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Op woensdagavond 13 november was 
de soos gevuld met Tromp-leden die het 
belangrijk genoeg vonden en tijd hadden 
om aanwezig te zijn bij de najaars-alv.
Naar mijn mening wordt zo’n bijeen-
komst maar matig bijgewoond door 
nieuwe leden; een vaste kern van Tromp-
leden neemt gelukkig de moeite aanwezig 
te zijn, maar hiermee is het grijsgehalte 
wel hoog. De voorzitter schrijft in ‘uit de 
stuurstoel’ ook over de veranderende 
samenstelling van het ledenbestand.
Het verslag van de secretaris zal binnen-
kort te vinden zijn op de site.

Een belangrijk onderwerp bij de alv was 
de aanstelling van een ‘externe boots-
man’ voor de ledenwerkplaats los van de 
functie commissaris materiaal. 
(zie ook pagina 4)

Het onderhoud van de boten vraagt veel 
aandacht blijkt uit navraag. Op schades 
zit men in de ledenwerkplaats natuurlijk 
helemaal niet te wachten.

De redactie zag dat onlangs de twee 
nieuwe wherry’s een extra huidbescher-
ming hebben gekregen (kimkielen). En ze 
zijn opnieuw gelakt. Veel werk dus.

pjb
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‘Als bestuur moet je overal kaas van hebben gege-
ten’. Met deze ware woorden overhandigde erelid 
Pieter Berkel aan elk bestuurslid een smakelijk stukje 
kaas op de laatste alv. Het is inderdaad zo dat de 
zaken die op de bestuurstafel komen zeer divers van 
aard zijn. Van het aankopen van onroerende zaken 
tot de zorg voor het materiaal, en van het bestieren 
van de financiën tot de inhoud van de EHBO-kist. 
Gelukkig zijn er zeer veel mensen die ons daarbij 
helpen, en die in hoge mate het succes van Tromp 
bepalen. 

Dat we succesvol zijn vergeten we wel eens met de 
beslommeringen van alledag, maar vergeleken met 
andere sportverenigingen draaien we heel erg goed. 
Heel veel mensen zetten zich bijna dagelijks in voor 
de club en ook financieel zijn de zaakjes op orde.
Toch signaleren we ook wat uitdagingen: de de-
mografische ontwikkelingen die in heel Nederland 
zichtbaar zijn zullen ook aan Tromp niet voorbij 
gaan. Er komen meer en meer grijze bolletjes met 
heel veel vrije tijd en in verhouding steeds min-
der jongeren. Ook de veranderende houding ten 
aanzien van het verenigingsleven zullen we gaan 
merken. Mensen binden zich minder gemakkelijk 
en lijken minder genegen om lid voor het leven te 
worden.

Toch blijkt uit gesprekken met nieuwe leden dat 
deze behoefte er juist wel is. Mensen zoeken maatjes 
waarmee ze samen kunnen leren roeien en naast 
een warm welkom ook structuur. Maar het zijn niet 
alleen mensen die willen leren roeien die aanmon-
steren bij Tromp.
Er is ook een groep die al kan roeien en, veelal 
naast een drukke baan of druk gezinsleven, ook 
wil roeien. Ook deze mensen zoeken maatjes en 
structuur, en dit blijkt soms nog best ingewikkeld. 
We zullen met elkaar moeten onderzoeken hoe we 
nieuwe leden nog beter kunnen verwelkomen en 
faciliteren, zodat iedereen zijn weg kan vinden bin-
nen onze vereniging, met veel plezier kan roeien en 
ontdekken op welke manier zij de vereniging verder 
kunnen brengen. En deze continuïteit is van groot 
belang voor onze club! Naast lekker roeien en veel 
gezelligheid uiteraard.

Op de alv kwam verder de aanschaf van het paar-
denweitje ter sprake waarbij mandaat is verleend 
om dit perceel te verwerven. We zijn hiermee bezig 
en hopen nog dit jaar naar jullie terug te koppelen 
of dat inderdaad gaat lukken.
Verder is op de alv aangekondigd dat we een boots-
man gaan inhuren. De aankondiging verliep wat 
onhandig, maar we zijn ervan overtuigd dat Reinout 
van Vliet, die deze functie in gaat vullen, onder 

andere voor een goed gestructureerd botenonder-
houd zal zorgen. En niet onbelangrijk, daarbij voor 
taakverlichting van de materiaalcommissaris zorgt.
Zowel het paardenweitje als de bootsman hebben 
natuurlijk een impact op de financiën, maar pen-
ningmeester Jan Brugman heeft haarfijn uitgelegd 
dat de financiën van Tromp dermate solide zijn dat 
dit prima kan. Voor het paardenweitje zullen le-
denleningen worden aangegaan waarover nadere in-
formatie volgt als het zover komt dat we het weitje 
daadwerkelijk aan kunnen schaffen.

Verder zijn op de alv Allard Tempel en Tanja 
 Stropsma toegetreden tot het bestuur na een 
 enthousiaste instemming van de vergadering.

Al met al is er dus weer voldoende aan de hand 
op Tromp en daarnaast wordt er ook nog geroeid, 
gelukkig.

Met vriendelijke groet,
Edwin van der Voort  
u

 

Edwin van der Voort, voorzitter

Uit de stuurstoel  
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Nieuwe externe bootsman
In het verleden had Tromp een 
bootsman, Jan van der Kleij, in dienst. 
Na diens overlijden hebben Fred 
 Wittkampf en Reinout van Vliet als 
commissaris materiaal geprobeerd alle 
ballen in de lucht te houden. Doordat 
zij niet altijd de tijd hadden om, in 
samenwerking met de ledenwerk-
plaats, bootreparaties uit te  voeren, 
werd Homme Poort met regelmaat 
als externe bootsman ingehuurd om 
met name de grotere schades aan 
boten te repareren. Het laatste half 
jaar was Homme Poort steeds minder 
beschikbaar. Dit was niet langer vol te 
houden en daarmee kon de kwaliteit 
van de vloot niet langer gewaarborgd 
blijven.

Daarom zijn we op zoek gegaan naar 
een alternatief en zijn we blij dat 
we Reinout van Vliet bereid hebben 
gevonden komend seizoen gemiddeld 
twintig uur per week, met name in de 
ochtend, als bootsman op Tromp te 
komen werken. 

Tijdens de ledenvergadering van 13 
november is de begroting, voor totaal 
800 uur op jaarbasis, voor een boots-
man als inhuurkracht goedgekeurd. 
Dit voorlopig voor één jaar. 

In de werkplaats zal Reinout vooral 
aandacht besteden aan het (regu-
lier) onderhoud van de vloot, zoals 
in het verleden ook plaatsvond door 
Jan van der Kleij. De werktijden en 
takenlijst van Reinout zullen binnen-
kort op de site gepubliceerd worden. 
Wij hebben er het volste vertrouwen 
in dat Reinout prima in staat is de 
werkzaamheden van Homme over te 
nemen. Dit uiteraard onder voortzet-
ting van de hechte samenwerking met 
de ledenwerkplaats. Alleen bij uitzon-
dering zal Homme nog ingehuurd 
worden of zullen de boten ter repara-
tie naar derden verstuurd worden.
u

Wie is Allard Tempel
Per 13 november ben ik als commis-
saris materiaal en accommodatie in 
het bestuur van Tromp aangetreden. 
Hierbij wil ik mijzelf voorstellen 
zodat men weet wat voor vlees men 
in de kuip heeft. Ik ben geboren in 
1964. Ik woon samen in Hilversum 
en ben werkzaam als GIS-medewerker 
bij Gemeente Hilversum. Ik draag 

bij aan het publiceren van bestem-
mingsplannen, door het maken van 
de plankaart en deze te koppelen aan 
de bijbehorende teksten. Daarnaast 
maak ik thematische kaarten op basis 
van datasets. Een half jaar nadat ik in 
Hilversum kwam wonen, ben ik in 
1988 begonnen met roeien bij Tromp. 
Ook toen was die leeftijdsgroep matig 
vertegenwoordigd. Ik had het geluk 
dat er drie leeftijdsgenoten ongeveer 
tegelijkertijd lid werden. Het team 
was snel gevormd. Ik ben in bijna alle 
roeicategorieën actief geweest. In het 
begin nam ik deel aan toertochten. 
Later heb ik een aantal keer meege-
daan met regiowedstrijden – wat nu 
DiNHo heet – en aan marathonroeien. 
Die lange afstanden brengen je soms 
op plekken waar niemand kan komen. 
Verder heb ik in 1997 deel  genomen 
aan een wedstrijd coastalroeien 
in Cherbourg op Het Kanaal. Daar 
kan sprake zijn van een behoorlijke 
 deining. Ik kan iedereen aanraden hier 
een keer aan mee te doen. Ook heb ik 
de nodige ervaring met de veteranen-
wedstrijden. Die lijst is te lang om op 
te noemen. Meestal in de acht. Maar 
bijna niets gaat boven het roeien op 
het Hilversums Kanaal. Van het heen 
en weer skiffen naar ’t Hemeltje kan 
ik intens genieten. Als de Head ten 
gevolge van harde wind is afgelast, 
kan er hier vaak nog ‘gewoon’ geroeid 
worden! Wat een prachtig roeiwater 

hier. En vloot, niet te vergeten. Op 
zaterdagochtend tussen 9 en half 11 
ben ik met regelmaat in de 4-zonder 
te vinden. Op de woensdagochtend in 
de skiff. Ook in andere boten kan ik 
soms te vinden zijn. In die dertig jaar 
lidmaatschap heb ik in de sooscom-
missie gezeten, in de MAC, in de 
redactie en in de roeiproevencommis-
sie. Van deze laatste maak ik nog deel 
uit. Verder ben ik van 2005 tot 2009 
al commissaris materiaal geweest. 
Toen nog met Jan van der Kleij als 
bootsman in dienst van Tromp.

Reinout van Vliet heeft alles in goede 
staat aan mij overgedragen. Mijn dank 
daarvoor. Ik hoop dat goed voort 
te kunnen zetten, in samenwerking 
met Reinout. Want Reinout is niet uit 
beeld verdwenen. Integendeel, we 
zullen hem juist vaker zien.

Allard Tempel

BESTUURSMEDEDELING

Allard Tempel

Bericht van de
commissaris 
materiaal 
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Loods 1
In loods 1 is een vijfde laag gemaakt 
voor de vieren. De laatste verandering 
voor loods 1, die daarmee volledig 
voorzien is van wedstrijdmateriaal. De 
verdeling is nog niet optimaal maar 
al wel een stuk beter, opmakend uit 
de reacties van velen. Uiteraard willen 
we het zo goed mogelijk afronden 
in december, dus als er nog speciale 
wensen zijn, hoor ik ze graag. 

Botenwagens
De botenwagens zien er wat triest 
uit. Tijd voor een opfris- en onder-
houdsbeurt. Het zal zeer gewaardeerd 
worden als in de aankomende maand 
enkele leden of wellicht een ploeg 
de tijd neemt om een botenwagen te 

wassen. Graag contact opnemen met 
Reinout van Vliet voor het klaarzetten 
van emmers met sop!
Daarna kunnen de botenwagens een 
technische onderhoudsbeurt krijgen, 
zodat ze in het voorjaar weer goed de 
weg op kunnen.

Te koop, twee ergomers
Er zijn twee ergometers die weg 
mogen. Ze staan in de oude bestuurs-
kamer en werden gebruikt door de 
ART. Van een ervan is helaas wel een 
monitor stuk. De andere ergometer 
kan voor een vriendelijke ledenprijs 
overgenomen worden.

Informeer bij Reinout van Vliet of 
mail Allard Tempel: 
commissaris.materiaal@ctromp.nl

 

Om ruimte te maken voor cardio 
en krachttraining worden er enkele 
ergometers uit het krachthonk naar de 
oude bestuurskamer verplaatst. u

Inmiddels zijn twee afgedankte 
vdKleij-wherry’s, de Schepers en 
de Moor op een jachtentrailer naar 
Duitsland vertrokken. De twee boten 
zijn aangekocht door een Duitse on-
dernemer, die graag de wherry’s wil 
gebruiken voor gasten. u

 ga naar volgende pagina ga naar inhoudspagina

Reinout van Vliet

Lopende zaken 

UIT DE WERKPLAATS
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Rowing is a pushing sport, 
not a pulling one

Zaterdagmiddag 9 november was 
Loes Meerman te gast op de Tic-Plus 
(vervolgopleiding instructeurs). De 
belangstelling was groot van zowel 
instructeurs als Tic-instructeurs. 

Loes vertelde tot 32 jaar geleden lid 
van Tromp te zijn geweest en zich 
na de Academie voor Lichamelijke 
Opvoeding in Amsterdam te hebben 
toegelegd op Motorisch Remedial 
Teaching, waarin zij haar aandacht 
heeft gericht op het verbinden van 
denken en doen met willen en kun-
nen. In de periode van 1986 tot 1991 
was zij als adviseur werkzaam voor 
het Sport Technisch Kader (STK) van 
de Amsterdamse Roeibond (ARB) en 
later voor de Koninklijke Nederlandse 
Roeibond (KNRB). 

Sinds 2016 heeft zij deze cursus-
sen opnieuw opgezet, waarvan wij 
zaterdagmiddag een boeiende versie 
meemaakten. Het oogmerk van deze 
middag was van het Sport Technisch 

Kader van onze vereniging, lees: de 
instructeurs, het kennis- en vaar-
digheidsniveau, te verbeteren en te 
professionaliseren. 

Loes besteedde aandacht aan zowel 
de theorie als aan de praktijk. Het 
theoretisch deel was gericht op de 
ontleding van de roeibeweging, 
waarbij verschillende facetten van 
het observeren en analyseren van de 
fouten centraal stonden en waaraan 
concrete oefeningen werden gekop-
peld om deze fouten te verbeteren. 
Loes benadrukte dat een oefening 
een duidelijk doel moet dienen om 
zin te hebben voor de roeier. Handig 
hulpmiddel: observatie-A4 met 10 
aandachtspunten.

Voor het praktische deel hadden 
Astrid Hagen, Marie-Jet Fennema 
en Daniël Verweij zich bereid ver-
klaard voor te roeien. De instructeurs 
observeerden en analyseerden hun 
roeibewegingen aan de hand van een 
checklist. Loes maakte filmpjes van de 
roeiers die later, terug in de soos, tot 
in detail werden besproken. 

Het zou goed zijn als deze cursus als 
een vaste herhalingscursus na de Tic-
stage zou kunnen worden gegeven, zo 
fluisterde Nelly Kostelijk mij toe. Een 
heel goed idee om te blijven reflecte-
ren door middel van regelmatige op-
friscursussen. Dat leidt er vast toe dat 
wij het lesgeven op een hoger plan 
brengen, zowel voor de leerling als de 
begeleiding van de Tic-instructeur.

Het werd een alleszins geslaagde 
middag, leerzaam voor iedereen. Het 
was vruchtbaar om met elkaar van 
gedachten te wisselen en bovenal ge-
zellig, goed verzorgd door Saskia. Ook 
Loes vond het heel leuk Tromp na 32 
jaar weer terug te zien. Met dank aan 
allen. u

Marie-Jet Fennema

Tic-Plus
Loes Meerman, een ervaren roei-& 
bewegen-rot, maakte er een bijzon-
dere Tic-Plus van met theorie, heldere 
analyses en bovenal concrete tips. 
Loes legde het accent op de stand van 
het blad als hét eerste observatiepunt 
van de roeihaal. Vervolgens obser-
veerden de instructeurs buiten drie 
roeiers. Loes zette de roeiers op film 
waardoor de observaties samen met 

de beelden minutieus konden worden 
besproken.    
Niet zeggen maar laten voelen bleek 
het motto. Neem de grote rugspier 
die aangespannen moet zijn om een 
goede haal te kunnen maken. Zéggen 
dat die goed aangespannen moet zijn 
werkt niet. Het beklijft beter als je het 
laat vóelen. En zo gingen de tafels aan 
de kant en zat iedereen op de grond 
met voeten en handen tegen elkaar 
om te voelen wat het is om door het 
bankje te trappen, een rugopzwaai te 
maken of de juiste roeihaal te maken. 
Een ‘aha-erlebnis’. Ook moesten we 
staand voorover buigen met gestrekte 
rug. Iedereen bleek dat te kunnen. 
Loes tekende het op een white board 
en draaide dat een kwartslag. Voilà: 
als je het staand kan, kan je ook in de 
boot inbuigen. 
Dus instructeurs, zo was de bood-
schap van Loes, als jouw instructie 
niet aankomt betekent het niet dat 
de leerling het niet kan. Het betekent 
alleen dat hij/zij het nog niet heeft 
kunnen voelen. Dus instructeurs: wat 
kun je nog meer aanbieden dan een 
verhaal?
Al met al een enerverende middag 
met een handige naslagmap als toe-
gift. u

ROEITECHNIEK

 www.ctromp.nl

Rik Snoek

Tic-Plus 
Met Loes Meerman op 9 november 2019
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Nee, niet meteen protesteren, want 
deze stelling slaat inderdaad nergens 
op. En toch, hebben de fanatiekelin-
gen onder jullie, die minstens drie 
keer per week op en neer naar ’t 
Hemeltje roeien, nooit gedacht van 
nou …? Geef toe, het kanaal is en 
blijft zo goed als recht, het water nat, 
het verkeer lawaaiig en de wind nu 
eens tegen, dan weer mee. Niet be-
paald het toonbeeld van variatie. Maar 
daar hebben ze ooit iets op bedacht; 
de toertochten, ongeveer net zo oud 
als het roeien zelf.

En nee, dat is geen roeivertier voor 
enkel oudjes die met een wherry nog 
net niet omslaan. Toertochten zijn er 
voor iedereen, jonge en oude roeiers, 
beginners en ervaren rotten, fanatici 
en stille dromers. Er is meer water 
achter de sluis en je kan veel meer 
met een boot, dan alleen maar in 
hoog tempo het kanaal op neer afrag-
gen. Je kan picknicken, marathon-
afstanden afleggen, ’s nachts roeien, 
rivieren verkennen, door de Amster-
damse grachten varen, en … ja, wat 
eigenlijk niet.

Sail Amsterdam 
Je begrijpt het al, terwijl sommigen 
het roeiseizoen al voor gezien houden 
en achter de open haard zijn weg-
gekropen, willen wij jullie alvast 
warm maken voor de toertochten van 
komend jaar, en misschien zelfs eer-
der. Het wordt sowieso een bijzonder 
jaar met Sail Amsterdam in augustus 
2020. Ooit bedacht dat je zelf nog 
eens op eigen kracht tussen die grote 
clippers door zou roeien en dat de 
bemanning dan voor je salueert? 
 Komend jaar krijg je die kans!

Daarnaast organiseert de Toercommis-
sie natuurlijk weer de gebruikelijke 
vijf tochten zoals de Openingstocht 
voor wie eens verder wil kijken dan 
het kanaal lang is. Voor de veelvraten 

is er de Pannenkoekentocht, voor de 
sportievelingen hebben we de Pres-
tatietocht, voor de nachtbrakers de 
Avondtocht en voor wie telkens net te 
laat was met inschrijven is er de Slui-
tingstocht. Vanaf april tot in oktober 
bent u onder de pannen. 

Amsterdam Light Festival 
En voor wie niet kan wachten tot 
april, is er ook nog de mogelijkheid 
om in december of januari van het 
Amsterdam Light Festival te genie-
ten. Niet opgepakt in een beslagen 
rondvaartboot vol lawaaiige Chinese 
toeristen, maar heel relaxed in een 
stille wherry langs al die lichtobjecten 
en -kunstwerken roeien, klinkt niet 
verkeerd toch? Hoe we dat allemaal 
gaan doen en wanneer precies, leest u 
binnenkort allemaal op de Tromp-site. 
En wil je weten welke roeibevoegd-
heid je nodig hebt, in wat voor boten 
er wordt geroeid en wat er verder bij 
komt kijken, ga dan naar de Tromp-
site en klik door naar Recreatie en 
Toertochten.  u

Hetty Goutier

Toercommissie 
weer op sterkte

Tot onze grote opluchting is de 
toercommissie uitgebreid met twee 
fantastische extra krachten. 
Rik Snoek helpt ons bij de financiën. 
Hij is ook, met succes, de penning-
meester van de TBR-commissie en wil 
die klus nu ook doen voor de toer-
commissie. Een zeer ervaren kracht 
met verstand van geld. Dank aan Mar-
tin die het na het aftreden van Marije 
zo voortvarend heeft opgepakt dat we 
altijd met een mooie plus ons seizoen 
mochten afsluiten. 
Van het geld dat we over hebben 
gehouden aan de tochten zijn mooie 
lichten voor de nachttochten en een 
extra kluunkar aangeschaft. 

De PR is overgenomen door Johan 
Huizinga die met zijn eigen stijl 
stukjes zal schrijven voor ons in het 
TrompMagazine en ervoor zal zorgen 
dat de posters op tijd klaar zijn en 
voorzien zullen worden van wervende 
teksten. 

Ondanks deze gewaardeerde hulp 
 hebben we bij de tochten ook nog
lees verder op pagina 8, kolom 4

TOERCOMMISSIE

 ga naar inhoudspagina

Johan Huizinga

Roeien is saaier dan u denkt 

TOERCOMMISSIE
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To blick or not to blick

Het zit er weer op. De TBR 2019 was 
wederom een daverend succes. De 
complimenten kwamen niet alleen 
van de roeiers. Gasten waren blij met 
de heerlijke snacks, hoewel ze die niet 
zo makkelijk vonden op zaterdag. De 
coaches kregen meer tijd om op het 
vlot nog even de laatste coachopmer-
kingen tegen hun roeiers te maken. 
Zelfs de toiletmevrouw stond glun-
derend te poetsen. ‘Zo goed geregeld 
hier bij Tromp!’ De tijdwaarnemers 
hadden gelegenheid om lekker te 
schaften in de werkplaats waar ook 
dit keer de geurigste soepen stonden 
te pruttelen. Julia had dagen in de 
keuken doorgebracht om de beroem-
de Hongaarse TBR-zuurkoolsoep te 
maken, gelukkig in een enorme pan, 
want ooo wat was er een belang-
stelling voor die soep. Maar ook de 
pompoensoep van Els en van Tanja 
mocht er wezen. De liefde van Tromp-
vrijwilligers gaat voor een groot deel 
door de maag. Het was een va-et-vient 
bij het koffiepunt en het secretariaat, 
professioneel in banen geleid door 
Jetske en Anja. En dat is slechts een 
deel van het TBR-verhaal. Alles maar 

dan ook alles draaide als een tierelier. 
De volgbootjes die de roeiers naar 
de goeie plek bij de start dirigeerden 
deden dat even duidelijk als vriende-
lijk. De vlothonden sprongen in waar 
nodig en niemand heeft ze horen 
blaffen. De soos was het gezellige 
centrum waar de sterke verhalen los 
kwamen en de blikken getoond. Een 
feest voor iedereen was de magistrale 
toegang tot het paardenweitje. Hoe 
hebben we het ooit zonder kunnen 
doen? Ik zou zeggen: hek erom en 
inpikken die wei! In de zomer kun-
nen daar tenten voor het jeugdkamp 
staan, de feestcommissie kan volgend 
jaar een disco huren en een dansvloer 
neerleggen en wat dacht je van een 
trainingsparcours om lekker op te 
warmen voor de wedstrijd?
Het gaat voor velen niet om het Blik. 
Het blik is bijzaak. Meedoen is bij 
de TBR al een prestatie op zich. Een 

gezellige veterinnenploeg uit Deven-
ter had twee keer samen geroeid en 
vond de TBR wel een fijn uitje voor 
hun dameskransje. Welkom op Tromp! 
En dan thuis kunnen vertellen dat je 
oud-wereldkampioenen naast je hebt 
zien varen. Olympische kampioenen! 
Dan maar geen blik. We hebben toch 
maar mooi die 5 km in 30 minuten 
te pakken. En als toetje een lekker 
broodje kroket en een biertje. En een 
zonnetje. Slechts een klein buitje. En 
allemaal aardige Trompers. Hulde, ook 
aan al de techniek, de hardware, de 
voorbereiding. Ik kan niet wachten tot 
de volgende TBR.  u

COLUMN

 ga naar volgende pagina ga naar inhoudspagina

Aiksas

Roeien met de riemen...
vervolg van pagina 7

incidentele hulp nodig. Dus als u 
niet zo’n bardiensttype bent maar 
wel graag wat wil doen, houd dan 
de klusdienstlijst in de gaten. Bij de 
tochten hebben we altijd hulp nodig 
om ’s morgens de boten op tijd het 
water op te krijgen, inschrijvingen te 
administreren, sluizen te bedienen of 
op doordeweekse dagen gasten te ont-
vangen en ze de boten te wijzen. 
Voor mensen die wel bardienst willen 
doen maar eigenlijk ook willen roei-
en: Kom wat eerder voor de toertocht 
en help even koffie en thee zetten om 
de gasten welkom te heten. 
Of kom na het roeien aan het einde 
van een tocht een glaasje schenken 
voor de toerroeiers. We hebben ook 
die hulp hard nodig en het ontlast de 
sooscommissie. 
Heeft u hier vragen over, stel ze dan 
gerust aan toercommissie@ctromp.nl

Er wordt op dit moment hard gewerkt 
aan de website zodat u ons nog mak-
kelijker kunt vinden voor het reser-
veren van toerboten langer dan de 
gebruikelijke anderhalf uur. 
We hopen dat we op de nieuwjaars-
receptie ons toerprogramma en de 
aangepaste website kunnen promoten. 

Namens de gehele toercommissie
Hetty Goutier

TOERCOMMISSIE

Foto’s: Evert Kruithof
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Op twee zaterdagen is een EHBO-
training verzorgd door Martin Kamp 
van het Rode Kruis.

Waar hangt de AED ook al weer? 

De eerste middag is de nadruk ge-
weest op reanimatie en gebruik van 
de AED, handig, want alle deelnemers 
konden bij de tweede zaterdagmiddag 
hun certificaat ontvangen!
De nadruk lag op veiligheid en 
 organisatie van de te nemen acties.
Hoe neem je leiding, hoe stuur je 
mensen aan om gezamenlijk op te 
treden. 

Op Tromp zijn er nu meer mensen die 
weten wat te doen bij ongelukken:
- leiding nemen
- zorgen voor veiligheid
- status van het slachtoffer controleren 
en vaststellen wat nodig is
- anderen instrueren en aansturen

Reanimatie, hartmassage en beade-
men werd geoefend op een pop en de 
werking van de AED werd geïnstru-
eerd.

De tweede middag werd vooral be-
steed aan verwondingen en verban-
den aanleggen, maar vooral ook aan 
onderkoeling. 

- Wist je dat je een scherf of anderszins scherp 
voorwerp nooit uit de wond moet trekken?

Martin heeft een brochure gemaakt 
speciaal over eerste hulp bij wateron-
gevallen (inclusief reanimatie-AED). 
 
Isolatiefolie
Het gebruik van de isolatiefolie en 
in ernstige gevallen uitgebreidere 

inpaktechniek met folie en dekens 
gecombineerd. 

- Wist je dat je een ernstig onderkoeld slacht-
offer horizontaal moet houden, liefst met het 
hoofd iets lager? 

Martin was heel bevlogen in zijn 
 training, zeker de moeite waard om 
nog eens te herhalen.
Hoe meer mensen weten hoe te 
 moeten handelen hoe beter!  u

INFORMATIEF
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Redactie / Yolande Krooshof

EHBO bij Tromp 
gegeven door het Rode Kruis

Tijdens de KNRB- 
Vaardigheidsproef

Ruud Korswagen en Marga maakten 
tijdens de KNRB-Vaardigheidsproef 
een foto van Loys van Dulken. 
Met toestemming plaatst de redactie 
deze foto.

Gestolen kettinkje
Mijn dochter Anna Meijers roeit in de 
wedstrijdploeg meisjes 17-18. 
Ze heeft gistermiddag 17/11 getraind 
en is nu voor de tweede keer binnen 
een jaar haar kettinkje uit haar tas 
kwijt. Ze bergt het zorgvuldig op maar 
iemand weet het er steeds uit te halen. 
Ik zou graag Tromp-leden willen 
 vragen of iemand het kettinkje, wat 
haar heel dierbaar is, heeft ‘gevonden’
Groet Gouke Meijers



De admiralen Tromp, Maarten (1598-
1653) en Cornelis (1629-1691), 
genoten onder het Nederlandse volk 
grote bekendheid. Hun populariteit 
oversteeg zelfs die van De Ruyter 
(1607-1676) ondanks diens grote 
verdiensten voor de republiek.

Maarten genoot als persoon bij velen 
meer waardering dan zijn zoon 
Cornelis later, die in de loop van zijn 
carrière door zijn eigenzinnige karak-
ter moeilijkheden ondervond in zijn 
functioneren voor de admiraliteit.

De populariteit van vader en zoon 
Tromp had tot gevolg dat huizenbe-
zitters en eigenaren van herbergen 
een afbeelding van de admiralen of 
een vermelding aan hun gevel of lui-
fel hingen, al of niet met een kanon 
(tromp) er bij. Zo waren er in de 
vorige eeuwen allerlei ‘uithangtekens’ 
te vinden in diverse steden.

In Amsterdam is nog een gerestau-
reerd houtreliëf te vinden aan een 
huis op de Bierkaai. Duidelijk gaat het 
hier om Cornelis, omdat het reliëf een 
kopie is van een gravure van Cornelis 
gemaakt door Lambert Visscher.

Bij de herbergen op de uithangborden 
was veelal de naam ‘In den Admiraal 
Tromp’ te vinden zoals in Middelburg 
omstreeks 1767.
Maar ook in ons ’s-Graveland was in 
1728 een ‘Herrebergh Graaf* Tromp’ 
te vinden tegenover de kerk. Waar-
schijnlijk stond deze herberg op de 
plek waar veel later de herberg ‘Het 
wapen van Amsterdam’ was te vinden 
(gedeeltelijk nu restaurant Vlaar).

*Cornelis Tromp had van de Deense koning de 
titel Graaf van Syllisborg gekregen.
Daarvoor was hij als baronet in de Engelse 
adelstand verheven.

10
Redactie / pjb

Admiralen Tromp als uithangteken
De Herrebergh Graaf Tromp

HISTORIE

nieuws
snippers
Fietsverlichting
Auteur: webredactie

Bericht van de wijkpolitie Hilversum-
Zuidwest:

‘Het is eerder donker, dus heel veel (jeug-
dige) sporters van uw vereniging rijden in 
het donker na hun training naar huis. 
Er zijn helaas nog veel fietsers die met 
kapotte of zelfs geen verlichting fietsen.
Andere verkeersdeelnemers komen 
hierdoor in gevaarlijke situaties en doen 
hiervan regelmatig melding bij de politie.
Mede daarom gaat de politie in Hilver-
sum-Zuid weer controleren, in het belang 
van ieders veiligheid op de weg. 
Wij vragen u om uw leden (en hun ou-
ders) hiervan op de hoogte te stellen. 
De boete voor het niet hebben van goed-
werkende verlichting is € 55,- (27,50 voor 
personen onder 16 jaar).’ u

 ga naar volgende pagina ga naar inhoudspagina
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De Tromp Boat Races zijn weer 
voorbij. 

Het waren twee mooie dagen, en op 
een regenbui op zaterdagochtend 
na was het prima weer. Circa 740 
ploegen zijn gestart in 7 blokken, en 
diverse baanrecords zijn verbroken. 

Dank aan alle vrijwilligers en 
medewerkers van Tromp en na-
tuurlijk aan alle roeiers, coaches en 
 supporters.

Kijk voor foto’s op de Trompsite 
onder ‘nieuws’ pagina 2. 

TBR-FOTO’S

Graag wil ik mij voorstellen: ik ben 
Tanja Stropsma-VerLoren van  Themaat. 
Ik word dit jaar 50 jaar. Ben in 2013 
getrouwd met Thys, ontmoet op 
Tromp tijdens de Tic. Hij heeft twee 
zoons Aart en Ywen: mijn leenkinde-
ren. Er lopen een hond en twee katten 
bij ons thuis rond.

Ik werk autonoom als grafisch ont-
werper met hoofdzakelijk het opma-
ken van boeken en tijdschriften. Mijn 
oude beroep goudsmid heb ik als 
hobby, hoewel er steeds meer beken-
den vragen of ik hun sieraden wil 
repareren … Opeens herinner ik mij 
dat ik vroeger toen ik op de Vakschool 
Edelsmeden Amsterdam zat tijdens de 

les lichamelijke oefening naar de Am-
stel ging. We werden met z’n allen bij 
roeivereniging de Berlagebrug in de 
natte bak gezet en een half uur later 
lagen we op het water te dobberen. 
Kort jong geleerd en vele jaren later 
oud gedaan.

In 2010 ben ik uiteindelijk, na alle 
sportscholen van Hilversum te heb-
ben gezien, bij Tromp in de instructie 
gestapt en begonnen met roeien en 
heb daar geen dag spijt van gehad. 
Geleidelijk aan heb ik alle bevoegdhe-
den gehaald en mijn eerste roeiwed-
strijd geroeid: de NATROWEEMUS 
2013 in Baarn. De mooiste wedstrijd 
dit jaar was de Elfstedenroeimara-
thon, een uitdaging en een geweldige 
ervaring met een hele leuke ploeg 
roeiers. Tromp heeft echt fantastische 
C-boten! 

Binnen Tromp heb ik aan verschil-
lende projecten meegewerkt: Tromp 
25-50, hier heb ik mijn ploeg aan 
overgehouden waar ik drie jaar cap-

tain van was, Nienke Brendel heeft 
onlangs het stokje overgenomen; 
de coördinatie Vervolginstructie wat 
over is gegaan in de Ploegzoekmid-
dag, het is prettig om je toekomstige 
roeimaatjes in de ogen aan te kunnen 
kijken; de Lustrumfeestcommissie, 
geweldig om als vrijwilligerswerk te 
doen, één groot feest!

Mijn visie is Blijven bewegen, om 
roeien of sporten in zijn algemeen tot 
op hoge leeftijd vol te houden is het 
belangrijk om naast je lievelingssport 
ook iets aan krachttraining te doen, je 
zorgt dat je zo goed in conditie blijft 
en voorkomt daar (hopelijk) de kans 
op blessures.

En nu dus commissaris recreatie-
roeien, voorheen het breedteroeien. 
Ik ben te bereiken via 
commissaris.recreatieroeien@ctromp.nl

en via de website onder leden zoeken 
leden.

Tanja Stropsma

Tanja Stropsma

Bericht van de
commissaris 
recreatieroeien 

BESTUURSMEDEDELING

 www.ctromp.nl

Foto’s: Marcel Steinbach Familie Versteeg-Biersteker  ga naar volgende pagina
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Op de site van Tromp staan onder 
‘nieuws’ twee interessante aankon-
digingen over filmpjes die de moeite 
waard zijn om te bekijken.

Ideale Halen
Al enige tijd is ‘Ideale halen’ via onze 
site op 
https://youtu.be/SYCnl7QqK1M 
te zien. Max Gompel is de skiffeur en 
de filmopname (met een drone) is 
gemaakt door leden van Tromp.

En tijdens de video ook nog een mooi 
uitzicht van boven op het Tromp-
terrein. u

Schades voorkomen
Sinds juni van dit jaar staat ook op de 
site een instructieve video over het 
naar buiten- en binnenbrengen van 
gladde boten.
De video is gemaakt door Fred van 
de Biezen en hij interviewt Reinier van 
Dehn, die regelmatig in de werkplaats 
te vinden is voor reparatiewerkzaam-
heden.

Klik op: 
Dit is het eerste filmpje

Als de reacties van de leden positief 
zijn, zullen er meer instructiefilmpjes 
volgen.
Kijk op de site onder ‘nieuws’.
Laat u horen. u

Redactie 

Leerzame video’s op de Tromp-site 
Heb je al eens gekeken?

 www.ctromp.nl

INTERESSANT

 ga naar volgende pagina ga naar inhoudspagina

https://www.icloud.com/sharedalbum/#B0v5CmvASC0XpY
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ART-diner
Op woensdagavond 27 novem-
ber werd er in de soos een etentje 
georganiseerd voor alle ART-leden 
en -instructeurs en leden van ART-
roeigroepen, kortom voor iedereen 
die op enige manier betrokken is 
bij het aangepast roeien. Een avond 
met een klein donker randje, want er 
werd afscheid genomen van Franny 
Lankreijer die met het werk voor de 
ART-commissie heeft moeten stoppen. 
Michiel ten Brink (ook commissielid) 
zal minder tijd aan de ART kunnen 
besteden omdat hij een flink deel van 
het jaar in zijn huis in Frankrijk gaat 
wonen. 

Het goede nieuws die avond was dat 
Jan van Verseveld werd voorgesteld die 
de commissie komt versterken. Jan 
is sinds enige jaren lid van Tromp en 
roeit op zaterdag. 

Er waren 34 ART’ers aanwezig, waar-
onder ook Franny’s eerste leerlingen 
Marie José en Myrna. Het was een 
gezellige bijeenkomst met een mooie 
toespraak van Nico Verbeek, die wees 

op de grote inzet van Franny voor de 
ART: altijd positief en optimistisch, 
met tomeloze inzet en steeds kijkend 
naar de mogelijkheden van mensen. 
Zelden werd er iemand door haar 
afgewezen. 

Tanja Stropsma, de nieuwe commis-
saris recreatieroeier gaf Franny een 
gedichtenbundel van Koert van der 
Horst en droeg er het gedicht 
‘Golven’ uit voor.

Het eten zelf mag niet  onbesproken 
blijven: pindasoep, gestoofd rund-
vlees (Besengèk), sajoer toemis boon-
tjes met gele rijst, en een goddelijk 
toetje van chocoladetaart met ijs en 
frambozen. Heerlijk allemaal!

De koks waren Nico Verbeek en Anne 
Boshuizen, Michiel ten Brink (eigen-
lijk zijn vrouw Jeanette), Elly Kamer 
en Arno van den Broek.
Het was een zeer geslaagde bijeen-
komst van een leuke Tromp-club. u

Redactie / Nellie Kamer

Franny Lankreijer neemt afscheid 
Jan van Verseveld nieuwe coördinator

Coördinatie
De ART (Aangepast Roeien Tromp) is 
samen met de commissaris recreatie-
roeien, waar de ART onder valt, nog 
op zoek naar een lid van Tromp, die 
met Jan van Verseveld de coördinatie 
van de ART op zich wil nemen.

Het is erg leuk werk: je ontmoet veel 
nieuwe mensen en het is  bijzonder 
inspirerend om leden met een beper-
king het roeien eigen te maken. 

Tromp heeft in de loop der jaren 
tal van voorzieningen gerealiseerd, 
waardoor bijna iedereen bij onze 
vereniging kans heeft het roeien te 
leren. Instructeurs en roeimaatjes 
zijn er altijd voldoende om hierbij te 
 assisteren.

Wie heeft hiervoor belangstelling? 
Wil je meer weten? Neem dan contact 
op met de 
commissaris.recreatieroeien@ctromp.nlroeivalidatie@ctromp.nl

Nico Verbeek en Franny Lankreijer

(vlnr): Nellie Kamer, Arno vd Broek, 

Elly Kamer, Michiel ten Brink, Nico Verbeek, 

Franny Lankreijer

ART

 ga naar volgende pagina ga naar inhoudspagina
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Voor een tegenstander van onnodig 
Engels taalgebruik gaat deze kop wel 
wat ver natuurlijk. En ik heb ook niet 
echt een hekel aan ze, aan die muizen. 

Wat een leuke beestjes zijn het, schar-
relend tussen de bladeren in de tuin. 
Maar nou ja, nee, we willen ze niet in 
de soos, niet in de keuken en niet in het 
voorraadhok. 
Daarom hebben we sinds kort alle eet-
bare waren in plastic dozen gestopt. In 
de hoop dat de ‘meeces’ worden verleid 
om weer buiten te gaan spelen, als er 
bij ons niks te eten valt. 

Niks te eten betekent wel dat alles spic 
en span (daar gaan we weer) moet zijn, 
geen kruimels op de aanrechtbladen of 
op de vloer.

Schoonmaakbedrijf  ‘Keep it clean’ 
(need I say more) maakt bij Tromp in 
de soos de vloeren en het toiletgedeelte 
schoon. De bar en de keuken, inclusief 
alle kasten, aanrechtbladen, wasbakken 
en keukenapparatuur, dit alles wordt 
schoon gehouden door de harde kern 

van de sooscommissie. Gehol-
pen o.a. door Belinda van de 
Bunt, die op nagenoeg alle vrij-
dagen in de bar regeert met haar 
mannen Patrick, Pim en Gijs, 
maar daarnaast ook kans ziet om 
de boel te ordenen en schoon 
achter te laten.

Het bardienstrooster voor 2020 
staat dankzij Erik Frima en Paul 
Arnold alweer op de website en 

iedereen kan zich nu inschrijven. 
Voor de vroegboekers is er het voor-
deel van het kiezen voor een favoriete 
plek: lekker druk op de ochtenden in 
het weekend en op woensdag, of wat 
rustiger op andere momenten. 
En als je dan op zo’n rustig moment 
dienst hebt, denk je dan nog eens aan 
de sooscommissie en het schoonma-
ken en onderneem je actie? Want daar 
worden we blij van, om niet te zeggen 
happy.  u

Aan het eind van de alv werd het hou-
ten bord met de vier rolbankjes en twee 
voetenborden van de gewezen Tjerk 
Hiddes de Vries door Pieter Berkel aan-
geboden aan de vereniging. Zoals in de 
vorige uitgave van het TM beschreven 
werd dit bord gevonden in een opslag 
ergens in Zeeland.
Door tussenkomst van anderen konden 
wij dit bord uiteindelijk ophalen.
Wie dit bord heeft samengesteld blijft 
een vraag en 
ook op welke 
wijze de THdeV 
aan haar einde 
is gekomen.

De boot is 
gebouwd in 
1974 en over-
gedragen aan 
anderen (wie?) 
in 1998.
Op Tromp 
kende men het 
schip als ‘de 
Vries’.
u

Tjerk Hiddes de Vries was een Fries 
admiraal uit de zeventiende eeuw.
Hij diende bij de Admiraliteit van 
Friesland in Harlingen.
Zoals velen van zijn voorgangers was 
hij eerst kapitein in dienst van de 
Admiraliteit. Na de slag bij Lowestoft 
werd hij benoemd tot luitenant- 
admiraal als opvolger van Auke 
 Stellingwerf. u
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SOOSBERICHT

Redactie / pjb

Vier rolbankjes en twee voetenborden 
van de Tjerk Hiddes de Vries 

Nellie Kamer

‘I hate those 
meeces to pieces’ 
(Tom & Jerry)
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Correspondentieadres/botenloods/sociëteit 
Hilversumse Roeivereniging Cornelis Tromp
Vreelandseweg 56, 1216 CH  Hilversum,  
telefoon 035 624 94 33
www.ctromp.nl      info@ctromp.nl

Beschermheer van de vereniging:
P.I. Broertjes, burgemeester van Hilversum
 
voorzitter Edwin van der Voort
voorzitter@ctromp.nl
secretaris Wynand Inkelaar
secretaris@ctromp.nl
penningmeester Jan Brugman
penningmeester@ctromp.nl
commissaris materiaal  Allard Tempel
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                 Hetty Goutier
toercommissie@ctromp.nl
midweekroeien Truus Dekker
truusd@casema.nl

De diverse taken van de bestuursleden zijn 
te vinden in het organigram-tromp [zie in de 
‘bibliotheek’, zoek op organigram]

 

inschrijvingen wedstrijdveteranen +  
clubploegen                          Wim ten Have
veteranencoordinator@ctromp.nl

aangepast roeien (roeivalidatie)
roeivalidatie@ctromp.nl

webmasters   Nynke Koopen, Marlies ter Haar 
webmaster@ctromp.nl
Richard Streng (reserveringen: 
reserveren@ctromp.nl)

redactieteam (TrompMagazine)
redactie@ctromp.nl
contactpersonen TrompMagazine:
Nellie Kamer (redactie en beheer redactie-
mailbox voor het magazine en de site)
Yolande Krooshof, Stefan Schellings, 
Pieter Berkel (lay-out, eindredactie TM)

advertenties TrompMagazine  
pj.berkel@hetnet.nl

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

Alle bestuursleden zijn op een gezamenlijk 
e-mailadres bereikbaar via 
bestuur@ctromp.nl  

AGENDA
 

NIEUWS VAN DE 
LEDENADMINISTRATIE (2019-8)

NIEUWE LEDEN

Nieuwe seniorleden die in de instructie kwamen:
Brand Wilmont  1998
Mark Allin  1952

Nieuwe leden met roei-ervaring:
Thom Broersen  1992

Welkom en veel roeiplezier!

OPZEGGINGEN PER 31.12.2019

Jeugdlid   Lid vanaf
Luka Weijers  2018

Junior-lid   Lid vanaf
Quinten van der Horst 2017
Sjoerd Noordhoek  2016
Philippine Straus  2017
Noor Sinnige  2015

Student-lid   Lid vanaf
Reimar van der Meulen 2014
Martijn Verbruggen (ART) 2018
Merel de Beer  2011

Evert Kruithof

LEDENADMINISTRATIE
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OPZEGGINGEN (vervolg)

Gewoon-lid  Lid vanaf
Lienke Giskes  2014
Mirjam Mouwe  2015
Jan van Paradijs  2004
Marion Wiegers  2011
Lou Crijns  2014
Dave van Roest  2018
Maartje Berkelmans 2019
Mieke Klootwijk  2011
Annemarie Griffioen 2019
Bert Roest  2007
Marjolein Denslagen 2018
Rob Kempen  1993
Lydia Bakker  2015
Kris Hemmink  2004
Gitta van der Voort-Hamel 2013
Vera Mobach  2015

Proefleden die hebben opgezegd:
Francine Postma
Tim Berndsen

Zeg op tijd op! Het verenigings- en 
contributiejaar eindigt op 31 december. 
Opzeggen vóór 1 december door een 
e-mail te sturen naar
ledenadministratie@ctromp.nl
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Heel vroeg op Tromp.

Foto: Saskia Teppema
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16 FOTO VAN DE MAAND




