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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 vierde en laatste Voetenbord van 
2018. 
In deze editie natuurlijk onze eigen HORZOL, zoals 
gebruikelijk beschreven vanuit verschillende perspectieven.
Aan het woord zijn: ten eerste de zeer enthousiaste Franse delegatie.
Dan Bianca als aanspreekpunt in de loods. Ook kregen we een 
bedankmaitje van Pleun Honig van RV Nautilus, ze roeien altijd in de 
Otjemedor tijdens de HORZOL.
Daarna een uitgebreid verslag van ’beginner’ Wini. Zij stond met Hilda 
na de sluis bij Rustenburg om de tijd waar te nemen.
Tsja, en dan heb je de day after. Er moest gepoetst en geboend 
worden aldus Hans C. 2 uur lang sopten ze wat af, tot alles weer spik 
en span was.

En we hebben een fantastisch interview met Nel, Hans, Edwin en 
Anouk Douwstra, met foto’s uit de oude doos. 

Veel lees- en kijkplezier!

De redactie: Tinie, Lida, Tom en Saskia

Woordje van de voorzitter 
Op de najaars-ALV hebben we onze 
nieuwe secretaris Peter Damkat mogen 
verwelkomen. Jikke van der Linde had voor 
de vakantie al aangegeven ermee te willen 
stoppen. Jammer. We zijn blij met de komst 
van Peter in het bestuur.

Op de ALV zijn, naast de begroting, 
de jaarplannen voor 2019 van al onze 
commissies kort besproken en waar nodig 
toegelicht. Bij deze wil ik nogmaals al onze vrijwilligers bedanken 
voor het maken van de duidelijke jaarplannen en vooral voor al hun 
inzet het afgelopen jaar. Zonder al deze inzet is er geen vereniging. 

En alweer wordt er veel werk verzet naast het roeien. De instructeurs 
geven dit najaar/winter weer basisinstructie aan een groepje 
nieuwe leden en in januari begint weer een cursus boordroeien. De 
klusgroep is de roeiriemen aan het schilderen, is een botenkar aan 
het maken voor de Ossa Nova en maakt een werkplan voor een bak 
op de botenwagen (voor vervoer van vleugelriggers) en voor een 
stofvrije vloer voor de ruimte naast het krachthonk. Ook wordt er, 
met ondersteuning vanuit de Rabo, druk gewerkt aan plannen voor 
ledenwerving en over hoe verder te gaan met OSSA 100% omhoog. 

Ook zie ik alweer uitnodigingen voor roeimarathons voorbij komen 
en voor mooie toertochten in de zomer in het buitenland. Reageer! 
En… wie gaan er meedoen aan de AA-race (start voor het OSSA-vlot) 
op 14 april 2019, of de Head of the River (8km) op 16/17 maart 2019? 
Geef je op bij roeien@rvossa.nl. Wil je gecoacht worden als team voor 
een wedstrijd? Geef dat ook aan bij roeien@rvossa.nl. De deelname 
aan de wintertrainingen bij Thom is dit jaar nog niet groot, maar kan 
nog steeds: gewoon langskomen op de dinsdagavond om 20:15 uur, 
vrijdagavond 19:15 uur of op maandagavond om 18:45 uur. Het ergo-
clubuur op de woensdagavond om 19:30 uur loopt nog niet storm, 
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maar elke week komt er wel weer iemand bij. Het wordt daarmee ook 
steeds gezelliger.

Graag wil ik hier de aandacht vragen voor twee belangrijke punten: 
1. Als je ongestuurd vaart, draag dan goed zichtbare felgekleurde 
bovenkleding. We overwegen dit verplicht te stellen voor de 
boegroeiers.
2. Vorig jaar hebben lang niet alle  boten een goede 
schoonmaakbeurt gehad. Dat moet dit jaar beter. De inzet van alle 
leden is hiervoor nodig. De uitnodiging zal in het voorjaar verzonden 
worden.

Tot slot wens ik jullie allemaal weer een mooi nieuw roei-jaar; 
minstens zo goed als afgelopen jaar.

Groet Henk Bekker

PS: Het verslag van de ALV zal begin januari met een nieuwsbrief 
worden toegezonden.

54
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Eerst een instapper, erg 
lekker, daarna iets zwaardere 
wijnen.
Totaal vier rode wijnen en 
dan nog een toetje.

Kopje Christmas Ruby Port, 
met stukje chocolade.  
Verrukkelijk!
Daarna hadden we allemaal 
halve flessen die nog leeg 
mochten, dus de afterparty 
was ook geslaagd. Er bleef 
weinig over.
De wijnlijst hangt in de soos.
Als je het gemist hebt: helaas. 
Het was heel gezellig en 
leerzaam. Wie weet komt er 
een vervolg.
 
 Groetjes Bianca

Wijnproeverij
 
De wijnproeverij, daar was ik bij want, ik had hem zelf georganiseerd 
natuurlijk.
We waren met 17 Ossianen.  Gert van Vinoci uit Heerhugowaard gaf de 
proeverij.

Hij gaf veel uitleg over hoe te proeven en over de druiven en de 
gebieden, erg leerzaam.
Bij binnenkomst was er een lekker bubbeltje om iedereen te 
verwelkomen.
Daarna was het serieus proeven: wel lekker / niet lekker.
We begonnen met witte wijn uit Italië, een verrassing die goed in de 
smaak viel.

Daarna een Riesling uit Duitsland, mijn favoriet.
Nog een witte en daarna rood.

Diverse roei- en andere activiteiten
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OSSA Hoodie

Een hoodie is een sportieve trui van zachte stof met capuchon die 
voor of na het roeien te dragen is.
Het is ten strengste verboden om de hoodie tijdens het roeien 
te dragen. Dit omdat er steekzakken in zitten waar de riemen in 
kunnen blijven hangen.
De OSSA hoodie is te koop voor € 35,- en is leverbaar in de maat S, 
M, L, XL en XXL.
     
Je bestelling kun je mailen naar kleding@rvossa.nl
Houdt er a.u.b. rekening mee dat de hoodie niet direct leverbaar is, 
maar een levertijd van ca. 10 dagen heeft.
Roeigroet,
Nicolette

Stuurpermissie

Sinds zondag 25 november hebben we er weer een stuur voor 
de 8 bij. 
Rick Groot heeft deze ochtend zijn stuurpermissie gehaald.
Gefeliciteerd en veel stuurplezier in de 8!
Dit alles onder toeziend oog van Evelien. 
Groet, Bianca

Trainingsteams / wedstrijdteams

Het is al enige tijd mogelijk om op zaterdagochtend, tijdens het 
clubuur van 8.30 uur, gecoacht te worden door een op dat moment 
beschikbare trainer. Misschien heb je hier al eens een keer gebruik 
van gemaakt?  Een goede manier om weer eens aan je eigen techniek 
te werken en nog beter en blessurevrij te blijven roeien.
Maar misschien heb je nog meer ambitie en wil je met roeiwedstrijden 
mee gaan doen.

Roeimaatje of roeiteam gezocht!

Lukt het je niet om tijdens onze cluburen te roeien en ben je 
op zoek naar een roeimaatje of team dat samen met jou op een 
ander moment kan roeien? Doe een oproep een stuur deze naar 
nieuwsbrief@rvossa.nl, zodat zij het in de nieuwsbrief kunnen 
plaatsen. En daarnaast zal ik ook mijn best doen om je in contact te 
brengen met andere leden en kan ik je aangeven wanneer er nog 
meer geroeid wordt.
Door verschillende leden wordt namelijk ook op doordeweekse dagen 
geroeid. Zij roeien vaak het hele jaar door. Ook in de winter. Bij slecht 
weer is een ergometertraining een goed alternatief. Uiteraard kan je 
altijd bij een bestaande groep aansluiten. Hoe meer roeiers hoe meer 
vreugde!
Nancy van ‘t Hof
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Toertochten

Saai voor de wind

10 november was de planning voor de prestatietocht Saai. En het was 
spannend: van tevoren dan. De hele week prachtig weer t/m vrijdag. 
Maar wat een wind en regen werd er voorspeld voor de zaterdag. 
Nanne als toerleider hield ons de hele week in spanning met bijna 
elke dag een update. 
En toen kwam het verlossende bericht vrijdagmiddag om 13.22 uur. 
Het gaat door! 7 mannen en 1 vrouw waren opgelucht en blij. 
Voorbereid op het ergste werd er zaterdagochtend gestart bij RV de 
Zaan met een C4+ C2+. richting Heerhugowaard.
En wat deed het weer? De hele weg roeiden we pal voor de wind. Bij 
het wisselen gingen we nog flink vooruit, en we voelden maar enkele 
spatten regen. En dat alles bij een prima temperatuur. Genieten dus. 
Om 12.00 uur precies lunch bij café ’s Lands Welvaren in 

Schermerhorn. Nanne had van tevoren geregeld dat de zaak al om 
12.00 uur open ging i.p.v. 15.00 uur en de aardige bediening voorzag 
ons van kroketten, uitsmijters en chocolademelk. Met deze voorraad 
in de maag was het laatste deel (2 uur roeien) een makkie.
En bij OSSA had Nanne ook alweer gezorgd voor een hapje en een 
drankje. 
Een mooie tocht om bij te schrijven op ons lijstje. Nanne bedankt voor 
de goede organisatie.

Simon Davids
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HORZOL

A French Team at the 
Inter-National HORZOL 
Marathon

The story began this summer, 
between France and Belgium, 
during the rowing trekking “The 
Meuse and its Citadels”, starting 
in France in Sedan and finishing 
6 days later and after 180km in 
Namur in Belgium.
One evening, OSSA team proposed 
a quiz about the German, 
Belgian, French and Dutch main 
towns. 
The rowers participated by boat 
team (the boat team 

changed by lot every day). 
The best prize was to win an 
invitation to the National HORZOL 
Marathon. 

After organizing the trip, the 
French team, composed of 2 
rowers from Nancy, 2 other from 

Ramonville (near Toulouse), 
and one from Gravelines (near 
Dunkerque) was happy to honor 
the invitation. 
We have been very  well 
received by OSSA. The invitation 
was all inclusive, with the 
accommodation, the meals, the 
visits, the boat, … Nothing to 
think about, just to come and 
row !

For many French rowers, it was 

the first time in Holland. We 
discovered, the numerous mills, 
channels, and wind mills, the 
architecture, the culture, several 
towns, the life in Holland, the 
importance of bicycles,…
The trekking route was particular, 
because none in France seems as 
HORZOL Marathon with long, wide 
and narrow, straight and twisted 
channels, wide and narrow, 

normal and very low bridges, 
locks with low difference (for 
the level of water)… In addition 
to that, the beautiful and warm 
weather was highly appreciated 
by all the rowers. 
The rowers, coming from 3 
different clubs, were not used to 
train together but they formed 
a team to row the 51 km. No 
doubt that the French team 
will remember of this great 
experience.

Thank you very much to OSSA 
team for this organization and 
the host. The rowing world is a 
great family !

Florent for the 
French team.

Marathon roeien
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HORZOL roeimarathon 
2018

Ja, en dan mag ik een stukje 
schrijven over hoe ik het beleefd 
heb.

Nou ik had niet best geslapen 
en was dus mooi op tijd zondag 
bij OSSA, om 6.45 uur. Samen 
met Rob was ik de eerste. De rest 
volgde snel.

Heerlijk dat er 31 boten waren. 
Daar was ik gewoon zo blij mee, 
dat gaf mij energie.
Ik was aanspreekpunt in de 
loods, samen met Dick die alle 
boten controleerde als een echte 

dokter. Check, check, dubbel 
check.

Commotie bij RV Iris, want het 
bankje was niet mee, oeps. Het 
bankje werd gebracht vanuit 
Lisse. Toen kwamen ze er 

achter dat ze het stuurtje niet 
mee hadden. Ja zo’n eerste 
keer marathon is niet niks. 
Dus geen 51 km maar de 35 km 
ongestuurd en dat mocht van de 
kamprechter. 

De eerste boten gingen van 
start om 9.00 uur: het feest was 
begonnen.
Om 10 uur ging ik naar mijn 
andere plek, naar team 

Rustenburgsluis. Daar stond 
iedereen op zijn plek en kon 
de sluis gevuld worden. Ja 
we hadden een paar volle 
schuttingen: wel 6 boten in 
dat kleine sluisje.

En ja, soms gaat er wel eens 
wat mis, dan is het plons. 
Dit keer was het RV de 
Geeuw, met buitenlid Peter 
Wiersma, die in de Drieban 
water schepte. De stuurman 
viel eruit, Peter had een nat 
been en er was veel water in 
de boot. Zonder stuur voeren 
ze de sluis uit en meerden 
aan. Je maakt wat mee op 
z’n dag.
Het was in een keer een 
drukte van jewelste. 
Iedereen lag te wachten en 
allemaal hadden ze haast. 
Gelukkig staat daar de tijd stil.
Nadat ook de laatste verdwaalde 
boot eindelijk door de sluis was 
ging ik weer snel terug naar 
OSSA en daarna door naar de 
Allemanskerk. Daar wou ik ook 
graag een paar foto’s maken, 
want dat is juist zo leuk daar. 
Lees: lekker smal.
Dit jaar waren er ook tegenliggers 
i.v.m. het mooie weer, dus onze 
roeiers moesten extra opletten. 
Al snel kwamen de eerste 

boten en jawel: ook de eerste 
wedstrijdboot was er al. Ja, wie 
anders dan Stefan uit Duitsland, 
die had er de vaart in met zijn 
team.

Vlak daarna ging ik weer naar 
OSSA, want ik wou bij de finish 
ook graag foto’s nemen. Daar 
was het weer super gezellig. 
Romy met haar beatbox en haar 
altijd vriendelijke lach deelde de 
versnaperingen uit. Een echte 
rondemiss.
Toen kwamen de roeiers van de 
35 km en de 51 km binnen. 
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Het was een gezellige boel: dan 
weer een enkele boot dan weer 
een paar tegelijk. Het duurde nog 
tot na 17.00 uur voordat de laatste 
boot binnen was. Dat waren onze 
Franse vrienden uit Toulouse, 
Nancy en Gravelines. Ze werden 
verwelkomd met het Franse 
volkslied uit een mobieltje, 
geweldig. 

De prijsuitreiking duurde even, 
maar uiteindelijk was het zo ver. 
Wie o wie heeft er gewonnen? 
Met een klein verschil won de ZZV 
voor de Kop in de C4X+. En bij de 
C2X+, ja, dat konden we vooraf al 

opschrijven: het Duitse team.
Ook kon vermeld worden wie de 
meeste marathons geroeid heeft: 
Martin Paasman. Die werd dus 
ook even in het zonnetje gezet.

Verder heb ik alleen maar blije 
gezichten gezien. Iedereen heeft 
genoten en dat lieten ze ook 
merken. “Wat is het toch mooi 
roeiwater bij jullie.”  “Zoveel 
molens dat wist ik niet.” 
“Ik hoef helemaal niet naar 
Kinderdijk.” “Ik kom zeker nog 
een keer.” “Wat goed geregeld 
en wat een vriendelijkheid en 
behulpzaamheid van iedereen.”

Dat is zo fijn om te horen. Dat 
geeft een goed gevoel.

Op naar de 10e Editie in 2019!!! 
Ik heb er nu al zin in.

Groetjes Bianca
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Dit mailtje kregen we binnen van RV Nautilus die ieder jaar met onze 
Otjemedor roeit!

Iedereen heel veel dank voor de organisatie en het vrijwilligerswerk 
bij de HORZOL-tocht.
Leuk om zo vlug al de foto’s op de website te kunnen bekijken. Met 
alle ploegen, het gekrioel in de sluis, de zwemmer, de acrobatische 
toeren bij de wissels en de ontvangst op het vlot.
De ontvangst bij jullie is altijd erg hartelijk en de verzorging prima, 
met onvermoeibare barmensen, eigengemaakte taarten en goede 
chinees. En niet onbelangrijk: vaak heerlijk weer.
We waren blij dat we de Otjemedor weer mochten lenen. Fijn dat 
jullie hem piekfijn in orde hadden gemaakt met verlengde riggers, 
extra voetenboordbandjes, prima stel riemen. Hij maakte geen water 
en liep als een trein.
Graag tot ziens op jullie jubileum editie volgend jaar. De datum staat 
al in mijn nieuwe agenda.
 
Hartelijke groeten,
Pleun Honig

HORZOL 2018, ervaringen van een beginner

Mail: Je was zo enthousiast zondag dat ik je zou willen vragen iets 
te willen schrijven over je ervaringen met de tijdwaarneming voor de 
HORZOL. 

Wij proberen altijd het hele evenement vanuit diverse 
gezichtspunten te beschrijven. Dit lijkt weer een leuke.

Inderdaad, ik was enthousiast. Achteraf dus. Vooraf had ik echter 
geen idee waar ik aan begon. Maar laat ik bij het begin beginnen.
Gerard in de groepsapp: of iemand van ons nieuwelingen het leuk 
zou vinden te helpen bij de HORZOL? Geen reactie. App van Hilda: ik 
sta bij de Rustenburgersluis, een heel mooi stekkie! Wie wil daar met 
mij staan voor de tijdwaarneming? 

En zo stond ik op zondag 14 oktober tegen 10.00 uur in Rustenburg 
met koffie en een stroopwafel uit te kijken over het water en te 
wachten op de eerste boot. Ondertussen werd ik bijgepraat over het 
hoe en wat. De HORZOL is een (internationale) roeitocht die geroeid 
kan worden als wedstrijd (ruim 50 km) of toertocht (ruim 30 km). De 
deelnemers komen van heinde en verre en nemen soms hun eigen 
boot mee of huren er een van de vereniging. Tijdens de tocht, die 
start en eindigt bij OSSA en voert door het prachtige Noordhollandse 
landschap, passeren de deelnemers enkele sluisjes. Daar staan 
tijdwaarnemers. De bedoeling is dat de tijd bij aankomst in de sluis 
wordt genoteerd. Na de sluis wordt de tijd weer genoteerd. De tijd 
die het kost om de sluis door te komen wordt afgetrokken van de 
eindtijd. 
Ik stond met Hilda achter de sluis, aan de achterkant van 
restaurant De Gouden Karper. Lekker op een bankje, in de zon, 
met een stopwatch en een vel papier met daarop de teams en de 
bootnummers. Die bootnummers waren duidelijk zichtbaar op de 
boot aangebracht om het registreren te vergemakkelijken. Want 
als er 4, 5 boten tegelijk uit de sluis komen, zie dan maar eens het 
overzicht te bewaren!
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Na enige tijd kwamen de eerste boten in de sluis en er ook weer 
uit. En dan begint het: “Nummer 3!, willen jullie eerst aanleggen 
voor koffie/lunchpauze of roeien jullie door?” ”Wat? gaat dat van 
de tijd af?” “Nee!” “Ok, we leggen aan!” “Nummer 17!” “Wij willen 
aanleggen, maar er is geen plek!” “Nummer 6!” “Wij roeien door!”. 
Prima, maar dan moet wel de tijd worden genoteerd. Er was een 
denkbeeldige lijn over het water getrokken en zodra de boten 
daaroverheen gingen, noteerden wij de tijd. De stopwatches voor alle 
tijdwaarnemers waren ’s ochtends bij OSSA gelijkgesteld zodat er geen 
verschil in tijd zou ontstaan. 

Het was dus elke keer even spitsuur met daarna relatieve rust. 
Want de boten die hadden aangelegd, moesten natuurlijk ook weer 
vertrekken, en dan moest de tijd ook weer worden genoteerd. Ze 
moesten dan eerst een stukje terug (want bij het aanleggen waren 
ze de startlijn gepasseerd) en dan weer volle kracht vooruit, dus: 
uitzetten, stukkie terug, ronden en weer gaan. 

Tijdens de rustige momenten moesten de genoteerde tijden worden 
geappt naar Mark Veldman die vanuit het crisiscentrum de algehele 
tijdencoördinatie onder zich had (althans, in mijn beleving). De 
speciaal aangemaakte app bliepte onophoudelijk: V RB 3 11.24.33, 
V RB 5 11.24.47 enzovoort. Een tijdwaarnemer elders in het parcours 
had een foto gemaakt van het papieren vel met de tijden en dat 
doorgeappt. Slim! Doen wij ook! Maar nee, dat werd niet op prijs 
gesteld. Liever 30 losse appjes dan 1 duidelijk overzicht. Dat kan toch 
anders! (volgend jaar dan maar ?)
Zo hadden Hilda en ik het aardig onder controle. Natuurlijk gebeurden 
er ook onverwachte dingen die onze aandacht vroegen: een boot die 
omsloeg in de sluis en hulp nodig had, een vergeten lunchtas, een 
gezellig bezoekje van enkele leden die op de fiets langskwamen om 
de OSSA leden aan te moedigen en een praatje te maken. En niet te 
vergeten die ene boot die maar niet kwam en uiteindelijk toch de 
juiste koers gevonden had.
Ik schreef het hierboven al, een internationale tocht. Er deden twee 
buitenlandse teams mee, een Frans quintet en een Duits fünftel. De 
Duitsers hadden waarschijnlijk een drukke agenda, want direct na 
het openen van de sluis sprintten ze ervandoor, om binnen de kortste 
keren uit het zicht te verdwijnen. De Fransen daarentegen legden 
graag aan voor de lunch en namen alle tijd voordat ze hun route weer 
vervolgden. En zo kwamen en gingen de boten, de mensen en de 
gesprekken zodat rond een uur of 13.30 de rust in de sluis en op het 
water rond Rustenburg weerkeerde. 

Wini Bos
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De ochtend na het feest

De HORZOL als roeifeest én als feest van onze vereniging; met op 
maandagochtend nog wat werkjes te doen op de sociëteit. Dan is er 
al gauw een uiterst geroutineerd team bijeen en loopt alles gesmeerd, 
zonder dat veel werkoverleg nodig is! Er worden wat nieuwtjes 
uitgewisseld over het bezoek van de Fransen , die na de HORZOL nog 
even Alkmaar gedaan hebben, en op maandag Alkmaar bij daglicht 
gaan bekijken. De tijd van “binnen 5 uur“ en “nog nooit zo snel“ van 
Henk, Nico, Michael, Ronald en Nanne valt natuurlijk en die mannen 
zijn op maandagochtend ook gewoon weer present! 

En wat verder opvalt is dat zondagavond niet de boel de boel  is 
gelaten, maar dat alle afval keurig in vuilniszakken is verzameld! De 
banken en tafels staan nog in de fitnessruimte als de eerste training 
alweer loopt. Maar tot en met zelfs het stofzuigen is alles vliegensvlug 
up to date en zien individuele sporters wat een sportvereniging 
werkelijk inhoudt!

Van 9 tot 11 uur vegen en soppen we wat af, een enkele handdoek etc. 
vindend als stille getuige van een doucher die, na inspanning en een 
drankje, haast had om weer deel te nemen aan het gezellige gebeuren. 
Koffie en appeltaart van Nel D. begeleiden een pauze in het zonnetje. 
De journalist die Sibo en Frans komt vragen naar de roeisport in zijn 
algemeenheid en in het bijzonder naar roeien op een leeftijd waarop 
je je 40e verjaardag al minstens voor de 25e keer hebt gevierd, kan 
alleen maar positief schrijven. 

Met positief schrijven is ook  een positieve start gegeven aan het 
voorbereiden van de jubileum-HORZOL in 2019. En als het klimaat dan 
toch verandert, geen bezwaar tegen een herhaling op dat punt van 
2018. En dat geldt ook voor mijn maandagochtend 14 okt 2019! 

Hans C. 

www.decokaydirkmaat.nl
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Interview met Hans, Nel, Edwin en 
Anouk Douwstra op 1 december 2018
“We hebben een groot OSSA-hart”.

Hans en Edwin zijn al lid van OSSA vanaf 1988. Ze zijn dus al 30 jaar 
lid!
“Alles wat hier staat: gebouwen, boten, is allemaal jonger dan dat 
wij lid zijn. Er zijn maar een paar mensen die net zo lang of langer lid 
zijn.”
Tijd voor een interview!

Hans en Nel hebben een zoon, Edwin, en een dochter, Marjolein.
En ook 8 kleinkinderen, waarvan Anouk de enige is die roeit.
De familieband is goed. Ze hebben net een mooi feest gehad, omdat 
Hans en Nel 55 jaar getrouwd zijn. Met z’n allen zijn ze lekker uit 
geweest. 
Hans en Nel hadden 2 jaar verkering en waren 4 jaar verloofd. Hans 
wilde dat ze zich gingen verloven toen hij in dienst ging. Dat vond hij 
leuker. Ze zijn dus al 61 jaar samen!

Hans (78) was altijd blij als hij op tv een roeiwedstrijd op de Bosbaan 

zag. Hij woonde in Beverwijk, waar geen water was. Roeien was toen 
voor de elite en voor studenten. 
Edwin (53) korfbalde, maar had er niet zo’n zin meer in. 
In 1988, op Koninginnedag, was er een open dag bij 
watersportvereniging OSSA, wat toen een kano-roeivereniging was. 
Hans ging er samen met Edwin heen. Ze wilden gaan kanoën.
Ze liepen Wil Bijlsma tegen het lijf. Die heeft ze meegenomen in de 
roeiboot. Ze hebben de kano nooit gezien. 
Daarna zijn ze nooit meer weg gegaan.
Wil Bijlsma gaf hen instructie. Hij kon heel goed overbrengen hoe je 
moet roeien.
In september van dat eerste jaar wonnen ze hun eerste Purmer 
rondrace. “Dat ging niet mooi, maar wel hard”. 

Nel (77) stond in de kantine bij korfbalvereniging Apollo, toen Hans 
met zijn eerste medaille aankwam. Heel snel daarna stond ze (met 
Emma Dekker) in de kantine bij OSSA. 
Nel werd een jaar later lid, maar stopte met roeien, omdat ze het erg 
in haar rug had. Maar ze stuurde heel veel en ze wonnen heel vaak. 
Ze is erelid van OSSA.
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Anouk (22) zat 8 ½ jaar terug 
op gym. Ze was er niet zo 
goed in. Edwin zei: “Ga bij 
het roeien kijken.” René, een 
goede vriend van Edwin, gaf 
toen al instructie. Zijn zonen 
Jelmer en Sjoerd, die Anouk 
al van jongs af aan kende, 
roeiden ook. Anouk is gaan 
roeien en is ook de boot niet 
meer uit geweest.
Toen ze 18 werd is ze bij de 
jeugd van OSSA gebleven, en is 
instructie gaan geven.
Anouk roeit 3 of 4 keer per 
week bij de Wetterwille in 

Leeuwarden of bij OSSA.

Hans, Nel en Edwin vertellen ook graag een stukje geschiedenis:
OSSA is opgericht in 1974.
De mensen die nog langer lid zijn dan Hans en Edwin, zijn Wilke van 
Muiswinkel (die was zelfs jeugdlid-afdeling van watersportvereniging 
Olympus), Rob Zeilsman, Mark Veldman, Henk Battum, Petra Beunder 
en Kees Verschoor.

Bij OSSA hadden ze alleen maar oud spul. Toen Hans en Edwin lid 
werden, waren er 65 leden. Een dubbel 2, bijvoorbeeld, daar hadden 
ze geen geld voor. Maar Wil Bijlsma had kennissen in Duitsland. Ze 
gingen daar eens per jaar met een ploegje roeien.
Op een gegeven moment kwamen ze terug met een botenwagen 
die zo lang was als een lantaarnpaal, met afgedankte boten van die 
vereniging (500-600 leden). Daar hebben ze bij OSSA de eerste jaren 
dankbaar gebruik van gemaakt. 

Als ze ergens kwamen zeiden de mensen: o, daar heb je die 
Douwstra’s ook weer. Ze waren al met z’n drieën; er hoefden maar 
twee mensen bij (de eerste jaren waren dat Bas van der Weijden en 

Cees Piet) en de boot 
was vol. 
Ze roeiden dat eerste 
jaar de Purmer 
rondrace. En ze 
roeiden de Fuji. 
Dit was een heel 
bijzondere race van 
100 km van Duitsland 
naar Deventer. Er 
deden 80 boten aan 
mee. Ze roeiden 
stroomafwaarts de 
Rijn en IJssel af.
De Douwstra’s waren 

nog maar kort lid, maar eindigden de eerste keer als 5e (in 6.05 uur) 
Het jaar daarna eindigden ze als 3e (in 5.59 uur). Ze bereikten de hoge 
snelheid van 19 km gemiddeld.
Hier zijn ze, terecht, heel trots op.
Ook roeiden ze toen al de AA-race. Als je hem 5 keer had, won je de 
beker. De vijfde keer had de organisatie een groep wedstrijdroeiers 
ingezet, omdat ze niet wilden dat ze er weer met de beker vandoor 
gingen.

Wat vinden jullie het leukst van OSSA?
Anouk: “De gezelligheid. Iedereen kent elkaar. Iedereen zegt elkaar 
gedag. Na het clubuur blijft iedereen nog even na voor een praatje 
bij een kopje koffie of thee. Je komt niet alleen voor het roeien, maar 
ook het sociale stukje is leuk.”

Hans: “Eigenlijk alles. We doen al 28 jaar de kantine. Ik klus al 28 
jaar. Eerst met Kees Verschoor, die waanzinnig technisch is, en met Lex 
Leydts, bootsman.”
Hans vindt zichzelf helemaal niet zo technisch, maar hij “heeft wel 
een paar handen mee”. 
Hij doet het met heel veel plezier. “Dingen die ik niet leuk vind doe 
ook niet.”



28 29

Nel: “De gezelligheid. Ik vind het heerlijk om kantinediensten te 
draaien. De mensen komen binnen en zeggen “Hoi Nel”. Je kent 
ze allemaal van naam. Ik vind het leuk om reclames af te gaan om 
de inkoop zo laag mogelijk te houden. Ik ben er een beetje mee 
vergroeid.”
Nel vindt het ook leuk dat nieuwe leden meteen een plekje in de boot 
krijgen.

Edwin: “Natuurlijk het roeien. Daar kom ik voor. Niet zo frequent 
meer als vroeger, vanwege tijdgebrek. Als je hier op zondagochtend 
komt, dan weet je van tevoren niet met wie je in de boot komt. C4, 
glad: het is allemaal even leuk. De ongedwongenheid, de familiaire 
sfeer.”

In welke boot roei je het liefst?
Edwin scullt het liefst. In de gladde Blauwe Loper. Maar marathons 
roeien in een C4 vindt hij ook prima. Het is belangrijker met welke 
ploeg je roeit, dan in welke boot je roeit.

Hans is sculler geworden. Hij heeft 18 jaar met Kees Verschoor 
boordgeroeid. Zijn rug laat het echter niet meer toe. Skiffen staat op 
nummer 1, in zijn eigen skiff. Op nummer 2 staat de dubbel twee. 

Anouk roeit nu in veel verschillend materiaal. Ze heeft geen voorkeur. 
Het hangt er vanaf met welke ploeg ze vaart en of ze goed op elkaar 
ingespeeld zijn.

Wat vind je nog moeilijk?
Anouk vindt skiffen moeilijk. De skiff van Hans is een familieboot. 
Anouk heeft er 1 keer in geroeid. Haar doel is om het skiffen weer op 
te pakken en er vaker in te gaan roeien, maar ze is niet zo vaak in 
Noord-Holland.. 

Hans vindt eigenlijk niets moeilijk.
Edwin vindt dat je altijd iets kunt bijleren, maar na 30 jaar is het al 
redelijk ingesleten.
Andere sporten, hobby’s, school en werk:

Edwin fietst graag op zijn racefiets in de bergen. Als hij op vakantie is 
met zijn vrouw, dan wandelt hij en fietst hij op een gewone fiets.
Edwin heeft een eigen schildersbedrijf Edwin Douwstra 
Schilderwerken. 
Ook hierin speelt OSSA een rol: Rudy, de man van Nancy, heeft het 
logo ontworpen, en de bestickering van de bus is gedaan door Henk 
van Wissen. Edwin heeft ondertussen heel wat huizen van OSSA-leden 
voorzien van een likje verf. Voor komend jaar staan er 5 Ossianen op 
de planning.

Nel: “Fietsen is helemaal mijn hobby. Als ik op de fiets zit, dan voel 
ik niks en dan ben ik helemaal in mijn element.” Als Nel niet fietst, 
heeft ze nog steeds last van haar heup. Lopen gaat slecht. 

Als ze zit voelt ze het en als ze in bed 
ligt. Het is goed te dragen, maar het 
is aanwezig. In januari, als alle drukte 
achter de rug is, gaat ze toch even voor 
een foto naar het ziekenhuis.
Ze fietst samen met Hans elke dag een 
rondje van zeker 20 km. Ze hebben een 
gewone fiets. Nog geen elektrische. Daar 
zijn ze nog niet aan toe. 
 
Hans fietst graag samen met Nel. En 
hij besteedt veel tijd aan het roeien. 
Als het weer het toelaat roeit hij drie 
keer per week: op zondag, maandag en 
woensdag. Nu traint hij woensdagavond 

op de ergometer. Daarnaast schildert hij nog de riemen en klust bij 
OSSA.

Anouk loopt af en toe hard om haar conditie op peil te houden. 
Ze vindt het leuk om in de keuken wat lekkers te maken.
School neemt veel tijd in beslag. Ze woont in Leeuwarden en 
studeert daar Voedingsmiddelentechnologie aan hogeschool Van Hall 
Larenstein.  
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Het Aegon NK indoor roeien 
OSSA was ook hier aanwezig. 
Maxim en Tim roeiden in de J16, Ze 
hebben het super gedaan.
Marit leverde in de M18 ook een top 
prestatie. 
Geert-Jan werd eerste in de PR3 klasse. 
Dus net als vorig jaar hebben we weer 
een Nederlands kampioen in huis.
Ze hebben allen een superprestatie 
neergezet.

Achter de roeiers staat de blije coach 
lachend op de achtergrond.

Het gaat goed met de studie. Anouk is inmiddels derdejaars en vindt 
het nog steeds leuk. Ze moet nog een aantal vakken afronden en dan 
kan ze aan haar stage beginnen. 

Het roeien van de Elfstedentocht is een happening. 
Toen Anouk de Elfstedentocht tocht twee jaar geleden had geroeid 
en oma belde, was Nel zo trots: de 3e generatie had het roeien-
Elfstedenkruisje. Nel heeft zelf ook een Elfstedenkruisje. Verdiend met 
het sturen. Nu hebben ze alle vier het kruisje. 
Edwin heeft ooit binnen tien dagen twee Elfstedenkruisjes gehaald: 
tweede pinksterdag op de fiets en op Hemelvaart roeiend. Hij heeft de 
tocht twee keer met Hans en een paar keer met René gedaan. Het is 
zijn wens om hem ook samen met Anouk te roeien. Liever niet eco.
Hans zou de tocht elk jaar wel willen doen, maar niet eco.

Wat willen jullie verder nog kwijt: 
Nel: Het draait allemaal lekker.

Edwin: De promotiecommissie organiseert allerlei activiteiten, het 
bestuur heeft allerlei plannen. Toch zijn we in 30 jaar niet met heel 
veel volwassen leden gegroeid. Dat is zo jammer. Er is best heel 
veel potentie hier. We hebben hier de gelegenheid. Waar het aan 
ontbreekt? Qua capaciteit en boten kunnen we het best aan om meer 
leden te hebben. 
Als je meer leden hebt zit je wat ruimer in je jasje.

Anouk: ik denk dat dat niet alleen hier zo is. Dat zie ik in Leeuwarden 
ook wel een beetje.

Hans: Mijn grootste wens is een beetje geluk (financieel), zodat we 
snel met de nieuwbouw kunnen beginnen.  

Bedankt voor het gesprek, Hans, Nel, Edwin en Anouk!

Lida

Wedstrijden
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1e DiNHo jeugdwedstrijd

Locatie: Het Spaarne in Heemstede
Afstand: 2 keer 350 meter en 250 
meter op de ergometer
Categorie: jongens 14
Boot: C4
Roeiers: Zjuul, Wouter, Ilya, Thijs 
(Spaarne) en stuur (Spaarne)

Commentaar van de roeiers:
Zjuul: Er waren kleine foutjes, 
maar we zijn toch tweede 
geworden. Het was een leuke 
wedstrijd en het duurde ook niet 
lang. Kort maar krachtig! Drie 
uurtjes vol genoten.

Wouter: De tweede start ging 
niet zo goed. We lagen scheef, 
hadden ruzie met een boei en 
konden 
de instructie van de starters niet 
goed horen. Boeg is geen fijne 
plek ik was doorweekt.

Ilya: Alles ging best wel goed, 
ook al waren er een paar kleine 
foutjes. Ik vond het leuk.

Dank aan de supporters en de 
chauffeurs. 
Nancy van ‘t Hof

OSSA jeugd



April
02 Kees Verschoor
03 Michael Moore
03 Rob Kerkhofs
04 Coen van den Boogaard
05 Hans Douwstra
06 Simon Davids
06 Simon Duijn
08 Wilke van Muiswinkel
10 Nicole de Vries
11 Marlies Pieterse
13 Erik Koel
14 Sjoerd Cnossen
18 Hans Cornelisse
23 Maxim Meijerink
24 Edwin Douwstra
24 Joke Dragt

Verjaardagen

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

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

Maart
04 Jan Loek Siskens
06 Peter Wiersma
08 Anne Meyer
14 Philo van der Drift
17 Matty de Voogd
19 Marit Bak
22 Tinie Smit
24 Pieter Roskam
29 Piet Oudejans
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Jeugd van OSSA succesvol op de Goudse Mijl op 
16 september 2018 

Roeien een sport voor kracht en conditie.

De Goudse Mijl op de Reeuwijks plassen bij Gouda is ieder jaar 
een mooi evenement voor wedstrijdroeiers en publiek, omdat je 
net als op een officiële internationale roeibaan naast elkaar start. 
Zondagochtend 16 september scheen de zon volop en een matige wind 
maakte de omstandigheden prima om hard te roeien. De 15-jarige 
Maxim Meijerink uit Sint Pancras deed voor Roeivereniging OSSA uit 
Heerhugowaard mee in de Eenmans klasse skiff mannen tot 18 jaar. 
Maxim roeit nu voor het tweede jaar bij OSSA en heeft zich snel 
ontwikkeld. In het sterk bezette veld wist Maxim de 18-jarige roeier 
van rv Pontos uit Lelystad te verslaan in een tijd van 6’44,1” 
met  2,5 seconde, een zeer indrukwekkende tijd. Voor het 
meegekomen publiek was het tot op het einde spannend wie er als 
eerste over de streep zou gaan, omdat de roeiers de hele wedstrijd 
vlak bij elkaar lagen. Maxim moest alle reserves aanspreken om voor 
te blijven.
In het middagblok kwam de 18-jarige Marit Bak uit Schagen uit op 
de mijl in de klasse Meisjes tot en met 18 jaar. De zon scheen nog 
volop maar de toegenomen wind maakte het roeien lastiger. Met een 
keurige techniek wist Marit Bak haar boot als eerste over de finishlijn 
te roeien. Marit deed vorig jaar ook mee in de dubbel twee met Amber 
Breed, maar greep toen net naast de medaille.
Roeien is een sport waarbij zowel conditie, techniek als kracht 
belangrijk zijn. Dankzij een uitgebreid krachttrainingshonk kan de 
roeivereniging dat sinds twee jaar ook aanbieden. Onder leiding van 
Geert-Jan Borst, die zelf ook roeide in de Heren skiff OPEN klasse, kan 
de jeugd krachttrainen. Geert vindt het erg leuk om te zien dat zijn 
trainingen vruchten afwerpen bij de jeugd.
Kortom: het was een prachtige sportdag voor de OSSA roeiers en de 
meegekomen trotse ouders.

René
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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

 

Zo 6 jan

Za 12 jan

Zo 20 jan

Za 26 jan

Zo 3 mrt

16-17 mrt

Za 30 mrt

Zo 14 apr

Zo 26 mei

28-30 juni

14-20 juli

20-27 juli

20-27 juli

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

Datum Evenement omschrijving

Evenementenkalender  t/m 27 juli 2019

15:00 uur sociëteit OSSA

Michiel de Ruyter te Uithoorn

Friendship Sports Centre, 

Amsterdam Noord

RIC Amsterdam

ARZV Alkmaar

Wedstrijd Amsterdam

Wedstrijd Amsterdam

Wedstrijd ARZV Alkmaar

RV t Spaarne  Heemstede

Toerroeien, info bij Arie

Info Michel Moore, Dick Bink

180 km lange toertocht over de Maas

Info Michel Moore, Dick Bink

Info Michel Moore, Dick Bink

Nieuwjaarsreceptie

Open Jeugd Ergometerwedstrijden

Amsterdam World Ergohead

DiNH0 juniorencompetitie

DiNH0 juniorencompetitie

Head of the River

Jeugdhead

AA-Race

Spaarne Lente Race

Doortocht van Gent

Roeitocht Berlijn

La Meuse et ses Citadelles

Rondreis Gudena ( Ry, Denemarken) 

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

Inleverdatum:
Voor het Voetenbord nr.4-2018 dient de kopij uiterlijk 17 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   € 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 144, redactie het Voetenbord
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Zwangerschapsfotografie
 onder water

www.remorascuba.nl

Weightless, 
like an unborn child…


