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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,

Deze zomer heeft er weer een groep Ossianen
een week in Duitsland geroeid.
Dit jaar was dat nabij en door Berlijn. Ik heb
hierover mooie verhalen gehoord. Wil je er
volgend jaar bij zijn, dan moet je je op tijd
aanmelden.
Ook zijn er dit jaar weer veel toertochten
georganiseerd door de toercommissie. De
deelnemers kwamen met enthousiaste verhalen terug. Volgend jaar
hoop ik daar zelf ook weer bij te zijn, want zo’n hele dag lekker
samen roeien heb ik dit jaar wel gemist. Ik kan wel weer meedoen
met het clubuur; heerlijk om na een half jaar weer te kunnen roeien.

Het was een prachtige zomer waarin mooie tochten
zijn geroeid. 2 tochten in het buitenland. De
eerste reis is de doortocht Gent waar naast lekker
geroeid, ook heerlijk gegeten en gedronken is. Een prachtige week
in Berlijn waar Simon Davids over schrijft is de tweede. Marathons
mochten deze zomer ook niet ontbreken: de Haegse Bluf en de Groene
Hart Marathon.
De beginnerswedstrijd is dit jaar ook weer geroeid door OSSA, Yvette
doet hier verslag van.
Verder in dit Voetenbord veel toertochten, een interview met Peter en
Amber Breed en een wedstrijd van de jeugd.
Veel lees- en kijkplezier!
De redactie: Tinie, Lida, Tom en Saskia

Nu ik dit schrijf zijn we bezig met de voorbereidingen van onze
jaarlijkse marathon en toertocht de HORZOL. De 10e dit jaar. Er zijn
tot heden al 44 boten aangemeld, waarvan 3 met een Frans team!
Een record! Het vraagt dus inzet van veel leden om deze ± 175 roeiers
te ontvangen en te begeleiden van de start tot en met het diner na
afloop. De organisatie rekent weer op jullie allemaal.
Helaas kunnen we nog niets nieuws melden over onze
nieuwbouwplannen. Deze liggen nu bij de gemeente voor een eerste
toetsing aan het bestemmingsplan. Dat kost blijkbaar veel tijd.
Vermoedelijk vanwege de plannen die de gemeente heeft voor het
watergebied aan de Westdijk.
Wel kan ik melden dat het aantal leden blijft groeien en dat er
nu weer een groep basiscursisten is gestart. Als deze groep net
zo enthousiast is als de voorjaars-basiscursisten -die helaas de
beginnerswedstrijd niet hebben gewonnen- dan gaan de trainers
weer een leuke periode tegemoet. Ook is er steeds meer belangstelling
voor het boordroeien. Dit najaar zijn er ook weer trainingen voor
boordroeiers.
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Onze najaars-ALV wordt gehouden op vrijdag 22 november.
Alle commissies presenteren dan hun jaarplannen en we hopen dan
nieuws te hebben over de voortgang van de nieuwbouwplannen.
Na afloop praten we samen nog even gezellig na met een drankje.
Tot op het vlot.
Namens het bestuur, Henk Bekker

Diverse roei- en andere activiteiten
Hallo, mag ik mij even voorstellen?
Jullie kennen mij wel, de Lange Balk. Ja die boot die hoog en droog ligt
en er af en toe uit gaat.
Misschien hebben jullie het al gehoord of gezien maar een leuke en
enthousiaste groep dames van OSSA heeft mij ontdekt. Wat fijn dat ik nu
weer iedere week het water op mag. Dat voelt zo goed.
Ja de dames van OSSA zijn begonnen met Project Dames 8 voor de AA
2020.
En wat een leuke groep, maar ze komen niet voor de fun hoor, nee ze
willen echt trainen met mij. We net begonnen. Ik moet de dames nog
leren kennen en de dames moeten mij nog leren kennen. Ik ben best
wel lang en dun en kan soms ook wiebelig zijn. Maar als iedereen zijn
best doet, dan ga ik lekker door het water. We moeten nu nog een team
vormen maar dat komt vast goed.
Ik ben zo blij dat deze groep dames mij nu iedere week uit de loods
haalt. Wat hadden we een regenbui de eerste ontmoeting op zaterdag
7 september. We waren allemaal doorweekt en toen moesten jullie
mij nog optillen uit het water ook. Met extra water in de kuip ging dat
moeizaam. Gelukkig ging het de tweede keer beter en hadden we ook
beter weer.
De ene week train ik op de zaterdag om 8.30 uur met de dames, de
andere week op de zondag om 8.30 uur.
Dus ik zeg: tot op het botenplein. Ja, die neem ik dan natuurlijk wel een
helemaal in beslag met mijn lengte. Maar het is voor een goed doel: de
AArace 2020.
Go, girls van OSSA
Groeten van De Lange Balk
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Gouden Roei Regels
1) 	OSSA-leden helpen elkaar om blessurevrij te blijven roeien en om
schade te voorkomen. Zo nodig benoemen zij te voorkomen risico’s
en maken zij onveiligheid met elkaar bespreekbaar.
2) 	Voordat een boot wordt uitgebracht moet duidelijk zijn wie de
leiding neemt voor:
1. het uitbrengen van de boot, riemen en schragen: houd rekening
met de wind
2. het zorgdragen voor correct afschrijven van de boot in MyFleet
3. het verifiëren van de juiste roei- en stuurpermissies
4. het geven van de commando’s
5. het gekanteld uit de stelling halen van de boot: denk aan vin
en riggers met het op de schouders tillen en aan het in- en
uitlopen van de loods (rechtuit totdat de boot vrij is)
6. het letten op correct tillen en voorkomen van botsingen (met
mede roeiers, etc.)
3) Bij het instappen van de boot moet duidelijk zijn wie gaat sturen:
1. en dus het commando (over)neemt
	2. en verantwoordelijk is voor de veiligheid van de bemanning
en de boot (weet waar de wind vandaan komt, waar ander
vaarverkeer is, etc.)
	3. en verifieert of voetenborden, hielbandjes/veters en dollen
correct zijn gesteld
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4)	De bemanning volgt de commando’s van de stuur op. Alleen op
verzoek van de stuur kan bijvoorbeeld de boeg commando’s geven
voor instructie en aanleggen.
5)	Stuurboord varen is eigen wal varen, ook in bochten. Vaar een
vaste koers, niet zwalken, wees duidelijk, houd rekening met
achteropkomend verkeer (slag communiceert met stuur) en
tegemoetkomend verkeer. Stuur correct over hekgolven van
oplopende of tegemoet komende boten.
6)	Ken de vaarregels bij bruggen en neem geen onnodige risico’s:
Denk aan de hoofden van roeiers en stuur. Denk aan de riemen.
Let op voor dukdalven net na de brug en uitsteeksels onder de
brug.
7) Houd rekening met de wind
1. Hoe vaar ik weg
2. Hoe kom ik aan (tegen de wind);
3. Hoe windgevoelig is de boot ( verlijeren ), waar kan ik stil liggen
4. Wat gebeurt er in de bochten
5. Over welk boord moet ik hoe ronden
8) 	Na aanleggen blijft de stuur leiding geven tot dat de boot in de
stelling ligt:
1.Boot correct tillen en veilig neerleggen op de schragen (bij veel
wind mensen bij de boot) schoonmaken en drogen
2. Ook de slidings schoonmaken, waarna de boot in de stelling kan
worden gebracht
3. Riemen drogen en op de juiste plek terughangen
4. Indien schade is ontstaan of een defect aan de boot is
geconstateerd moet dit in My Fleet worden ingevoerd
Heb je vragen? Vraag het aan een instructeur, de instructiecommissie
of het bestuurslid roeien.
Contact instructiecommissie : Nico Dirkmaat 06 51 134 172
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Permissies
Deze OSSIANEN hebben
de volgende permissies
behaald:
Gefeliciteerd allemaal.

Basisinstructie
Thijs de Vries
Mariëlle Brouwer
Liesbeth Schuurman
Valentijn van Mispelaar
Rudy Rosman
Nynke Sybenga
Henry Vermulst
Paul Pronk
Gonnie Pater
Aldert Fens
Scull 3 (skiff)
Peter Breed
Gas en Water Installaties

Stuur 1
Noor Wouterse
Emmie Ooms

Centrale Verwarming

Riolering

Dakbedekkingen

Sanitair
Elektra

Zinkwerk

Ventilatie

van der Poll bv

Koolmand 1
Telefoon 0226-316444
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1724 BC Oudkarspel
www.vanderpollinstallatie.nl
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Marathon roeien
we zelf de peddels, pikhaak,
hoosvat, spons, geitenpen en het
stuurelastiek meenemen.
En voor de zekerheid hadden
we ook nog een stuurjas

De HAEGSCHE BLUF
MARATHON op zaterdag 29
juni 2019

bedekken, en veel drinken. Niet
alleen water, maar ook zouten en
mineralen zijn belangrijk. Zelfs de
tip voor na de marathon: pas op
met alcohol, is natuurlijk altijd
goed (ik moest toch rijden, dus
dat kwam goed uit).

Dit wisten we vooraf niet, maar
op de heetste zaterdag van het
jaar ( tot nog toe), gaan wij
een marathon van 54 kilometer
roeien. Hoe gek kan je zijn!
Wij, zijn: Michael Moore
(Flying Fox), Kristian Duin,
Steven Meijers, Peter Damkat
(organisator) en ondergetekende.
Op de donderdag voorafgaand
werd er zelfs een ”hitteplan”
door de organiserende vereniging
De Laak uitgestuurd. Een korte
samenvatting: veel smeren, hoofd
10

Gewaarschuwd en bepakt
met vele liters extra drinken,
zonnebrillen en een petje
gingen we op weg naar Den
Haag. Peter had een boot (De
Ooievaar – toepasselijke naam)
voor ons gehuurd en dat is altijd
prettig. De Laak zorgde voor het
”sjouwwerk” en legde praktisch
alles voor ons klaar. Zelfs een
stuurkussen was al in de boot
gebonden. Alleen moesten

ons was het een prestatietocht.
Het werd al warm dus we hielden
ons gemak. Het eerste deel van
het parcours was lastig (de stad
zelf niet), maar toen kwamen we
bij De Strijp, ook wel “de hel van
Den Haag” genoemd. We moesten
4 kilometer Pieterburen.
Met onze vooraf afgesproken
tactiek ging dit heel goed. Peter,
op de boeg: riemen in de boot,
omgedraaid, peddelde op zijn
knieën. De stuur, Kristian, met
de tweede peddel, stuurde en
peddelde mee.
De nummers 2 & 3 (Steven en
Michael) Pieterbuurden waar het
kon en de slag (ik dus) mocht
“uitrusten”, alleen maar balans
houden, af en toe helpen met
bijsturen en soms een klapje
geven.

meegenomen (ongevoerd
weliswaar) en die hebben we NIET
nodig gehad.
Mooi op tijd gingen we weg vanaf
RV OSSA. We waren dus op tijd
bij De Laak, waar ze ons stonden
op te wachten met koffie en een
“Haagse kakker”. Erg lekker en
een goede caloriebom, waar we
zeker de eerste 10 km op konden
roeien.

In een C4 was het wat
gemakkelijker om balans te
houden dan in een C2. Met de
C2 voor ons ging het niet goed,
want zij gingen om. Peter en
Kristian hadden hier goed zicht
op. Toen we langszij kwamen
was de boot zowat alweer leeg
(water en bemanning waren uit
de boot) en we vroegen of ze

We mochten ook op tijd weg. Om
08.12 uur werden we als eerste C4
afgefloten en voor ons roeide 3x
een C2. Lekker makkelijk dat we
iemand voor ons hadden. Voor
11

hulp nodig hadden. “Niet nodig,
alleen de krentenbollen zijn nat”.
Dat gaf niet, met dit weer waren
deze (net als de kleding) zo weer
droog.

en was ook Peter overtuigd.
Stug doorgaan, om de 4 kilometer
wisselen, op tijd drinken en
genieten van het Westland en
afwisselend vaarwater. Toen
kwam het mooiste stuk vanaf
Schipluiden via Den Hoorn naar
Delft. Niet alleen omdat de tijd
dan stilstaat, maar gewoon
omdat ook dit een leuk en mooi
stuk is met een aantal zeer lage
bruggen. Tussen de lage huizen
door roei je zo Delft in. Uiteraard
hebben we op dit traject een
uitgebreide pauze gehouden en
een lekker ijsje gehaald. Het was
ook mogelijk om je watervoorraad
aan te vullen. De Laak had voor
extra flessen gezorgd.

Ik was blij toe dat we voorbij
De Strijp waren en verder
weer gewoon konden roeien.
Even meerden we aan bij de
kanovereniging voor een (plas)
stop, en wat eten en drinken.
We waren daar boot nummer 2.
Er was ruimte genoeg om aan
te meren. Hierna gingen we
weer verder over bekend terrein,
dachten we, maar er was toch
een “strijdpuntje”: de splitsing
naar Monster is altijd lastig. Na 3x
ronden op 200 meter en navraag
bij de lokale bevolking hadden
we de juiste koers weer te pakken

En dan na Delft de laatste
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kilometers. Die waren voor mij
inderdaad de “laatste loodjes”.
Ik vind dit zo’n saai stuk. We
dronken nog wat (pislauwe
limonade) en gingen maar weer
door op de “automatische”. Na
de bocht (bij de Chinees bakboord
uit) weer een drinkpauze;
onbegrijpelijk voor de skiffeur die
net vanaf De Laak kwam: “Het is
nog maar een kilometertje hoor”.
Het is goed met je, dacht ik nog.
Na dit kilometertje stond Cees,
van de organisatie, ons met de
toeter op te wachten. Om 16.12
uur waren we weer binnen en
een trots: “OSSAAAAAAH!” schalde
over het water.

Het hitteplan was goed gelezen,
want met het bier ging het
heel beheerst. Al snel werd
er overgegaan op frisdrank en
ijswater dat De Laak op de tafels
had gezet.
Ik heb weer een hele mooie dag
gehad. Er is altijd een goede en
enthousiaste organisatie bij De
Laak, er waren fijne roeimaten
(voor Steven zijn eerste keer –
hulde!) en het bleef ondanks De
Strijp een leuke tocht.
Wat mij betreft gaan we volgend
jaar weer!
M.vr.gr. Nanne Groot

Nadat we de boot hadden
aangemeerd, stond een Haagse
schone ons op te wachten met
“Haagse Baggâh” en kregen we
blik omgehangen. We kwamen
even lekker bij, tot er ruimte op
de wal was om de boot uit het
water te halen, die af te spoelen
en op te ruimen. We gingen
heerlijk douchen en namen deel
aan de Indische maaltijd (lekker,
altijd goed in Den Haag). We
gingen lekker buiten zitten onder
de zonnetent aan het water, om
de laatste teams te zien binnen
komen. Dit gaf een voldaan
gevoel en het afzien was snel
vergeten.

PS Mijn (zwarte) auto had de hele
dag in de zon gestaan en gaf een
temperatuur van 42 graden aan.
Tot de snelweg was het wederom
“enigszins afzien”.
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Alternatieve Groene Hartmarathon
Met de mooie ervaring van roeien door Gent is een opgave voor de
Groene Hartmarathon logisch, immers: roeien over kanalen, over
meren én… door de mooie binnenstad van Leiden. Dit jaar trok deze
tocht/wedstrijd over 58 km 36 ploegen, waaronder 2 OSSA-teams in
een C4. Alleen werd het weerbericht spannend met een voorspelde
windkracht 5 (mogelijke buien terzijde latend). Vrijdagavond om
21.00 uur kon Dick de deelnemers mailen dat de tocht weliswaar
doorging, maar -voor het eerst in 18 jaar- over een alternatief tracé.
De voorbereiding kreeg daarmee voor de deelnemers een mentaal
slotakkoord: weg voorbereiding van het oorspronkelijke traject
met Kaag en Braassem. Ze moesten zich richten op 51 km over het
alternatieve traject: Aarkanaal, Amstel en Kromme Meijdrecht, met
doortocht van de Tolhuissluis voor 25 cm niveauverschil, en langs
mooie gehuchten als Vrouwenakker en fraaie landschappelijke
ensembles. Voor zes uur opstaan en om half 7 aanwezig bij het OSSAdomein leidde tot een start om 8.45 uur voor Nanne, Siebo, Mirjam,
Simon en Hans.
Met de wetenschap van een heerlijke pizza na afloop en, naar later
bleek, ook een lokaal bittertje en een pot regionale augurken, werden
de spieren niet gespaard en werd het gemoed, naast de inzet van
de vakkundige captain Nanne en steady slag Siebo, aangenaam
verwarmd door een voorzichtig zonnetje. Om de 25 minuten werd er
”geapekooid” in de boot. Iets dat zowel de iets ouderen als de iets
jongeren behoorlijk goed afging. Onze later gestarte vrienden uit
ploeg Dick, te weten Michael, Nico Peter hadden zich nog versterkt
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Huis gevonden, nu nog een hypotheek?
Huis gevonden, nu nog een hypotheek?

Huis gevonden, nu nog een hypotheek?

De HypotheekAcademie onderscheidtDe
zich
door
HypotheekAcademie
onderscheidt zich door
kwaliteit en persoonlijke dienstverlening.
kwaliteit en persoonlijke dienstverlening.
Wilt u weten
watdoor
wij voor u kunnen betekenen?
onderscheidt
zich

De HypotheekAcademie
Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?
met Peter
-Fries- Wiersma.
We zagen zedienstverlening.
vlakbij het keerpunt en
kwaliteit
en persoonlijke
daarnaWilt
tijdens
de
gezellige
nazit.
Voor
beide
ploegen
had de
Susan@hypotheekacademie.nl
| T. 072 531 75 41
u weten wat wij voor u kunnen
betekenen?
Susan@hypotheekacademie.nl | T. 072 531 75 41
tijdwaarneming 5 1/2 uur staan en dat betekent dat OSSA gewoon
goed voor de dag is gekomen. Voorne-Putten bleek verschillende
winnaars te leveren, hetgeen een hele fles wijn opleverde (per
roeier).Susan@hypotheekacademie.nl
OSSA had een eerste drankje inmiddels gewoon
op tafel
| T. 072
531 75
staan, waarna Simon op pad werd gestuurd naar de lokale Italiaan,
die toevallig kwartier had gekozen bij de rv Alphen. Binnen 10
minuten kwam Simon terug met gestapelde pizza’s, die we heel
makkelijk en vooral heel lekker met de hand nuttigden.
Zoals betaamd werd door deez’ en geen gewoon doorgepraat over
de thema’s die in de auto op de heenreis waren blijven liggen.
Uiteraard werd ook de roeitocht besproken. De terugreis van zo’n
evenement kent het gelukzalige niveau van het hebben geleverd
van een prestatie, en het vooruitzicht hierover te kunnen spreken
met het thuisfront. Met hier en daar ook nog weer meer zicht op wie
iedereen is, verbindt 28 september de beide teams voor járen tot de
weerbaren die ondanks enkele buitjes op de terugweg, en af en toe
een echte wind tegen, een roeimarathon hebben afgelegd met een in
een hele zomer opgebouwde roeiconditie. Het ging dus Best!
Hans
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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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Toertochten buitenland

eten. De avonden worden gevuld
met een avondwandeling of er
wordt gezongen met begeleiding
van de accordeon van Erik.
Hoogtepunten deze week zijn
een bezoek aan een Berlijnse
Jazz club en het roei uitstapje
naar de Berliner Ruder Club aan
de Bismarckstrasse (welke van de
vier?). Vanaf hier maken we een
mooie tocht over de kleine - en
grosse Wannsee.

Roeivakantie Berlijn
13 t/m 20 juli 2019

roeiloods als een museum met
veel houten boten. Het toilet/
douchegebouw is voor het
seizoen vernieuwd dus dit is juist
heel modern.

Om 8.00 uur zaterdagochtend
vertrekken we bij OSSA. Tien
deelnemers in drie auto’s.
Na een uur of zeven rijden
met onderweg zo nu en dan
een buitje komen we aan
in Schmöckwitz bij de ESV
(Eisenbahn Sport Verein ).
Dit is een roeivereniging van de
vroegere DDR spoorwegen.
Een prachtige locatie met een

Zondag maken we een eerste
tochtje naar het stadje Köpenick
om de spieren los te maken
en de omgeving te verkennen.
Achter elkaar passeren we de
een na de andere roeivereniging
maar veel roeiers op het water
komen we niet tegen.
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De week brengen we door met
roeitochten over o.a. de Grosser
Müggelsee, naar Berlijn en door
de natuur. Dit wisselen we,
voor de liefhebbers, af met een
toeristisch bezoek aan de stad
Berlijn. We hebben onze vaste
stuurlieden René en Saskia. René
is deze week onze roeitrainer en
Saskia wordt in de loop van de
week een ervaren stuurvrouw.
We gaan steeds beter roeien.

We besluiten de week op vrijdag
met roeien, zeilen, zwemmen
en een heerlijke BBQ met
uitzicht op het water. Ik heb
een geweldige week gehad met
een fantastische club mensen.
Dank jullie wel. Ook dank aan
het organisatiecomité Dick en
Michael voor jullie uitstekende
organisatie.
Simon Davids

Eten verzorgen we grotendeels
zelf. De ontbijtploeg zorgt voor
verse broodjes met een grote
keuze aan beleg en eitjes die
exact 3 ¾ minuut gekookt
hebben. De avondmaaltijden
worden begeleid met exclusieve
wijnen. De witte wijn koud en
de rode wijn wordt door onze
sommelier ongeveer precies op
15°C opgediend. Kortom 5 sterren
19

gezocht én gevonden hadden. Bij terugkeer kregen we een T-shirt
i.v.m. de 25e doortocht door Gent. Enigszins dorstig en verlangend
naar de maaltijd gingen we douchen. De dames tooiden zich met
wat mascara, gekleurde lippen en vlotte zomerjurken. Op deze wijze
sprong de tafel van OSSA, met Monique, Stephanie, Anne, Philo,
Bianca, Nancy en Saskia er wel uit! En, ook niet onbelangrijk: het
eten met Belgische ham en smakende sauzen en salades smaakte

Gent 2019, we waren er !!

De goede, trouwe Vier Winden en Ammerswiel bezochten Gent en wij
mochten de beide boten en het materiaal vertroetelen. Bij terugkeer
kregen ze zelfs een douche door Bianca en werden ze drooggewreven
door anderen.
Maar eerst de logistieke operatie die door Ronald vakkundig werd
geleid. De ervaren roeiers kregen in 30 minuten beide boten van de
wagen in de loods. Maar dat was zondagavond 30 juni.
Vrijdagmiddag checkten we in in het strategisch gelegen hotel Europa
(Arie’s keus gebaseerd op eerdere ervaring), op 10 minuten lopen van
de roeiclub. Er was een mooi terras (met bediening!). Te voet gingen
we naar de unieke historische binnenstad. Omdat kijken hongerig
maakt en de Gentse wafels erg verleidelijk waren, was een eerste
stop noodzakelijk, gevolgd door weer een stop voor een drankje
(gezellige mensen vieren graag met elkaar). Een zeer smakelijk biertje
(8,2 %, hadden we even gemist!) en witte wijn, garnalenkroketjes
(onbetaalbaar, had Hans even gemist!). Een lekkere maaltijd op straat
en een afzakkertje op ons hotelterras.
Een kleine 40 boten kwamen uit een viertal landen (naast België ook
Nederland, Duitsland en Frankrijk), met bekenden van Arie en Hans,
die vorig jaar met de toertocht over de Maas mee roeiden.
Zonder onnodige kleding (het was goed weer dit weekend in Gent)
roeiden we 20 km door de historische binnenstad met 6 sluizen. We
genoten een gezellige lunch, nadat we voor de boten een aanlegplek
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uitstekend.
Het toetje werd door een aantal nog genoten op ons hotelterras
en verschillende drankjes werden geprobeerd (Anne één Glenn
Fliddich, Ronald uitsluitend halve liters). En toen… Bianca had een
set vragenkaartjes bij zich met allerlei vragen die heel persoonlijke
antwoorden ontlokten en waarvan we dus zeiden dat die ons Gents
geheim zouden blijven! Al met al wéér een mooie avond, temeer daar
de oranje voetbalvrouwen hun leeuwenhart toonden.
Zondag kon op eigen gelegenheid worden geroeid en dat was aan ons
wel besteed; Arie kende de verschillende mogelijkheden. De rivier de
Leie bood een landschappelijk decor van grote klasse met imposante
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villa’s en veel recreatieverkeer. Twee keer 1,5 uur roeien en lunch
bij gebeeldhouwd schoon in brons. Bij terugkeer een laatste keer
douchen en goodbye voor de Gentse club.
De drie auto’s zochten elk hun weg naar HEERHUGOWAARD, door de
app verbonden met elkaar en informatie en stemming uitwisselend
en uiteraard de plek voor de verzorging: een restaurant voor een snel
hapje. Tegen half acht reden we de OSSA-boulevard op .
Het toertochtroeien van OSSA heeft weer een positief voorbeeld
opgeleverd van mét elkaar iets beleven en genieten. Rekening
houdend met elkaar, maar ook verrijkt door verhalen, ervaring, kennis
en humor, wat zonder elkaar en zonder de vereniging eenvoudig niet
mogelijk is!
Hans
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Toertochten

IJsselmeer voert, moet er ook aandacht worden besteed aan een
veiligheidsplan, waarin natuurlijk zwemvesten niet ontbreken.

Een leuk tussendoortje: toertocht naar het Paard van
Marken

Het weerbericht met een NNW-3 voorspelling leek niet ongunstig
en we vertrokken vanuit de roeiclub van Purmerend via de Purmer
Ringvaart richting het historische Edam.
Alvorens bij de oude zeesluis van anno 1829 te arriveren voerde de
tocht via een schilderachtige route door Edam, langs monumenten en
prachtige oudhollandse huisjes.
Jos de sluiswachter was van onze komst op de hoogte en schutte ons
vrijwel zonder wachttijd van stil binnenwater naar nogal beweeglijk
IJsselmeerwater.
Voor de wind het Markermeer op. De golfhoogte was voor deze
ochtend door RWS voorspeld op 27 cm, daardoor likte er nu en dan
wel eens ter hoogte van de riggers een enkel golfje naar binnen...
(de boot was toch niet goed genoeg geprepareerd).

Het begon met een oproep in het toercommissie
samenwerkingsverband De Kop-De Kogge-OSSA. De Kop had door
blessure een ervaren roeier nodig. In eigen gelederen kon het niet
worden opgelost.
Deze mail kwam bij mij binnen, maar voordat ik hem aan OSSA zou
doorsturen had ik al besloten: dit is een tocht voor mij (de krenten uit
de pap). En na overleg met Dita: Gaan!
De roeitocht per C4 van 41 km vanuit de RV De Where in Purmerend
naar de vuurtoren “Het Paard van Marken” wordt door velen
bestempeld als zijnde zeer ambitieus...
Toch zijn de nodige roeiers ons hierin reeds voorgegaan en het leek de
toercommissie van RV De Kop dan ook een uitdaging om deze tocht te
gaan ondernemen.
Op zaterdag 13 juli mocht ik mee met Gerard, Anja, Anke en Rob. De
Kop had een C4x+ gehuurd bij De Where. Omdat deze tocht over het
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Hierdoor hebben we in goed overleg, toch jammer, besloten
om niet naar Marken te roeien, maar gelijk door te gaan naar
Monnickendam. Dit in verband met de golfrichting N-Z en ook omdat
wij verwachtten dat in de middag de wind nog wel iets zou gaan
toenemen tot kracht vier.
Onder beschutting van de kust voeren we voor de golven uitscherend
in zuidelijke richting naar Volendam, waar we in de haven een goed
rustpunt vonden om in de boot even wat naar binnen te werken en
de vele toeristen aan de wal onze roeikunsten te tonen.
Nauwelijks onderweg van Volendam naar Monnickendam werden we
verrast door een enorme regenbui die veel te lang aanhield, waardoor
de hoosvaten toch nog tevoorschijn moesten komen.
Het Monnickendammergat bood ons hierna wat rustiger water en
we ontdekten al snel een goede aanlegplek bij eetcafé De Zeilhoek
voor een hoognodige sanitaire stop, een hapje eten en om onszelf te
drogen.
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Uitgerust en kurkdroog ging het hierna probleemloos door de zeesluis
van Monnickendam de Purmer Ee op, vandaar door de Purmer
Ringvaart, voorbij Ilpendam terug naar RV De Where, waar ons log een
totaal geroeide afstand van 31.2 km liet zien.
Op dit deel van de ringvaart is er niet veel anders te zien dan hoog
opgaand riet, geheel zonder scheepvaart.

De Kop rekent volgend jaar op een herkansing voor Het Paard!!
Maar de enige kans van slagen is met een Zuidenwindje kracht 2 Bft.
De Gouwzee ligt dan namelijk aardig beschut achter de dijk die
Marken sinds 1957 met het vasteland verbindt.
Ik heb genoten (veel geleerd) en gemerkt dat vanuit De Where er
veel mogelijkheden zijn om mooie tochten te varen. Ik zal dit, voor
volgend seizoen, opperen binnen de toercommissie.
Wie weet, misschien komt er nog een wordt vervolgd ……..
Nanne Groot
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Toertocht Heerhugowaard
31 augustus 2019

ondergetekende.
Toen we het voetenbord goed
hadden ingesteld en nog een
laatste slok water hadden
gedronken, vertrokken we in de
richting van de Roskamsluis bij
Oudkarspel. Hier was het even
een paar minuutjes wachten
totdat de sluis voor ons werd
geopend. Het water zakte een
centimeter of dertig en hierna
konden wij onze weg vervolgen
richting Waarland. De eerste
kilometers voelden goed en de
spiertjes waren inmiddels al
lekker warm geworden.
In de Ammerswiel werden de
zwoegers vocaal ondersteund
door Frans, die bij elke boerderij,
molen, gemaal of ander bijzonder

Op deze stralende zaterdag 31
augustus, met een temperatuur
van 26 graden en ongeveer

windkracht 3bft, mochten wij
er met zijn achttienen ten volle
van gaan genieten: De toertocht
om Heerhugowaard van een
bescheiden 35 kilometer.
Nadat wij om 09:00 uur van drie
heerlijke huisgemaakte taarten
en een lekker bakje koffie/thee
hadden genoten, was het tijd
om Ammerswiel, Wijde Vaart,
De Vier Winden en Drieban uit
de loods te halen om hiermee
de strijd aan te gaan tegen
de eerder genoemde pittige
weerselementen.
Elke boot was goed gemixt en dit
jaar deden er ook vier nieuwe
OSSA-leden mee: Rudy Rosman,
Paul Pronk, Aldert Fens en

punt wel een stukje geschiedenis
wist te vertellen. Erg leuk om je
naast roeier ook nog een beetje
toerist in eigen land te voelen!
Aangekomen bij het Verlaat,
moesten we even bakboord
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sloegen ze rechtsaf terwijl ze
linksaf hadden moeten gaan.
Nietsvermoedend roeiden ze
vrolijk door totdat de watergang
wel heel nauw werd. Te nauw.
Beseffend dat ze verkeerd waren
gegaan, moesten zij de riemen
half intrekken en al strijkend
honderd meter weer terug varen.
Ruimte om te ronden was er
namelijk niet.
De andere boten voeren wél de
juiste route en hadden geen idee
dat de Drieban een verkeerde
afslag had genomen.
Om en om lagen de boten even
stil om van stuurman/vrouw
te wisselen. De ene boot deed
dat op het water en de andere
boot legde even aan. Iedereen

strong roeien om zo de bocht te
nemen langs The Irish Cottage om
vervolgens parallel te varen aan
de A.C. de Graafweg. Inmiddels
was het stukje taart alweer
verbrand en het ontbijt nagenoeg
ook. Tijd voor een broodje kaas
en een plakje notenkoek die
Tonny zelf had gemaakt. Wij
legden aan nabij molen De
Vier Winden aan de Langereis.
Naar deze molen is één van de
C4en vernoemd! Naast wat eten
konden we ook even de benen
strekken en genieten van het
mooie Hollandse landschap.
Tijdens deze lichte versnapering
kwam de Drieban, met hierin
Michiel, Ronald en Michael, aan
ons voorbij. Op dat moment zag
het er nog allemaal goed uit
voor het drietal. Vol vertrouwen
leken zij verder te roeien in de
goede richting. Echter, net buiten
ons zicht, bij de T-splitsing
Berkmeerdijk met de Dijkweg

kwam zo even in de gelegenheid
om ook eens vanuit een ander
perspectief de boot en de roeiers
te bekijken. Een mooi gezicht
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In De Gouden Karper aten we een
soepje en/of een Bourgondisch
belegd broodje. Na ruim een uur
te hebben getafeld maakten wij
ons weer klaar om de laatste
12 kilometer af te gaan leggen.
Voor een laatste keer sprayden
wij ons in met zonnebrand en
stapten we weer in de boten.
Onze weg ging vervolgens door

om te zien hoe vier roeiers een
zelfde (full-body) beweging zo
gelijkmatig mogelijk proberen
uit te voeren en dat zo’n afstand
lang!
We voeren langs de Berkmeerdijk
en de Oostdijk in de richting
van onze lunchbestemming:
restaurant De Gouden Karper in
Rustenburg. Hier legden wij aan.
Het personeel had al een aantal
tafels voor ons gereserveerd.
Het viel ons op dat Drieban nog
niet was aangekomen. Waar
waren ze? Er werd gebeld, maar
er werd niet opgenomen.
De lichte paniek verdween
ongeveer twintig minuten later
toen een lachende Michiel,
Ronald en Michael het restaurant
binnen kwamen lopen en ons
uitlegden wat er was gebeurd.
De drie dronken zichzelf weer
opnieuw moed in met een aantal
goudgele rakkers en waren al snel
weer over hun moment of shame
heen.

de sluis van Rustenburg om via
Oterleek naar de Nollenbrug te
varen. De hernieuwde energie
was direct voelbaar in de boot.
de Ammerswiel lag al snel
honderden meters voor op de
rest van het veld. Uit solidariteit
hebben we uiteindelijk toch
maar vaart geminderd om ons te
laten inhalen, om zo dus ook de
andere roeiers in de andere boten
wat succesbeleving te gunnen!
Er werd door de meeste boten
nog een keer gewisseld in de
omgeving van de Nollenbrug en
vanaf dat moment roeiden we in
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één stuk door naar het vlot van
OSSA. Het zweet vloeide rijkelijk,
maar na een verfrissende duik in
het water kwamen we weer wat
meer op temperatuur.
Achteraf hebben we gezamenlijk
nog genoten van verschillende
drankjes, broodjes en smeersels.
Al met al hebben we een
prachtige dag beleefd en konden
we afsluiten met een voldaan
gevoel. Als nieuwkomer vond
ik de toertocht prima te doen.
Ook Rudy, Paul en Aldert hoorde
ik hetzelfde zeggen. Gewoon
regelmatig op het clubuur
verschijnen, een paar weken
consequent meters maken en het

valt dus allemaal prima te doen.
Rest mij de toercommissie te
bedanken voor de organisatie
en eenieder voor zijn/haar
aanwezigheid, enthousiasme
en de tips/tools die ikzelf en de
andere nieuwkomers hebben
mogen ontvangen!

Rondje Alkmaar op 14 juli

was nodig. Tijdens de cursus
vroeg ik me al af waar we dat
voor nodig hadden. Hiervoor dus!
Via de Singelgracht richting de
molen van Piet voor een pauze
met een ijsje. Daarna verder
via de Nieuwlandersingel,
Baansingel, langs het
Accijnstorentje weer naar de
Noorderkade. Daarna weer terug
via de Hoornse vaart (weer een
stop bij de Alkmaarse, nu zit
ik ineens op stuur!) weer terug
naar OSSA. Intussen was de wind
flink opgestoken en was het flink
aanpoten om de boten weer op
tijd terug te krijgen bij het vlot.
Een onervaren stuur had ons
zeker niet geholpen om snel terug
te komen.
Moe maar voldaan teruggekomen,
om bij aankomst tot de conclusie
komen dat de roeihouding nog
niet helemaal goed was; blaren
op beide handen…
Dit smaakt zeker naar meer!

Hopelijk tot snel bij OSSA!
Thijs de Vries

www.decokaydirkmaat.nl
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Na het behalen van de
basispermissie deze zomer op 14
juli de eerste toertocht vanuit
OSSA. Verzamelen om 10.00 uur
voor een tocht van 17 kilometer.
Best wel spannend. Tijdens de
training waren we nooit verder
gekomen dan 10 kilometer. Dit
was bijna het dubbele. Met
drie boten (twee C4-en en een
gestuurde C2) zijn we vanuit
OSSA naar de Alkmaarse geroeid
om daar nog even de benen te
strekken. Over de Hoornse vaart
richting de Noorderkade, rechtsaf
(of was het richting stuurboord??)
richting het politiebureau en
via een hele lage brug de onder
Kanaalkade door. Slippend vallen

Groeten, Valentijn
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Wedstrijden
Beginnerswedstrijd 28
september 2019 bij de
Where in Purmerend
Met de auto gingen we in flinke
regen richting Purmerend.
Eenmaal in Purmerend
aangekomen werd het droog.

Gezamenlijk gingen we even op
de foto en daarna maakte Rudy
onze bootindeling bekend.
Na een heftige regenbui gingen
de eerste boten van start.
De eerste wedstrijd roeiden
Valentijn, Mariëlle, Yvette en
Aldert onder de duidelijke,
vriendelijke leiding van
stuurvrouw Bianca, tegen
de Where.
Tijdens het warm roeien was het
wel even wennen. Het was een
hele andere boot, waar de lange
benen van Aldert in opgevouwen

zaten, met hele smalle riemen.
Maar ach, je moet roeien met de
riemen die je hebt.
Na een moeizame start bleef de
tegenpartij bootlengtes achter.
Bianca stuurde met haar ‘boeh
zeggen’ de tegenstanders met
een kluitje in het riet. Wel
jammer dat we geen tegenstand
hadden. YES, we hebben wel
gewonnen!!!
De tweede wedstrijd roeide ZZV2
tegen de Where2.
De derde wedstrijd ZZV2 tegen
OSSA2, met stuurvrouw Nancy en
roeiers Liesbeth, Henry, Paul en
Noortje. De wedstrijd ging super
goed. Zij eindigden net na ZZV2.
Later bleek dat ZZV2 de wedstrijd
door deze race heeft gewonnen.

Daarna gingen we gezellig
samen in de kantine iets eten en
drinken. En na de prijsuitreiking
gingen we naar huis.
Ik wil hierbij bedanken:
•alle roeiers
•onze twee super stuurvrouwen
Nancy en Bianca

•Rudy, voor de bootindeling en
organisatie
•Henk, Ronald en Wini voor de
trainingen en voor deze leuke
wedstrijd en ochtend
•iedereen die heeft geholpen en
aangemoedigd
Groet Yvette

UITSLAGEN NIEUWELINGEN WEDSTRIJD 2019

POSITIES:

HEAT 1.	Team 1 OSSA 0.02.37 uur

1 team 2 ZZV

0.02.18

Team 1 De Where 0.05.15 uur
HEAT 2. Team 2 ZZV 0.02.31
Team 2 De Where 0.02.44
HEAT 3. Team 2 OSSA 0.02.29
Team 2 ZZV 0.02.18
HEAT 4. Team 3 De Where 0.03.00
Team 3 OSSA 0.02.44

2 team 3ZZV

0.02.22

3 team 2 OSSA

0.02.29

4 team 1ZZV

0.02.31

5 team4 ZZV

0.02.32

6 team 1OSSA

0.02.37

7 team 2 De Where 0.02.44
7 team 3 OSSA

9 team 3 De Where 0.03.00

Team 4 ZZV 0.02.32

10 team 1 De Where 0.05.15

De vierde wedstrijd roeide OSSA3
tegen de Where3. OSSA3 (nu met
Rudy i.p.v. Aldert) heeft weer
gewonnen!
De vijfde strijd was tussen ZZV3 en
ZZV4.

32

0.02.44

HEAT 5. Team 3 ZZV 0.02.22
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Dubbelinterview

Dubbelinterview met Peter en Amber Breed op
5 september 2019

je bootje zitten en roeide meteen weg.” Peter zegt bescheiden dat dat
wel meevalt.
Peter gaat graag op vakantie en dan is hij ook altijd actief. Of het nu
een supboard is of een opblaas kano, niks is hem te veel. Dat geldt
ook voor de roeiwedstrijden. Wanneer er even een bootje mee moet,
rijdt Peter hem met de botenwagen naar de plek van bestemming.
Daarnaast gaat de fiets natuurlijk ook mee, want kijken naar de
roeiwedstrijden is (bijna) net zo leuk als hem zelf varen!
Door de drukke werkzaamheden heeft Peter vaak geen tijd om zelf te
roeien. Daardoor spreekt hij bij OSSA niet zoveel mensen. Dat vindt hij
wel jammer.

Peter (50) is getrouwd met Daniëlle (48). Ze hebben twee kinderen:
Amber van 17 en Mees van 14. Peter en Daniëlle begonnen samen in
Heerhugowaard en zijn vervolgens verhuisd naar Schagerbrug.
Peter werkt al 20 jaar voor zichzelf. Het bedrijf heet: PBI
elektrotechniek en is gespecialiseerd in zonnepanelen, laag- en
middenspanning, intercomsystemen en domoticabesturingen.
Volgens Amber is haar vader ontzettend sportief. Vroeger heeft hij
veel aan windsurfen gedaan en nu loopt hij hard bij Tas82 en roeit hij
bij OSSA. Hij loopt iedere zaterdag 10 km in de Schoorlse duinen met
Tas82 (als Amber niet hoeft te roeien). Vorig jaar is Peter begonnen
met de beginnerscurus bij OSSA en heeft aan het einde meegedaan
aan de beginnerswedstrijd. Samen met Wini, Christian, Ilona en Noor
hebben ze deze wedstrijd gewonnen. Daarna volgden de C1- en de
skiffinstructie. Voor Peter maakt het niet zoveel uit in wat voor soort
boot hij zit. Het roeien blijft best moeilijk, maar hij vindt het nog
altijd erg leuk. Amber vindt dat het al heel erg goed gaat. ‘Je ging in
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Amber is ongeveer twee jaar lid van OSSA.
Ze is begonnen met roeien bij roeivereniging De Kop, maar op een
gegeven moment kwam Kees Verschoor in beeld en zei: “Je moet even
bij OSSA gaan kijken, daar is meer coaching voor de wedstrijden.”
Amber was hier helemaal voor in. De wedstrijden vond ze namelijk
erg leuk.
Eenmaal bij OSSA was René er om te coachen. Hier heeft Amber altijd
(en nog steeds) veel aan gehad. “Het waren altijd erg leuke trainingen
en ik hoop dat we dat weer gaan oppakken!”
Daarnaast krijgt ze van Geert indoortrainingen.
Op een keer werd ze als invaller gevraagd bij een team van Gouda
en Alphen voor de Heineken roeivierkamp. De Heineken roeivierkamp
is een heel weekend waarin je vier keer over de baan gaat. De boot
waar ze “blind” is ingestapt bestond uit twee meiden van Gouda en
twee meiden van Alphen. Het was een geweldige wedstrijd op de
Amstel in Amsterdam. Toen werden haar ogen geopend: dit wilde ze!
Sinds vorig jaar roeit Amber ook in Haarlem. Daar heeft ze het
afgelopen seizoen elk weekend getraind en samen met Anouk Beerens
verschillende wedstrijden gestart. Ze zijn allebei erg fanatiek en
positief, dat zorgt er voor dat ze er vol voor gaan. Hierdoor hebben ze
de tweehead op de Amstel gewonnen en werden ze 4e in de A-finale
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op de NK klein. Daarnaast hebben ze ook de NK klein in een vier
gestart samen met twee andere meiden van het Spaarne. Ze hebben
blik gepakt!
Als afsluiter van hun seizoen hebben Anouk en Amber het NK Groot in
Rotterdam gedaan. Ze lagen vooraan in de wedstrijd en hebben in de
B-finale een mooie plek behaald.
Zoals te lezen is vindt Amber het roeien ontzettend leuk. Daar heeft
OSSA een grote bijdrage aan geleverd. Het roeien doet ze het liefst in
een twee of in een vier (of in een acht). Het lastigst van het roeien is
de inpik, maar door gewoon te blijven oefen zal dat vast goed komen.
Ze helpt de vereniging door de vereniging te promoten bij wedstrijden
en hier en daar te helpen bij activiteiten die bij OSSA worden
georganiseerd, zoals de open dag en de workshop voor blinden.

OSSA JEUGD

plak te veroveren in de categorie
J14 dubbel 2.
Pepijn en Wouter kwamen in
het sterk bezette veld van de J16
dubbel 2 tot een mooie 5e plaats,
maar met een goede start had er
zeker meer ingezeten.
Al met al een mooie dag met een
goed resultaat!
PRV de Where, heel erg bedankt
voor de goede organisatie.

OSSA jeugd presteert
uitstekend in Purmerend!
Vandaag heeft een aantal
jeugdleden aan de drukbezochte
jeugdwedstrijden van de Where
meegedaan.
Er was goud voor Fleur in de
categorie M13 skiff.
Zjuul en Ilya wisten de zilveren

Amber zit nu in 6 VWO en hoopt dat alles goed gaat komen met haar
examens: “Fingers crossed, maar ik ga ervoor ;)”. Daarnaast wil ze er
gewoon een leuk jaar van maken. Leuke dingen doen met vrienden,
lekker sporten, werken en natuurlijk ook focussen op school.
Wat het roeien betreft blijft ze wat dichter bij huis. Nu ze bijna 18 is
en in januari naar het damesklassement gaat, is het lastig om een
geschikt maatje te vinden. Daarom komt ze in het weekend weer
gezellig bij OSSA roeien en blijft ze hardlopen.
Amber werkt bij een strandtent in Callantsoog en ze geeft bijles in
verschillende vakken, zoals wiskunde, natuurkunde en scheikunde.
De hobby’s van Amber zijn sporten, op vakantie gaan (met het gezin
of met vrienden) en natuurlijk leuke dingen doen met vrienden.
Mees roeit nu bij de Kop, omdat hij er op de fiets heen kan gaan. Hij
vindt daar echter geen uitdaging meer en komt waarschijnlijk ook
naar OSSA.
Je bent van harte welkom, Mees!
Bedankt voor het gesprek, Peter en Amber.
Lida
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Verjaardagen

Jeugdkamp
Dit jaar zouden we weer een kamp hebben bij OSSA. Het plan was
logeren bij roeivereniging de Kop in Schagen. We hadden leuke
activiteiten bedacht voor deze dagen. Alleen vielen de aanmeldingen
tegen. Het kon dus niet doorgaan zoals gepland. Wel gingen we naar
Schagen om daar te roeien en lekker te eten. We zijn ook nog gezellig
naar het strand geweest.
Het was mooi weer. We hebben een kwallenkasteel gemaakt met
3 kwallen genaamd: Erik, Nancy en Mark.
Groetjes, Ilya

Januari
08 Pepijn Goverse
11 Romy R.F. Ruiter
15 Henk van Wissen
20 Nico Dirkmaat
21 Pepijn Pieterse
24 Stephanie Besteman
25 Anna Marie Beemster-Wit
25 Wendy van Biljouw

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
10 Nicole de Vries
11 Marlies Pieterse
13 Erik Koel
14 Sjoerd Cnossen
18 Hans Cornelisse
23 Maxim Meijerink
23 Thijs de Vries
24 Edwin Douwstra
24 Joke Dragt
30 M
 arielle BrouwerAppelman

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

Maart
04 Jan Loek Siskens
06 Peter Wiersma
06 Valentijn van Mispelaar
08 Anne Meyer
14 Philo van der Drift
17 Matty de Voogd
22 Tinie Smit
27 Jelle van den Berg
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Evenementenkalender

De cluburen

Evenementenkalender t/m 11 januari 2020
Datum

Evenement

Omschrijving

5 okt

OSSA Oosterdel zwerftocht

Toertocht, 12 km, OSSA

6 Okt

Amstel Drecht

Wedstrijd, 4 km, Uithoorn

6 Okt

Waterwolf marathon

Marathon, De Hunze, 52 km

13 Okt

HORZOL marathon

Marathon, 51 km, OSSA

20 okt

Tromp boatrace

Hilversum

3 nov

November vieren

Wedstrijd, 4 km, Amsterdam, de Hoop

9 nov

Lingebokaal

Wedstrijd, 6 km, Leerdam

22 nov

ALV OSSA

21 dec

Midwinter marathon

RIC Amsterdam, 54 km

Evenementenkalender 2020
5 jan

OSSA nieuwjaarsreceptie

11 jan

Open jeugd ergometer wedstrijden Uithoorn, Michiel de Ruyter
Is vervallen

Amsterdam World Ergohead

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.4-2019 dient de kopij uiterlijk 18 december bij ons binnen te
zijn.

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

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:
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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a ‘yesss!’ forever…
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