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Warmond, 15 December 2022 

 Aan de vrienden van de Hylke Tromp  

Beste vrienden en bemanningsleden van de Hylke Tromp, 
 
 
2022 is bijna ten einde. De Hylke Tromp is inmiddels helemaal afgetuigd en ligt weer in de winterstalling 
naast de Padox brug. De gebruikersgroepen zijn al druk bezig met verschillende onderhoudswerkzaamhe-
den zodat de Hylke er straks in het voorjaar weer tiptop bij ligt. 
 
Na 2 jaar met coronamaatregelen was er in 2022 dan gelukkig weer wat meer mogelijk. Verschillende acti-
viteiten met de Hylke waren hierdoor gemakkelijker te realiseren. Zonder echte restricties konden de vaar-
tochten en wedstrijden georganiseerd worden, mede hierdoor was 2022 zeer geslaagd. De Hylke is in 
2022 weer zo’n 70 keer uitgevaren voor vaartochten en wedstrijden. Een totaal record van 360 gasten 
mocht dit jaar verwelkomd worden op ons prachtige schip. 
 
De Balgerij-groep heeft dit jaar weer met veel plezier tochten voor “Goede Doelen” gevaren. Meest in het 
oog springend waren de “DankJeWelZeiltochten” voor medewerkers van intensive care afdelingen van het 
LUMC en Alrijne ziekenhuis, zorgcentrum Sint Bernardus en het hospice in Sassenheim. Deze tochten 
werden aangeboden door de Hylke-vrijwilligers om deze medewerkers te bedanken voor hun extra inzet in 
de afgelopen coronatijd en werden zeer op prijs gesteld. Tijdens deze tochten konden we de opvarenden 
door een aantal giften van particulieren een consumptie aanbieden, zoals een kop koffie met gebak. 
 
Ook is de Hylke kosteloos beschikbaar gesteld voor Stichting Vaarkracht (“even een moment geen kan-
kerpatiënt”) en het Adamas-inloophuis voor kankerpatiënten en hun naasten. 
 
Voor het NOCK (Natuurontdekkingscentrum Koudenhoorn) zijn dit jaar ook weer zes tochten verzorgd. 
Verder zijn er vijf “LekkerZeilenMetDeHylke” tochten georganiseerd. En uiteraard waren er ook trainingen 
voor en door de vrijwillige schippers en bemanning van de Balgerij-groep. 
 
De wedstrijden: Helaas viel het deelnemersaantal voor de Westlander Zeildagen in juni tegen waardoor 
deze afgelast moesten worden. In augustus met de Gouden Gaffel race waren er echter meer dan genoeg 
deelnemers. Zeventien stuks varend erfgoed zeilden over de Kaag om de Gouden Gaffel wisselprijs, waar 
de bemanning van de Hylke Tromp als overall winnaar eindigde. 
Ook de Turfrace kon dit jaar rekenen op genoeg deelnemers. Na drie dagen jagen, bomen, roeien en zei-
len finishte de Hylke Tromp dit jaar als derde. 
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De donateurs zijn in 2022 ook niet vergeten. Na een pauze van een aantal jaar werden er dit jaar 3 speci-
ale tochten georganiseerd voor Vrienden van de Hylke. Hun jaarlijkse gift levert een groot aandeel in het 
onderhouden en in de vaart houden van onze traditionele Kagenaar. 
 
Dan rest ons iedereen de Beste wensen voor 2023 te wensen, en alvast een behouden vaart in het ko-
mende seizoen. 
 

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! 
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