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Interview met Ine Middag

Verbeterd voetenstuur

Redactielid Marit Versteeg maakte dit keer
een uitgebreid interview met Ine Middag,
voorzitter van de afroeicommissie.
Met veel weetjes over het roeien.
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De Tromp Boat
Races die aanstaand weekend gepland stonden
			

Regelmatig staan boten met een boegvoetenstuur in het schadeboek. Veel werk
voor de ledenwerkplaats. Arnoud Carp
construeerde een aangepast systeem.
		
pag. 13

gaan helaas niet door, zie
hierover nadere berichtgeving
op de site. Ook gaat de BBR in
november niet door.

Foto’s van de roei(feest)dag
Zie Media op de Tromp-site voor de
reportage van fotograaf Marcel Steinbach.
Foto: Marcel Steinbach

[Wout Kruithof bakt door]
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Hilversumse roeivereniging Cornelis Tromp
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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.
Een bijdrage van Marit Versteeg.
pag. 8

Lang is het onzeker gebleven: gaan we
de Tromp Boat Races dit jaar wel of niet
organiseren. Ja, het kan gelukkig.
pag. 7

Algemene ledenvergadering

donderdag 29 oktober, 20.00 uur

Interview
Ine Middag

Sluizen en stuwen

Een roeitocht over het Zwarte Water en
de Overijsselse Vecht. Johan Huizinga
vertelt.
pag. 10
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Goed overleg met succes

TrompMagazine verschijnt
acht maal per jaar, digitaal
en in print.

Gewoon lid blijven

De voorzitter

Dobberen

De commissaris materiaal

Arnoud Carp

Geen zaaltraining

Ontsnapt uit de polder

Afbeeldingen

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

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

Redac
tioneel
Covid-19 houdt onze gemoederen bezig.
Inmiddels heeft de secretaris mails verstuurd aan alle Tromp-leden betreffende
de aanstaande alv.
Nieuwe restricties na 14 oktober
• Roeiers tot en met 17 jaar mogen roeien
in alle boottypen.
• Roeiers vanaf 18 jaar mogen alleen
roeien in éénpersoonsboten.
Het bestuur wil dat op het Tromp-terrein
mondkapjes gedragen worden tot het
moment dat je in de boot stapt.
Tromp Boat Races gaan niet door
TBR-commissie
Na de aankondiging op 7 oktober dat we
door zouden gaan met de organisatie van
de 35e Tromp Boat Races, zijn we ingehaald
door de corona-realiteit.
Na een half jaar zonder wedstrijden keek

TrompMagazine 2020
verschijnt rond:

heel roeiend Nederland er enorm naar uit,
getuige de vele aanmeldingen en de complimenten voor Cornelis Tromp: ‘die denken
vanuit wat er wel kan’. Voor het eerst in
35 jaar gaat de TBR niet door.
Gelukkig kon met wat aanpassingen op
13 september de geplande roei(feest)dag
doorgaan. Het weer werkte fantastisch
mee, zodat iedereen een goed gevoel
overhield aan de roeidag met de combinatie van BBR en toertocht.
Johan Huizinga doet verslag op pagina 5.
Op 13 september werd tevens een
wedstrijdskiff gedoopt, genaamd Joos.
Over de aanschaf van nieuw materiaal
valt te lezen in het artikel ‘Inzicht in de
werkwijze van de MAC’ en de bijdrage
van de penningmeester op pagina 11,
‘Geen donderwolken boven Tromp’, maar
toch met een voorbehoud aan het eind
van het verhaal.
In de ledenwerkplaats werd gewerkt aan
een verbetering van de boegvoetenstuurinrichtingen. Lees de toelichting van
Arnoud Carp op pagina 13.

TrompMagazine
verschijnt 8 x in het jaar (nu 7x)
Nieuwe kopij: 19 november

14/10 25/11

www.ctromp.nl

Het laatste stukje …

… althans van mijn hand in de functie van voorzitter. Op de (digitale) alv van 29 oktober draag
ik het stokje over aan Wim ten Have. Dat gebeurt
dan op een vreemd moment in een toch al vreemd
jaar. Terugkijkend op het afgelopen jaar zijn we als
vereniging immers geconfronteerd met zaken die
je niet in de hand hebt en die zich nauwelijks laten
‘besturen’. Er was opeens een lockdown, waardoor
onze roeiwereld tot stilstand kwam. Net als bijna de
hele wereld trouwens.
Gelukkig hebben we in de zomer weer kunnen
roeien, maar inmiddels is de situatie weer aan het
verslechteren en zoemen de woorden ‘strengere
maatregelen’ in het rond.
Het is duidelijk dat deze tijd maakt dat er ook voor
Tromp de nodige onzekerheden zijn. Moeten we
straks de riemen weer neerleggen? Hoe lang zal
de soos dicht moeten blijven? We hebben geen
idee, maar er lijkt zich af te tekenen dat het nog
wel eventjes op en neer zal gaan met het virus. Dat
maakt plannen maken lastig en organiseren we
dingen soms tegen beter weten in. Evenementen of
activiteiten kunnen immers zomaar afgelast worden.
www.ctromp.nl

Edwin vd Voort

Van ieder van ons wordt flexibiliteit gevraagd. Wat
mij is opgevallen is dat deze flexibiliteit er op Tromp
zeker is en dat, zodra het even kan, men elkaar weer
snel weet te vinden. Dat geeft vertrouwen voor
de komende tijd. Op de alv willen we jullie dat
vertrouwen ook geven want met de vereniging gaat
het, ondanks alle onzekerheid om ons heen, goed.
Er zijn veel plannen, er is ambitie en volgend jaar is
een lustrumjaar dat we niet ongemerkt voorbij laten
gaan. Bovendien is onze financiële staat goed en
kunnen we ook hier flexibel handelen.
Op de begroting staan investeringen, onder andere in boten. Omdat dit een gunstige tijd is om
te kopen, houden we goed in de gaten met welke
aanschaf we een goede slag kunnen slaan. Het zijn
echter wel investeringen die we ook kunnen uitstellen als de situatie daartoe aanleiding geeft.
Een groot gedeelte van onze vloot is ongeveer
vijftien jaar oud. En dat betekent dat we voor een
aanzienlijke vervangingsgolf staan. We breiden de
vloot dus niet uit maar we houden die wel
up-to-date. De materiaaladviescommissie geeft
hierover weloverwogen advies, waarbij ze ook vooruit kijkt. Enfin, dit is allemaal te lezen in het advies
dat gepubliceerd is op de website.

Jan Brugman

Wynand Inkelaar Allard Tempel

Wim ten Have

com.recreatieroeien

com. opleiden

com.wedstrijdroeien

com.materiaal

secretaris

Uit de stuurstoel

voorzitter

Edwin van der Voort, voorzitter

penningmeester
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Saskia Teppema

Tanja Stropsma

Ondanks de onzekerheid van het aankomende jaar
ziet de toekomst van Tromp er goed uit, met een
enthousiast en slagvaardig bestuur, veel vrijwilligers
en een enthousiast jeugdbestuur die samen enorm
veel werk verzetten en de club een warm hart toedragen. En als bonus hebben we dan ook nog eens
een ruime accommodatie en het beste roeiwater van
Nederland. (Ook om naar te kijken heel mooi)!
Tot ziens op het vlot en natuurlijk op de (digitale)
alv.
u

[Van de secretaris]
Beste Tromp-leden,
Het bestuur van HRV C.Tromp nodigt u uit voor de algemene
ledenvergadering op donderdag 29 oktober 2020. Aanvang
20.00. Wegens Covid-19 (corona) zal deze vergadering in digitale
vorm plaatsvinden.

[zie mails aan alleTromp-leden]

Het aantal deelnemers aan de digitale vergadering is wegens
capaciteit gemaximeerd op 100.
Belangstellenden worden verzocht zich in te schrijven. Over dit
laatste krijgt u binnenkort een APARTE MAIL met informatie over
de deelname aan de digitale alv.
Als vergader-software wordt gebruik gemaakt van Zoom.
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BE S TU UR S M E D EDE LI NG
Allard Tempel

Bericht van de
commissaris
materiaal
ART-boot ‘Wilma’

Voor ART-leden (Aangepast Roeien
Tromp) heeft Tromp drie boten van
Stichting Roeivalidatie in bruikleen:
Leeuwenhart, EénopTwee en de
Wilma. Deze boten zijn eigendom
van Stichting Roeivalidatie en Tromp
stelt ruimte beschikbaar om deze boten te kunnen gebruiken. Met als doel
dat ook mindervalide mensen van de
roeisport kunnen genieten.
Door het op dit moment beperkte
aantal ART-leden, wordt er de laatste
tijd weinig gebruik gemaakt van deze
boten. Wilma is een boot van een
vergelijkbaar type als de Trijntje en

De ‘Wilma’ werd in november 2013
in gebruik genomen.

makkelijk te maken het
terrein op te rijden.

Joanna. Deze laatste twee zijn populair
bij de leden. Zowel bij instructie- als
recreatieroeien. De Wilma heeft riggers, afgestemd op de mindervalide
roeier, niet geschikt voor de gewone
haal. Om de Wilma ook beschikbaar
te maken voor instructie- en recreatieroeien is er een nieuwe rigger
aangeschaft, waardoor deze boot ook
geschikt is voor deze laatste doelgroepen.
Geen misverstand: de Wilma blijft primair beschikbaar voor de ART-leden.
Zolang zij geen gebruik maken van de
kortere riggers, blijft deze boot standaard afgesteld en is deze beschikbaar
voor, naast ART-leden, iedereen met
S1 en tijdens instructie-uren voor instructie. De riemen liggen in dezelfde
loods als de boot.
Doop nieuwe skiff Joos

De doop van een nieuwe boot blijft
een bijzondere gelegenheid. Op 13
september is de Joos door Susan
Temming gedoopt en voorgeroeid
door Thijs Jansen. Deze boot is
bestemd voor de V1-vloot. Dit heeft
een domino-effect: de Hidde (max.
85 kg) is van de V1- naar de V2vloot verschoven, de Rudolf (max.
75 kg) van de V2- naar de V3-vloot
en de Witte (max. 75 kg) van de
V3- naar de V4-vloot. Er is geen boot
afgestoten. De V4-vloot is dus met

Aanvaring

Ook een négatief
bericht: recent heeft er
een frontale aanvaring
tussen twee boten van
Tromp - de Hollare
(4x) en de Bruynsvelt
(2x) - plaatsgevonden.
Geluk bij een ongeluk:
voor zover bekend
heeft niemand hier

Hollare

een mooie skiff uitgebreid. Laten we
voorzichtig met deze mooie boten
omgaan, waardoor iedereen er langer
plezier van heeft.
Terreinafscheiding paardenweitje

Per 23 oktober zal de terreinafscheiding aangebracht worden. Het te
openen hek is, net zoals het grotere
hek bij huisje Aukema, per draaiknop
van binnenuit te openen. Om daar te
komen zal men eerst elders het terrein
van Tromp te voet moeten betreden.
Dit kan onder andere bij het kleine
hek bij huisje Aukema. Dit alles om
het ongenode gasten iets minder ge-

Bruynsvelt

blijvend letsel aan overgehouden.
Gezien de ernst van de aanvaring
had dat anders kunnen zijn. Bij een
inhaalmanoeuvre van een pleziervaartboot is men te ver uitgeweken
naar bakboord, met alle gevolgen van
dien. Het kan niet vaak genoeg gezegd worden: stuurboordwal houden
en blijf met regelmaat omkijken. Dat
laatste zeker bij een inhaalmanoeuvre.
u
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B ESTU U R S M E D EDE LI NG

BBR / TOER TOCHT

Wim ten Have / comm.wedstrijdroeien

Johan Huizinga

Geen zaaltraining
deze winter

Een polderfeestje
in corona gesmoord

Wat dan wel?
Afgelopen jaren was het mogelijk om
de conditie bij te houden en te verbeteren d.m.v. een zaaltraining. Voor
deze winter hebben we de zaal niet
gehuurd, simpelweg omdat het niet
mogelijk is om een dergelijke training
te geven vanwege de coronaregels.
Te weinig onderlinge afstand, weinig
ventilatie en continu schoonmaken
van de attributen waar mee getraind
wordt vormen een belemmering om
je lekker in de zaal uit te leven. Maar
wat dan wel?
Buiten trainen

Nu met de nieuwste restricties is het
voorgenomen plan voor buitenlooptrainingen en ‘core stability’-oefe
ningen niet uitvoerbaar.
Tot nader order helaas.
Informatie bij:
commissaris.wedstrijdroeien@ctromp.nl

u
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Klinkt als een fout NederlandsVlaams recept dat nergens naar
smaakt. Of als Nederlandse jongeren
die in Knokke de beest uithingen en
vol corona huiswaarts keerden. Maar
nee, het gaat om ons eigen clubfeestje dat uiteindelijk geen feest mocht
zijn maar het toch werd. Een poging
tot verslag van een zeer geslaagde
dag.
Gemor

13 september, een stralende, warme
nazomerdag. Het bestuur had het
zich niet mooier kunnen wensen.
Maar er zat ook een rouwrandje aan.
Het idee om in navolging van de
geslaagde familie-BBR van vorig jaar
met zelfgemaakte taarten en borrel
na, een verenigingsbreed evenement
te organiseren werd in de snelstijgende Covid-cijfers gesmoord. Gemor
van aardig wat leden, die dit een stap
te ver vonden, te risicovol, dus daar
doen we niet aan mee. Tsja, en wat
doe je dan als bestuur. Luisteren naar
je leden, maar naar wie?
Het feest werd, om het in het corona-

 ga naar volgende pagina

Foto: Marcel Steinbach

terminologie te houden, afgeschaald
naar een gezamenlijk roeievenement
van BBR en Toertocht en een programma voor de jeugd vooraf, zonder
taartenfeest en georganiseerde borrel
na afloop. Het primaat van de sport
en wie na afloop toch nog wat gezelligheid wilde, kon in kleine groepjes

Foto: Marcel Steinbach

buiten de soos op het terras of op het
gras nog een beetje ‘nafeesten’. En zo
gebeurde het ook.
Afgeschaald

OK, het weer werkte mee, maar het
besluit van het bestuur pakte hoe
dan ook, naar mijn eigen bescheiden

6

B B R & T O E R TOC HT

NIEU WS
onze sport. OK, dominee Gremdaat
heeft genoeg gesproken!

Doop van de skiff Joos

Geploeter
De winnaars met de door Martin
Nieuwenhuijse gebakkenpruimentaart.

ervaring, perfect uit. Waarom? Omdat
er geluisterd werd naar de leden. Een
deel zal evengoed niet mee hebben gedaan, maar een ander deel misschien
wel. Het hele idee om voordat de
herfst zou toeslaan nog iets gezamenlijks te organiseren, kwam trouwens
uit de gelederen van de leden zelf. Het
bestuur nam dat terecht gretig over en
werd vervolgens ingehaald door de
praktijk en door de discussie waarom
wel, waarom niet. Een wijs ‘polderbesluit’ om het in ‘afgeschaalde’ vorm
toch te laten doorgaan.
Waarom? Omdat juist in deze coronatijd tegenstellingen alleen maar worden uitvergroot. In ons geval jeugdleden en junioren tegenover ouderen
en senioren, wie mag wel en wie
mag niet, en waarom zij wel en wij
niet, en hoe lopen ze elkaar niet in de
weg. Te kinderachtig voor woorden
die discussie, want inmiddels is wel
duidelijk dat corona ons op de korte
of lange termijn allemaal beperkt in
onze vrijheid, economische mogelijkheden en … in de beoefening van

Redactie

En waarom dit keer geen gezellig of
komisch verslag van die geslaagde
zondag zelf? Van die BBR-roeiers die
nog nooit zo’n stimulerende supportersclub hebben gehad als de toerroeiers die hen bij de start voor de Tweede
Brug toejuichten en uitzwaaiden met
de peddels met Tromp-kleuren in de
lucht geheven. Of van die toerroeiers die na hun geploeter tussen het
riet met slippende riemen onder de
Vreelandse Weg door de Wijde Blik
op moesten om vervolgens een stel
belachelijk moeilijke vragen te beantwoorden waarop zelfs Google geen
uitkomst bood.
Beste lezer, het antwoord is even simpel als beschamend. Deze roeier heeft
na een tijdrecord te hebben gevestigd
met zijn acht tijdens het BBR - met
dank aan de toerroeiers en hun gejuich - de benen genomen naar Italië.
Ik moet het dus doen met mijn eigen
herinneringen aan een zeer geslaagde
Tromp-dag. Ik constateer hier in Italië
hoe ze het prima doen met corona
omdat ze zich rot geschrokken zijn en
gewoon rekening houden met elkaar.
En op 13 september deden wij dat
volgens mij ook. Roeien doe je met
elkaar. u

13 september
Tijdens de Roei(feest)dag op 13 september werd ‘s ochtends de skiff Joos
gedoopt. De skiff is bedoeld voor de
V1-vloot en voor roeiers tot 60 kg.
De doop werd verricht door Susan
Temming, die net tijdens de EKonder23 in Duisburg brons behaalde
in de vierzonder. Susan studeert aan
de University of Texas in Austin en
behaalde al eerder een bronzen plak
in de dubbeltwee tijdens de Junioren
WK.
De boot werd voorgeroeid door wedstrijdjunior Thijs Jansen.
Voor de doop werd door commissaris
wedstrijdroeien Wim ten Have uitleg

 ga naar inhoudspagina

gegeven over de naam. Joos staat voor
Joost de Moor, Nederlands viceadmiraal bij de Admiraliteit van Zeeland
(Vlissingen) na 1597. De Moor voer
op het vlaggenschip Zwarte Galei. Hij
hielp bij het Ontzet van Leiden, was
betrokken bij het tegenhouden van de
Spaanse Armada, de schermutselingen
in de Slag bij Nieuwpoort in 1600
en de Slag bij Sluis in 1603, waarbij
hij acht galeien tegenhield die onder
commando stonden van Frederico
Spinola, in dienst van de Spaanse
landvoogd voor de Nederlanden. u
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I N T E R V I EW
Redactie / Marit Versteeg

Ine Middag
‘Roeien is geen stijldrijven’
Ruim veertig jaar geleden maakte
ze bij Tromp haar eerste halen in
een jeugdbootje. Ine Middag (52) is
nooit meer weggegaan. Drie of vier
keer in de week roeit ze met ‘haar’
ploeg. ‘Na het roeien praten we altijd
na en kijken we wat er goed ging en
wat beter kan. Dan zijn we echt kritisch op elkaar, maar het is natuurlijk
ook heel gezellig. En vaak is er taart,
als er weer iemand jarig is, of oma

is geworden.’ Iedereen die al langer
op Tromp rondloopt kent Ine wel,
de blonde goedlachse vrouw met
haar stoere, soms ondeugende maar
ook vriendelijke uitstraling. Zij werd
volwassen in de vereniging en kent
Tromp dan ook als haar broekzak.
In haar gezin met twee volwassen
zonen, weten ze hoe belangrijk het
roeien voor haar is. ‘Als ik niet roei,
ben ik echt chagrijnig.’

Foto: Marcel Steinbach

Ze raakte al verslaafd aan de sport bij
‘Ja, ik neem al twintig jaar roeiproede jeugdwedstrijdjes en later ook het
ven af. Toen ik daarmee begon heetten
wedstrijdroeien. Als zeventienjarige
dat nog examens, omdat dat zo spanwerd ze uitgezonden naar de WK
nend klonk hebben we examens omJunioren in Tsjechoslowakije. ‘Ik was
gedoopt in roeiproeven. Ik vind dat
reserve. We hebben er keihard voor
het allemaal niet zo zwaar of beladen
getraind. Jammer
gebracht moet wordat ik reserve was
den. We kijken er
‘Als ik niet roei, ben ik echt
en er helaas niet
tijdens het afroeien
chagrijnig.’
mocht starten.’
best doorheen als je
Ze vindt het belangzenuwachtig bent
rijk een steentje bij
of er een lastige
te dragen aan het reilen en zeilen van
wind is. En we houden ook rekening
de vereniging, dat deed ze in de loop
met bijvoorbeeld oudere mensen met
van de veertig jaar door bijvoorbeeld
kromme ruggen of zere knieën.’
jeugdinstructie te geven, als lid van de
‘Voordat ze beginnen probeer ik menroeiproevencommissie, als bestuurslid
sen altijd op hun gemak te stellen, en
jeugd en junioren, lid van de mateik vertel dat het heel normaal is als ze
riaaladviescommissie en in januari
onderweg nog een aanwijzing krijwerd ze voorzitter van de roeiproegen, zodat ze zich kunnen verbeteren.
vencommissie.
Dat is belangrijk, dat je coachbaar

interview
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Foto: Marit Versteeg
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I NT E R V I EW

‘Roeien is geen stijldrijven’
bent, dat ze een verbetering kunnen
laten zien. Maar soms moeten we ze
bijvoorbeeld ook wijzen op de afstelling van het voetenbord. Bij een leerling in een C1 kan je ze dat vaak nog
niet kwalijk nemen, het gebeurt vaak
in de zenuwen en onervarenheid, bij
een skiff moet je toch wel weten hoe
het moet.’

ook voor oproer. Maar een aantal van
die roeiers is nu opnieuw afgeroeid
en dan zien we gelukkig duidelijk het
verschil. Er moet ook niet te vroeg
worden afgeroeid. Het is best lastig, maar wie afroeit moet wel echt
roeien. Wie nog niet zo lang roeit,
weet meestal ook nog niet hoe echt
roeien voelt.’

Van Ine hoeft niet iedereen door te
groeien naar de skiff. ‘We hebben
prachtig C-materiaal, daar kan je ook
Er is een aantal verbeterpunten dat
heerlijk in roeien. Hoe lichter het
vaak wordt gezien, zoals de rugmateriaal, hoe moeilijker het wordt
opzwaai (de rug te vroeg inzetten
en hoe meer je ook voelt of er door
waardoor de haal
iedereen lekker
niet efficiënt is)
wordt geroeid. Bij
‘Als roeier blijf je
of inzetverlies (de
het afroeien denaltijd leren.’
bladen niet goed
ken leerlingen vaak
achter je in het wa‘Nu ben ik klaar’.
ter plaatsen). ‘Wat
Zo is het toch niet.
precies de eisen zijn bij het afroeien
Als roeier blijf je altijd leren. In welk
hebben we allemaal keurig op papier
materiaal je ook roeit.’
en dat kan iedereen ook nalezen op
Wie de veteranendamesploeg waar
de site. In het laatste coördinatorenIne de captain van is over het kanaal
overleg hebben we gezegd dat er wel
ziet gaan, in prachtige balans en
met wat meer kracht gevaren mag
gelijkheid, ziet prachtig roeien. ‘Nou,
worden. Roeien is geen stijldrijven.
zo zien we dat zelf toch niet hoor.
Met meer kracht, kan je makkelijker
We zijn heel kritisch op onszelf. Onze
glijden in de recover. Het is fijn om te
ploeg is bij iedere training bezig zich
zien dat ze een stevige haal durven te
te verbeteren.’
maken.’
Zelf heeft ze een vast punt van aanHet komt helaas ook voor dat mendacht. ‘Ik kan bijvoorbeeld heel goed
sen een roeiproef niet halen. ‘Ja, dat
naduiken’, lacht ze. ‘Dat doe ik omdat
is altijd wel een beetje gedoe. Vorig
ik natuurlijk niet zo groot ben en
jaar is een aantal skiffeurs gezakt, dat
graag langer wil zijn, maar het is niet
is natuurlijk superjammer. Het zorgt
goed. Het verstoort. En zo hebben

 ga naar inhoudspagina

we allemaal wel
wat. Daarom is
het ook heel fijn
om gecoacht te
worden, waarbij
we dan ook worden gefilmd. Soms
denken we dat we
technisch goed
hebben geroeid
en als we dan de
video terugzien
zien we tot onze
schrik dat het echt
afschuwelijk is.’
Ze houdt ervan om hard te
trainen, liefst met
een wedstrijd als
doel. De Heineken, de Head,
Spaarne Lenterace
en andere grote
wedstrijden. ‘We
hebben door corona veel gemist.
Ik zat wel thuis
op de ergometer,
maar daar heb
ik eigenlijk een
hekel aan. Eerlijk
gezegd vond ik
het ook wel weer
even lekker om
niet voor de ploeg
te hoeven nadenken.’
De ploeg bestaat
uit achttien vrou-
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wen in leeftijd variërend van 51 tot
85 jaar. ‘Ik doe nu weer de bootindeling voor trainingen en wedstrijden. Bijvoorbeeld bij de masters, de
wereldwedstrijden, is dat altijd een
interessante puzzel. Om tactisch in te
schrijven, maar ook zo veel mogelijk
starts te kunnen doen. Nee, niet alle
‘ouwe meisjes’ doen dan mee. Maar
we hebben wel weer met ze de BBR
geroeid en dat gaat dan wel in tempo
24 hoor!’
Maar voordat er weer in ploegen
geroeid mocht worden, heeft Ine ook
genoten van het skiffen. ‘Ik ben dan
‘Daarom is het ook heel fijn
om gecoacht te worden.’

ook helemaal in m’n hum, lekker op
het water, bij weer of geen weer.’
Thuis is ze de enige die zo gek is om
naast haar baan (projectleider weg- en
waterbouw bij de gemeente Wijdemeren) drie tot vier keer in de week
te sporten. Haar man is een zeiler
en haar zonen, die twintig en achttien jaar zijn, zijn nu vooral met hun
studie bezig: geneeskunde en pabo.
‘Maar ik heb vroeger ook als moeder
gejureerd bij de atletiek, want ik weet
natuurlijk dat elke vereniging vrijwilligers nodig heeft.’ u
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N A B O O T SIN G E N E C H T

Redactie / Yolande Krooshof

Inzicht in de werkwijze van de MAC
Een kort verhelderend telefoongesprek
met Jan-Willem Biekart, voorzitter van de MAC
De samenstelling van de vloot wordt
elk jaar beoordeeld door de MAC, de
materiaaladviescommissie.
De leden van de MAC vertegenwoordigen ieder een geleding van de
roeiers bij Tromp: de wedstrijdroeiers
(junioren), de wedstrijdveteranen
(masters), het aangepast roeien, de
recreatieroeiers, het instructieroeien
en de toerroeiers.
In 2014 is er een algemeen plan
opgesteld voor vervanging van de
vloot. Elk jaar schuiven er boten door,
worden er boten verkocht en nieuwe
boten aangeschaft. De MAC brengt
een advies uit over welke boten volgens dit meerjarenplan aan de beurt
zijn voor verhuizing naar een nieuwe
categorie of de verkoop. De verschillende leden kunnen ideeën of bezwaren vanuit hun achterban aandragen.

Er is binnen het grote plan een kleine
ruimte om aan de wensen van de
verschillende ledengroepen tegemoet
te komen. Dit jaar was er de wens vanuit de recreatieroeiers om een aantal
skiffs die op de nominatie stonden
te verdwijnen toch te behouden. Dit
werd vooral ingegeven door de coronaregels, waardoor meer mensen in
de eenpersoonsboten hebben geroeid.
De MAC heeft zich gerealiseerd dat
bij het doorschuiven van boten uit de
V3- naar de V4-vloot problemen ontstonden. De wedstrijdskiffs die zouden
worden doorgeschoven zijn lichter
en smaller, maar daarmee ook instabieler. Vanuit de recreanten kwam de
vraag om toch liever stabielere oudere
boten als de Harpert en de Govert te
behouden, gewoon omdat men zich
er prettiger in voelt. Boten als de Witte
(V4) en de Mooy (V3) zijn voor veel
recreanten moeilijker te hanteren.

In principe blijft het grote plan uit
2014 bestaan. De doorschuifregels
mogen ook niet zomaar veranderd
worden, maar de MAC gaat er wel
over in overleg met het bestuur, wat
zou kunnen leiden tot een aangepast
doorschuifvoorstel in een ALV in
2021. Daarbij zou dan meer rekening
gehouden kunnen worden met het
verschil in de boottypes. De skiffs
uit de wedstrijdvloot zijn minder
geschikt om door te schuiven naar de
V4-vloot dan bijvoorbeeld een 4x.
Voor dit jaar 2020 zullen dus niet
zonder meer de boten die eigenlijk aan de beurt zijn om te worden
verkocht (Harpert en Govert) verdwijnen. Een verzoek dat met begrip
vanuit de MAC en tevredenheid bij
de dreigend gedupeerden dit jaar
wordt ingewilligd. Wat fijn dat er over
voorstellen met succes overlegd kan
worden en dat we er met zijn allen
dan zo goed uit komen. Hulde aan
alle partijen!
Op de website is de MAC en haar
werkwijze ook te vinden:
https://www.ctromp.nl/vloot

u

De waterlelie
Ik zag de witte lelies op de plas
stuurde mijn skiff langs stengels, blad
en knop
wankel evenwicht
ontweek groen tapijt op spiegelend
vlak
door het wit en geel dichterbij gelokt
kon ik het niet laten
één geplukt, zij rustte peinzend voor
mij
en sloot het gouden hart.
Tiny Hofstee (een pastiche)
De waterlelie
Ik heb de witte water-lelie lief,
Daar die zo blank is en zo stil haar
kroon
uitplooit in ‘t licht.
Rijzend uit donker-koele vijvergrond,
heeft zij het licht gevonden en ontsloot
toen blij het gouden hart.
Nu rust zij peinzend op het watervlak
en wenst niet meer...
Frederik van Eeden

 ga naar inhoudspagina
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V A RIA

Redactie / Yolande Krooshof [Jelle Harder]

Bericht van de IJsvogelwerkgroep

Oproep

Gooi en Vechtstreek
Beste ijsvogelwaarnemers,
De periode van het eerste broedsel
van ijsvogels is nu wel achter de rug.
Hoewel, er was dit jaar een opvallende ontwikkeling merkbaar.
Bij de monitoring van het eerste
broedsel is opgevallen dat er een grotere spreiding is in het startmoment
waarop een paartje ijsvogels is begonnen met broeden.
Meer verschillen dus dan gebruikelijk; de vroege broedsels hebben wel
3-4 weken eerder jongen dan de late
broedsels. Normaler is 1-2 weken.
De indruk is er dat het aantal latere
broedsels groter is dan het aantal
‘normale’ broedsels. Nader onderzoek
kan dat vaststellen.
Uit de contacten met de IJsvogelwerkgroep Amsterdam blijkt dat daar dezelfde grotere spreiding wordt gezien.
Wat de oorzaak kan zijn van de
grotere spreiding is niet duidelijk

Foto: pieter berkel

{gebied: Ketelmeer]

Mijn oproep aan iedereen is nu weer
extra op te letten en waarnemingen
door te geven.

maar het kan te maken hebben met
slechtere weersomstandigheden in de
baltsperiode februari-april.
Naar mijn idee zijn het vooral de
langdurige harde wind en regen die
van grote invloed kunnen zijn op het
(balts)gedrag van ijsvogels. Bij zeer
slecht weer zal het baltsen stoppen en
uitgesteld worden. Het ene paartje zal
hier mogelijk wat anders op reageren
dan het andere, mede afhankelijk van
de broedlocatie? Het is lastig dit soort
vragen te beantwoorden.
Voorlopige resultaten

Uit de eerste monitoring is duidelijk
dat er nu 77 ijsvogelbroedparen in de
regio Gooi en Vechtstreek bekend zijn.
In 2019 zijn er 55 paar ijsvogels vastgesteld, nu dus aanmerkelijk meer.
Dat het aantal hoger zou zijn was
wel de verwachting na de zeer zachte
winter.
Het broedseizoen loopt nog door
zoals u weet, ijsvogels maken 2 of 3
broedsels.
De komende 2-3 weken gaan de
vrijwilligers van de IJsvogelwerkgroep
op pad om hun ijsvogelwanden te
monitoren voor het tweede broedsel.
De kans is er nog steeds dat nieuwe
broedparen worden gevonden.

 ga naar inhoudspagina

Heeft u een ijsvogel gezien maar nog
niet doorgegeven?
U kunt dit nog steeds melden. Ook de
komende tijd.
Interessante waarnemingen zijn bijvoorbeeld als u twee of meer ijsvogels
tegelijk bij elkaar in de buurt ziet.
Grote kans dat u met jonge ijsvogels
te maken hebt.
Waarnemingen kunnen hopelijk binnenkort weer op het ijsvogelbord in
de hal van de soos worden genoteerd.
Ook kunt u uw waarnemingen op de
volgende twee manieren doorgeven:
1. via de site van de Vogelwerkgroep:
http://waarneming.vwggooi.nl/
mapraadplegen.php?soortnr=1
2. Invullen op: https://gooi.waar
neming.nl/obs/create
Op deze laatste site kunt u het
beste een keer inloggen. Alle
waarnemingen, van alle soorten die
u daarna invult kunt u dan onder uw
eigen naam gemakkelijk terugvinden.
Uw medewerking wordt weer erg op
prijs gesteld.
Met vriendelijke groeten,
Jelle Harder
Oude Amersfoortseweg 56
1213 AE Hilversum
06-33318985 u
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Quarantaine

Admiraal Cornelis Tromp wist ervan mee
te praten: ‘Een zeilschip is een broedplaats
voor ziektes, omdat iedereen gezamenlijk
op en in een kleine ruimte leeft en er geen
plek is om apart beter te worden voordat
je de rest van de bemanning infecteert’.
Ziektes zoals malaria, vlektyfus en gele
koorts werden opgelopen bij het aan land
gaan. Scheurbuik en beriberi kreeg men
op den duur aan boord bij lange reizen.
Vele ziektekiemen werden meegedragen
aan boord door de mens zelf én dieren.
In de middeleeuwen was de pest een
vreselijke ziekte. Oorzaak: een bacterie
die overgedragen werd door besmette
knaagdieren.
Daarom werden schepen verplicht 40
dagen (quaranta giorni) in de haven
geïsoleerd te blijven liggen.
In Nederland was lange tijd op het toenmalige eiland Wieringen een kampement
om besmette schepelingen te isoleren.
Schepen moesten hier ankeren en wachten
eer ze mochten doorzeilen naar Enkhuizen, Hoorn of Amsterdam.
Gelukkig mogen wij met corona thuis in
quarantaine. [redactie, pjb] u
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BBR

Redactie / Marit Versteeg [Jan Brugman, penningmeester]

Marlies en Ole ter Haar

Geen donderwolken boven Tromp

Het onderhoud is verder gewoon
door gegaan en ook boten uit het
vlootplan waren al geleverd voor de
crisis uitbrak.

Sportverenigingen in zwaar weer,
was onlangs het nieuws. Ze hebben problemen met het betalen van
huur, zien leden opzeggen, vaste
lasten gaan door en inkomsten uit
de kantines vallen weg. ‘Hoe zit dat
bij Tromp?’ is dan een vraag die
opkomt.

Maar gelukkig hebben we er met het
bestuur voor gezorgd dat we wat vet
op de botten hebben.’ De ledenleningen (voor o.a. de steigers) kunnen worden afgelost en ook het hek
voor rond het paardenweitje komt er
gewoon nog, we hebben de realisatie
niet uitgesteld, maar het verkrijgen
van de vergunningen vraagt tijd.’

BBR 13 september
Hoe leuk is het om met je kind de
BBR te roeien? Superleuk! En zeker als
je kind al 29 is en best heel behoorlijk
roeit. En als je wordt aangemoedigd
door je roeivriendinnen bij de start.
Dit alles maakte ik 13 september mee
op een prachtige dag op ons heerlijke
roeiwater.

Tussen het verschonen van een luier
van z’n ene kleinkind en het spelen met z’n andere kleinkind door
vertelt penningmeester Jan Brugman
dat onze vereniging in de gelukkige
omstandigheid verkeert dat de contributie (goed voor 240.000 euro per
jaar) was betaald voor de crisis inging.
Doordat deze jaarlijks wordt geïnd en
het lidmaatschap niet maandelijks kan
worden opgezegd, zoals bij sommige
andere verenigingen, is Tromp wel
enigszins opgewassen tegen financiële
tegenspoed.
‘Eind van het jaar zou er nog een
hausse aan opzeggingen kunnen
komen’, zegt Jan, ‘daar zijn we als
bestuur wel een beetje benauwd voor,
maar tot nu toe zien we gelukkig een
positieve ontwikkeling. Tot en met
augustus nam het ledental per saldo
met 29 leden toe: 64 nieuwe leden,
35 opzeggingen. Bij de jeugd hebben

we 24 nieuwe leden en 17 opzeggingen. Een vijftigtal nieuwe leden is nog
proeflid, maar de uitstroom lijkt meer
dan gecompenseerd!’
Wel een tegenvaller zijn natuurlijk de
soosinkomsten, die normaal gesproken ook in de algemene middelen
komen. In 2019 bedroeg de omzet
zo’n 54.000 euro, waarvan 30.000 in
de Tromp-kas terechtkwam. Dit jaar is
er tot nu toe 18.000 omzet gedraaid,
goed voor 8.000 in de algemene middelen. Tegenvaller is dat de soos nu
weer dicht is en ook tijdens de TBR,
die 8.000 euro bijdroeg aan omzet.
Dus we verwachten dat er dit jaar
maximaal 10.000 euro in de Trompkas vloeit.
‘We hebben aan het begin van de
crisis wel de subsidie gevraagd en
gekregen van 4.000 euro (Regeling
tegemoetkoming schade Covid-19),
dat helpt. Maar voor volgende subsidies kwamen wij niet in aanmerking,
omdat we geen 20-30 procent omzetverlies hebben. De contributie zorgt
voor stabiele inkomsten.

Maar wat nou als het alsnog opzeggingen gaat regenen? Hij zegt het met
lichte tegenzin: ‘Dan moeten we toch
in de kosten gaan snijden. Dat betekent al gauw dat we minder boten
kunnen kopen. Want dat is in onze
vereniging financieel toch de belangrijkste knop om aan te draaien.’
Kort samengevat: Als we allemaal
gewoon lid blijven, waait de crisis bij
Tromp aardig over. u
Foto: Marcel Steinbach

We roeiden zo lekker! De afstand viel
me reuze mee. Maar dat lag aan de
kracht van mijn zoon, bleek een week
later toen ik nog een keer van brug
tot brug roeide met mijn roeimaatje,
dat ook best aardig roeit …
Maar wat een belevenis: doe allemaal
mee met die BBR - het is gewoon leuk
om te doen! u

Natuurlijk zijn er bij Tromp vaste
lasten die doorgaan, maar toen de
vereniging ‘op slot’ ging, is bijvoorbeeld wel de schoonmaak stopgezet.

 ga naar inhoudspagina

‘Gewoon leuk’
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IN ST RU C T IE
Soppen, soppen, soppen.

Aiksas

Roeien met de riemen...
Dobberen

Dobberen is wel het laatste
woord waar je aan denkt als
je naar Tromp komt om te
roeien. Halen, strijken, drieup, accent op de doorhaal,
dat is wat we horen als we
in de boot zitten. Dobberen?
Is dat niet iets voor te dikke
mensen onder een parasol
in een pieremachochel? Dat
is toch niet iets voor roeiers
op Tromp? Die hebben een
doel, die gaan achterwaarts
voorwaarts, die zetten de
sokken erin.
Toch nodig ik je uit om
eens samen te dobberen.
Om zomaar, in een tweetje,
een viertje of in de acht,
je boot te laten dobberen,
– wel als je midden op het
meertje ligt – eens even
niets te doen en je mee te
laten drijven op de wind. In
een prachtige uitgave van
‘ROEI!’ over kunst, kwam ik
het verhaal tegen over Keizer

Augustus. Hij steekt met een
boot van wal om richting de
Campaanse kust te varen als
hij overvallen wordt door
windstilte. Normaal gesproken gaan de roeiers dan aan
het werk want daar zijn ze
voor aangenomen. Bomen
van kerels met spierballen
die niet in een shirtje passen. Nu zitten ze verdwaasd
te kijken: Augustus wil niet
aankomen, hij wil drijven,
dobberen. Augustus wil rust.
Hij heeft de zware taak om
Rome weer in het gareel te
krijgen. Er is chaos, onzekerheid, corruptie. Fake news is
aan de orde van de dag: niemand weet meer wat waar
is en wat niet waar is. Hij
weet dat hij een werktuig is
van een gigantische machine
die hij weer op de rails moet
krijgen.
Hij kijkt naar zijn roeiers.
Die wachten op orders die
hij ze niet geeft. Welke taak
heeft die roeier eigenlijk,

denkt hij. Niet de roeier zelf
is belangrijk, zelfs de hele
ploeg niet. De boot. De boot
moet lopen, snel liefst, zo
snel als de boot dat kan. De
roeiers zijn de werktuigen,
samen zijn de roeiers het
mechaniek van de boot. Als
de boot echt optimaal loopt,
dan, ja dan mag het over
roeiers gaan. Dán voelen
de roeiers de flow. Ja, denkt
Augustus, ik ben net als die
roeiers. Het gaat niet om
mij, ik ben slechts dienstbaar om Rome in de flow te
krijgen. Het gaat niet om de
roeiers; het gaat om de boot.
It’s a great art, rowing
it’s the finest art there is
It’s a symphony of motion
And when you‘re rowing well,
why it’s nearing perfection
And when you reach perfection
you’re touching the Divine,
It touches the you of you’s
Which is your soul.
George Pocock, Amerikaanse
botenbouwer.

Flow is een ‘symphony’ van
beweging dus dat klinkt naar
muziek. En zo is het ook.
Het ritme, de balans, het
opgaan in elkaars beweging:
dat alles doet de boot zingen. Het gaat niet om jou,
roeier, het gaat om de boot.
Vaar je op het meertje met
je ploeg, denk dan eens aan
dobberen. Laat de gedachte
aan een swingende, soepele
ritmische boot door je heen
gaan. En misschien voel je
als roeier dan ineens hoe je
met je ploeg vanuit de stilte
kan wegvaren. Net als muziek in de stilte begint, glijd
je samen met je goddelijke
aandacht en luisterend naar
de boot, de eerste slag in.
Met dank aan de schrijvers
van het blad: ‘ROEI!” u
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Wat is dat ook alweer, soppen? Dat is stilliggen en je bladen ritmisch op de positie
van de inpik in het water laten vallen. Een
superoefening voor een mooie en schone
inpik.
Hoe sop je goed?
• rij helemaal op
• laat je bladen lichtjes in het water 		
vallen
• doe dat met gestrekte armen
• scharnier vanuit je schouders
• hou je hoofd, romp en benen daarbij
volstrekt stil
• hou je vingers lichtjes op de hendel.
Je kunt bij het inpikken een opwaartse
druk van het water voelen. Je kunt dan een
beetje meegeven, tot de bladen uit het water
komen en de zwaartekracht ze weer terug
naar het water beweegt. Je vingers spelen
daarbij een minimale rol. Je bladen maken
dus lichte hupjes in en uit het water. Doe dat
tien keer, bladen in het water, in de lucht,
water, lucht, water, lucht, water… en dan,
als je het in de skiff doet, vaar je met een
stevige haal, weg. Dan drie halen, houden,
weer soppen, weer drie halen en dat een
tijdje achter elkaar. Is het te moeilijk, dan rij
je half op. Goed concentreren en dan voel je
na een tijdje dat het veel beter gaat. Niet in
de skif? Deze sop-oefening is ook heel goed
in een twee en een vier te doen. Dan wel
zonder die harde halen tussendoor en liefst
met tubbende ploeggenote(n).
Met dank aan Kees van Bueren van Roei!
Saskia Teppema u
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M A T E R I AA L
Arnoud Carp

Verbeterd voetenstuur boegroeier
Een toelichting waarom
[redactie] Arnoud is regelmatig werkzaam te vinden in de ledenwerkplaats. Zijn technische kundigheid
en vindingrijkheid heeft geleid tot
aanpassingen van het voetenstuur
van de boegroeier.
Hieronder zijn toelichting.
Bij Tromp zijn er nogal wat boten in
gebruik met een voetstuursysteem
voor de boegroeier. De gebruikte
constructies hierbij zijn kwetsbaar
en moeilijk af te stellen, dus worden
deze boten regelmatig genoemd in
het schadeboek en krijgen de vrijwilligers van de ledenwerkplaats het
verzoek om de boel weer te repareren
of weer af te stellen. Dit zijn meestal
vervelende klusjes omdat de stuur
kabels vaak doorslijten op de plaats
waar ze vastgezet moeten worden
en moet er een nieuw stukje kabel
worden ‘ingelast’. Bovendien zijn er
pijnlijke ervaringen met de afgebrokkelde kabels, die we weer in het
gareel moeten zien te krijgen.
Ik heb al enige tijd zitten broeden op
de mogelijkheid van een verbeterde
constructie. Het idee hierachter is dat
kabels niet slijten als ze niet gebogen

worden op
plaatsen
waar deze
zijn vastgeklemd.
Eind vorig
jaar heb ik
dit idee op de Valkenburg toegepast.
Hierbij werd met onderdelen uit de
afstelling van een fietsversnellingskabel een verbinding gemaakt tussen de
stuurvoet en het roer. Dit moet aan
beide kanten van de stuurkabel worden gedaan en maakt de afstelling met
vleugelmoer op de voetplaat, waar de
meeste schade optreedt overbodig. Bij
de Valkenburg bracht ik deze stelmogelijkheid aan zonder de bevestiging
aan de voetplaat te saneren en omdat
dit niet aan de gebruikers was gemeld
werd een schade hieraan niet aan mij
gemeld. De stuurkabel werd door
gebruikers vervangen op een wijze
die de nieuwe stelmogelijkheid blokkeerde.
Het werd mij duidelijk dat ik de
wijziging beter moest uitleggen.
Bovendien kreeg ik vanuit de werkplaats en materiaalcommissaris wat
opmerkingen over de degelijkheid

1

van de oplossing, die ik
kon verwerken.
Dit kwam neer op gebruik
van ‘wantspanners’ bekend uit de verstaging van
de mast van een zeilboot.
Hiervan gebruik ik er twee
in plaats van de versnellingskabelonderdelen.
Voordeel is een grotere
betrouwbaarheid. Nadeel
is een groter gewicht
waardoor de stuurkabel
kan gaan doorhangen.

Maar essentieel is dat de constructie
nu foolproof is: alle kabels worden
recht gemonteerd en zijn alleen binnen de buitenkabel gebogen waar
hij met olie gesmeerd is. Het is niet
langer nodig en zelfs ongewenst dat
roeiers de afstelling kunnen wijzigen.
Daarom is de wantspanner ook voorzien van een borgmoer. En wijzigingen aan de afstelling mogen alleen
nog maar via het schadeboek door de
werkplaats worden uitgevoerd.
De eerste foto toont de bevestiging
van de stuurkabels aan de voetplaat.
Men ziet dat hier niets meer aan te
verstellen is en dat de kabels met hun
‘tonnetjes’ draaiend zijn gemonteerd
waardoor er geen slijtage kan optreden.
De tweede foto toont de versnellingskabel-oplossing, die op de eerste
twee boten is toegepast; hierbij is te
zien dat de kabelbevestiging recht is
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2
3

en niet kwetsbaar is door buiging. De
derde foto toont de wantspanneroplossing, die nu als standaard op
de overige boten wordt aangebracht.
Ik hoop dat u zonder zorgen met
het nieuwe stuursysteem zult leren
omgaan en zult begrijpen dat u niet
zelf de afstelling moet wijzigen. Ook
hoop ik dat iedereen met plezier hiermee zal kunnen omgaan. u
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G ESPOT

IN BEELD

Redactie [Anja de Jong]

Nita Carp

Inge Nijhuis

Roeiend over de
oceaan

‘Ontsnapt uit de
polder’

‘Het was zo mooi’

Er is meer onderzoek nodig naar het
vrouwenhart, om hart- en vaatziekten
bij vrouwen sneller te ontdekken en
beter te behandelen. In het bijgaande
YouTube-filmpje is de toelichting te
zien van Hester den Ruijter, hoogleraar hart- en vaatziekten bij vrouwen
in het UMC Utrecht.
Een team van vier stoere Neder-

Co de Kloet is geboren in
Kortenhoef in 1932.
Co de Kloet is radiomaker. Hij
woont nog steeds in Kortenhoef en
heeft een aantal kinderboeken
geschreven.
Die informatie vond ik op wikipedia.

Ik heb een paar mooie foto’s gemaakt
die wellicht ‘mee kunnen dingen’
naar de foto van de maand.

landse vrouwen doet onder de naam
Atlantic Duchesses mee aan de Talisker
Whiskey Atlantic Challenge 2020, die
begint op de Canarische Eilanden en
eindigt bij het eiland Antiqua, een van
de Bovenwindse Eilanden.
Ze roeien de tocht van ruim 3000
zeemijlen in een speciale zeewaardige roeiboot, met als doel aandacht
te vragen én geld op te halen voor onderzoek naar het vrouwenhart.
De vrouwen, oorspronkelijk sloeproeiers, hebben al maanden met de
boot geoefend voor deze tocht die in
december start op La Gomera.
https://www.youtube.com/
watch?v=Osu4TMdvBG8 u

 ga naar inhoudspagina

Kort geleden kreeg ik een kinderboek
uit 1985 van mijn zoon: Ontsnapt uit
de polder. Het had helaas op de grond
gelegen en hun jonge pup Pip heeft
aan de hoeken geknaagd.
Ik leg het binnenkort in de soos. Leen
het, lees het en leg het terug!
Als toerroeier heb ik het met veel
plezier geleden. Treffend! Je komt het
Oppad, het Moleneind, de wasserij
van Reymerink en nog veel meer
plaatsen tegen
en je kent ook
Krijn Spaan. Of
alles zo gebeurd
is in de oorlog
zoals beschreven, weet ik niet,
maar in dit jaar,
75 jaar na de
bevrijding, vond
ik het een heel
verrassend item.

 ga naar volgende pagina

De foto’s zijn allemaal vroeg gemaakt
tijdens dubbeltwee-trainingen voor
het nummer DVD2x tijdens TBR met
Lise Klausen.
En ik heb er een van mijn ploeggenootje Eveline Veraart toegevoegd
gemaakt door Wilfred Wielaard.

V A RIA

Vijf jaar ‘Roei!’
Kees van Bueren, roeier bij De Eem in
Baarn, schreef voor Roei! vijf jaar lang
in elk nummer een stuk over roeien
en kunst, Roei!kunst dus. Maakt niet
uit welk soort kunst, overal is roeien
te vinden.
Alle stukken die hij schreef zijn nu gebundeld in een extra uitgave die Roeiabonnees in de bus krijgen. Honderd
pagina’s dik in prachtdruk.

Bloempjes nu ook in quarantaine?

Foto: pjb
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L EDE NA D M I NI ST RA T I E
Evert Kruithof
		
NIEUWS VAN DE
LEDENADMINISTRATIE (2020-7)

OPZEGGINGEN PER 31.12.2020

NIEUWE LEDEN

Jeugdlid			

Lid vanaf

Junior-lid			

Lid vanaf

Nieuwe jeugd- en juniorleden die in de instructie
kwamen:

Ems van ’t Hoff		
Myrddin van Vliet		
Danny Villaveces		
Amy van der Spoel		
Naut Beuving		

2005
2009
2004
2004
2008

Nieuwe seniorleden die in de instructie kwamen:

Jetty van Laarhoven		
Jan van Neerven		
Victor Weng		
Bram Balkenende		
Elze van ’t Hoff		
Peter van Rooijen		
Noud Cornelissen		

Nieuwe leden met roeiervaring:

Benita de Man		
Andrea Janszen		
Jasper Brandsen		
Vera Poort-Verweij		

Welkom en veel roeiplezier!

1957
1962
1968
1956
1968
1959
1963

1992
1966
1989
1986

Jelske Venema		
Sofie Lyklema		
Koen Keetman		
Anna Meijers		
Ties Mol			
Student-lid			

Emma van den Brand
Maarten Bakker		
Gewoon-lid		

Thomas Kuipers		
Hilda Monsma		
Ralf Schüring		
Jennifer Saßmannshausen
Truus Dekker		
Els Moolhuijsen		
Ard Vermeulen		
Laura Wismans		
Eric van Marle		
Annette Klarenbeek		
Alice Parmentier		
Sandy van Echtelt		
Jaap Hofman		

2019
2019
2019
2013
2017

Lid vanaf

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’)

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

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

2019
2007

voorzitter

Lid vanaf

secretaris

Edwin van der Voort

voorzitter@ctromp.nl

2016
2006
2018
2018
2013
2019
2008
2019
2019
2018
2014
2015
1981

Wynand Inkelaar

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

Proefleden die hebben opgezegd:

Evert Kruithof

ledenadministratie@ctromp.nl

Heleen Gierveld

toercommissie
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
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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)
Na 29/10 zijn er wijzigingen in
de bestuurssamenstelling.
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F O T O V A N DE MA A ND

Eveline Veraart
Foto: Wilfred Wielaard vanuit de George
op de Wijde Blik
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