met zijn zoon La-
kenvelder koeien houdt, in totaal rond 
de 60 vleeskoeien. De koeien worden 
bij een ambachtelijke slager geslacht 
en het vlees verkopen zij aan huis. De 
grond waar zijn koeien grazen pacht 
hij van boeren in de omgeving, en 
met de gemeente heeft hij een con-

venant voor natuurlijk beheer van de 
grond, gericht op het verhogen van 
de weidevogelstand. In het voorjaar 
broeden grutto’s en kieviten tussen de 
koeien op zijn land. 

Vanwege de toenemende wind 
snijden we een stukje af van 
de geplande route, en rond 17 
uur zijn we weer terug bij Die 
Leythe. De worden boten snel 
opgeruimd en dan aan de bor-
rel. Het organiserend comité 
heeft de plaatselijke Marok-
kaanse traiteur geplunderd. 
 
Heerlijke gegrilde olijven en di-
verse soorten humus en andere 
verrassende smeerseltjes staan 

voor ons klaar. 
Wát een fijne dag was dit. Uit de af en 
toe heel dreigende wolkenpartijen is 
nauwelijks enige regen gevallen. u

Nienke Feis

Landelijke Midweekroeidag 2019
Roeien in de buurt van Leiden



Jan Pieter van Dijke

Schade aan 
bakboordriemen

Het is opvallend dat veel bakboord-
riemen kapot gaan en geen stuur-
boordriemen.
De reden is goed verklaarbaar en alles 
draait om het goed stuurboordwal 
houden.
Hoe komt het tot deze schades en 
vooral waar?

Na de Eerste Brug en voor de Tweede 
Brug maakt het kanaal een bocht.
Als je dan niet goed oplet en naar je 
gevoel rechtdoor vaart, dan kom je op 
de andere helft van het kanaal. Is er 
dan een tegenligger, dan krijg je een 
aanvaring waarbij de bakboordriemen 
van beide boten elkaar raken.

Dus dames en heren let erop, juist bij 
deze bochten in het kanaal, om goed 
stuurboordwal te houden. En, je moet 
de bruggen ook dan nog in light 
 paddle passeren! u

veiligheidscommissie@ctromp.nl

Jan Pieter van Dijke

Onweer, wat doe je 
dan?

In het algemeen, houd het weerbe-
richt in de gaten en kijk af en toe naar 
de lucht.
Bij onweer of naderend onweer geldt 
een vaarverbod.
Kom je toch in het onweer terecht is 
het zaak zo snel mogelijk van het wa-
ter af te gaan, ga op het laagste punt 
van het terrein op je hurken zitten, 
liefst met je voeten tegen elkaar en je 
hoofd tussen de knieën.
Nu is dat op het kanaal erg lastig en 
kom jij en je boot er niet zo gauw 
zonder kleerscheuren vanaf.
Hoe dan wel?
Ga in elk geval niet midden op het 
water roeien, maar zo dicht mogelijk 
langs de kant en ga zo snel mogelijk 
terug naar de haven of een ander punt 
waar je wel makkelijk van het water 
kan en ga direct naar binnen of als het 
buiten is, maak je zo klein mogelijk.
Bliksem zoekt het hoogste punt en 
dat kan beter een boom zijn dan een 
roeier. u

Tillen
Het tillen van de boten mag beter.
Met regelmaat worden boten niet 
goed in en uit het water/stelling 
gehaald, maar ook de positie langs de 
boot is niet altijd zoals is aangeleerd. 
Er zijn een aantal video’s gemaakt in 
de loods, die een uitleg geven over de 
positie langs de boot, maar ook hoe 
de boot in en uit de stelling gehaald 
kan worden.
Steeds meer worden gladde boten aan 
de uiteinden gedragen. Dit lijkt goed 
te gaan, maar de boot is oncontroleer-
baar. De boot kantelt sneller en kan 
makkelijk uit de handen glijden als er 
plots iets gebeurt.
Daarom is het beter om de boot aan 
de boorden te pakken. Bij gladde bo-
ten kan je wel tillen bij de taften maar 
de regel is wel dat er omgepakt kan 
worden, van het taft naar een boor-
drand. Ook is mijn advies nog altijd 
om bij ongestuurde nummers iemand 
extra te vragen. Ook aan roeiers van 
privé-skiffs is de vraag of ze het goede 
voorbeeld willen geven. 

De C-boten en soms ook gladde bo-
ten, worden helaas nog aan de riggers 
getild. Dit mag echt niet!
Als een gladde boot aan de riggers 
uit het water wordt gehaald kan de 
rigger scheuren. Ook kan het vinnetje 
krom komen te staan of het roer raakt 
beschadigd.
Het is soms voor mensen zwaar en 
niet altijd makkelijk. Maar een boot 
moet rechtstandig in en uit het water 
gehaald worden. Vraag daarom om 
hulp, want vele handen maakt licht 
tilwerk.

BTW-bergingen
Er zijn drie plaatsen buiten de 
 loodsen, waar boten geplaatst zijn.
Dit zijn de BTW-bergingen. 

B is de berging naast de 
Botenloods ‘1’
T is de berging aan het kanaal 
(Tribune)
W is de berging naast de Werkplaats.

Binnenkort naast de bordjes aan te 
geven met een grote letter B, T of W.
Ook in het afschuifsysteem zullen de 
letters worden doorgevoerd.. u

commissaris.materiaal@ctromp.nl

[ BTW: niet te verwarren met 
Boten Toewijzing - (red) ]

13 VEILIGHEID MATERIAAL
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Reinout van Vliet

Bericht van de
commissaris 
materiaal 
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Op donderdagmorgen is het vaste 
prik dat de Leeuwenhart te water 
gebracht wordt. De roeiers op deze 
morgen zijn Paul Willemse en Wim 
Saarberg, beiden gecoacht door 
ART-instructeurs.

Voor Wim – rolstoelgebruiker – zijn 
er aanpassingen in de boot gemaakt 
aan het rolbankje. Doordat Wim maar 
gedeeltelijk zijn benen kan gebruiken 
om uit te trappen, is er een stalen veer 
aangebracht. Bovendien zit hij in een 
kuipstoeltje. Om in en uit de boot te 
komen wordt de beugel gebruikt.

Paul heeft minder beperkingen. Hij 
roeit ook mee met de maandagmorg-
engroep en kent daardoor ook meer 
Tromp-leden. Hij startte een paar 
jaar geleden met een vriend op de 
zondagmorgen. Na de proeflessen van 
Franny Lankreijer, Nico Verbeek en 

Michiel ten Brink en het halen van de 
basisroeidiploma’s kon hij zijn roei-
wereld groter maken. 

Wim blijft voorlopig een donderdag-
morgen-roeier, samen met Paul op de 
boeg. Wisselend is er een instructeur 
die meegaat als stuur, Nico of Michiel. 
Wim roeit op Tromp sinds vorig jaar 
mei. Een grotere afstand roeien, dan 
tot aan het vissersplaatsje, kost
hem helaas te veel energie.
Hij is wel iemand die zo lang moge-
lijk zonder hulpstukken wilde lopen 
en pas toen het minder ging een stok 
ging gebruiken.
Wim maakte kennis met de ART van 
Tromp via de website waarop stond 
dat je als rolstoelgebruiker toch best 
nog kan roeien. Roeien was voor hem 
niet onbekend omdat hij ooit had 
geroeid in sloepen.
Wim was in zijn werkzame leven 
machinist (scheepswerktuigbouw-

kundige) op de grote vaart.
Sportief speelde hij hockey, cricket en 
golf en bezat als zeiler een eikenhou-
ten Staverse jol.

Paul is ook eigenaar van een stalen 
S-spant kajuitboot uit 1962.
De zee is hem eveneens niet vreemd, 
want hij voer in een duikboot als 
verbindingsofficier.

Beide heren zijn enthousiast over de 
faciliteiten op onze vereniging en 
waarderen zeer de warme aandacht 
en toewijding van de ART-medewer-
kers. ‘Dat dat niet verloren mag gaan’.
u

Leeuwenhart in het hart van Tromp

Voor de ART is de aangepaste wherry 
de Leeuwenhart nog steeds een 
veelgebruikte boot om ons roeiwater 

op te gaan. De wherry heeft al sinds 
2001 een vaste plek in de botenloods.
De boot werd geschonken door de Li-
ons Club Hilversum aan de Stichting 
Roeivalidatie. Ook uit die tijd bestaat 
ons contact met het revalidatiecen-
trum De Trappenberg, nu Merem (Re-
validatiecentrum op het gebied van 
medisch specialistische revalidatie en 
longrevalidatie bij kinderen, jongeren 
en volwassenen). 

In 2001 stond Tromp aan het begin 
van de organisatie van het roeien voor 
mensen met een handicap, nu uitge-
groeid tot een breed gewaardeerde 
ART-commissie. 
Leden van het eerste uur waren 
Francis Bakker, Gerard Kamer en 
Joke Mulock Houwer.
In 2007 werd voor het eerst op Tromp 
de Nationale Tocht Aangepast Roeien 
georganiseerd.
Al enige jaren zijn ook Nico  Verbeek, 
Franny Lankreijer en Michiel ten 
Brink actief als lid van de ART- 
commissie.
Door de inzet van een grote groep 
vrijwilligers binnen onze vereni-
ging hebben al veel mensen met een 
beperking de stap naar het roeien 
kunnen maken.

Op dit moment is er dringend be-
hoefte aan nieuwe vrijwilligers die 
deel willen nemen aan de ART-com-
missie. u

Redactie - Pieter Berkel

Paul Willemse en Wim Saarberg
Fijn om te kunnen roeien

INTERVIEW

 ga naar volgende pagina ga naar inhoudspagina
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Zondag 7 juli werd de prestatietocht 
geroeid. 55 km door het prachtige 
gebied van Vecht, Angstel en het Gein.
De inschrijving verliep veel succesvol-
ler dan verwacht. Omdat deze tocht 
ook via de KNRB-site liep waren er 
roeiers die zich via die weg hadden 
opgegeven. Met uiteindelijk 25 boten 
en 107 roeiers was het wel even puz-
zelen hoe we die zo snel mogelijk het 
water op konden helpen. 
Gelukkig konden we rekenen op 
royaal hulp. Om te beginnen Hans 
Smith die zonder aarzelen de taken 
van Martin Nieuwenhuijse op zich 
nam omdat die plotseling uitviel. Hij 
was om 07.00 al op Tromp om de 
toestromende hulptroepen van de 
juiste taken te voorzien. 

Binnen no-time was de lange stei-
ger poepvrij gemaakt, stonden alle 
hekken open en kregen de roeiers 
die met botenwagens kwamen (10 
in totaal) een goede plek om hun 
botenwagen te stallen en de boten af 
te laden. 
Ook de soos was goed bemand en de 
koffie met koek kon soepel worden 
uitgedeeld. 
Om 08.15 was het eerste captains-
overleg en een kwartier later, toen de 
tweede shift werd bijgepraat over de 
route, staken de eerste boten al van 
wal voor de tocht.
Even na 09.00 was iedereen op het 
water. Nogmaals, zonder alle hulp 
was ons dit niet gelukt. 

De tocht verliep vlotjes. De eerste 
roeiers gingen met een pittig tempo 
er doorheen en werden onder andere 
door Steven Jansen en Rolf van Hes 
veilig over het Amsterdam-Rijnkanaal 
geloodsd. De Waver, Angstel en het 
Gein leverden op zich geen noemens-
waardige problemen op.
Wel zijn er wat kleine ongemakken 
geweest onderweg: De Zoete kwam 
met het roertje onder de balk van de 
sluis klem te zitten en brak daarmee 

het roerjuk. Dit werd met ductape 
provisorisch gerepareerd. Daventria 
had met een riem een kleine aanva-
ring met een bruggetje en verspeelde 
daarmee een riem. Dit werd opge-
lost door een set riemen in Weesp te 
lenen. 

De overstekers Theo van Oort, Joke 
Mulock Houwer en Rolf van Hes 
hadden een lange sessie voor de boeg. 
Ze waren ruim op tijd om de snelle 
roeiers van Viking als eerste over het 
Amsterdam-Rijnkanaal te loodsen, 
maar het verschil in tempo tussen de 
roeiers was groot. Temeer omdat en-
kele niet hadden begrepen dat er bij 
dit soort tochten geen echte pauzes 
zijn inbegrepen. 

De grote problemen moesten echter 
nog komen. Bij ’t Hemeltje was een 
knooppunt van boten en bootjes 
vanwege de sloepentocht. Pas een 
week voor onze tocht kwamen we er 

bij toeval achter dat dit evenement 
op dezelfde dag gepland was. Dat 
betekende niet alleen lang wachten 
bij de sluis maar ook een gedrang 
van jewelste. Dan ben je als roeiboot 
met breed uitstaande riemen wel heel 
kwetsbaar.
De wachttijden liepen al snel op 
naar een uur en vanwege de enorme 

Hetty Goutier / toercommissie

Een hele prestatie
’t Hemeltje was overvol

TOERCOMMISSIE

Geen tijd voor het kasteel Loenersloot.

Sloepen in de sluis ‘t Hemeltje.

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

 ga naar volgende pagina ga naar inhoudspagina
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drukte was van aanleggen ook weinig 
sprake. 
Het overleg vooraf met de sluiswach-
ter had wel tot gevolg dat, nadat er al 
enkele boten klunend de andere kant 
van de sluis hadden bereikt, er een 
corridor werd gemaakt waardoor de 
roeiboten apart geschut konden wor-
den, samen met enkele kleine rubber-
boten. Dat dit niet gewaardeerd werd 
door de sloepeigenaren laat voor zich 
spreken. Enkele vonden het zelfs no-
dig om met tomaten te gooien of heel 
hard in te varen op een boot onder 
geschreeuw: ik ga je rammen! Geluk-
kig zijn ook dit soort lui bang voor 
een kras op hun boot en loopt het 
met een sisser af. De komende jaren 
zullen we ervoor zorgen dat de tocht 
niet samenvalt met de sloepentocht.

Bij thuiskomst stond er weer een ver-

se soosploeg klaar die voor een hapje 
en drankje zorgde en ook de bitter-
ballen in het vet deed om de finale 
van het WK voetbal voor vrouwen te 
vergezellen. Veel ploegen bleven dan 
ook nog gezellig tv kijken. 
Pas om 19.30 waren de laatste ver-
trokken en was de soos weer opge-
ruimd. Al met al een hectische lange 
dag, maar wel een zeer geslaagde 
sportieve dag. Voor zowel roeiers als 
hulptroepen een hele prestatie. 
Nogmaals mijn hartelijke dank voor 
de inzet van al die mensen die gehol-
pen hebben om Tromp weer van zijn 
beste kant te laten zien.
Ook wil ik de mensen die me van 
goede raad en advies gediend hebben 
danken voor hun hulp. 

Zomeravondtocht
Deze tocht moest helaas geannuleerd 
worden in verband met te weinig 
aanmeldingen. u

De oplettende roeier zal het zeker al 
opgevallen zijn: de glimmende plaatjes 
op de Aukes.
Dit jaar is er, net als voorgaande jaren, 
een plaatje toegevoegd als dankbare, 
maar vooral dierbare herinnering aan 
de jaarlijkse Elfstedenroeimarathon 
door een Tromp-team. Dit jaar met 
gastroeiers van het Spaarne, Viking en 
Galjoen met als gezamenlijk doel het 
bereiken van de finish (en uiteraard het 
felbegeerde kruisje).

Klik hier voor een sfeerimpressie van 
de avontuurlijke tocht via de presentatie 
gemaakt door Tanja. u

 

 

TOERTOCHTEN MARATHONS
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Tanja Stropsma

Elfstedenmarathon in beeld 
Klik voor de sfeerimpressie

Langs het Gein de Mondriaanmolen.

https://indd.adobe.com/view/3beedd90-6d36-4e3e-806b-def0b9c2fe05
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Jaarlijks vindt op Tromp tijdens het 
Brug-tot-Brug-seizoen de familie-BBR 
plaats. Dit keer werd er zondagmid-
dag 8 september een feestelijk tintje 
aan gegeven. Onder het motto ‘Heel 
Tromp Bakt’ werd ieder deelnemend 
team uitgenodigd een taart te bakken 
en deze mee te nemen. Uiteindelijk 
werden door het comité 19 taarten 
geteld die op een speciaal feestelijk 
aangeklede tafel werden uitgestald 
met nummertjes en vermelding van 
het team.
Het feestcomité bestond uit Jacque-
line Siksma, Sandra van Weering, 
Alexander Doderlein de Win en Paul 
Arnold. Speciale gast was Desirée 
Gerritsen, die de taak had als jury de 
beoordeling van de taarten te doen 
en daarvan tijdens de borrel kond te 
doen.
Daarnaast werd door andere Tromp-
leden en leden van de sooscommissie 
de bardienst vervuld.

Het mooie stille zonnige weer gaf 
meteen een extra glans aan deze mid-
dag.
Rond twee uur werden door de eerste 
familieteams boten te water gebracht 
en opgeroeid naar de start van drie 

uur. De volgende start had plaats rond 
16.30.
Volgens de gegevens van de BBR-
commissie waren er 31 ploegen en 
94 deelnemers.
Het gros van de teams bestond inder-
daad uit familieleden, jong en oud, 
wat nog meer gezelligheid gaf aan 
deze BBR.
Natuurlijk waren er ook combinaties 
van roeiers die niet direct familie 
waren, maar dan toch wel als Tromp-
familie.

Na vijf uur begon de borrel en kon 
door iedereen geproefd worden van 
de diverse taarten, waaruit intussen al 

enige hapjes verdwenen waren.
Voorzitter Edwin van der Voort open-

ACTIVITEITEN BBR
INSTRUCTIE/COACHING
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Team 31 Kruithof: Evert, Suus-Anne en ‘zoon’ 

Martijn in de Valkenburg.

Team 34 Van Roest: Dave en John in de Meppel.

Team 30 Den Ouden: Nynke en Marit, met Irma 

de Bruin, Truska Bast en stuur Ronald van der 

Voort in de Houtebeen. Team 25  Bestuursfamilie: Edwin van der Voort, 

Wynand Inkelaar, Jan Brugman, Saskia Teppema 

in de Vlugh.

Team 24  Tukker: Bart, Silvan, Marieke en 

Gerrit-Jan Nieuwenhuis in de Binckes.

Team 61  Van der Voort: Gitta en Hans in de 

Meppel.

Team 33  Jaqueline Siksma en Marcel van 

Kempen in de Van Amstel.

Redactie - pjb

Een familie-BBR 
Dit keer met taart voor iedereen
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de de bijeenkomst en vroeg applaus 
voor de BBR-commissie, bestaande uit 
George Brusse, Jan Pieter van Dijke, 

Mathijs Schokking, Louis de Wiljes, 
Willem Meulenhoff, Martijn Manuels. 
(helpers zijn Gerrit-Jan Nieuwenhuis, 
ontwikkelaar van de nieuwe software 
voor de BBR en Berthold Petersen 
helper bij de tijdwaarneming).
Paul Arnold gaf het woord aan Desi-
rée – met koksmuts – om de uitslag te 
geven welke taart iets meer had dan 
de andere. Desirée gaf haar oordeel 
over drie categorieën: zoete, hartige 
en origineelste taarten. Voor ploeg 
27 met de Boisot, mocht Hadewych 
Nieuwe Weme met Harmen Tjeenk 

Willink de prijs in ontvangst nemen 
voor de zoete taarten. Daarna kreeg 
team Kroeze (nr. 62), René en Pieter, 
een eervolle vermelding voor de har-
tige taarten. De prijs voor de origi-
neelste taart – met marsepein – werd 
weggeven aan team 59 uit de Juynbol 
met Anniek van Beusekom en Marije 
Binnema.
Er was een aanmoedigingsprijs (om 
zelf een taart te bakken) die toege-
kend werd aan team 58, Conny en 
Benno Roozendaal. Er zat zelfs een 
pleister bij!

Bijzonder was ook nog dat Fokke 
Venema en Albert Jan van Hoek, de 
dag eerder geslaagd voor hun S1, nu 
al meededen in de Joanna en Trijntje.

Iedereen die meegewerkt had aan 
de organisatie van deze familie-BBR 
werd reuze bedankt.
Er klonken al geluiden om de familie-
BBR jaarlijks op deze wijze te laten 
plaatsvinden. u
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Team 28  Franx: Nanne en Marius.

Team 60  Zijderveld: met Martin, Lara, Marit en 

Eveline. Hans Smith was de stuur.

Team 56  in de Evertsen: Jon Hilhorst, Marijke 

Sikkel, Laszio Klonhammer en Sebastiaan 

Kruijk.

Het bb-blad van Jon had een verbandje nodig. Hadewych Nieuwe Weme met Desirée Gerritsen.

Team Kroeze.

Team 59.

Conny Roozendaal.
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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  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 (2019-6)

NIEUWE LEDEN

Nieuwe jeugd- en juniorleden die in de instructie 
kwamen:
Fien Gudde  2009

Nieuwe seniorleden die in de instructie kwamen:
Anita van Pelt  1957
Laura Wismans  1987
Sophie de Rijke  1978
Veronique Groen-van Dijk 1983

Nieuwe leden met roei-ervaring:
Elske Sizoo  1976
Georgina Pepper  1997
Francine Postma  1972
Marlous van Grieken 1969
Petra Hofstee  1974

Welkom en veel roeiplezier!

OPZEGGINGEN

Junior-lid   Lid vanaf
Myrthe Weistra  2017
Frederique Ballintijn 2017
Melati Frisart  2013
Adinda Frisart  2013
Sarah Brouwer  2016
Dirk-Jan van Ommeren 2014

Student-lid   Lid vanaf
Daan Hofs  2017
Guus Klerks  2012
Niels Louws  2017

Evert Kruithof

LEDENADMINISTRATIE
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NIEUWS VAN DE 
LEDENADMINISTRATIE (2019-6)

OPZEGGINGEN (vervolg)

Gewoon-lid  Lid vanaf
Margien Dikken  2018
Kati Cousijn  2018
Helena Cousijn  2018
Fleur Quispel  2009
Meike de Groot  2017
Lidy Beuming  2002
Moos van Dorp  2010
Rein Everard  2018
Lieke Heerschop  2016
Jacqueline Bollebakker 2018

Proefleden die hebben opgezegd:
Iris Hesp
Taeke Croon
Joost van Wijk
Karin Schulting
Alessio Malè
Yvonne de Jagers
Mik Breek
Mirjam Schmidt-Erftemeier
Margot Padt
Willeke ter Kuile

Overleden 4/9 2019 :
Jankees van Hasselt
(oud-voorzitter)

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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Groen water.

Foto: Reinout van Vliet
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