Foto: PJB

tromp
magazine
negende jaargang

Hilversumse roeivereniging Cornelis Tromp

6

september 2020

Foto: Marcel Steinbach

Jeugdkamp

Tromp Boat Races

Tromp was van 3 tot en met 6 augustus
het domein van de jeugd met het zomerkamp. Er gebeurde van alles: roeien en
zwemmen tussen de krokodillen.
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Hierbij heeft u weer een nieuwe uitgave
van het TrompMagazine ontvangen, en
kunt u ook natuurlijk de geprinte versie
bekijken als u die even uit de soos meeneemt.
In dit nummer is er niet zo veel te merken
van de beslommeringen die er zijn in verband met het coronavirus. Toch moeten
we op de vereniging ons steeds bewust
zijn van de opdracht voldoende afstand
houden. De vereniging zit niet te wachten
op een stevige boete. Lees de extra
opmerking bij ‘Uit de stuurstoel’.
Voor de jeugdige leden speelt dit gelukkig
iets minder een rol en zo kon Tromp een
aantal dagen in bezit genomen worden
door het Zomerjeugdkamp, dat mede
door het mooie weer een succes werd.

TrompMagazine 2020
verschijnt rond:

Afbeeldingen

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

Redac
tioneel

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

Bijzonder was dat (oud-)junioren de
gehele begeleiding op zich hadden
genomen.
Ons nieuwe redactielid Marit Versteeg
zorgde voor een verslag hierover.
De roeigroep Zoft&Sackelik wist kort
geleden toch nog vier dagen roeien te
organiseren met de nodige corona
discipline.
Een verslag van Johan Huizinga onder de
kop: ‘Sluizen dicht, stuwen open’.
Het bestuur verzorgt op zondag 13 september voor alle Tromp-leden een roeidag
met een feestelijk tintje. Zie het artikel
BBR & Roeitocht.
Op donderdag 29 oktober vindt de alv
plaats, waarbij de uitgestelde bestuurswissel kan plaatshebben: een nieuwe
voorzitter en een nieuwe commissaris
wedstrijdroeien (lees ook nog maar eens
pagina 5 van TM-uitgave 3).
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TrompMagazine
verschijnt 8 x in het jaar (nu 7x)
Nieuwe kopij: 8 oktober
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De zomervakantie zit er weer op en een nieuw roeiseizoen staat voor de deur. Nog niet vaak heeft een
seizoen zoveel onzekerheden gekend als dit jaar. Dat
heeft natuurlijk alles te maken met de ontwikkelingen die de pandemie zou kunnen gaan doormaken.
Komt er een tweede golf, komt er weer een lockdown of blijft het beperkt tot lokale maatregelen?
Alles is ongewis en niemand die het echt weet.
Intussen pakken wij roeiers de riemen weer op en
stappen in de boot. Het wordt weer steeds drukker
op Tromp en dat is vooral op zaterdagmorgen rond
half 11 goed te merken. Men zoekt elkaar op en er
wordt weer uitgebreid koffie gedronken.
Daarbij zakt het 1,5 meterbewustzijn wel wat weg,
zo valt ook in de kleedkamer te constateren. Toch is
het virus niet weg en laten we er met elkaar voor
zorgen dat we op Tromp gezond blijven. Vooral lekker roeien en napraten, maar pas goed op elkaar!
Op 13 september organiseert Tromp een feestelijke
dag met diverse roeiactiviteiten. De feestelijke afsluiting hebben we om bovengenoemde reden helaas
moeten laten varen.
Het volgende evenement is onze jaarlijkse TBR. Dit
jaar één van de weinige wedstrijden op de kalender.
Het zal ongetwijfeld wel anders gaan dan andere
jaren en het is zonder meer superfijn dat heel veel
www.ctromp.nl

Edwin vd Voort

leden zich hebben aangemeld om te helpen bij de
organisatie. We vertrouwen erop dat het ondanks
de beperkingen een perfect georganiseerd weekend
wordt.
In de zomervakantie heeft een groot aantal wedstrijdjunioren een Jeugdroeikamp met 50 jongelui
georganiseerd. Dit vierdaagse evenement was mede
door het weer maar zeker door de perfecte organisatie een groot succes.
Na de TBR staat op 29 oktober de ALV op de agenda.
Die kon in het voorjaar niet doorgaan en dat betekent onder andere dat het bestuur nog geen verantwoording heeft afgelegd over 2019 en dat er dus
ook nog geen decharge is verleend. In oktober zal
dat alsnog gebeuren en zal tegelijkertijd de begroting voor 2021 gepresenteerd worden.

Jan Brugman

Wynand Inkelaar Allard Tempel

Wim ten Have

Saskia Teppema

com.recreatieroeien

com. opleiden

com.wedstrijdroeien

com.materiaal

secretaris

Uit de stuurstoel

voorzitter

Edwin van der Voort, voorzitter

penningmeester
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Tanja Stropsma

We kunnen constateren dat Tromp weer leeft na de
lockdownperiode. Er wordt veel geroeid en georganiseerd en als het virus zich een beetje rustig houdt
wordt het hopelijk een prachtige roeiherfst!
Tot op het vlot! u
Beste leden,
Ook op Tromp gelden nog steeds de coronaregels: kom niet naar
Tromp als je je ziek voelt, was je handen regelmatig, douche bij
voorkeur thuis én: houd afstand!
Vooral dit laatste blijkt lastig. Al snel voelt je roeigroepje natuurlijk weer hartstikke vertrouwd en is ‘social distancing’ het laatste
wat je wilt.
Toch is het verstandig om wel afstand te houden en bovendien
is dit wettelijk verplicht! Dat geldt zeker in de soos, waar plaats
is voor maximaal 25 man op veilige afstand. De soos was ook zo
ingericht. Het regenachtige weer afgelopen weekend drukte ons
echter met de neus op de volgende feiten: er gingen veel meer
mensen binnen zitten dan de toegestane 25 man/vrouw met als
gevolg een dampende massa die veel te dicht op elkaar zat.

Een belangrijk ingrediënt van de begroting is de
aanschaf van nieuwe boten en daartoe heeft de Mac
weer een advies gemaakt, waar jullie kennis van
hebben genomen.
Het is nog ongewis hoe door de coronasituatie het
ledenbestand zich ontwikkelt. We kunnen in ieder
geval melden dat er zich dit jaar veel nieuwe mensen hebben aangemeld, dus dat is alvast een positieve ontwikkeling!

Daarom doen wij een oproep aan iedereen: Neem je verantwoordelijkheid en zorg voor elkaar en voor jezelf.
Als het binnen al te druk is: ga naar huis!
Intussen zijn wij in overleg met de sooscommissie om te kijken
wat voor oplossingen er mogelijk zijn om situaties als deze te
voorkomen.

Met vriendelijke groet,
Edwin van der Voort

 ga naar inhoudspagina
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BE S TU UR S M E D EDE LI NG
Allard Tempel

Bericht van de
commissaris
materiaal

is een bak aangebracht waar allerlei
roeiaccessoires in kunnen worden
opgeborgen voor transport. Denk
hierbij aan riemen, bankjes etc. Verder
is de hoogte aangepast, waardoor ook
de twee houten wherry’s zonder al te
veel moeite op te laden zijn.
Doop nieuwe skiff

Wherrywagen verbouwd

Ofschoon Tromp prachtig roeiwater heeft, wordt er regelmatig door
Tromp-toerroeiers elders geroeid.
Sommige teams gaan ieder jaar steevast een week in een ander Europees
land roeien. Daarbij neemt men graag
een aantal wherry’s van Tromp mee.
Hiervoor wordt de wherrywagen
ingezet. Doordat de twee recent
aangeschafte houten wherry’s andere
afmetingen hebben dan de blauwe
wherry’s, was er behoefte de wherrywagen hierop aan te passen. Hierbij
zijn tevens andere wensen in vervulling gebracht. Tussen de wielbakken

Recent is een nieuwe skiff van het
merk Filippi, type F44 geleverd. Hiermee is de laatste boot van vlootplan
2019 geleverd. Deze boot is bestemd
voor de V1-vloot. De Rudolf wordt
van de wedstrijdvloot naar de vrije
vloot doorgeschoven. Dit is ook een
Filippi-boot, gewichtsklasse tussen de
65 en 75 kg.
De nieuwe skiff zal 13 september
gedoopt worden. Exact tijdstip volgt
nog.

Nieuw onderstel/botenkar voor
C4-boten

Degenen die recent in de Zoete
geroeid hebben, zullen het gemerkt
hebben: een nieuw onderstel als
transportmiddel van de loods naar de
rand van de steiger. Het grote verschil met het vorige is dat de wielen
voor en achter met elkaar in verbinding staan. Het zal even wennen zijn
voor iedereen, maar het is een stuk
gebruiksvriendelijker. Je rijdt de boot
naar de rand van de steiger en rolt de
boot vervolgens het water in. Het enige wat belangrijk is, is de boot tijdens
het transport in balans te houden.
Komende tijd zullen geleidelijk aan
ook de andere C4’en van het nieuwe
onderstel worden voorzien.
Terreinafscheiding paardenweitje

Recent heeft de gemeente Hilversum
vergunning verleend voor het plaatsen
van een terreinafscheiding rond het
aangekochte stuk grond, bekend als
het paardenweitje. Binnenkort zal
deze aangebracht worden. Hiermee
wordt het ongenode gasten lastiger
gemaakt het terrein van Tromp te
betreden.
Herhaling
Verwisselbaar schoensysteem Bat
Logic
Voor degenen die nog geen schoenenset hebben: er bestaan verschil-

lende merken in verschillende
prijsklassen. Een lijst van merken van
roeischoenen die passen in het Bat
Logicsysteem kun je hier vinden:
https://batlogic.net/fitment/

In het reserveringssysteem van boten
is een kolom toegevoegd, waarin
staat aangegeven bij welke boten men
eigen schoenen mee moet nemen.
Op dit
moment
geldt dat
voor alle
boten in de
V1- en V2- base-plate
vloot en in en schoenplaat
de V3-vloot
de Keesje den Duvel, Trouwhand en
Isaac.
Om iedereen te laten wennen aan het
nieuwe schoenenwisselsysteem heeft
Tromp een aantal
paar beschikbaar gesteld om tijdens
het roeien te lenen. Deze liggen in de
ruimte bij de lessenaar. Gelieve deze
schoenen na gebruik terug te leggen.
Kortingsactie

Via Roeigoed kan een set schoenen en
schoenplaten met 15% korting wor-

 ga naar inhoudspagina
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B ESTU U R S M E D EDE LI NG

BE S T UURSMED EDELING

den aangeschaft. Geschikte schoenen
kun je hier vinden:

Saskia Teppema / commissaris instructie

https://www.roeigoed.nl/schoenen/c641

De jeugd heeft de
toekomst

en platen:
https://www.roeigoed.nl/bat-logic-schoenplaat-paar/p5547

Je hebt de keus uit Bat Logic-,
Against- of Filippi-schoenen. Let wel:
de Shimano-schoenen zijn alleen
geschikt voor hun eigen systeem en
kunnen op Tromp dus niet gebruikt
worden!
Tot eind oktober krijg je 15% korting
met de code TrompV3, die je bij het
afrekenen kunt invullen.
Let wel: de maat van de roeischoen
die jou past, kan afwijken van jouw
‘gewone’ schoenmaat. Voor leden
die behoefte hebben om een schoen
van het merk Against te passen heeft
Tromp de maten maten 40 tot en
met 48 beschikbaar. Hiervoor kun
je contact met mij opnemen om een
afspraak te maken.
Ook voor advies welk merk het beste
bij jou past kun je contact met mij
opnemen. Of mij op de steiger aanspreken.

Jeugdinfo-pagina
Dus hoogtijd voor een eigen pagina
in het TrompMagazine. Het jeugdbestuur, dat uitblinkt op diverse terreinen, stelt zich bij deze voor: wie
zitten er in het jeugdbestuur en wat
doen ze. Verder lees je een verslag van
het succesvolle jeugd Roeikamp dat in
augustus op Tromp is georganiseerd.
Er zijn inmiddels mooie nieuwe
contacten ontstaan tussen de senioren
en junioren en wat mij betreft halen
we deze banden de komende tijd nog
verder aan. Junioren, fijn dat jullie zo
goed vertegenwoordigd zijn op het
vlot! u
[zie 

ook pagina 9 en 10]

Pieter Böhre

27 okitober 1943 – 25 juli 2020

Pieter kwam als nieuw Tromp-lid (1987) in de vroege zondagmorgeninstructie en behaalde vlot
de nodige roeidiploma’s. Intussen had hij de verplichte instructie gegeven op de zondag en werd hij
in mijn groep de vaste instructeur samen met Kees Broekhuis – en later met Annemiene Kempen
en Bert Ozinga. Pieter heeft eveneens lange
tijd met Nelly Kostelijk op maandagavond
skiffinstructie gegeven.
Zijn gemoedelijke persoonlijkheid, geduld en
humor zorgden voor een prettige sfeer voor
leerlingen om het roeien te leren. Menigeen
werd regelmatig getrakteerd op smeuïge
verhalen die hij te berde wist te brengen met
zijn belezenheid. Af en toe borrelden hierbij
zijn ervaringen op als politieman, wat hij toen
was. Op gedenkwaardige Tromp-dagen was hij
vaak degene die op ludieke wijze het woord
voerde.
Over borrelen gesproken: Pieter kon een echt goed biertje enorm waarderen.
Menigeen herinnert zich ook hoe hij op de nieuwjaarsrecepties van Tromp opvallend gekleed in een
smoking met sjerp verscheen.
In het bestuur van voorzitter George Brusse diende hij een volle periode als secretaris van Tromp.
Zijn verslagen waren goed doorwrochte, humorvolle epistels, soms een pietsje aan de lange kant (let
op het woord ‘pietsje’), maar in ieder geval met oog voor details en correctheid.
Trouw leverde hij zijn maandelijkse bijdrage aan het clubblad (de Trompet) in de door hem
bedachte rubriek ‘Uit de stuurstoel’.
Pieter heeft enthousiast aan verschillende Tromp-roeitochten deelgenomen, zowel in het binnenals het buitenland. Hij roeide mee met de groep Marino’s en de laatste jaren met KamerVijf.
We wensen zijn vrouw Arina en haar familie sterkte met het verlies van Pieter Mees, en hij zal
ook zeker op Tromp gemist worden.

De C-boten, wherry’s en opleidingsboten behouden de traditionele
flexheels. u

 ga naar inhoudspagina
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B B R & T O E R TOC HT
Johan Huizinga

Tromp-Roei(feest)dag
niet voor uitslovers en sukkels
13 september
Altijd al gedacht dat het BBR alleen
iets was voor uitslovers en toertochten alleen voor sukkels die geen
balans kunnen houden? Mooi, dan
hoeft u zeker niet deel te nemen aan
de speciale Roeidag op 13 september want er kunnen toch maar 200
leden deelnemen. Of nee, kom toch
maar wel en laat je overtuigen van
je ongelijk. De Roeidag is namelijk
bedoeld voor iedereen, jong, oud,
fanatiek, recreatief, kortom voor alle
leden van uitslovers tot sukkels. Het
wordt geen echt feest, want daarvoor
is de coronadreiging toch te groot,
maar wel een roeifeest.
Snuffelen

Voelt u zich als uitslover of sukkel
aangesproken of bent u beledigd,
mooi. Lees dan nog even verder want
dat is helemaal niet nodig. De bedoeling van de Roeidag is namelijk om al
die verschillende leden weer eens bij
elkaar te brengen. Aan elkaar te laten
snuffelen – op gepaste afstand - en
iets van elkaar te begrijpen. Laat dat
gladde materiaal eens links liggen en

Foto: Marcel Steinbach

stap in een wherry voor een toertocht
over de Kortenhoefse Plassen en de
Wijde Blik, ploegend door de waterlelies en de smalle rietslootjes of
planerend op het grote water.

gescheiden categorieën laten roeien.
Inmiddels mag er weer een hoop.
Daarom vond het bestuur het hoog
tijd om iedereen toch weer een
beetje bij elkaar te brengen onder
het motto: roeien met de leden die je
hebt. En wat is dan leuker om twee
uitersten, het BBR en een toertocht,
op één en dezelfde dag te organiseren. De deelnemers aan beide evenementen kunnen elkaar – nog steeds
op gepaste afstand- zien roeien en
aanmoedigen. Misschien zouden alle
trouwe BBR-roeiers juist op deze dag
eens een toertocht moeten maken en
zouden de traditionele toerroeiers
zich nu eens voor het BBR moeten
inschrijven.

Daarom begint de dag met een speciaal programma voor de jeugd. De
junioren kunnen vervolgens deelnemen aan de toertocht of het BBR.
Stel bijvoorbeeld je eigen boot samen
voor de toertocht, leg onderweg aan
op een eilandje en neem deel aan een
prijsvraag. Of schrijf je in voor het
BBR met een C-boot of een gladde
vier en probeer die oude knarren er
eens uit te roeien. Het kan allemaal of
beter gezegd het moet allemaal, want
met jullie erbij wordt het een stuk
leuker.
Corona en taart

Na afloop is er wel corona maar geen
taart. Het virus blijft nog steeds dicht
in de buurt, dus het bestuur heeft
het voorgenomen feestje na afloop
Of heb je het een beetje gehad met
wijselijk afgeblazen. Misschien een
al dat riet en al die waterlelies. Al die
goed voorbeeld voor ministers of
ganzen en futen die net voor je blad
kamerleden die net als onze minisopduiken en vervolgens met een
ter van justitie nog trouwplannen
lichte hersenschudding weer onderhebben. Hoe dan ook, dit jaar geen
duiken. Laat die wherry dan toch
collectief taarthappen, thee slikken of
eens in de loods liggen, schrijf je in
bier slurpen na afloop. Maar wel een
voor het BBR, knal op volle kracht van
hele dag roeifeest voor wie meedoet.
brug tot brug en wacht vol spanning
En … misschien in klein gezelschap
af wat je tijd was. Alleen dan ontdek
na afloop nog wat napraten met een
je dat er geen sukkels en uitslovers
slokje. Dus voor wie het nog aandurft,
zijn op Tromp maar enkel roeiers die
schrijf je nu in voor het BBR of voor
genieten van hun sport.
Jeugd en junioren
de toertocht. En uiteraard hebben
Roeien met de leden die je hebt
De jeugd en junioren worden nadrukwe alle begrip voor diegenen die dit
Te lang heeft corona ons thuis gekelijk niet vergeten. Sterker nog, ze
nog een te grote sprong in het diepe
vinden. u
[zie ook de Tromp-site]
houden en ons vervolgens te lang in
zijn onmisbaar, ze zijn onze toekomst.
www.ctromp.nl
 ga naar inhoudspagina
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T R O M P B O A T RA C E S
Minke Fischer

Hans Dikken

Tromp Boat Races 2020

Herinneringen aan Hans Dikken, een bijzondere roeier.

gaan door!
Lang is het onzeker gebleven: gaan we
de Tromp Boat Races dit jaar wel of
niet organiseren?
Na al die maanden trainen zonder
wedstrijden werd in de roeiwereld
heel erg gehoopt op een ‘ja’. De
KNRB geeft groen licht. Er is intensief
overleg gevoerd met de gemeente
Hilversum. In juni hebben we bij
veel Tromp-leden gepolst hoe zij
erin staan. Sommigen hebben hun

juni 1931 – juli 2020

twijfels, gelukkig zijn er genoeg leden
enthousiast en bereid. Lang verhaal
kort: Tromp heeft besloten om de
Tromp Boat Races in afgeslankte vorm
door te laten gaan op zaterdag 17 en
zondag 18 oktober.
De Tromp Boat Races-commissie is
druk bezig om te bekijken hoe we
dit op een veilige manier kunnen
doen. Roeinummers zijn geschrapt,
deelnemersaantallen
gemaximeerd, zoveel
mogelijk handelingen met onderling
contact verminderd.
Hoe het er precies
uit gaat zien kunnen
we nog niet vertellen, daar zijn we
nog druk mee bezig.
Maar wie wil helpen:
graag. Geef je op via
vrijwilligers@trompboatraces.nl

Alvast bedankt.
De TBR-commissie u

Vanaf de jaren veertig was Hans lid van roeivereniging De Hoop in Amsterdam. In die tijd werd
hij met Diderik Thysse nationaal kampioen in de
tweemin.
In de jaren zestig was hij ook lid van Lakeside
Mexico en behaalde veel plakken; zelfs een boot werd
naar hem vernoemd:‘de Vliegende Hollander’.
In de jaren zeventig werd Hans ook lid bij Cornelis Tromp.
Roeiers hebben hem gekend als een aimabel mens met een levenslange passie voor het roeien.Tijdens
het wedstrijdroeien toonde hij zich mentaal en fysiek een heel sterke roeier die tot het gaatje ging.
Met als resultaat veel blikken.
Met deze eigenschappen was hij soms een slechte verliezer. In zo’n geval kon hij compleet van slag zijn.
Een bekende anekdote is zijn wedstrijd in een 2x met Arvid Harmsen op het Spaarne. Zij werden ingehaald door een dames 2x. Hans kon dat maar niet begrijpen, totdat bleek dat deze dames behoorden
tot het nationale selectieteam en erg succesvol waren.
Hans was een perfectionist met het afstellen van de boot; niet roeien eer het probleem was verholpen.
Hij stelde dus ook hoge eisen aan zijn mederoeiers. Hans wist als geen ander dat je alleen door lang en
hard te trainen met gezamenlijke discipline nationale en internationale roeisuccessen kon behalen.
Tot ontzetting van de ploeg liet Hans eens tijdens een interview na een Headrace weten dat hij ‘helemaal niet moe’ was.
Hans was ook enige tijd coach van de Boonstra-acht.
Op Tromp kende men Hans om zijn bedachtzaamheid; hij toonde goedmoedigheid met een beetje
hang naar ouderwetse degelijkheid. Kenmerkend was dat hij zijn roeigoed altijd in een oude plunjezak
meebracht. Zijn maten hadden in de kleedkamer natuurlijk commentaar op zijn roeikleding. Op
de steiger en in de boot herkende je Hans aan zijn rode trui die altijd los om zijn schouders hing
(cartoon van Hans Bleijenberg, ooit ploeggenoot).
Roeien deed Hans de laatste jaren in een twee, liefst met Hans Borkent.
Hans en Rietje deden ook vele jaren mee met roeitochten van de Marino’s in het buitenland.
Wij wensen Rietje en haar familie sterkte met de verwerking van het verlies van Hans.
Maarten Pannevis en Jaap van der Weele

Foto: Marcel Steinbach
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J E UG D R OE I E N

Trompers leiden eigen jeugdkamp
Leuk en gezellig, ook met die kleine klapjes
Een krokodil in de haven, een
zeepaardje, een flamingo en vijftig
spelende en spetterende kinderen,
terwijl op het paardenweitje kinderen over een nat zeil glijden. Het
is zomaar een kijkje op het terrein
tijdens het jeugdkamp dat van 3 tot
en met 6 augustus werd gehouden
bij Tromp.
Elke Schokking en Anna Meijers, twee
van de organisatoren en begeleiders,
kijken even terug en zijn het helemaal eens: ‘het was superleuk!’ Elke,
die nadat ze zelf met wedstrijdroeien
stopte is gaan coachen, was hoofdcoördinator van het kamp. ‘Vincent
Hommersen kwam volgens mij met
het idee. Hij zit in een KNRB-commissie die juniorenroeien wil stimuleren. En wij vonden het eigenlijk
meteen leuk om dat met onze Trompvrienden te gaan regelen. Met z’n
dertienen, allemaal (oud-)wedstrijdroeiers zijn we gaan bedenken hoe we
dat moesten aanpakken.’
Vanwege corona, maar ook omdat een
aantal oud-Trompers nog tentamens
had in Delft, werd er in het begin
vergaderd via Zoom. ‘We maakten
drie groepjes: promotie, activiteiten,
planning en het eten’. Er werd een
begroting gemaakt en overlegd met

penningmeester en bestuur en zo
stond het eigenlijk al gauw op de
rails. Een folder, stukjes in de lokale
pers en op internet zorgden binnen
korte tijd voor vijftig aanmeldingen,
onder wie ook vijftien jeugdleden
(leeftijd 10-14) van Tromp. ‘Toen
hebben we gezegd: het is nu echt vol.
Achteraf, en als we de do’s en dont’s
voor volgend jaar gaan doornemen
willen we dat aantal wel iets naar
beneden bijstellen.’

Om alle kinderen de ruimte te kunnen bieden en leuke spellen te doen
zijn de deelnemers steeds in groepjes verdeeld, waarbij er meestal een
groep op de kant en een groep op
het water was. ‘We hadden voor het
kamp het gras van het paardenweitje
nog gemaaid’, zegt Elke. ‘Dat was
een perfecte plek voor de hele groep.
De eerste dag deden we er de kennismakingsspelletjes en verderop in
de week ook nog een aantal grote
spellen, zoals Hollandse Leeuwen,
Weerwolven, vossenjacht en estafette.
Eigenlijk alles wat een kamp leuk
maakt’, zegt Elke.

 ga naar inhoudspagina
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Dagelijks werd er naast alle spelletjes
door iedereen twee keer geroeid. ‘Het
was heel leuk om te zien hoe makkelijk kinderen vriendjes en vriendinnetjes maken’, vindt Anna. Na skifflesjes
is er meteen de eerste dag al in brede
boten naar de vennetjes geroeid, de
tweede dag ging de tocht helemaal
naar de Kortenhoefse plas. ‘Gelukkig waren er ook Tromp-kinderen bij
die al konden roeien. Die hebben we
gekoppeld aan kinderen die dat nog
niet konden, en zo leerden ze met
elkaar. Maar aan het eind van de tocht
hebben we één wherry nog wel een
stukje op sleeptouw genomen met
de George (het coachbootje).’ Ze kan
nog lachen bij de herinnering hoe
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goed, leuk en gezellig. Ook ouders
waren enthousiast’.
De Tromp-leiding, allemaal in blauwe
T-shirts met de titel begeleider, had
na het avondeten het rijk nog even
voor zichzelf, om te chillen bij Huisje
Aukema. ‘Maar ook wel weer op tijd
naar huis om te slapen, want na zo’n
dag ben je gesloopt!’ zegt Elke.
Op de laatste dag was er een behendigheidswedstrijd. ‘Sommige kinderen konden dat al in een skiffje,
maar de meesten hebben het traject
in de Trijntje of de Joanna gedaan.
Heel leuk om te zien hoe ze elkaar
dan aanmoedigden en aanwijzingen
gaven’, vertelt Anna.

ze met een elfjarig jongetje heeft geroeid. ‘Hij maakte hele kleine klapjes,
maar hij vond het geweldig. En ik dus
ook.’
Omdat het fantastisch mooi weer was,
is er ook veel in de haven gezwommen. Volop werd er met de opblaasdieren en banden en luchtbedden
gespeeld. ‘Er is nog een paar schragen
opgedoken, waar allemaal mosselen
aan groeiden. Helaas was er ook een
jongetje zonder schoenen het water
in gegaan, wat natuurlijk niet mocht.
Hij heeft onder water in iets scherps
gestaan. Met hem zijn we nog wel
even naar de eerste hulp gegaan’, vertelt Elke. ‘Verder verliep het allemaal

De twee meiden starten deze maand
allebei met een studie, in Delft (Elke)
en Utrecht (Anna) maar geven zeker
het roeien nog niet op. Ze vinden dat
Tromp het jeugdkamp zeker volgend
jaar weer moet houden: ‘Het is gewoon superleuk, voor de kinderen en
voor de leiding. En ook voor Tromp
en het enthousiasme voor het roeien.’
u
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2015 bij Cornelis Tromp en gaat nu
haar 4e jaar van wedstrijdroeien in.
Marit is erg fanatiek en dit komt ook
bij het jeugdbestuur goed van pas.
Secretaris

Het jeugdbestuur bestaat uit 6
juniorenleden die stuk voor stuk
allemaal erg betrokken zijn bij onze
vereniging. In het verleden heeft het
jeugdbestuur onder andere kerstgala’s, filmavonden en andere leuke
activiteiten voor de jeugd georganiseerd.
Voorzitter

Marit van Ommeren is al voor het 2e
jaar op rij voorzitter en samen met
onze commissaris promotie zit ze het
langst in het huidige jeugdbestuur,
namelijk sinds 2017. Ze roeit sinds

 ga naar volgende pagina

Wout Kruithof zit nu al 2 jaar in het
jeugdbestuur en is beide jaren secretaris geweest. Als secretaris stuurt hij
alle belangrijke mailtjes en zorgt hij
ervoor dat onze plannen uitgevoerd
kunnen worden. Daarnaast zorgt Wout
voor de orde en efficiëntie. Wout gaat
nu ook zijn 4e jaar van wedstrijd
roeien in en hij roeit al sinds 2015.
Penningmeester

Nora Stokvis is voor het 2e jaar op rij
de penningmeester van het jeugdbestuur. Ze heeft hierbij de taak om te
controleren hoeveel geld er in en uit
de kas gaat. Met haar enthousiasme
zorgt ze altijd voor een positieve sfeer
in het jeugdbestuur. Nora roeit sinds
2015 en gaat het komende jaar haar
4e jaar van wedstrijdroeien in.
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TOER TOCHTEN
Johan Huizinga

Sluizen dicht, stuwen open
Commissaris Promotie

Valerie Arends is onze commissaris
promotie. Dit doet ze nu al voor het
3e jaar op rij. De mooie posters die u
vast wel voorbij hebt zien komen zijn
door haar ontworpen. Dankzij haar
creatieve kant krijgt zij het altijd voor
elkaar om met haar posters mensen
enthousiast te maken. Valerie gaat haar
4e jaar van (wedstrijd)roeien in.
Commissaris Realisatie

Wouter Siezen heeft al 2 jaar jeugdbestuurervaring en doet dit nog steeds
met veel plezier. Als commissaris realisatie werkt Wouter uit hoe we onze
plannen ook echt kunnen uitvoeren.
Wouter zorgt voor realistische plannen, iets wat erg handig is als we te
veel hooi op onze vork willen nemen.
Wouter Siezen roeit al sinds 2017.
Commissaris Materiaal

Sarah Breken zit sinds dit jaar bij het
jeugdbestuur en we zijn erg blij haar
te mogen verwelkomen. Sarah’s taak
is om ervoor te zorgen dat de juiste
spullen aanwezig zijn om onze plannen te verwezenlijken. Sarah komt
met veel goede ideeën en zorgt met
haar vrolijke instelling voor veel gezelligheid. Sarah roeit nu al 6 jaar en
heeft hiervan 3 jaar bij de wedstrijdjunioren geroeid.

Waar zijn we mee bezig?

Voor het komende jaar zijn er een
heleboel nieuwe leuke plannen
gemaakt.
Pannenkoekencasino net geweest
Had jij altijd al een keer in een casino
willen spelen, maar ben je nog geen
18? Dan was dit je kans! Op 29
augustus bouwden wij de soos om
tot een casino waar jij kon spelen om
pannenkoeken.
Behendigheidswedstrijd
Deze activiteit vindt plaats tijdens de
roei(feest)dag op 13 september.
Wat zijn onze doelen?

Overijsselse Vecht
Wat een gezellig toertochtje op
de Overijsselse Vecht had moeten
worden, ontaardde in een ware
zeeslag. Geen gevecht dit keer met
de kapers van de Sallandse Heuvelrug in hun robuuste Zompen, maar
een strijd met de elementen. Het is
woensdag 26 augustus. Storm Francis
heeft in het westen van het land zijn
vernietigende werk al gedaan, maar
besluit het in het oosten, tegen alle
voorspellingen in, nog eens dunnetjes over te doen. Verslag van een
geslaagde toertocht in Overijssel.

De derde dag van de toertocht over
het Zwarte Water en de Overijsselse
Vecht vroeg eigenlijk om een alternatief programma. Storm Francis zou
over ons land razen en ook de bijbehorende depressie zou zich qua regen
niet onbetuigd laten. Normale mensen laten in zo’n geval hun wherry’s
veilig in de jachthaven van Dalfsen
liggen en zoeken een warm café op.
Maar het doorgewinterde toergezelschap van ‘Zoft en Saeckelik’ aangevoerd door de admiraals Ton Keetelaar
en Bruno Huls besloot anders.

Zoals de naam, jeugdbestuur, al zegt
zijn wij er voor de jeugd. Wij willen
graag voor de jeugd allemaal leuke
activiteiten organiseren zodat Cornelis
Tromp echt een vereniging is voor
jong en oud. Ook willen wij graag
een betere band tussen de jeugd en de
senioren.
Heb jij interesse om bij het jeugdbestuur te komen? Of heb je gewoon
een extreem goed idee? Stuur dan een
mailtje naar
jeugdbestuur@ctromp.nl

of dm ons op onze instagrampagina
@jbctromp !
u

Foto:’s pjb
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was geklommen, had ons
met een mysterieuze glimlach gadegeslagen. Ze kwam
er nadien niet meer op terug. Ze wist nog steeds niet
of we compleet gestoord
waren dan wel volkomen
roekeloos en onervaren.
Raar volk, die mensen uit de
Randstad.

Tegen de stroom in

De wind zou in de middag afnemen
en één ochtend niet roeien vond men
meer dan genoeg. De Liefhebber en
de Harmsen lagen er na de nachtelijke
storm nog ongeschonden bij. Dus na
wat hozen en wat kunstgrepen om
van lager wal de haven uit te komen,
roeide het gezelschap vol vertrouwen
de rivier op. Stroomopwaarts uiteraard want dan konden we bij de sluis
van Vilsteren keren en ons lekker op
de stroom en de regen mee terug naar
huis laten spoelen.
Regen viel er genoeg, maar de wind
stond precies de andere kant op en
besloot nog wat toe te nemen. So
far so good, we vlogen met gemak
het anders zo vriendelijke riviertje
stroomop. Maar de vier sturen begonnen, naarmate we de sluis en de stuw
naderden, steeds zorgelijker te kijken.
Zij moesten het straks opnemen tegen
de storm en de golven met witte
koppen die de boot af en toe inhaalden en nog net niet over de boorden
sloegen. Onze fraaie, nieuwe wherry’s
leken ook wat dit betreft geknipt voor
het ruwe weer.
Windkracht 6

Maar eerst moest er nog worden
gerond op een rivier waar een ruime
windkracht zes in de lengterichting
overheen loeide. Als ervaren coastalroeiers sleurden ze aan de riemen
om de boeg door de wind, en meer
nog, door de golven te trekken. En

dat alles net voordat we, dwars op de
rivier liggend, in het kolkende water
van de stuw zouden worden geblazen.
Akkoord, dit is misschien een tikje
overdreven, maar zo voelde het toch
echt.
Vervolgens moesten we weer zien
snelheid te maken tegen de striemende wind en de golven in. Want
er moest ook nog gewisseld worden
tussen de sturen en de roeiers. Een
zijsloot met een strandje en een beetje
luwte bood uitkomst. Daarna weer
sleuren aan de riemen, zorgen dat je
het midden van de golf pakt om geen
lucht te happen en kijken naar de kant
om te constateren dat je heel geleidelijk weer een beetje vooruit komt. Wat
voelde als een gevecht van uren, was
in feite niet meer dan een ruim uur
varen tot we weer veilig en wel, drijfnat, uitgeput maar zeer voldaan in het
haventje van Dalfsen terugkeerden.
Raar volk

De serveerster uit het hotel, die uit
honger naar spektakel de rivierdijk op
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De volgende ochtend roeiden we, alsof er nooit iets gebeurd
was, over het spiegelgladde water
van de Overijsselse Vecht, terug naar
het Zwarte Water. Sluis door, korte
stop bij een strandje voor koffie en
weer ‘doorpeddelen’. Onder de brug
van de A28 stond een saxofonist zijn
toonladders te blazen. Hij was waarschijnlijk door zijn vriendin het huis
uit gestuurd. Zelfs corona heeft zijn
goede kanten, het klonk prachtig.
Gastvrijheid

Via het Zwarte Water onder een waterig zonnetje terug naar ‘De Zwolsche’
waar we weer net zo gastvrij werden
binnengehaald als ze ons maandag
hadden uitgezwaaid. Een gastvrijheid
die navolging verdient. De Zwollenaren hielpen ons om alles weer
op en in de vernieuwde botenwagen
te krijgen. Daarna werden we nog
volgestopt met koffie, koek en cake
voordat we nog net vóór de files uit
met de botenwagen de snelweg op
konden draaien.

 ga naar volgende pagina

En dag één en twee dan, vraagt die
ene kritische lezer zich misschien af.
OK dan, korte flashback. Hetzelfde
maar dan in omgekeerde volgorde.
Eerste dag op het Zwarte Water op
en neer naar Zwartsluis. Daar werd
gepicknickt op een verlaten ogend
terrein van de plaatselijke maffiabaas,
of beter de vermoedelijke directeur
van de plaatselijke handelsmaatschappij in sloopmaterialen. Roelien zorgde
voor een glaasje Pomerol in plastic
champagneglazen te midden van de
afgedankte houten sluisdeuren, damwandplaten en gaspijpen. De plaatselijke maffiabaas kwam nog even langs
in zijn zwart glimmende Hummer.
Hij keek, zag dat het goed was en liet
ons. Het zijn maar toerroeiers tenslotte. Deelnemers naast de admiraals:
Pieter Berkel, Arno van den Broek,
Truus Dekker, Roelien van Empel, Joke
Mulock Houwer en bovengetekende
als invallende galeislaaf. u
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Saskia Teppema / commissaris instructie

Aiksas

Roeien met de riemen...
In het zonnetje

Augustus 2020 was een memorabele
Tromp-maand. En dan heb ik het niet
over de overvloedige zonneschijn. Want
o, o, o wat was het warm. Veelste warm.
Heerlijk warm. Bloody hot. ‘Hier kan ik
nu de hele winter van dromen’, hoorde
ik op het vlot zeggen. ‘Gewoon in je
hempie het water op. Twee flessen water
mee en je bent op vakantie’, sprak een
enthousiaste skiffeur bij terugkomst,
druipend van het zweet met biet-rode
konen. Inderdaad, het houdt niet op.
Maar daar gaat deze column niet over.
Ook niet over dat warm weer meer
uitnodigt om de plomp in te duiken of
elkaar eens goed nat te spetteren. Ook
niet over het zuinig-zijn met water, wat
ons door Vitens is aangeraden. Gewoon
een emmertje met schoon(!) water
pakken en daar de boot mee afsoppen kost heel wat minder dan de spuit
erop. Een oplettend Tromp-lid heeft er
een mooie mail aan gewijd, maar die
is helaas ingehaald door het bericht dat
er blauwalg en botulisme in de haven
dreef. Zo warm was augustus. Zo veel
zon. Maar daar wil ik het niet over
hebben. Mijn schrijven gaat over iets
heel anders. Wel over roeien natuurlijk.
Roeien met de riemen en de opties
die we hebben. Als veulens die de wei
weer in mochten kwamen de roeiers

deze zomer weer op hun fiets naar
Tromp sjezen. Oud, jong, en alles wat
er tussen zit. Maar ook daar ga ik niet
over schrijven. Daar waren jullie zelf
bij. Nee. Ik wil het hier hebben over
wie nodig eens goed in het Zonnetje
moeten staan. En dat zijn de begeleiders
van het Tromp-Jeugdroeikamp 2020.
Van 3 tot 6 augustus hebben zij gezorgd
voor een fantastische week met maar
liefst 50 pubers tussen de 10 en 14
jaar. 50! De foto’s en filmpjes spreken
boekdelen; deels te zien in dit magazine. Aan alles hebben ze gedacht, over
alles is nagedacht en dat resulteerde
in een spetterend programma van vier
dagen. Spelletjes, behendigheidswedstrijdjes, samen als complete beginner
met wedstrijdroeiers op pad, ervaren
roeiers die ineens coach waren, tochtjes, lunches, pannenkoeken, heul veel
limonade, pasta, een ziekenhuisbezoek,
niets was de groep (oud-)wedstrijdroeiers van Tromp te veel. Onder leiding
van Isa, Elke, Marlies en Douwe met
assistentie van een stuk of tien van hun
roeivrienden en -vriendinnen en van
het jeugdbestuur hebben ze voor een
onvergetelijke belevenis voor henzelf én
voor 50 jongelui gezorgd. Hulde luitjes
en heel veel dank! We zetten jullie graag
en volkomen terecht helemaal in het
ZONNETJE! u

[zie 

ook pagina 8]

Tromp Pannenkoekencasino
Zaterdag 28 september organiseerde
het Jeugdbestuur het eerste Tromp
Pannenkoekencasino. Een voortdurende uitdaging voor de spelers om die
heerlijke pannenkoek, ter plekke gebakken door professionele amateurs,
met slim spelen te winnen. Naar
verluidt is niemand van de 40 (!)
jongelui met een lege maag naar huis
vertrokken. Het aantal pannenkoeken
is niet te tellen geweest. Een enorm
succes en voor herhaling vatbaar! u

[zie 
en 10]
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Saskia Teppema / commissaris instructie

Pieter Berkel / redactie

Instructietip

De Ster / Loosdrecht

Wat is er nu fijner dan een lekker
lopende boot als je met je maatjes aan
het roeien bent. Welke oefening gaat
je helpen om de boot lekker te laten
lopen? Hier een tip die we onlangs
kregen van de coach van ‘Ins and Outs
Rowing’, Nadine van Wijk. Natuurlijk
weet je het wel: blad recht erin, precies tegelijk inpikken, blad recht door
het water, de haal precies even lang
als de slag en dan het blad mooi recht
eruit. Oja. Klinkt goed. Maar hoe krijgen we dat voor elkaar? De tip die we
kregen gaat over de uitpik. Over de
eerste stop en die is op het moment
van de uitpik. We leerden van Nadine
de micro-eerste-stop. Héél even stoppen op het moment van de uitpik.
Daardoor lukte dat beter en kregen
we – in de acht – allemaal tegelijk
het blad eruit. Daardoor gingen we
mooier en gelijker oprijden – meer
balans – en zaten we beter klaar voor
de inpik. Probeer het maar in een
twee of een vier. In de acht waren we
er in ieder geval heel blij mee en is de
Micro-Eerste-Stop een vast onderdeel
van onze training geworden. u

Richting Loosdrecht ligt al eeuwen
De Ster, op sommige kaarten ook genaamd De Start. Een bijzonder stukje
water om te verkennen. Bereikbaar
via de Raaisluis en de oostelijke
’s-Gravelandse Vaart. Een tochtje van
een paar uur.
Vanuit grote hoogte gezien is het
meteen duidelijk waar de naamgeving van de Ster vandaan komt. In
de vorige eeuwen werden stukken
veengrond en grasland verkaveld wat
leidde tot kleine lange percelen met
aan weerszijden sloten. Omdat men
uitging van de Oud- en Nieuw-Loosdrechtsedijk die in een grote bocht
ligt, ontstond een stervormig patroon.
De sloten waterden uit op de Drecht.
Op oude kaarten vind je hier ook de
naam De Snel. De Drecht was oorspronkelijk een veenriviertje gevoed
door kwelwater. Vanuit het zanderige
Gooi zakt water weg naar de lager gelegen gebieden*. Vanuit de oostelijke
kant, de Egelshoek moet ooit De Sype
gestroomd hebben. Op oude kaarten
is dit niet aangegeven.
Rond de Ster en de Drecht vind je
naast het water kleine bosjes met

 ga naar inhoudspagina

balken in het water, maar er
is een kleine doorgang. Je kan
doorvaren tot het gemaal.
Houd rekening met waterplanten, vogels en de omgeving.
Het land is in particulier bezit,
dus niet toegankelijk.
*Het leegmaken van de Horstermeer kostte
daarom ook veel moeite en zorgt er nog steeds
voor dat water uit de zandgronden onttrokken
wordt. u

wilgen, elzen en ook berken. Echt bos
werd aangeplant tegen de Gooische kant zoals het Emtinger Bosch
(Loosdrechtsche Bosch, circa 1683).
In de middeleeuwen bestond er een
uitgestrekt Gooijer Bosch.
Een deel van de Ster en de Drecht
wordt beheerd door Natuurmonumenten. Veel gebied is ook eigendom
van boeren en andere particulieren.
Deze grondeigenaren hebben zich
sinds een aantal jaren verenigd in
de vereniging Ster van Loosdrecht.
Doelstelling is behouden en versterken van de kwaliteiten van dit gebied.
Alles valt hier onder de gemeente
Wijdemeren.
Vanaf de ’s-Gravelandse Vaart roei je
bakboord uit de Drecht op. Er liggen
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I N F OR M A TI E F
Redactie

Zuinig met water
Onlangs ontving de redactie een
mail waarin Sabine Leijgraaf het zich
aantrok dat in deze tijd waarin gerept
wordt over waterschaarste op Tromp
leidingwater wordt gebruikt om de
erg vies geworden boten af te spoelen.
Natte dweilen gedoopt in de haven
is op dit moment ook niet zo geweldig in verband met de (blauw)alg,
dus stelt zij voor om met emmertjes
leidingwater te werken. Alle beetjes
helpen.

G ESPOT

R EDACTIONEEL

Media

Nellie Kamer / redactie
1 juli – Blij
Voor het eerst weer in een twee
samen mogen roeien: Lise Klausen en
Inge Nijhuis. Ze konden het nog en
hoe! u

IN F O RM A T IE F

Roei(feest)dag
09.30 Ontvangst jeugd

Op de voorpagina van de Tromp-site
vind je onderaan het blokje ‘Media’.
Met je muisklik krijg je het overzicht
te zien van de uitgaves van Tromp-

10.00 Behendigheidsspelletjes voor de jeugd
(10- tot 14-jarigen)
12.00 Ontvangst toerroeiers
12.30 Vertrek toerroeiers met C-boten en
wherry’s
13.30 Oproeien BBR-blok 1
14.30 Start BBR-blok 1
15.00 Oproeien BBR-blok 2
16.00 Start BBR-blok 2
16.30 Terugkomst toerroeiers

Roeien tijdens je corona-quarantaine
periode
(escapeintolife.com)

Ibis
Sven Vierstra berichtte ons dat de Ibis
ooit in het bezit was van de familie
Vierstra. Verkocht aan Rutger Murk,
die de wherry weer overdeed aan
Willem Boeschoten, die met de boot
nog zeilt op de Spiegelplas. u

Magazine, maar ook een keur aan
interessante filmpjes. u
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L EDE NA D M I NI ST RA T I E
Evert Kruithof
		
NIEUWS VAN DE
LEDENADMINISTRATIE (2020-6)
Nieuwe jeugd- en juniorleden die in de instructie
kwamen:

Andy Villaveces		
Zayne Faruqi		
Bas Berends		
Joy Ruimgaart		
Jule Arends		
Orry van der Spoel		
Roelant den Elzen		
Tristan Brobbel		
Julian Pickert Mayén
Michela Garzillo		

2006
2005
2006
2006
2006
2006
2005
2007
2005
2009

Nieuwe seniorleden die in de instructie kwamen:

Danielle Frensch		
Alyans Kayan		
Timo Wassenberg		
Ramon van Moorsel
Paul Jussen		
Frederik Renes		
Noga Amiri		
Filiz Utku			
Alper Utku		
Mahyar Shemshaki		
Maryle Bult		
Elsbeth Wichers		
Alfred d’Engelbronner
Marion Bouwer		
Thomas Jansen		
Florian Jansen		
Edmee de Boer		

1980
1984
1993
1992
1966
1981
1997
1968
1968
1985
1968
1973
1968
1956
2001
1993
1967

Nieuwe leden met roei-ervaring:

Gerrit-Jan Nieuwenhuis
Ronald van der Voort
Sarah Downing		
Michiel Tak		

1967
1962
1981
2004

Welkom en veel roeiplezier!
OPZEGGINGEN PER 31.12.2019

Correspondentieadres/botenloods/sociëteit
Hilversumse Roeivereniging Cornelis Tromp
Vreelandseweg 56, 1216 CH Hilversum,
telefoon 035 624 94 33
www.ctromp.nl
info@ctromp.nl

Voor algemene informatie over de
vereniging en haar activiteiten
info@ctromp.nl
(zie op de site verder onder: ‘Vereniging’,
‘Recreatie’ en ‘Lid worden’)
Het dagelijks bestuur bestaat uit voorzitter,
secretaris en penningmeester, gezamenlijk
bereikbaar via
db@ctromp.nl

Jeugdlid			

Lid vanaf

2018

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

Junior-lid			

Lid vanaf

voorzitter

Tom Schulten		
Tim Jordan		
Maaike van der Vegt
Mayra den Daas		

2019
2015
2016

Student-lid			

Lid vanaf

Jack Mulder		

2013

Gewoon-lid		

Lid vanaf

Gerben de Boer		
Wim Reedijk		
Corrie Breet-van Ginkel

2006
2019
1985

Proefleden die hebben opgezegd:

Klaas Eijgelaar
Hidde Brunia
Alyans Kayan
Charlotte van Drecht
Tommy Fahy
Zoë Fahy

Edwin van der Voort

voorzitter@ctromp.nl

Wynand Inkelaar

secretaris
secretaris@ctromp.nl

Jan Brugman

penningmeester
penningmeester@ctromp.nl

Allard Tempel

commissaris materiaal

commissaris.materiaal@ctromp.nl

commissaris opleiden

Saskia Teppema

commissaris.opleiden@ctromp.nl

commissaris wedstrijden

Wim ten Have

commissaris.wedstrijdroeien@ctromp.nl

commissaris recreatieroeien Tanja Stropsma
commissaris.recreatieroeien@ctromp.nl

ledenadministratie

Evert Kruithof

ledenadministratie@ctromp.nl

toercommissie

OVERLEDEN

Pieter Böhre				
oud-(bestuurs)lid
Hans Dikken
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

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]

 ga naar inhoudspagina

 ga naar volgende pagina

Alle bestuursleden zijn op een gezamenlijk
e-mailadres bereikbaar via
bestuur@ctromp.nl
inschrijvingen wedstrijdveteranen +
clubploegen
Wim ten Have
veteranencoordinator@ctromp.nl

aangepast roeien (roeivalidatie)
roeivalidatie@ctromp.n l
webmasters Nynke Koopen, Marlies ter Haar

webmaster@ctromp.nl
Richard Streng (reserveringen:
reserveren@ctromp.nl)
redactieteam (TrompMagazine)
redactie@ctromp.nl
contactpersonen TrompMagazine:
Nellie Kamer (redactie en beheer redactiemailbox voor het magazine en de site)
Yolande Krooshof, Marit Versteeg,
Pieter Berkel (lay-out, eindredactie TM)
advertenties TrompMagazine
pj.berkel@hetnet.nl
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F O T O V A N DE MA A ND

Ach, toen … Roeigroep de RIT in 2019
De weerribben

 ga naar inhoudspagina

