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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 27e Jaargang



Van de redactie

Beste allemaal,
Alsjeblieft, het tweede Voetenbord van 2018. 
Boordevol met toertochten, wedstrijden en 
marathons. Saskia van der Does beschrijft hoe ze 
haar eerste toertocht heeft ervaren. Aan de foto’s 
alleen al, zie je hoe ze heeft genoten.
De Elfstedenroeimarathon is dit jaar wederom gevaren met prachtig 
weer, Bianca doet verslag. 
De jeugd is ook weer op dreef: divers blik is gehaald door Jasper, 
Pepijn, Marit en Amber. Gefeliciteerd! 
Hoe het verder gaat met de nieuwbouw? Lees het op pagina 5. 
De evenementen commissie zoekt versterking, meer informatie op 
pagina 10.

Veel lees- en kijkplezier!

De redactie: Tinie, Lida, Tom en Saskia

Woordje van de voorzitter 
Ondersteuning

De Rabo organiseert vanaf dit jaar geen 
sponsorfietstocht meer. Hiervoor in de 
plaats is de Rabo Verenigingsondersteuning 
gekomen, die tot doel heeft verenigingen 
toekomstbestendig te maken en te houden. 
Om hiervoor in aanmerking te komen 
hebben we in een “pitch moeten aangeven 
welke ondersteuning volgens ons van groot 
belang is. Ons verzoek aan de Rabo heeft uiteindelijk geresulteerd in 
twee ondersteuningstrajecten: ledengroei en duurzame sociëteit. De 
start was een intakebijeenkomst eind mei, waarin OSSA-leden vanuit 
vrijwel alle commissies hebben verteld over het reilen en zeilen van 
onze club. De medewerkers van de Rabo waren na afloop enthousiast 
en verrast door de energie die in de  vergadering aanwezig was. Voor 
de zomer maakt de Rabo nu voor elk traject een Plan van Aanpak en 
na de zomer gaan we hier gezamenlijk mee aan de gang. 

De ondersteuning past goed bij de plannen voor OSSA 100% 
omhoog. In de voorjaars-ALV heeft het bestuur al aangegeven dat 
de bouwcommissie meer tijd nodig heeft vanwege tegenvallende 
kostenraming en het bepalen van de juiste  duurzame technische 
installaties: zie ook het artikel over de voortgang van de nieuwbouw. 

Goed om te melden is dat Het ledenaantal vanaf 1 januari tot heden 
met 14 is toegenomen! Hier zitten ook enkele ervaren roeiers bij. 

De nieuwe leden zonder roei-ervaring krijgen dit jaar instructie op 
basis van de modulaire methode, zoals die het begin van het jaar aan 
10 OSSA-leden is geleerd. De instructiecommissie is momenteel druk 
bezig om het permissiesysteem van OSSA en de modulaire methode 
goed op elkaar aan te laten sluiten. Dit is nodig om per permissie de 
te beheersen vaardigheden eenduidig te benoemen. 
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Rest mij te vertellen dat er dit jaar wel weer een sponsorfietstocht 
is, maar nu georganiseerd door Stichting Nut in samenwerking met 
Omnisport. Onze jeugdleden doen weer mee! Ook graag de aandacht 
voor de open dag na de zomervakantie: 
zondag 9 september. Zegt het voort.
En …….  nu ga ik nog even roeien. 
Tot op het vlot.

Groet Henk Bekker.
Voorzitter RV Ossa
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Voortgang voorbereiding  
nieuwbouw soos
Er is meer tijd nodig:

OSSA 100% omhoog
De actie om via de leden een bijdrage te verkrijgen voor onze 
nieuwbouw loopt gestaag. De teller staat op ca € 30.000. Een aantal 
leden heeft het verzoek nog in beraad.  Het streefbedrag is nog niet in 
zicht. Er zijn nog “stenen” (€ 200 gedurende 5 jaar, fiscaal aftrekbaar) 
te koop, maar ook  halve stenen. Kortom: elke bijdrage is welkom.

Ruwbouw
De oorspronkelijke begroting voor de ruwbouw is door een calculator 
aan de huidige prijzen getoetst. Hierbij bleken de stijging van de 
kosten van bouwmaterialen en van arbeidslonen de aanvankelijke 
begroting te overschrijden.

Installaties
Voor de aspecten van verwarming, ventilatie en warm water 
wordt gezocht naar een duurzame oplossing. Contacten met 
enkele installatiebureaus hebben nog niet tot concrete voorstellen 
geleid. Echter is een ander initiatief gestart, nl. via “Rabobank-
Verenigingsondersteuning”.

Rabobank Verenigingsondersteuning
De Rabobank heeft OSSA opgenomen in haar Plan tot 
Verenigingsondersteuning. OSSA is hiervoor tezamen met een achttal 
andere verenigingen/stichtingen na een pitch geselecteerd. Hierbij 
gaat OSSA begeleid worden in een traject ledenwerving (valt buiten 
de bouwcommissie) en in een traject om met behulp van deskundigen 



te zoeken naar de optimale oplossing voor verduurzaming op het 
terrein van energieverbruik (verwarming, ventilatie en warm water). 
Ook een drietal voetbalverenigingen in Heerhugowaard, die hun 
accommodaties willen verduurzamen, zijn hiervoor geselecteerd.

Rabobank financiering
Met de Rabobank wordt onderzocht in hoeverre OSSA gebruik zou 
kunnen maken van bancaire financiering. Dit zal naar verwachting 
gepaard gaan met garantstelling door gemeente en Stichting 
Waarborgfonds Sport, waardoor de rentelast wordt verlaagd.

BTW-aftrek/subsidie
Tot slot is aangekondigd dat de regering een wetsvoorstel voorbereidt 
waardoor in 2019 een definitieve oplossing wordt geboden voor 
het al jaren slepende vraagstuk van terug te vorderen BTW op 
sportaccommodaties. Dit vraagstuk zal worden opgelost door de 
mogelijke BTW-aftrek voor sportaccommodaties te vervangen door een 
subsidie op nieuwbouw van 20% van de aanschafprijs. Geadviseerd 
is om met het realiseren van nieuwbouwplannen te wachten tot de 
inhoud van dit wetsvoorstel bekend is.

De tijd voor ons laten werken
Alle factoren tezamen houden in dat wij onze haast moeten 
verbijten en de tijd moeten nemen om op het juiste moment op de 
ontwikkelingen in te haken.

Erik 
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Open dag

En daar komen ze op de Open 
Dag af van rv OSSA, al die 
belangstellenden die wel een 
rondleiding willen hebben door 
de botenloods, het krachthonk 
willen bewonderen en de 
ergometers willen uitproberen, 
een drankje willen drinken in 
het clubhuis en tot slot wel in 
een roeiboot C4 willen stappen. 

Er gaan drie boten het water op. 
Mensen van 12 - 75 jaar stappen 
in een boot, roeien zich warm 
en komen soms na ruim een 
uur met een voldane blik terug 
op het vlot. Het was letterlijk 
en figuurlijk een groeizame 
lentedag! 
En de hulp van alle vrijwilligers is 
meer dan Geweldig!!! Dank voor 
jullie inzet!

Openingsbrunch 2018

Op zondag 25 maart om 12.00 uur schoven we weer gezellig aan 
om het roeiseizoen 2018 samen te openen! Het thema was dit 
jaar Op de Camping. Met wc-rollen op tafel, een badmintonracket 
boven ons hoofd en de duikspullen in de hoek, naast de ligstoel, 
kwam er een keur aan heerlijke gerechten voorbij. Rijk gevulde 
groentesoep, BLT-sandwiches, overheerlijke quiche, frisse fruitsalade 
en stapels pannenkoeken passeerden de revue! En hoewel het aantal 
mensen dit jaar iets minder was dan voorgaande jaren, hebben 
we het roeiseizoen beregoed ingeluid met z’n allen! Dank aan alle 
aanwezigen voor de gezelligheid en goeie gesprekken en wij hopen 
dat jullie weer genoten hebben van al het lekkers!
Groet van de Evenementencommissie 

(Mirjam, Saskia, Ruben en Linda)

Diverse roei- en andere activiteiten
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P.S. Nu we er toch zijn; nog een oproep! Om dit soort 
vermakelijke evenementen te kunnen blijven organiseren, hebben 
we hard versterking nodig. De evenementen die we organiseren zijn 
de Openingsbrunch, de jaarlijkse BBQ en het Slotfeest. Daarnaast 
is er ruimte om zelf iets leuks op de agenda te zetten, zoals een 
spelletjesavond of wijnproeverij. De evenementen hebben allemaal 
als doel om met de leden samen te komen, buiten het roeien om, en 
samen een moment te hebben om elkaar op een andere manier te 
leren kennen en elkaar eens in een andere setting te spreken. Vind 
je dit ook belangrijk en gezellig, steek je graag de handen uit de 
mouwen en heb je in ieder geval drie keer per jaar wat vrije uurtjes 
over, meld je dan aan via evenementen@rvossa.nl! Wil je eerst wat 
informatie inwinnen, bel of schiet dan even een van de leden aan!

Visio workshop “roeien”

Op zaterdag 26 mei 2018 zijn 
er een aantal tieners van Visio 
op bezoek geweest om een 
workshop “roeien” te volgen. Na 
een welkomst praatje werd eerst 
de ergometer uitgeprobeerd. 
Sommigen kenden dat apparaat 
wel vanuit hun gymzaal. 
Vervolgens werd een rondleiding 
gegeven door de botenloods. 
Er werd een C4 naar buiten 
gereden. Er omheen lopen en 
voelen maar aan hout, rollende 
bankjes en metalen uitsteeksels. 
Ook een riem (roeispaan) werd 
uitgebreid bevoeld. Wat lang is 
zo’n ding zeg! Vervolgens naar 
de steiger en daar in een boot 
stappen. Vol vertrouwen werden 
roeibewegingen uitgevoerd en 
bleven de boten wel een 

half uur op het water. Met behulp 
van Amber Marit Romy Ronald 
Michiel Jaap, Erik en Anne heeft 
iedereen een rondje kunnen 
varen en 2 jongens hebben zelfs 
even in een skiff gezeten. Wat is 
dat smal zo’ n boot! En zelfs de 
begeleiding heeft de ervaringen 
van de jongelui gedeeld. 
2 jongens met hoge 
verwachtingen hadden na afloop 
pijn in hun rug.  
Ja, andere spieren worden 
opeens aangesproken. Iedereen 
genoot van het mooie weer en 
de hele ochtend buiten zijn. Het 
was een geslaagde workshop en 
nogmaals dank aan alle mensen 
die hebben meegeholpen om dit 
te verwezenlijken. 

Grt. Anne
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Basisschool de Paperclip

Op vrijdag 20 april hebben 24 
leerlingen van groep 8 van 
basisschool De Paperclip OSSA 
bezocht voor een kennismaking 
met de roeisport. Voor OSSA 
was dit een mooi moment om 
onze vereniging en de sport te 
promoten. 

Om 9.00 uur werden de 
leerlingen ontvangen en daarna 
gingen ze in groepjes aan de 
slag op de ergometer, in de 
roeiboot of in het krachthonk 
voor een bootcamptraining van 
Michael Oostenrijk. Het was een 
super geslaagde ochtend. Alle 
kinderen, juffen, begeleiders 
en OSSA vrijwilligers hebben 
genoten. Barbara Koster, 

directeur van de Paperclip 
stuurde het volgende berichtje: 

Het was inderdaad super!!! Ik 
ben zelf ook nog even langs 
geweest en heb inderdaad de 
OSSA vrijwilligers zien genieten. 
Dat straalt natuurlijk ook iets 
positiefs uit naar de kinderen. 
Zij hebben een superleuke 
ochtend gehad en zijn ook echt 
enthousiast! 

Een win-win situatie voor De 
Paperclip en OSSA. 
Vrijwilligers nogmaals bedankt 
voor jullie hulp en hopelijk 
mogen wij volgend jaar weer een 
beroep op jullie doen.

Nancy van ‘t Hof

Geslaagd voor boord 2 
Nico, Gerard, Annemiek 
en Saskia.

Op 10 juni ook nog 
geslaagd voor boord 3
Gerard en Nico.
Gefeliciteerd allemaal.

Instructie
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Toertochten
Toeren vanuit Schagen:

Uit het verslag van Rob 
Krommenhoek van De Kop 
hierover:
“Nog maar nauwelijks de 
roeihanden van de Noordelijke 
Toercommissies ineengeslagen 
en de eerste Gastentocht was 
bij prachtig zomers roeiweer 
een feit: RV De Kogge en de RV 
OSSA waren op 21 april bij ons 
te gast voor het 17 km lange 
Bollenrondje.
De op deze route aanwezige zeer 
lage brug in de Keinsmerweg 
was de reden dat we deze 
roeiden met de Den Helder en 
de Oudesluis. Deze beide boten 
lenen zich uitstekend om bij 
de 55 cm (!) lage brug honderd 
procent te vallen. 

Door het warme weer van de 
laatste dagen waren de velden 
een groot kleurenspektakel 
en er is volop genoten van 
de schilderachtige Hollandse 
plaatjes, compleet met molens, 
lammetjes en volop bollenvelden 
in bloei! In Oudesluis hebben 
we het enige daar aanwezige 
caféterras bezocht voor een 
drankje en sanitaire stop.

Daarna was het in smal 
vaarwater vele malen slippen en 
vallen geblazen: goed voor de 
buikspieren!
 
Bij terugkeer aan het vlot 
genoten we laat in de middag 
op ons terras van het traditionele 
koud bier, kaas en worst! 
Iedereen vond deze tocht voor 
herhaling vatbaar.”

Arie Dekker
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Rondje Amstelmeer

Op zondag 27 mei reed ik met 
Henk en Lida naar De Kop. 
Samen met leden van De Kop 
en De Kogge was het de tweede 
gezamenlijke toertocht: het 
Rondje Amstelmeer. Vanuit 
Schagen ook weer over de Grote 
Sloot richting Oudesluis, maar 
nu lieten we ons schutten in 
de oude sluis. Vandaar over 
het Hooge Oude Veer en de Van 
Ewijcksvaart langs Dierenpark 
Hoenderdaell naar de Van 
Ewijcksluis. Hier hadden we de 
eerste stop en rustten we wat uit. 
En dat was maar goed ook, want 
hoewel we dat niet echt wisten, 
stond ons een zware opgave te 
wachten. Het waaide niet met 
de voorspelde 3 Bft, maar toch 
zeker wel met een 4 Bft. Daar 
moesten we dwars tegenin. De 
uitstekende C4-en van De Kop 
(met veel luchtkamers) moesten 
wel regelmatig gehoosd worden, 

maar we haalden het naar het 
Waardkanaal. Met de Vier Winden 
of Ammerswiel zou het niet 
gelukt zijn (dacht ik onderweg). 
En toen kwam er dus een heel 
lang saai stuk langs de westkant 
van de Wieringermeer, en ik weet 
nu eindelijk hoe de Pishoek eruit 
ziet… Van de wind was eigenlijk 
nauwelijks meer iets te merken. 
Hoog boven ons cirkelden enkele 
zweefvliegtuigen en af en toe een 
roofvogel. Veel riet, rietvogeltjes 
en een enkel passerend bootje.

De tweede stop in Kolhorn was 
na dit lange stuk ook wel weer 
hard nodig. Na de schutting in 
de Molenkolksluis met wind mee 
weer vlot naar De Kop.

Ik heb genoten van deze dag 
op een traject waar ik nog nooit 
geroeid had.

Arie Dekker
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Eerste toertocht is een 
feit!

18 april was het zover: mijn 
allereerste toertocht, de 
bollentocht samen met Tonny, 
Anne en Simon.
Met een man in de 
toertochtcommissie kon ik er niet 
meer onderuit: Ronald had me 
opgegeven voor de bollentocht. 
Na een hele winter niet geroeid 
te hebben, en pas in september 
te zijn gestart met roeien, vond 
ik het best wel spannend en had 
eigenlijk geen idee van wat ik 
kon verwachten.
De meesten die ik op de 
vereniging sprak hadden het 
over een echt dagje uit, of een 
lekker vakantiedagje. Nou ik 
kan jullie wel vertellen dat 
het ook inderdaad een echt 
vakantiedagje was! We hadden 
voor de tijd van het jaar 
bijzonder mooi weer. En dan die 
mooie omgeving en heerlijke 
geur van de hyacinten. Onderweg 
hadden we nog een paar 
heerlijke stops met zelf gebakken 
koek en thee van Tonny. Na een 
heerlijke lunch kon de dag niet 
meer stuk.

Groetjes, 
Saskia van der Does

Wedstrijden
Beste Ossianen,
De AA-race is een jaarlijkse roeiwedstrijd georganiseerd door de 
Alkmaarse roei verenging (ARZV).
Het leuke van de race is dat deze loopt vanaf de OSSA-soos, waar er 
gestart wordt net voor de Broekhornerbrug. De finish is dan 4 km 
verderop onder de Nollenbrug in Alkmaar. Voor de OSSA leden kat in 
het bakkie zogezegd. Andere deelnemers roeien voor de wedstrijd 
vanuit de ARZV op naar de start bij de Broekhornerbrug.
Het was goed weer, al stond er in de middag een stevige ZW wind, 

wat niet bevorderlijk was voor de 2e Head.
Vanuit OSSA deden er 3 teams mee.
Dick Bink en Michael More in de HV 2x klasse. Zij mochten starten in 
de eerste Head en zijn in hun klasse 11e geworden met een tijd van 19 
minuten en 41 seconden.

Als enige twee boten in hun klasse DCL4* deden de dames Bianca 
Esselman, Stephanie Besteman, Moniek Binnewijzend, Nancy van 
‘t Hof en als stuur Jikke van der Linde mee. Zij eindigden in de 2e 
Head met een tijd van 19 minuten en 36 seconden.
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De heren waren ook vertegenwoordigd. Zij waren als enige in de 
klasse HC 4*. Het team bestond uit Ronald van der Does, Peter 
Damkat, Steven Meijers, Johan van Etten, Simon Duijn. Daan Koorn 
heeft ons tijdens de trainingen gecoacht en ook uiteindelijk de 
wedstrijd gestuurd. 

Ondanks een niet al te snelle start en veel tegenwind tijdens de 
2e Head hebben we er toch een redelijke tijd uit gehaald van 18 
minuten en 53 seconden.
Wil je ook eens meedoen, geef je dan op bij roeien@rvossa.nl. 
Tot dan aan de start in 2019.
Voor meer informatie en uitslagen zie de website van de AA-Race 
http://www.aarace.nl 

Ronald

Midzomervechtrace op 
23 juni

Wij van het damesteam Nancy, 
Bianca, Stephanie en Moniek, 
aangevuld met de naar Michiel 
de Ruyter verhuisde Sary, hadden 

de plannen gevat om deze mooie 
wedstrijd te gaan varen. 5 km 
varen over een heel mooi bochtig 
parcours met verschillende 
drijvende kastelen aan het water. 
In een leenboot van rv Weesp, 
met de prachtige naam de 
Liefde, konden wij de liefde gaan 
bedrijven…… of de wedstijd gaan 
varen.

Het werd een dag van veel zon, 
liefde en hard werken. Het 

begon met het afstellen van 
de voetenborden. Kunnen die 
dingen niet wat hoger, mijn 
kuiten doen pijn. Ja vast wel, nou 
niet helemaal, maar toch een 
klein stukje. Het oproeien ging, 
op wat gekraak en gepiep van de 

boot na, wel goed. Hij lijkt een 
beetje op de Blauwe Loper, maar 
dan wat ouder. Onderweg namen 
we alle bochten en uitzichten 
goed in ons op, want hier hadden 
we op de terugweg geen tijd 
meer voor. We probeerden nog 
aan te haken bij een herenboot, 
maar dat lukte niet helemaal.

Mooi op tijd kwamen we bij de 
start aan waar we nog een stukje 
zijn doorgeroeid.  
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We waren er toch. We mochten 
van de wedstijdleiding helaas 
niet helemaal door naar een 
prachtig kasteel, dus dan maar 
keren en lekker in de zon 
wachten op wat er zou komen. 
Na wat ontspanningsoefeningen 
en vuurademhaling waren we er 
klaar voor (toch?) en de dadel van 
Steef voor de extra doop.

De start, hé niet vliegend, dat 
stond niet in de papieren. 
Moeten we echt stilliggen? Ja, 
dat moet. Oké, dan half, half, 
driekwart, heel en 5 halen 
door. Gestart. Dit ging mooi. Nu 

vasthouden en volhouden. 
Door alle bochten krap te nemen 
hebben we het parcours in 
4,7 km geroeid. Iedereen had 
zoiets van: zijn we er nu al? De 
krachten werden goed verdeeld 
en we hadden een heel stuk 
wind mee. Naar de finish stond 
hij pal tegen. Toen nog even 
doorbuffelen en dat is gelukt. In 
een tijd van 23.42. We zijn zeer 
tevreden.

Even lekker uitroeien en de 
boot uit het water halen. 
Voetenborden weer terugzetten 
en douchen. Wat zijn we verwend 

bij OSSA met 3 douches en een 
ruime kleedkamer.
De uitslag hebben we niet 
afgewacht, want we hadden 
een lekker Italiaans restaurant 
in Weesp gereserveerd. Daar zijn 
we na een kleine wandeling 
aangekomen en neergeploft. 
Met een koel drankje en goed 
eten hebben we de dag nog eens 
doorgesproken en nabeleefd. 
Conclusie: iedereen is heel 
tevreden na een hele leuke 
wedstijd.

Ik zou zeggen: volgend jaar gaan 
we met meer boten heen.

Groetjes Moniek
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Marathon roeien

Zaanmarathon 28 april 2018

Vorig jaar roeiden we met drie boten. Dit jaar met twee. Het blijft 
een mooie roeitocht. Langs de Zaanse Schans en de fraai opgeknapte 
industriële gebouwen. Daarna door de Poelsluis om een stuk door 
het Wormer- en Jisperveld te varen met ruim uitzicht over de 
weilanden. Je ziet hier veel vogels. Het laatste deel gaat weer over de 
Zaan naar Spijkerboor en via de Woude terug naar de Wormerveerse 
Roeivereniging “de Zaan”. Hier zijn we weer ontvangen met een 
kruidenbittertje en een pot Zaanse mosterd. Na het opruimen van de 
boot kregen we nog een heerlijke kom soep en een broodje kroket, 
waarvoor de pot mosterd direct al nuttig was.
   
Bemanning Drieban: Nanne, Nico en Henk.  Roeitijd: 5:28:37  
  
Bemanning Vier Winden: Simon, Peter, Dick, Ronald en Michael.
Roeitijd: 5:00:53

Henk
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NH tocht 2 juni 2018

Ergens begin mei vroeg Henk 
Bekker mij of marathon roeien 
misschien iets voor mij zou 
zijn. Ik had er wel eens over 
nagedacht, maar had het idee 
dat ik niet aan de normen van 
een marathonroeier voldeed. 
Maar wat is die ‘norm’ dan? 
Naar mijn idee: goed getraind, 
topconditie en berensterk. En 
natuurlijk is het mooi als je al 
die eigenschappen hebt. Maar 
ik begreep van verhalen van een 
aantal roeiers dat het ook gaat 

om met elkaar een prestatie neer 
te zetten op een leuke manier.
Ik zei tegen Henk dat ik er over 
na zou denken.

Enige tijd later had ik het er nog 
eens met Peter Damkat over. Die 
bevestigde nog eens dat naast 
teamprestatie ook het teamgevoel 
belangrijk is. Toen hij aangaf 
dat ze nog steeds een persoon 
zochten voor de marathon, heb ik 
mij alsnog aangemeld. Ik had wel 
een voorwaarde: dat ik mocht 
wisselen in Schermerhorn, om 
daar te genieten van de lekkerste 
appelgebak van Nederland bij 
’s Lands Welvaren.
En zo gebeurde het dat we, Henk, 
Peter, Simon, Hans, Nanne en 
ondergetekende zaterdagochtend 
vroeg met de Drieban naar de 
ARZV roeiden om mee te doen 
aan de NH tocht in estafettevorm.
Na een kop koffie en de captains 
meeting was het de beurt aan 
Simon, Peter en mij om het eerste 
stuk te roeien. Het was op dat 
moment nog behoorlijk mistig 
en kil. Wat waren we blij met 
het warme en bovenal felgele 
stuurjack van Peter. Zo werden 
we goed gezien op het water. 
Het Noordhollands kanaal is een 
lang recht stuk. Om in een goed 
roeiritme te komen probeerde 

ik mij te focussen op een punt 
in de verte. Dit werd toch erg 
lastig door de mist. Dan maar 
focussen op iets wazigs. Na flink 
doorroeien kwamen we aan bij 
de Woude. Daar werd gewisseld 
met de andere ploeg: Henk, 
Hans en Nanne. Wij stapten 
op hun fietsen en gingen naar 
WRV De Zaan. Daar konden wij 
ze aanmoedigen als zij langs 
roeiden. Tevens voor ons een 
mogelijkheid voor een sanitaire 
en lunchstop. Maar we hadden 
net ons broodje op toen een 
boot met daarin iemand met een 
felgele jas kwam langs roeien.  

De OSSA boot!  We hebben ze snel 
toegejuicht om daarna op de fiets 
te stappen en naar Neck te gaan, 
onze volgende wisselplaats. Dat 
betekende eerst slalommend  
langs massa’s toeristen fietsen. 
De Zaanse Schans lag langs de 
route en daar gingen heel veel 
toeristen heen, die heel veel 
foto’s wilden maken. Maar de 
rust keerde ook snel terug. Al snel 
fietsten we door Wormerland. 
Voor de wind door prachtig 
polderlandschap. Voor zo ver we 
konden kijken (want de mist was 
inmiddels opgetrokken) zagen we 
weilanden, koeien, boerderijen, 
vogels. Oer-Hollands, maar mooi 
(ja, ook ik ben een toerist).
In Neck werd de tijd 
geneutraliseerd, zodat vele 
deelnemers deze plek gebruikten 
als wisselplaats. Een komen en 
gaan van roeiers. Maar ook tijd 
voor even een praatje.
Een kleine ophaalbrug werd 
iedere keer geopend om boten 
door te laten. En we hoefden 
niet lang te wachten voordat 
OSSA aan kwam roeien. Nadat 
iedereen zich geïnstalleerd had 
in de boot zette de tocht zich 
voort langs een deel waar heel 
veel woonboten lagen. Erg smal, 
dus goed manoeuvreren. Na 
een haakse bocht en onder een 
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brug door kwamen we via het 
Noordhollands kanaal op de 
Beemsterringvaart terecht. Een 
ploeg uit Duitsland roeide met 
hun ‘Donauwelle’ via een soepele 
beweging in één keer onder 
deze brug door. Op zo’n moment 
onderscheidt een doorgewinterde 
marathonroeier zich van een 
minder ervaren marathonroeier. 
Daar waar ik besloot om een klein 
stukje te ronden om goed onder 
de brug door te gaan, kwamen zij 
ons in een soort s-bocht voorbij. 
En hoewel we ze nog een tijdje 
in het zicht hielden, waren ze op 
een gegeven moment uit het zicht 
verdwenen. Uiteindelijk waren zij 
de winnaar van de marathon. Dat 
verbaasde ons dan weer niet.
Het roeien op de 
Beemsterringvaart was prachtig. 

Het water slingerde mooi door de 
omgeving heen. We hadden soms 
ook een mooi doorkijkje door 
het riet. Met aan de ene kant de 
kaarsrechte weilanden van de 
Beemster en aan de andere kant 
polder De Zeevang. Dit landschap 
verveelt nooit. Naast presteren 
was het hier vooral ook genieten. 
Via mooie plaatsjes als Hobrede, 
Oosthuizen, Beets kwamen we 
ook langs Oudendijk. Vanaf 
het terras van ‘Les Deux Ponts’ 
werden we vriendelijk begroet 
door Hans, Nanne en Henk.  
Zij zaten daar heerlijk op het 
terras. Wij hadden nog een stukje 
te gaan. Nog even doorzetten. 
In Schermerhorn wachtte mij 
de appeltaart. Dit pepte mij op 
om door te roeien. Maar ook de 
peptalk van de stuur deed goed. 

In Schermerhorn stonden de 
mannen al weer klaar. Na het 
wisselen was het voor hen het 
laatste stuk roeien naar de ARZV. 
Wetende dat de mannen er 
aardig de vaart in hadden en wij 
bij de ARZV wilden zijn voordat 
zij aankwamen, hebben we de 
appeltaart snel gegeten. Maar het 
smaakte heerlijk.
En weer op de fiets. Een stuk 
tegenwind, terwijl je op zo’n 
moment je benen al een beetje 
begint te voelen. Een stuk voor 
Oterleek kregen wij ze weer in 
het zicht, zodat we ze nog even 
konden aanmoedigen. Daarna 
snel door naar de ARZV.  Waar wij 
ze verwelkomden.
Na een korte pauze gingen we 
het laatste stukje per fiets of boot 
naar OSSA. Na opruimen van de 

boot en opfrissen terug naar de 
ARZV. Daar was het tijd voor een 
welverdiend biertje. En voor een 
heerlijke maaltijd. Ik denk dat we 
een hele mooie prestatie hebben 
neergezet. Het was een uitdaging, 
maar ik heb er van genoten. 
Mannen bedankt. Dit smaakt 
naar meer!

Hilda
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www.decokaydirkmaat.nl

Weerribbenmarathon 2018 

Weer een marathonverhaal, zul je wellicht denken. Als je er één 
gelezen hebt, dan weet je het wel. Wie zit er op info te wachten zoals; 
we vertrokken in alle vroegte voor een roeimarathon van 55 km naar 
Steenwijk. Met 2 boten en de volgende deelnemers: Siebo, Nancy, 
Peter D., Ronald, Michael, Nanne, Nico D. en Henk B. Wegens een 
windverwachting van 4 en hoger werd de alternatieve route gevaren; 
1,5 km. Langer ook nog. Zodoende kwam je niet over de meren, die je 
door de hoge golven natte voeten of erger kunnen bezorgen.
 
De ontvangst was gastvrij; koffie en Blokzijler koek, waarmee je 
iemand de hersens kunt inslaan. Het was korte broekenweer; smeren 
maar.

Gedachten die bij je opkomen bij aanvang van de marathon zijn o.a. 
“Waarom doe ik dit?” Je gaat dan achteraf een rationele verklaring 
zoeken voor irrationeel gedrag. Die is er niet. Je kunt hoogstens 
aansluiten bij bergbeklimmers aan wie je vraagt waarom ze een berg 
beklimmen. Het antwoord is dan: omdat die berg er is.
Intussen ben je al een paar wissels verder en geniet je van het mooie 
weer en het land- en waterschap. De rietmaaiers zijn druk bezig en 
slaan met primitieve gereedschappen de pluimen van het riet. Die 
worden in vuurtjes direct verbrand. Volgens mij zijn dat de enige 

legale vuurtjes die nog gestookt mogen worden. Af en toe verblind 
door de rook probeert de stuur zijn weg te vinden.
En zo ben je al weer op de helft van de tocht. We blijven tijdens deze 
route gelukkig uit het vaarwater van de honderden fluisterbootjes 
met Chinese en Japanse toeristen, die denken dat jouw boot even 
wendbaar is als de hunne.

Tijd om even de benen te strekken en overtollig vocht af te drijven. 
Nog maar 2 keer het sluisje heen en weer. En dan de berenburger of 
jus d`orange. We hebben het weer samen gered zonder blessures of 
ander leed. Is dat dan niet waar je het voor doet? Een prachtige dag 
buiten in de natuur met je eigen spierkracht of wat daar van over is. 
’s Avonds thuis na het afriggeren en opruimen is de uitdaging om niet 
meteen op de bank in slaap te vallen en te dromen van de volgende 
uitdaging.

Michael



De start is geweest en we gaan 
op naar Wyns. Opeens zie ik een 
man in het riet staan om foto’s 
te maken. Het blijkt Frans Gijzen 
te zijn. Gezellig. Die fietst even 
een stukje mee. In Wyns staat 
Nancy klaar voor de wissel. Peter 
stuurt  de dames naar Birdaard 
en dat gaat lekker. Daar staat 
Dick klaar om samen met Peter 
naar Dokkum te roeien, gestuurd 
door Nancy. Ik fiets er met Jeroen 
heen. Het is al lekker druk en 
donker in Dokkum. We halen een 
stempel, doen een rondje stad 
en wisselen. De dames roeien 
weer terug naar Birdaard, waar 
Bianca de mannen verder stuurt 
naar Altsjerk. Opletten, want ik 
moet bij Bartlehiem links af. Het 
gaat goed. We komen aan in 
Altsjerk en daar gaan de dames 
weer verder naar de Wetterwille, 
gestuurd door Peter.
Het zijn de laatste 10,4 km. In het 

begin gaat het lekker, maar het 
laatste kwartier zit ik er helemaal 
door heen. Nancy blijft me goed 
aanmoedigen: je kan het, kom 
op maatje, we zijn er bijna. Peter 
blijft maar zeggen dat we bijna 
bij de Langebalkbrug zijn en dat 
hij de molen ziet. Nou ik zie niks. 
Het is donker en mijn handen 
doen zeer. En dan opeens 
hoor ik Peter zeggen: ik zie de 
Wetterwille. Daar staat team 2 te 
wachten en neemt het van ons 
over. Tijd: 01.53 uur.
Ik sta te zwabberen op mijn 
benen. Eerst drinken we een 
frisje en dan fietsen we naar het 
appartement van Anouk.

Onderweg trapt Dick zo hard 
dat de ketting eraf vliegt. De 
volgende dag blijkt de ketting 
gebroken te zijn. Maar ja, we 
zijn er nog niet. Jeroen is zijn 
tas vergeten, dus gaan we terug 
naar de Wetterwille, want de 

De Elfstedenroeimarathon 
2018

Verslag van Bianca uit team 1 die 
voor het eerst mee doet.

Ja, na twee keer gekeken te 
hebben doe ik toch zelf mee. 
Best spannend. Wat moet je 
verwachten? Ik zit in team 1 
en dat is toch redelijk relaxt, 
want dan roei je eerst 50 
km: Leeuwarden - Dokkum – 
Leeuwarden, en dan mag je 
slapen en hoef je pas in de 
middag weer twee korte stukjes 
als team te doen. Je moet er wel 
heen fietsen, want ja, het is Eco. 
We hebben dit jaar de luxe van 
het appartement van Anouk die 
zelf in team 2 zit: wij mogen als 
team 1 (fietsbegeleider Jeroen, en 
roeiers Peter, Dick, Nancy, Bianca) 
in haar appartement slapen. 

Nogmaals bedankt, Anouk.

We vertrekken vanuit OSSA. 
Het gaat beginnen, we gaan 
naar Friesland. Paspoort mee? 
Visum aangevraagd? Het is toch 
Friesland.
Als we aankomen heeft iedereen 
een taak: de boot in orde maken 
en op camping IJlst de slaapplek 
gereed maken.

Anouk stuurt de boot naar de 
Prinsentuin waar team 1 in de 
boot gaat voor de start. Stuur 
Bianca en roeiers Dick en Peter 
zijn klaar voor de start en gaan 
op naar Wyns.
Wat een drukte met 95 boten op 
een kluitje, en een platte schuit 
met een muziekkorps die er nog 
tussen door gaat. We hebben nu 
al lol, maar ook wel een beetje 
goeie zenuwen.
Maar ja, ik zit best veilig in de 
boot hoor. Ik kom er achter 
dat Peter ex-politieman is, dus 
Baantjer in de boot en blauw 
zwaailicht, dus het komt goed.  
En Dick is huisarts geweest, dus ik 
heb mijn eigen Dr. Bernhard bij 
me. Mij kan echt niks gebeuren.
Nancy en ik zitten veilig met 
deze twee mannen. Oh ja, en 
dan hebben we nog onze super 
fietsbegeleider Jeroen, niet te 
vergeten. 
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sleutels zitten erin. Nancy en 
ik fietsen door, en Dick gaat bij 
Peter aanhangen (buurman en 
buurman).
Eindelijk zijn we in het 
appartement. Bianca heeft een 
fles wijn meegenomen en we 
drinken een glas wijn op het 
eerste stuk; de eerste 50 km zit 
er op. Dan gaan we douchen en 
slapen. 

Onze fietsbegeleider is al vroeg 
wakker en gaat naar de Jumbo 
voor ons ontbijt. Waar vind 
je ze nog zo? Geweldig. Hij 
is voor volgend jaar alweer 
gecontracteerd. We hebben 
heerlijk gegeten en gebruik 
gemaakt van de broodjeszak 
van de Jumbo die Anouk heeft 
klaargelegd voor ons. Speciaal 
voor Dick heb ik een muziekje 
opgezet: Dr. Bernhard. 

 We hebben weer gelachen. 

De fiets is gemaakt en we kunnen 
langzaam richting Ried fietsen. Er 
is een omleiding, maar dat geeft 
niet. We eten lekker een ijsje 
onderweg. En dan roeien we naar 
de Theetuin in Slappeterp. De 
gouden tip van Nancy. Het is echt 
een voltreffer.
Daar hebben we witte thee met 
appelgebak genomen. Helemaal 
super.
Nog even naar het Huske en we 
gaan weer verder naar Ried.

Daar aangekomen is het een 
gezellige boel. Blijkbaar wisselen 
hier meer teams.
We werden verrast door Dick zijn 
vrouw en dochter en hond en ook 
nog Peter zijn vrouw samen met 
Herman en vrouw. Wat gezellig al 
die aanmoedigingen.

Ja, daar komt team 2 aan: OSSA, 
OSSA, hier zijn we. Team 2 stapt 
uit de boot, en Nancy stuurt 
de mannen naar Menaam. Wij 
zijn er snel met beide teams 
heen gefietst. Mark van team 3 
komt ook nog even buurten. In 
Menaam gaat Dick de dames naar 
Deinum sturen. Erg breed is het 
er niet, maar het zijn maar 6,3 
km en dan komen we in Deinum, 
waar team 3 klaar staat.
Daar gaat Tom sturen en Henk en 
Eloy roeien. Op naar de finish.

De hele club rijdt er op de fiets 
achteraan, en daar staan we dan 
als ze aankomen.
OSSA OSSA OSSA, hup nog even. 
Kom op. Power. Knallen. Yeah, we 
zijn gefinisht.
Tijd: 22.41 uur. Wat geweldig.

 
 
 

Nadat we gegeten hebben, 
maken we de boot klaar voor de 
terugreis, we breken in IJlst de 
tenten af en rijden terug naar 
OSSA.

Ik vond het een onwijze belevenis 
en ik heb erg genoten. Met 
Baantjer en Dr. Bernhard in 
het team voelt een mens zich 
heel veilig. Ik bedank mijn 
roeimaatje die me steunde als 
ik er bijna doorheen zat en onze 
fietsbegeleider voor alle goeie 
zorgen.

Het was geweldig. Ik ben nu in 
beraad met mezelf of ik volgend 
jaar weer mee wil doen. Het is 
wel onwijs gaaf, al ben je wel 
helemaal brak de zondag erna. 
Dank aan de organisatie. Het was 
super voor elkaar.
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OSSA jeugd

Gesprek met Kristian Duin en Maxim Meijerink op 
2 juni 2018

Kristian woont samen met vriendin Simone en zonen Maxim en 
Bink in de Twuyverhoek in Sint Pancras. Vader en zoon hebben een 

verschillende achternaam. Dat komt zo:
Simone is stamhouder; de enige van de familie Meijerink die de 
achternaam door kan geven. 
Omdat de broer van Kristian de naam Duin al heeft doorgegeven, 
besluiten ze de kinderen de achternaam Meijerink te geven. Kristian 
vindt Meijerink een mooie naam: “Ik zie de naam Maxim Meijerink 
wel op een advocatenkantoor staan.” 

Kristian en Maxim fietsen regelmatig samen op de racefiets: Kristian 
op een nieuwe en Maxim op de oude racefiets van Kristian, die lager 
is gezet.

Kristian is 49. Hij ging zo’n drie jaar terug samen met Maxim bij 
OSSA kijken. Maxim werd lid, maar Kristian keek het even aan. Hij 
racefietste al, heeft een motor in de schuur, zwemt, loopt hard, heeft 
een surfplank in de garage en 2 kajaks.
Hij ging het eerste jaar dat Maxim roeide elke keer kijken. In het 
tweede jaar zei Maxim: “Je hoeft niet elke keer mee te komen”. Het 
deed als vader wel een beetje zeer… 
Later ging hij af en toe kijken en dat vond Maxim wél leuk.

Dit jaar werd Kristian ook lid. Hij vindt het heel leuk bij OSSA.
Hij roeit het liefst in een C4: lekker samen in de boot in één ritme 
bewegen en zo veel vaart maken. Van tevoren had hij gedacht dat hij 
skiffen het leukst zou vinden.

Eerst gaat hij zijn voor zijn basispermissie. Straks maakt hij de stap 
naar de skiff. Het lijkt hem ook leuk om in de 8 te knallen.
Bij OSSA vindt hij het fantastisch om met mooi weer op het vlot te 
staan en een praatje maken met Jan en alleman en naar de bootjes te 
kijken.

Kristian is projectleider bij het ministerie van defensie. Hij is 
voornamelijk met aanpassingen en moderniseringen van vliegtuigen 
bezig. In Utrecht. Hij reist met de trein vanaf Alkmaar Noord. 
Onderweg leest of werkt hij, of is intensief bezig met zijn IPhone. 

Zijn hobby’s zijn: alles met beweging. De sport die hij nu het vaakst 
beoefent is roeien. Dit doet hij drie keer per week. In de zomer zwemt 
hij een paar keer per week in de Bever of de Hoornse Vaart.

Maxim is 15. Hij is gestopt met voetbal, omdat hij het steeds minder 
leuk vond. Hij zocht een nieuwe sport. Hockey leek hem leuk, maar 
dat was te ver. Toen stelde zijn vader voor om bij OSSA te gaan kijken 
(zie boven). De gezelligheid trok hem. De mensen om hem heen.
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Spaarne Lenterace

Op zondag 27 mei wonnen Marit 
en Amber de Spaarne Lenterace 
in de M18 2x. Deze roeiklassieker 
wordt jaarlijks georganiseerd 
door KR&ZV Het Spaarne uit 
Heemstede.
Het waren 2 loodzware kilometers 
voor de 2 snelle meiden uit 
Schagen en Schagerbrug. Onder 
tropische weersomstandigheden 
gaf trainer René de meiden mee 
om er in de Daddy Koel meteen 
vol in te knallen. Deze tactiek 
werkte prima. De overige 10 
boten in hun categorie bleken 
de 8:36.30 niet te kunnen 
kloppen. Met een voorsprong van 
20 seconden op de nummer 2 
Hemus wonnen Marit en Amber 
afgetekend.

Toen Maxim begon te roeien waren Geert, Romy, Tim, Daan en Ruben 
er ook al. Marit en Amber kwamen er later bij. 

Vandaag ging hij voor de eerste keer boordroeien. Samen met Marit, 
Amber en Tim. Ze vormen met zijn vieren een wedstijdgroepje die in 
verschillende combinaties meedoet.
Hij hoopt dat de wedstrijdjeugdgroep groter wordt. Er zijn veel 
jeugdleden, maar die hebben (nog) niet hetzelfde niveau.
Maxim heeft  voorgesteld om een wisselgroep voor wedstrijden samen 
te stellen met jeugdleden van het Spaarne die in dezelfde categorie 
roeien.

Als hij gaat roeien bedenkt hij van tevoren of hij naar Alkmaar of naar 
de sluis zal gaan. Dit is afhankelijk van de windrichting. Hij vaart het 
liefst in een skiff. In de Westfrisia. Dan kan hij lekker zijn eigen gang 
gaan. Soms gaat er een instructeur mee.
Hij is nog nooit om gegaan.

Maxim zit op het Murmellius in Alkmaar, in klas 3.
Hij vindt gym en geschiedenis de leukste vakken op school. Verder 
heeft hij geen specifieke voorkeur.
Zijn hobby’s zijn fotografie en roeien. Dit doet hij vier keer per week.

Bedankt voor het gesprek, Kristian en Maxim!

Lida 

38 39



Blik voor de J14 4* op de Bosbaan in de 
slotwedstrijden van de Orca competitie

Combi ARZV/OSSA (Pepijn)
Samen met de buren ARZV Roei. De jeugd heeft de toekomst.

Jeugd roeiwedstrijd Zaandam

Vandaag een heerlijke sportieve dag gehad met de jeugd van OSSA in 
Zaandam. ZZV Roeien had alles top geregeld. Fleur dapper gestreden 
in meisjes 11 skiff, Jasper in het jongens 16 veld skiff en Pepijn en 
Jasper in dubbel twee jongens 16. Met blik naar huis voor 2e plaats 
voor Jasper. Top gedaan Roeivereniging OSSA Heerhugowaard.
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Fietstocht NUT

Fiets gezellig samen mee, met leden van jouw vereniging of stichting, 
en verdien tegelijkertijd geld voor jullie clubkas! Een mooie fietstocht 
van 30 kilometer door het polderlandschap rondom Heerhugowaard 
wordt uitgezet door TC OMNISPORT, met onderweg een stempelpost 
en verzorgingspost. Per meefietsend lid, die de gehele tocht heeft 
volbracht zal €30,- worden overgemaakt op de clubkasrekening, 
maximaal 10 leden dus €300,- per vereniging of stichting.

Deze tocht is dit jaar gefietst door de jeugd van OSSA. Er waren precies 
10 leden aan wezig. Het was een stralende dag. Ilya deed ook mee en 
hij zei over de fietstocht:

”Het was een hele leuke fietstocht, ik heb naast Zjuul gefietst.  
We zijn wel een keer fout gereden, we reden 2 kilometer om, maar dat 
is gelukkig weer goed gekomen.
We kregen onderweg ook nog een banaan, koekjes en een flesje 
water.”

oktober
04 Peter Breed
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

november
01 Hans-Martin Kemme
01 Jos Boom
01 Nicolette Groot
09 Kristian Duin
13 Derk Jan Marsman
16 Arie Dekker
23 Lisa Koelewijn
25 Ilse van Diepen

Verjaardagen

augustus
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
19 Cees Jol
20 Moniek Binnewijzend
28 Jelmer Cnossen

september
03 Johan van Etten
03 Nancy  van ‘t Hof
06 Jose Zonneveld
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
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De cluburen 
Het hele jaar door: 
Zaterdag om 8.30 uur.
Zaterdag om 9.45 uur jeugdinstructie.
Zaterdag om 15.00 uur marathontraining.
Zondag om 10.00 uur.
woensdagmiddag om 13.30 uur.
Tijdens de zomertijd op woensdagavond om 19.00 uur.
(Tijdens de wintertijd vervalt dit clubuur.)

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

Evenementenkalender

 

Za 14 juli

Do 19 juli

21-28 jul

Za 25 aug

Za 25 aug

Vr 7 sep

Za 8 sep

Zo 9 sep

Zo 16 sep

Za 22 sep

Zo 23 sep

Za 29 sept

Za 29 sep

Zo 7 okt

Zo 14 okt

Za 20 okt

Za 3 nov

Zo 4 nov

Za 10 nov

Za 22 dec

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

Datum Evenement omschrijving

Evenementenkalender  t/m 22 december 2018

19:00 De Kogge, Onderdijk.

15 km. Aanmelden bij Arie

Toeren over de Maas (al vol )

Start 8:30 bij ARZV Opgeven bij Bianca

Toertocht OSSA, 35 km

Aanmelden bij Nanne

Start 8:30 bij ARZV Opgeven bij Bianca

Toertocht Amsterdam, 15 km. Opgeven  

bij Ronald

Wedstrijd, 18 km. Deventer

Wedstrijd 1609 mtr. Gouda

Toertocht voor ieder niveau, 15 km.

 Opgeven bij Arie

Toertocht 10 km, Aanmelden bij Arie

Marathon, 58 km, www.rv-alphen.nl. 

Coördinatie: Dick

Wedstrijd, 2,5-5-7,5 km

Amersfoort

Wedstrijd, Michiel de Ruyter, 

Uithoorn 4 km. Opgeven bij Nancy

Marathon, 51 km, OSSA

Wedstrijd, 5,3 km. Hilversum

Info Bianca

Wedstrijd, 4 km. Amsterdam

Wedstrijd, 6 km. Leerdam

Marathon, 54 KM. RIC Amsterdam

BBQ + Afroeien

Toertocht Oostwoud of Medemblik

Sedan-Namen

Vaardigheidsproef

Rondje Heerhugowaard met de  

klok mee

Vaardigheidsproef

Amsterdam – Nationale Avondtocht

IJssel regatta

Goudse Mijl

De Roskamsluis voorbij

Toertocht Oosterdel

Groene Hart marathon

Eemhead

Amstel Drecht regatta

HORZOL marathon

TrompBoatRace

Wijnproeverij bij OSSA

Novembervieren

Lingebokaal

Midwinter marathon

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.3-2018 dient de kopij uiterlijk 17 september 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 142, redactie het Voetenbord
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Zwangerschapsfotografie
 onder water

www.remorascuba.nl

Weightless, 
like an unborn child…


