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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,

Toch nog een Voetenbord dit jaar... 
Tussen de eerste en tweede coronagolf 
hebben we toch nog heel wat kunnen roeien. 
Diverse toertochten zijn geroeid. Aldert heeft als enthousiast 
toertochtdeelnemer zelfs 2 keer een bijdrage gedaan voor Het 
Voetenbord. Bedankt Aldert. 
Rudi heeft enthousiast verslag gedaan van de skiffinstructie. Het zat 
niet altijd mee maar het felbegeerde diploma is op zak!
Mirjam heeft dit jaar meegedaan met de skiffvaardigheidsproef en 
daar prachtige foto’s van gemaakt en dito verslag.
Er zijn toch nog 5 toertochten gevaren, waaronder een tocht door het 
Oosterdelgebied onder bezielende leiding van Arie. 
Er waren 4 gasten van RV de Kop en Gerda (van de Kop) doet hier 
onder andere verslag van.
Het OSSA Jeugdkamp is dit jaar gelukkig doorgegaan. Lisa schrijft over 
dit leuke en o zo gezellig kamp.
Tot slot: de ouders van Roos Duin, Simon en Ellen, doen veslag van de 
superspannende EK onder 23 in Duisburg.

We hopen natuurlijk dat er snel weer meer 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 tweede coronagolf kwam net te vroeg 
om onze nationale roeimarathon de 
HORZOL door te kunnen laten gaan. 
De eerste golf kwam al net te vroeg om het 
feestje te vieren met onze vier 80-jarigen. 
Jammer van alle voorbereidingen. 
Ook jammer, omdat wij roeiers wel weer eens zin hebben in een 
feestje op onze club. En onze gezellige nazit met koffie mag nu ook 
al niet meer, omdat alle sportkantines weer dicht moeten. 

Gelukkig werd er nog veel geroeid vanaf ons eigen vlot, terwijl bijna 
alle landelijke roeiwedstrijden, marathons en toertochten dit jaar 
zijn afgelast. Toen na de eerste golf weer gesport mocht worden 
is er bij OSSA bijzonder veel geskifft. Pas enkele weken daarna 
mochten ook de meerpersoonsboten weer het water op en zijn er 
toch nog enkele geslaagde toertochten georganiseerd door onze 
toercommissie. 

De promotiecommissie en instructiecommissie hebben dit jaar veel 
activiteiten uitgevoerd. 
O.a. de open dagen en enkele roeiclinics maken dat de roeisport 
meer naamsbekendheid krijgt, waardoor er toch regelmatig nieuwe 
leden binnen stappen. Bij de jeugd zijn er na de vakantie zelfs veel 
nieuwe leden bijgekomen en is het druk geworden op het jeugd-
uur op zaterdagochtend. 
Vanaf het moment dat er weer geskifft mocht worden is direct 
gestart met de skiff- en C1-instructie, waaraan later ook enkele 
nieuwe leden zijn toegevoegd voor de basisinstructie. In september 
zijn er weer 6 nieuwe seniorleden gestart met de basisinstructie. 
Gelukkig is dit jaar het team van instructeurs uitgebreid met Wini en 
Paul die nu meedraaien met de meer ervaren (basis-) instructeurs.
Ook de stuurinstructies en de boordinstructies gaan gestaag verder. 
Er is een enthousiaste groep leden die vorig jaar de basispersmissie 
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skull-1 hebben gehaald, net in juli voor de skiffpermissie (skull-3) zijn 
geslaagd en nu zijn gestart met de boordinstructie (boord-1) onder 
leiding van Jelle! 
De meeste leden die vorig jaar boord-1 permissie hebben gehaald zijn 
nu meters aan het maken in de 2- met onze ervaren boordroeiers, 
zoals o.a. Jos, Siebo en Evelien.

Regelmatig krijg ik de vraag: hoe staat het met onze 
nieuwbouwplannen? 
Vanwege de coronaproblemen konden grotere besprekingen niet 
door gaan en is er bij de gemeente vertraging ontstaan. Daarvan zijn 
we op de hoogte gesteld. Nu ik dit schrijf krijg ik het bericht van de 
projectleider van de gemeente dat het project gebiedsvisie Westdijk 
& Havens succesvol is aanbesteed aan de bureaucombinatie Rob 
Vrolijks en Urhahn (Sjoerd Feenstra). In de aanbesteding zijn onze 
nieuwbouwplannen meegegeven en als eerste zullen door Rob Vrolijks 
nu gesprekken met ons (en Kanowaard) worden gevoerd. Het idee 
is dat de gemeente tijdens onze ALV van 20 november de stand van 
zaken zal verwoorden. Waar en hoe (i.v.m. coronamaatregelen op dat 
moment) zullen we ook met de gemeente bespreken. 

Op de ALV worden verder de jaarplannen van alle commissies aan de 
leden voorgelegd, alsmede de begroting voor komend jaar. Houd de 
nieuwsbrief met de uitnodiging voor de ALV in de gaten!

Namens het bestuur, 
Henk Bekker, voorzitter.

PS 1: 
Het zou leuk zijn voor de vereniging als commissies worden versterkt 
met nieuwe leden. Ben je nog geen lid van een commissie, meld je 
dan aan. Uiterlijk 6 november krijgen jullie, ter voorbereiding van 
de ALV, het jaarplan van elke commissie. Daar kun je een keuze uit 
maken.
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PS 2:
Heb je je nog niet aangemeld voor het tientjesplan (bouwstenen) 
voor onze nieuwbouw en wil je de vereniging extra ondersteunen, 
meld je dan bij Erik Koel.
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



6 7

Diverse roei- en andere activiteiten

Bezoek kegelclub “De Woodpeckers” aan 
roeivereniging OSSA

Via de vader van Ronald van der Does, die lid is van  kegelclub de 
Woodpeckers, zijn we 
woensdagavond 19 
augustus uitgenodigd 
voor een clinic roeien 
bij OSSA. 8 leden waren 
hierbij aanwezig en na 
uitgebreide instructie 
door Ronald en Michael 
zijn we opgesplitst in 
twee groepen van 4 met 
stuurman. Boten opgepakt 
en naar de roeisteiger.
Na de instapinstructie 

allemaal tegelijk ingestapt en niet omgeslagen. En toen moesten 
we in de goede volgorde leren roeien. Dat was even een klusje. We 
konden ook niet buiten de kundige adviezen van de stuurman. Maar 
na enige tijd kregen we de slag te pakken en begon het op roeien 
te lijken. We kregen er zelfs lol in. De tijd vloog om, en toen we 
ermee stopten (het werd al donker), vonden we het jammer. Voor 
ons, als pensionado’s, 
eigenlijk een “vergeten” 
sport. Een aantal 
kegelclubleden had 
misschien op jongere 
leeftijd wat aan roeien 
willen gaan doen 
als ze er eerder mee 
in aanraking waren 
gekomen.
Onder het genot van 
een biertje nog even 

nagepraat.
Het was een mooie ervaring, en de kegelaars kijken hier leuk op terug.
Bedankt Ronald en Michael, voor deze sportieve kennismaking van de 
roeisport!!!!

K.C. de Woodpeckers.
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Skiffs zijn niet aan te 
slepen…

Er wordt wat afgeskifft in deze 
tijden met coronabeperkingen. 
Gelukkig hebben we naar 
verhouding behoorlijk wat skiffs 
en C1-boten.
De kunst is om ze allemaal in de 
vaart te houden.
Als vlootcommissie willen 
we aandacht vragen voor de 

volgende punten:
--Voorkom schades door de 
boten met 2 personen in- en 
uit te brengen. Dit voorkomt 
o.m. tilschades (beschadiging 
van de huid). Onlangs is de 

Langedijkervaart, tegen de 
regels in, door één roeier 
uit het rek gehaald. Met een 
vleugelrigger is het samen 
al moeilijk direct het juiste 
balanspunt te vinden, laat 
staan alleen. Je staat dan al 
gauw te veel naar achteren 
met als gevolg dat de boot 
van achteren gelijk omhoog 
komt en het vinnetje als een 
hakbijl in het achterdek van de 
bovenliggende boot slaat. In dit 
geval de ‘Zwaluw’ die een gat 
in het achterdek opliep. Tip: leg 
de boot voor het uittillen al iets 
schuin op de dragers. Zodanig 
dat het achterdek al buiten de 
bovenliggende boot ligt. Dat 
voorkomt het ‘hakbijl effect’ bij 
verkeerd uittillen.
 
--Houd contact met je boot op 
het botenplein. Het is onlangs 
voorgekomen dat een skiff uit 

de schragen woei. Het lijkt wel 
te kunnen, je haalt even een 
handdoek en ineens is je boot 
door een windvlaag opgetild en 

op het botenplein gesmakt. We 
hebben een paar jaar geleden 
een schade van ! 1100,- gehad 
doordat het dek van het Waerdje 
hierdoor geruïneerd werd.  
Het is al beter als je de skiff 
ondersteboven in de schragen 
legt en de riggers gedeeltelijk op 
een schraag laat rusten.
--Is er meer wind, doe dan eerst 
de deur van de loods open en 
haal dan je boot uit het water en 
leg hem binnen in de schragen. 
Het omgekeerde kan natuurlijk 
ook: de boot in de loods afstellen 
en dan direct naar het water 

brengen. Zorg dat je riemen er al 
liggen.  
--Als je onverhoopt schade 
oploopt, dat kan de beste 
overkomen, meldt die schade 
dan via my-fleet. Je kunt 
schade ook via je smartphone 

melden. Zet dan in my-fleet de 
desktopmodus aan (klik op het 
monitorschermpje).
Als het nog niet op de computer 
in de loods mag, doe het dan 
thuis op je laptop of desktop. Je 
logt in bij my-fleet: https://www.
my-fleet.eu/rvos Op de lijst van 
de boten klik je op de betreffende 
boot (links op het scherm). Dan 
kun je de schade melden.
--Hoe eerder je de melding doet, 
hoe eerder de vlootcommissie 
aan het herstel kan werken of 
onderdelen kan bestellen.
--Het kan ook zijn dat je voor 
je gaat roeien een schade 
ontdekt. Aarzel niet om deze ook 
te melden. Je kunt aangeven 
dat je boot met schade hebt 
aangetroffen. Staan er al blauwe 
sterretjes achter de boot in het 
reserveringssysteem, dan is 
er al eerder voor die boot een 
schade gemeld. Rode sterretjes 
betekenen dat de boot uit de 
vaart is.
--Probeer ook schade te 
voorkomen door netjes volgens 
de regels aan te leggen. Hoe 
minder je het vlot raakt hoe 
beter. Als een boot 20 keer licht 
langs het vlot strijkt, ontstaat er 



1110

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

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

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

Huis gevonden, nu nog een hypotheek?

De HypotheekAcademie onderscheidt zich door  
kwaliteit en persoonlijke dienstverlening. 
Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?

ook schade.
--Helaas heeft een pas 
aangekochte gebruikte skiff 
flinke schade opgelopen. Het 
gaat om de Roskam. De boot 
is in feite ‘total loss’. De roeier 
heeft ongelooflijk veel geluk 
gehad en is met de schrik en een 
nat pak vrijgekomen. De flauwe 
bocht even voor het landje is 
verraderlijk. Een clubgenoot 
inhalen, onvoldoende kijken 
en voor dat je het weet ben 
je overvaren door een stalen 
schip. Dus: haal niet in voor 
onoverzichtelijke bochten, 
kijk continue om (bij iedere 
vijfde haal), zet desnoods een 
achteruitkijkspiegeltje op je pet. 
Materiele schade is vervelend, 
maar te herstellen of vervangen. 
Aan persoonlijke schade of erger 
moeten we niet denken! 
--Een andere gevaarlijke bocht is 
die langs de molen. Onlangs zijn 
2 riemen van de Drieban door een 
bevriende vereniging finaal door 

midden gevaren. Houd altijd je 
eigen wal.
--Zichtbaarheid op het water is 
van groot belang. Zorg dat je een 
helgeel/groen shirtje aan hebt. 
Of een geel hesje dat bij Decatlon 
voor een redelijke prijs te koop 
is. Een gevarenhesje dat je in de 
auto hebt liggen is af te raden. 
De gebrekkige sluiting kan er voor 
zorgen dat de handvatten van de 
riemen erin kunnen haken.
--Zie verder de gouden roeiregels 
zoals gepubliceerd in Voetenbord 
nr. 3-2019.
Enfin, een heel verhaal weer. 
Maar het doel is: HOUD DE BOTEN 
IN DE VAART!

De vlootcommissie.
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Geboren

Wendy van Biljouw en haar partner Jeroen hebben een dochter 
gekregen. Van harte gefeliciteerd Wendy en Jeroen en natuurlijk ook 
grote broer Melle.

www.decokaydirkmaat.nl

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

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

     van der Poll bv
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Incident aanvaring skiff

Betreft:                Aanvaring Skiff met motorschip
Locatie:               Kanaal van Alkmaar naar Kolhorn   
Datum incident:  15 september 2020
Meer info:            bestuur RV OSSA
 

Roeiers let op de gevaren!
Dit stukje is bedoeld als waarschuwing aan alle roeiers van OSSA

Wat is er gebeurd?
Twee skiffeurs van OSSA roeiden beiden in de skiff terug vanaf de 
Roskamsluis naar OSSA. De skiffeur in de “Roskam” had een hogere 
basissnelheid dan de skiffeur in de “Noorderplas”.

Ter hoogte van Bejo Zaden besloot de roeier in de “Roskam” een 
inhaalactie in te zetten (Bejo zaden is op het kanaal ter hoogte van 
het landje).

Vanuit de richting Alkmaar kwam een motorschip aan en voer richting 
de Roskamsluis.

Even voorbij Bejo Zaden (richting OSSA) is de “Roskam” in aanvaring 
gekomen met het motorschip. De boot is hierbij omgeslagen en de 
skiffeur is onder water getrokken. Gelukkig heeft de skiffeur zich uit 
het voetenbord kunnen bevrijden, en is onder water weggezwommen 
van het motorschip. Hij is veilig bovengekomen en heeft hieraan geen 
letsel overgehouden.

Het motorschip heeft de “Roskam” overvaren. De skiff is door het 
incident op meerdere plaatsen gebroken en kan als total loss worden 
beschouwd.

Bevindingen
Dit incident heeft een gelukkige afloop, maar had veel ernstiger 
kunnen aflopen.

Aanbevelingen
• Houd, in principe, altijd stuurboordwal.
•   Voor roeien in een skiff, C1 of twee zonder stuurman/vrouw geldt: 

KIJK REGELMATIG OM! Vuistregel: om de vijf halen omkijken is zeker 
geen overbodige luxe.

•  Er zijn kleine spiegeltjes verkrijgbaar die aan een petje geklemd 
kunnen worden. Deze worden reeds door een aantal skiffeurs 
gebruikt.

• Draag opvallende kleding in de boot, dus geen zwart.
• Zie je een motorschip, neem dan geen onnodig risico.
•  Houd er rekening mee dat een schipper van een motorschip jou  

NIET ZIET, dus ook niet voor je uitwijkt.
•  Neem een telefoon mee in de boot (in een waterdicht zakje), zodat 

je hulp kunt inroepen.
•  Ga bij voorkeur niet alleen skiffen.



16 17

Skiffvaardigheidsproef 
2020

Aan het begin van het roeiseizoen 
konden we nog niet in 
meermansboten roeien. Om deze 
reden heb ik veel geskifft. 

Dit maakte het een mooi moment 
om de vaardigheidsproef in een 
skiff te volbrengen, een mooie 
uitdaging om mijn skiffconditie 
te testen. De bedoeling van de 
vaardigheidsproef is om een 
vastgestelde afstand voor jouw 
leeftijdscategorie binnen een 
bepaalde tijd roeiend af te 
leggen.

In eerdere jaren werd er vanuit de 
vereniging een dag georganiseerd 
om de proef te roeien. Dit jaar 
kon je zelf een dag uitzoeken en 
via de Strava app je tocht vast 
te leggen. Ik had de Strava app 
nog niet eerder gebruikt, daarom 

heb ik deze van te voren eerst 
uitgeprobeerd. Het zou toch zuur 
zijn als je er aan het eind achter 
komt dat je niets opgenomen 
hebt. 

Maandag 14 september was het 
zover, de vooruitzichten zagen 
er goed uit. Weinig wind, droog 
en een zonnetje erbij. Wat wil 

je nog meer voor een mooie 
roeiochtend. Ik was niet de enige 
die z’n skiffconditie wilde testen. 
Peter Damkat en Michael Moore 
waren rond 9 uur in de ochtend 
ook present.
We vertrokken met spiegelglad 
water zoals je op de foto kunt 
zien. Voor mij stond 16 km op 
het programma, waar ik 2 uur 
de tijd voor had. Tot nu toe 
had ik alleen het stuk OSSA-
Roskamsluis-OSSA (een kleine 
10 km) in een skiff geroeid. Mijn 
route heb ik daarom uitgebreid 
door eerst de andere kant uit 
te roeien tot en met de eerste 
windmolen, zodat ik terug bij 
OSSA 6 km geroeid zou hebben. 

Met dat spiegelgladde water, zul 
je zeggen, was dat vast een eitje. 
Maar er waren werkzaamheden 
op het water bij de spoorbrug, 
dus dat was opletten, vooral 
als je ook net roeiers van de 
Alkmaarse tegenkomt. Verder ben 
ik een zwemmer tegengekomen, 
die zichzelf gelukkig zichtbaar 
maakte met een tonnetje. 
Daarnaast waren er door het 
mooie weer natuurlijk ook de 
nodige motorboten op het water.
Met mijn skiffconditie bleek het 
wel goed te zitten. Uiteindelijk 
heb ik de 16 km binnen anderhalf 
uur geroeid. Met deze prestatie 
was ik erg tevreden. 

Mirjam
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Instructie
Met vallen en opstaan
Ik had mij voorgenomen om eerst 
lekker een tijdje in de C1 te gaan 
roeien om daarna pas in de skiff 
te stappen. Dacht ik…
… totdat ik uit de C1 stapte en 
Michiel vond dat ik best wel 
gelijk in de skiff kon stappen. ‘Eh 
ik, in de meest enge, wankele 
boot stappen terwijl ik de C1 
nog best wel spannend vind?!?’ 
protesteerde ik nog tevergeefs. 
Michiel was onverbiddellijk. 
Schoorvoetend de C1 naar binnen 
en een skiff gehaald. 
Na een kleine instructie hoe 
in te stappen, zat ik dan nogal 
wiebelig in de boot, maar 
gelukkig nog één zijde tegen 
het vlot aan. Vervolgens duwde 
Michiel mij iets uit en hield 
de punt van de boot vast. ‘Ok, 
bladen nu plat op het water, 
dan kan er niets gebeuren… 
toch?!?’ dacht ik in paniek toen 
mijn rechterblad onder water 
verdween. ‘Wat nu?’ Gelukkig 
kwam Michiel met het meest 
briljante antwoord op mijn 
vraag: ‘Je moet wel wat doen, 
anders ga je om!’ Inmiddels ging 
mijn rechter blad steeds verder 
onder water en ik begreep wel 
dat ik wat moest doen, dat leek 
mij namelijk best wel logisch, 

maar wat? Inmiddels was het 
blad al zover onder water gezakt 
dat mijn vraag onbeantwoord 
bleef omdat ik de onderkant van 
de boot aan het bekijken was.
Gelukkig, het water was niet 
koud. Vlug weer in de skiff 
stappen en opnieuw proberen. 
Om het positief te bekijken: ‘Hoe 
vaker je instapt, hoe beter dat 
gaat!’ Dus dat heb ik die avond 
zes keer geoefend… Ik moet er 
wel bij vertellen, dat ondanks 
dat het weer wel goed was er 
een behoorlijke wind stond. 
‘Onthou dat, mijn eerste skiff-
ervaring was met veel wind!’
De week daarop had ik mij 
voorgenomen toch in de C1 te 
stappen om toch die balans maar 
eens goed te oefenen. Maar ja, 
zo goed als mijn balans is ook 
mijn ruggengraat, ik zat dus toch 
in de skiff. Nog steeds heel erg 
wiebelig, maar inmiddels wist 
ik wel wat te doen mocht één 
van mijn bladen onder water 
verdwijnen.
Na een paar kleine oefeningen 
aan het vlot zette Michiel mij 
af en riep dat ik maar naar de 
instapwal van de kanovereniging 
moest roeien en weer terug. 
‘Hm eh…, heen dat lukt wel. 
Maar terug moet er iets met 

ronden gebeuren toch?’ Ik was 
al halverwege en opgeven is 
in mijn hoofd nooit een optie. 
‘Ik heb nog twintig meter 
om te bedenken hoe ronden 
ook alweer moet, in een C4 
gaat het toch ook moeiteloos! 
Ronden over bakboord, ronden 
over stuurboord, handen bij 
elkaar houden en rustig aan!’ 
Het spookte allemaal door 
mijn hoofd, toen was ik bij 
de kanovereniging en wist ik 
echt niet meer hoe te ronden. 
‘Ronden over bakboord lijkt mij 
in deze positie het handigst. 
Ok, bakboordriem een kwartslag 
draaien. Adem in, adem uit, zoek 
die balans, je kan het! Bakboord 
strijken, stuurboord halen, 
bakboord strijken, het gaat goed, 

stuurboord halen, oh nee, toch 
niet! Pompen met dat blad! Hee, 
dat werkt! Stuurboord halen 
afmaken en bakboord strijken, 
nog één stuurboord haal en… 
yesss!’ Trillend van de adrenaline 
zat ik in de skiff, maar ik had 
het hem geflikt. Ik was gerond! 
Toen terug en weer voorzichtig 
aanleggen. Met behulp van 
Michiel lukte dat ook. Hierna nog 
wat oefeningen gedaan en ik 
merkte dat het steeds beter ging. 
Deze les droog gebleven.
Les drie, ik ging nu vrijwillig 
de skiff in. Michiel stapte ook 
in een skiff en roeide mee. Nu 
echt een stuk roeien, gelukkig 
bedacht Michiel een aantal 
‘leuke’ oefeningen om de tijd te 
doden op het water. Ongemerkt 
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waren we zomaar bij de molen. 
‘Hee, de molen! Dat ging best wel 
redelijk. Hier zullen we wel gaan 
ronden… toch?!? Hee Michiel, je 
gaat te ver! Als we nu niet terug 
gaan, vinden ze mij pas na de 
winter weer! Hee Michiel! Maar 
we gingen door.’
Bij de loswal, na de molen,  
kwam ik erachter dat je ook moet 
omkijken in een skiff. Die ene 
rietpol steekt verraderlijk uit. 
‘Pfff dat was close, oei, ik sla een 
snoek, nee niet die riem loslaten! 
Gelukkig, ik heb hem nog, niet 
meer loslaten, die bakboordriem 
gaat nu wel erg diep, dit ga ik 
niet redden, pompen nu, hee, 
ik krijg hem weer recht, dat 
ging net goed!’ Na deze enorme 
snoek is er in mijn hoofd een 
knop omgezet. ‘Hoe wiebelig ik 
in de boot zit, ik heb hem in de 
hand!’ Ook deze les ben ik droog 
gebleven, nu niet overmoedig 
worden.
De lessen gingen gestaag verder 
en in september was de laatste 
les van dat seizoen en juist in 
die les had ik echt het gevoel de 
baas over de boot te zijn. Tijdens 
het clubuur een aantal keer in 
een gladde twee geroeid en toen 
kwam de lockdown. Er mocht niet 
meer geroeid worden. Ik hoopte 
dat ik mijn ‘gevoel’ voor de skiff 
niet zou verdwijnen. 

Na een dikke anderhalve maand 
mochten we weer in de boot, 
maar alleen in een C1 of een skiff. 
De skiff-instructie kon weer van 
start. Te gek, we konden weer 
roeien.
Mijn balans was gelukkig niet 
helemaal weg en na twee lessen 
was ik weer op mijn ‘oude’ 
niveau. Ik wist het nog steeds 
droog te houden, maar had 
wel in mijn achterhoofd niet te 
overmoedig te worden. Na een 
aantal mooie weken en het water 
wat steeds verder opwarmde 
werd het tijd om wat bijzondere 
verrichtingen uit te voeren. We 
mochten niet meer lui uitzetten! 
Met wat coaching lukte het 
mij zo goed en zo kwaad om 
slippend uit te zetten. Ik werd 
overmoedig… Gelukkig was Thijs 
ook om gegaan. Van de vier 
pogingen, twee min of meer 
geslaagde pogingen vind ik best 
wel goed. Ok, deze les niet droog 
gebleven.

Dat slippend uitzetten heb ik 
stiekem een aantal lessen weten 
te ontwijken. Maar ja, tijdens 
het examen moet je er toch aan 
geloven. 
Met de bladtip uitzetten, is 
ook een manier, misschien wat 
makkelijker. ‘Valentijn, Paul en 
Thijs lukt het ook! En ik dan? Dat 

moet mij ook lukken! En nat is 
nat, straks toch zwemmen na 
afloop…’ Eigenlijk zat ik nu best 
wel zelfverzekerd in de skiff. Ik 
wilde het gewoon doen, maar het 
gevoel van veilig boord houden 
aan één zijde van de boot zat er 
nog niet echt in.
Eerste poging: ‘hard afduwen, 
leunen op stuurboord, 
bakboordriem intrekken, aiaiai 
ik hou hem niet…’ Met een plof 
viel mijn bakboordriem terug 
op het vlot. Dat ging net goed. 
‘Misschien moet je jouw hendel 
op jouw been vastleggen!’ 
opperde Ronald. ‘Dat heb ik 
eerder gehoord! Doe ik dat 
eigenlijk wel? Geen idee? Als ik 
het vaker heb gehoord, is het 
misschien een goed plan…’
Ik reed iets op en zette mijn 
riem vast op mijn dijbeen: ‘Diep 
ademhalen, hard afduwen, 
leunen en balans zoeken op 
stuurboord, bakboordriem 
intrekken, bladtip tegen en 
vlot, het gaat nog steeds goed, 
voorzichtig afduwen nu en… 
yess ik ben los! Riem weer in de 
dol en twee slagen op bakboord, 
beide boorden gelijk en gaan! 
Whoehoe nog een keer!’
Tussen de lessen door ben ik ook 
eens bij de jeugd gaan kijken, 
al weet ik niet of dat verstandig 
was. Zo makkelijk als zij in de 

boot zitten, dat is niet normaal. 
Misschien denk ik teveel na. 
Toch wel trots dat ik net een 
tochtje naar de sluis en terug 
heb overleefd, zie je die jongens 
en meiden in de skiff staan, een 
riem uit de dol halen, boven hun 
hoofd de riem ronddraaien, weer 
terugplaatsen en rustig weer gaan 
zitten. ‘Dit heb ik niet op mijn 
voortgangsformulier zien staan! 
Ik kan niet eens normaal uit de 
skiff op het vlot klimmen, laat 
staan er midden op het water 
in gaan staan! Zijn jullie gek of 
zo? Ga zitten en normaal roeien, 
straks breng je de instructeurs op 
ideeën!’ Thuis nog eens op het 
formulier gekeken, deze oefening 
stond er niet op. Ik denk nu wel 
klaar voor het examen te zijn, 
al zit het mij niet lekker dat ik 
nog steeds niet normaal uit kan 
stappen. Knie-problemen en 
overgewicht, maar ik vind het wel 
gênant als ik als een gestrande 
walvis uit de skiff schuif. Ik 
probeer het wel iedere keer, maar 
op de één of andere manier lukt 
het niet.
Examen-dag; gisteren rondje 
Waarland, vanmorgen tijdens 
het clubuur in de gladde 4 nog 
geen zenuwen. ‘Ik sta nu op het 
botenplein. Thijs en Paul gaan 
voor de Roskam. Dat ding is zo 
breed als een vliegdekschip, de 
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angsthazen! Zal ik daar ook mijn 
examen in doen? Nee, nooit 
in geroeid, ik speel op safe! Ik 
ga in de Doordouwer, dat vond 
ik laatst een heerlijke skiff om 
in te roeien!’ En voordat ik het 
wist had ik de Doordouwer 
afgeschreven…
Het stormde behoorlijk. ‘Mijn 
eerste skiff-ervaring en mijn 
examen met harde wind! Als dat 
maar goed gaat!’
Het instappen ging goed, 
ik treuzelde wat met mijn 
schoenen om het uitzetten wat 
uit te stellen. Totaal zinloos. Ik 
hoorde Nicolette wat roepen 
over slippend uitzetten, wat 
heen en weer varen en twintig 
strong langs het vlot. ‘Zei ze nou 
slippend uitzetten?!? Eh, die 
had ik niet meer geoefend, wel 
met bladtip uitzetten… Had ze 
dan geen medelijden in verband 
met de harde wind?’ Helaas, 
maar het ging goed, alles ging 
goed ondanks de harde wind. 
Het was wel enorm werken! 
Het aanleggen ging goed, iets 
te zacht, maar beter dat dan 
schade… Toen uitstappen, het 
vlot stond vol met toeschouwers. 
Moest ik voor iedereen uit de 
skiff op het vlot rollen? Dit 
deel was voor mij het meest 
vernederende deel van de hele 
skiff-instructie, meer nog dan 

de zes keer omslaan tijdens de 
eerste les, of de andere keren 
tijdens de training. Nicolette had 
mij twee weken hiervoor van het 
bankje op het vlot zien schuiven. 
‘Waarom druk je jezelf niet 
op aan de rigger?’ Vroeg ze en 
plaatste haar hand op de rigger 
om de juiste plaats aan te geven. 
Hoopvol maakte ik een sluisje 
met mijn twee riemen, plaatste 
ik mijn rechterhand op de rigger, 
precies waar Nicolette de plek 
had aangewezen en drukte mij 
op… Applaus vanaf het vlot, voor 
het halen van mijn skiff-examen, 
maar voor mij voelde het omdat 
ik eindelijk rechtop stond in de 
skiff en rustig uit kon stappen! 
High-five voor Nicolette! 
Tijd voor heerlijk zelfgebakken 
taart van Hilda.
High-five natuurlijk voor Michiel, 
Nico, Vincent, Mark, Hilda, Winny, 
Ronald, Peter, Henk en alle 
andere OSSA-leden die direct of 
indirect met de skiff-instructie 
te maken hadden. Bedankt voor 
jullie geduld!
High-five ook voor mijn 
roeimaatjes Paul, Thijs en 
Valentijn die het ook maar even 
gedaan hebben. Maandagavond 
onze vaste skiff-avond? 

Rudy Rosman
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Dubbelinterview
Dubbelinterview met Rob Kerkhofs en  
Bianca Esselman

Rob en Bianca organiseren samen de HORZOL (Heerhugowaard, 
Oudorp, Rustenburg, Zijdewind, Oudkarspel, Langedijk), die dit jaar 
niet door kon gaan.
Met pijn in hun hart hebben ze de marathon afgelast. Ze vinden het 
heel erg sneu.
“We hebben te laat gepiekt. Twee weken eerder had het misschien 
nog gegaan.”

Rob is 54 jaar. Hij is getrouwd en is vader van twee kinderen van 17 en 
19 jaar.
Toen hij twee jaar in Heerhugowaard woonde, vond hij een flyer van 
OSSA in de bus. Hij ging kijken, was enthousiast en werd lid. Hij is van 
dezelfde lichting als Jaap Koster, Arie Dekker en Kees van der Plas. 
De eerste lessen kregen ze in een C1.
Hij is 25 jaar lid, sinds 1995 dus. 
 
Rob vaart niet graag in een skiff. Hij roeit het liefst in een 4 of 8, C4 of 
gladde 4 maakt niet uit. En hij stuurt graag. Hij vindt het jammer dat 
het boordroeien “op zijn gat“ ligt. Hij hoopt dat de 8 er weer uit gaat. 
Als het weer wordt opgestart met de mannen, dan staat hij vooraan. 
Via WhatsApp is het makkelijk te regelen om een boot vol te krijgen. 
Vroeger was dat veel lastiger.

Wat hij het leukst vindt bij OSSA, dat is de gezelligheid tijdens het 
clubuur. Dat je niet in een vast clubje zit. Elk type mens is welkom.

Rob vindt het nog moeilijk om goed technisch te roeien. Je kunt je 
techniek altijd blijven verbeteren.
Hij is niet zo’n skiffer. Hij is een gezelschapsroeier. Hij vindt het niet 
leuk in zijn eentje. 
Hij kreeg les van Han Beudeker. Hij ging minstens een keer per les om. 

Naast het roeien gaf Rob vroeger ook instructie bij OSSA. 
Hij zat in het bestuur voor instructie, productie, verbouwingen en 
technische zaken.
Hij zat 10 jaar in de redactie van het Voetenbord.
Nu organiseert hij de HORZOL en doet allerlei technische dingen.
Als hij gepensioneerd is, dan wil hij graag meehelpen met de 
klusploeg.

Rob werkt al jaren bij TATA Steel, bij Hoogovens zelf, bij 6 en 7. Hij doet 
daar de procesautomatisering. Vier dagen in de week. Een keer in de 
week gaat hij er op de (elektrische) fiets heen.



26 27

Behalve dat fietsen beoefent hij geen ander sport.
Hij heeft wel veel hobby’s: schilderen, tekenen, thuis werken met 
elektronica, techniek, meubels maken. Ook speelt hij trombone in de 
Jacky Roofes Big Band. Ze zijn nog op zoek naar een goede eerste en 
derde trombonist. Hij is nu eerste trombonist, maar zou liever tweede 
trombonist zijn. Ze treden zo nu en dan op, bijvoorbeeld op het Cool 
Jazz festival.

Bianca is 49. Ze heeft een samengesteld gezin met vriend Ron en zoon 
Guy. 
Guy heeft ook 3 à 4 jaar geroeid bij OSSA.

Bianca was in 2013 op de sportinfo in Opmeer, waar een ergometer 
stond. De week erna was er een open dag bij OSSA en kon ze het water 
op. Ze vond het zo leuk! Bianca heeft altijd iets met water gehad. Ze 
had vroeger ook een eigen boot.
Bianca en Guy begonnen bijna gelijk met roeien. Guy startte in de 
zomer, en Bianca in de herfst, toen er een volwassen groepje startte. 
Haar eerste lessen kreeg ze in een C4. 
Van haar lichting is verder niemand meer over.

Bianca roeit graag in een skiff, in dubbel 2 de Vlaerdinge en in een 
gladde 4 met de meiden. 
Ze zou het heel leuk vinden om weer in de dames 8 te roeien. 
Ze moeten nog oefenen. Het voegde nog niet goed samen. Teveel 
samba heupen, zoals Evelien dat zei. De boot lag niet stil.

Wat Bianca het leukst vindt bij OSSA, is de gezelligheid. 
Ze roeit niet vaak tijdens het clubuur, omdat ze een eigen groep heeft 
met de meiden waarmee ze ook buiten OSSA leuke dingen doet.  
Ze roeien vaak om 8.30 uur.
Wat ze ook belangrijk vindt, dat is dat iedereen in zijn waarde wordt 
gelaten. Zelf vindt ze dat ze in “Jip en Janneketaal” spreekt. Ze is niet 
zo van de ernstige dingen. Maar bellen doet ze graag. Zo vullen de 
mensen elkaar aan.

Bianca vindt het nog moeilijk om goed technisch te roeien: langzaam 

oprijden, niet versnellen, op tijd draaien. Best moeilijk. Iedere haal 
moet je blijven denken. Roeien is zo’n technische sport.
Bianca wil altijd het snelst zijn. Op Strava kun je zien hoe hard je gaat.

Behalve roeien is Bianca bestuurslid, ze verzorgt de facebookpagina 
en het instagram van OSSA. In de wintermaanden begeleidt ze op 
maandag een ergometergroepje. En ze organiseert natuurlijk de 
HORZOL.

Bianca werkt twee dagen in de slagerij. 

Sinds de corona beoefent ze nog een sport: wielrennen. Ze fietst veel.
Als anti-fietser, en e-biker, is ze op een racefiets gegaan. Echt leuk! Ze 
ging namelijk met haar vriend mee. Op zijn reservefiets. 
Sinds juni heeft ze haar eigen racefiets. De racefiets is een Bianchi en 
heet Dame Bianca. ��

De HORZOL
Rob heeft alle HORZOLs meegemaakt. 
Bij de eerste HORZOLs was er heel weinig ruimte om de botenwagens 
kwijt te kunnen. Er was nog geen grote parkeerplaats en er konden 
maar 1 à 2 botenwagens op de dijk staan. Alle boten werden door 
vrijwilligers van OSSA afgeladen. De gasten vonden het geweldig!
Nadat het nieuwe parkeerterrein werd aangelegd, zijn we hiermee 
gestopt.

Rob werd ooit door Siebo gevraagd om met Rick (die toen de HORZOL 
organiseerde) mee te lopen. Hij wilde dat liever niet in zijn eentje 
doen en toen kwam Gerard Touw erbij.
De eerste keer was Rob coördinator. Hij hield zich bezig met het 
inschrijven van de deelnemers. Hij heeft ervoor gezorgd dat iedereen 
op de juiste plaats stond en zorgde voor de koffie. Als er problemen 
waren, zocht hij naar oplossingen. Dit doet hij nog steeds.

Bianca is bestuurslid roeien. In die functie regelde ze voor de HORZOL 
al het bespreken en verhuren van de boten, ze maakte foto’s voor 
facebook, deed de PR en organisatie. 



28 29

Zo rolde zij in de organisatie van de HORZOL.

Toen Gerard Touw stopte, gingen Rob en Bianca met z’n tweeën 
verder. 

Organisatie
Een heleboel dingen lopen vanzelf. Als je maar aan de juiste touwtjes 
trekt. 
Routekaartjes en bootnummers zijn al aanwezig. 
De zuurkool, de wijn en de sluis moeten geregeld worden.
Er zijn veel vrijwilligers die meewerken. Arie gaat bijvoorbeeld al 3 
weken van tevoren kijken of het water goed begaanbaar is. Hij neemt 
zelf initiatief. Bij deze krijg je een compliment, Arie! 
Zo zijn er meer mensen die goed bezig zijn.

Bianca zorgt voor de communicatie. Ze zet alles over de HORZOL op 
facebook, instagram, en de marathonfacebookgroep en ze spamt 
diverse verenigingen om ze enthousiast te maken voor deelname 
aan de marathon. Ook neemt ze bijvoorbeeld flyers mee naar de 
Elfstedentocht om ze daar uit te delen. 
Vorig jaar deden er 45 boten mee. Door de corona mochten dit jaar 
niet meer dan 30 boten meedoen. En uiteindelijk dus geen één…
Volgend jaar streven Rob en Bianca naar 50 deelnemende boten.

Rob en Bianca, bedankt voor het gesprek!

Lida

Wedstrijden

Verslag van een 
spannende race op het  
EK onder 23 in Duisburg

Verslag van een spannende race 
op het EK onder 23 in Duisburg

Aan het eind van een warme 
zomer met vele trainingsuurtjes, 
was het in het weekend van 5 en 
6 september dan eindelijk zover 
dat onze dochter Roos zich kon 
meten met een internationaal 
gezelschap van toproeisters. 
Vanwege de coronamaatregelen 
waren dit jaar nagenoeg alle 
wedstrijden afgelast en voor de 
serieuze wedstrijdroeiers leek 
het een teleurstellend seizoen 

te worden. Totdat  half juni de 
organisatie van World Rowing 
bekend maakte dat de European 
Rowing Under 23 Championships 
door konden gaan, uiteraard 
met de nodige aanpassingen 
vanwege Covid-19.  Het was de 
vierde keer dat dit evenement 
werd georganiseerd en voor Roos 
de enige en laatste keer dat ze 
zou kunnen deelnemen.  Tot 31 
december van het jaar waarin 
de roei(st)er 22 jaar wordt mag 
hij /zij nog mee doen met deze 
wedstrijd  en dat was voor Roos 
het geval. 
Vooraf lezen we op de website 
van World Rowing dat er in totaal 
650 deelnemers zullen zijn vanuit 
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32 aangesloten roeiorganisaties 
binnen Europa. Dus best wel 
bijzonder dat onze dochter 
daar dan ook bij mag zijn.  De 
wedstrijd werd gehouden op 
de Wedau Regatta baan die 
onderdeel uitmaakt van een 
groot sportcomplex net buiten 
het centrum van Duisburg. Roos 
kende de baan al, omdat zij daar 
vorig jaar had deelgenomen aan 
een internationale wedstrijd 
in de skiff.  En dit jaar dus 
een deelname aan een EK, 
waarvoor op eigen initiatief een 
ploeg lichte dames dubbelvier 
werd samengesteld. Op eigen 
initiatief betekent dat er veel zelf 
georganiseerd moest worden, 
want de categorie lichte roeiers 
wordt (vreemd genoeg) niet 

ondersteund vanuit de KNRB.  
Dus zelf een boot op de Bosbaan 
regelen om in te trainen, zelf een 
trainingsschema opzetten, zelf 
je voeding regelen, zelf vervoer 
regelen. De vele trainingen 
werden begeleid door een coach 
die daar op vrijwillige basis vele 
uurtjes in heeft gestoken. Ja, de 
meiden moesten ook nog even 
tussen de zware trainingen door 
de bladen van de riemen in 
de nationale driekleur verven. 
Ondertussen ook nog even een, 
overigens zeer succesvolle, 
crowdfund actie opgezet. Want 
vervoer, eten en onderkomen 
in het hotel moesten ook zelf 
bekostigd worden. 
De KNRB heeft wel hele 
mooie teamNL roeipakjes 

met bijpassende sokken en 
trainingspakken verstrekt. En via 
een creatieve naaister konden de 
meiden mondkapjes verkrijgen 
in de kleuren rood-wit-blauw. 
Daarmee konden de Hollandse 
dames stoer de aandacht trekken 
rond de wedstrijdbaan. Tijdens 
de laatste trainingen werd 
besloten dat Roos het commando 
over de boot kreeg, wat ze best 
nog wel spannend vond.
Als trotse ouders wilden wij 
natuurlijk graag de wedstrijd 
ter plekke mee maken, maar 
enkele weken vooraf werd 
bekend gemaakt dat er geen 
publiek zou worden toegelaten.  
Zouden wij dan thuis vanaf 
de bank via een livestream 
scherm onze zenuwen moeten 
verbijten? Volgens Roos zouden 
de tribunes en het roeicomplex 
worden afgezet, maar op het 
fietspad langs de roeibaan zou 
wel publiek toegankelijk zijn. 
Dus toch plannen gemaakt om 
naar Duitsland af te reizen om de 
sensatie daar vanaf de waterkant 
mee te beleven.
Op zaterdag was er een 
race for lanes waarmee 
een goede startpositie kon 
worden verworven voor de 
finale op zondag.  Er waren 
vijf deelnemende landen 

waarvan Italië en Duitsland 
de favoriet waren.  En naast 
Nederland deden ook Frankrijk 
en Griekenland mee. Op deze 
eerste wedstrijddag behaalden 
de Nederlandse lichte dames 
een mooie derde plek. Net als 
familie en vrienden hebben wij 
deze voorwedstrijd nog thuis met 
een kop koffie via de livestream 
bekeken. En in de middag zijn 
we met onze buscamper richting 
Duisburg getuft. ’s Avonds 
buiten de hoge hekken waarmee 
het roeicomplex hermetisch is 
afgesloten nog even Roos kunnen 
ontmoeten en samen met haar 
de kansen door gesproken. 
Italië is erg goed met een aantal 
toproeisters die vorig jaar ook al 
hadden gewonnen. Duitsland 
heeft ook een sterk team, maar 



32 33

Frankrijk, en zeker Griekenland, 
moeten ze wel achter zich 
kunnen houden. Dus de meiden 
gaan hun best doen voor een 
bronzen medaille.
Zondag was een prachtige dag 
met veel zon en weinig wind, 
dus prima roeiweer. Na een 
korte middagpauze mochten 
onze meiden om precies 13:00 
uur starten. Tijdens het oproeien 
spreek ik coach Gerko nog even. 
Uit zijn korte antwoorden bemerk 
ik dat ook voor hem de spanning 
toeneemt. ‘Ze zijn er klaar voor.’ 
En ‘Dit wordt hun beste race’. Bij 
de start worden de boten met 
de punt vast gehouden en komt 
de boeg in een speciaal blokje 
te liggen, zodat de boot in de 
juiste positie blijft liggen. Een 
voor een worden de namen van 
de roeisters opgenoemd. Dan is 
het even doodstil tot de toeter 
afgaat, de blokjes verdwijnen 
onder water en de boten schieten 
weg. Als favoriet neemt Italië al 
snel de leiding met kort daarop 
Duitsland. Onze meiden roeien 
in baan 2 en helemaal aan de 
andere kant van het water roeit 
Frankrijk in baan 5, die de eerste 
helft van de wedstrijd sterk roeit. 
Als laatste sluit Griekenland de 
rij. 
Ellen heeft zich opgesteld bij de 
laatste 250 meter, want de finish 

is voor ons niet toegankelijk.  
Ik pak snel mijn fiets en moet 
nog flink trappen om naast de 
boten te komen en een stukje op 
film vast te leggen. Halverwege 
de baan op 1000 meter ligt 
Frankrijk in derde positie en ze 
lijken iets weg te lopen van onze 
meiden. Onze toppers blijven zeer 
geconcentreerd roeien en laten 
zich niet van de wijs brengen. Ze 
varen hun eigen race. De laatste 
500 meter wordt het erg druk 
op het fietspad, maar ik zie nog 
wel dat ze weer wat dichter bij 
Frankrijk komen. Zou het ze dan 
toch nog gaan lukken om een 
medaille te halen? 
Italië finisht zoals verwacht 
als eerste, gevolgd door 
Duitsland, maar dan…… zelfs 
de commentator weet het 
niet meteen met zekerheid te 
zeggen…… En dan gaan de 
armen van de Franse dames de 
lucht in. Onze meiden zijn aan 
het eind van de wedstrijd goed 
teruggekomen, maar ze misten 
net een laatste push. Het is 
bijna  onvoorstelbaar, maar het 
scorebord laat zien dat ze op 
23 honderdste seconde achter 
Frankrijk finishen in een tijd van 
06:50.22. 
Dat is topsport. Bij de een tranen 
van vreugde, bij de ander tranen 
van verdriet. Ook al ging het om  

‘slechts’ een derde plaats, de 
teleurstelling bij de meiden is 
enorm. Ze hadden natuurlijk heel 
graag ook even op dat podium 
willen staan om een medaille in 
ontvangst  te nemen. Ook al was 
het dan zonder publiek, met lege 
tribunes…… En ze zaten er hééél 
dicht bij, maar het zat er deze 
keer nét niet in. 

Voor ons was dit een hele 
bijzondere ervaring en in onze 
ogen hebben Roos en haar 
teamgenoten een grootse 
prestatie neergezet met een 
enorme inzet, motivatie en 
doorzettingsvermogen.  

Groetjes
Simon en Ellen 

Roos Duijn
Ik ben al een tijdje geen actief lid meer bij OSSA. Toch heb ik hele 
warme herhinneringen aan mijn tijd bij ossa. 

Inmiddels roei ik al bijna 3 jaar in Groningen bij GSR Aegir. Als lichte 
dame ben ik steeds actiever geworden in het wedstrijd roeien. Op 
5 en 6 september mag ik voor Nederland uitkomen op het u23 EK in 
Duisburg. (grappig feitje: samen met oud roeister van ARZV). 

Omdat ik best trots ben dat ik op 11-jarige leeftijd bij OSSA heb leren 
roeien. En daar erg veel geleerd heb wilde ik dit even aan jullie 
laten weten. Misschien ter inspiratie voor andere jeugdleden. 

Groeten, Roos
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Tóch roeien!

Door omstandigheden werd de roeiweek in Schwerin afgelast; jammer. 
Maar al gauw kwam er bij MOBI het verzoek binnen om een dagje 
roeien te organiseren. Het werd op maandag 27 juli met de auto naar 
Sneek om ontvangen te worden door rv De GREEUW, in de persoon 
van ons buitenlid Peter Wiersma. Koffie en een stuk Friesche taart 
maakten een gezellige routeverkenning.
2 C4-en met Henk en Lida, Erik, Michael, Dick, Peter, Mark, Hans, Tinie 
en Peter Wiersma. Omkleden en het water op om koers te zetten naar 
Langweer. Ca 20 km, dus goed te doen. Volop vakantiebootjes op het 
water en leuke dorpsgezichten. Doorwisselen naar de stuurplek, goed 
om weer eens te oefenen, maar voor ons gezelschap geen probleem. 
Wel  flinke golven op het Coevordermeer, maar die paar golven die we 
binnen kregen maakten het net leuk-spannend!
In Langweer was het MOBI-arrangement populair, met tomatensoep, 
carpaccio of zalm naar keuze en uiteraard kroketten. Op de terugreis 
ook weer mooie dorpjes en villa’s. Wat is Friesland toch mooi en 
zó dichtbij. De vaarroute kende allerlei soorten bruggen, zodat alle 
commando’s konden worden geoefend, evenals het sturen door bijna 
haakse bochten. Perfecte tocht van bijna 40 km!
Waar kunnen we eten in Sneek, was al gauw de gemeenschappelijke 
conclusie op basis van knorrende magen en het verlangen de 
gezelligheid nog even voort te zetten. Dat het tenslotte de pizzeria 
in Noord-Scharwoude werd, lag aan de drukte in Sneek. De pizza 
Tavernina scoorde uitstekend en de dag kreeg een gezellig slot. 
Onderlinge standpunten op allerlei issues heeft inzichten weer 
vergroot, óók in elkaar, en een volgende tocht moet dus  echt 
niet te lang uitblijven, zodat we verder kunnen bouwen aan 
roeikameraadschap!

Hans C.

19 juli Rondje Alkmaar 
toertocht 20 km

Zondagmiddag om 13.00 uur 
stonden 13 mensen onder een 
bewolkte hemel bij 20 °C klaar 
op het bordes om te gaan roeien. 
De boten, twee vieren en een 
gestuurde twee, stonden al klaar 
om uitgelaten te worden.
De route ging na een eerste 
stuurwissel bij de ARZV door de 
Hoornse Vaart richting de stad. 
Vervolgens via het afgesneden 
kanaalvlak met een haakse hoek 
de Singelgracht op. Net voor de 
molen van Piet was de grote 
stop. Tijd voor de zelfgebakken 
notencake van Tonny en drop van 
Jet.
Medeclubgenoten Arie Dekker en 
Nanne Groot, met echtgenote, 
kwamen ons nog even gedag 
zeggen. Er was ook tijd voor een 
ijsje en een kleine excursie door 

het park. 
Daarna via de Nieuwlandersingel 
weer terug naar het 
Noordhollandsch kanaal. Onder 
de Friese brug door en de 
Hoornse Vaart op. Na een laatste 
wissel bij ARZV kwamen we 
tot de ontdekking dat de wind 
inmiddels 90 ° was gedraaid en 
het kanaal Alkmaar-Kolhorn weer 
tegen wind was. Rond de klok 
van vijf uur waren we weer bij 
OSSA.
Een leuke middag gevaren 
met een fijn groepje. Jet en 
Tonny bedankt voor de goede 
organisatie.
Er was wat regen voorspeld en 
onderweg naar huis in de auto 
begon het te spetteren. Dus zelfs 
dat was goed gepland.

Simon Davids

Toertochten
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Rondje Waarland 22 augustus

Zo dat zit er op. Een best pittig rondje voor een relatieve starter in het 
roeien. Gelijk thuis gekomen en de mezelf de trap op getrokken en 
Word geopend om vers in het geheugen het verslag van deze tocht te 
schrijven. Best gevoelige bovenbenen…..
De uitnodiging van Arie en Tonny suggereerde een tochtje van 
22 km. Prima te doen toch. Twee keer naar het landje en terug en een 
klein stukkie extra. Na een periode waarin het woord hittestroke de 
overhand voerde bleek het die ochtend vooral te waaien en viel er om 
een uurtje 9 bij mij in de tuin een enorme bui naar beneden. 
Dat beloofde wat voor de komende tocht.
Vol goede zin afgereisd naar OSSA. Duidelijk was dat we de koffie 
vooraf konden vergeten en gelijk aan de bak moesten. Voor de start 

zag ik bij een aantal bijna 
mannelijke leeftijdsgenoten 
onduidelijke pilletjes van 
hand tot hand gaan. Roeien 
een schone sport?  ‘Nee 
Aldert, deze helpen ons om 
zonder plaspauze de tocht 
te volbrengen’. Een korte 
zoektocht naar evidenced 
based onderzoek op het 
internet leerde me dat die 
pillen echt alleen helpen 
tegen spierpijn. Toch een 
vorm van doping? Of is geloof 
in iets ook helend?
Na de indeling van de 
boten te hebben ontvangen 
gingen we van start. Wel 
beetje jammer dat mijn 
stuurmansoptreden als ‘dood 
gewicht’ werd beoordeeld door een van de achterblijvende leden. �  
Valt best mee hoor: 100 kg achterin de boot met windje mee…
Na de sluis begon het echte werk. Het maneuvreren langs rietkragen, 
onder al dan niet smalle of heel lage bruggetjes (waren het er 
echt 28?) maakte deze tocht erg leuk. De wind kwam steeds uit 
onverwachte hoeken. Echte stuurmannen/vrouwen kwamen hier 
bovendrijven. Snoeiharde en duidelijke commando’s waren nodig om 
de boten langs alle hindernissen te loodsen. Los geslagen rietpollen 
maakten het allemaal net even heroïscher.
 
In Dirkshorn was er door de organisatie (dank jullie wel weer voor 
de organisatie!) een drie sterren coronaproof snackbar met luxe 
toilet geregeld. Een paar spetters toen we van de boten naar dat 
etablissement liepen waren de enige van de dag! Heerlijk even 
gezeten. Met een toetendoekje van Tonny was iedereen weer fris en 
fruitig. 
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In de pauze Arie eens gevraagd of we al ver over de helft van de 22 km 
waren. Zou toch moeten na 2,5 uur roeien… Nou, 22 km? Denk dat het 
er wel 27 zijn. Tuurlijk, we gaan gewoon door…. Ja, hemelsbreed was 
het nog 8 km naar OSSA. Oh dan snap ik het. Vol goede moed weer 
vertrokken.  Ik begon mijn benen toch echt te voelen. Goede nieuws 
is dat ik vorig jaar bij het Rondje Heerhugowaard vooral mijn armen 
voelde, dus zou je kunnen zeggen dat ik best vooruit gegaan ben.  Bij 
de sluis aangekomen was ik toch wel blij dat ik dat laatste stuk tegen 
de wind in (buienradar gaf een 5-6 actueel op) mocht sturen. Wat een 
respect voor mijn bootgenoten, dat zij dat laatste stuk ook nog zonder 
mopperen volbrachten, al zag ik wel wat grimassen die verraadden 
dat ook zij best wel moe waren.
Aangekomen bij OSSA werden de boten weer spic en span gemaakt. 
De rigger die een hoek van de brug bij Zijdewind probeerde weg te 
duwen werd weer keurig recht gemaakt door Michael en Dick.
 
Na een paar biertjes ging iedereen voldaan, maar best moe naar huis. 
Toertochten zijn echt leuk!

Aldert Fens

Geen HORZOL dit jaar �
Maar dan zelf maar roeien 
dachten er een paar van RV OSSA 
en 1 boot van de @arzv_roei
(die ging voor HORZOL 51km).
OSSA ging inclusief rondje 
Oudorp, maar zonder rondje 
Waarland 42,5 km.
Het was de sluiswachter zijn 
laatste dag, na 11 jaar stop hij er 
mee.
Leo bedankt.
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nog ca. 200 eilanden door die 
het gebied nog heeft. Oosterdel, 
het laatste nog onverkavelde 
gebied van Geestmerambacht. 
Gelukkig maar dat ze tot 
bezinning gekomen zijn en ook 
dit prachtige stukje natuur nog 
niet gecultiveerd hebben.
De stuur had ook bij deze 
toertocht een belangrijke rol. 
Goed opletten op versmallingen, 
overhangende takken en bootjes 
aan bakboord. De roeiers 
moesten dus, tussen het genieten 
van de omgeving door, goed 
luisteren en opletten. 
Even een rondje van de zaak 
op de Oosterdel. Zo ziet een 
roeitocht er uit als een roeier van 
een van de boten een plaspauze 
nodig heeft. Dan richting de 
Broeker veiling. De meeste boten 
kozen er voor om daar  een 
ervaren stuur aan het roertje 
te zetten, want we gingen de 
vaart, waarvan ik de naam dus 
niet meer weet, heen en terug 

doorvaren. Wauw! De combinatie 
van bootjes aan bakboord, 
bruggetjes die wel hoog maar 
niet altijd breed genoeg waren 
en tegenliggers (ja, die al eerder 
genoemde Langedijker vlet) 
maakten dat stukje leuk om te 
doen. De lokalen, die aan het 
genieten waren in hun tuintjes 
aan het water, keken hun ogen 
uit. Dat maak je niet veel mee: 
een colonne roeiboten door je 
achtertuin. Je zou toch denken 
dat dit nieuwe leden moet 
opleveren.
We gingen de bebouwde kom 
uit en kwamen weer tussen 
de eilandjes. Even aanleggen 
voor een stuurwissel op een 
landje met nieuwsgierige geitjes 
was hilarisch. Door over de 
Noorderplas en richting de dijk 
naar het noorden. Dat laatste 
stuk evenwijdig aan ‘ons’ 
kanaal aan de andere kant was 
pittig. Dikke zompige velden, 
met waterplanten waar je 

Toertocht Oosterdel 
19 september

Wat een topdag beloofde het te 
worden. Stralend blauwe lucht, 
windje krap 4 en een leuke groep 
van 21 (!) enthousiaste roeiers. 
Net als vorig jaar ook weer een 
aantal gastdeelnemers van de 
Kop uit Schagen.
Ontvangst en uitleg door Arie 
en Tonnie voor het clubhuis. 
Lastig, jammer, maar meer dan 
begrijpelijk hoor, zo met die 
anderhalve meter, dat we niet 
even kunnen starten met een 
kop koffie. De bootindeling hing 

op A4-tjes aan de botenloods. 
Spannend hoor, toen elk blaadje 
apart zichtbaar werd gemaakt 
met daarop de indeling. Maar 
eigenlijk maakt het geen bal uit 
met wie je in de boot zit. Het 
gaat om lol maken met elkaar 
en genieten van de sport in een 
fantastische omgeving.
Alle boten in het water en 
wachten bij de sluis. Ik wist niet 
dat de sluis bediend wordt door 
vrijwilligers van de Stichting 
Veldzorg, die ook het mooie 
Oosterdelgebied in beheer 
heeft. Dan is die !2,- per boot 
eigenlijk maar een schijntje. Het 
was dringen om erin te komen. 
Boot voor boot gleden we de 
sluis in, om in de sluis gezellig 
met elkaar een spelletje mikado 
te gaan doen met de riemen. 
Nooit geweten dat die groene en 
rode plakbandjes op de riemen 
feitelijk iets over de punten 
zeggen die je kan winnen….  
De Langedijker vlet moest en zou 
er ook nog bij in. Oei, dat kon 
net. We zouden dat bootje nog 
een paar keer tegenkomen in de 
vaart langs de Dorpstraat (even 
vergeten hoe die ook al weer 
heet en Google Maps wist het ook 
niet) (Achterburggracht, red.).
De sluis uit, gelijk scherp naar 
bakboord en tussen een van de 
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bakboordriem doorheen moest, 
waren een aanslag op de techniek 
en dus het lijf. Toen we ons 
daardoorheen geworsteld hadden 
moesten we met de boten 
klunend over het dijkje heen naar 
het landje aan de andere kant.
De laatste ruim 4 kilometers naar 
het vlot waren een eitje en blij en 
voldaan, maar stiekem toch best 
een beetje moe, kwamen we weer 
bij OSSA aan.
Wat statistieken (en ja, denk nou 
niet wat een slakkengang……. 
Het was heus een complex tochtje 
met veel draaien, keren en 
‘houden nu’):

Afstand: 15,73 km
Gemiddelde snelheid: 5,9 km/u
Roeitijd: 2:38:40

Tot een volgende keer!
Aldert Fens
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Zaterdag 19 september

Een zonovergoten dag, fris windje. De perfecte roeidag. Wij, Karin, 
Lineke, Wilma en Gerda van De Kop uit Schagen hadden er zin in: we 
waren uitgenodigd door OSSA voor een tocht door het Oosterdel. 
Geen idee wat ons te wachten stond…. maar dat maakt het nou altijd 
zo leuk en spannend om te roeien bij een andere club in onbekend 
vaarwater.

Mooi op tijd stapten wij in De Vier Winden, met Arie als stuur. Het 
avontuur begon al na ongeveer 100 meter. We naderden de sluis. 
Wat een gedoe: 5 roeiboten, 32 riemen en een ijzeren schuit in zo’n 
sluisje proppen. Gelukkig hadden we Arie die luidkeels de hele zaak 
regisseerde. De deuren gingen dicht, we zakten een meter of zoiets, 
deuren weer open en onder strakke regie van Arie voer de hele boel 
weer verder. 

Ha, de tocht kon beginnen. Enthousiast trappend gingen we er 
vandoor. Maar dat was dus niet de bedoeling: “ Light paddle meiden, 
slippen beide boorden, houden bakboord, stuurboord, door met 
ronden, 2 flinke halen, houden, strijken……..en kijk vooral goed om 
je heen”.
Nou ja, wij kwamen dus ogen en oren te kort. Maar wat waren we blij 
met onze Arie, die ons onvermoeibaar en schadevrij door de krochten 
van Broek loodste, tussen de bootjes en waterplanten, en passant 

ons wijzend op zijn kleuterschool, ouderlijk huis, onderkomens van 
opa en oma, ooms en tantes…fascinerend. Met de Broeker veiling als 
hoogtepunt.
Inmiddels goed getraind in manoeuvreren roeiden we naar de 
Oosterdel om daarna terecht te komen in een doolhof van honderden 
akkertjes, eilandjes, slootjes….. In ademloze bewondering voor onze 
gids, coach, loods en stuur die nooit leek te twijfelen of we nou de 2e 
of 3e of 6e sloot rechts of links in moesten.  

Na uren hard werken, toen onze ogen vermoeid waren van alle 
indrukken, was er opeens een soort van roeiwater waar we gewoon 
konden roeien. Heerlijk, effe doortrappen. Soms dwars door rietpollen 
en watergentiaan. Wat ook wel weer grappig was:
we dachten de koffie al te ruiken…. Maar dat was te vroeg. Er moest 
nog een dijkje overgekluund worden en daarna nog een kilometer 
of 4 lekker saai kanaalroeien. Nog even vrijuit genieten van de lage 
zonnestralen. 

En toen was er koffie, thee, heerlijke appeltaart, worst en kaas en 
gezelligheid.
Bedankt OSSA, en in het bijzonder dank aan “onze Arie”.
Voor een prachtige onvergetelijke Oosterdel- en omstrekentocht. 

Hartelijke groet
van de “meiden van de Kop” 
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OSSA jeugd
Hallootjes,

Bij deze een stukje voor het voetenbord over het roeikamp in het 
laatste weekend van de zomervakantie.

Het laatste weekend van de vakantie hadden wij het roeikamp.  
Het was heel erg gezellig! We hebben op vrijdag een soort van sport-
middag gehad. We hebben toen gesupt, geroeid en gezwommen.  
In de avond was het heel erg gezellig! We hebben spelletjes gespeeld 
en ik en een paar andere mensen hebben maximaal 1 uur geslapen 
haha. De volgende dag hebben we een speurtocht gedaan in Alkmaar, 
dat was wel iets minder geslaagd, want hij duurde heel erg lang. 
Maar in de middag was het wel heel erg leuk, toen hebben we weer 
gezwommen. De volgende dag gingen we alles weer opruimen. Ik 
vond de avonden het leukst, omdat het toen gewoon heel erg gezellig 
was rond het kampvuur. Met z'n allen spelletjes spelen en praten. Ik 
vond het ook heel erg leuk om te organiseren en ik heb zin in volgend 
jaar!!!

Groetjes, Lisa Koelewijn
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December
05 Theo Plak
06 Dick Bink
07 Rudy Rosman
10 Anton de Boer
11 Henk Battem
12 Carlota Brita
12 Evelien Huis in ‘t Veld
15 Linda Huijgens
21 Yvette Kwast
23 Benjamin Kostelijk
29 Saskia Beliën
31 Koen Looman

Januari
08 Pepijn Goverse
15 Henk van Wissen
20 Nico Dirkmaat
21 Pepijn Pieterse
24 Stephanie Besteman
25 Anna Marie Beemster-Wit
25 Wendy van Biljouw
31 Tymon Lukasiak

Verjaardagen

September
03 Nancy  van ‘t Hof
06 Jose Zonneveld
07 Nynke Sybenga
11 Anouk Douwstra
12 Bianca Esselman
13 Jelke van Eeuwijk
20 Nanne Groot
20 Roos Duijn

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

November
01 Hans-Martin Kemme
01 Jos Boom
01 Nicolette Groot
09 Kristian Duin
09 Walter Wolf
13 Derk Jan Marsman
16 Arie Dekker
23 Lisa Koelewijn

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.3-2020 weten we nog niet wanneer de kopij binnen moet 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 150, redactie het Voetenbord
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