Profielschets Cilia de Cock
Hoi, graag stel ik me even voor. Sinds 2019 roei ik
weer bij de Hoop, en ben met veel plezier
onderdeel van de Nooitged8!
In mijn studententijd roeide ik bij Nereus en later
Gyas, waarna ik me in 2001 bij De Hoop aansloot
bij een 8 met coach Harald Kruidhof (tot en met
2004). Dit was een erg gezellige tijd met een
actieve 8 die elkaar nog steeds ziet (maar door
internationaal uitwaaieren niet meer roeit).
Ook naast het roeien ben ik graag op het water. Ik
zeil al sinds mijn jonge jaren, in kleinere en wat
grotere boten. Veel in Friesland, op het Wad, de
Nederlandse rivieren, bij Bretagne en bij Zweden.
Recent kon ik mijn droom laten uitkomen en de
Atlantische Oceaan oversteken als onderdeel van
een crew van 7 op een 44ft Dehler Varianta. De golven waar ik naar uitkeek heb ik
gekregen, met een hoogte van 4 meter en rollende koppen een aantal dagenlang, surfend
en kruisend voor de wind. De golven hebben me altijd aangetrokken, naast de vrijheid en
het avontuur, het open water en de wind op je gezicht.
Sinds 2019 woon ik op de Amstel, samen met mijn man en 2 dochters (14 en 12 jaar
oud). Qua sport houd ik ook van hardlopen, en liep ik heel wat runs, o.a. de marathon in
New York.
In mijn werk ben ik op verschillende manieren altijd bij ondernemers en ondernemen
betrokken en heb ik vaak een internationaal speelveld opgezocht. Als
financierings-specialist bij ABNAMRO, voor exportontwikkeling met ondernemers in
Afrika, en een 5-tal jaar met mijn eigen onderneming die ik in 2019 verkocht. Sinds 2
jaar werk ik als adviseur/business developer in de energietransitie. Ik houd van bouwen
aan nieuwe initiatieven en mogelijkheden, het verbinden met partijen en te kijken hoe je
elkaar kunt versterken.
Naast het roeien, zeilen, zwemmen en suppen wat ik doe, wil ik graag coastal gaan roeien
en surfen. Het lijkt me enorm mooi om de initiatieven en ambities van de Hoop op het
gebied van coastal, zeilen (en mogelijk ook suppen/surfen) vanuit het bestuur helpen
vorm te geven samen met de energie en expertise van de commissies die hierbij
betrokken zijn.

