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Stichting Traditionele Zeilvaart Warmond 
Herenweg 43A                                                                                      

2361 EE Warmond 

                                                                              telefoon: 0252 545894 
                                                                     bank: NL93RABO0367700549 
                                                                           e-mail: info@hylketromp.nl 

                                                                     website: www.hylketromp.nl 

 Nieuwsbrief – 2017-1 

 
 

Warmond, 14 juli 2017  
 Aan de vrienden van de Hylke Tromp 

 
In deze nieuwsbrief willen wij u graag weer op de hoogte stellen van nieuws over ons mooie 
traditioneel varend erfgoed dat u als vriend jaarlijks steunt: de Hylke Tromp. 
U heeft enige tijd geen nieuwsbrieven ontvangen, maar dat wil niet zeggen dat er niets gebeurd 
is! 
 
De Hylke heeft tussen december en april een uitgebreide groot onderhoudsbeurt gehad en ligt er 
inmiddels weer tiptop bij! 
We heten u graag welkom aan boord om het schip zelf te bewonderen én uiteraard om, indien u 
dat wilt, een tocht mee te zeilen! 
 
 
Vriendentochten 
Graag nodigen we u uit om mee te zeilen op de Hylke op vrijdagmiddag 1 september van 13 tot 
17 uur. Uiteraard mag u daarbij uw partner of een andere gast meenemen. 
Meldt u zich s.v.p. hiervoor per e-mail aan via info@hylketromp.nl , liefst zo spoedig mogelijk 
maar uiterlijk 15 augustus. 
 
Mocht u op 1 september verhinderd zijn of wilt u gewoon een keer váker meevaren met de 
Hylke, dan bent u van harte welkom om mee te zeilen tijdens één van de tochten die de 
vrijwilligers bijna wekelijks varen. Dat kan een recreatieve dagtocht zijn of een trainingstocht; 
neemt u contact op met één van de bestuursleden om een datum af te spreken. 
 
Gebruikers 
We zijn blij dat we erin geslaagd zijn om de groep gebruikers aanzienlijk uit te breiden: een 
groep van ruim 25 zeilers van zeilvereniging De Balgerij vaart regelmatig met de Hylke. 
Daardoor is de Hylke veel vaker dan voorheen te zien op de Kagerplassen en dat is één van de 
doelstellingen van de stichting: een zeilende Hylke is een genot voor het oog en het motto is 
 

“De Hylke Tromp is er ook voor u !” 
 
 
Scouting Anaconda maakt helaas minder gebruik dan voorheen van het schip. 
De wedstrijdgroep is als altijd wel zeer aktief en doet mee aan alle wedstrijden die de Stichting 
Zeilvaart Warmond organiseert. In het overall-klassement 2016 is de wedstrijdgroep als eerste 
geëindigd! 
Begin juni 2017 was het schip met bemanning aanwezig bij de wedstrijden om de 
Geuzenpenning in Vinkeveen om de Warmondse kleuren te verdedigen. De bemanning slaagde 
er in om als tweede in het klassement te eindigen, een goed begin van het wedstrijdseizoen! 

mailto:info@hylketromp.nl
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Groot onderhoud 
Tussen december en april is er groot onderhoud gepleegd.  
En het was gróót groot onderhoud… 
Het schip is vrijwel geheel ontmanteld en zowel de stalen als de houten onderdelen zijn voorzien 
van nieuwe beschermende lagen. Mede doordat behalve de leden van de wedstrijdgroep ook de 
vrijwilligers van de Balgerijgroep de handen uit de mouwen hebben gestoken, is de klus geklaard 
en is de Hylke nu weer in prima conditie. 
Vele handen maakten licht werk. We hebben de mensuren niet geteld, maar het gaat eerder om 
honderden dan om tientallen uren.  
De vrijwilligers van de Balgerij hebben de dekplanken, het roer, de gaffel, de pikhaak, de 
zwaarden en de vaarboom geschuurd en (5x!) gelakt.  
De wedstrijdgroep en jachtwerf Juffermans hebben onder andere het onderwaterschip helemaal 
opgeknapt en de Hylke voorzien van een doorlopende voorstag, blokken en strijklijn.  
Een forse tegenvaller was dat de mast niet meer veilig bleek te zijn. Een deel van de mastvoet 
was door houtrot aangetast. Daarom is besloten een nieuwe mast aan te schaffen, kosten zo’n 
€ 4.000. 
Net op tijd voor de Westlander Zeildagen 27 en 28 mei (die helaas vanwege te geringe 
deelname van boten niet door konden gaan – dat onderstreept nog eens hoe belangrijk het is 
dat er stichtingen zijn als de onze die als doelstelling hebben het behoud en in de vaart houden 
van historische schepen als de Hylke Tromp) was al het werk gereed en kon de nieuwe wimpel 
in de top van de mast! 
 
Ook het vinden van onderdak voor het klussen (waar kun je bijvoorbeeld een mast van 12 meter 
lengte een paar weken horizontaal neerleggen om te schuren en te lakken?) was geen sinecure. 
We zijn de familie Van der Stok (winterstalling Hylke), Adrie van ’t Veer (Buitenkaag, ruimte voor 
schuren en lakken van o.a. de zwaarden), Alexander de Vos (Historische scheepstimmerwerf 
‘Klaas Hennepoel’ – we mochten daar de mast neerleggen maar doordat we een nieuwe mast 
moesten aanschaffen hebben we van dit aanbod geen gebruik gemaakt) en de firma Juffermans 
dankbaar voor de geboden hulp. 
 
 
Bestuurswisseling 
 
Met ingang van februari 2017 bestaat het bestuur uit: 
- Henk Keijzer    (voorzitter) 
- Maarten den Ouden   (secretaris) 
- Rob Molenaars    (penningmeester) 
- Marcel Juffermans   (lid) 
- Marc Streng    (lid). 
 
Antoon de Vroomen, Frank Manders (tot februari voorzitter) en Suzan van Veen hebben het 
bestuur verlaten. 
Wellicht heeft u uit de pers al vernomen dat Antoon de Vroomen (tot februari secretaris) op 26 
februari dit jaar is onderscheiden? Hij is benoemd als Lid in de Orde van Oranje-Nassau, onder 
meer vanwege zijn werkzaamheden voor onze stichting. 
Overigens blijft Antoon nog de sponsortochten organiseren, dus als u een sponsortocht met de 
Hylke wilt varen, kunt u contact met hem opnemen. 
 
 
Website 
 
De website is geheel vernieuwd én geactualiseerd. Kijkt u zelf eens rond op www.hylketromp.nl. 
Ook de folder voor het werven van vrienden is aangepast, deze folder is via de nieuwe website 
te downloaden. 
 
Jaarverslag en jaarrekening 
 
Eveneens op de website vindt u het jaarverslag 2016 en de jaarrekening 2016. 

http://www.hylketromp.nl/
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Ook het beleidsplan 2016 – 2020 staat op de website. In dit beleidsplan is verwoord wat we de 
komende jaren nastreven: de Hylke Tromp “zichtbaarder en toegankelijker”. 
Deze mooie boot willen we váker op de Kagerplassen (laten) zien, een genot immers voor het 
oog van een ieder. En we willen méér mensen laten (mee)varen op de Hylke, met name bijzon-
dere groepen zoals gehandicapten en organisaties met een maatschappelijk doel. 
Zo staan bijv. in augustus twee zeiltochten voor de Stichting Vaarkracht (‘Even een moment 
geen kankerpatiënt’) gepland en willen we tijdens de Schippertjesdagen ook veel bezoekers de 
gelegenheid geven om met de Hylke de plassen op te gaan. 
Verder hebben we afgesproken dat de Hylke beschikbaar is voor natuurontdekkingstochten die 
het Natuurontdekkingscentrum Koudenhoorn organiseert – natuur en zeilen is natuurlijk een pri-
ma combinatie. 
Als u het beleidsplan heeft gelezen en u heeft vragen of ideeën? – laat het ons weten s.v.p.! 
 
 
Onze Hylke de snelste platbodem van de Kagerplassen ! 
 
Op de Kaag zijn in het seizoen 2016 traditiegetrouw diverse wedstrijden voor platbodems geor-
ganiseerd. De wedstrijdploeg van de Hylke, onder leiding van Marcel Juffermans, heeft natuurlijk 
aan deze wedstrijden meegedaan. 
In maart is tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de stichting Zeilvaart Warmond het eindklasse-
ment bekend gemaakt en de Hylke-wedstrijdploeg staat daarin met vlag en wimpel op de eerste 
plaats ! Daaruit blijkt dat de snelle mannen van Marcel heel snel zijn én ook dat de Hylke Tromp 
gewoon een prima boot is om heerlijk mee te zeilen! 
Gefeliciteerd Marcel en bemanning! 
 
 
Financiën 
 
Voor het groot onderhoud hebben we jarenlang gespaard. Maar door de onverwachte tegenval-
ler dat de mast moest worden vervangen, is de bodem van onze spaarpot momenteel nog veel 
meer zichtbaar dan gepland… 
We hebben de jaarlijkse bijdrage van elke vriend dan ook hard nodig om 2017 financieel door te 
komen. En nog mooier zou zijn als we het aantal vrienden weten uit te breiden! 
Dus weet u iemand die bereid is toe te treden tot het selecte gezelschap van “Vrienden van de 
Hylke Tromp” en aldus het in de (zeil)vaart houden van dit historisch erfgoed te steunen? Atten-
deer hem of haar op de website en de nieuwe folder. 
Voor vrienden is er ook de mogelijkheid om tegen betaling een sponsortocht met de Hylke te va-
ren en we hopen dat in 2017 veel vrienden van deze mogelijkheid gebruik willen maken. 
We hebben nu genoeg zeilvaardige vrijwilligers om uw gezelschap eigenlijk op elke gewenste 
datum  te laten genieten van het zeilen op dit mooie schip! 
U en uw gasten mogen zélf de zeilen hijsen en strijken en desgewenst ook aan het roer staan. 
 

“De Hylke Tromp is er ook voor u !” 
 

 

 

E-mailadres 

 

Wilt u s.v.p. uw e-mailadres doorgeven via info@hylketromp.nl ? 

Dan kunnen we u de volgende nieuwsbrieven per e-mail sturen. En daarin ook links naar onze 
website én mooie foto’s opnemen! 

mailto:info@hylketromp.nl

