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 Nieuwsbrief – 2020-3 

 
 

Warmond, 28 december 2020  
 Aan de vrienden van de Hylke Tromp 

 
Beste vrienden en bemanningsleden van de Hylke Tromp, 

 

Op de valreep van 2020 nog een bericht van de Hylke Tromp! Een bijzonder jaar. Maar toch 

hebben we ook dit jaar weer van ons mooie schip kunnen genieten. En niet alleen wij, maar ook 

onze gasten die we dit jaar voor betaalde en goede-doelen tochtjes aan boord hebben mogen 

verwelkomen. Tochtjes in aangepaste vorm, met wat minder mensen aan boord dan we gewend 

waren. En dit jaar in plaats van vier of vijf zeilwedstrijden, alleen de Gouden Gaffel wedstrijden 

eind augustus.  

 

Vaak uitgevaren. 

De Hylke had een late start dit jaar door het bekende virus. Pas op 11 mei konden de zwaarden 

en roer aan het schip worden gehangen, maar toen was ze wel helemaal klaar om de opgelopen 

achterstand in te halen. Ondanks de late start en alle maatregelen is de Hylke 83 keer uitgeva-

ren, waarvan 28 keer een betaalde tocht met gasten. Hierdoor hebben we de kas van Stichting 

Traditionele Zeilvaart Warmond met €3000,- aan kunnen vullen. Schippers en bemanning die dit 

mogelijk hebben gemaakt kunnen trots zijn op dit resultaat. 

Ook volgend jaar zal “LekkerZeilenMetDeHylkeTromp” weer regelmatig georganiseerd worden. 

Een mengeling van sportief bezig zijn in de buitenlucht, ontspanning en iets van zeileducatie. 

Tevens ook een kans voor U als “Vriend van de Hylke Tromp” om een tochtje mee te zeilen met 

dit mooie schip. 

 

Onderhoud. 

De Hylke was aan groot onderhoud toe, een aantal spanten in het voorschip was erg slecht aan 

het worden en in het achterschip waren wat verdachte plekken. Voor dit onderhoud moest ze de 

kant op en ergens voor zo’n twee weken binnen gestald worden. De Firma Bakker Protech heeft 

dit in Oktober kunnen faciliteren tegen een echte Hylke Tromp Vrienden prijs. Het schip is geta-

keld, afgespoten en binnen in de verwarmde loods gestald. Een professionele staalwerker heeft 

in het vooronder 4 slechte spanten en een stuk van het vlak vervangen, en in het achterschip 

een paar slechte plekken aangepakt.  

Velen hebben zich ingezet om de Hylke in de vaart te houden. Dit grote onderhoud hadden we 

niet kunnen doen zonder de vaardige handen en inzet van een aantal bemanningsleden, maar 

ook de financiële bijdragen van de vrienden en de inkomsten uit de vaartochten waren hierbij 
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van wezenlijk belang. Ze is rondom weer helemaal geschilderd en klaar om volgend seizoen 

trots over de Kaag te varen. 

 

Winterstalling. 

De Hylke ligt nu in de winterberging. Als u een keer over de brug naar de Veerpolder wandelt, 

kijk eens over de brugreling, dan kunt u de Hylke in de botenloods van de familie De Winter zien 

liggen. De familie de Winter stelt hun botenloods sinds 3 jaar kosten loos beschikbaar voor de 

Hylke.  

 

Bestuur. 

Het bestuur van de Stichting Traditionele Zeilvaart is uitgebreid met Frank Dolman, en Alex Knij-

nenburg heeft de plaats van Marc Streng overgenomen. Alex neemt tevens de rol van secretaris 

van Maarten den Ouden over. De nieuwe samenstelling garandeert weer de nodige continuïteit 

voor de komende jaren. 

 

Wedstrijden. 

We hebben door substantiële bijdragen van Fonds 1818, Firma Bakker Waterwerken en de be-

manning van de wedstrijdploeg dit jaar een splinternieuw grootzeil aan kunnen schaffen. Een 

grootzeil speciaal voor de wedstrijden. De oplettende “vriend van de Hylke” heeft haar al eens 

met het nieuwe zeil gezien op de kaag, waarbij waarschijnlijk opgevallen is dat dit tuig niet 

Roodbruin is. De wedstrijdploeg heeft in samenwerking met een zeiljachtontwerper (die tevens 

schipper is op een A klasse wedstrijd Skutsje) en zeilmakerij Molenaars het zeil ontworpen. In 

overleg met deze partijen zijn ze op een bepaald doektype gekomen welke alleen in de witte 

kleur verkrijgbaar is. Leuk detail is dat hiermee het historisch beeld bewaard is gebleven aange-

zien in vroeger dagen alle tuigen van origine wit waren.  

 

Ondanks alle maatregelen rondom Corona kon de Stichting Zeilvaart Warmond na veel inspan-

ningen toch de Gouden Gaffel wedstrijden eind Augustus organiseren in aangepaste vorm met 

voldoende afstand. Het was de eerste en uiteindelijk enige wedstrijd van het jaar, dus de meeste 

schepen waren hierbij aanwezig. Een prachtige kans voor de wedstrijdploeg om zich toch nog dit 

jaar te meten met de concurrentie. Helaas moest de wedstrijdploeg op het laatste moment af-

zeggen vanwege nieuws waardoor een wedstrijd zeilen totaal onbelangrijk was geworden. 

Inmiddels is er meerdere keren getraind met het nieuwe tuig en zijn ze klaar om volgend jaar 

weer de eer hoog te houden op de Kaag en daarbuiten. 

 

2021. 

Nog een paar maanden winterrust, met tijd voor het lakken van al het houtwerk zoals de zwaar-

den, giek en roer, kijken we nu alweer uit naar het nieuwe seizoen. Hopelijk met wat minder be-

lemmeringen dan het afgelopen jaar. 

 

Dank voor uw bijdragen, in welke vorm dan ook, prettige jaarwisseling en een gezond en voor-

spoedig 2021 toegewenst. 

 

Namens het bestuur, 

Henk Keijzer 

Voorzitter 


