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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.

Officieel Orgaan Roeivereniging OSSA 
Colofon het Voetenbord 28e Jaargang



Van de redactie

Beste allemaal,

Dit is alweer het laatste Voetenbord van dit jaar.
In deze uitgave de botenschoonmaak door Michael 
Moore. De bekendmaking van de naam van de 
‘nieuwe’ skiff. Natuurlijk onze eigen HORZOL. Een zeer uitgebreid 
verslag van René met daarin veel statistieken van onze roeiers van de 
NKIR 2019. Met Winst, nieuwe titel, nieuw nationaal record voor Geert-
Jan Borst.Ook een verslag van de roeibaktraining in Amsterdam door 
Stephanie. Het verslag staat onder het kopje toertochten. Het is geen 
toertocht, maar het was wel een hele toer om er te komen.

Een oproep van Bianca om toch óók te gaan wedstrijdroeien, om te 
beginnen voor onze eigen deur met de AA Race in april 2020.
Natuurlijk staan er nog veel meer mooie artikelen in dit Voetenbord.

We geven nu alvast onze deadlines voor 2020 door.
Voor nr. 1: 7 maart
voor nr. 2:  6 juni
voor nr. 3: 19 september
voor nr. 4: 12 december

Veel lees- en kijkplezier!

De redactie: Tinie, Lida, Tom en Saskia

Woordje van de 
voorzitter 
Onze 10e HORZOL is dit jaar 
fantastisch verlopen: 43 boten 
met bijna 200 roeiers, waarvan 
13 roeiers uit Frankrijk en 5 uit 
België. Veel deelnemers hebben 
hun waardering uitgesproken 
voor de enthousiaste vrijwilligers 
bij de ontvangst, bij de start 
en finish op het vlot, langs de 
route, in de kantine en bij de 
roeiersmaaltijd. De sfeer was 
dan ook geweldig. Het mooiste 
compliment is het door het team 
Gouda gemaakte filmpje, welke 
eindigt met de complimenten 
voor de gastvrouw Bianca: zie 
https://youtu.be/8Xl8CKkUxpA. 

We hebben een korte najaars-
ALV gehad. Er waren slechts 
enkele vragen over de goed 
verzorgde jaarplannen van de 
commissies en over de begroting 
2020 van de penningmeester. 
Wel was er een levendige 
discussie na de toelichting van 
Siebo over de vertraging van 
onze nieuwbouwplannen. De 
gemeente heeft pas na enkele 

gesprekken duidelijk aangegeven 
dat eerst een visie voor het 
gebied langs de Westdijk 
moet worden opgesteld. Pas 
dan kan ons nieuwbouwplan 
goed worden getoetst. De 
nieuwbouwcommissie heeft 
ingestemd met het samenwerken 
met de ambtelijke projectgroep 
‘Ontwikkeling Westdijk-
Waterboulevard’, waarin de visie 
zal worden bepaald. Om de druk 
op de ketel te houden heeft de 
commissie wel een principe-
verzoek nieuwbouw ingediend 
bij B&W, waarin ook onze zorgen 
over de doorlooptijd worden 
genoemd. De ALV-discussie is 
afgesloten met de afspraak de 
gemeente te laten weten dat 
uiterlijk in de najaars-ALV 2020 
de leden zullen beslissen of de 
definitieve vergunningsaanvraag 
nieuwbouw dat jaar zal worden 
ingediend. 
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Tot slot doe ik nog een verzoek aan nieuwe leden om zich 
aan te melden bij de evenementencommissie. Ook is het zeer 
wenselijk dat leden zich aanmelden voor het uitvoeren van 
onderhoudswerkzaamheden aan de accommodatie en aan de vloot. 
Al is het maar voor één evenement of voor één klus(je).

Ik wens alle leden weer een prachtig nieuw roeijaar en een goede 
gezondheid.

Mede namens het bestuur, 
Henk Bekker
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Toercommissie

Toercommissie
Toelichting tijdens de ALV
Datum: 22-11-2019
 
Leukste verslag: 
Omdat de redactie van het voetenbord er boven op zit, is er van elke 
toertocht een verslag geschreven. Dus keuze te over. De verslagen 
zijn nog eens bestudeerd en uiteindelijk werd door de toercommissie 
unaniem gekozen, het verslag van Rondje Heerhugowaard “Met de 
Klok mee” van zaterdag 31 augustus 2019, geschreven door Thijs de 
Vries, APPLAUS!!!!!

Watermiles:
Een andere prijs die ook altijd wordt vermeld dat zijn de 
“Watermiles”. 
Dit zijn de kilometers die door OSSA leden zijn geroeid tijdens 
de OSSA toertochten. (Uitgezonderd de buitenlandse tochten. De 
Toercommissieleden doen niet mee).

Maar voordat we de winnaar uitroepen, het volgende.

Ik kreeg een paar weken geleden de lijst van Tonny met de 
tussenstand. Op dat moment waren er 8 tochten gevaren en nog 1 te 
gaan. Alle tochten van dit jaar zijn nu gevaren en de watermiles zijn 
geteld.

Diverse roei- en andere activiteiten
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Ik besefte eigenlijk helemaal de impact niet, die de Toercommissie 
op de vereniging heeft, maar wist u dat:

Naast de Toercommissie ook een afdeling BUITENLAND bestaat,
Deze kilometers niet worden meegerekend.
De Toercommissie is versterkt in de persoon van Jet Alberts
Van de “gewone” toertochten er 9 van de 11 georganiseerde tochten 
zijn gevaren
We ook samen varen met de Kop & de Kogge
De winnaar 137 km heeft gevaren.
Verspreid over de tochten wel 57 verschillende leden hebben 
meegevaren.
Dit ongeveer de helft van alle volwassen OSSA leden zijn.
Van deze 57 leden relatief veel eerstejaarsleden zijn.
Dit volgens ons ook te danken is aan de Instructiecommissie.
En dat die 57 leden samen van HHW naar Zuid Spanje hebben 
gevaren.
Dit maar liefst 3160 km zijn.
Dit gemiddeld 55,43 km per persoon is. 
Dat dit de gemiddelde lengte van een roeimarathon is.
Dat deze 57 leden dus volgend jaar ook wel een marathon kunnen 
varen.
Oftewel RV OSSA is een echte roeivereniging.

EN DAN NU voor de eeuwige roem de WATERMILES:
Als derde is geëindigd met 100 km: Annemiek
Als gedeelde tweede zijn geëindigd met elk 102 km: Saskia, Michael 
en Dick.
En de winnaar met 137 km is: Hilda van Straaten APPLAUS!!!!!

Nanne Groot (Toercommissaris)

5 december is Theo Plak 80 jaar geworden
 
De roeidames van de woensdagmiddag hebben een fotocollage 
aangeboden.
Dit werd bijzonder op prijs gesteld.
 
Wij wensen hem nog heel veel roeiplezier bij OSSA toe.
 
Anne, Matty, Petra, Tonny
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Roeien is een vrij sociale sport; 
wie roeit, moet ook sturen… 
Na de basisinstructie is het 
handig om zo snel mogelijk de 
stuurinstructie te doen. Zo kan je 
tijdens het clubuur ook een keer 
een halfje sturen. Fair enough, 
we hebben vaak genoeg de 
commando’s gehoord, dat moet 
dus niet zo moeilijk zijn. Kom 
maar op!
René, in zijn rol als 
stuurinstructeur, begon eerst in 

de loods wat uit te leggen over de 
soort boten, de eigenschappen en 
dat je als stuur de baas bent over 
de boot. Je moet nadenken over 
de veiligheid, en of je sommige 
dingen wel of niet moet doen. 
De stuur beslist bijvoorbeeld of 
het met windkracht 6 wel of niet 
verstandig is om een groot meer 
over te steken. Verder spraken we 
over kou en onderkoeling. Prompt 
vergat ik de stuurjas, de hint was 
niet aangekomen…

Permissies

Deze OSSIANEN hebben de volgende permissies behaald:
Gefeliciteerd allemaal.

Stuurpermissie
Peter Breed en Rudy Rosman.

Boord 1
Tinie Smit, Wendy van Biljouw en Henk Bekker.

Gas en Water Installaties Centrale Verwarming
Riolering Dakbedekkingen
Sanitair Zinkwerk
Elektra Ventilatie

Koolmand 1 1724 BC  Oudkarspel
Telefoon 0226-316444 www.vanderpollinstallatie.nl

     van der Poll bv

Stuurinstructie



Dan zit je in één keer in de 
Drieban, geen roertje, alles op 
commando. De slag en boeg 
doen alles wat je zegt. Dat lijkt 
makkelijk, maar in feite ben je 
gewoon machteloos, zeker in het 
begin…
Ok, we zitten allemaal in de 
boot. Wat nu?!? Wat deden die 
anderen allemaal ook alweer? 
‘Eh, roeiklaar maken…’ riep 
ik wat twijfelachtig. ‘Slagklaar 
maken!’ riep René. Gelukkig, hij 
hielp mij. ‘Eh, slagklaar maken… 
slagklaar… en go!’ dat ging goed. 
Nu verder. Het begin was één 
grote zoektocht naar commando’s 
en termen die ik vaak genoeg 
had gehoord, die nergens meer 
opborrelden, maar naar mijn 
mening naast het roertje in de 
loods hingen. Hoeveel kan een 
mens vergeten…

Mijn eerste les was gelijk de 
vuurdoop, geen mede-cursist, 
maar Noor die wel een keertje 
mee wilde roeien… Een hele 
les alleen maar sturen dus. Met 
duivels genoegen voerde zij 
precies mijn commando’s uit, ook 
al was bakboord geen bakboord, 
maar moest stuurboord zijn. 
Met een vileine glimlach keek zij 
mij aan en deed niets toen ik aan 
de stuur vroeg om een klapje op 

bakboord. Ik dacht dat ze mij niet 
gehoord had en vroeg nogmaals 
‘Stuur graag een klapje op 
bakboord…’ Nogmaals die vileine 
glimlach en verder niets. ‘Geef de 
commando’s luid en duidelijk!’ 
dacht ik en nogmaals ‘Stuur, 
graag een…’ en toen drong het 
tot mij door. Noortje zat op ‘boeg’ 
en wilde ook graag zo genoemd 
worden…

Ik moest een mede-cursist 
regelen, ongeveer zes lessen 
alleen maar slachtoffer zijn 
kon ik niet aan. Ik had iemand 
anders nodig, die ook een beetje 
slachtoffer kon zijn. Peter kon 
mij wel steunen. Al een jaar 
aan het roeien, maar nog geen 
stuurpermissie. Kon ik wat van 
hem leren? Of had hij alleen 
maar veel ervaring in de skiff en 
gladde twee met dochter Amber 
op boeg? 
Gelukkig, Peter kon zijn eerste 
les, mijn tweede, ook niet meer 
op de commando’s komen. Ik 
verbaasde mij over mijzelf, dat 
ik er ook best wel lol in had 
om commando’s letterlijk op te 
volgen. Een week hiervoor was ik 
zelf aan het studderen en nu… 
Hoe slecht kan je zijn?

Boontje komt om zijn loontje, 
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halverwege de les mocht ik het 
roer weer overnemen. Althans, 
het roertje hing nog steeds 
in de loods. De stuurjas werd 
gewisseld. Oeps, Peter heeft een 
andere maat dan ik. Gelukkig 
was het niet zo koud, de jas kon 
niet dicht. ‘Ik moet meer roeien’ 
dacht ik alleen. 
Mijn tweede les begon nu. De 
commando’s zaten er beter in 
dan vorige week. Ik moet zeggen, 
het ging best soepel. Alleen, in 
het dagelijks leven heb ik best 
wel een probleem met links en 
rechts. Stap dan maar eens in 
een boot waarbij links en rechts 
vervangen worden door bakboord 
en stuurboord en wisselen om 
als je eerst roeit en dan stuurt 
en andersom. Nogmaals: de 
commando’s gingen best goed 
voor mijn gevoel, maar ronden 
over stuurboord is in sommige 
gevallen niet echt handig als het 
beter over bakboord kan…

Aanmeren is wel een dingetje, 
zeker zonder roertje. René en 
Peter gingen soms ook best hard. 
Leuk op het rechte eind, ‘zal ik 
ze door laten roeien naar het 
sluisje?’ vroeg ik mij wel eens 
af, ‘dat zal ze leren’. Light-
paddle moet wel bij je opkomen 
als je in volle vaart op het 
(virtuele) vlot afvaart. Net zoals 

‘bakboordriemen hoog’, of waren 
het toch de stuurboordriemen…

Beheersing van snelheid en 
kracht van een haal inschatten. 
Allemaal zaken die erg handig 
zijn om de boot in een achtje 
om boeien te laten draaien of 
het haventje van Langedijk in en 
uit te komen. Alleen waarom is 
de ene keer een slag strong net 
iets minder dan de andere keer? 
Waarom is het stuurboord strong, 
en niet bakboord strong, maar 
best? Waarom gaat de boeg een 
andere kant op na strijken als je 
houdt op bakboord, dan wanneer 
je eerst hebt gehaald? Waarom…

Verder gebeuren er ook vreemde 
dingen op het water. Heren van 
de ARZV die zomaar midden voor 
het vlot en vlak bij onze boeien 
hun boot stil hielden en ook 
niets meer deden. Waren ze aan 
het vissen, hun wijn aan het 
koelen of in slaap gevallen. Peter 
die op dat moment stuur was 
schudde ze maar even wakker 
toen ze tussen de boeien door 
dobberden. ‘Zijn jullie om die 
ballen rondjes aan het varen?’ 
vroegen ze scherp opgemerkt.  
Ze waren echt wakker…

Of de ene keer dat ik op boeg zat 
en per ongeluk een snoek sloeg. 
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Mijn riem kronkelde zich om de 
riem van René waardoor deze de 
handle met een flinke klap tegen 
zijn kop aan kreeg. ‘Sorry René’.

Peter die het commando ‘handen 
aan de boorden’ riep terwijl we 
aan het vlot lagen. Het resultaat 
kan je raden…
Slippen, vallen en slippen, ronden 
over bakboord, over stuurboord, 
haventjes, bruggen, het is 
allemaal aan de orde gekomen. 
En volgens mij in orde gekomen. 
Het examen was niet mijn beste 
les, maar toch geslaagd. Net als 
autorijden, misschien ga ik het nu 
wel leren…
René, Noor, Peter en Derk Jan 
bedankt voor jullie inzet, tijd en 

humor. Ik heb veel geleerd en 
heb erg gelachen.

Aan alle toekomstige cursisten: 
‘Sturen is geen rocket-science, 
maar de lessen zijn zeker nodig. 
Geniet van deze lessen, die af en 
toe ook hilarisch zijn. Zelfspot 
is daarbij geen overbodige luxe. 
Succes!’

P.S. Derk Jan, de examinator vond 
dat we erg goed met bakboord en 
stuurboord waren…

Rudy Rosman

Botenschoonmaak 
september 2019

Eerdere uitnodigingen aan de 
leden om te helpen met het 
schoonmaken van de vloot liepen 
uit op een fiasco. 
Vandaar dat de vlootcommissie 
koos voor een draconische 
maatregel: een heel weekend een 
vaarverbod afkondigen. In plaats 

van varen kon iedereen helpen 
met de botenschoonmaak. En dat 
hielp. In de wandelgangen was er 
nogal wat ophef over. Naarmate 
de datum van de schoonmaak 
naderde nam ook het rumoer 
verder toe. Was een vaarverbod 
nu echt nodig?

Toen ongeveer iedereen het over 
de botenschoonmaak had, was 
het duidelijk dat de urgentie 
van de botenschoonmaak bij 
iedereen duidelijk was. Dat 
was het moment waarop de 
vlootcommissie besloot het 
vaarverbod in te trekken op 
voorwaarde dat alle zaterdag- 
en zondagroeiers allemaal hun 
steentje zouden bijdragen.

Het resultaat mag er zijn. In 2 
dagen en in totaal 5 à 6 uur is 
de hele vloot grondig gereinigd. 
Veel dank daarvoor. Ook dank 
voor onze taartenbakkers die voor 
een lekker hapje bij de koffie 
zorgden. 
Is zo’n grondige reiniging van 
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alle boten nu wel zo nodig? 
Neem nu de C-boten. Die 
worden zeer intensief gebruikt. 
Tijdens het gewone clubuur 
vindt verontreiniging plaats 
door wisselen op het landje. 
Uitwerpselen van ganzen en 
schapen kleven aan de schoenen 
die op hun beurt weer de 
voetenborden vervuilen. Tijdens 
de inzet in marathons wordt 
veel gezweet en vindt vervuiling 
plaats door allerlei dranken en 
etenswaren en wat dies meer 
zij. Daarom worden de boten 
goed uitgesopt en zo nodig met 
antikalk behandeld. Eenzelfde 
soort vervuiling vindt plaats in de 
Elfstedenboot: de Ossanova.

Daarnaast is een grondige 
reiniging van de slidings en de 
bankwieltjes met wasbenzine 
nodig om aluminium afzettingen 
te verwijderen. 
De bootrompen vergelen op 
den duur en er is vuilafzetting. 
Alle rompen krijgen een 
antikalkbehandeling. Even 
intrekken, afsponzen en daarna 
afspoelen. Tot slot nabehandelen 
met shampoo met was. 
Droogwrijven en …klaar.
Veel dank aan alle schoonmakers. 
De vloot ligt er weer blinkend bij.
Tot volgend jaar.

Michael

Nieuwe naam voor de skiff

Bedankt voor alle inzendingen voor een nieuwe naam voor de skiff.
Voor alle inzendingen die het niet geworden zijn: ze zijn natuurlijk 
altijd welkom voor een volgende keer. 
Als ik het alleenrecht had gehad, dan was het zeker de inzending 
van Theo Plak geworden, maar dat heb ik niet. Zijn inzending was 
“Bianca”. Ach ja, ik vind het ook een mooie naam, haha.

Maar na een korte selectie ging het tussen twee namen en is het 
uiteindelijk de naam van Nicolette Groot geworden: ROSKAM

De sluis waar we altijd heen roeien, past goed in ons botenbestand, 
tussen alle wateren en molens.

Iedereen bedankt voor de inzendingen.

Groetjes Bianca
Namens de rest van het comité (Henk, Siebo, Dick) 
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HORZOL

Tijdwaarneming

Sinds een paar weken lopen/
roeien wij (Richard en Linda) rond 
bij OSSA. We volgen op dit moment 
vol plezier de beginnerscursus.  En 
als je ergens al zó lang komt ( ja 4 
lessen is voor mij bijzonder lang), 
dan is het leuk om de club en 
leden beter te leren kennen. Een 
uitgelezen mogelijkheid hiervoor 
leek ons de HORZOL. Aangezien 
onze goede wil en enthousiasme 
niet kunnen verbloemen dat we 
nog niet kunnen roeien, besloten 
we ons maar als vrijwilliger aan 
te melden. Allebei werden we 
ingedeeld bij de tijdwaarneming. 
Verstandig als de commissie is, 
hebben ze ons in verschillende 
teams ingedeeld. Het was tenslotte 
de bedoeling dat we nieuwe 
mensen leerden kennen.

Samen met Hilda was ik ingedeeld 
bij de sluis in Rustenburg. Van 
tevoren had ze me telefonisch 
al ingelicht en tips gegeven over 
het één en ander. Erg prettig. Bij 
aankomst van de sluis kregen we 
direct koffie en goddelijke taart. 
Ik moet mij nu inhouden om de 

smaak en geur van de taart niet te 
beschrijven. Het is tenslotte geen 
kookclubblad, maar oh oh oh wat 
zou ik het graag willen.

Aangezien de sluis voor het eerst 
in 20 jaar open was, kwamen de 
boten in groten getale tegelijk 
binnen en was het gezellig druk. 
En wat lekker dat je op zo’n 
moment met Hilda staat, die het 
allemaal in goede banen leidde. 
En niet te vergeten Steven die kon 
helpen met het aanleggen van de 
boten. Wat zijn zulke betrokken 
vrijwilligers toch belangrijk voor 
een vereniging!

Toen alle boten weer vertrokken 
waren fietsten Hilda, Richard en ik 
naar de Roskamsluis. Daar hebben 
we nog een half uur genoten van 
van alles en we zijn toen met 
een hoofd en hart vol nieuwe 
ervaringen en kennismakingen 
weer naar huis gefietst. 
Thuisgekomen hebben we direct 
de chocolade soldaat gemaakt die 
Bianca ons gegeven had. Ik mag 
dan nog niet goed kunnen roeien, 
maar mijn eettalent is weergaloos.
Bedankt dat we erbij mochten 
zijn.

Groetjes Linda Cabri

Marathonroeien De HORZOLinnetjes

Voor wie niet aanwezig was bij de HORZOL of ons heeft gemist, wij 
zijn de Horzolinnetjes. Vijf vrolijke, dartele, horzolinnetjes met gele 
vleugeltjes en geinige voelsprieten. 

Wat hebben we een fantastische dag gehad tijdens deze jubileum- 
editie. Het begon al goed met een weersvoorspelling van weinig tot 
geen regen. Want dat willen we niet, kletsnatte vleugels, dat haalt de 
vaart eruit. De aankomst bij OSSA was overweldigend. Wat een mensen, 
wat een gebabbel op de vroege ochtend en wat een activiteit! Er 
werd gesleuteld aan boten, omgekleed, koffie gedronken en lekkere 
zelfbaksels gegeten. Voor we het wisten, zaten we in onze boot en 
zweefden we weg voor onze tocht. Het ging geweldig en in no time 
zat het rondje Oudorp er alweer op. Daarna even doorbijten tot aan 
Rustenburg, maar met al die wherry’s die we tegenkwamen kon je 
het nauwelijks saai noemen, sterker nog, het was een bonte stoet van 
prachtige boten en mensen die net zo genoten als wij. 
Bij Rustenburg was de sluis open waardoor we zo naar de lunchplek 
konden doorvaren. Het aanleggen was wel even een ‘dingetje’. We 
waren niet de enigen. Maar goed, na wat heen- en-weren lagen ook 
wij aan de kant. Gauw een broodje, slokje en sanitaire stop en hup, 
weer verder. Een van onze horzolinnetjes haalde voor het instappen 
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nog snel even een nat pootje, maar het kon de pret niet drukken. Op 
karakter hebben we de kilometers langs Hensbroek en Obdam afgelegd, 
want hoewel de omgeving prachtig is zie je daar weinig van als je roeit. 
Het leek ook wel of iedereen in Rustenburg was blijven plakken, zo 
rustig was het op het parcours. De wisselmomenten in de boot waren 
schaarse hoogtepunten, maar het moet gezegd, geen chagrijnige kopjes 
hoor.
En toen kwamen toch de druppels. Her en der zagen we collega-roeiers 
de regencapejes aantrekken. Wij keken het nog even aan, lang kon het 
toch echt niet duren. We voelden het aan onze sprieten. En inderdaad, 
zo plotseling als de regen kwam, verdween hij ook weer. 
Inmiddels hadden we al aardig wat kilometers in de benen, maar moest 
er nog een horde worden genomen: rondje Waarland. Met een stille 
kracht aan boord op de schouders van onze slag waagden we ons in 
het doolhof van smalle slootjes en lage bruggetjes. Met enige regelmaat 
moesten we onze vleugeltjes inklappen en we zoemden van pret bij 
het naderen van weer een obstakel of een scherpe bocht, klaar om de 
instructies van de stuur direct op te volgen. 
En zo waren we alweer bijna thuis. Nog even door de Roskamsluis en in 
straf tempo de laatste kilometers tot de bevrijdende finish, waar ons na 
het aanleggen een versterkertje werd aangeboden. 
Na een warme douche voelden we ons als herboren, maar de maagjes 
lieten van zich horen. Wonderlijk dat juist op dat moment een heerlijk 
buffet werd geopend. Wat zit geluk toch in een klein hoekje. Het eten 
smaakte ons voortreffelijk, maar zelfs voor een horzolinnetje komt er 
een einde aan een geslaagde dag. Wij bedanken alle vrijwilligers (en de 
weergoden) die ervoor hebben gezorgd dat wij zorgeloos en vrij konden 
genieten van een prachtige tocht. Tot de volgende keer! Zzzzz……

Nicolette, Joke, Mirjam, Saskia en Wini

Susan@hypotheekacademie.nl | T. 072 531 75 41
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Marathonkalender 2020

 datum naam afstand vereniging  website  
2019   in km  plaats   

  eerste marathon voor 2020      
za 21/dec. Midwintermarathon 54 RIC Amsterdam www.ricamsterdam.nl Michael

2020        

za 4/apr. Weerribben-Wieden Marathon (WWM) 53 RV 't Diep Steenwijk www.tdiep.nl Ronald
za 11/apr. Hart van Holland Roeimarathon 90 URV Viking Utrecht www.urvviking.nl  
zo 19/apr. Amstelmarathon 50 R&ZV de Amstel Amsterdam www.amstelroei.nl  
za 25/apr. Nieuwland Marathon (NLM) 74 RV Pampus/Pontos/

Amenophis
Almere, Lelystad,
Zeewolde

www.nieuwlandmarathon.nl  

za 2/mei Rondom Rotterdam 54 Nautilus Rotterdam www.rvnautilus.nl Dick
za 9/mei De Zaanmarathon 52 WRV De Zaan Zaandijk www.wrvdezaan.nl Nico D
zo 17/mei RIJM (Rijn-Ijssel Marathon) 65 WSV Vada/ZRZV Isla Wageningen/Zutphen www.rijnijsselmarathon.nl  
vrij 22/mei Elfsteden roeimarathon 210 RV Wetterwille Leeuwarden www.elfstedenroeimarathon.nl John, Nancy, Mark
za 23/mei Elfsteden roeimarathon      
wo 3/jun. EY-Parthenon Ringvaart Regatta 100 DRSV  Laga Delft www.parthenon-ey-ringvaartregatta.nl  
za 6/jun. Noord-Holland Marathon 70 ARZV Alkmaar http://nhtocht.arzv.nl Henk 
zo 14/jun. Tromp Prestatietocht 55 RV Corn. Tromp Hilversum www.ctromp.nl  
vrij 19/jun. De 24-uur van de Rotte >50 RV Rijnmond  Rotterdam www.rvrijnmond.nl  
za 20/jun. De 24-uur van de Rotte      
za 27/jun. Lustrum tocht 135 jaar DDS 135 DDS Delft   
zo 28/jun. Lustrum tocht 135 jaar DDS      
zo 5/jul. IJsselmonde Tocht 62 KRZV De Maas Rotterdam www.de-maas.nl/ijsselmondetocht  
za 11/jul. Linge Marathon 55 RV Leerdam Leerdam  Mirjam
zo 23/aug. Magnum 58 RV Willem III Amsterdam www.willem3.nl  
za 29/aug. Coppelstockmarathon 54 RV Voorne-Putten Zwartewaal www.rvvoorne-putten.nl  
zo 6/sep. Rondom Dordt 53 KDR&ZV Dordrecht www.kdrz.nl/roei  
za 12/sep. Mastenbroek  54 ZRV Zwolle Zwolle www.zrzv.nl Siebo
za 19/sep. Rijnland Marathon 54 RV Rijnland Leidschendam www.rvrijnland.nl  
za 26/sep. Groene Hart Marathon 58 RV Alphen Alphen a/d Rijn www.rv-alphen.nl Hans C
zo 4/okt. Waterwolf Marathon 52 KGR De Hunze Groningen www.hunze.nl/roeien/waterwolf  
zo 11/okt. Horzol 51 RV Ossa Heerhugowaard www.horzol.nl  
        
  EERSTE MARATHON VOOR 2021      
za 19/dec. Midwintermarathon 54 RIC Amsterdam www.ricamsterdam.nl. Michael
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Wedstrijden

Hierbij de wedstrijdkalender 2020

19 april AA Race 4 km Stephanie
17 mei Spaarne Lente Race 2/4.5 km Geert
20 juni MidzomerVecht 5 km Moniek
20 sept Goudse Mijl 1609 m Bianca
26 sept Eemhead 2.5/5/7.5 km Geert
 LET OP deze valt gelijk met Groene Hart Marathon!!!
4 okt AmstelDrecht 4 km Nancy
14 nov Lingebokaal 6 km  ?

Beste allemaal,

Voor 2020 hoop ik dat we bij OSSA ook wat wedstrijden gaan roeien.
En waar kan je beter mee beginnen dan een wedstrijd die voor je 
eigen deur start.
De AA-race van de ARZV op zondag 19 april 2020.

De wedstrijd is 4 km en start bij OSSA voor en eindigt bij de Nollenbrug 
in Alkmaar.

Voor deze wedstrijd is Stephanie Besteman de coördinator, dus 
aanmelden kan bij haar: s.besteman@quicknet.nl

Dit is een mooie wedstrijd, ook voor de jeugd (2 km) en zeker ook voor 
de 1e en 2e jaars.
Dus maak een groepje, en meld je aan.

Groetjes Bianca Esselman
Roeicommissaris RV OSSA

NKIR niet iedereen zijn (alcoholvrij) bier

Gisteren mocht ik weer rondlopen in de sporthallen Zuid in Amsterdam 
voor het jaarlijkse spektakel Nederlandse Kampioenschappen Indoor 
Roeien (NKIR). Omdat niet iedereen hiermee bekend is, wil ik hier 
graag mijn indrukken weergeven van wat dat inhoudt voor de 
toeschouwer, de atleten en de organisatie.

Het wordt een vroegertje als we praten over de vertrektijd naar het 
Burgerweeshuispad in Amsterdam. Zoon Jelmer moet namelijk 1 tot 2 
uur voor de wedstrijd inwegen. Hij start in de categorie lichte heren 
gevorderd en mag dus niet meer wegen dan 75 kg voor de wedstrijd. 
In de boot roeit hij met Fedde Flud in de dubbel twee bij de Zwolse 
studentenroeivereniging Boreas. Samen mogen ze niet meer dan 140 
kg wegen. Het enige vet aan hun lijven zit dan ook in het haar.

Bij binnenkomst om 9 uur valt op dat het al behoorlijk druk is. 
Zenuwachtige atleten wippen heen en weer in de lange rij voor de 
schaarse toiletten. 
“Wat gebeurt er bij die atleten?”, vraag ik me af. Internet geeft 
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antwoord. In tijden van stress zenden de hersenen signalen naar de 
bijnieren en de bijnierschors voor het produceren van adrenaline en 
nor adrenaline. Deze hormonen zorgen ervoor dat het lichaam in de 
vecht vlucht modus komt. Logisch, er moet immers gestreden worden. 
De vrijgekomen hormonen zorgen er ook voor dat de spijsvetering 
wordt stilgelegd. Geen energie verpesten met het verteren van de 
boterham. Soms zelfs een signaal maak die maag maar leeg, maar 
daarover later. 
Tussen het brein en de dikke darm loopt een zenuwverbinding. De 
enterische zenuwen in de onderste darmen zorgen ervoor dat darmen 
sneller samentrekken. De reststoffen, waar normaal nog water aan 
onttrokken kan worden, moeten eruit.
Na al deze wetenswaardigheden is er voor mij als toeschouwer een 
plekje vrij. Bij mijzelf werkt de koffie, dus ik moet ook. Dat bij de 
atleten de ontlasting inderdaad waterdun is heeft helaas visuele 
sporen nagelaten. Ik oefen hoe lang ik mijn adem in kan houden op 
het toilet. Overleven René.
Na het inwegen is er tijd voor inroeien. In een van de sporthallen zijn 
40 ergometers opgesteld, waarop de atleten zich kunnen opwarmen.
Er is een bont gezelschap van meisjes, jongens, mannen en vrouwen 
in allerlei kleuren kleding bezig met opwarmen. Jelmer probeert 
de spanning in zijn lijf te verminderen met wat sprintjes op de 
ergometer. Even verder zie ik een grijze heer van in de zestig zijn 
voorbereidingen doen. De opschriften op zijn wedstrijdshirt verraden 
dat hij al eerder kampioen is geworden.
Vanuit de menigte atleten valt een grote prachtige jongeman op die 
recht op ons afkomt. Het blijkt Jan Boon te zijn, oud jeugdroeier van 
OSSA en nu toproeier bij Nereus. Vandaag zit hij in de organisatie. Een 
hartelijk weerzien volgt, helaas kort omdat hij instructies krijgt. Uit 
het spiraalvormige snoertje wat uit zijn linkeroor steekt blijkt dat hij 
misschien al is opgeklommen tot de CIA van de KNRB.

Na het opwarmen spreken we de tactiek voor de wedstrijd nog door. 
In de wedstrijd moet je niet alleen lichamelijk sterk zijn maar ook 
mentaal. Niet te snel starten, weten wat je in de training aan 500m/
splittijden kan trekken en de pijn negeren, doorgaan altijd doorgaan. 
Als coach hoop je altijd dat dit helpt, maar tijdens de wedstrijd 

werken er andere processen. Zo heb ik OSSA-jongedame Amber Breed 
ook gecoacht. “Amber let op, niet te snel starten, want dan houd 
je het niet vol. Als er een camera voor je ergometer gaat staan lig je 
op kop in het veld. Dat lijkt mooi, maar het is dan nog zo ver en de 
vrouw met de hamer komt nog langs.” Haar hoofd knikte begrijpend, 
maar tijdens de wedstrijd ging ze als een raket weg en ja hoor daar 
kwam de cameraman. De vrouw met de hamer ook, en die had een 
extra grote meegenomen.

Om 10:50 uur verplaatsen we ons naar de ingang van de wedstrijdhal. 
De zenuwen zijn inmiddels voelbaar, atleten proberen het droge 
mondgevoel weg te werken met sokjes uit hun bidon.
Op de tribune hebben zich honderden toeschouwers verzameld. 
Op de wedstrijdvloer staan 3 rijen van 24 ergometers opgesteld met 
daarachter een gigantisch scherm met de stand in de wedstrijd per 
deelnemer. Tijdens de wedstrijd verspringen de namen constant als 
hun positie tijdens de wedstrijd verandert. 
Jelmer stapt op ergometer 41 links op de tweede startrij. Je indeling 
is gebaseerd op de door de coaches opgegeven verwachte eindtijd. 
Jelmer zal dus niet bij de winnaars in de buurt komen. 
Na het instellen van de “drag factor”, roeitaal voor je schuifje, 
klinkt uit de speakers het commando: “Stop rowing and prepare for 
the start.” , gevolgd door “pak je handle” . Het honderdenkoppige 
publiek is muisstil. Na een paar seconden, wat voor de atleet een 
eeuwigheid lijkt te duren, brult een toeter waarna alle 78 ergometers 
kreunen onder het startgeweld. Beukhalen in een tempo van soms 
45 halen per minuut moeten de eerste 200 meter wegstrepen. De 
atleet doet dit puur op zijn anaerobe glycolyse, de omzetting van 
ATP in energie voor de spieren. Dit energie systeem kan de eerste 
seconden tot een minuut veel energie leveren zonder dat hiervoor 
zuurstof nodig is. Maar de wedstrijd is nog lang en na de anaerobe 
fase, moet het lichaam overschakelen aerobe glucose verbranding. De 
spieren schreeuwen om zuurstof en hart en longen moeten maximaal 
presteren. Die omschakeling dwingt tot een lager tempo roeien. 
Als bijproduct van de chemische processen om de spieren te laten 
presteren komt melkzuur vrij. Dit kan de spierverzuring veroorzaken, 
het pijnlijke en branderige gevoel waardoor de spierprestatie afneemt. 
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Na ongeveer 1000 meter beginnen de spieren pijn te doen.

Rond de 1000 meter verandert de gezichtsuitdrukking van Jelmer 
die langzamerhand de pijn lijkt uit te stralen naar de ergometer. 
Inmiddels is zijn naam op het grote scherm al teruggezakt naar plaats 
20. Zijn maatje Fedde die eerst nog achter lag, schuift hem in de 
score voorbij, maar is niet in staat verder weg te lopen. De laatste 
250 meter. Het geschreeuw van het publiek neemt toe tot ongeveer 
een startende Boeing 747. Jelmer perst de laatste restjes energie 
op wilskracht uit zijn spieren en eindigt 2,5 sec voor Fedde Flud op 
6’57,5” Een nieuw persoonlijk record voor beide Boreasroeiers. Nadat 
de pijn is weggetrokken in de uitroeizaal volgt bij de mannen de 
voldoening over de behaalde prestatie. Dat is het leukste van de NKIR, 
hersteld van de inspanning en terugkijken op een geslaagde race.

Hierna begint de voorbereiding van Geert-Jan Borst. Geert-Jan 
roeit inmiddels al weer 8 jaar bij OSSA. Hij kwam ooit binnen 
nadat op een paralympisch scoutingevenement zijn talent voor de 
roeisport is opgemerkt. Nou dat talent heeft Geert-Jan ontwikkeld. 
Hij gaat op voor zijn zesde NKIR-titel in de categorie PR3. Naast de 
indrukwekkend brede schouders van Geert-Jan zie ik ook enorme 

torso van Cornee de Koning van roeivereniging Scaldis. Cornee is al 
jaren een vaste waarde voor het Nederlands Olympisch roeiteam. 
Cornee roeit echter in een andere categorie PR2.
Geert-Jan heeft twee tegenstander, Geert Provoost van Vidar uit 
Tilburg en Thom Kuuns van Hemus uit Amersfoort. Geert Provoost 
probeert nog een plek te veroveren in de Olympische boot voor Tokio 
2020.
Geert oogt zelfverzekerd en hij lacht veel, maar ik ken Geert beter en 
zie aan het toiletbezoek dat Geert ook nerveus is. Maar hij heeft dit 
wel veel beter onder controle dan vroeger. De heren dubbel vier met 
Geert-Jan in de boot hebben een keer deelgenomen aan de IJssel 
Regatta in Zutphen. Hierbij moesten we voor de start maar liefst 
driemaal naar de kant om Geert de gelegenheid te geven zijn blaas te 
legen.
In de wedstrijdzaal echter ziet het publiek meteen dat de kampioen 
gaat zitten. 5 titels dwingen respect af. Echter kampioen zijn is een 
overwonnen uitdaging, een kampioen blijven is  veel moeilijker, 
en Geert Provoost is vast van plan hem de titel afhandig te maken. 
Niemand weet nog dat Geert-Jan heel goed voorbereid aan de start 
verschijnt. Hij Geert-Jan heeft een plan: hard weg, rustig in het 
midden en hard op het einde. Zoals hij heeft geleerd van Maxim 
Meijerink die dit jaar uitkomt voor het Spaarne.

Snel starten en een 
spaarrekening maken van 
tijdwinst. Terug zakken naar 
steady state en vasthouden aan 
een split van 1:45. De laatste 500 
meter indelen in 10 x 5 halen 
waarbij je iedere 5 halen telt, 
wde laatste 250 meter alles eruit 
en versnellen. 
Zo ziet dat eruit:
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Na de start ziet Geert-Jan meteen een groot gat tussen hem en zijn 
tegenstanders op het display van zijn ergometer. Maar dat gat wordt 
in de eindfase van de strijd toch wel heel snel kleiner. Geert Provoost 
zet zijn versnelling eerder in en komt snel dichter bij.  De op 

de tribune verzamelde familie van Geert Jan begint hem al te knijpen.

Maar Geert-Jan voert zijn plan uit en plaatst de geplande eindsprint. 
Winst, nieuwe titel, nieuw nationaal record en maar liefst twee 
medailles vanwege 
het 30-jarige lustrum van het NKIR. Geert-Jan is een en al glimlach. 
Toch had hij last van de droge lucht in de zaal en is deze prestatie 
uitzonderlijk, maar niet zijn beste van dit seizoen.

Maxim Meierink komt binnenwandelen in de uitroeizaal. Maxim roeit 
hier voor het Spaarne en moet nog om 14:30 uur starten in het J16 
veld, licht en zwaar door elkaar. Maxim heeft zich in het afgelopen 
jaar ontwikkeld tot topsporter, en dat is aan zijn lijf goed te zien. Een 
bonk spieren. Maar in zijn categorie zitten ook jongens die al 15 kg 
zwaarder zijn, maar toch ook 16 jaar oud zijn.  
Maxim pakt iedere wedstrijd serieus aan en ook hij heeft een plan.  
Hoog eindigen en een tijd neerzetten die de bondscoaches van de 
KNRB laat zien dat hij een talent is als lichte roeier. Maxim zet ook 
trainingstijden neer waar geen andere OSSiaan bij in de buurt komt. 
Toch is zijn veld heel sterk bezet met knapen die eruit zien als halve 
kleerkasten. 
Maxim geeft alles, onder het toeziend oog van zijn ouders op de 
tribune. 
Na de finish stort hij naast de ergometer op de grond. Hij is tevreden 
over zijn prestatie, maar dit is ook niet zijn seizoensbeste tijd. Maar 
kijkt u eens naar de start, tempo 51 split tijd 1.21/500 meter, een keurig 
steady state tempo 31 en nauwelijks verval in gemiddelde tijd. Voor 
mij als toeschouwer een wereldprestatie, Maxim.

René
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SAAI ? 2019
Voor wie: Omdat er risico is voor 
“barre” weersomstandigheden en 
er stevig wordt doorgeroeid is dit 
niet een tocht die geschikt is voor 
iedereen.
Marathon of “lange” toertocht 
ervaring helpt, maar is niet persé 
noodzakelijk.

Een goede conditie en goede 
roeitechniek wel!
Als volgt de omschrijving voor 
deze afsluitende toertocht 2019. 
Dus toen Nanne mij uitnodigde 

om mee te roeien, dacht ik 
“echt niet”! Ik voldoe niet aan 
de bovenstaande omschrijving. 
Derhalve na een lange e-mail 
wisseling met de toercommissie, 
waagde ik deze sprong in de C4. 
Samen met mij nog 20 anderen, 
de maximale deelname!
Geheel overdressed… (het was 
tenslotte mijn eerste lange 
toertocht in onvriendelijk weer)  
barstte de gezelligheid die 
ochtend al los in de kantine. 
Zelfgemaakte appeltaart 
met koffie/thee. Daarna de 
botenwagen vullen en rijden 
maar.
De start was bij de Wormerveerse 
roeivereniging “De Zaan “. We 
werden hartelijk ontvangen.
Gezamenlijk met vlijt en passie 
werden de boten geriggerd en te 
water gelaten. 
Het uitzicht bij het vlot was mooi 
met zijn roze kleur en de molens 
op de achtergrond. De Zaanse 
schans.

En zo heb ik een hele tijd om 
mij heen gekeken terwijl ik in 
de boot zat. Opvallende silo van 
Lassie en andere pakhuizen. Een 
indrukwekkende omgeving om op 
het water te zijn.
Er stond nauwelijks wind en de 
temperatuur was prima.
Al gauw volgde de wisseling van 
de stuurman/vrouw. Die kwam als 

een verrassing voor mij: op het 
water wisselen! Dat ging goed, 
zo laag mogelijk blijven en niet 
wiebelen. 
Na circa 18 kilometer was er een 
pauze in het landelijke dorpje 
Schermerhorn, in de kroeg naast 
de kerk. Daar had men al op 
ons gerekend. Hier zette zich de 
goeie stemming voort met warme 
chocomel, tosti’s en broodjes 
kroket. Even bijwarmen om nog 
dat laatste stukje van de totaal 
34 kilometer af te maken via de 
Mijzenpolder naar Ursem langs de 
Huijgendijk. Zo, weer “thuis”.
Boten opruimen en douchen. 
En die laatste was koud, echter 
stond er in de kantine genoeg 
eten en sterke drank om weer 
warm te worden.

Een aantal Ossianen zijn meteen 
terug gereden om de botenwagen 
op te halen.
Het was een topdag, een uitje, 
alsof je op vakantie bent met hele 
fijne mensen! 
Bedankt toercommissie, voor het 
organiseren. Ik ben blij dat ik ben 
gevraagd om mee te gaan.
Ik heb nog een leuk filmpje 
gemaakt en deze op de 
Facebookpagina van onze 
roeivereniging gezet.

Groet Nicole

Toertochten
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Toertocht in het Oosterdelgebied

Op zaterdagmiddag 5 oktober stond de Oosterdeltocht op het 
programma.
Van de roeivereniging de Kogge uit Onderdijk waren 3 roeiers 
gekomen.
Roeivereniging OSSA had 8 roeiers die deze tocht wilden roeien.
Om 13.15 dronken we eerst een kopje koffie.
Daarna volgde een enthousiaste beschrijving van de tocht.
Arie had zijn huiswerk goed gedaan.
Zelfs de indeling van de 2 C4-en stond al op papier.
We hadden er allemaal zin in want het was prachtig weer, de zon 
scheen regelmatig en er werden zelfs wat warme kledingstukken 
uitgetrokken.
De boten lagen snel in het water.
Op naar de sluis waar de brugwachter zijn maaiwerk liet wachten om 
de sluis te bedienen. In de sluis ging het er rustig aan toe.
Toen naar de Broekerveiling en een mooi stukje door Boek op 
Langedijk.
Onderweg was Arie de grote bekende; vele mensen groetten hem.
We passeerden een paar schuiten en natuurlijk een rondvaartboot.
Onderweg vertelde Arie nog het een en ander en hij wees de 
kleuterschool aan waar hij en Nanne nog op gezeten hadden.
Daarna roeiden we tussen de eilandjes door.
En opeens zaten we tussen de enorme grote huizen die allemaal aan 
het water liggen. Dat maakt de tocht erg afwisselend.
We roeiden nog een extra lus om daarna via de kippen bij een 
bootoversteekplaats te komen.
Samen haalden we de boten uit het water, tilden ze over de dijk 
om ze in de vaart weer te water te laten. 
De laatste 5 km ging nog prima.
Bij het verenigingsgebouw hadden we nog een gezellige nazit.
Bedankt Arie het was weer prima voor elkaar.
        
Wendy Bakels (De Kogge)

www.decokaydirkmaat.nl
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Bak-training Berlage D8 
en H8 op 15 december

Bak-training is een must voor 
elk respecterend roeiteam, hoe 
beginnend of gevorderd zij 
ook zijn. Werken aan houding 
en roeihaal zonder afgeleid te 
worden door balansverstoringen 
van de boot. Voor de meesten van 
ons is dit een nieuwe manier van 
trainen.
Evelien wilde dit graag 
organiseren en ons daarbij 
coachen. Dus zondagochtend 15 
december om 7.30 uur zaten we 
in de trein (je moet er wat voor 
over hebben), in goede school-
reis-stemming, vol verwachting 
en nieuwsgierigheid op naar 

roeicentrum Berlage voor een 
training van 9.00 tot 11.30 uur. 
Met Evelien, Wini, Hilda, Stella, 
Saskia, Noortje, Bianca, Mirjam, 
Nicolette, Tinie, Annemiek, Nancy, 
Hans, Rob, Henk, Peter, Kristian, 
Simon, Ronald, René en ik. Helaas 
kon niet iedereen van beide 
teams vandaag aanwezig zijn en 
was Siebo ziek.
Het was prachtig om aan te 
komen bij Berlage en al vele 
ploegen actief te zien op de 
Amstel. Wat een heerlijk rustig 
roeiwater….. (tenminste, zo 
oogde het) en wat roeit iedereen 
hier mooi. 😊
In een bak kun je je mind/
muscle connectie eens goed 
onder de loep nemen: wat doe 
ik en wat kan ik doen om mijn 
haal te verbeteren, zodat de 
ploeg als geheel vorderingen 
gaat maken. De bak is dus 
een geduldig hulpmiddel om 
een eigen foutenanalyse/
aandachtspuntending te maken, 

zodat je jezelf leert coachen.
Voelen hoe hoog en hoe diep de 
aanhaal-/wegzet-hoogte is.
Om kromme ruggetjes te 
corrigeren en goed bij je 
borstbeen uit te pikken, mits 
jouw borstbeen dan niet tot op je 
kruis is gezakt. 😊
Evelien gaf duidelijke en 
beeldende instructies, zoals 
niet over je riem kotsen bij de 
uitpik…..
Stella legde het één en ander 
op film vast en hielp Evelien 

met René, Ronald en mij bij het 
“kneden” van de roeiers; elk 
half uur 4 nieuwe roeiers. En een 
half uur is echt genoeg om alle 
informatie te mind-muscelen, 
poeh. 
Gelukkig konden we tussendoor 
en achteraf nog even bijtanken 
met koffie en lekkers (dank Wini 
en Mirjam!), zodat we om 12 
uur moe maar voldaan van de 
vele indrukken weer in de trein 
konden stappen.
Voor sommige teams is het 
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In het blad roei staat een advertentie van een boek over de 
ontwikkeling van de roeiboot. Zoals je kunt zien staat Simon Davids 
met zijn bedrijf Macboat er ook in. 

doen van een high-wine 
een aantrekkelijke vorm van 
teambuilding, maar deze bak-
training met z’n allen is ook een 
mooie vorm om je team beter te 
leren kennen en je techniek  te 
verbeteren.
Het smaakt naar meer en hopelijk 

kunnen we het over een half 
jaar nog eens doen, ook voor 
de afwezigen van deze dag. 
Dank Evelien, voor deze mooie 
ervaring!

Stephanie
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Dubbelinterview
Dubbelinterview met Valentijn en Wouter van 
Mispelaar op 7 december 2019

Valentijn (47) is getrouwd en heeft 2 kinderen: Wouter (15), die ook bij 
OSSA roeit, en Lotte (14), die doet aan kickboksen. Ze wonen nu een 
jaar of 10 in de Twuijverhoek in Sint Pancras.
Valentijn werkt bij Shell als consultant. Hij geeft advies voor LNG 
(vloeibaar aardgas). 
Acht jaar terug werd in Qatar een fabriek opgestart en was er hulp 
nodig om alles op de rails te krijgen. Het hele gezin verhuisde naar 
Qatar, waar Wouter en Lotte naar de internationale school gingen. 
Na vier jaar was het contract af en ging Valentijn weer bij Shell in 
Nederland werken. 

Valentijn sport al zijn hele leven. Vooral hardlopen is favoriet. Dit jaar 
en vorig jaar liep hij de Dam tot Damloop. In de zomer, als het mooi 
weer is, dan gaat hij op zijn racefiets naar zijn werk in Amsterdam. In 
de winter doet hij twee keer per week aan bootcamp bij zijn werk.
In Qatar deed hij ook bootcampachtige dingen. In de compound 
waren heel veel sportfaciliteiten, waaronder ook een zwembad. Ze 
konden overal aan mee doen. Ze waren daar als workout met z’n 
vieren aan het kickboksen.

Valentijn kwam in aanraking met roeien toen hij kwam kijken bij de 
roeiwedstrijden van Wouter. Dit jaar is hij lid geworden van OSSA. 
Hij kwam in een leuke, enthousiaste beginnersgroep. Dat schept 
een band. Ze roeiden samen de beginnerswedstrijd in Purmerend. 
Volgend jaar april gaan ze de AA-race roeien. Die is iets uitdagender. 
Ze beginnen in januari met de training.

Het leukst bij OSSA vindt Valentijn de sfeer binnen de vereniging: 
lekker ongedwongen.
Hij roeit voornamelijk in een C2 of C4. C1 vindt hij ook leuk. 
Wat Valentijn nog moeilijk vindt, is dat je je overal tegelijk op moet 
richten. De techniek is zo verschrikkelijk moeilijk. Die kun je blijven 
verbeteren.

Wouter deed in Qatar heel veel verschillende sporten, o.a. recreatieve 
badminton. Terug in Nederland deed hij korte tijd aan crosstraining 
en kickboksen.
Anderhalf jaar geleden zag zijn moeder een advertentie van de open 
dag in de krant. Ze gingen er heen en Wouter werd lid van OSSA. Hij 
startte met de jeugdbeginnerscursussen. 
Wouter vindt het roeien leuk. De sfeer is ook heel leuk met de andere 
jeugd. Ze trainen op donderdagavond en op zaterdagochtend.
Wouter roeit in allerlei soorten boten. Het liefst in een gladde 4 of in 
een C1. Dat is lekker rustig.
Hij doet mee aan wedstrijden in de gladde 4. Met een vast team. Er zit 
wel leeftijds- en lengteverschil in de boot, maar dat geeft niet.
Ze deden mee met de DinHo en met de AA-race. De AA-race wonnen 
ze (het andere team was niet op komen dagen), en ze behaalden een 
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OSSA JEUGD
DiNHo 

Op 12 november gingen we met jongens 15-16 naar de 1e DiNHo 
roeiwedstrijd. Het was even wennen aan elkaar. Dit jaar roeien we 
ook in glad materiaal. En de stuur achter de boeg was helemaal een 
nieuwe ervaring. Top gedaan mannen en succes met de training voor 
de volgende wedstrijd.

Nancy

goede tijd. Wouter moet nog werken aan het snoeken. Daar had hij 
tijdens de wedstrijd ook last van.

Wouter zit op het Murmellius, in de vierde van het gymnasium. Hij 
vindt het daar leuk. Hij heeft de pakketten NG (natuur en gezondheid)
en NT (natuur en techniek) gekozen.
In zijn vrije tijd leest hij heel veel. Van alles, maar vooral fantasy. Voor 
school moet hij literatuur gaan lezen, maar dat vindt hij geen straf. 
Hij vindt het ook leuk om een beetje te gamen.

Valentijn en Wouter, bedankt voor het gesprek!

Lida



15 Henry Vermulst
22 Aldert Fens
23 Gerard Touw
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
02 Hans Kniestedt
02 Hilde Boon
03 Michiel Dudink
03 Petra Beunder-de Wit
06 Ronald van der Does
08 Dominique Does
15 Geert Jan Borst
18 Daan Koorn
20 Moniek Binnewijzend
28 Jelmer Cnossen
29 Henriette Kunis

Verjaardagen

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
26 Richard Cabri
27 Mark Veldman
31 Thomas van der Ben

Juni
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
19 Linda Cabri-Kuijper
20 Saskia van der Does
23 Gonnie Pater
30 Jan Boon

Juli
06 Max Siskens
08 Ruben Veldboer
11 Lida Bekker
13 Paul Pronk
13 Pawel Lukasiak
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DiNHo 2

De tweede wedstrijd is ook al gevaren 
bij Tromp in Hilversum. Helaas was 
Pepijn geblesseerd en heeft Pien van de 
Alkmaarsche ingevallen. Bedankt Pien. Hier 
zijn geen foto’s van maar wel een filmpje 
op facebook.
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De cluburen 
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. 

Evenementenkalender

 

 

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

Datum Evenement Omschrijving

Evenementenkalender  t/m 11 23 mei 2020

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.1-2020 dient de kopij uiterlijk 7 maart  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:
Advertentie in het clubblad 4 maal per jaar + banner op de website.
Binnenpagina:     heel   € 125,=
                            half   € 70,=
                            kwart         € 37,50,=
Adverteren op de buiten(achter)pagina: 
                            half   € 79,00,=
Adverteren op onze website www.rvossa.nl is ook mogelijk.  
Prijzen op aanvraag via voetenbord@rvossa.nl

Nummer 148, redactie het Voetenbord
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5 jan OSSA Nieuwjaarsreceptie

11 jan Open jeugd ergometer wedstrijden Michiel de Ruyter, Uithoorn 

13 jan Bestuursvergadering

4 mrt Bestuursvergadering

29 mrt Openingsbrunch OSSA 12:00-14:00

4 apr Weerribben Wieden marathon  53 km Steenwijk

11 apr Hart van Holland marathon 90 km Utrecht

13 apr Open dag OSSA OSSA 14:00-16:00

17 apr ALV voorjaar 

19 apr AA-Race Wedstrijd 4 km Alkmaar

19 apr Amstelmarathon 50 km Amsterdam

17 mei Spaarne Lente race Wedstrijd,  2/4.5 km Heemstede

22-23 mei Elfsteden roeimarathon 200 km Friesland
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Zwangerschapsfotografie
 onder water

www.remorascuba.nl

Weightless, 
like an unborn child…
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