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Een lidmaatschap van RV OSSA is geldig voor een jaar en loopt van
1 januari t/m 31 december. In de najaars Algemene Ledenvergadering wordt de
contributie van het komende jaar bepaald en vastgesteld. Opzeggen dient schriftelijk
te gebeuren aan de secretaris voor 1 december van het lopende lidmaatschapsjaar.
Datzelfde geldt voor een juniorlidmaatschap. Een aspirant- lidmaatschap duurt
3 maanden. Aan wie daarna besluit lid te worden, wordt een evenredig deel aan
contributie gerekend voor de nog resterende maanden van het lopende lidmaatschap.
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Van de redactie
Beste allemaal,
Dit is het eerste Voetenbord van 2018. In deze
editie wat minder verslagen van toertochten,
wedstrijden en marathons. Het weer zat de laatste
maanden niet echt mee.
Wel is de Midwinter marathon rondom Amsterdam geroeid op
23 december, met maar liefst 3 OSSA boten. Een vermakelijk verslag
van Dick.
Uiteraard is er geschaatst, René vertelt over de schaatsende OSSIANEN.
Roos Duin studeert in Groningen en is erg goed aan het roeien in de
lichte dames 4*.
Ook een dubbelinterview met René en Jelmer in dit Voetenbord.
Mark schrijft over de energiebesparing bij OSSA.
De Boordroeiinstructie is deze winter wel met horten en stoten
doorgegaan, Annemiek heeft hier een mooie bijdrage voor geleverd.
Wij hebben zin in de lente, jullie ook?
Veel lees- en kijkplezier!
De redactie: Tinie, Lida, Tom en Saskia

Woordje van de voorzitter
De spanning neem toe
In het vorige Voetenbord heb ik gewezen op
het ALV-besluit om de nieuwbouwplannen
voor de nieuwbouw van de sociëteit verder
uit te werken en heb ik gemeld dat er al
15 deelnemers waren voor het tientjesplan. Het aantal stijgt gestaag en wordt
aangegeven met bouwstenen op het bord
in de sociëteit. Het 1e bord is vol. Nu het 2e
bord. Meld je bij Erik Koel.
Financiële extra ondersteuning en sponsoring is zeker nodig.
De bouwkosten voor de sociëteit vallen niet mee. Er wordt in
Nederland veel gebouwd en de prijzen van materialen zijn
daardoor fors gestegen. De komende ALV zal de bouwcommissie de
planuitwerking en de financieringsmogelijkheden presenteren en zal
de leden gevraagd worden of ze wel of niet verder willen gaan.
Komt dus allen op de ALV op vrijdag 20 april.
Spannend wordt ook hoeveel kandidaat-roeiers zich zullen melden
op de open dag op 2e paasdag, 2 april van 14:00 tot 16:00 uur. Sinds
het vorige Voetenbord heb ik slechts van 2 leden totaal 4 kandidaatroeiers aangemeld gekregen. Waar blijft de rest? Nogmaals ik vraag
elk lid om op onze open dag minimaal 1 kandidaat-roeilid mee te
brengen. Mail dit naar: voorzitter@rvosssa.nl.
Positief is dat 12 OSSA-leden begin dit jaar de driedaagse opleiding
tot roeicoach, volgens de modulaire techniek van Jeroen Brinkman,
succesvol hebben gevolgd. We staan dus klaar om kandidaat-leden
die nog niet kunnen roeien de roeitechniek aan te leren.
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Goed om te melden is dat bij Nico al meerdere kandidaat-leden zich
rechtstreeks hebben aangemeld voor de beginnerscursus, die dinsdag
10 en donderdag 12 april van start zal gaan.
En …….het ijs is uit de sloot. De zomertijd
is begonnen. We kunnen weer vaker
roeien!

Voorzitter RV Ossa
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Mededelingen
Nieuws over de Nieuwsbrief:
De OSSA nieuwsbrief wordt iedere even week op woensdag verspreid
via mail naar alle OSSA leden.
Als er geen berichten zijn wordt er natuurlijk geen nieuwsbrief
verzonden.
Om berichten in de nieuwsbrief geplaatst te krijgen, moeten ze
worden ingezonden naar: nieuwsbrief@rvossa.nl
Berichten worden gelijk na ontvangst door de nieuwsbriefredactie op
de OSSA website geplaatst onder het kopje nieuws.
Daarna worden ze opgenomen in de nieuwsbrief.
Let op, niet alle berichten onder het kopje nieuws komen in de
nieuwsbrief. Er staan ook ander nieuwtjes op de website.
De deadline om berichten mee te krijgen in de nieuwsbrief is de
zondag voorafgaand aan de woensdag waarop een nieuwsbrief wordt
verstuurd.
Berichten die na de deadline binnenkomen gaan, in principe pas mee
met de nieuwsbrief van twee weken later.
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Hallo mederoeiers
Even een berichtje van mij. Het gaat met mij
weer de goede kant op. Ik ben weer rustig
alles aan het opbouwen en hoop binnenkort
ook weer op de roeiclub aanwezig te zijn om
te roeien.
Ik wil jullie allemaal bedanken voor de warme belangstelling en de
vele kaarten die ik ontvangen heb. Het heeft mij veel goed gedaan,
dank hiervoor en tot ziens bij OSSA.
Theo Plak

Hoi fijne OSSA vrienden
Ik ben ontzettend blij met alle leuke kaarten berichtjes bezoekjes
bloemen en vooral veel aandacht die ik van jullie heb gekregen.
Ik ben nu al een heel eind op weg. Ik loop weer zonder rollator en
ook mijn krukken staan weer op zolder.
Ik ben ook af en toe een stukje aan het fietsen. Nog niet helemaal
zonder pijn, maar het gaat iedere dag beter.
Ik hoop jullie snel weer bij OSSA te ontmoeten.
Met veel lieve groeten Nel

Algemene leden
vergadering

20 april 20:00 uur
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Diverse activiteiten
De coachcursus A van
Jeroen Brinkman

beginnende coach nog best wel
moeilijk, want het blijft een
bewegend iets waar je op moet
letten en waarbij je moet kijken
wat er fout gaat. Dan moet je er
een oplossing in de vorm van een
oefening voor vinden, en kijken
of er verbetering in de techniek
van de persoon en/of de ploeg
komt.
Op de zaterdagochtenden tijdens
het trainingsuur zal hier extra
aandacht aan gegeven worden
voor wie dat graag wil.

Vanuit OSSA werd de coachcursus
georganiseerd. Met veel Ossianen
en leden van De Kop, De Where
en ZZV was het een gezellige boel
(18 personen totaal).
Het was een intensieve cursus van
drie volle dagen:
De eerste alleen theorie,
afgewisseld met wat
ergometertraining en uitleg.
Bijvoorbeeld over het aanleren
van de juiste J haal op de
ergometer.
Dag twee en drie waren
ochtenden van theorie en
middagen van praktijk waar
je met twee cursisten en een
begeleider een ploegje ging
coachen. Dit was best moeilijk
maar heel interessant, zelfs bij
gevorderde roeiers viel er nog
steeds verbetering te halen.

Al met al was het een hele
leerzame cursus en voor OSSA
heeft dit meerdere coaches
opgeleverd.
Sommigen moeten nog wat
inhalen, maar dan zijn die ook
klaar.

Aan de cursus deden
mee;
René Cnossen, Nancy van ’t Hof,
Hilda van Straten, Daan Koorn,
Nico Kampman, Henk Bekker,
Eloy Boon, Siebo Brinkerink,
Bianca Esselman, Arie Dekker,
Nico Dirkmaat, Peter Damkat.

Het was koud op beide
praktijkmiddagen maar we
hebben het gered. We hebben
veel geleerd over de haal, wat
er fout ging en over oprijden en
alles. Nu komt dus het moment
om het in de praktijk brengen.
Natuurlijk blijft het als

Groetjes Bianca
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Schaatskoorts,
Als Peter Hiemstra de weerkaart
laat zien begint het langzaam te
kriebelen bij mij. De volgende
dag duik ik meteen in mijn
agenda en blokkeer alvast de
donderdag en vrijdag als ijsvrij.
Gelukkig zijn meer collega’s

com voor de groene bolletjes,
maar dat is niet hoopvol. Toch
schroef ik de wieltjes vast onder
mijn schaatsen vandaan en plaats
mijn hoge ijzers er weer onder.
De woensdag breekt aan, mijn
vaste vrije dag. Zoon Jelmer is ook
vrij en dus gaan we het proberen
in het Oosterdelgebied of Duizend

aangestoken door de naderende
schaatskoorts, dus het verzetten
van afspraken gaat makkelijk. En
dan gaat het vriezen.
Op dinsdag zie ik voor OSSA al een
vliesje ontstaan maar verder is
het water erg onstuimig door de
harde wind.
Zondagochtend schitterend weer,
koud en een harde oostenwind.
Prima fietsweer, dus ik pak de
racefiets en stuur pal tegenwind
naar Medenblik. Onderweg kom
ik prachtig zwart ijs tegen, maar
ook heel veel windwakken.
Ik raadpleeg www.natuurijsekkel.

Eilandenrijk. Hier staat niet veel
waterdiepte en is het tussen de
huizen beschut, dus hier moet
het lukken. Inderdaad vinden
we snel een sloot met prachtig
zwart ijs waar we iemand zagen
schaatsen.
Als voorbereiding nemen we
ijspriemen, kniebeschermers
en een touw mee. We kunnen
100 meter schaatsen en dan
een bocht om met besneeuwd
ijs. Het kraakt stevig, dus eerst
maar even met de priem een
gaatje slaan. Oeps, 3 cm onder de
sneeuw, niet echt betrouwbaar.
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Verderop onder de brug schaatsen
meer mensen en langs de kant
schuiven we daar naartoe. Hier
is een geveegd rondje om een
eilandje heen, waar we ons een
uurtje vermaken. Dan is het mooi
geweest.
Donderdag is de wind
aangetrokken tot 7-8 beaufort,
dus geen ijspret deze dag.
Vrijdag dan maar. Met Carla
ga ik op weg naar Friesland,
daar schijnt het te gebeuren.
Inderdaad: aangekomen in
Hindelopen volgen we de sporters
met schaatsen onder hun armen
naar het IJsselmeer. Daar is een
groot stuk ondiep water prachtig
dichtgevroren.
Twee schaatsers die het voor
gezien houden tippen me nog

dat er verderop bij de bosjes
twee zandsporen over het ijs zijn
gewaaid, waar je schaatsen in
een keer stil staan. Inderdaad
zie ik geoefende schaatsers met
flinke snelheid daar gestrekt
gaan.
Een prachtige middag, maar nog
wel met heel veel wind.
Omdat ik zaterdag met Mark
Veldman naar de fietsbeurs in
Utrecht ben gegaan kunnen we
zaterdag niet schaatsen; ook erg
leuk.
Zondag gaat het al dooien en
dus probeer ik om 10 uur het ijs
in Broek op Langedijk nogmaals.
Jelmer is ziek, dus laat lopen.
Ik stap op bij op de Koog, in het
verlengde van de Langebalkbrug.
Ik zie diverse schaatsers en
veel geparkeerde auto’s,
dus hier moet het lukken. Ik
schaats rechtsaf het dorp in
en tot mijn verbazing kan ik
helemaal doorrijden tot in het
Oosterdelgebied. Daar rijd je
soms wel over een randje langs
een groot wak met eenden, maar
verder rijd je zo door naar de
molen D, waar we altijd aan de
kanaalkant langs roeien.
Op de terugweg weer het dorp
in kom ik een priksleerijder
tegen, met een rode baard en
lange manen onder de muts uit.
11

Deze Viking is niemand minder
dan OSSA’s eigen Ben Kostelijk.
De reden dat hij op de prikslee
is beland laat hij zien. Als de
rechter broekspijp omhoog gaat,

komt er een gipsspalk onder
vandaan. Ben vertelt dat op
wintersport een rodelavontuur
niet helemaal goed is afgelopen.
Het onderbeen brak boven de
enkel. Ben baalt, maar heeft
op het ijs toch overal veel
aanspraak.
Rond de middag wordt het ijs
zachter en schaats ik weer het
dorp door. Door een kleine
onoplettendheid rijd ik in een
scheur en val op het inmiddels
natte ijs. Dit is een mooi signaal
om te stoppen. De natuurijs
koorts is inmiddels gezakt.
René

Wintertraining bij OSSA

Omdat roeien een sport is,
waarbij we veel spieren in
ons hele lichaam gebruiken
is het goed om te weten, dat
deze spieren ook onderhoud
vragen. Daarom lijkt het me
leuk om volgend seizoen met
een groter aantal OSSA leden op
de dinsdagavond de training
te volgen. Kunnen we met zijn
allen klagen over stijfheid en
opscheppen over extra kracht.
En ja, ook de buikspieren doen
mee…
Ossianen, zet het alvast in de
agenda voor komend najaar,
vanaf oktober is het weer zo
ver en wil je mee doen, dan
is een vraag aan een van de
bestuursleden bestuur over het
hoe, wat en wanneer de beste
manier om precies op het goede
moment in te stromen. En tegen
die tijd zetten we de details weer
in het Voetenbord!

De winter is bij uitstek de tijd
om in de avonduren iets aan
spieropbouw en spieronderhoud
te doen, omdat het roeien dan
vanwege de donkerte op een laag
pitje komt te staan.
We verkeren in de gelukkige
omstandigheid, dan Thom bij
ons gebruik maakt van de ruimte
onder de botenloods met zijn
sportschool, om het zo maar te
noemen. In ruil daarvoor kunnen
wij tegen een zeer gereduceerd
tarief gebruik maken van zijn
kunde om onze spieren te
onderhouden en te versterken.
Op de dinsdagavond van kwart
over acht tot kwart over negen
laat hij ons met op het roeien
aangepasten trainingen voelen,
welke spieren we even niet
gebruiken. Vooral de tweede dag
na zo’n training voelt het alsof
er veel spieren zijn bij gekomen.
Gelukkig hebben we na een paar
dagen door, dat dit verschijnsel
van voorbijgaande aard is, zodat
er op zaterdag en/of zondag weer
volop geroeid kan worden, met
getrainde en goed onderhouden
spieren.
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Hoe het voelt? Vraag het Bianca,
Nancy of Nico. Ze zijn heel
enthousiast en kunnen bijna niet
wachten tot het weer oktober is.
En tot het weer licht is in april.
Dat dan weer wel….
Nico D.
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Energiebesparing bij OSSA
Bij OSSA gebruiken we, net als
iedereen, energie.
We hebben gas voor de
verwarming en warm water voor
de douche, en we gebruiken
elektriciteit voor licht en warm
water in de keuken.
De kosten van onze
energierekening zijn behoorlijk,
we betalen bijna de contributie
van één volwassen lid per
maand aan de NUON. Oftewel:
we zijn bijna 10% van onze
contributie-inkomsten kwijt aan
energie. Dus is het goed om het
energieverbruik te bekijken, en
vooral te kijken of en waar we
met minder energie toe kunnen.
In de afgelopen jaren is er al
behoorlijk wat gedaan om
energie te besparen. Zo is de
klokthermostaat in de kantine
zo ingesteld dat als je de
temperatuur handmatig verhoogt,
deze weer automatisch terug gaat
naar de minimumwaarde. Dit
zorgt voor een zo laag mogelijk
gasverbruik.
Ook zijn er allerlei instellingen
aan de verwarmingsketels en
boilers gedaan om er voor
te zorgen dat deze optimaal
verwarmen.
Tijdens de afgelopen HORZOL zat
ik met mijn arm in een mitella

omdat mijn sleutelbeen gebroken
was. Ik deed de tijdwaarneming
op OSSA en kon niet veel kanten
op. Daarom heb ik van de nood
een deugd gemaakt en heb ik een
klein computertje opgehangen
naast de meterkast in de grote
loods.
Deze krijgt gegevens van de
slimme meter die we daar
hebben. Daardoor hebben we
een prima beeld van wat er in
gebruik is en wanneer.
Mede daardoor hebben Dick Bink
en ondergetekende met wat
fijnslijpen het sluipverbruik van
300 watt terug weten te brengen
naar 180 watt. Dat lijkt niet veel,
maar als je weet dat 1 watt 24
uur 365 dagen per jaar bijna 2
euro kost dan levert dat dus een
besparing op van 120 x 2 euro is
€ 240,-!
Eén contributie!
Wat we ook zagen was dat er
grote pieken in het verbruik
14

waren door de dag en nacht
heen.
Dit bleek door de close-in boiler
te komen, die in de kantine
hangt. Deze verbruikte bijna 3
kWh per dag € 0,60 oftewel
€ 219,- per jaar. Terwijl we
maar een paar keer in de week
warm water in de kantine nodig
hebben. Daarom hebben we er
een schakelaar tussen gezet die
via een slim systeem geschakeld
wordt door het kastje waar
we ook de slimme meter mee
uitlezen. Het kastje “meet”
doordat er stroom gebruikt wordt
omdat het licht aangaat, dat er
iemand in het gebouw is. Doordat
dit er nu tussen zit is het verbruik
van de close-in boiler meer
dan gehalveerd. Al met al zijn
er dus behoorlijke besparingen
gerealiseerd.

Uiteraard gaan veranderingen
altijd gepaard met kinderziektes.
De afstelling van de schakelaar in
de kantine was in het begin wat
grof, omdat we nog niet precies
wisten wat het normaalverbruik
van ons gebouw is. Ondertussen
krijgen we daar steeds meer
inzicht in en hebben we de
regeling kunnen fijnslijpen.
Maar als er nog “glitches” in
het systeem zitten, laat het me
weten. En, ook niet onbelangrijk:
doe het licht achter je uit en zet
de kachel laag als je als laatste
het gebouw verlaat.
Op deze manier kan iedereen er
aan bijdragen dat we ons geld
aan roeien in plaats van aan de
NUON kunnen besteden.
Mark Veldman
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De nieuwjaarsborrel

Marathonroeien

Geen voorzitter, geen familie Douwstra met hun welbekende zorg, en
toch een geslaagd evenement! En ook geen foto, waar we pas aan
dachten toen de meeste gasten al naar huis waren.
Bij wijze van grap hebben we Eloy - die de honneurs voortreffelijk
heeft waargenomen - nog wel gevraagd nogmaals op een stoel te
gaan staan en zijn speech te houden, maar vergeefs!
Naast Eloy was er ook Bianca die ons allen een mooi nieuw roeijaar
toewenste en daarnaast nog met een lijstje marathon cijfers kwam:

Uit het leven van een
marathonroeier

Dick Bink 	
359 km
7 marathons
landelijk de 32e
Michael Moore 359 km
7 marathons
landelijk de 33e
Henk Bekker
356 km 	
7 marathons
landelijk de 34e                                      
Nico Dirkmaat
305 km
6 marathons
landelijk de 51e
Jikke
249 km
5 marathons
Mirjam
209 km
4 marathons
Peter Damkat
251km
5 marathons
en daarmee beste nieuweling.
Als vereniging doet OSSA goed mee met 4 verdiende oorkondes en een
totaal van 4203 km.

wordt optimaal gebruikt en dat
alles over een mooie afstand van
tussen de 50 en 60 km.
Kortom, in deze tijd, waarin het
op vele terreinen gonst van de
duurzaamheid: begin bij jezelf
en ga, CO2 neutraal, marathon
roeien!
Zo is er de afgelopen jaren bij
OSSA een groep marathonroeiers
ontstaan, die langzaam maar
zeker gestaag doorgroeit.

Als de jaren beginnen te tellen,
er meer vrije tijd ontstaat en de
algehele spierkracht wat begint
af te nemen, breekt er een tijd
aan om een lange afstandssport
te gaan beoefenen.
Ja, dan is er eigenlijk geen

Tinie

De laatste marathon van 2017
was de Midwintermarathon
op zaterdag 23 december in
Amsterdam en wijde omgeving.
In alle vroegte gingen we op
stap naar r.v. RIC in Amsterdam
met drie teams, met de
volgende bootindeling: in de
Ammerswiel Peter Damkat,
Saskia, Mirjam, Nanne en
Michael, in de Vier Winden

andere keus dan om te gaan
marathonroeien.
Het roeien is natuurlijk sowieso
superieur aan alle andere
sporten: het is in hoge mate
een technische sport, altijd
voor verbetering vatbaar, je
bent heerlijk in de buitenlucht,
het hele bewegingsapparaat
wordt goed getraind, maar niet
overbelast, het hartvaatstelsel
16
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Dick, Jikke, Siebo, Nico Dirkmaat
en Henk Bekker en tot slot de
Drieban met Gerard, Simon Duijn
en Eloy.
Deze prachtige tocht, te
beginnen bij rv RIC , gaat 30 km
door het landelijke landschap en
kleine riviertjes rond Amsterdam,
en sluit af met ruim 20 km door
de Amsterdamse grachten.

slangenmens; elke vier 4 km
kroop Henk behendig over de
gangboorden naar een volgende
roeier om deze even rust te
gunnen.
Met een mooi rustig slagtempo
van 22 gleed het prachtige
landschap en daarna de stad met
de prachtige Keizersgracht aan
ons voorbij, regelmatig een boot

op de botenwagen de beloning:
een heerlijke douche, een lekker
biertje en een eenvoudig doch
voedzaam maal, om met Olie B.
Bommel te spreken.
Tijden en uitslagen zijn op dat
moment volledig onbelangrijk,
dat komt later wel……
Dan komen de kerstdagen en wat
doe je dan als je ligt uit te buiken

prestatieklasse geworden!
Ja, beste mensen, hier kan
ik weer dagen van genieten.
Wat een mooi, waar gebeurd
kerstverhaal!
Mijn mailbox liep helemaal
vol toen ik deze heuglijke
tijding verspreidde: felicitaties,
uitvoerige berekeningen van
collega-roeiers om toch nog tot

In totaal 58 km.
Het was weer heerlijk genieten:
de kop in de wind, je gedachten
de vrije loop, wetende dat deze
zaterdag voor Kerst de hele
wereld aan het hamsteren is voor
de feestdagen.
Zelf voer ik deze dag in de
Vier Winden met op slag
Nico, op boeg Siebo, op 2
en 3 Jikke en Dick, die de
middenmotor vormden en niet
te vergeten Henk als stuur en

inhalend.
Opmerkelijk, maar ook zeer
verrassend te noemen, waren de
laatste kilometers toen we nog
een boot in het vizier kregen.
Het slagtempo werd verhoogd,
de nog aanwezige spierkracht
gemobiliseerd en onder
opzwepende aanmoedigingen
vlogen we tot slot door de
finishlijn!
En ja, dan komt na het afriggeren
en het weer opladen van de boot

van het kerstmaal? Toch maar
eens naar de uitslagen van de
Midwintermarathon gaan kijken.
En wat de doorgewinterde
marathonroeier al verwachtte: de
ploeg van Nico, Henk, Siebo, Jikke
en Dick heeft een fantastische
prestatie neergezet, ondanks een
uitgebreide lunch en sanitaire
stops!
Behalve dat ze de andere OSSA
ploegen ver achter zich lieten,
zijn ze ook nog nummer 2 in de

een goede eindtijd te kunnen
komen. Wat een emoties, wat
een gezonde rivaliteit, wat een
geweldige sport!
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Dick
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Instructie

hij regelmatig afstemt. Evelien
is ook regelmatig aanwezig op
zondag en neemt een deel van
training op zich.
Hij biedt een alternatief bij vorst:
een goede technische training op
de ergometer.
Hij is flexibel, fietst of stuurt,
zoals het uitkomt.
Hij geeft geen krimp, ook al is
het bitter koud of is hij half ziek.
Hij neemt onze roeiactiviteiten
op met zijn mobiel en
geeft feedback met visuele
ondersteuning.

Impressie van
boordroeiinstructie in de
winter
In de herfstvakantie zijn wij,
Nico, Saskia, Jikke, Gerard en
ondergetekende gestart met
boordinstructie. Een frisse
nieuwe boordinstructiegroep
waarbij ik als recidivist mocht
aansluiten.
Siebo is onze trouwe,
enthousiaste trainer met
grenzeloos veel energie.

Hij wil ons niet alleen opleiden
voor boardpermissie 1, maar ook
boordpermissie 2.
Hij is er altijd, ook als er een
vaarverbod is.
Hij volgde dit jaar een
professioneel coaching-traject.
Hij regelde een ervaren
boordtrainer naast zich, waarmee
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Hij geeft ieder de volle aandacht.
We krijgen onze instructie vanaf
de wal of vanaf de stuurplek.
Instructie start op het vlot,
later in de boot. Instructies
zijn er volop: “binnenhand,
buitenhand”, “draaihand,
trekhand”, “elleboog naar
buiten” en ”hangen naar eigen
boord”. We doen allen erg ons

best. Voor mij valt het niet altijd
mee de instructie juist op te
volgen. Siebo’s geduld is gelukkig
onuitputtelijk en Evelien pakt
het soms net iets anders aan,
waardoor het kwartje wel valt.
Na een aantal maanden zwoegen
hebben we het handenwerk
onder controle en is de balans al
een stuk beter.

keertje in de Broekerhoek?” Nee
hoor, het kost even tijd, maar
Siebo lost het op. Om beurten
veilig boord houden, dat is het
trainingsplan. Heel veilig en
technisch, maar wel heel koud.
En… met de harde wind komen
we met twee actieve roeiers niet
goed weg. Toch maar alle roeiers
inzetten dan. Ja, we roeien! We
roeien boord in glad! Het duurt
even voor we warm zijn, onze
angsten worden langzaamaan
overwonnen. Onze teamgeest
groeit! Volgende week zijn we
weer present.

Het is januari, bitter koud, maar
het vriest niet. Er staat een flinke
wind, ongeveer Beaufort 6.
Om 10 uur zijn alle cursisten
present. Siebo had de week
ervoor zijn plan aangekondigd
om in glad te gaan roeien. Hij
houdt woord. Ieder vindt het
wel erg spannend: voor het eerst
in glad. Siebo heeft net een
coachtraining gehad en heeft
een uitgebalanceerd technisch
programma bedacht. Wat een
pech de riemen passen niet
in de dollen. Ik probeer nog “
Misschien vandaag toch nog een

Inmiddels is het maart en is
training op het water regelmatig
niet mogelijk door vorst….
Nu de laatste loodjes? We zullen
het zien.
Dank Siebo en Evelien voor jullie
trouw, inzet en geduld!
Annemiek Knook
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OSSA jeugd
Dubbelinterview met René en Jelmer Cnossen

keer naar OSSA. Hier heerste
een totaal andere sfeer, veel
gemoedelijker.

Langedijker Vaart, een skiff.
Wat hij nog moeilijk vindt:
de techniek kan altijd beter.
Op de roeicoachcursus werd
hij geconfronteerd met zijn
“naduiken”. Als je niet gecoacht
wordt, dan sluipen fouten erin.

Dat ongedwongene vindt René
het leukst bij OSSA. Hij mist wel
wedstrijdmentaliteit en een
evenwichtige leeftijdsopbouw.
Er is jeugd en senioren. De
tussengroep ontbreekt.

René is 55.

René en Carla Cnossen hebben
een sportief gezin met twee
kinderen: Jelmer van 22 en Sjoerd
van bijna 21. Sjoerd studeert in
Utrecht. Hij is gestopt met roeien,
hij volleybalt nu. Carla is beperkt:
ze heeft chronische artrose. Ze
heeft vroeger één keer geroeid en
is toen gestopt. Ze had les met
Wil Bijlsma en dat vond ze niet
leuk.
René en Jelmer doen samen o.a.
aan beachvolleybal, racefietsen
en schaatsen.

René is actief bezig met de jeugd.
Hij doet indoortrainingen met de
jeugd, samen met Geert.
Hij vindt het leuk om talent te
zien ontwikkelen, en om iets
in die ontwikkeling te mogen
bijdragen. René is vrijwilliger,
maar hij is niet vrijblijvend
bezig. De roeier moet zich wel
willen inzetten. Hij vindt het nog
steeds fantastisch om te zien dat
de roeier goed presteert tijdens
een wedstrijd. En hij geniet met

René roeit niet meer in een vast
team. Vroeger wel, met de “lange
mannen”, maar ze groeiden
uit elkaar wat betreft ambities:
Marcel, Ben en Geert wilden
knallen en wilden vaak trainen.
Mark en René hadden daarnaast
een andere tijdsinvulling: hun
gezin, en Jelle zijn vriendin.
René roeit het liefst in de

Langer dan 25 jaar geleden
wilden Carla en hij samen gaan
sporten. René wilde kanoën en
Carla wilde roeien, want dan
gebruik je al je spieren.
Ze woonden in Sint Pancras
en gingen een keer door de
week naar de ARZV. Ze werden
doorverwezen naar Jan Hendriks,
die sprak met een hete aardappel
in zijn mond. Zoiets had René
ook meegemaakt bij de tennis en
hij was er klaar mee.
In het weekend gingen ze een
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name van het enthousiasme van
de ouders, zoals die van Roos en
Nienke op het NK.
René is zijn rol als
jeugdcoachtrainer nog steeds aan
het ontwikkelen, zoals tijdens het
waterweekend van de KNRB.

van Edwin) die het al eerder
had gedaan. Hoe Jelmer het zelf
voelde: heel nat.
Een jaar later ging Jelmer tijdens
het clubuur met René in een
gestuurde C2. Hij vond het heel
eng, maar er kon niets misgaan
volgens René. Eigenlijk ging het
wel lekker.
Daarna ging het snel: hij
werd een puber en kreeg een
groeispurt. Zijn gewichtspunt
was daardoor laag, en het balans
houden ging makkelijker.
Na een winter ging het niet
meer zo, maar de club was zo
leuk: Tjarko, Melvin, Vincent,
Jan Boon, Ben, Sjoerd en Jelmer.
Met het jeugdkamp kwamen
ook Carucha, Danique en Hilde
erbij. De trainingen bevatten
veel spelelementen en ze deden
wedstrijdjes tegen elkaar.
Uiteindelijk begon de jeugd uit
te dijen. De trainingen werden
steeds zwaarder en gerichter.
Tjarko, Pieter van de Weere,
Quinten en Jelmer trainden in een
C4 voor de Head en de Heineken.

Het beroep van René is
vakspecialist hydrauliek en
pneumatiek bij TATA steel. Hij
werkt in de projectstaf.
Een andere favoriete sport
is fietsen op de racefiets. De
ambitie is om met Mark en Jelle
de Alpexperience te rijden;
8 dagen in Frankrijk. Ze willen
daar iedere dag een colletje van
100 km rijden, en daarnaast
gezellig met het team naborrelen.
Ook wandelt hij graag met Carla.

Jelmer kwam door zijn vader
bij OSSA. René gaf jaren geleden
al basisinstructie. Carla zei: je
geeft iedereen roeiles, neem die
jongens ook eens mee.
Jjelmer was toen 10, en eigenlijk
veel te jong. Zijn lengte was wel
goed, maar hij miste gewicht.
De eerste keer zei Kees Verschoor:
ze kunnen makkelijk in een
skiff. Dat was wat ambitieus.
Ze roeiden met z’n drieën, met
Michiel Schelfhout (de stiefzoon

Jelmer is nu 10 jaar lid. Het leukst
bij OSSA vindt hij de sfeer, de
jeugd, goede boten, goed water
en een leuk cluppie. Er wordt
heel professioneel getraind op
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hoog niveau. Dat vindt hij heel
leuk.
Jelmer had een vast team, maar
dat is uit elkaar gevallen toen hij
in 2012 een klaplong kreeg. Hij
was lang en dun in de pubertijd
en het was gewoon pech dat hij
het kreeg. Hierdoor zat hij vaak
vast in zijn hoofd. Hij is nog
mentaal vermoeid. Hij moet er op
letten om ontspannen te blijven.
Hij is bang dat het terug komt. Hij
is nu wel veel sterker dan toen.
Hij roeit het liefst in een dubbel
2, met een jeugdlid, om iemand
training te geven.
Skiffen vindt hij niet leuk.

laat in de middag en ’s avonds
laat les. Hij zoekt een kamer in
Utrecht.
In de introductietijd roeide
hij daar bij Orca, maar stopte
hiermee toen hij stage ging
lopen. Hij zit nu 4 jaar in
Utrecht, waarvan 1 1/2 jaar
opging aan studievertraging door
ziekenhuisbezoeken en operaties.
Het is “retezwaar” maar gaat
goed.
Tijdens zijn minor heeft hij les
gegeven in Den Helder. Hij wil
later in een laboratorium gaan
werken.
Andere sporten en hobby’s
zijn: lezen, schrijven (fantasie,
om gedachten op een rijtje te
zetten; hij zat een tijdje in de
knoop; alles eruit gooien helpt
om dingen te accepteren zoals ze
zijn), schaatsen, volleybal, skiles,
handballen. Jelmer vindt sporten
heel leuk.

Jelmer vindt het nog moeilijk
om zijn oude techniek terug te
vinden: lang doorgaan, hard
gaan. Hij heeft nu meer kracht,
maar minder conditie. Hij roeit
geen wedstrijden, maar wil wel
weer gaan beginnen.
Vier keer is Jelmer naar het Aegir
jeugdroeikamp geweest. Daar
roeide hij in een 8 en dat vond
hij heerlijk. Zijn doel is om boord
4 of 8 te gaan roeien.

Bedankt voor het gesprekje,
René en Jelmer!
Lida

Jelmer zit in Utrecht op de
Hogeschool en studeert
scheikunde. Hij heeft vooral
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Roos Duin ontwikkelt zich verder in Groningen
Roos, na je middelbare school ben je gaan studeren in
Groningen en gaan roeien bij studentenroeivereniging Aegir.
Waarom Aegir?
Ik had ook kunnen kiezen voor Gyas, maar Gyas was nog groter en
sprak me minder aan. En de rode ster van Aegir was wel erg mooi.

Van de verhalen van OSSA jeugd die het AEGIR jeugdroeikamp hebben
bezocht weet ik dat er ook van die studentikoze regels zijn als de
jongen van je keuze uitnodigen voor de thee in de soos en dan een
zakje tegen het plafond gooien om te kijken of de relatie toekomst
heeft. Heb jij al een zakje tegen het plafond gesmeten?
Nee, eerst zijn er nog andere verplichte rituelen, zoals een sjaal
breien voor iemand van je keuze. Maar ik heb nog geen sjaal
gebreid, geen tijd voor, ook niet voor het gala.

Hoe ben je in een team beland?
Bij binnenkomst wordt er niet gelet op je voorgeschiedenis. Dat je
vanuit het jeugdroeien komt is niet direct een pré. De eerstejaars
worden geselecteerd op vermogen en de meesten gaan door naar het
competitie C4x+ veld. Rond de zomer wordt er dan geselecteerd voor
de wedstrijdteams. Ik mocht met deze Dames meetrainen en ben
op basis van mijn presentatie geselecteerd voor een lichte Dames 4*
boot.

Hoeveel meiden zitten er in het team?
Er zijn in totaal 6 Dames geselecteerd voor de lichte Dames 4*. Maar
een meisje is nog steeds te zwaar, en kan daarom niet inwegen voor
de wedstrijd.

Hoeveel mag je wegen?
Voor de lichte dames geldt een gemiddeld bootgewicht van 57
kg. Ik weeg nu 58kg en ik moet dus nog verder afvallen. Maar
waarschijnlijk kan een ploeggenootje voor me compenseren.

Wat is er anders bij een studentenroeivereniging als Aegir?
Het is er veel groter dan bij OSSA. Je kent in eerste instantie
helemaal niemand. Bij binnenkomst ruikt de sociëteit naar bier.
Het is een vereniging met veel meer regels en status. Status krijg
je door hard te roeien. Meer “ blikken” is meer status. Overigens
vond ik het krijgen van een medaille zonder lint eraan wel vreemd.
In het studentenwereldje krijg je de medaille los en stop je die
in je sok (door het winnen van de NKIR met haar team en de
winterwedstrijden is de naam Roos Duijn nu opeens wel bekend
binnen Aegir. Dat is dan wel weer het voordeel van deze regels).
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Hoeveel woog je in je laatste seizoen bij OSSA?
67 kg.Oeps dat betekent dus bijna 15% lichter. Hoe doe je dat?
Ik ben anders gaan eten: geen suikers, geen vet, heel veel groenten
en na de training veel eiwitten. Sowieso geen frisdranken meer
maar alleen water. Alcohol is voor de wedstrijdroeiers al helemaal
verboden. Daarnaast helpt zoutloos eten ook al snel, je verliest
daardoor veel vocht. Voor het inwegen is het dieet soms beperkt tot
slechts 600 kcal, maar direct na het inwegen tanken de dames dus
flink bij om energie voor de wedstrijd te krijgen. Dan eten we chocola
en pannenkoeken en krentenbollen.
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Hoe is de training anders dan bij OSSA?

En ergometertrainingen?

De coaches bij Aegir zijn deels professioneel. Onze coach Franke heeft
naast het coachen nog een andere baan, maar er zijn ook coaches bij
Aegir die van het coachen kunnen leven.
Voor de NKIR werd overigens meegegeven aan het team dat de
klassering bij de ergometerwedstrijden niet zo maatgevend zijn.
Het spreekwoord “ergometers zinken” geldt kennelijk voor de
coaches. Bij de winterwedstrijden in Delft bleek dat we in de boot de
snelste waren. Daar wonnen we met een nieuw baanrecord.
Door het sparren met de lichte damesboot van Gyas tijdens de
trainingen, wisten we al dat we best snel waren. Maar door de winst
bij de Heineken roeivierkamp op alle onderdelen, 2500 meter, 250 m
sprint, 5000 meter en 750 m sprint weet nu iedereen dat de Lichte
Dames 4* van Aegir heel goed is.

In de winter hadden we ook 2 tot 3 ergometertrainingen per week.
Hierbij viel op dat er veel lange ergometer trainingen waren, waarbij
we 3 x 20’ moesten trainen. Ik ging daarbij meteen knallen, terwijl
de andere meiden niet lager kwamen dan 2;25” /500 meter.

Niet direct, maar wij hebben nu wel een speciale app op onze
telefoon waarbij je rust-hartslag wordt gemeten.

Je traint veel intensiever en gerichter dan bij OSSA. Ten eerste train ik
met mijn team 6x per week. Daarnaast zijn er trainingsweekenden
waarin je meerdere keren per dag in de boot zit.
Er wordt heel veel op techniek getraind. Hierbij wordt een hele
training gewijd aan een bepaald techniekaspect zoals intik.

Is dat wat wij inpik noemen?
Ja, de namen zijn soms een beetje anders.
Ook ben je bewuster met de roeihaal bezig. Voor de training houdt
de trainer een voorbespreking en na elke training is er een evaluatie.

Wordt je trainingsprogressie ook gemeten door je coach?

Dat voordeel bewees je tijdens de NKIR, doordat je veel
sterker was dan de overige meiden uit je team en de
concurrentie in jouw veld.
Ja bij de 2k in teamverband start je als team en ik heb inderdaad
wel meer geroeid dan de andere meiden. Als team zijn we zesde
geworden, maar individueel ben ik gedeeld eerste geworden (Roos
met grote glimlach).

En in de boot, wat is er anders aan je techniek dan wij bij
OSSA leren?
Er is bij Aegir heel veel aandacht voor de contrasten in de haal,
benen en achterin de rugzwaai. Sterk zitten is iets waar heel nauw
op gelet wordt en tegelijk niet te ver doorvallen. Er is heel veel
aandacht besteed om het team in de boot bij elkaar te brengen,
vandaar dat er heel veel stopje 3 wordt geoefend. Bij de intik is
het aandachtspunt dat je handen “buiten de boot” moeten steken
voordat je inpikt.
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Bij het team staat alles in het teken van roeien en studeren. Er wordt
heel veel discipline gevraagd: hoeveel je eet en drinkt, hoeveel je
traint en hoe laat je naar bed gaat.

Maar het leidt wel tot resultaat.
Ja, we staan nu ruim aan kop in het klassement voor de eerstejaars
lichte Dames. We liggen goed op koers om het klassement te winnen.
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En wie weet liggen er dan kansen voor internationale
selectie?

Verjaardagen

Ja, dat is mogelijk. Er zijn al studenten doorgestroomd naar de
bondselecties voor de internationale wedstrijden.

Tot besluit Roos: is je studie leuk en vol te houden zo in
combinatie met sporten?
Ja, de studie bevalt heel goed. In het eerst semester heb
ik alle studiepunten gehaald. Het is wel zwaar als er hele
trainingsweekenden zijn en tentamens, maar over het algemeen is
studie en topsport met deze discipline heel goed te combineren.
Ik denk er zelfs over om met mijn studie bewegingswetenschappen
iets te gaan onderzoeken met betrekking tot roeien.
Roos hartelijk dank voor dit gesprek, veel succes met je studie en met
je sport.
René

april
02 Kees Verschoor
03 Michael Moore
03 Rob Kerkhofs
04 Coen van den
Boogaard
05 Hans Douwstra
06 Simon Davids
06 Simon Duijn
08 Wilke van Muiswinkel
13 Erik Koel
14 Sjoerd Cnossen
18 Hans Cornelisse
23 Maxim Meijerink
24 Edwin Douwstra
24 Joke Dragt

juni
02 Stella Bakker
03 Hans van den Berg
06 Rene Cnossen
07 Eloy Boon
09 Han Beudeker
14 Mirjam Hogenkamp
14 Nico Kampman
15 Carla Sol-Blom
18 Ben Schuit
19 Rick Groot
20 Saskia van der Does
30 Jan Boon
30 Nienke Beerling

mei
01 Rob van der Steen
02 Hilda van Straaten
06 Ria Verheijen-Jasper
07 Steven Meijers
12 Nel Douwstra-Kaspers
14 Henk Bekker
22 Jikke van der Linde
27 Mark Veldman

juli
08 Ruben Veldboer
11 Lida Bekker
17 Rik Verkijk
23 Gerard Touw
24 Anne Fleur Jonker
24 Tonny Mijné-Meijer
25 Frans Gijzen
29 Jasper Jak
31 Annemiek Knook
31 Josine Anink

www.decokaydirkmaat.nl
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Evenementenkalender

De cluburen

Evenementenkalender t/m 14 oktober 2018
Datum

Evenement

omschrijving

Zo 25 mrt

Opening roeiseizoen Begin zomertijd,
start woensdag avond clubuur

Ma 2 april Open dag OSSA
Za 7 april

14:00-16:00 uur Open dag

Het hele jaar door: zaterdag om 8.30 uur, zondag om 10.00 uur en
woensdagmiddag om 13.30 uur (als de weersomstandigheden het
toelaten om te roeien).
Zaterdag om 9.45 uur jeugdinstructie.
Zaterdag om 15.00 uur marathontraining.
Tijdens de zomertijd op woensdagavond om 19.00 uur.
Tijdens de wintertijd vervalt dit clubuur.

Nationale Weerribben-Wiedenmarathon Marathon, Giethoorn: Michael

Wo 18 april Midweek bollentocht

Toertocht 29 km Heemstede

Vr 20 april Algemene ledenvergadering OSSA

20:00 uur sociëteit OSSA

Za 21 april Hart van Holland Roeimarathon

Marathon, 90 km Utrecht

Kopij:

Za 21 april Zevensluizentocht

Marathon, 65 km www.rvaeneas.nl

Za 21 april Purmerrondrace

Wedstrijd, 21,7 km

Zo 22 april AA Race

Wedstrijd Alkmaar

Za 28 april Zaanmarathon

Marathon, 52 km Wormerveer: Henk

11-12 mei

Marathon, 207 km Leeuwarden

Wij nodigen iedereen van roeivereniging OSSA van harte uit een bijdrage te leveren
aan ons verenigingsblad. Iedere inzending blijft voor de verantwoording van de
inzender(ster). Anonieme inzendingen of inzendingen die beledigend kunnen zijn
voor andere personen, worden niet geplaatst. De redactie houdt zich het recht voor
bijdragen in te korten of te verplaatsen naar een latere editie.
Kopij kunt u aanleveren via e-mailadres voetenbord@rvossa.nl.

Elfsteden roeimarathon

Coördinatie: Nancy/John/Mark

Inleverdatum:

Wedstrijd 4,5 km Haarlem (jeugd 2 km)

Voor het Voetenbord nr.2-2018 dient de kopij uiterlijk 17 juni bij ons binnen te zijn.

Zo 27 mei

Spaarne Lente Race

Za 2 juni

Tromp jeugdwedstrijden

za 2 juni

Noord-Hollandtocht

Marathon 70 km Alkmaar ARZV. :Peter D

Wo 6 juni

Parthenon-EY Ringvaart Regatta

Marathon, 100 km parthenon-eyringvaartregatta.nl

Za 23 juni

Midzomer Vechtrace

Za 30 juni Haegsche Bluf Marathon (HBM)

Marathon, 54 km www.rvdelaak.nl/hbm

Advertentie in het clubblad 4 maal per jaar + banner op de website.
Binnenpagina: heel 		
€ 110,=
half 		
€ 60,=
kwart
		
€ 32,50,=

Marathon, 58 km www.rv-alphen.nl.
Coordinatie: Dick

Zo 14 okt

Marathon, 51 km OSSA

HORZOL marathon

Voor alle evenementen kijk op de site in de OSSA kalender.
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De Voetenborden worden in de kantine neergezet en daarna door leden rondgebracht.
Help mee met de verspreiding en neem het Voetenbord mee voor leden die bij je in de
buurt wonen. Heb je geen Voetenbord ontvangen, neem dan contact op met Tom van
Unen (06-46042144).

Advertenties:

OSSA BBQ en afroeien

Za 29 sept Groene Hart marathon

Verspreiding:

Wedstrijd, Weesp
Coördinatie: Nico

za 14 juli

Redactiemededelingen

Adverteren op de buiten(achter)pagina: prijs op aanvraag.
Adverteren op onze website www.rvossa.nl is ook mogelijk.
Prijzen op aanvraag via voetenbord@rvossa.nl

Nummer 141, redactie het Voetenbord
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Breathless for a moment,
a ‘yesss!’ forever…
Bruidsfotografie onder water
www.remorascuba.nl

