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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

Woordje van de voorzitter

Beste allemaal,

De dagen worden weer langer

Alsjeblieft, het eerste Voetenbord van 2019.
In deze editie een echte primeur: ons eigen OSSA
clublied.
Toertocht kouwe fleike ging door, maar wel in een verkorte versie
vanwege het zeer slechte weer. Frans doet hiervan verslag.

Het nieuwe jaar is voor OSSA en vooral voor
de familie Groot triest begonnen door het
plotselinge overlijden van Rick. Vele leden
hebben gehoor gegeven aan ons verzoek om
mee te doen met het roeierssaluut. Hiermee
is op een goede manier afscheid genomen
van ons trouwe OSSA-lid en hebben we
Nanne, Nicolette en hun familie enige troost kunnen geven. Dit blijk
ook uit het bedankje dat Nanne ons heeft toegezonden.

Jullie hadden nog de midwintermarathon tegoed, geroeid in
december 2018. Van recentere datum is het interview met Simon en
Roos Duin.
De marathon- en toertochtenkalender mogen natuurlijk ook niet
ontbreken.
De basisinstructie is dit najaar gewoon door gegaan. Wat een bikkels.
Hierover een stukje van Raoul. Jan Loek, Marlies en Henriëtte.
Veel lees- en kijkplezier!
De redactie: Tinie, Lida, Tom en Saskia

Ook was deze winterperiode niet echt lekker. Veel cluburen gingen
niet door of werden slecht bezocht door veel wind, regen of net weer
een beetje vorst. Nu de dagen langer worden kunnen we ’s avonds
weer roeien en is er dus meer kans op goed weer.
In de winterperiode is het bestuur actief bezig geweest, samen met
enkele commissies. De promotiecommissie heeft een goed Plan van
Aanpak “Ledengroei” gemaakt met inbreng van Rabo-ondersteuning.
In april zal het roeien bij OSSA worden gepromoot door https://
heerhugowaardsport.nl/ Wij zijn dan de vereniging van de maand in
Heerhugowaard. Hierdoor verwachten we veel belangstelling op onze
open dagen op zondag 7 april of zaterdag 13 april (met Kanowaard).
We doen dit jaar ook weer mee aan de Clubkascampagne van de
Rabobank: zorg dat u (en uw familie, vrienden en kennissen) met
een Raborekening lid worden van de Rabobank. Dan kunnen ze hun
stem op OSSA gaan uitbrengen. Op deze wijze krijgen we weer meer
bekendheid. Hoe meer stemmen we genereren, hoe meer geld we
krijgen. Vorig jaar was dat € 588.
In onze voorjaars ALV op vrijdag 12 april zal nog geen go / no-go
besluit worden gevraagd voor de nieuwbouw. De gesprekken met
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de gemeente over o.a. het in samenspraak vormgeven en inrichten
van het gebied tussen het station HHW en de Broekerhaven lopen
nog. Er wordt geanticipeerd op het door Siebo ingebrachte idee
van een waterboulevard met sport- en recreatiemogelijkheden.
De nieuwbouwcommissie en het bestuur streven er naar om de
plannen rond de zomervakantie voldoende te hebben besproken en
onderbouwd, zodat een besluit aan de leden kan worden voorgelegd.
Mede namens het bestuur, Henk Bekker.

Huis gevonden, nu nog een hypotheek?
Huis gevonden, nu nog een hypotheek?

Huis gevonden, nu nog een hypotheek?

PS:
De HypotheekAcademie onderscheidtDe
zich
door
HypotheekAcademie
onderscheidt zich door
kwaliteit al
engezien?
persoonlijke dienstverlening.
Hebben jullie de nieuwe vloer voor de 2e ergometerruimte
kwaliteit en persoonlijke dienstverlening.
Wilthet
u weten
watdoor
wij voor u kunnen betekenen?
De
onderscheidt
zich
En de bak
op HypotheekAcademie
de botenwagen voor de wingriggers?
En
schilderwerk
Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?
van bijnakwaliteit
de helft van
onze
roeibladen?
En
de
kar
voor
de
Ossanova?
en persoonlijke dienstverlening.
De woensdagochtendclub is deze winter zeer actief Susan@hypotheekacademie.nl
geweest! Applaus
| T. 072 531 75 41
Wilt u weten wat wij voor u kunnen
betekenen?
Susan@hypotheekacademie.nl | T. 072 531 75 41
voor de inzet.

Susan@hypotheekacademie.nl | T. 072 531 75 41

Huis gevonden, nu nog een hypotheek?
De HypotheekAcademie onderscheidt zich door
kwaliteit en persoonlijke dienstverlening.
Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Susan@hypotheekacademie.nl | T. 072 531 75 41
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Diverse roei- en andere activiteiten
Skiffen in de wintermaanden
Om veiligheidsredenen wijst het bestuur roeiers die tijdens de
wintermaanden willen skiffen op de risico’s.

Regeling
Het skiffen tijdens de winterperiode is op eigen risico. Roeiers die
trainen in de winter, dienen zich bewust te zijn van de risico’s van
skiffen in de winter en rekening te houden met die gevaren. Ga nooit
alleen skiffen en alleen roeiers met voldoende skiffervaring mogen in
de winterperiode skiffen.

Risico’s
Skiffen brengt in de winter meer gevaar met zich mee dan roeien
in C-materiaal of in gladde boten. De kans op omslaan in de skiff is
namelijk aanzienlijk groter dan in C-materiaal of in een 2x, 4x/4+.
Bij omslaan dreigt een koudeshock en/of onderkoeling voor de roeier,
met alle risico’s van dien. Voor roeien in de winter bestaan geen
KNRB-richtlijnen.
Extra informatie mbt onderkoeling:
Zie https://www.knrm.nl/images/_Algemeen-home/_Veiligheid/
Folders/Onderkoeling.pdf.
Omdat de Langedijker vaart ondiep is en weinig stroming kent,
zal de watertemperatuur meestal gelijk zijn aan de gemiddelde
dagtemperatuur (dus niet de gemiddelde maximum temperatuur).
De KNRM geeft op haar site het volgende aan over overlevingskansen
in water: “Er is geen enkele wetmatigheid wat betreft de
overlevingskansen in water. Onderstaande tabel is een zeer ruwe
schatting. De werkelijke tijd hangt af van veel factoren zoals
lichaamsbouw, hoeveelheid onderhuids vet, gebruik van alcohol
of medicijnen, kleding, geslacht, windsnelheid, lichamelijke en
geestelijke conditie.”
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watertemperatuur
(celsius)
0
5
10
15
20

wetsuit

gekleed

zwemkleding

15 minuten
3 uur
9 uur
12 uur
15 uur

9 minuten
1 uur
3 uur
5 uur
8 uur

2 minuten
30 minuten
1 uur
2 uur
4 uur

Tabel: overlevingstijd bij te water geraken in wetsuit, gekleed of in
in zwemkleding.
Bovenstaande tabel laat zien dat die iemand die bij een
watertemperatuur van 5 graden Celcius gekleed in het water valt, een
overlevingstijd heeft van 1 uur; in badkleding een half uur.
Bij een watertemperatuur van 10 graden Celcius is dit resp. 3 uur en 1
uur. Bovenstaande tabel van de KNRM is gebaseerd op “stilliggen en
jezelf zo klein mogelijk maken”, dus ruim binnen de aangegeven tijd
moet je op de kant staan. Roeikleding zit waarschijnlijk ergens tussen
“badkleding” en “gekleed” in.
Het bestuur
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Rick Groot
Een dankberichtje voor de geweldige belangstelling tijdens de
condoleance en uitvaart van onze broer Rick.
Niet alleen deze dagen maar ook de dagen ervoor en er na heel veel
reacties van OSSA leden mogen ontvangen.
De woorden tijdens de dienst, van Siebo, namens OSSA, herkenbaar
en mooi.
De veertig riemen met het roeierssaluut tijdens het uitdragen, zeer
indrukwekkend en, hoe raar het misschien lijkt, ook troostend.
Bedankt hiervoor!
Nogmaals bedankt
Met vriendelijke groet,

Open Dag
op 7 apr
van 14 – 16 uur.

Ook namens mijn moeder, zus Nicolette, echtgenote en kinderen,
Nanne
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Clublied
Wijze: (variatie op) Kaap’ren varen
Tekst: Willem Weisfelt
Wil je fijn in een boot gaan roeien
Nou, dan moet je bij OSSA zijn
Met een riem in het water stoeien
Ga naar OSSA, daar is het fijn
Aan de Langedijker Vaart
Kan je ervaren
Hoe je moet varen
Aan de Langedijker Vaart
Wordt het OSSA-geheim bewaard
Wil je alleen of samen roeien
Kom naar OSSA, naar onze vloot
Laat je roeiers-talenten bloeien
Ga naar OSSA, de keus is groot
In een skiff, een twee of vier
Wat een geklater
Fijn op het water
In een skiff, een twee of vier
Heerlijk genieten, dat doe je hier
OSSA is: je verbonden voelen
Samenwerken, het hoort erbij
OSSA, hier zal je stress bekoelen
OSSA, kom en je voelt je blij
Roeitocht, wedstrijd, zacht of hard
Hier zal je voelen
Wat we bedoelen
Aan de finish of de start
OSSA-lid ben je met je hart!
10

Alles is mogelijk
Daar lig je dan … het pronkstuk
van de club te verstoffen in een
botenloods. Terwijl je gemaakt
bent om door water te glijden,
met acht roeiers die hun riem
net boven het water houden
en jij prachtig in balans ligt.
Een stuur die zijn manschap
goed onder de pet heeft en een
coxmate die de commando’s
doorgeeft. Ja, wat zou jij
genieten als dat allemaal uit zou
komen.
Gelukkig was er iemand binnen
de club, die het niet kon aanzien
om jou daar zo in de stelling te
zien liggen. De handen werden
ineen geslagen en er werd een
groepsapp gemaakt met de
intentie om de Head 2019 te
gaan roeien.

coxmate had er niet zo’n zin in,
waardoor het voor de roeiers
en stuur geen pretje was om
een aantal kilometers te roeien.
Gelukkig beschikt OSSA over een
hele goeie materiaalcommissie
die de coxmate een APK-tje gaf,
waardoor ook hij weer zin kreeg
om onderdeel te zijn van de
trainingen.
Omdat René tijdens de laatste
ALV te kennen had gegeven te
gaan stoppen met het coachen
van de jeugd, is hij gevraagd om
de 8 te gaan coachen. En dat
doet hij met veel passie.
Doordat het weer ons de
afgelopen weken in de steek
liet, was deelname aan de Head
niet haalbaar, maar is de nieuwe
doestelling om mee te doen aan
de AA-race op 14 april 2019.

Zo gezegd zo gedaan.

Met dank aan de Langebalk die
dit allemaal mogelijk maakt.

Verrassend genoeg lag jij bijna
iedere zondag op het water.
Jij deed je ding goed, maar de

Nicolette
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Instructie
Instructie roeien
najaar 2018

geval kunnen lezen. Als we de
boot uit de loods halen weten
we echter nog niet goed wat
voor en achter is, hoe stuurboord
en bakboord zitten als je
achterste voren roeit en welk
bankje bij welke riemen hoort.
Wat een luxe, iedere week
staan er drie enthousiaste
instructeurs voor ons klaar, die

Zaterdag 6 oktober om 10 uur
staan we met z’n vieren klaar
voor onze eerste instructie
roeien. De week ervoor hebben
we informatie binnen gekregen,
dus zijn we zo goed als mogelijk
voorbereid. We dragen geen

losse kleding, zijn warm gekleed
en hebben ons zwemdiploma.
De modulaire methode, het
theorieboek roeien, is ook
doorgenomen, dus we weten al
iets over de geschiedenis van het
roeien en de terminologie zoals
stuur, slag en het instappen
in een roeiboot. De J-haal, de
inpik, uitzet en wegzet: alle
informatie hebben we in ieder

spaghetti van te maken.
Na weken werken aan de
techniek, binnen op de
ergometer en buiten in de boot,
begint de fysieke sport, aandacht
voor de trapbeweging. Inmiddels
zijn we de winter gepasseerd en
ziet het er echt al een beetje als
roeien uit. We roeien mee naar
de sluis en kunnen een beetje
met de slag meekomen, als we
er aan denken om langzaam
op te rijden. Naast het stoeltje
zitten gebeurt nu niet meer.
Complimenten aan alle
instructeurs die iedere week
weer optimistisch met ons aan
de slag zijn gegaan, ons niet
tussen wal en schip hebben

laten vallen en ons steeds
weer iets bijbrachten. Die
ook heel snel onze namen
kenden en onze leerpunten
in het oog hadden. Heel
fijn om steeds wisselende
instructeurs te krijgen, iedereen
had zo zijn eigen aanpak en
aandachtspunten. De volgorde,
de houding, het voorkomen van
blessures, hoofd recht omhoog,
armen losjes op de riemen,
middenrif vooruit, kracht uit de
benen halen en vooral langzaam
oprijden. En nu….meters maken.
Raoul, Jan Loek, Marlies en
Henriëtte

met veel geduld ons de basis
van het roeien bijbrengen.
Het lijkt niet mogelijk om
alle aanwijzingen te kunnen
opvolgen, maar de instructeurs
lijken er alle vertrouwen in te
hebben, dus zetten we door.
We zijn ontzettend druk met
alle instructies die we krijgen,
een hele uitdaging om er geen
12
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Marathon roeien
Midwintermarathon vanaf
de roeivereniging RICAmsterdam 22 december
2018

waterdichte RIC-tas. Dit past bij
de oranje RIC-verzameling van de
laatste jaren: polsband, buff en
beker.

OSSA deed mee met twee C4en. We hadden de Twuijver
mee voor het enthousiaste
damesteam van Gyas. Dit jaar
moesten we helaas het rondje
Weespertrekvaart, de Gaasp,
de Gein, het Abcoudermeer, de
Holendrecht en de Amstel missen.
Werkzaamheden belemmerden
de doorvaart op de Gein. We zijn
eerst de Amstel opgevaren naar
Uithoorn en voeren toen dezelfde
brede rivier terug. Toch leuk om
de luxe bebouwde oevers van de
Amstel vanuit twee vaarrichtingen
te zien. Het rondje “stad” was
weer identiek en blijft prachtig
om te doen.
Vooraf werden we allemaal
nog verblijd met een oranje

Onze coördinator Michael had de
volgende bootindeling gemaakt:
Vier Winden: Nanne, Peter D.,
Ronald, Simon Da en Michael.
Ammerswiel: Henk B., Peter S.,
Dick, Nico K. en Siebo.
En zo zijn we dus gestart en
aangekomen. De Vier Winden
kwam wel wat later aan:
ongeveer halverwege was een
dolpen losgeraakt en was het
voor Peter D. lastig roeien.
Ondanks de straffe wind op de
Amstel hebben de meesten van
ons heerlijk geroeid.
Na afloop hebben we weer
gezellig nagezeten en lekker
gegeten.

De vernieuwde route met daarnaast het eerste team vlak na de finish.
Zij praten nog gezellig na en genieten van de warme en versterkte
chocolademelk. De stuur van het eerste team assisteert nog met het
wegbrengen van de boot. En het tweede team is dan nog volop aan het
roeien, met Nanne op slag.
(foto’s van de RIC-site).

Henk
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Datum

Naam

Afstand

Vereniging

Website

Categorie Opmerkingen

Za 22 dec ‘18

Midwintermarathon

54

RIC

www.ricamsterdam.nl/
midwintermarathon

w p

Za 6 april

Nationale weerribben
marathon

53

’t Diep

www.tdiep.nl

w p

Zo 14 april

Amstelmarathon

50

De Amstel

www.amstelroei.nl

w p

Za 20 april

Hart van Holland Marathon

90

Viking

www.urviking.nl

w p

Za 4 mei

Zaanmarathon

52

WRV De Zaan

www.wrvdezaan.nl

w p

Za 11 mei

Nieuwlandmarathon

74

Pampus/Amenphis/Pontos

www.nieuwlandmarathon.nl

w p

e

Zo 19 mei

Rijn-IJsselmarathon

65

Vada / Isala

www.rijnijsselmarathon.nl

p

e

Wo 22 mei

Parthenon-Ey Ringvaart
regatta

100

Laga

www.occringvaartregatta.nl

w

Za 25 mei

Coppelstockmarathon

54

Voorne-Putten

www.voorneputten.nl

w p

Vr 31 mei
Za 1 juni

Elfsteden roeimarathon

210

Wetterwille

www.elfstedenroeimarathon.nl

w p

e

John,
Nancy,
Mark

Za 8 juni

Noord-Hollandtocht

70

ARZV

www.nhtocht.arzv.nl

W P

E

Henk B

Vr 14 juni
Za 15 juni

De 24 uur van de Rotte

>50

Rijnmond

www.rvrijnmond.nl

P

E

Za 22 juni

Rondom Dordt

53

KDR&ZV Dordtsche

www.kdrzv.nl/roei

P

Za 29 juni

HaegseBluf Marathon

54

De Laak

www.rvdelaak.nl/hbm

Zo 7 juli

Tromp Prestatietocht

55

Cornelis Tromp

www.ctromp.nl

p

Zo 18 aug

Magnum

58

Willem III

www.willem3.nl

p

Zo 1 sept

IJsselmondetocht

62

De Maas

www.de-maas.nl/
ijsselmondetocht

p

Za 7 sept

Mastenbroekmarathon

54

Zwolsche

www.zrzv.nl

Za 14 sept

Schipluiden

51

RV Nautilus

www.rvnautilis.nl

p

Za 21 sept

Rijlandmarathon

54

Rijnland

www.rijnland.nl

p

Za 28 sept

Groene Hart marathon

58

Alphen

www.rv-alphen.nl

w p

Zo 6 okt

Waterwolfmarathon

52

De Hunze

www.hunze.nl/roeien/waterwolf

w p

Zo 13 okt

Nationale HORZOL marathon 51

OSSA

www.horzol.nl

w p

Afsluitende
marathon

Gerard Touw

Za 21dec ‘19

Midwintermarathon

RIC

www.ricamsterdam.nl/
midwintermarathon

w p

1e marathon
2020

Ronald

16

1e marathon Michael
‘19
Ronald

Nico D

24-uur
marathon

Peter D

w p

w

17

Dick

marathonkalender 2019

54

Coördinator

Datum
datum 23 maart)

Woensdag 10 april

Zaterdag 18 mei
Zaterdag 1 juni

Zaterdag 15 juni
of zondag 16 juni

OSSA Kouwe Fleike Tocht (HHW-Schermerhorn) 35km
€5,00 pp
Midweek Bollentocht (Het Spaarne) 30km (in
Wherries) €25,00 pp excl. Reiskosten voor:
€5,00 pp voor KIKA + Boothuur + Lunch
Kerkboottocht – (Sneek) ?? km in een KERKBOOT
€?? pp excl. Reiskosten+ Boothuur + Lunch
OSSA Oosterdel zwerftocht 12km. Sluiskosten €1,75 per
schutting/boot)
Amstelmeer (i.s.m. De Kop)Van Schagen een rondje
via het Amstelmeer €?? pp excl. reiskosten
Kastelentocht Nieuwegein 32km - (Puzzeltocht)
€17,50 pp excl. reiskosten

opgeven bij:

niveau

(liefst per e-mail)
Nanne // Ronald

Gevorderden

Tonny // Jaap

Alle niveaus

Nanne (uitvoerend: Peter
Alle niveaus
Sleutelberg / Peter Wiersma)
Arie
Alle niveaus

+ Stuurpermissie
Ronald // ??

+ Stuurpermissie

Arie

Gevorderden

Jaap // Tonny

Alle niveaus

Informatie bij Dick Bink/
Michael Moore

Gevorderden

(afhankelijk van de meeste
animo)

Vrijdag 28 (vertrek)
t/m zondag 30 juni
Zondag 14 juli
14 t/m 20 juli

25ste Doortocht van Gent (29/6 & 30/6)
Kosten circa €175,- incl 1x diner, verblijf en reiskosten
Rondje Alkmaar (via Emmakwartier) Middagtocht
~20km (geen kosten)
Buitenland tocht Berlijn. Kosten circa €?? boot &
overnachting. Excl. Reiskosten en eten

i.o.m. Dick/Michael
“subcommissie buitenland”

Zaterdag 31 augustus
Zaterdag 14
september
Zaterdag 5 oktober
Zaterdag ??
november

Onderdijk (i.s.m. De Kogge) 2x Rond Medembik– Op
een avond of middag €?? pp excl. reiskosten
Rondje Heerhugowaard met de klok mee - 35km
(Opsteken bij de Gouden Karper)
Amsterdam - Nationale Avondtocht 15km
~€25,- incl boothuur & Indisch buffet pp excl.
reiskosten
OSSA Oosterdel zwerftocht 12km
Sluiskosten €1,75 per schutting/boot
“Saai?” Lijntocht vanaf Zaandijk – 35km
€5,00 pp excl. reiskosten
18

Alle niveaus
Nanne // Arie

+ Stuurpermissie

Ronald // Jaap

Alle niveaus

Arie // Nanne

Alle niveaus

Nanne // Ronald

Gevorderden

19

Toertochtenkalender 2019

Zaterdag 9 maart (res.

Tocht

Toertochten
Kouwe Fleike Tocht of TMOO? (tocht met onbekende
ontberingen)
9 maart 2019 zou de
KFT geroeid worden.
Deze ging, vanwege de
weersomstandigheden, niet
door. De alternatieve route
was er één met strijd tegen
elkaar, maar ook tegen de
elementen (pompen of
verzuipen) en de talloze
smalle en lage bruggen
die we op de vaarroute
tegen kwamen. Wonder
boven wonder zijn tijdens
deze ‘barre’ tocht geen
manschappen verloren
gegaan.
De Kouwe Fleike Tocht
is een tocht over 35 km
die langs de beroemde
droogmakerijen, o.a. de Heerhugowaard, Schermer en Beemster
gaat. Gedurende deze tocht roeien de deelnemers dan ook een
gedeelte langs onze befaamde Westfriese Omringdijk (ook wel het 7e
wereldwonder genoemd!).
Maar helaas, de weergoden waren ons niet goed gezind. Er stond
‘s ochtends al een pittig windje 4 á 5 met soms uitschieters naar 6!
De weerprofeten voorspelden, vanaf een uur of twee ‘s middags,
felle buien met stormachtige windstoten 80 – 100 km/h. Deze
vooruitzichten hebben de organisatie doen besluiten om de tocht
zodanig in te korten, dat we voor één uur ‘s middags weer bij OSSA
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zouden zijn. De alternatieve route werd een rondje Alkmaar, linksom
om het bolwerk en dan via de Hoornse vaart en kanaal Omval/
Kolhorn naar OSSA.
Je kunt natuurlijk niet starten met roeien als je geen koffie met
zelfgebakken appeltaart+slagroom in je maag hebt zitten, dus eerst
maar aanzitten.
Aan de start: 3 vieren en de Drieban, allen met stuurman, die op
gepaste tijden werd gewisseld. De geblesseerde Henk Bekker ging
alleen als stuurman mee. Henk noem ik even apart, want Henk
kennende ging zijn ploeg vanaf de start direct op kop. We waren de
Langedijker brug nog niet onderdoor of we hoorden de stuur zijn
ploeg al instrueren: “Even een opzetje roeiers, 50 slagen hard en

daarna 100 slagen superhard”! Ons ploegje ervaren roeiers: Hans
Douwstra, Moniek Binnenwijzend, Annemiek Krook, Kees Verschoor
en mijn persoontje, hoorden dit aan en dachten: laat maar gaan.
Wij moesten ons eerst even warm roeien achter in het botenveld.
Allengs kwamen wij op stoom en bij de Oudorpermolen lagen wij op
kop. Dat stuk vanaf de molen naar het Noordhollands kanaal hadden
wij de wind pal tegen. Hij nam in kracht toe en de golven, met witte
schuimkoppen, kwamen vanaf het Alkmaardermeer op ons af.
Met een verkorte slag vochten wij tegen het overspattende buiswater
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en de stormachtige wind. De boot begon flink water te maken.
Hans, die stuurde, begon uit alle macht met zijn pet het
binnenkomende water uit de boot te hozen (stom, we hadden geen
hoosblik aan boord). Het is aan Hans, en zijn pet, te danken dat
we niet met man en muis vergaan zijn! Het water klotste in onze
schoenen en Kees, die op de boegplaats zat, was zo drijfnat dat we bij
de scheepswerf van Witsen aan wal zijn gegaan om droge kleren aan
te trekken (altijd een stel droge kleren meenemen in een waterdichte
zak).
Het stuk water van het Noordhollands kanaal naar de Schelphoek was
een stuk rustiger, waardoor we er weer zin in kregen.
Onze koppositie in het deelnemersveld hebben wij verspeeld door
de afslag naar de Schelphoekgracht voorbij te varen. Vanaf onze
draaipositie op het kanaal hadden wij wel een heel mooi zicht op de
recentelijk gerestaureerde “Boombrug” en de “Haweipoort”.
Dit opstekertje hadden we nodig na al dat natuurgeweld.

Wij kunnen terugkijken op een geslaagde KFT/TMOO!
Het was (ont)spannend!
Met dank aan onze organisator en speciaal onze
appeltaartenbakkers!
Volgend jaar weer?
Frans

Bij de onderdoorgang van de Schelphoekgracht en de Vondelbrug
kreeg de stormachtige wind plots vat op de boot, waardoor wij
diagonaal onder de brug kwamen te liggen. Met de handen tegen het
plafond van de brug konden we ons eronder vandaan wurmen. Lag
het aan de stuurman? Die schijnt op niet geheel gereglementeerde
wijze zijn stuurpermissie behaald te hebben.
En voort ging het. Via de Baansingel, langs het Kwerenbolwerk
en de Nieuwlandersingel kwamen wij aan bij de Molen van Piet.
Daar legden wij aan en konden wij ons (staande) laven aan de
meegebrachte etenswaren, en waren er voor de ‘hoognodigen’ onder
ons, voldoende bosschages aanwezig en geen handhavers!
Via de Singelgracht zijn we naar het Noordhollands kanaal gevaren.
De rest van de tocht was een eitje. Voor het windje, de Hoornsevaart
af, kanaal Omval/Kolhorn en daar zagen we de OSSAvlaggen alweer
wapperen aan de masten.
www.decokaydirkmaat.nl
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Dubbelinterview
Met Simon en Roos Duijn op
11 maart 2019

en verassend te koken met biologische groente en kruiden. Onze
kinderen hebben beide Vrije School onderwijs gevolgd. Eerst de
basisschool in Alkmaar en daarna de middelbare school in Bergen.
Hoewel Ellen en ik van huis uit katholiek zijn opgevoed, voelen we
ons tegenwoordig meer verbonden met de antroposofie, maar we zijn
daar niet heel actief in. De verbinding tussen hoofd, hart en handen
(denken, voelen, willen) spreekt ons wel aan en de kunstzinnige
aspecten binnen het onderwijs vonden we ook belangrijk voor onze
kinderen.
Hoe werden jullie lid van OSSA?
R: Lucas was mijn klasgenoot in de 5de klas (basisschool) en zijn
moeder zat toen op roeien. Hij heeft mij toen gevraagd om een keer
mee te gaan.
S: Ik ben enthousiast gemaakt door Roos. Zij zat er al enkele jaren op
en ik zag hoe leuk ze dat vond. Toen heb ik een keer een open dag
bezocht en heb me meteen ingeschreven voor een introductiecursus.
Hoe lang zijn jullie al lid?
R: Vanaf mijn 11de jaar, ik ben nu 9 jaar lid.
S: Volgens mij vanaf 2016, maar het voelt al langer.

Omdat het heel lastig was om een moment te vinden om bij elkaar te
gaan zitten voor het interview, hebben we het interview via de mail
gedaan.
Willen jullie iets vertellen over jullie gezin?
S: Wij hebben eigenlijk een modelgezinnetje:
vader+moeder+zoon+dochter. Zoon Sivan studeert in Utrecht
informatica en heeft absoluut geen sportieve ambities. Hij knutselt
graag met electronica en heeft o.a. een drone in elkaar gezet, waar
hij mooie luchtopnames mee maakt. Moeder Ellen is ook niet sportief,
maar ze doet wel aan agrofitness; ze houdt een grote bloementuin
en moestuin bij om ons huis en ze geeft moestuincursussen aan
kinderen op een eiland achter ons huis. We gebruiken het hele jaar
door veel groente uit eigen tuin en Ellen vindt het leuk om uitgebreid
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Wat vinden jullie het leukst van OSSA?
R: De wedstrijden en de trainingen en de gezelligheid. Iedereen kent
iedereen, het is een grote familie.
S: De openheid en de gezelligheid, iedereen is welkom. Je wordt ook
veel uitgenodigd voor toertochten en marathons. Hoewel ik de laatste
tijd niet meer zoveel roei heb ik toch het gevoel dat ik er helemaal bij
hoor.
Hebben jullie ook een vast team?
S: Nee, maar dat is ook wel leuk dat je iedere keer weer met anderen
in de boot zit. Soms denk ik wel eens dat het voor mijn techniek wel
beter zou zijn om een periode met een vast team te roeien. Misschien
komt dat er nog eens van.
R: In mijn OSSA tijd trainde ik veel met Nienke en met René en Geert.
Bij Aegir had ik vorig jaar een vast team met Lichte Dames 4x. Dit jaar
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train ik vooral in de skiff, daarnaast train ik mee met de ‘zware’
dames, en ben ik aan het kijken of ik soms een combinatieboot kan
vormen met andere verenigingen. De Heineken roeivierkamp mocht
ik mee varen in de DG8+ van Aegir, het boord roeien in de acht was
een hele nieuwe ervaring. Maar de head of the river ga ik starten in
een combinatie boot met Laga (LDG4*)
In welke boot roeien jullie het liefst?
R: Mijn favoriete boot bij OSSA is nu de Langedijker Vaart en daarvoor
roeide ik ook graag in ‘t Jonge Heertje. Skiffen vind ik nog steeds het
leukst, bij Aegir heb ik nu mijn ‘eigen’ skiff, de Mariëlle Pikkemaat,
dat is nu mijn favoriete bootje. Alhoewel de Daddykoel ook erg fijn
roeit.
S: Tijdens de skiffcursus roeide ik altijd in de Otter en daar roei ik nu
nog graag in, maar er zijn natuurlijk heel veel goede boten bij OSSA.
Wat vinden jullie nog moeilijk?
R: Ha, nu zullen ze wel moeten lachen, maar voor mij is nog steeds
de juiste roeivolgorde een punt van aandacht: de koppeling van
benen en rug, dus eerst de benen en dan de rug. En natuurlijk de
inpik (het moment dat je je blad in het water plaatst). Om dat zo
strak mogelijk te doen, zonder te veel water te missen, blijft een
uitdaging.
S: Tja, wat niet? Het mooie van roeien is dat het niet alleen kracht
en uithoudingsvermogen is, maar vooral ook techniek. Dus elke keer
als ik weer een boot instap is het opnieuw zoeken naar balans, goed
rechtop blijven zitten, schouders ontspannen, op tijd draaien, goed
inpikken. Ik heb ook altijd even tijd nodig om in het juiste ritme te
komen en op mijn ploeggenoten af te stemmen. Wat dat betreft is
het ook echt een teamsport.
Hebben jullie nog andere sporten en/of hobby’s?
S: Een enkele keer zit ik nog op de racefiets en verder wandelen in de
natuur. We hebben een grote tuin die op z’n tijd aandacht vraagt. En
sinds vorig jaar hebben we een buscamper waar we vaker mee weg
zullen gaan.
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R: Veel tijd naast het roeien en studie heb ik niet, maar ik vind
fietsen ook erg leuk. Afgelopen zomer heb ik mijn eigen racefiets
gekocht. Als ik een rustige trainingsdag heb/ of een ‘alternatieve
training’ moet doen, maak ik graag een mooi rondje op mijn fiets.
Willen jullie nog iets vertellen over school en/of werk?
S: Ik werk al vele jaren in de gehandicaptenzorg als woonbegeleider
en persoonlijk begeleider. Dat doe ik nog steeds met veel plezier. De
meeste bewoners die ik begeleid hebben een vorm van autisme en
een laag ontwikkelingsniveau. Op sociaal vlak zijn deze mensen heel
kwetsbaar en net als elk ander mens hebben ook zij behoefte aan
warmte en geborgenheid. Als ik ze dat kan bieden is mijn dag weer
goed.
R: Ik zit in het tweede jaar van de bachelor
bewegingswetenschappen in Groningen. Het studeren bevalt me
goed. Doordat je minder contacturen hebt dan op de middelbare
school, kan je je eigen tijd indelen. Door die vrijheid is het voor
mij goed te combineren met het wedstrijdroeien. Over een jaar
heb ik de bachelor afgerond, waarschijnlijk wil ik dan door met de
master. Het leuke aan bewegingswetenschappen vind ik dat je door
kennis over beweging mensen kunt helpen. Naast veel over (top)
sport (talentherkenning/sportpsychologie), leer je ook hoe je mensen
met motorische aandoening/handicap kunt helpen om weer deel te
kunnen nemen in de maatschappij.
Dat vind ik het mooiste: hoe je mensen die door een aandoening
eigenlijk net zo hard moeten werken als topsporters, (fysiologisch)
kunt helpen. Ik hoop dat ik daar later werk in kan vinden. Maar eerst
genieten van mijn studententijd en heel veel roeien. 😊 
Roos, wat is het verschil in sfeer tussen OSSA en Aegir?
Aegir is toch echt wel een studentenvereniging. Als je binnenkomst
ruik je al het bier, en het is altijd maar de vraag of er een goed
werkende wc met wc-papier is. Ook is het allemaal een stuk groter,
en is er (bijna) altijd wel iemand op de vereniging, of je nou tot 3:00
uur door feest, of om 7:00 uur ‘s ochtends het water op gaat.
OSSA is veel toegankelijker, je hoeft je niet te bewijzen. Je wordt snel
opgenomen in de groep.
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Welke vorderingen heb je daar gemaakt?
Bij Aegir heb ik vorig jaar het eerstejaarsklassement gestart. Ik zat
in een ploeg van 5 meiden. Door 6 dagen in de week met elkaar
te trainen heb ik veel geleerd over het samen roeien als ploeg, ook
als het trainingen/studie/studie even niet zo lekker gaat. Ook het
inwegen was elke keer weer uitdaging (gemiddelde op 57kg). Je leert
je lichaam daardoor steeds beter kennen.
Aan welke wedstrijden deed je mee, en hoe ging het?
Mijn eerste wedstrijd voor Aegir was de Asopos najaarswedstrijd op
de Bosbaan. Daarna werd bekend gemaakt wie geselecteerd is voor
de wedstrijdploegen. Na het Nkir begint dan in februari het ‘lange
baan seizoen’ met de winterwedstrijden, Heineken en Head. Dat ging
erg goed, het lukte zelfs om te winnen.
Vervolgens begint het ‘2 km seizoen’ met de Varsity (zeer veel
studenten), Hollandia, Damen, Westelijke regatta, ARB, ZRB en
de Holland Beker. Dit zijn allemaal wedstrijden op de Bosbaan of
Willem-Alexanderbaan. Dat was in het begin wel wennen. Het voelt
daar zo serieus. De wedstrijden gingen ook wat minder, maar lager
dan vierde zijn we nooit geworden.
Nadat het seizoen met NSRF is afgesloten is het een groot feest
(iedereen kan weer (heel veel) bier drinken).
Na de zomer ben ik als enige van mijn ploegje doorgegaan. Ik heb
verschillende wedstrijden in de skiff gestart (Cottwich, Tromp, Hel,
Winterwedstrijden). Ik mis het samen roeien, maar het gaat goed in
de skiff. Ik heb inmiddels een RTC-status gekregen, en kijk uit naar
het 2 km seizoen.
Simon: Roos is met haar eerstejaars lichte damesploeg vorig jaar
tweede geworden in het eerstejaars wedstrijdklassement. Een hele
goede prestatie na al het trainen.
Bedankt voor jullie leuke duidelijke antwoorden, Simon en Roos!
Lida
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We hebben weer ruimte om nieuwe advertenties op te nemen
We hebben weer ruimte om nieuwe advertenties op te nemen
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Adverteren via een banner op onze website is ook mogelijk.
Dus, als je zelf wilt adverteren of je kent iemand die wel via
OSSA zou willen adverteren…..
Stuur een mailtje naar voetenbord@rvossa.nl
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Verjaardagen

OSSA jeugd
Op 3 maart was er een
diNHo wedstrijd.
Dit was onze derde wedstrijd.
Dit keer was het in Alkmaar. De
zaterdag ervoor hebben we al twee
boten naar de ARZV geroeid, want
ze hadden niet genoeg boten.
Toen ik zondag wakker werd was
het erg slecht weer. Het regende en
het waaide hard. Eerst zouden we
op de fiets heengaan maar toen
zijn we toch maar met de auto
gegaan.
Daar aangekomen werd meteen
verteld dat de ochtendwedstrijd
wel door zou gaan voor ons maar
de middag wedstrijd niet vanwege
het weer wat nog slechter zou
worden.
Om half elf waren wij aan de
beurt: Zjuul Wouter en ik. We
zouden nog een invaller van de
Amstel krijgen, maar hij had zich
in de tijd vergist. Toen deed een
meisje Kika gelukkig met ons
mee. We stapten in de boot en we

roeiden naar het kruispunt waar
de start was.
Daar moesten we heel lang
wachten. ondertussen regende het
lekker door en waren we best wel
nat en koud.
Toen mochten we van start, we
roeiden heel hard: zo’n 400 meter
tot het vlot, daar was de finish.
Daarna gingen we de brug
onderdoor en roeiden we tot de
derde molen. Daar ging onze
tweede race van start. We hadden
windje mee en we gingen nog
harder. Weer bij het vlot stapten
we uit om verder te gaan op de
ergometer.
We moesten 250 meter keihard
roeien. Volgens mij hebben we
allemaal ons record verbeterd.
Toen waren we klaar. We zijn weer
tweede geworden.
Het was een leuke ochtend
ondanks de wind en de regen.
En Nancy bedankt voor het
coachen.

Mei
01 Raul Barahona
01 Rob van der Steen
02 Hilda van Straaten
03 Noor Wouterse
07 Steven Meijers
09 Ilya Beliën
12 Nel Douwstra-Kaspers
14 Henk Bekker
22 Jikke van der Linde
27 Mark Veldman
31 Thomas van der Ben

24 Anne Fleur Jonker
24 Tonny Mijné-Meijer
25 Frans Gijzen
25 Ilona van der Burg
29 Jasper Jak
31 Annemiek Knook
31 Josine Anink

Augustus

Juni

02 Hilde Boon
03 Michiel Dudink
03 Petra Beunder-de Wit
06 Ronald van der Does
07 Zjuul Tuijnman
08 Dominique Does
15 Geert Jan Borst
18 Daan Koorn
20 Moniek Binnewijzend
28 Jelmer Cnossen
29 Henriëtte Kunis

03 Hans van den Berg
06 Rene Cnossen
07 Eloy Boon
09 Han Beudeker
09 Tim Sprenkeling
14 Mirjam Hogenkamp
14 Nico Kampman
15 Carla Sol-Blom
20 Saskia van der Does
30 Jan Boon

Groeten, Ilya

Juli
06 Max Siskens
08 Ruben Veldboer
11 Lida Bekker
23 Gerard Touw
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Evenementenkalender

De cluburen

Evenementenkalender t/m 27 juli 2019
Datum

Evenement

omschrijving

Zo 31 mrt

Start zomertijd.

Start woensdagavond clubuur.

za 6 apr

Weerribben marathon

Toertocht 55 km. Info Ronald vd Does

Zo 7 apr

Open dag OSSA

OSSA 14-16 uur

Wo 10 apr

Bollentocht

Toertocht Heemstede. Info Tonny Mijné

Vr 12 apr

Algemene leden vergadering OSSA

Zo 14 apr

AA-Race

Wedstrijd ARZV Alkmaar

Za 20 apr

Hart van Holland marathon

Marathon, 90 km. Utrecht

Za 4 mei

Zaan marathon

Marathon, 51 km, Zaandam

Zo 26 mei

Spaarne Lente Race

RV t Spaarne, Heemstede

31 mei-1 juni Elfsteden roeimarathon

Leeuwarden

28-30 juni

Doortocht van Gent

Toerroeien, info bij Arie

14-20 juli

Roeitocht Berlijn

Info Michel Moore, Dick Bink

20-27 juli

La Meuse et ses Citadelles

180 km lange toertocht over de Maas
Info Michel Moore, Dick Bink

20-27 juli

Rondreis Gudena ( Ry, Denemarken) Info Michel Moore, Dick Bink

Het hele jaar door:
Zaterdag om 8.30 uur. Ook trainingsuur met instructie.
Zaterdag om 9.45 uur jeugdinstructie.
Zondag om 10.00 uur.
Woensdagmiddag om 13.30 uur.
Tijdens de zomertijd op woensdagavond om 19.00 uur. In de winter
ergometertraining 19.30 uur.
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.2-2019 dient de kopij uiterlijk 17 juni bij ons binnen te zijn.

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

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:
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

Nummer 145, redactie het Voetenbord
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Breathless for a moment,
a ‘yesss!’ forever…
Bruidsfotografie onder water
www.remorascuba.nl
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