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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,
Alsjeblieft, het derde Voetenbord van 2018.
Met toertochten, wedstrijden en een marathon.
Nico beschijft de prachtige tocht: Roeiend van Sedan in Frankrijk naar
Namen in België over de Maas. Met een mooi fotoboek wat ook nog
online te bewonderen is.
9 dames en 1 heer hebben op een prachtige zomerse dag, rondje
Waarland geroeid, met onderweg een heerlijke zelf gemaakte brunch,
die op locatie werd gebracht en geserveerd door Moniek.
De jeugd heeft dit jaar weer een prachtig roeikamp gehad, de
organisatie Maxim, Jelmer, Romy & Amber doen hiervan verslag.
Veel lees- en kijkplezier!
De redactie: Tinie, Lida, Tom en Saskia

Woordje van de voorzitter
Wat een zomer!
We hebben veel kunnen roeien. En wat
hebben we genoten van onze roeivakantie.
Een week lang hebben de vrijwilligers van
de roeiverenigingen uit Sedan en Namen ons
verwend. Zij verzorgden een all-in vakantie
voor totaal 60 roeiers, waarvan 8 OSSAleden. Wij hoefden alleen maar de Maas
af te roeien: 180 km in 6 dagen, door 33
sluizen en 2 tunnels. Zie verder het verslag in dit Voetenbord.
Leuk om te melden is dat vijf roeiers uit Frankrijk mee gaan doen aan
onze HORZOL op 14 oktober.
Ik verwacht dat dan veel OSSA-leden weer klaarstaan om alle
deelnemers van de HORZOL een prachtige roeidag te geven. 32 boten
hebben zich ingeschreven.
Na de zomervakantie heeft het bestuur de afspraken met SPORT
(Thom van Straten) voor het gebruik van het krachthonk geëvalueerd.
Voor het komende seizoen zijn de afspraken vrijwel gelijk.
Ook OSSA-leden kunnen weer mee doen aan de zogenaamde
Grote Groep Trainingen op de dinsdagavond en/of woensdagavond
o.l.v. Thom van Straten (zie nieuwsbrief).
Alle cluburen, zoals de woensdagmiddag en -avond en de zaterdagen zondagochtend, zijn vrijgehouden voor OSSA. Dus als het donker
is of slecht weer, dan kunnen we altijd binnen onze trainingen
voortzetten op de ergometer.
De inzet van onze nieuw opgeleide roeitrainers werpt zijn vruchten af.
Niet alleen onder aanvoering van Nico bij de senioren, maar ook bij
de jeugd met het enthousiaste team van René, Geert, Jelmer, Nancy,
Erik en Mark. Er zijn bijna twintig nieuwe leden bijgekomen en in het
najaar starten we weer een instructie voor beginners.
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In de zomerperiode zijn verschillende gesprekken gevoerd over de
mogelijkheden voor nieuwbouw van onze sociëteit. Het lijkt allemaal
zeer haalbaar te worden mede door subsidiemogelijkheden door
het Rijk en financiering m.b.v. Stichting
Waarborgfonds Sport. De komende tijd
onderzoeken we, in samenwerking met
de Rabo Verenigingsondersteuning, op
welke wijze we de technische installaties
in het kader van duurzaamheid kunnen
realiseren. Het doel is om in de najaars-ALV
van vrijdag 23 november om 20.00 uur het
complete plan aan de leden voor te leggen.
Daar spreken wij elkaar verder.
Groet Henk Bekker
Voorzitter R.V. OSSA

Onze nieuwe Soos
Sinds ons vorige Voetenbord is een voor
OSSA en de nieuwbouw van onze soos
belangrijke en essentiële subsidiebeschikking
gepubliceerd.
Was er vele jaren sprake van mogelijke constructies om de btw (21%)
op je nieuwe accommodatie misschien terug te krijgen, nu is het pleit
beslecht.
Een aantal jaren terug hebben wij nog de Stichting Pelion voor dit
doel opgericht en inmiddels weer begraven, omdat wij die constructie
niet bij de inspecteur aanvaard konden krijgen. Het Europese Hof
in Luxemburg heeft Nederland enkele jaren terug verboden om
deze constructies nog te gebruiken en bij de kabinetsformatie is
afgesproken het vraagstuk op te lossen middels een subsidieregeling.
Deze regeling is inmiddels gepubliceerd en houdt in dat wij op
onze nieuwbouw een subsidie kunnen krijgen van 20%. En nog een
aanvullende subsidie van 15% op, zeg maar, het duurzame deel
daarin (zonnepanelen, e.d.). Een en ander kan voor onze nieuwe soos
oplopen tot een bedrag van ruim € 60.000 en dat is een belangrijk
een doorslaggevend bedrag in de financiële haalbaarheid van ons
project.
Maar……
De regeling geldt 5 jaar en voor elk van de komende 5 jaar is een
bedrag beschikbaar, dat voor 2019 € 87 miljoen beloopt… en wie het
eerst komt, die eerst maalt.
Dit betekent voor OSSA dat onze aanvraag op 1 januari 2019 in de bus
moet liggen. En dat gaat veel inzet vereisen van ons allemaal.
Het bleek dit jaar erg lastig om van aannemers en installateurs prijzen
te krijgen vanwege de overspannen bouwmarkt. En zonder prijzen
kun je het benodigde budget niet bepalen en geen zicht krijgen op de
vraag of we de financiën rond kunnen krijgen.
Eind september werden prijzen verwacht van zowel aannemer als
installateur, doch helaas 30 september waren die er nog niet, maar zij
zijn opnieuw zo spoedig als mogelijk beloofd.
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Met de Rabobank is gesproken over de vraag of OSSA voor de
financiering zou mogen terugvallen op een bancaire lening. Die
mogelijkheid is door Rabo geopend, doch uiteraard beperkt tot onze
mogelijkheden tot betaling van rente en aflossing. Over een bedrag is
nog niet gesproken, vanwege het ontbreken van actuele en bindende
offertes. Ook is dan de medewerking van de Stichting Waarborgfonds
Sport (SWS) en van de Gemeente Heerhugowaard noodzakelijk voor
een garantstelling, wat leidt tot een lager rentepercentage. De
SWS geeft die garantie alleen na een grondige bestudering van het
investeringsplan, qua zowel technische als financiële haalbaarheid.
Onze actie “Doe mee om OSSA 100% omhoog te brengen” is de laatste
maanden blijven hangen op een niveau van ruim £ 30.000 en dat
lijkt te weinig om de andere partijen tot instemming te bewegen.
Wij zouden heel graag zien dat naast alle leden die al een toezegging
hebben gedaan, nog een aantal leden zich bij de actie wil aansluiten
om het totaalbedrag richting € 50.000 te brengen. Dus nog 20
toezeggingen om 5 jaar lang het plan “OSSA 100% omhoog” met een
jaarlijkse bijdrage van € 200 te steunen. Deze bedragen zijn fiscaal
aftrekbaar. Uiteraard zijn lagere bedragen ook welkom, alle “beetjes”
helpen.
De Rabobank helpt ons ook, zoals eerder gemeld, op andere wijze. In
dit kader vindt er op 16 oktober een gesprek plaats met deskundigen
op het gebied van duurzaam bouwen, over oplossingen voor
verwarming, ventilatie, warm water, etc. Wij zullen binnenkort (
nadat zicht op het investeringsbedrag is verkregen) opnieuw contact
leggen met de Stichting Nut die ons zo geweldig heeft geholpen bij de
nieuwbouw van onze loods.
Dus mail even naar erikkoel1940@gmail.com of je voor € 200 of een
lager bedrag meedoet (als je nog geen toezegging hebt gedaan) en
help mee om de prachtige plannen te realiseren.
Namens de bouwcommissie,
Erik Koel
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Diverse roei- en andere activiteiten
Vaardigheidsproef
Eerst hoorde ik het gebrul van een aantal zware dieselmotoren. Even
later doemde om de bocht een reusachtig passagiersschip op. Het
besloeg bijna de hele breedte van het kanaal en maakte een veel
te ruime bocht. Ik dreigde tussen de wal en het schip verpletterd
te worden. De boeggolf was wel een meter hoog, het water klotste
direct tegen de oever en werd teruggebeukt. In een uiterste poging
een aanvaring te voorkomen raakte mijn riem de kant en de boeggolf
deed de rest. Het schip voer door en ik probeerde de boot weer in
te klauteren. Maar hoe doe je dat met een skiff met een backwing
rigger? Ja, voor de gewone skiff had ik wel een inklimcursus gedaan,
maar met deze rigger was het andere koek. Dan maar via de boeg
vlak achter de rigger de boot op zien te komen. Weer het geluid van
dreigende dieselmotoren. Weer een schip met een boeggolf, maar dan
nog hoger dan de vorige. De schipper had me gelukkig gezien, want ik
hoorde het oorverdovende geluid van een zware misthoorn. Het gekke
was dat het niet gewoon twee stoten waren, maar dat het geluid
aanhield en aanhield, totdat ik begreep dat het mijn wekker was die
mij wakker probeerde te brommen.

ze en veroorzaken minimale waterverplaatsing.
Bij de ARZV aangekomen kreeg ik direct mijn vaardigheidsdiploma
uitgereikt door Annemarie. Ik begreep dat slechts drie roeiers dit jaar
de vaardigheidsproef hebben gedaan. Een jaar of wat geleden kreeg
OSSA de prijs voor de meeste roeiers met een vaardigheidsdiploma
(in verhouding met het aantal leden dan). Dus roeiers, kom op, vaar
volgend jaar mee en doe hiermee jezelf en OSSA een plezier.
Michael

Geslaagden basiscursus,
gefeliciteerd allemaal!

Oef, morgen de vaardigheidsproef. Om te laten zien dat je fit en
vaardig genoeg bent om een behoorlijke afstand in een skiff af te
leggen. Voor mijn leeftijdscategorie was 14 km. voldoende. Maar dan
moet je eerst 5 km. naar de ARZV roeien, dan die 14 km. en dan weer
naar OSSA terug. Is toch 24 km.
Leuk dat de ARZV dit organiseert. Eerst een kopje koffie met koek.
Dan starten. Even kwamen de beelden van mijn droom naar boven.
Goed opletten dan maar, waarbij een spiegeltje aan je pet eigenlijk
onmisbaar is. Het keerpunt lag bij de eerste loswal voorbij de
molen. Keren, drinken en weer terug. Op een snelle zodiac die op
volle snelheid kwam langs scheuren na, was er weinig bijzonders te
melden. Die boten kunnen ook beter flink gassen, want dan planeren
8
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Geboren!
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Franse ploeg neemt deel aan de
HORZOL
Hoe komen die nu hier?
Het begint bij een roeitocht over de Maas dit
jaar. Zie elders in dit Voetenbord.
We vonden het een goed idee om tijdens deze
7 daagse tocht niet alleen te consumeren,
maar ook een bijdrage te leveren aan
het avondprogramma. Arie bedacht een
topografie-quiz. Met weggelakte plaatsen in Nederland, Frankrijk,
België en Duitsland. Al voor het avondeten, dat steeds door een
traiteur verzorgd werd, hingen we de kaarten op. Meteen was de
nieuwsgierigheid van alle roeiers gewekt en iedereen ging alvast
kijken of ze plaatsen herkenden. Na het diner deelden we de
scoreformulieren uit. De teams bestonden uit de 5 roeiers die die dag
met elkaar in de boot hadden geroeid. Alle deelnemers verdongen
zich voor de kaarten die in drievoud waren opgehangen. Als snel
waren de formulieren ingevuld en ingeleverd. De deelnemers waren
tot onze verbazing bijzonder enthousiast over deze topografie-quiz.
Aanvankelijk hadden we geen prijzen uitgeloofd, maar na het zien
van zo veel enthousiasme vonden we dat we daar iets tegenover
moesten stellen. Al snel was het idee; de winnaars uitnodigen voor de
HORZOL en onderdak bij de Nederlandse deelnemers aanbieden. En zo
geschiedde. De volgende ochtend werd Arie om een uur of 6
(’s ochtends) gespot terwijl hij de scoreformulieren nakeek. ‘s Avonds
maakten we het winnende team bekend.
Wie schetst onze verbazing als na enige dagen blijkt dat 5 winnaars
naar Heerhugowaard willen komen om de marathon te varen. Twee
deelnemers uit Toulouse! ( komen met het vliegtuig ), twee uit Nancy
en een uit Gravelines. Omdat de deelnemer uit Toronto geen kans
zag uit Canada over te komen, is iemand van de organisatie van de
Maastocht aan de deelnemer uit Nancy toegevoegd.
En zo komt het dat we ineens een Franse marathonploeg mogen
ontvangen. We hopen zaterdagavond voor de HORZOL nog op pad met
ze te gaan en mogelijk zondagavond nog.
Zo zie je wat een dolle ingeving allemaal teweeg kan brengen.
Michael
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Toertochten

we ook een uitvaller i.v.m. een
blessure, maar die persoon
hebben we ingeschakeld als
cateraarbezorger onderweg.
Iedereen had wat lekkers klaar
gemaakt en dat werd bij OSSA
klaar gezet, zodat Moniek
het mee kon nemen naar de
afgesproken plek.
Twee boten, 9 dames en 1 heer.
Boot 1: Nancy, Saskia B,
Stephanie, Sary en Bianca
Boot 2: Rick, Nicolette, Philo,
Annemiek K, Carla
Bezorger van de catering: Moniek

Rondje Waarland

Even na 12 gingen we weg bij
OSSA. Afgesproken was om iedere
20 minuten te wisselen in de
boot.
In boot 1 was ik de wissel die
door de boot ging van achter naar
voor. Ik zat dus iedere keer ergens
anders; heel erg leuk.
Sluip door kruip door was het,
maar Nancy wist precies hoe en
wat, dus alles ging top.
Voor de sluis eerste wissel.
De sluis door en rechts
aanhouden en na de camping de
Luwe Stek links aanhouden.
Nu werd het allemaal wat krapper
vaarwater, en daar kwam de
eerste lage brug al aan.
En daar stond Moniek ook. Leuk,
aanmoediging.

Vorig jaar was het idee al
geopperd om een keer rondje
Waarland te roeien, toen Sary
ons ging verlaten en nog nooit
dat rondje had geroeid. Maar het
kwam er niet van.
Wat in een goed vat zit verzuurt
niet, dus begin dit jaar meteen
een datum geprikt: zaterdag 7
juli.
Het idee was om met 2 boten
te gaan, dus we hadden nog
aanvulling nodig. Maar dat was
snel gevonden. Helaas hadden
12

Op commando van Saskia gingen
wij netjes vallen en slippen en
gingen we verder. Nu moest
ergens toch die woonboot komen.
Wisselen voor de woonboot?
Nee, zegt Nancy dat kan daarna
wel. Oeps, dus moest Saskia ons
langs de woonboot en onder de
smalle lage brug door sturen. Wat
heel wat kunsten met zich mee
brengt moet ik wel zeggen, maar
ook dat hebben we overleefd.
Dan maar de wissel.
Nu kwamen er smalle stukjes en
haakse bochten, maar het ging
lekker. Achter ons zat ergens
boot 2, ver uit het zicht, maar
die hadden Carla met wat extra
nootjes aan boord en die hadden
honger gekregen, dus gingen
even snacken. Daar kwamen wij
later pas achter natuurlijk.
Bij het gemaal moesten we nog
even rechtdoor i.p.v. links af,
want daar stond Moniek.
Ja hoor, daar was een super tafel
met al ons lekkere eten. Drinken
erbij en we stonden geweldig
aan.
Eerst een glaasje bubbels van
Nicolette met wel 0 % , en
daarna een wijntje of een
watertje of sapje. Er was van
alles: fruitsalade, meloen,
brownies, kokosmakronen, wraps,
stokbrood met smeersels, tomaat/

mozzarella sticks, nog een salade.
Het was gewoon super.
Hierna konden we weer verder.
De boot lag goed diep nu, want
iedereen was vol gegeten, haha.
Weer lekker links om, rechts om,
tegenliggers en wisselen, en
dan langs de Allemanskerk in
Oudkarspel.
Stephanie als stuur leidde
ons er netjes door, ook hier
is het erg smal en laag en er
waren tegenliggers op dit stuk.
Peddelen, want wij konden niks
doen.
Daarna ging het weer lekker en
voor we het wisten waren we
weer bij de sluis.
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Hoe warm het was en hoe ver
Roeiend van Sedan in Frankrijk naar Namen in België over de Maas

Bij het landje nog even aanmeren
en nog de laatste meloen op eten,
want die had de andere boot mee
genomen. En wij hadden wel trek
in een stukje meloen.
Sary stuurde ons terug naar OSSA
en daar zat ons rondje Waarland
er op.
Mooi weer, lekker eten en veel
gelachen. Dit was een zelf
georganiseerde tocht door

14

Dames 4.
Iedereen heeft genoten en
wie weet krijgt dit nog wel een
vervolg. Wat kan dichtbij toch
mooi zijn.
Groetjes van Bianca

Op een warme zomerzaterdag troffen we elkaar in Sedan met de
bedoeling daar een roeitochtje te ondernemen op de Maas. Tijdens
de voorbereiding was het programma iets gewijzigd, in plaats van
op zondagmorgen startte de roeionderneming op zondagmiddag.
Daardoor was er op zaterdagavond tijd voor een rondleiding met
fakkels door de Citadel van Sedan en op zondagmorgen voor een
speurtocht naar historische wetenswaardigheden in Sedan zelf.
Rond de middag, na onze eerste gezamenlijke lunch stapten we in
de boot voor de eerste etappe naar Charleville-Mézieres, ongeveer
29 kilometer en 6 sluizen verder. We warmden lekker op tijdens
het wachten voor de sluizen, werden in de sluizen ruimschoots
voorzien van vers water en lekkere cakejes en maakten kennis met de
opstelroutine in een (eigenlijk te kleine) sluis.
Tussendoor probeerden we onze middelbare schoolkennis van de
15

tegen. O ja, en sluizen, of had ik dat al opgenoemd?
De verzorging dan? Oké, niks op aan te merken: ’s morgens ontbijten
met, hoe kan het anders, stokbrood met jam, onderweg een prima
verzorgde lunch en ‘s avonds een hele goede warme driegangen
maaltijd die dagelijks vers werden aangeleverd door een cateraar.
Als het niet te laat werd met eten, was er ook wel eens een
avondprogramma. Er was een orkestje samengesteld op de eerste

Franse taal op te diepen uit ons geheugen om ook met de andere
52 deelnemers (en niet te vergeten de 15 vrijwilligers) te kunnen
communiceren. Overigens, er waren ook 4 Canadese en 4 Duitse
deelnemers, die toch het liefst Frans praatten.
Ziedaar de uitdaging die we aangegaan zijn: Roeiend van Sedan naar
Namur, slapen in sporthallen in diverse plaatsjes onderweg, die ieder
op zich al plaatjes zijn, het overwinnen van 35 sluizen en 2 tunnels
en iedere dag met door het lot bepaalde andere bemanningen in de
boten.
En: het varen op de Maas door de Noord-Franse en de Belgische
Ardennen. Waar de Maas zich al slingerend, meanderend heet dat
bij rivieren, een weg baant tussen de bergen door om uiteindelijk bij
Maastricht Nederlands grondgebied te betreden.
Prachtige rotswanden, met bos begroeide berghellingen, idyllische
verstilde dorpjes en verlaten oude hotels kwamen we onderweg
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avond, zodat we bij het geluid hiervan in de buitenlucht bij
ondergaande zon zaten te dineren. Hallo, noem dat maar eens niet
romantisch!
Onze Arie (Dekker, voor de niet ingewijden) had een ingenieuze quiz
bedacht voor een avond, en een andere avond kreeg diezelfde Arie
met de keuze voor twee Nederlandstalige liedjes, die ook in het Frans
bestonden, iedereen, ja alle 80! aan het zingen, eerst een Nederlands
couplet en refrein, dan een Frans couplet en refrein. Goed bedacht
Arie!
En verder:
Bier drinken tijdens de lunch, beschikbaar gesteld door de
burgemeester van een stadje waar we lunchten. Waarvoor dank.
Ze kwamen niet eens beneden, zo warm was het ook die dag weer.
Leffe, koud, uit de tap, wel de glazen terug geven….. mjammie.
Wijn drinken tijdens de lunch, als je daar behoefte aan had.
Weten wat uitstapplaatsen categorie 1, 2, 3 of 4 zijn. Nou, 4 is
uitstappen in het water, en 1 is op een vlot. Snappie?
Op de afscheidsavond werd het uitreiken van de traditionele de
kazen voor de voorzitters van de organiserende verenigingen door
de hele menigte met OSSA, OSSA! begeleid, we hebben kortom
een onuitwisbare indruk achtergelaten in België (of was het nu in
Frankrijk?).
We probeerden ook nog een beetje reclame te maken voor onze
HORZOL, als prijs voor de quiz die ook door Arie was bedacht, onder
andere en tijdens gesprekken met andere deelnemers over hoe dit nu
in Holland gaat. Want zulke meerdaagse tochten hebben we niet in
Nederland, wel marathons.

Maar dat werd ruimschoots goedgemaakt, doordat elke dag de
bierpomp alweer klaar stond bij de lunch en op de aankomstplaats,
de tenten alweer opgebouwd waren met de tafels en de bankjes in
de schaduw. De bagage, die alweer klaar lag en de veldbedjes, en al
dat water, dat water.
Feitje: Door alle deelnemers en vrijwilligers (80) is er meer dan 1600
liter water gebruikt uit flesjes, dat is per persoon 20 liter. Best veel
gelukkig, want dat hield ons op de been.
En omdat één plaatje meer zegt dan duizend woorden hierbij de link
naar het fotoalbum:
https://www.albelli.nl/onlinefotoboek-delen/afd0c8cd-6364-45f1-a7048939f88412ac?utm_source=Service-Mail&utm_medium=E-Mail&utm_campaign=CRM_

De ongemakken? Een uur liggen wachten voor een sluis, bakkend in
de zon omdat er een beroepsvaartuig voor gaat (met 3 mensen aan
boord, een rondvaartboot, duh).
Waterskiërs onderweg, waarvoor we even moesten wachten.
Frustrerend, ook voor de organisatie.
18
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Nico Dirkmaat
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Nationale Avondtoertocht
in Amsterdam op
8 september 2018

water te leggen. Tevens wordt er
op de route voor een “foodiebag”
gezorgd, staan er mensen die je

wijzen op gevaarlijke kruisingen,
T-splitsingen en tegenliggers
en worden er foto’s van de
deelnemende boten gemaakt.
Na afloop staat er weer een club
mensen klaar om je uit de boot te
helpen en de boot in de loods te
leggen, en vervolgens staat er een
heerlijke Indische rijsttafel klaar
en een koel drankje.
Ik kan niet anders zeggen dan
dat het gezellig was. De route
en het weer waren prachtig, dus

Deze grachtentocht wordt
door Roeivereniging De Amstel
georganiseerd. Deze tocht trekt
deelnemers uit heel Nederland.
De organisatie is perfect en er zijn
veel boten beschikbaar.
Het ontvangstcomité heet je
welkom met koffie of thee, geeft
de routekaarten mee en wijst
een begeleider aan die met je
meeloopt naar het botenhuis.
Daar staan ook weer mensen
klaar die helpen je boot in het
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wat wil een mens nog meer. De
route vereist wel stuurmanskunst
en je moet niet bang zijn om
op het water te wisselen, want
aanleggen is meestal niet
mogelijk. De tocht begint om
16.00 uur en er kan tot 20.00
uur relaxt geroeid worden. Er
varen talloze rondvaartboten en
sloepjes.
De grachten zijn prachtig. Je
passeert Carré , komt langs het
Waldorf Astoria Hotel, Paradiso,
het Rijksmuseum, het Amstel
Hotel, Artis, de Hermitage, het
West-Indisch huis, etc. De gouden
bocht op de Herengracht is ook
een bezienswaardigheid met z’n
prachtige panden met hals- en
klokgevels. De Brouwersgracht
dankt zijn naam aan de vele
brouwerijen die in de 16e en 17e
eeuw in deze buurt waren te
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vinden. De meeste pakhuizen die
je ziet zijn inmiddels omgebouwd
tot woonhuizen.
Ons illustere gezelschap
bestond uit Ronald, Saskia vd
D, Stephanie, Monique, Nancy,
Philo, Anne en Daan. Deze
laatste: jeugdlid en een aanwinst
voor onze groep!
En tevens wil ik een ieder
adviseren: ga een keer mee met
een toertocht. Je leert andere
OSSA leden wat beter kennen, het
is gezellig en de moeite waard.
En voor de meesten voelt het
als een “vakantiedagje” en een
dag om je op te laden. Bij deze
wil ik Ronald bedanken voor de
organisatie en het regelen van
het vervoer en verder iedereen
Bedankt voor het aangenaam
verpozen.
Anne

“OSSA RONDJE HEERHUGOWAARD 2018 werd Waarland”

Een “nieuwe” toertocht om eens een lekker stukje te
roeien.
“OSSA RONDJE HEERHUGOWAARD – MET DE KLOK MEE!”
Op zaterdag 25 augustus.
Deze tocht is in samenwerking met De KOP en de KOGGE georganiseerd.
Echter de animo van deze twee verengingen was nul, zodat we alleen
met OSSA leden zouden gaan varen.
Wel 5 leden hadden zich op voorhand opgegeven. Dus mooi een C4
vol. Echter de weersvoorspellingen voor die week waren niet goed:
kans op onweer en regen. Voor twee leden reden om op voorhand
de stekker er uit te trekken, zonder zelf voor vervanging te zorgen.
Kwalijke zaak!
Natuurlijk, VEILIGHEID staat voorop en bij een onzekere situatie
besluiten we uiterlijk op het vlot. Zo gezegd zo gedaan.
Op zaterdagochtend, rond 09.00 uur, stonden Mirjam Hogenkamp,
Ronald van der Does en ondergetekende paraat bij OSSA.
Gewapend met de smartphones, onder genot van koffie en cake,
werden alle weersites afgeschuimd.
Overall conclusie: goed weer (geen onweer) tot 14.00 -15.00 uur en
een kans op een buitje(s) onderweg.
Het rondje HHW zou te lang gaan duren, dus om toch te gaan varen
werd mijn voorstel om een rondje Alkmaar te doen. Dan zouden we
zeker weer voor 12.00 uur thuis zijn. Dit vonden Ronald en Mirjam te
kort en het rondje HHW werd omgezet naar Rondje Waarland met een
stop in Dirkshorn.
Dit scheelt 10 km en we zouden voor het risicotijdstip terug zijn.
Op het botenplein kwamen Michiel Dudink en Simon Duin net
terug met de gladde twee. Zij boden spontaan aan om ook
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mee te gaan. FANTASTISCH!!!! (Michiel was al reserve, maar door
communicatieproblemen was dat niet doorgekomen, en voor Simon
was het blijkbaar geen probleem om zijn ochtendje roeien “even” uit
te breiden).
We konden dus inderdaad met de AMMERSWIEL op weg. De tocht werd
in vijf stukken ingedeeld. Vaste roeiplekken met een vliegende keep.
Mirjam stuurde het eerste gedeelte naar de sluis. Het duurde even voor
we werden geschut. In de sluis wisselden we en Nanne stuurde verder
tot voorbij de spoorbrug bij Zijdewind. Op het rak vanaf het Waardje
richting Waarland kregen we de eerste en gelukkig enige bui(tje).
Daarna was het prachtig roeiweer: niet te warm en weinig wind. Er zijn
nog wel een paar spatjes gevallen maar dat telde niet.
Bij de camping De Rietkraag moesten we onder een brug door (slippen
en vallen) en daar net voor ligt een joekel van een woonboot.
Helaas: door verkeerd aansturen en door het verlijeren raakte de
bakboordrigger van nummer 3 de brug. De trekstang van de rigger was
flink verbogen. Dit geeft als stuur een waardeloos gevoel, je ziet het
aankomen en kan op geen enkele manier meer ingrijpen.
Na de brug: wat moeten we nu? “Roeit het een beetje Ronald?”
“Het gaat wel, maar het houdt niet over. Conclusie: we varen 500 m
door tot na de spoorbrug en gaan daar aan wal.
Riemen uit de boot, boot op de wal getrokken en de rigger werd
met gebruikmaking van de spoorbrug weer zo goed als het maar kon
in model teruggebogen en opnieuw gemonteerd. Het roeien was
bijna normaal. Gelijk tijd om te wisselen en Ronald mocht nu zijn
stuurkunst aanwenden op dit altijd lastige stuk. Ronald heeft in het
verleden hier wel geschaatst, maar met de roeiboot is het toch anders.
Haakse bochten en lastige bruggetjes met vallen en slippen. Langs
de altijd blaffende honden over het meertje naar Dirkshorn. De twee
achter elkaar liggende duikers blijven altijd een uitdaging, maar het
ging prima. We merkten dat we met een team aan het varen waren
die marathonervaring heeft, en zich niet gek laat maken door deze
“problemen”.
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Aanmeren in Dirkshorn bij een hoge wal en een duiker. Lastig, maar
met rust en ervaring prima te doen. Op weg naar de Snack voor een
inwendige versterking. Dirkshorn is voor Michiel een geheel nieuwe
ervaring. Hij had Schermerhorn (door het “horn” lijkt het “inderdaad”
nog al op elkaar) in zijn hoofd met een leuke kroeg (soep) in plaats
van een snackbar (patat). In ieder geval zaten we even lekker aan.
Weer terug richting de sluis. Voor Simon de tijd om zijn stuurkunst te
etaleren. Ook op dit stuk haakse bochten, lastige bruggen en bij de
Allemanskerk nog een stukje “Pieterburen”. De Roskamsluis stond al
open. Wisselen in de boot, even “ouwehoeren” met de sluiswachter
en we waren er zo weer doorheen. Michiel voor het laatste stuk aan
het roer. De lucht werd nog even behoorlijk zwart, maar we hadden
mazzel en wij roeiden achter de bui langs. Een paar spatjes nog, net
voor OSSA, maar dat mocht geen naam hebben.
Opruimen en nog even nazitten in de sociëteit. (Simon niet, want die
ging zich gelijk maar eens thuis melden. Ellen zal zich wel hebben
afgevraagd waar hij bleef).
Over het algemeen een goed gevoel aan deze tocht over gehouden.
Een juiste beslissing om HHW niet in de rondte te varen en mazzel
met de regen. En het allermooiste, dankzij Michiel en Simon: geheel
onverwacht een bootje vol!
Volgend jaar proberen we het rondje HHW gewoon weer opnieuw.
Met vriendelijke groet,
Namens de OSSA Toercommissie
Nanne Groot

www.decokaydirkmaat.nl
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Marathons
Groene Hart Marathon

De laatste zaterdag van september (29) staat de Groene Hart Marathon
op de kalender. Zelden sta ik, sinds mijn pensionering, zo vroeg op,
maar deze marathon start om 8.00 uur in Aarlanderveen dus daar is
niet aan te ontkomen. We vertrekken om 6 uur vanaf OSSA met een
C4 en een C2 op de botenwagen. Twee ploegen met Nancy, Simon en
Eloy in de C2 en Henk, Nico, Peter, Michiel en ondergetekende als
bemanning in de vier.
Rond zeven uur arriveren we bij de botenloods in Aarlanderveen en
daar is het druk met boten en ploegen. Alles wordt in gereedheid
gebracht: riggers, koffie, route, riemen en koolhydraten.
Vanaf 8.00 uur kan er worden gestart en wij kunnen rond half negen
vertrekken met een zonnetje en een tintelende ochtendfrisheid
richting Ter Aar. Na een kwartier zijn we lekker warm geroeid.
Wanneer je op het water bent en door dit gebied roeit, realiseer
je je nauwelijks dat je in de dichtbevolkte randstad bent. Prachtig
natuurschoon. Om de vier kilometer wisselen, om de beurt, naar de
stuurplaats. Acrobatiek aan boord. Zo roeien en sturen we de hele dag
door. Na Ter Aar en Leimuiden en Warmond varen we over De Kaag
naar de binnenstad van Leiden. De tijdwaarneming wordt stopgezet
en er is gelegenheid voor koffie met appelgebak. Maar niet voor Nancy
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en de mannen. De taart is op en het ontbreekt de eigenaar van de
koffietent aan inzicht om de voorraad snel aan te vullen.
Na de koffie varen we door de drukke binnenstad van Leiden. Soms
in file, dan weer even ‘10 op de benen’ om te passeren. Zo bereiken
we via smalle bruggen voor vallen en slippen de rand van de stad.
We verlaten de stad via ‘ knobbelig’ water op weg naar de Kaag. We
vervolgen onze weg via een prachtig polderland en smalle slootjes
en komen uit op het Braasemermeer. De stuur moet goed opletten,
kijken naar andere boten en kerktorens, voor de juiste route.
Uiteindelijk komen we in de buurt van de finish en worden de laatste
krachten aangesproken. Tevreden is geconstateerd dat de vaartijd
weer korter is als voorgaande jaren en je vraagt je af waar dit moet
eindigen. Waarschijnlijk is de Body Mass Index van de roeiers ook
steeds lager. Gezonde sport lijkt het zo.
Ter afsluiting een biertje en na enige tijd wachten een pizza.
Boten opladen en op weg naar Heerhugowaard en Alkmaar.
Een leuke dag in goed gezelschap. Lekker weer, in een prachtig stukje
Randstad.
Moet je ook eens doen!
Jos Boom
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Wedstrijden

OSSA jeugd

OSSA was ook aanwezig
bij de beginnerswedstrijd bij de ZZV.
En jawel: Blik!!!!!
Net als vorig jaar.
Wat een toppers.

Dubbelinterview met
Saskia en Ilya Beliën op
15 september 2018

allerlei sporten gedemonstreerd,
waaronder roeien. Saskia
probeerde de roeimachine uit. Dit
vond ze zo leuk dat ze met haar
moeder kwam proefroeien bij
OSSA.
Daarna begon ze samen met
haar vriendin Yvette aan de
basisinstructie.
Ze mocht van Arno Appelman
meteen in een C1. Ze belandde in
het riet, maar kwam er zelf weer
uit.
Yvette haakte af, maar Saskia
bleef.

Saskia is 42. Ze is getrouwd met
Gilian. Ze hebben samen drie
kinderen: Roan van 15, Ilya van 13
en Merel van 9.
Ze wonen in Heerhugowaard.
Het is in huize Beliën altijd druk,
maar (bijna) altijd gezellig.
Tijdens vakanties houden ze van
rustige campings, zonder teveel
animatie en toestanden.
Saskia is sinds 2014 lid van OSSA.
Ze liep graag hard. Toen dit door
haar knieën niet meer ging, zocht
ze een andere sport.
In de Waardergolf werden
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Het leukst bij OSSA vindt Saskia
het roeien met verschillende
mensen in verschillende boten.
Tijdens het clubuur is er steeds
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een andere samenstelling van de
bemanning.

Dat vond hij zo leuk dat hij sinds
een half jaar ook lid is van OSSA.

Haar vaste clubje met Jikke, Mark,
Wendy en Daan (hij vervangt
Linda, die zwanger is), is net
weer begonnen. Ze willen samen
de HORZOL roeien. Ze trainen op
woensdag tijdens het clubuur en
wanneer het uitkomt. Ook roeit
Saskia op vrijdag met Jikke in de
Vlaardinge (gladde 2). Dit vindt
ze heerlijk. Het gaat beter dan
het ooit gegaan is (Jikke is er een
tijdje uit geweest).

Het leukst van OSSA vindt hij het
kamp. Ook vindt hij het leuk
dat er zoveel boten zijn waar je
uit kunt kiezen. En er zijn leuke
kinderen.
Ilya roeit graag in een C4, maar
ook in een skiff of een C1.
Hij krijgt training van
verschillende personen.
Het moeilijkst vindt hij de
techniek. Hij vindt het moeilijk
om echt mooi te kunnen roeien.
Ilya zit in de tweede klas VWO van
Han Fortmann. Het leukste vak
vindt hij techniek, en dan vooral
elektriciteit.

Wat Saskia nog moeilijk vindt, is
het boordroeien. Ze is bezig voor
boord 3-met z’n tweeën. Ze heeft
de neiging om mee te bewegen
en dat mag niet.

Eemhead 2018
Afgelopen zaterdag (29 september) was de Eemhead. Een wedstrijd
over 5 km in Amersfoort. De wekker ging al vroeg, maar dat hebben
we er allemaal voor over gehad.
Na een autoreis met veel gebeurtenissen, zoeken naar een
parkeerplekje en haasten om op tijd op het water te zijn, komen we
met prachtig weer de wedstrijd varen.
Romy en Marit starten in een dubbel 2 in de M18, Maxim in een skiff in
de J16 en Amber en Tim in de dubbeltwee in het mixveld.
5 km is lang en we kwamen uitgeput over de finish, maar Romy &
Marit (met de tijd van ?? min) en Amber & Tim (met de tijd van 21.28
min.) hebben allemaal blik gepakt!!!
Maxim heeft een goede wedstrijd geroeid, maar pakte helaas geen
blik. Volgend jaar weer een kans!
Het was een super dag met prachtig weer!
Volgend jaar gaan we weer. Misschien wel met nog meer teams van
OSSA!
Amber

Hij beoefent nog een sport: golf.
Dit doet hij sinds zijn 9e. Hij gaat
ermee stoppen, omdat hij het
uiteindelijk niet zo leuk meer
vindt.

Saskia werkt als grafisch
vormgever bij een uitgeverij.
Bij OSSA maakt ze het Voetenbord
op (sinds Saskia in de redactie
van het Voetenbord zit, is de
uitstraling van het Voetenbord
frisser en moderner gewordenred.)

Merel was ook aanwezig tijdens
het interview. Ze wil later
misschien ook gaan roeien. Nu is
ze, met haar 9 jaar, nog te jong.
Ze zit op turnen.

Saskia leest graag en houdt van
fietsen. Ook is ze jurylid bij het
turnen. Dit vindt ze erg leuk.

Bedankt voor het gesprek,
Saskia en Ilya (en Merel)!

Ilya is 13. Hij ging met Saskia
mee naar de open dag.

Lida
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Roeikamp 2018
Het laatste weekend van
de zomervakantie was het
weer zo ver.
Het roeikamp!
Het was een geweldig
weekend waarbij we met
de hele jeugd spelletjes
etc. hebben gedaan.
Vrijdagavond in groepjes
door het Park van Luna
fietsen om erachter te
komen wie de dader was
van de moord die die
middag was gepleegd.
Zaterdagochtend Alkmaar
in, waar ieder groepje de
mogelijke manieren van
moord heeft nagedaan,
om erachter te komen hoe de moord was gepleegd. Van de koude
nacht was niks meer te merken en iedereen ging na terugkomst het
water in, spelletjes doen en ‘s avonds gezellig eten.

De taart (die nog een beetje te koud was van de koelkast) werd met
een noodgang opgegeten.
Ondanks alle moorden en moordpogingen heeft iedereen een super
leuk weekend gehad. Waarbij er nieuwe vriendschappen gesloten
zijn, veel gelachen is en er weinig geslapen is ;)
Hopelijk zien we iedereen volgend jaar weer!
Groetjes van de roeikamporganisatie (Maxim, Jelmer, Romy & Amber)

Een roeikamp is niks zonder een vuurkamp (en pannenkoeken! :)).
Dus het vuur ging al snel aan toen het donker was en bleef nog heel
lang branden (door een pallet uit de loods, we hopen niet dat de
pallet nog ergens voor nodig was).
De volgende ochtend voor het laatst gezellig met elkaar ontbijten,
maar dat kon niet zonder dat er nog een paar mensen vermoord
werden. Tijdens het kamp liep er namelijk nog een spel, gotcha.
Iedereen was er druk mee bezig en mensen werden erin geluisd
zonder dat ze het doorhadden.
Niet alleen dit spel werd fanatiek gespeeld, ieder groepje wilde elk
spel winnen. Jammer genoeg, kon er maar één groep winnen.
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Verjaardagen

december
05 Theo Plak
06 Annemieke Keur
06 Dick Bink
10 Anton de Boer
11 Henk Battem
12 Evelien Huis in ‘t Veld
15 Linda Huijgens
18 Suzanne Veldman
23 Benjamin Kostelijk
25 David Mohringer
29 Saskia Belien
31 Koen Looman

Februari
06 Emmie Ooms-Bekker
08 Jaap Koster
15 Siebo Brinkerink
16 Andre Zaalberg
21 Tom van Unen
22 Peter Damkat

Maart
06 Peter Wiersma
08 Anne Meyer
14 Philo van der Drift
17 Matty de Voogd
19 Marit Bak
22 Tinie Smit
24 Pieter Roskam
29 Piet Oudejans

Januari
11 Romy R.F. Ruiter
15 Henk van Wissen
19 Anouk van Eunen
20 Nico Dirkmaat
21 Herman Kolleman
21 Pepijn Pieterse
24 Stephanie Besteman
25 Anna Marie BeemsterWit
25 Wendy van Biljouw
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Evenementenkalender

De cluburen

Evenementenkalender t/m 22 december 2018
Datum

Evenement

Zo 7 okt

Amstel Drecht regatta

omschrijving
Wedstrijd, Michiel de Ruyter,
Uithoorn 4 km. Opgeven bij Nancy

Zo 14 okt

HORZOL marathon

Marathon, 51 km, OSSA

Za 20 okt

TrompBoatRace

Wedstrijd, 5,3 km. Hilversum

zo 28 okt

DIHNo jeugdwedstrijd

Spaarne, Heemstede

Za 3 nov

Wijnproeverij bij OSSA

Info Bianca

Zo 4 nov

Novembervieren

Wedstrijd, 4 km. Amsterdam

Za 10 nov

Lingebokaal

Wedstrijd, 6 km. Leerdam

Za 10 nov

Toertocht “SAI”

Zaandijk-Heerhugowaard

Vr 23 nov

Algemene Ledenvergadering

20:00 Sociëteit OSSA

OSSA

za 24 nov

DIHNo jeugdwedstrijd

Cornelis Tromp, Hilversum

Za 22 dec

Midwinter marathon

Marathon, 54 KM. RIC Amsterdam

2019
Za 12 jan

Open Jeugd Ergometerwedstrijden

Zo 20 jan

Amsterdam World Ergohead

Za 26 jan

DIHNo jeugdwedstrijd

RIC, Amsterdam

Zo 3 mrt

DIHNo jeugdwedstrijd

ARZV, Alkmaar

Zo 30 mrt

Jeugd head Amsterdam

Het hele jaar door:
Zaterdag om 8.30 uur.
Zaterdag om 9.45 uur jeugdinstructie.
Zaterdag om 15.00 uur marathontraining.
Zondag om 10.00 uur.
Woensdagmiddag om 13.30 uur.
Tijdens de zomertijd op woensdagavond om 19.00 uur.
(Tijdens de wintertijd vervalt dit clubuur.)

Voor alle cluburen geldt: als de weersomstandigheden het toelaten om te roeien.

Redactiemededelingen
Kopij:
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.

Inleverdatum:
Voor het Voetenbord nr.4-2018 dient de kopij uiterlijk 17 december bij ons binnen te
zijn.

Verspreiding:
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:
Voor alle evenementen kijk op de site in de OSSA kalender.

Advertentie in het clubblad 4 maal per jaar + banner op de website.
Binnenpagina: heel 		
€ 110,=
half 		
€ 60,=
kwart
		
€ 32,50,=
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
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Nummer 143, redactie het Voetenbord
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Breathless for a moment,
a ‘yesss!’ forever…
Bruidsfotografie onder water
www.remorascuba.nl
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