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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 29e Jaargang



Van de redactie

Beste allemaal,

Het eerste Voetenbord van 2020, dit keer alleen 
digitaal. Het is vanwege het coronavirus een dun 
exemplaar geworden. De geplande toertochten 
voor dit jaar staan erin. Diverse ervan zijn niet doorgegaan. Maar door 
de leuke beschrijvingen kun je je alvast verheugen op volgend jaar, als 
de tochten wel doorgaan.
Er is een interview met Jan-Loek en Max.
De midwintermarathon en nieuws over de nieuwbouw mogen niet 
ontbreken. 
Nicolette doopte de Roskam.
Dit keer is er geen evenementenkalender. Die zullen we weer plaatsen 
als er weer geroeid mag worden.

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

We hopen natuurlijk dat er snel weer geroeid mag worden en nog 
belangrijker natuurlijk is dat iedereen gezond blijft. 
Veel lees- en kijkplezier!

De redactie: Tinie, Lida, Tom en Saskia

Woordje van de 
voorzitter 
De winter was stormachtig. Daardoor kon er 
vaak niet worden geroeid. Nu het voorjaar 
is begonnen is de hele wereld turbulent 
geworden. Op 15 maart konden we vanwege 
het besluit van de overheid niet meer 
roeien. Alle sportclubs moesten dicht om de snelle verspreiding van 
het coronavirus tegen te gaan. In ieder geval tot maandag 6 april. 
Hoe lang dit moet doorgaan is misschien bekend als jullie dit nu 
lezen. 

Door deze sluiting heeft het bestuur de voorbereidingen voor 
een feestavond op 3 april stopgezet. De goede reden voor deze 
feestavond was de viering van het feit dat dit jaar 4 leden van OSSA 
80 jaar worden: Theo Plak, Kees Verschoor, Hans Douwstra en Erik 
Koel. Zodra de sportclubs weer open mogen, gaan we een nieuwe 
datum vaststellen. We hopen dan weer te kunnen beschikken over 
een voltallige evenementencommissie. Graag ontvangen wij nog 
aanmeldingen.

Het bestuur heeft 14 januari en 2 maart vergaderd. Hierin is o.a. 
gesproken over:
 
•  De veiligheid van het skiffen en roeien in de C1 in de 

winterperiode. Hiervoor is een concept “Dispensatieverklaring” 
opgesteld, welke in de komende ALV zal worden voorgelegd. 
Dit document moet jaarlijks ondertekend worden om in de 
winterperiode alleen in de boot te mogen stappen. 

•  Het voorstel van Bianca om dit jaar zelf de vaardigheidsproef te 
gaan organiseren. Dit gaat zij samen met Mark oppakken. 

•  Het organiseren van een opfriscursus voor onze instructeurs. Het 
is Nico niet gelukt een passende datum in het voorjaar te vinden 
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en het zal nu in het najaar worden georganiseerd. Wel hebben Wini 
en Paul de cursus “Handen aan de boot” bij de ARZV gevolgd. Zij 
kunnen nu ook worden ingezet voor de basisinstructies.

 
•  Het verzoek om een lid voor de KNRB-commissie marathonroeien. 

We hebben Ronald benaderd en hij is nu lid van deze landelijke 
commissie: zie ook https://knrb.nl/wie-zijn-wij/organisatie/
commissies-en-werkgroepen/commissie-marathonroeien/.

•  De samenwerking met Thom en zijn wensen voor verwarming van 
het krachthonk. Door de bouwcommissie is nu een voorstel gemaakt 
welke in mei/juni aan Thom zal worden voorgelegd. Wie wat gaat 
betalen is hierin een belangrijk punt van discussie. Overigens is onze 
ergometerruimte nu mooi verlicht. Nanne bedankt!

•  De voorjaars-ALV van 17 april (als we weer open mogen). Naast de 
dispensatieverklaring worden ook de financiële jaarstukken 2019 
aan de leden voorgelegd. We staan er goed voor en zijn in staat 
onze afgeschreven sociëteit te vervangen door een nieuwe, want we 
hebben veel gespaard, er zijn ruim 30 toezeggingen voor deelname 
aan het tientjesplan, er kan ruim 20% subsidie worden verkregen 
op de bouwkosten en er zijn zekere toezeggingen om het tekort met 
voldoende leningen aan te vullen. Nu nog de afstemming met de 
gemeente. In de krant wordt onze gewenste nieuwbouw af en toe 
genoemd. Ambtelijk lijken de nodige besluiten te zijn genomen. We 
zijn 12 maart gebeld voor een volgende sessie. Eerst even wachten op 
Corona …. 

Net voordat de kantine moest worden gesloten heeft Arie A3- en A4-
frames opgehangen. Deze kunnen worden gevuld met onze meest 
recente aankondigingen en mededelingen. Op een vaste plek zal in 
2 A3-frames de OSSA-activiteitenkalender worden geplaatst. Hierin 
staan de activiteiten op het water en in de kantine vermeld, maar ook 
de sluitingsdatum voor kopie van het Voetenbord, voor de komende 
maanden. 
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Tenslotte meld ik, vooral voor de nieuwe leden, dat je op  
www.knrb.nl veel kunt lezen over onze roeisport en de organisatie 
daarvan. Wil je het nieuws van de KNRB direct ontvangen, meld je 
dan aan voor de nieuwsbrief via de homepage van de KNRB.

Namens het bestuur, 
Henk Bekker, voorzitter
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Diverse roei- en andere activiteiten

Algengroei

Bij deze een aktiefoto van Hans Douwstra tijdens het verwijderen van 
de algengroei op het exterieur van de OSSA opstallen. 
Bij deze werkzaamheden wordt gebruik gemaakt van de recent 
aangeschafte telescopische gevelreiniger. De komende weken/
maanden hopen wij het gehele exterieur te reinigen zodat OSSA weer 
fris en schoon het voorjaar in kan gaan.
F.J.G.

Geslaagden reanimatiecursus

Na drie jaar was het zeker weer eens tijd om een herhalingscursus te 
gaan organiseren. We hebben tenslotte niet voor niets een AED van de 
zorgverzekeraar gekregen.( sic!)
Op dinsdagavond 11 februari konden we een tiental enthousiaste 
Ossianen welkom heten en natuurlijk ook de kaderinstructeurs van de 
EHBO vereniging Heerhugowaard, José en Ed.
Allereerst werd het reanimatie-stappenplan nog eens goed 
doorgenomen. 
Samengevat zijn er 6 stappen.
Dit zijn 
1. Controleer het bewustzijn
2. Bel of laat iemand 112 bellen , laat de telefoon op de speaker staan              
3. Controleer ademhaling
4. Geen ademhaling, start  dan met 30 borstcompressies
5. Beadem 2 keer
6.  Breng de AED aan, onderbreek de reanimatie hierbij zo kort 

mogelijk
Na deze stappen op een viertal poppen geoefend te hebben gingen 
we de AED toepassen, waarbij het heel plezierig is, dat de stem uit het 
apparaat  je keurig door het programma leidt. 
Het is verbazingwekkend, maar alle tien cursisten zijn cum laude 
geslaagd !
Dit zijn Hans en Nel Douwstra, Nico Dirkmaat, Nico Kampman, 
Henk Bekker, Hilda van Straaten, Bianca Esselman en Frans van Gijzen. 
De diploma’s zijn onderweg!
Tot slot : Om je kennis op reanimatie gebied up-to-date te houden 
is er een gratis Reanimatie app beschikbaar van de Nederlands 
Hartstichting.

Dick Bink

Handen aan de boot

Nog net voor de Corona crisis 
hebben deze twee OSSA leden 
bij onze buren van de ARZV 
deelgenomen aan de cursus 
Handen aan de boot. 
Gefeliciteerd Paul en Wini. 👍👍
Even wat positiefs in deze 
bizarre tijd.



98

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

De nieuwe tweedehands 
skiff
 
Toen de nieuwsbrief op 13 
november 2019 binnenkwam, 
hoefde ik niet lang na te denken 
voor een skiffnaam. Binnen 
een paar seconden had ik de 
naam doorgemaild naar onze 
roeicommissaris.
 
Wij ‘Grootjes’ zijn kennelijk 
goed in het bedenken van 
namen, want er zijn al 
meerdere boten vernoemd na 

onze inzendingen.
 
Zo heeft Rick de naam 
‘t Waerdje bedacht en Nanne 
de naam Wijde Vaart. En ik nu 
de naam Roskam.
 
Dat er maar heel lang en met 
heel veel plezier in de skiff 
Roskam gevaren mag worden. 
Behouden vaart! heet dat geloof 
ik in vakjargon.
 
Maar om nog even van het 
podium gebruik te mogen 

maken; wat zou het fijn 
zijn als we een C3+ aan ons 
botenassortiment konden 
toevoegen. Want dan kunnen 
we, naast het feit dat dit een 
enorme aanwinst zal zijn voor de 

vereniging, ook weer een nieuwe 
botennaam bedenken.
 
Tot op het roeivlot!
Nicolette
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Nieuwbouw

Uit de krant:

Roeivereniging OSSA heeft de eer om de eerste bouwaanvraag te 
hebben ingediend, die zowel in Heerhugowaard als Langedijk 
zal worden behandeld. Dit meldt het NHD.  De Waardse club is 
gevestigd aan de Westdijk, midden in de kanaalzone waarvoor de 
fusiegemeenten samen een gebiedsvisie ontwikkelen.

OSSA werd in 2003 zwaar getroffen door brand en het duurde 
vervolgens vier jaar voor de roeivereniging een tijdelijke sociëteit 
kreeg, met een oude loods als boothuis. In 2012 kwam er een 
nieuwe loods met een mooi plateau en een loopbrug tussen de 
eerste verdieping en de Westdijk, maar het aangrenzende clubhuis 
is nog een soort noodgebouw. Er kan echter niet zomaar een nieuw 
gebouw voor in de plaats komen. Hiervoor moet een wijziging in het 
bestemmingsplan voor de grond komen.

Met het oog op de aanstaande fusie, de beoogde visie voor de 
kanaalzone en ’efficiënt en klantgericht’ werken, zullen beide 
gemeenten zich over de bouwaanvraag buigen.

Langedijker wethouder Jasper Nieuwenhuizen: “We pakken het waar 
mogelijk gezamenlijk op alsof er geen grenzen zijn als één gemeente. 
OSSA denkt ook niet in grenzen, Langedijker en Heerhugowaarders 
roeien en kayakken daar al jaren samen, soms in Langedijk, soms in 
Heerhugowaard.”

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

Huis gevonden, nu nog een hypotheek?

De HypotheekAcademie onderscheidt zich door  
kwaliteit en persoonlijke dienstverlening. 
Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?Susan@hypotheekacademie.nl | T. 072 531 75 41
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Samenwerking Langedijk en Heerhugowaard in 
grensgebied wordt concreet

Gemeente Langedijk en gemeente Heerhugowaard gaan samen 
verder aan de slag met de ontwikkeling van het Stationsgebied en 
het Oosterdelgebied. Binnenkort ondertekenen de wethouders Nils 
Langedijk (Langedijk) en Monique Stam (Heerhugowaard) hiervoor 
een bestuursovereenkomst met de titel ‘Concreet aan de slag’.
Eerder kwamen de twee gemeenten overeen om samen te werken 
in het grensgebied tussen Heerhugowaard en Broek op Langedijk. 
Op 14 februari sloten zij een bestuursovereenkomst om te komen tot 
een gezamenlijke visie voor de ontwikkeling van het stationsgebied 
in Heerhugowaard. Met deze nieuwe bestuursovereenkomst willen 
beide gemeenten ook de Kanaalzone in de ontwikkelvisie betrekken, 
evenals en het project ‘Redding cultuurlandschap Oosterdel’. Voor 
het Oosterdelgebied stellen beide colleges de gemeenteraden voor 
om ieder ruim €28.000 beschikbaar te maken voor herstel van 
het gebied. Met dat geld kunnen onder andere de oevers worden 
hersteld die zijn aangetast door de rivierkreeft. Wethouder Nils 
Langedijk licht toe: “Zo kunnen we samen ten strijde trekken tegen 
de rivierkreeft voor behoud van dit unieke landschap voor Langedijk, 
de regio en Nederland”. Onder de Kanaalzone wordt verstaan: 
de OV-knooppuntenontwikkeling rondom het Stationsgebied, het 
programma ‘Langedijk ontwikkelt met water’, het Oosterdelgebied 
en Museum BroekerVeiling, en de beide havens. De colleges willen 
samen naar de Kanaalzone kijken om ook (fiets)verbindingen te 
verbeteren en (duurzaamheids)projecten samen op te pakken. Te 
denken valt aan de ontwikkeling van het Havenplein en nieuwbouw 
voor roeivereniging OSSA.

Masterplan Stationsgebied
Gemeente Langedijk wordt betrokken bij het Masterplan 
Stationsgebied. Dit betekent dat het plan later gereed is, dat wordt 
maart/april 2020. Wethouder Monique Stam: “Het is goed om samen 
met Langedijk het stationsgebied te ontwerpen, met aandacht voor 
het compact houden van de nieuwe skyline van Heerhugowaard. 

Natuurlijk moet er gebouwd worden, maar doe dat dan bij het 
NS-station, dan houden we open landschappen om ons heen 
ook open. En als we ons Stationsgebied samen goed ontwerpen, 
dan behouden en versterken we de identiteit van Langedijk en de 
waarden van het Oosterdelgebied

Museum BroekerVeiling
Beide gemeenten gaan ook samen aan de slag met Museum 
BroekerVeiling. Het museum wil het gebouw verduurzamen en 
inzetten op een bovenregionale functie. Wethouder Nils Langedijk: 
“Vanuit een bijeenkomst met experts kwam het idee om het museum 
een bovenregionale functie te geven met ‘voedsel’ als centraal thema. 
Het museum kan een plaats worden waar bezoekers ervaren waar 
vroeger ons eten vandaan kwam, hoe we dat nu doen en hoe we 
nu soms ons voedsel van ver weg halen. Misschien kan het straks 
duurzamer en dichter bij huis geteeld worden? Het museum kan 
veel meer zijn dan alleen het fraaie oude veilinggebouw. En in die 
ontwikkeling betrekken we ook de Broekervaart, de boot die in de 
zomer tussen Langedijk en Heerhugowaard vaart”.



Toertochten in 2020
Nieuws van de 
toercommissie

De toercommissie heeft deze 
winter niet stilgezeten en weer 
een aantrekkelijk en afwisselend 
programma samengesteld. Zin 
om mee te doen aan een of 
meerdere tochten? Zet ze in 
ieder geval in je agenda, en 
geef je tijdig op. Het volledige 
programma vind je in het 
Voetenbord, op diverse plaatsen 
in de sociëteit en loods en op de 
website. In de soos hangen ook 
de spelregels. Regelmatig staan 
er ook aankondigingen in de 
nieuwsbrief.

Hieronder een overzicht met een 
korte beschrijving van de tochten 
die er zijn totdat  het volgende 
Voetenbord uitkomt. De exacte 
gegevens over kosten, afstanden 
etc. en bij wie je je kunt 
opgeven, vind je in het volledige 
programma in dit Voetenbord.

Zondag 5 april: Viking Utrecht 
Gastentocht 25 km
Een toertocht van ongeveer 25 km 
over de Kromme Rijn (waar de 
Romeinen al roeiden) en door de 

Amelisweerd. Aanleggen bij het 
pannenkoekenhuis of bij de 
Veldkeuken. Met de stroom mee 
weer terug naar de stad waar de 
tocht verder gaat langs de Singels 
van Utrecht. Na afloop een warme 
maaltijd bij Viking. Een tocht om 
nooit te vergeten!

Zaterdag 11 april: Bollentocht 
Schagen (vanaf De Kop)
Over de Grote Sloot richting 
Oudesluis en via de Ooster 
Egalementsloot richting De 
Stolpen terug naar Schagen. Een 
uniek rondje. Nu maar wachten 
of er (nog) wat in bloei staat.

Zaterdag 18 april: Rondje 
Bergermeer >32 km (vanaf OSSA)
De Bergerringvaart, met veel 
riet, maar ook verrassende 
vergezichten en mooie plekjes, 
Nesdijk, eenzame molens, 
bunkers. Onderweg een eigen 
lunch, een lastig maar verrassend 
stukje gracht in Alkmaar. Een 
dagje er helemaal uit.

Donderdag 7 mei (19.00u): 
Avondtocht vanaf Onderdijk door 
Medemblik (~12km)
Over de Groote Vliet, langs het 
stoommachinemuseum, en 

verrassend door de bebouwing 
van Medemblik. Eerder door OSSA 
in 2018 gevaren op een van de 
mooiste avonden in dat jaar.

Zaterdag 16 mei: Kerkboottocht – 
Sneek 35 km
Over de Friese wateren en 
een stuk Sneekermeer. Exacte 
route nog te bepalen.”Vele 
handen maken licht (roei)
werk”. Misschien een eerste 
kennismaking met boordroeien, 
maar nog nooit een probleem 
geweest. Met enige roeiervaring 
is dit te doen. 

Zaterdag 30 mei: Rondje Alkmaar 
Middagtocht - (~20km) (vanaf 
OSSA)
Rondje Alkmaar, waarbij we ook 
zeker even de benen strekken.

Zondag 14 juni: Kastelentocht 
Nieuwegein 33km - (Puzzeltocht)
Roeien met een extra uitdaging. 
Een unieke manier om 
tegelijkertijd twee hobby’s uit 
te voeren. Pijnig óók je hersens! 
En anders ga jij lekker roeien en 
buigt de rest van de bemanning 
zich over de vragen.

We zien je heel graag bij een of 
meerdere toertochten en heb 
je vragen, schiet ons aan. Zie 
je op tegen de afstand; daar 
is in overleg meestal wel een 
oplossing voor.

Tonny, Jet, Nanne, Jaap, Arie, 
Ronald.

Toertochten

14 15
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Bij Lands End waren ze er weer helemaal klaar voor. Uitsmijter, kopje 
soep, broodje kroket, warme chocomel, genoeg te kiezen. Na een 
tijdje zat iedereen gezellig samen te eten, te drinken en te kletsen. 
Toen hadden we nog geen idee dat dit tien dagen later totaal 
ondenkbaar zou zijn. 
Op advies van Nanne een extra jasje en mijn handschoenen 
aangedaan en met zijn fiets terug naar OSSA. De permanente 
tegenwind maakte het voor mij toch een sportieve prestatie. 
Dat moet voor de roeiers dan zeker ook zo geweest zijn. 
Het was een mooie start van het toerroei-seizoen 2020……

Jet

Kouwe Fleike tocht

We kunnen het ons nauwelijks meer voorstellen, maar er is een hele 
korte periode geweest dat we gezellig met elkaar konden roeien. Hield 
eerst de wind ons tegen om het water op te gaan, nu is het de Corona 
die ons tegen houdt. 
Nee, dan deze eerste zaterdag in maart: de lente hing in de lucht, de 
zon scheen en om half tien verzamelden niet alleen de roeiers, maar 
ook de fietsers zich bij OSSA. We werden verwelkomd door Nanne met 
koffie en heerlijke appeltaart. Nanne maakte de bootindeling bekend 
en tot mijn verwarring bleek ik ineens kapitein van de Vier Winden 
te zijn. Ik had helemaal niet goed opgelet wie er verder in de boot 
zaten. Gelukkig was iedereen hulpvaardig genoeg om zichzelf bij mij 
te melden. Nanne ging door met namen noemen en toen bleek dat 
hij zelf niet mee kon roeien omdat we een deelnemer tekort kwamen. 
Ik stelde voor halverwege te gaan wisselen in Schermerhorn. Nanne 
zou heen fietsen en ik terug.  
Om toch nog lekker wat kilometers te roeien stelde ik voor op boeg 
te gaan zitten. Philo zat voor mij en daarna volgden Saskia, Derk-
Jan en Lida. We waren als eerste op het water en wachtten tot de 
Ammerswiel en de Drieban ook wegvoeren. De Drieban bestond uit 
drie marathon-roeiers en dat was merkbaar, ze waren ons al snel 
voorbij. Ondanks dat Hilde bij de koffie nog zei dat ze drie weken 
niet geroeid had. Het was heerlijk op het water met de zon en de 
ontluikende natuur. Het leek of iedereen tevoorschijn was gekomen 
na een lange winterslaap. Mensen in hun tuin, fietsers weer op pad, 
narcissen in het gras en ook de vogels lieten zich weer zien. Onderweg 
zagen we de molens waarvan de rieten daken mooi zilvergrijs 
glansden in het zonlicht. Tussen het gele riet door kwam er af en toe 
een fluorescerend groen mutsje tevoorschijn. Het was Nanne die ook 
nog bijpasssende handschoenen had. Hij wachtte ons op bij de bocht 
bij de Hoornse Vaart, waar we ook meteen gingen wisselen. Door naar 
Oterleek en Rustenburg richting Ursem. Steeds stond Nanne ergens als 
baken. Bij Avenhorn de bocht om naar Schermerhorn werd het even 
minder leuk. De wind pal tegen en inmiddels had ik ook wel zin in 
pauze. Aan mijn handen voelde ik dat er blaren in aantocht waren. 



Marathonroeien

Midwintermarathon 2019

Op 21 december 2019 werd de 
Midwintermarathon bij RIC in 
Amsterdam gevaren. We waren met 
3 teams aanwezig. 

De routeDe route

Simon! schijn me 
even bij ik heb het 
schroefje laten 

vallen.

Wacht ff nico ik 
pak mijn mobiel, 
daar zit licht 

op.

Ja, daar zijn we dan 
Ja, daar zijn we dan 

in alle vroegte!in alle vroegte!

De zon komt op het is prachtig weer, 
tijd om te vertrekken. Eerst richting 
Abcoude en Ouderkerk aan de Amstel. 
Daarna volgt het prachtige rondje door 
de Amsterdamse grachten.

mensen even 
opletten nu, de 
start is bij de 

rode boei.

Ai ai stuur, dat 
komt goed, we 
hebben er zin in. 

Helaas zijn er 
onderweg geen 
foto’s gemaakt, 
maar de aankomst 
staat er mooi op. 
Als eerste kwam aan 
OSSA 1
met als stuur Wini, 
op slag Nico dan 
Simon, Saskia en op 
boeg Michiel. Wat 
zien ze er nog fris 
uit!

joepie we zijn 
er. ik zie de 

chocolademelk 
en de rum al!

Laatste haal, 
stuurboordriemen 
omhoog en houden 
over bakboord.

Team 3 arriveert niet veel later, moe 
maar voldaan. Met in de boot Siebo, 
Michael, Christian, Mirjam en Peter en 
ook hier, “wat een frisse koppies”. 

Help even, ik 
verrek mijn nek.

oh heerlijk zeg 
lekker glaasje 

rum!

HMPffF!HMPffF!

klonk!klonk!
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Team 2 is ook gearriveerd, het is gezellig 
in de boot met Nancy, Nanne, Dick, 
Jelke en Hans.

proost!
allemaal goed 

geroeid, nu 
douchen en 

daarna lekker 
eten.

En ja hoor even later... Iedereen fris 
en fruitig aan het diner. Dat smaakt 
voortreffelijk.

Daar knapt een 
mens van op. en 
eh michael... dat 
heb je dit jaar 

weer fantastisch 
georganiseerd.

Bedankt 
christian, graag 

gedaan.

klots klots!!klots klots!!

klets! klets! 

klets!klets!

Tijd voor het 
toetje. wat zal 

dat toch zijn een 
moliebol?

oh, ik zie het 
al, een mooi 
versierde 

oliebol., ik neem 
de gouden met 

roze.

En inderdaad: als toetje werden prachtig 
versierde oliebollen geserveerd. Mierzoet 
maar lekker. Vrolijk gingen de OSSIANEN weer 
terug naar Heerhugowaard.

22 23
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Dubbelinterview
Jan-Loek (41) is inmiddels 13 jaar gelukkig getrouwd. Hij heeft vier 
kinderen, waarvan Max (11) de oudste is. Max heeft een zus en twee 
broertjes. 

In het voorjaar van 2018 zocht Max naar een leuke sport om te doen. 
In de lokale krant zagen ze een stukje over een open dag bij OSSA. 
Jan-Loek en Max bedachten dat ze daar weleens konden kijken. Op 
een regenachtige tweede paasdag kwamen ze en het klikte goed. Max 
is toen lid geworden en een paar maanden later, in het najaar van 
2018, werd Jan-Loek door de jeugdtrainers ook overgehaald om lid te 
worden. 

Max roeit sindsdien op zaterdag met de jeugd. 
Hij roeit voornamelijk in C materiaal. Hij heeft geen voorkeur voor een 
bepaalde boot.

Het leukst van OSSA vindt Max natuurlijk het roeien, en ook het 
trainen in het krachthok.
Wat hij nog moeilijk vindt, is om de volgorde van de roeibeweging 
goed te doen.

Max zit in groep 7 van basisschool De Rank. Een gezellige en leuke 
klas.
Hij vindt gym het leukste vak.
Zijn hobby is tekenen.

Jan-Loek deed als kind aan hockey en judo. Later heeft hij nog een 
tijdje Jiu Jitsu gedaan.
Ook heeft hij veel lange afstandswandelingen gemaakt. Dat 
combineerde hij dan met fotografie, zijn hobby.
Tegenwoordig roeit hij op zaterdagochtend tijdens het clubuur. 
Hij roeit voornamelijk in C materiaal. Hij heeft geen voorkeur voor een 
bepaalde boot.

Jan-Loek vindt het heerlijk om buiten te roeien in een prachtige 
omgeving. Hij geniet van de gezellige ongedwongen sfeer van de club. 
Dit vindt hij het leukst van OSSA.
Hij vindt het nog moeilijk om op tijd te draaien tijdens het oprijden. 

Jan-Loek werkt voor Sanoma en doet het beheer van startpagina.nl 
en schoolbank.nl. 
Voor zijn werk bij Sanoma is hij verantwoordelijk voor het team dat 
zorgt voor alle analyses van de website. Dat gaat om dingen als 
hoeveel bezoekers er komen, hoe die hun website vinden en wat 
ze doen op de website. Ook proberen ze in hun team manieren te 
verzinnen om meer bezoekers naar hun websites te trekken. 
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Ook leuk om te vermelden is dat Jan-Loek voorganger is voor een kerk 
in Alkmaar. Zo zijn ze zo’n 6 jaar geleden in Heerhugowaard terecht 
gekomen. Helaas is het opzetten van deze kerk niet gelopen zoals 
verwacht en zijn ze er onlangs mee gestopt, dus wat die ‘baan’ betreft 
zit hij momenteel even in een soort pauzestand, maar kerk en geloof 
zijn wel heel belangrijk voor Jan-Loek en zijn gezin. 
Door die combinatie van twee banen en een druk gezin bleef er 
weinig tijd over, maar daarom vindt Jan-Loek het heerlijk om er op 
een zaterdagochtend uit te kunnen gaan om te roeien. 

Jan- Loek en Max, bedankt!

Lida

www.decokaydirkmaat.nl

22 Aldert Fens
23 Gerard Touw
24 Anne Fleur Jonker
24 Tonny Mijné-Meijer
25 Frans Gijzen
26 Mees Breed
29 Jasper Jak
31 Annemiek Knook

Augustus
02 Hans Kniestedt
02 Hilde Boon
03 Michiel Dudink
03 Petra Beunder-de Wit
06 Ronald van der Does
08 Dominique Does
15 Geert Jan Borst
20 Moniek Binnewijzend
28 Jelmer Cnossen

Verjaardagen

Mei
01 Rob van der Steen
02 Hilda van Straaten
03 Gaudia van Bakel
03 Noor Wouterse
07 Steven Meijers
09 Ilya Belien
12 Nel Douwstra-Kaspers
14 Henk Bekker
16 Frans Meijer
22 Jikke van der Linde
26 Richard Cabri
27 Mark Veldman

Juni
03 Hans van den Berg
06 Rene Cnossen
07 Eloy Boon
09 Han Beudeker
09 Tim Sprenkeling
14 Mirjam Hogenkamp
14 Nico Kampman
19 Linda Cabri-Kuijper
20 Saskia van der Does
23 Gonnie Pater
30 Jan Boon

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

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.2-2020 dient de kopij uiterlijk 6 juni  bij ons binnen te zijn. 

Verspreiding:
De Voetenborden worden in de kantine neergezet en daarna door leden rondgebracht. 
Help mee met de verspreiding en neem het Voetenbord mee voor leden die bij je in de 
buurt wonen. Heb je geen Voetenbord ontvangen, neem dan contact op met Tom van 
Unen (06-46042144).

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

Nummer 149, redactie het Voetenbord

Bruidsfotografie onder water
www.remorascuba.nl

Breathless for a moment, 
 a ‘yesss!’ forever…
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