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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,

Ondertussen is de zon gaan schijnen en dat is te 
merken aan alle aangeleverde artikelen en foto’s. 
Dit zorgt voor heel wat leesplezier deze zomer.

De bollentocht, de openingsbrunch, 11 steden roeimarathon, 
Weerribben roeimarathon. Een kerkboottocht in Sneek waarvan een 
mooie foto de voorkant van Het Voetenbord siert.
We hebben ditmaal zelfs twee keer een dubbel interview, met Saskia 
en Ronald van der Does en met Evelien Huis in ‘t Veld en Hilde Boon.

Veel lees- en kijkplezier!

De redactie: Tinie, Lida, Tom en 
Saskia

Woordje van de voorzitter  
 
Rust
De slijmbeurs in mijn linkerschouder is 
ontstoken. Er zit nog steeds veel vocht in. 
En dat na een injectie, een beetje fysio en veel 
rust. En nog meer rust. Dat betekent dat ik dit 
jaar vrijwel nog niet heb geroeid. Ik was even 
begonnen met de boord-1 instructies maar die 
heb ik moeten staken. Helaas. 
Wel ben ik regelmatig bij OSSA. Meestal op donderdagavond voor 
de basiscursisten, maar ook regelmatig voor een bespreking. En ook 
nog voor een filmopname. Deze film is gemaakt voor de promotie 
van de Rabo Verenigingsondersteuning. Anne Meijer en ik hebben 
tijdens de opnames vragen beantwoord, o.a. over de wijze waarop de 
Verenigingsondersteuning ons heeft geholpen met de plannen voor 
ledenwerving en met onze nieuwbouwplannen. Door de filmploeg 
zijn ook opnames gemaakt van het roeien. Het was toen prachtig weer 
en behoorlijk druk op het vlot met jeugd en basiscursisten. 
In oktober/november kunnen we op een Rabo Verenigingsavond zien 
welke opnames ze hebben gebruikt en hoe ze alles aan elkaar hebben 
geknipt en geplakt. 

Overigens: onze nieuwbouwplannen hebben we met de 
buurtbewoners besproken. Zij waren enthousiast over het ontwerp. 
Met de gemaakte opmerkingen kunnen we rekening houden bij het 
definitieve ontwerp. Het ontwerp willen we nu met de welstand 
bespreken en indienen voor een vergunning.
Met de ledengroei gaat het goed. De basiscursus is begonnen met 14 
leden. Slechts enkelen hebben afgehaakt. De nieuwe leden hebben 
veel plezier in het roeien en hebben zich direct aangemeld voor de 
BBQ. Daar hopen zij hun basispermissie uitgereikt te krijgen en kennis 
te maken met de andere leden van OSSA. 
Komen jullie ook allemaal?

Linda, Hans, Nel, Nancy, Anne en ik hebben samen de STOP voor de 
Sponsorfietstocht van Stichting Nut/Omnisport georganiseerd. 
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Het tappen van 900 koppen koffie/thee in tijd van 1,5 uur was 
de grote uitdaging. Mede door de inzet van veel leden en de 
koffiezetmachines met 8 grote koffie- en thee-kannen van Bravilor 
(geregeld door Jan de Visser) is succesvol verlopen. Tijdens de STOP 
werd er door de ladies van Barbershop Singing Heerhugowaard 
gezongen. Hiervoor moest ’s morgens de tent worden opgezet toen de 
regen met bakken uit de lucht viel: extra dank voor de doorzetters die 
dat hebben gedaan!
Ook dank voor de jeugd die wel heeft meegedaan met de fietstocht 
waarvoor we weer €300 hebben opgehaald. De STOP heeft ons ook 
zo’n €600 opgeleverd.
De Rabo Clubkascampagne heeft €378,02 opgeleverd. Minder dan vorig 
jaar. We hopen dat er volgend jaar meer leden gaan stemmen!

Na deze voorjaarsdrukte ga ik verder met rust houden. Jullie roeien 
toch gewoon verder? Toertochten, en toch ook weer eens een 
marathon?

Mede namens het bestuur, Henk Bekker.
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Diverse roei- en andere activiteiten

De uitslag van de 
Rabobank clubkas 
campagne

Op dinsdag 18 juni was de 
bekendmaking van het bedrag 
dat op de cheque van de Rabo 
clubkas campagne stond. 
De uitslag werd bekend gemaakt 
in het AFAS-stadion.

Dankzij  de stemmen van 
van 82 OSSA-leden wordt 
er 378,02 euro op de 
OSSA-rekening gestort.

Alle stemmers: hartelijk dank!!!

 

Permissies

Geslaagd voor boord 1: Mirjam, Christian Peter Damkat en Bianca.
Geslaagd voor stuur 1: Winnie en Nicole.
Gefeliciteerd allemaal!
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Koningsspelen met 
basisschool De Paperclip 
bij RV OSSA

Moniek en ik zijn op 12 april 2019 
om 08.30 uur aanwezig.
Nu eerst koffie en thee zetten, 
boten klaar leggen.
Echter daar komen al kinderen 
aangerend. We heten 
leerkrachten en leerlingen 
welkom. Voorzien vrijwilligers 
en leerkrachten van koffie en 
we verdelen de leerlingen in 
groepjes. 3 groepjes van 10 
kinderen.
De ene groep gaat de boten 
buiten leggen en een stukje 
roeien, de tweede groep gaat in 
de werkplaats op de ergometers 
en de derde ploeg gaat in de 
fitnessruimte aan de gang met 
de instructeurs van Thom van 
Straten Sport, Michael en zijn 
vriendin.
De zon schijnt, maar de wind is 
koud, dus de kinderen houden 
hun dikke jassen aan in de boot. 
Sommige leerlingen hebben zo 
de slag te pakken  tijdens het 
roeien, anderen zwaaien met de 
riemen door de lucht. Maar een 
rondje varen lukt altijd.
Er wordt gewisseld van activiteit, 
er wordt gerend, intensief 
geluisterd naar aanwijzingen en 

zelfs de leerkrachten doen een 
poging om mee te roeien.
De kinderen vinden het leuk 
om eens volledig uit hun 
comfortzone gehaald te worden 
en doen dan ook enthousiast 
mee.
Na een glas limonade, veel 
koekjes en een boterham, stapt 
iedereen weer op de fiets richting 
school.

Onze vrijwilligers ruimen 
de spullen weer op en zijn 
inmiddels verkleumd door de 
noord oosten wind. Na een 
laatste bak koffie gaat iedereen 
tevreden huiswaarts, terwijl 
Christiaan en Ronald nog even 
gaan oefenen voor de AA race die 
14 april plaatsvindt. Een rondje 
Weerribben hebben zij inmiddels 
in de benen, deze doorzetters.

Dank aan alle vrijwilligers van 
OSSA en Thom van Straten Sport 
die deze sportactiviteit voor 
de leerlingen van de Paperclip 
hebben mogelijk gemaakt!!! En 
ook dank namens de Paperclip.

Moniek en Anne
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Open Dag bij RV OSSA op 
7 april 2019
 

Het weer: De lucht is blauw, de 
zon schijnt, noord oosten wind, 
windkracht 2-3.
Dit is wat je wenst bij een Open 
Dag. De eerste ploeg vrijwilligers 
komt gestaag binnen lopen. 
Koffie en thee worden gezet.
Hans en Nel Douwstra staan op 
hun post. Ze zijn niet ingedeeld 
om te helpen i.v.m de verjaardag 
van Hans. Echter de verjaardag is 
vrijdag al gevierd. En op zondag 
staat er een afspraak gepland met 

de fietsclub Omnisport. 
Dus zijn ze er, zoals altijd, zoals 
we gewend zijn. De fietsers 
hebben een pitstop bij RV OSSA. 

De vrijwilligers zetten tafels, 
stoelen en ergometers buiten en 
ze leggen boten op het water 
klaar. Statafels in de loods en op 
het vlot. Flyers en formulieren 
worden klaargelegd. Het 
“feest”kan beginnen. 
Belangstellenden komen 
aanfietsen. Ook vrijwilligers die 
niet zijn ingedeeld nemen plaats 
in een boot, leiden mensen rond, 
of doen voor hoe de ergometer 
werkt.
En er worden 
aanmeldingsformulieren 
ingevuld.
De tweede ploeg  vrijwilligers 
meldt zich. Geweldig al die 
inzet en dat enthousiasme. 
Onvermoeibaar worden zaken 
uitgelegd. Belangstellenden
worden aangemoedigd om in een 
C4 te stappen. Ze vinden het leuk 
of eng, en zijn verbaasd dat je 
aan zoveel dingen tegelijk moet 
denken. Het lijkt zo makkelijk, 
maar veel oefenen leidt tot roeien 

en sportief buiten bezig zijn!
De wind trekt aan, de boten 
worden weer in de loods gezet, 
alles wordt opgeruimd en na een 
laatste drankje vertrekt eenieder 
huiswaarts.

Dank aan alllen die enorm hun 
best deden om van deze Open 
Dag een succes te maken.

Nancy en Anne
Promotiecommissie.
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Dankwoord

Ik wil graag iedereen bij OSSA bedanken voor de steun, de lieve 
woorden, de omhelzingen, de kaartjes en de e-mails, verstuurd 
naar aanleiding van het onverwachte acute overlijden van mijn 

zoon Maarten.

Groet,

Peter Sleutelberg 

Wat een werk allemaal 
Op 24 maart was de traditionele 
openingsbrunch.
Het was fantastisch weer en er 
was lekker veel activiteit op het 
water. Grappig om te zien hoe 
elke lente de vereniging van een 
klein groepje werkbijen in de 
winter, plotseling verandert in 
een grote gonzende  bijenkorf! 
Na het clubuur kon je zo 
aanschuiven.

De brunch is bedoeld om het 
roeiseizoen in te luiden en hoe 
kan je dat beter doen dan met 
lekker eten. En lekker eten, dat 
kon zeker. De organisatie had 
flink uitgepakt. Er waren allerlei 
lekkernijen klaargemaakt, 

eitjes gekookt, koffie gezet, thee getrokken, kortom: het leek wel 
een paasontbijt. En omdat Pasen laat valt dit jaar, ideaal om in de 
voorjaarsstemming te geraken.

Ik had het al eerder over een gonzende bijenkorf. Deze keer ging het 
een stuk verder dan dat. Het OSSA clublied beleefde zijn première en 
werd, eerst schoorvoetend, later uit volle borst, meegezongen! De 
tekst staat in het vorige clubblad. Het is op de wijs van “Kaap’ren 
varen”. Een lastige wijs, maar de tekst zit ritmisch goed in elkaar, dus 
daarom was het toch makkelijk te zingen (na oefening).

Laten we hopen op een mooi roeiseizoen met veel fijne toertochten, 
marathons en wedstrijden, waar we dit lied vaak ten gehore kunnen 
brengen (of niet). En laten we ook hopen op een flinke aanwas van 
nieuwe leden, die allemaal van de geweldige roeisport gaan genieten!

Het woordje van de voorzitter moesten we, wegens wintersport, 
helaas missen, maar Linda wist op zeer bondige wijze de zaak aan 
te kondigen. Ook werd Mirjam in het zonnetje gezet voor al het werk 
dat ze de afgelopen jaren in de activiteitencommissie heeft gedaan.
Ik sta er elke keer weer van te kijken hoeveel werk de commissie 
iedere keer weer verzet om dit soort bijeenkomsten mogelijk te 
maken. Ik hoop dat ze het volgend jaar weer doen. Het scheelt toch 
een ontbijtje maken!

Mark
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Sponsorfietstocht van 
Stichting Nut/Omnisport 
op 15 juni 2019

Na maanden van voorbereiding 
was het eindelijk zo ver: de 
Sponsorfietstocht georganiseerd 
door Omnisport en Stichting Nut 
stond zaterdag 15 juni op het 
programma. Met als klap op de 
vuurpijl de koffiestop bij OSSA! En 
tussendoor hadden we die dag 
ook nog een Open Dag. Kortom: 
volle bak!
Wat een prachtige, zonnige dag 
had moeten worden, begon 
helaas met donderwolken en 
bakken water uit de lucht… 
Jeetje, wat zag ik de bui 
(letterlijk) hangen toen ik die 

ochtend opstond…. 
In de stromende regen hebben 
we met z’n allen de partytent 
opgezet, want ja, het zangkoor 
moest natuurlijk wel droog staan! 
Tussen het klaarzetten van de 
koffiezetapparaten, met grote 
dank aan onze Bravilor-man 
Jan de Visser en onze Waterrijk 
(voorheen Duizend Eilanden) 
-vrouw Lida Bekker, vonden Mark 
Veldman en Ruben Veldboer ook 
nog even tijd om de dakgoot te 
vegen. En vol goede moed werd 
snel en efficiënt een complete 
koffiecorner inclusief zithoek uit 
de grond gestampt. Al met al 
dus nog een hele prestatie in de 
vroege ochtend, maar we  
stonden er!

Ruim 800 fietsers deden onze 
soos aan. Wat een opkomst, 
ondanks het barre weer. De 
geur van regenpakken verdwijnt 

vermoedelijk nooit meer uit het 
parket, maar dat is slechts een 
klein detail. De fietsers waren 
zienderogen blij met hun warme 
kop koffie of thee of bruisend 
frisje. En het koor gaf net dat 
stukje joligheid wat tijdens deze 
barre fietstocht broodnodig was. 
Vele bekers zijn er doorheen 
gegaan en we hebben geen 
moment stil gezeten, maar wat 
een dag!
Deze ochtend kenmerkte vooral 

onze saamhorigheid. Ongelooflijk, 
wat stond ik weer versteld van 
de goede sfeer binnen onze 
club. Iedere vrijwilliger stond 
zijn mannetje. Van muziek tot 
bardienst, de boodschappers 

en de stempelaars… echt een 
club om trots op te zijn! En 
het klopt; als het materiaal 
aanwezig is: ongeacht de 
weersomstandigheden,  
OSSA-troepen regelen het wel! 
Iedereen die heeft geholpen 
deze dag; ontzettend bedankt! 
Een mooie verdienste voor onze 
vereniging, zowel op financieel 
gebied (opbrengst voor OSSA zo’n 
600 euro) als voor onze moraal en 
het warme dat ons bindt!

Groet Linda
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Marathon roeien

Weerribben marathon

Op zaterdag 6 april zijn we 
met één C4 boot van OSSA naar 
Overijssel gegaan om daar de 
Weerribben marathon te roeien. 
ARZV heeft meegelift met een 
C2. Twee jaar geleden was deze 
marathon voor mij de vuurdoop 
wat betreft marathon roeien en 
heeft mij enthousiast gemaakt dit 
vaker te doen. 
Afgelopen jaar is het er helaas 
niet van gekomen om een 
marathon te roeien, wat ik 
stiekem toch wel gemist heb. Dit 
jaar hoop ik er weer een aantal te 
gaan roeien. De eerste is achter 
de rug en heb net als de eerste 
keer genoten van het roeien in 
die omgeving.
 
Goed gezelschap helpt daar 
natuurlijk ook bij. Samen met 
Ronald, Kristian, Peter Damkat, 
Eloy en mijzelf zijn we de 
tocht om 9:35 gestart in de 
Ammerswiel. Dick heeft op laatste 
moment helaas af moeten zeggen 
door een blessure. Gelukkig kon 
Eloy invallen en zo konden we 
met een complete boot starten.

De weersvooruitzichten zagen 
er fraai uit. Het was niet heel 
zonnig, maar wel ideaal roeiweer. 
De route was aangepast, omdat 
er teveel wind verwacht werd. 
Uiteindelijk viel het mee met de 
wind. Door de aanpassing was de 
route wat mij betreft wel net wat 
makkelijker in je hoofd te krijgen. 
Daar ben ik zelf niet zo’n ster in, 
maar gelukkig hadden we Peter, 
die de route volgens mij bijna 
blind kon varen. Erg handig af 
een toe een geheugensteuntje te 
krijgen bij het sturen. Ondanks 
dat helaas toch nog stukje 
verkeerd gegaan en 3 km extra 
geroeid. Om 16:09 kwamen 
we over de finish. Uiteindelijk 
hebben we de tocht in een nette 
6:35 uur volbracht. 
 
Ik heb er weer een voldaan 
gevoel aan over gehouden. 
Mannen bedankt voor de mooie 
roeidag! Peter ook bedankt voor 
het gezelschap in de auto op de 
terugweg. Ronald bedankt voor 
de organisatie. 
 
Vriendelijke groet,
Mirjam
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Elfstedentocht 2019

Datum: 
17 juni 2018

Wat is dat toch met die 11 steden 
in dit land? Je hoeft het alleen 
maar te roepen en de harten 
van die Hollanders beginnen al 
sneller te kloppen. We hopen elk 
jaar weer op een koude winter, 
zodat we de elf steden kunnen 
gaan schaatsen. Maar helaas 
blijven echte winters uit en er 
is maar weinig hoop dat dit nog 
gaat gebeuren. Maar er is 1 ding 
zeker: de roei elf steden gaat 
gewoon door. 
Dit jaar alweer de 34ste editie 
met maar liefst 107 teams aan 
de start om in 24 uur de 200 km 
te gaan roeien. De bezetting: de 
meesten doen het met teams 
in estafettevorm, sommigen 
zelfs integraal. Onze versie: 
een estafetteploeg die het eco 
doet. Dus geen auto’s tijdens de 
marathon, maar fietsen tussen 
de wissels door. 

Volgens het “OSSA” schema 
krijgt elke roeier een stukje te 
roeien, te fietsen en te sturen. 
Gemiddeld wordt er door elk 

persoon ongeveer 30 à 35 km 
geroeid, 50 km gefietst en voor 
de rust ongeveer 20 km gestuurd. 
Er zijn 3 teams. Elk team heeft 
een traject en kan tussen de 
trajecten tijd nemen om uit te 
rusten en zelfs te slapen.

Slapen tijdens de Elf steden! 
Jazeker: team 1 doet dit in luxe 
stijl in iets van een BB. In IJlst 
staat een tent waar eerst team 
3 kan rusten van ongeveer 
vrijdagavond tot een uurtje of 
04:00 in de ochtend, waar dan 
aansluitend team 2 kan rusten tot 
ongeveer een uurtje of 08:00.

Vrijdag om 10:15 zijn de eerste al 
in de soos. Ja, ze kunnen het niet 
laten. Het kriebelt, je bent klaar 
en dus maar op naar de soos. 
Vertrek om 11:30, dus ruim 

de tijd om af te riggeren en 
alle benodigde spullen te 
verzamelen. Toid zat om nog een 
bakkie te doen. De eerste auto’s 
gaan op weg naar IJlst om bij de 
Fierljepvereniging de tent op te 
zetten. De botenwagen gaat nog 
even langs Schagen om daar een 
boot op te pikken van “De Kop” .

Dit jaar roei ik mee in team 3. 
Ik roei samen met Peter, en 
de dames Monique en Nancy 
wisselen ons in de etappe 
af. Nadat we in IJlst de tent 
hebben neergezet, rijden we 
de auto naar Leeuwarden. 
Fietsen uitladen en op naar 
roeiverenging de Wetterwille 
waar we met het hele team 
verzamelen. 

Er wordt nog druk aan de boot 
gewerkt. Alles moet op orde zijn 

voor de inspectie. De riggers 
worden bekleed met plastic om 
zoveel mogelijk eventuele golven 
buiten de boot te houden. 

Extra drijfvermogen onder de 
roeibanken, een elektrische 
lenspomp en verlichting voor de 
nacht. Aan alles wordt gedacht. 
Ook ontbreken er de verplichte 
3 zwemvesten voor de oversteek 
over de meren niet.

In de loop van de middag is alles 
klaar en is het wachten op de 
keuring waarna we naar de start 
kunnen oproeien. 

Om 17:30 kunnen we het niet 
laten en stappen Ronald, Mark 
en Stephanie in om de boot naar 
de start te roeien.
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De start zelf begint om 19:00. 
Daarna start elke 30 seconden 
een boot. De start is een hele 
happening. Er zijn veel boten 
op het water: 107 dit jaar. Er is 
muziek en veel gezelligheid.
Om 20:18 zijn we dan gestart. 
De boot gaat eerst naar Dokkum. 

Ons team, team 3, is voor de start 
al gaan fietsen naar IJlst. Pff nog 
een heel eind zo met die wind 
tegen erbij. Na een paar uurtjes 
tegen wind geploeterd te hebben 
zijn we in Sneek aangekomen.
Tijd om wat te gaan eten. Op 
aanbevelingen van Dick zijn we 
bij de Walrus gaan zitten. Super 
gezellig!  Na het eten is het nog 
een klein stukje naar de tent. 
Aldaar aangekomen nog even 
gezeten en doucheje gepakt. Zo ff 
rust tot ongeveer uurtje of 04:00. 

We besluiten dan ook al snel om 
maar wat te gaan slapen.
04:00: de wekker gaat en we 
staan op. Team 2 moet nog ff 
een stukje roeien, dus nog even 
tijd voor eten en kop koffie en 
thee. Uiteindelijk wisselen we 
om 05:30 met team 2 om het 
zuidelijk deel van de tocht te 
gaan beginnen. Eerst mogen de 
dames roeien tot aan Woudsend. 
Het is nog vroeg en de wind is 
tot nu toe nog redelijk blijven 
liggen. In Woudsend nemen 
Peter en ik de boot over om deze 
over het Slotermeer te roeien 
via Sloten naar Balk. Helaas, de 
wind is er ook weer en het is nog 
een hele toer om de boot over 
het eerste stuk van het meer te 
krijgen. Met de stuurmanskunst 
van Nancy lukt het om de boot 
aardig droog in Sloten te krijgen. 

Vanuit Sloten verder het meer 
weer op naar Balk. Hier weer 
wisselen. Na wat korte wissels 
nemen Monique en Nancy de 
boot over in Galamadammen om 
deze naar Stavoren te roeien. 
Pff, ze hadden het zwaar. Een 
beste wind die ook nog eens 
pal west stond, waardoor ze 
het hele stuk pal tegen wind 
moesten roeien. Het zijn van 
die momenten waarop je denkt: 
waar ben ik aan begonnen. 
Aangekomen in Stavoren 
eindelijk de wissel. Peter en ik 
nemen de boot weer over. Na 
wat korte stukken geroeid te 

hebben zijn we uiteindelijk in 
Parrega aangekomen waar ploeg 
2 alweer staat te trappelen om te 
gaan roeien. 

Dit jaar helaas geen kruisje. 
Met een tijd van ongeveer 24:24 
uur waren we net te laat. Wel 
hebben we de tocht volledig 
geroeid en hebben we ervan 
genoten. De Elf steden is geen 
doel maar een belevenis die 
je niet mag missen. Een hele 
opgave, waarbij plezier voorop 
staat. Iedereen was enthousiast 
en we willen volgend jaar graag 
weer mee doen. 

Lijkt het je ook wel wat? 
Geef je op. We beginnen meestal 
begin maart met organiseren en  
trainen. 

Ronald
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Toertochten

Kerkboottocht in Sneek

Zaterdagochtend 18 mei 
verzamelen we bij OSSA. Niet 
voor het clubuur – dat had qua 
tijd ook gekund – maar voor een 
toertocht. Mijn eerste toertocht 
en meteen een hele dag uit. Ik 
heb er zin in!
In Sneek worden we hartelijk 
ontvangen bij roeivereniging De 
Geeuw met een bakkie en een 
stuk oranjekoek. Een praatje, wat 
uitleg, zo nodig omkleden en 

dan de boot tevoorschijn halen. 
Wat een ding! Er zijn heel wat 
mensen nodig om die te water 
te laten. Als alles en iedereen 
klaar is zetten we uit en varen 
we weg. Hierbij is er voor mij 
nóg een primeur: boordroeien. 
Dat gaat al snel best aardig. Met 
het zonnetje erbij zit ik heerlijk. 
Breed water, wat smaller water, 
open water waar tijdens een 
korte stop de vliegen ons binnen 
no-time hebben omsingeld… 
Ondertussen ben ik gestopt 
met roeien en zit ik voorop de 
boot, want ik voel me flink 
misselijk. Gelukkig roeien er nog 
steeds 13 mensen en word ik in 
die zin niet gemist. Iedereen 
reageert begripvol en zorgzaam. 
Het is sowieso een fijne groep 
mensen bij elkaar. De sfeer is 
heel ontspannen. Met mijn 
gezicht in de vaarrichting zakt 
het misselijke gevoel langzaam 
weg. Als het tijd is voor de lunch, 
heb ik ook weer een beetje trek 
in eten. Wat is dat lekker zeg! 
En heel gezellig ook trouwens. 
Voor de liefhebbers komen de 
borrels op tafel. Op een gegeven 
moment gaan we maar weer 
eens terug naar de boot, want 
de tijd vliegt en er is een omslag 

in het weer voorspeld. Voor 
de zekerheid wordt de route 
ingekort. Ik ga het weer proberen 
met roeien en dat gaat een heel 
stuk zonder problemen. Als we 
toch niet onder een kleine brug 
door kunnen varen, schakelen 
we de brugwachter in die vrij 
snel ter plaatse is. Leuk om mee 
te maken. De misselijkheid komt 
weer een beetje opzetten, maar 
met het einde in zicht lukt het 

om tot aan de Geeuw te blijven 
roeien. Daar halen we de boot 
weer uit het water en rijden ‘m 
terug in de stalling. Nog een 
drankje en een praatje – weer in 
de warme zon – en dan gaan we 
terug naar Noord-Holland. Wat 
een belevenis! Ik vond het een 
geslaagde dag.

Emmie
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From warm to cold

Belém - a city that I was born in Brazil – is between Amazon river’s 
mouth and Atlantic Ocean. As a part of this delta, the city has many 
rivers and bays surrounding its geography. 
On one of those rivers, I rowed by Associação Guajará de Remo, where 
I trained for three times a week. Even I received a few basic lessons in 
an old and damage rowing boat, I loved to wake up at 5 am, to go by 
car with a friend, to get a boat, to row across the river and to see the 
sunrise – 6 am it is around 28° there.
The rowing tour promoted by OSSA on this june first, reminds me at 
that time. In spite of cold, that early morning I woke up, went by bike 
with Michiel from our home to OSSA
and I can see the sun between lighting clouds and light blue sky along 
the “fietspad”. 
At OSSA, Arie managed all groups of rowers which divided in three 
boats. All persons talked with each other, but I just heard “Oosterdel”, 
“Broek op Langedijk”, “Sluis”, “float”, many “Dutch names of boats”, 
“schraag”, “mooi weer”, “uit de wind, in de zon”. As a “Braziliaanse” 
who don’t speak Dutch, it was so difficult, but funny - Indeed, in the 
Netherlands, I feel like a deaf-mute person.
Boats and rowers ready, the three groups started the adventure across 
the river from OSSA. At that day was so nice, but “koud” for me, for 
these reasons I put on more clothes than others – I noticed that 
some women wore “sportschoenen” and only T-Shirts with “korte 
broeken”! so “ongelooflijk!!
For me, to row across a “sluis” and to see the change of waterlevel 
were so special.  I was a little bit afraid because I realized that the 

“sluis” space was narrow and I asked by myself: how can I help our 
team?! because I always have rowed in large rivers completely unlike 
than in Alkmaar. 
After we had crossed the “sluis”, everything changed in my 
mind. I relaxed and enjoyed the trip. While we rowed slowly 
among channels, I could feel the wind and saw the really typical 
Dutch landscape with “schapen”, “futen”, ducks, “meeuwen”, 
“meerkoetjes” and “bloemen” such as madeliefjes, boterbloemen, 
koolzaad and of course, “molen”, many “huis met tuinen”, 
motorboats, “kleine brug”,  as well as people walking on “voetpad” 
with “honden”!
Before the end of this adventure, a time to stop, to carry the boats 
and relax. A moment to drink water and to eat “broodjes met kaas”, 

cookies, cakes and talk…in Dutch of course. So more “woorden”: 
“lekker”, “heerlijk”, “klaar af” and so on.
At OSSA, after stored all the boats and accessories, we relaxed finally 
and had a “koffie- en theetijd”, but I thought by myself: it could be 
a “caipirinha tijd”!!!
“Nu” I believe that I improve my “Nederlands leren”: fietspad, 
schraag, mooi weer, uit de wind, in de zon,”koffie- en theetijd, 
ongelooflijk, schapen, meerkoetjes ...zzzzzzzz

Groetjes, Carlota 
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De bollentocht op  
10 april 2019

Tonny, Arie, Annemiek en Anne 
zijn van de partij. Er is een 
wherry gehuurd, de lucht is 
blauw en er staat een stevige 
noordoosten wind.
Tonny rijdt met Arie en Annemiek 
naar Alkmaar om Anne op te 
halen.Ik sta buiten te wachten 
en zie een prachtige auto voorbij 
komen en denk:
die heeft als bestemming: de ABN 
bank. Echter: Tonny zit achter het 
stuur en even later zoeven we in 
haar bolide over de A9 richting de 
roeivereniging Het Spaarne.

We schuiven voor een warme 
bak koffie aan bij de overige 
deelnemers aan de bollentocht.
Iedereen in de loods op zoek naar 
haar of zijn toegewezen boot. 
We worden geholpen door leden 
van t Spaarne en stappen in de 
wherry.
Gelukkig is er iemand zo slim 
geweest om warme stuurjassen 
en bodywarmers mee te nemen. 
Degenen die sturen maken er 
dankbaar gebruik van. Het waait, 
het is koud en de golfslag van ‘t 
water is behoorlijk.
Wisselen op het water doen we 
één keer, maar daarna leggen we 
keurig om het half uur aan om te 
wisselen.
Een theepauze met een lekkere 
cake die door Tonny is gebakken. 
We roeien weer verder en krijgen 
het een beetje warmer. De velden 
met hyacinten ruiken heerlijk en 
de tulpen in allerlei kleuren staan 
er prachtig bij.
Er is een lunchplek geregeld 
bij een bollenbedrijf annex 
bierbrouwerijtje Klein Duimpje. 
Soep wordt in een kartonnen 
beker geserveerd en een croquet 
wordt in een kadetje geduwd. 
Overige boterhammen en melk 
meenemen onder je arm. Niet 
luxe dit keer, maar wel praktisch. 
Na deze rustpauze gaan we weer 
verder. Vanwege de balans in de 

boot zit er een persoon op het 
bankje en de ander op de grond 
tussen de benen van de stuur. 
Het is niet de meest comfortabele 
houding, maar het werkt als 
een tierelier. We zien ooievaars, 
mooie planten en watervogels 
die nesten gebouwd hebben met 
plastic en takjes.
We gaan richting Bennebroek 

en Haarlem. We raken gewend 
aan de wind mee en/of tegen en 
gaan vloeiend al of niet vallend, 
strijkend onder bruggen door en 
we gaan weer voor een pitstop. 
Nu in de tuin van een theehuis. 
Thee en een stuk kokostaart 
smaken prima. Anne rolt de boot 
in, Arie staat achter een boom 
en als we willen vertrekken zit 
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de boot nog stevig vast aan 
een touw aan een boom. We 
varen langs de Sint Bavokerk 
en vervolgens door de stad en 
komen dan weer terecht op het 
Spaarne.
Als we aan het eind van de 
middag bij de roeivereniging 
aankomen kunnen we zo 
uitstappen, want de jeugd neemt 
onze boten over en zij krijgen 
vervolgens les van de ouderen.
Na een douche en het aantrekken 
van schone kleren, staat er in 
de gemeenschapsruimte, met 
prachtig uitzicht over het water, 
een heerlijk diner voor ons klaar.

We hebben een heerlijke dag 
gehad, en zijn rozig geworden 
van de zon en de wind. We 
hebben gelachen en we hebben 
elkaar weer wat beter leren 
kennen. De een vond het een 
vakantiedag, de ander een 
therapiedag, maar hoe dan ook: 
het was een topdag !
Dank voor de organisatie, het 
vervoer, de versnaperingen, de 
tulpen en de gezelligheid !

Anne Meyer



Zit je nog op school? 
Ik heb Biologie gestudeerd op de 
Vrije Universiteit in Amsterdam. 
Momenteel ben ik full time 
bezig met roeien en volg ik part 
time wat extra vakken op de 
universiteit. 

Heb je nog andere sporten en/of 
hobby’s?
Ik doe zelf aan wielrennen. 
Een klassieker voor gestopte 
roeiers, bijna iedereen van 
de vereniging die is gestopt 
met wedstrijdroeien maakt de 
overstap naar de fiets. Je kan 
daarom vaak samen fietsen. In 
het trainingsprogramma van 
onze roeiers stonden ook in het 
begin van het jaar ook een of 
twee fietstrainingen per week 
ingepland. 

Extra info Nereus
Ik ben in 2013 lid geworden van 
de studentenroeivereniging 
Nereus (A.S.R. Nereus) in 
Amsterdam. Dit is de grootste en 
succesvolste roeivereniging van 
Nederland met een afvaardiging 
van 17 Nereïden op de Olympische 
Spelen in Rio in 2016. In 2014 ben 
ik begonnen met wedstrijdroeien 
maar met gebrek aan kilo’s 
kon ik niet meekomen met de 
meiden die vaak 15 a 20 kilo 
meer wegen. Daarom ben ik in 

2016 begonnen met coachen. In 
2017 coachte ik de Heeren club8 
met mijn broertje Jan Boon op 
slag. Met 7 blikken, waaronder 
de eerste overwinning van de 
Heineken voor een Nereus Club8 
ooit, 4 baanrecords, waaronder 
6:00 varen in de Lange Balk (van 
OSSA!) was dit een uitermate 
succesvol seizoen. In 2018 heb 
ik de overstap gemaakt naar de 
middengroep en ouderejaars 
lichte dames. Deze groep traint 
9 tot 12 keer per week voor 
verschillende doelen; een 
development klassement, een 
NK-titel in de skiff of een onder 
23 WK in de dubbelvier. Ook dit 
jaar ben ik betrokken bij de 
middengroep en ouderejaars 
lichte dames. Met een vijfde 
plek op het NK voor één van de 
tweedejaars, een overwinning 
op de Wedau Regatta in Duisburg 
(tegen o.a. medaillewinnaars op 
het WK) en een selectie van twee 
roeisters voor de World Cup III in 
Rotterdam, gaat het de goede 
kant op. In het weekend van 13 
en 14 juli start de lichte dames 4x 
gecoacht door Jolijn Remmelink 
en mij op de World Cup III in 
Rotterdam; komt dat zien! 

Met vriendelijke groet,

Hilde Boon

Dubbel  
interviews

Familie-interview met  
de familie Boon deel 1, 
op 18 juni 2019

Hilde Boon

Hoe oud ben je?
23

Hoe lang ben je al lid van OSSA?
Ik ben begonnen rond mijn 14e of 
15e, dus dat is nu ongeveer 8 jaar 
geleden.

Wat vind je het leukst van OSSA?
De gezelligheid en 
kleinschaligheid. Het maakt niet 
zoveel uit wie of wat je bent, je 
bent sowieso welkom. 

Roei je in een vast team?
Ik roei zelf helemaal niet meer, 
maar ben wel actief betrokken 
op mijn studentenvereniging 
Nereus in Amsterdam. Daar coach 
ik zo’n 9 a 12 keer per week de 
middengroep en ouderejaars 
lichte dames en ben ik betrokken 
bij een project voor de World Cup 
III in Rotterdam. 

In welke boot roei je het liefst?
Mijn voorkeur is de dubbel 2. 
Een technisch nummer waarin je 
makkelijk veel snelheid krijgt. Ik 
coach voornamelijk ook dubbel 
2tjes of dubbel4tjes. 

Wat vind je nog moeilijk?
Zelf roei ik al 3 jaar niet meer, dus 
dat weet ik niet zo goed. In het 
coachen is het soms lastig om om 
te gaan met slechte resultaten. 
Goede inschattingen maken in 
wat te zeggen tegen de roeier op 
het moment dat het niet lukt. 
Soms werkt optimisme, soms 
realisme of eerder een strengere 
aanpak. 
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Familie-interview met  
de familie Boon deel 2,  
op 25 juni 2019

Evelien Huis in ’t Veld

Hoe oud ben je?
Ik ben 53.
 
Hoe lang ben je al lid van OSSA?
Ik ben 12 jaar lid van OSSA. 
Daarvoor heb ik geroeid bij WSR 
Argo in Wageningen. 
Eloy was daar een tijdje mijn 
coach en zo hebben wij elkaar 
leren kennen.
De dames acht, waarvan Eloy 

mijn coach was, trainde voor de 
Ringvaart Regatta. Ik wist niet dat 
het een wedstrijd zou zijn, maar 
we hebben met onze dames acht 
gewonnen.

Na mijn afstuderen heb ik het 
roeien altijd gemist. In Enkhuizen 
en omgeving bestond toen nog 
geen roeivereniging. 
Toen ons bedrijf naar 
Heerhugowaard verhuisde en het 
erop leek dat wij snel zouden 
verhuizen naar Heerhugowaard, 
zijn we lid geworden van OSSA.
Onze Jan, destijds 10 of 11 wilde 
ook leren roeien. René had ook 

twee zoons die wilden roeien en 
toen zijn we, samen met Mark 
en Erik, met een jeugdafdeling 
begonnen.
Dat ging heel leuk en al gauw 
kwamen er meer kinderen, 
waaronder een nichtje van Simon 
Kloosterman, een oud lid van 
OSSA.
Bij een zomerkamp voor de jeugd 
maakte onze Hilde (14) kennis 
met de nichtjes en ze bleef 
meteen gezellig slapen en werd 
daarna ook lid van OSSA.
 
Wat vind je het leukst van OSSA?
Dat je er kunt roeien...

Dat het laagdrempelig is. 
Iedereen kent elkaar. Iedereen 
doet wel wat voor elkaar (van 
een bloemetje sturen bij ziekte, 
poetsen, klussen tot coachen).
Iedereen roeit met elkaar. Bij 
toertochten en cluburen. Maar er 
is ook gelegenheid om met een 
ploegje voor een wedstrijd te 
gaan.
 
Roei je in een vast team?
Wel en niet. Ik roei op vaste 
uurtjes op woensdagochtend en 
op zondagochtend met een vrij 
vast groepje dames. Maar we 
trainen in verschillende bootjes 
afhankelijk van het weer, de 
opkomst en wat we willen.

Ik vind het leuk mijn roeien te 
blijven verbeteren, dus vind een 
vast, redelijk gevorderd, ploegje 
roeiers wel fijn.
Daarnaast roei ik op cluburen ook 
mee in verschillende boten en 
samenstellingen. De acht of een 
toerploegje. En dat is ook leuk.

Die afwisseling maakt het roeien 
bij OSSA nog leuker.
 
In welke boot roei je het liefst?
Een 8+, een 2x of een skiff.
 
Wat vind je nog moeilijk?
Het met een ploeg bij elkaar 
komen, zodat je echt het gevoel 
hebt dat je met elkaar de haal 
oppakt.

Wat doe je, behalve roeien, nog 
meer bij OSSA?
Ik geef boordinstructie en 
coaching.
 
Wil je iets over je werk 
vertellen?
Ik werk in ons eigen bedrijf 
als Senior Onderzoeker 
weefselkweek. 
Weefselkweek is het 
vermeerderen van planten op 
kunstmatige voedingsbodems 
(een puddinkje van 
voedingsstofen en agar om het 
stijf te maken)  



Dubbelinterview met 
Saskia en Ronald van der 
Does op 17 juni 2017

Ronald (46 jaar), is een geboren en 
getogen Langedijker. Saskia (ook 
46 jaar) woonde in haar jeugd de 
langste tijd in Heerhugowaard, 
maar heeft ook een aantal jaren 
Langdijk gewoond.
De huizenmarkt in Langedijk was in 
de jaren 90 niet echt toegankelijk 
voor starters wat Ronald heeft doen 
besluiten om in Hoorn een huis te 
gaan zoeken. In 2002 ontmoette 
Ronald Saskia met de eigenzinnige 
hond Sanna. Een boxer die erg 
gesteld was op het vrouwtje en niet 

zonder meer iedereen toeliet.  
Maar dat ging boven verwachting 
heel goed en er was gelijk een klik.  
Op 9 januari 2004 zijn ze getrouwd 
in Hoorn. Ze hebben 13 jaar samen 
in Hoorn gewoond.

Maar Langedijk bleef trekken. 
Familieleden van beide kanten 
woonden er. En de wens was er 
om een huis te hebben met meer 
tuin. Uiteindelijk 4 jaar geleden 
vonden ze via funda een nieuw 
huis in het nieuwe Westerdel plan 
“De Centrale Buurt” die nog niet 
verkocht was. Ze gingen meteen 
kijken. Dat was een spannende 
tijd. De huizenmarkt lag op z’n 
gat en wat moesten ze nu met het 
oude huis? Al snel werd besloten 
om het door te zetten. Na wikken 
en wegen en veel hulp van familie 
en vrienden zijn ze erin geslaagd 
om weer een mooi plekje te vinden 
in Langedijk.

Er zijn geen kinderen. Wel zijn 
er altijd honden geweest. Eerst 
Sanna, de hond van Saskia. Die 
overleed al snel aan de gevolgen 
van een maagtorsie. Al snel hadden 
ze weer twee pups. Een boxer Milay 
en een Berner sennenhond Arko. 
Helaas is Arko niet oud geworden 
en overleden op z’n vijfde aan een 
ruggenmergtumor. Via via werden 
ze gewezen op een grote Zwitserse 

Ik houd me met een 
groep onderzoekers bezig 
met de ontwikkeling van 
vermeerderingsprotocollen voor 
nieuwe/onbekende of lastiger 
gewassen. Ik begeleid hierbij 
een aantal onderzoekers. Samen 
met Joke Dragt, die ik op OSSA 
heb leren kennen, maar die 
plantenveredeling studeerde in 
dezelfde jaren en ook bij Argo 
roeide. 
Zij is hiernaast nog meer 
betrokken bij veredelings- en 
celbiologische projecten.
Terwijl ik een gedeelte van mijn 
tijd (3 weken daar, 6 weken 
hier) aan het werk ben in onze 

dochteronderneming in Ghana. 
Om protocollen vanuit Nederland 
te helpen implementeren in 
het lab in Ghana. Maar ook 
om lokaal onderzoek in het lab 
daar aan te sturen om nieuwe 
Afrikaanse gewassen te kunnen 
vermeerderen in ons lab, voor de 
Afrikaanse markt.
 
Heb je nog andere sporten en/of 
hobby’s?
Ik lees veel, doe aan pilates en 
brei en schilder graag.

Groetjes, Evelien

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
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Ronald is werkzaam bij een 
innovatiebedrijf op het gebied 
van dampverwerking van 
chemische stoffen. Hij is daar 
hoofdengineering. Daarnaast 
heeft hij een eigen B.V. “Zero 
Boundaries Technology”. Hij biedt 
dienstverlening op het gebied van 
IT, industriële automatisering en 
softwareontwikkeling voor kantoor 
en industrie.

Ronald heeft veel ambitie. 
Binnen OSSA is hij druk 
bezig met de toercommissie 
en de bouwcommissie en 
volgt hij momenteel een 
instructeursopleiding voor RI-2 die 
hij eerdaags hoopt af te ronden. 
In september-oktober wil hij 
dan met zijn RI-3 beginnen. Zijn 
doel is om de roeivereniging op 
een hoger platform te krijgen, 
door binnen de eigen vereniging 
meer mogelijkheden te bieden 
om mensen in staat te stellen om 
instructie te geven. Wel of al dan 
niet RI gecertificeerd.

Saskia werkt al bijna 25 jaar in de 
zorg. Eerst in een verpleeghuis 
op een revalidatie-afdeling en 
later op een afdeling voor mensen 
met Parkinson. Sinds een jaar 
of 6 werkt zij in de thuiszorg 
waarvan de afgelopen 3 jaar 
als wijkziekenverzorgende bij 

Buurtzorg. 
Saskia is altijd met haar honden 
bezig geweest en heeft zich 
verdiept in verantwoorde voeding 
voor haar honden. Ze kijkt er naar 
uit om dat weer op te pakken 
wanneer er weer honden komen.

Andere hobby’s zijn er ook. In de 
winter wordt er geskied en in de 
zomer gewandeld en gehiked met 
de honden in de bergen. In de 
zomer doen ze dit al kamperend 
met een Karsten tent zonder de 
luxe van thuis. Aangezien ze vaak 
hoog in de bergen staan nemen 
ze wel altijd wel een Zibro Camin 
mee om in de avond als het 
afkoelt (hoog in de bergen gaat de 
tempratuur zomaar van 30 graden 
naar 4 a. 6 graden als de zon weg 
is) bij de kachel lekker te lezen. 
Ronald is verder altijd al veel bezig 
geweest met de watersport. Hij gaf 
zeilinstructie in zijn studententijd 
bij zeilschool Krek ‘t oer t Wetter 
in Friesland. Hij heeft zelf houten 
zeilboten gehad die hij eerst heeft 
gerestaureerd om er daarna mee 
te gaan zeilen. Eigenlijk vindt hij 
alles leuk waar water bij komt 
kijken.

Bedankt voor het gesprek, Ronald 
en Saskia!

Lida

sennenpup in België in het plaatsje 
Flobecq (40 km ten zuidwesten van 
Brussel). Op 2e paasdag gingen ze 
in de sneeuwstorm naar België. 
Daar hebben ze Gillian gelijk 
meegenomen. Die is afgelopen 
december op 11-jarige leeftijd 
overleden. Nadat de boxer na 12 
jaar overleed kondigde er zich een 
herplaatser aan. Boy was 7,5 toen 
hij bij Ronald en Saskia kwam en is 
vorig jaar oktober overleden toen 
hij 10,5 jaar oud was. Momenteel 
hebben ze geen honden,  maar 
die gaan wel weer komen. Als 
alles goed gaat zijn er in oktober / 
november weer één of misschien 
zelfs twee grote Zwitserse 
sennenpups in huis.

Ronald heeft tijdens zijn 
studententijd bij ARZV geroeid.  
Na zijn zeevaartopleiding moest 
er gevaren worden en was er geen 
tijd meer voor het roeien. Ook de 
verhuizing naar Hoorn kostte tijd. 
Na de verhuizing in Langedijk wilde 
Ronald weer gaan roeien. OSSA was 
om de hoek. Hij motiveerde Saskia 
om mee te gaan. Op 17 augustus 
2017 zijn ze lid geworden van de 
club. Ronald als zij-instromer 
stapte al snel in een C1. 
Saskia kreeg basisinstructie van 
Nico en Hilda. De C1 is niet haar 
favoriet. Je moet overal op letten 
en ook nog kijken. Ze roeit liever in 

een C2 en C4. In de C2 en C4 ga je 
mee met de flow. Dan kun je jezelf 
focussen op de slag. Saskia vindt 
best wel veel dingen nog moeilijk. 
Ze heeft geen ambitie om te gaan 
skiffen. 
Ronald daarentegen roeit het liefst 
in een skiff. Wat hij nog moeilijk 
vindt is om met veel wind de 
riemen op tijd gedraaid te hebben. 
En op langere afstanden blijft snel 
uitzetten van de riemen altijd 
een dingetje. En om dan ook nog 
rechtop te blijven zitten. Het is de 
uitdaging tijdens een marathon 
om als je moe bent toch de 
roeihouding optimaal te houden. 

Ronald kan de gezelligheid bij 
OSSA heel erg waarderen. Hij 
houdt niet zo van kliekjes. Bij 
OSSA staat iedereen open voor 
elkaar, bijvoorbeeld tijdens de 
cluburen. Als kleine club wordt er 
veel georganiseerd: marathons, 
toertochten, barbecue; bijna 
elke maand is er wel iets. Het is 
enerverend. Er is veel diversiteit.

Saskia houdt van de evenementen 
bij OSSA. Van de gezelligheid er 
omheen. De toertochten, zoals 
met de kerkboot in Sneek, zijn net 
een dagje vakantie. Het was heel 
gezellig.
Ook heeft ze heel veel zin om mee 
te gaan naar Gent en Berlijn.
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November
01 Hans-Martin Kemme
01 Jos Boom
01 Nicolette Groot
09 Kristian Duin
13 Derk Jan Marsman
16 Arie Dekker
20 Liesbeth Schuurman
23 Lisa Koelewijn
25 Ilse van Diepen

December
05 Theo Plak
06 Dick Bink
07 Rudy Rosman
07 Rudy Rosman
10 Anton de Boer
11 Henk Battem
12 Evelien Huis in ‘t Veld
15 Linda Huijgens
16 Nikita Shmelev
21 Yvette Kwast
23 Benjamin Kostelijk
29 Saskia Belien
31 Koen Looman

Verjaardagen

September
03 Nancy  van ‘t Hof
06 Jose Zonneveld
07 Nynke Sybenga
11 Anouk Douwstra
12 Bianca Esselman
13 Jelke van Eeuwijk
18  Teke van de  

Pol-Kranenborg
20 Nanne Groot
20 Roos Duijn
23 Arnoud Jak

Oktober
04 Peter Breed
06 Wouter van Mispelaar
08 Kees van der Plas
08 Peter Sleutelberg
08 Wini Bos
14 Jan de Visser
17 John Paauw
21 Boris Stiensma
21 Maarten Jan Dubbeling
25 Hans Bulte
25 Tim Sinnema
30 Amber Breed
30 Hans van de Pol

38 39

OSSA jeugd
NK klein / Hollandia

Wederom winst voor een OSSA 
roeister. Van 19 t/m 21 april 2019 
vond het NK klein / Hollandia 
plaats op de Bosbaan te 
Amstelveen. 
Zaterdag kwamen Amber Breed 
(OSSA) en Anouk Beerens (Het 
Spaarne) uit in een dubbel 
twee. De voorronde ging zeer 
goed en daar kwamen ze dan 
ook als eerste over de finish. 
De finale vond aan het einde 
van de middag plaats. De wind 
was flink toegenomen, net zoals 
de vermoeidheid, maar na een 
mooie strijd werd het tweetal 4e. 

Zondag kwam dit tweetal samen 
met nog twee dames van het 
Spaarne uit in een dubbel vier. 
Deze dubbel vier haalde de eerste 
plaats. Het was een topweekend 
met zeer mooi weer, een goede 
sfeer en uitstekende resultaten. 
Op naar de volgende wedstrijd. 
We zullen nog veel van deze 
dames horen.

Amber Breed
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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

 

29 juni

6 juli

7 juli

12-14 juli

14-20 juli

26 aug

31 aug

14 sept

15 sept

28 sept

28 sept

5 okt

6 Okt

13 Okt

9 nov

22 nov

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

Datum Evenement omschrijving

Evenementenkalender  t/m 14 september 2019

etappes Medemblik – Schagen 

en Schagen –  Alkmaar

Toertocht. Info bij Nanne

Willem-Alexanderbaan. Rotterdam

Info Michel Moore, Dick Bink

19:00 uur

Toertocht, 35 km, Heerhugowaard

Toertocht, 15 km, Amsterdam

Wedstrijd, Gouda

Marathon , 58 km Alphen

Wedstrijd, 5 km, Weesp

Toertocht, 12 km, OSSA

Wedstrijd, 4 km, Uithoorn

Marathon, 51 km OSSA

Toertocht, 35 km

Wedstrijd, 6 km, Leerdam

KIKA Row

Afroeien en OSSA Barbeque

Rondje Amstelmeer

World Rowing Cup III

Roeitocht Berlijn

Inklim cursus

Rondje Heerhugowaard

Avondtocht

Goudse Mijl

Groene Hart Marathon

Eemhead

OSSA Oosterdel zwerftocht

Amstel Drecht

HORZOL marathon

Lingebokaal

ALV OSSA

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

Inleverdatum:
Voor het Voetenbord nr.2-2019 dient de kopij uiterlijk 13 oktober 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   € 110,=
                            half   € 60,=
                            kwart         € 32,50,=

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

Nummer 146, redactie het Voetenbord
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Zwangerschapsfotografie
 onder water

www.remorascuba.nl

Weightless, 
like an unborn child…


