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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 30e Jaargang



Van de redactie

Beste allemaal,

Eindelijk is er weer een nieuw Voetenbord. Dat 
werd hoog tijd!
Intussen is het weer gezellig druk bij OSSA en zijn 
er weer een heleboel leuke activiteiten en roeitochten georganiseerd.
Rudy heeft een prachtig verslag (inclusief foto’s) geschreven over de 
reis naar Schwerin in Duitsland. Wini schrijft over de boordinstrucite 
en het afroeien. 
Er zijn toch nog heel wat geslaagden deze zomer, voor de 
basisinstructie, C1, skiff en boord2/3. Verder staan er mooie verslagen 
in over de Oosterdeltocht, Rondje Alkmaar en rondje Waarland.
In deze coronaperiode is het roeien bij de jeugd nagenoeg gewoon 
doorgegaan. Met wat aangepaste wedstrijdvormen en een fantastisch 
jeugdkamp. Nieuw jeugdlid Tiani staat in het Voetenbord met het 
dubbel interview. 
 
Veel lees- en kijkplezier!

De redactie: Tinie, Lida, Tom en Saskia

Woordje van de 
voorzitter 
Door de coronaperikelen is er pas na een 
jaar weer een Voetenbord. Corona heeft 
ons verenigingsleven flink verstoord. Een 
lange periode waren er geen toertochten, 
we mochten niet in de kantine, er was 
weer geen voorjaars-ALV en we mochten 
alleen maar skiffen. Gelukkig mochten we al weer vlot roeien met 
twee en daarna met vier personen in een boot, zonder dat de 
gemeente handhaafde op de 1,5 meter. 
Vanaf mei roeiden we weer met volle boten en zijn de instructies 
weer begonnen: basis, C1 en skiff. En vanaf september gaan er 
steeds meer toertochten, wedstrijden en marathons wél door. 
Vaak nog met beperkte deelname. Helaas hadden onze eerste 
eigen toertochten nog weinig deelnemers en was de belangstelling 
voor de marathons ongebruikelijk laag. Maar aan de Amstel-
Drecht-Regatta op 3 oktober hebben zowel een dames-4 en als 
een heren-4 deelgenomen. Ze hebben een zeer goede prestatie 
geleverd. Deze OSSA-roeiers hebben er weer heel veel plezier aan 
beleefd. En dan vergeet ik bijna de OSSA deelname op de Goudse 
Mijl (19 september) van twee ouder-kind-C2* teams, 2 jeugdteams 
en een jeugdskiff, met als reactie: “het was een heel mooie 
ervaring”.

Nu ik dit schrijf wordt er ook weer met veel enthousiasme gewerkt 
aan de voorbereiding van onze nationale roeimarathon de Horzol, 
waarvoor 18 boten zijn aangemeld. Na afloop gaan we weer eten 
met de roeiers en onze vele vrijwilligers. Het kan weer! Lekker 
roeien en/of presteren en gezellig natafelen.

Het verenigingsleven begint weer terug te komen. Dat doen we 
met z’n allen. Ook met onze nieuwe leden die in september hun 
basispermissie hebben behaald. 
Ik nodig jullie allemaal alvast uit voor onze najaars-ALV op 
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vrijdagavond 26 november. We hopen de vergadering binnen een uur 
af te ronden. Voor daarna zijn jullie uitgenodigd gezellig na te praten.

Voorafgaand aan de ALV vragen we alle commissies weer hun jaarplan 
te maken. Deze stukken worden 2 weken voor de ALV toegezonden, 
zodat we allemaal weten wat we het komend jaar willen gaan doen. 
Heb je na het lezen van deze plannen vragen of suggesties, geef 
dat dan direct door aan bestuur@rvossa.nl zodat er voor de ALV op 
ingespeeld kan worden. 

Ook al was het roeien het laatste jaar wat minder, veel leden hebben 
zich actief ingezet voor de vereniging. Vooral dank aan de instructeurs, 
die veel uren op het vlot of sturend in de boot hebben doorgebracht, 
en voor de leden van de bouwcommissie voor het onderhoud en het 
repareren van schades aan boten, gebouwen en vlot. Speciaal dank 
aan Siebo en Erik die samen met mij veel overleg hebben gevoerd 
met de gemeente en haar adviseurs, om te weten of wij mogen 
nieuwbouwen. Zo ja: hoe mogen we bouwen, en zo neen: wat gaat 
de gemeente dan voor ons bouwen. Hier komen we zeker in de ALV op 
terug en mogelijk in een aparte nieuwsbrief.

Zo houden we de vereniging met elkaar levendig en kunnen we 
genieten. En zoals onze slogan luidt: 

Namens het bestuur, 
Henk Bekker, voorzitter
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Diverse roei- en andere activiteiten
Waterpolotoernooi bij 
OSSA
Op zaterdag 3 juli was het 
zo ver! Het grote open 
water waterpolotoernooi 
van Aquawaard bij OSSA. 
De jeugdcommissie van 

AquaWaarD organiseerde een 
waterpolotoernooi bij het vlot. 
Iedereen van AquaWaarD was 
uitgenodigd en er waren wel zes 
teams aanwezig. 

Van te voren was het veld 
opgebouwd met behulp van 
drijfdoelen en boeien. Rond 
een uur of twee begonnen de 
deelnemers binnen te stromen en 
nadat iedereen was omgekleed 
konden de wedstrijden beginnen. 
Het water was koud maar door 
hard te zwemmen was het te 
doen. Het was gelukkig droog met 
weinig wind en af en toe kwam 
de zon er doorheen piepen. 
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Geslaagden afroeien

Het is al een tijdje geleden maar 
deze OSSIANEN hebben hun 
felbegeerde diploma gehaald.
voor boord 2/3:
Henk Bekker
Mirjam Hogenkamp
Peter Damkat
Winni Bos
Simon Duijn
Kristian Duin 

Gefeliciteerd allemaal.

Op 12 september hebben de 
mensen die de basisinstructie 
hebben gevolgd afgeroeid. voor 
hun scull 1.
Dit zijn: Teus, Marije, Petra, 
Harold en Astrid.
Jullie ook van harte 
gefeliciteerd.

Daarna waren de skiffeurs en de C1 aan de beurt.
Geslaagd hiervoor zijn: 
C1: Teus
Skiff: Yvette, Noortje, Ard en Steven. Steven heeft zijn skiffpermissie 
vorig jaar behaald, maar deed gezellig nog een keer mee.

Aldert en Yvette hebben ook nog hun stuurpermissie gehaald.
Nogmaals gefeliciteerd.

Er zijn 6 wedstrijden van een 
kwartier gespeeld met een 
laatste gemengde wedstrijd 
als toetje. Er was gezellig veel 
publiek, dat zich verzamelde 
op het vlot. Iedereen kon in 
de kantine een drankje of iets 
anders lekkers halen en de ijsjes 
waren populair. Rond een uur 
of 5 liep het toernooi ten einde. 
Er was veel lof over de douches 
in de kleedkamers. Wij zijn 
natuurlijk niks gewend met van 
die uit zichzelf gaande douches 
in het zwembad. 

Het was een super geslaagde 
middag en we hebben veel 
positieve reacties gehoord. Het 
toernooi is zeker iets voor de 
herhaling, dus wie weet tot 
volgend jaar.  

Nogmaals willen we OSSA onwijs 
bedanken dat wij gebruik 
hebben mogen maken van alle 
faciliteiten!

Emma Kerkhofs

Instructie
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Eén zwaluw maakt nog 
geen zomer
Op de druilerige ochtend van 
2e Pinksterdag verzamelde 
zich een groepje roeiers op 
het botenplein om zich op te 
maken voor het afroeien in de 
2-. Henk, Mirjam, Peter, Simon 
en ik hadden het afgelopen 
najaar en winter geoefend en 
instructie ontvangen van Siebo 
en Jos. De instructeurs hadden 
maandenlang hun best gedaan 
al hun kennis ervaring op ons 
over te brengen en nu was 
het moment aangebroken om 
te kijken of we al die lessen 
hadden onthouden en op het 
juiste moment in de praktijk 
konden brengen voor de 
examinator, Evelien. 
Het examen was gedegen 
voorbereid en Evelien liet al snel 
merken dat we de permissie 
niet cadeau zouden krijgen. 
Elk tweetal moest de boot 
op de juiste wijze en met de 
juiste commando’s uit het rek 
in het botenhuis tillen, op de 
juiste wijze en met de juiste 
commando’s in de schragen 
leggen, voetenborden stellen, 
op de juiste wijze en met 

de juiste commando’s naar 
het water dragen, en op de 
juiste wijze en met de juiste 
commando’s in het water 
leggen.
Na dit begin stond ons het 
zweet inmiddels al op de ruggen 
van de spanning en moest het 
roeien nog komen. Dat het ene 
examen het andere niet is had 
ik al gemerkt, en dat werd in 
het vervolg nogmaals bevestigd. 
Eerst even inroeien, daarna 
een paar keer heen en weer, 
vervolgens wisselen van plek, 
want je moet net zo makkelijk 
op bak- als stuurboord en als 
slag en boeg kunnen roeien 
en hup, weer even heen-en-
weren voor het vlot. Noodstop, 
strijkend aanleggen, het kwam 
allemaal voorbij. Omdat je 
nooit weet wat je tegenkomt 
en om te laten zien dat je boot 
beheerst. Tijdens dit hele proces 
hield Evelien de roeiers en de 
boot goed in de gaten. Door 
een grote toeter riep ze af en 
toe instructies toe, soms een 
aanmoediging en ook enkele 
complimenten kwamen voorbij. 
Ik was opgelucht dat het er 
uiteindelijk op zat. 

Koud en nat warmden we in de 
kantine op terwijl de examinator 
met de instructeurs beraad 
hield. Dat duurde en duurde 
en enige ongerustheid over het 
eindresultaat werd voelbaar. Je 
moest er toch niet aan denken 
dat een of meer van ons het 
niet zou halen? Zover kwam het 
gelukkig niet, en alle  spanning 
vloeide van ons af bij het in 
ontvangst nemen van de boord 2 
én 3 permissie! 
Dat zo’n papiertje eigenlijk een 
soort van aanmoedigingsbewijs 
is realiseerden we ons allemaal. 
Want het echte werk moet 
natuurlijk nog komen: nog meer 

oefenen, met je vast maatje en 
af en toe met een ander, beter 
worden in al die technische 
aspecten die het boordroeien 
kent, kilometers maken, zorgen 
dat een paar slagen watervrij 
hele stukken worden. Het houdt 
niet op, het begint pas. En dan 
wordt het pas echt leuk.
Jos, Siebo en Evelien, bedankt 
voor jullie tijd en inspanning. 
Toeschouwers, bedankt voor de 
steun tijdens het afroeien. En aan 
mijn mede-roeiers: tot snel in de 
boot!

Wini
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“Mijmeringen”

Beste mederoeiers,

Ik schrijf dit stukje in de 
“kerstvakantie” en laat het 
afgelopen jaar zo eens aan mij 
voorbij gaan. 
Wat een gek jaar. 16 maart 
2020 stortte het zomaar in. Wie 
had ooit gedacht dat in een 
welvarend land als Nederland 
een pandemie kan ontstaan? Wij 
hebben toch alles “in control”?

Wat betreft de toertochten: 
gelukkig hebben we nog net de 
“Kouwe Fleike” tocht gehad, 
maar er stond nog een heel 
jaarprogramma op de rol. Als een 
kaartenhuis viel het in elkaar. 
Wanneer was het? Vanaf juni 
werden de touwtjes weer wat 
losser. Voorzichtig beginnen. 
Eerst mocht de jeugd gelukkig 
weer “normaal” roeien. Voor de 
senioren kon het met de skiff 
of een 2 (mits je onder één dak 
woonde). 
Dankzij ons actieve bestuur 
dat “druk bleef uitoefenen” op 
gemeente en veiligheidsregio, 
werden de touwtjes steeds losser 

en werd uiteindelijk het roeien 
weer “bijna normaal”.

Van die kans heeft de 
toercommissie gebruik gemaakt 
en alsnog een aantal geplande 
& een tweetal “ad hoc” tochten 
uitgevoerd. Te weten: 19/7 rondje 
Alkmaar (Emma kwartier); 22/8 
rondje Waarland (“patatje” in 
Dirkshorn); 19/9 Oosterdeltocht 
(met De Kop en De Kogge) en 
11/10 i.p.v. de echte HORZOL een 
“HORZOL Light” voor alleen de 
eigen vereniging.

Alle overige tochten (en ook 
marathons) konden niet worden 
uitgevoerd. Door de 1,5 meter 
en de beperking van het 
aantal personen was het niet 
mogelijk om een grote tocht 
te organiseren en hielden de 
roeiverenigingen de deur dicht 
voor “buitenstaanders”. 

Dit is niet helemaal waar. Als 
je het echt wilde was er nog 
wel wat mogelijk. Zo hadden 
wij zaterdag 5/9 RV Pampus “te 
gast”, die met 2 C4-en een rondje 
Waarland hebben gevaren. Het 
hele jaar zijn wij onderling in 

contact gebleven of het wel/niet 
mogelijk was om deze tocht te 
varen. Het bestuur heeft zijn fiat 
gegeven en dit mocht doorgaan. 
Een geslaagde tocht, waarbij 
RV Pampus ons terug uitnodigt 
om in Almere een rondje te 
varen. Je kan daar de randmeren 
op, maar ook binnen Almere 
hebben zij 54 km aan roeiwater. 
Dat lijkt mij wel wat! We zullen 
het bespreken binnen de 
toercommissie.
 
En nu, door corona, zijn we weer 
terug bij af,. Gelukkig mogen we 
nog wel (met beperkingen) varen. 
Ik realiseer me dat dit voor heel 
veel leden niet opgaat. Skiffen of 
in glad materiaal roeien wil niet 
iedereen. Onze meest gebruikte 
boten zijn niet voor niets de C4-
en en de Drieban. 

In de ALV van 20/11 is besloten om 
een C4/C3+ aan te schaffen. Een 
grote wens van de toercommissie. 
Met deze boot wordt het nog 
gemakkelijker om tochten te 
organiseren. Je zit niet meer vast 
aan “vaste” aantallen en er hoeft 
minder gelobbyd te worden om 
de boten vol te krijgen. 

In de ALV is ook bekend gemaakt 
wie de Watermileskampioen 

2020 is en wie het leukste verslag 
2020 heeft geschreven. Tonny 
heeft de Watermiles weer keurig 
bijgehouden en de toercommissie 
heeft bepaald wie het leukste 
verslag heeft geschreven. 
Arie heeft dit in de digitale 
vergadering kenbaar gemaakt, 
maar voor wie dit heeft gemist:

Watermiles 2020: 
1 – Saskia Beliën 122 km
2 – Philo Drift 102 km
3 – Aldert Fens 88 km

Door 74 deelnemers (verdeeld 
over 40 leden) is er gezamenlijk 
2168 km gevaren. Toch niet slecht 
voor zo’n beperkt seizoen. 
Dit geeft aan dat wij, OSSIANEN!!!, 
graag roeien!

Van elke tocht is een verslag 
geschreven (dat “ronselt” de 
redactie van het Voetenbord heel 
goed).
Het is altijd weer lastig om te 
kiezen, maar voor dit jaar is 
gekozen voor:
 
OOSTERDELTOCHT d.d. 19/9/20 door 
ALDERT FENS

Beide winnaars hebben een 
“flesje” ontvangen voor de 
geleverde prestatie 

Toercommissie
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Huis gevonden, nu nog een hypotheek?

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

(met zorg uitgezocht en wij gaan 
er vanuit dat die inmiddels 
genuttigd zijn).
Motivatie: 
De Oosterdeltocht, een korte 
tocht, altijd gezellig, heel 
toegankelijk voor alle leden en 
een tocht in “onze achtertuin”. 
En door Aldert zo uitnodigend 
omschreven, dat je het als een 
gemis ervaart dat je deze tocht 
niet hebt meegevaren. 

Ik weet zeker dat er nog een 
redelijk aantal OSSA leden zijn die 
nog nooit in het Oosterdelgebied 
hebben gevaren. Deze door Arie 
geregelde “klassieker” zal in 
seizoen 2021 ook zeker weer op 
het programma komen te staan. 
Zet hem in je agenda, zodra de 
datum bekend is. 

Het toertochtenprogramma 
2021 is nog niet bekend. Als 
toercommissie hebben we 
besloten dat we dit nog niet 
gaan samenstellen. Door 
corona, en in afwachting van 
de ontwikkelingen rondom de 
vaccinatie, doen we vooralsnog 
niets. We hebben in 2020 gezien 
dat als er een mogelijkheid komt, 
de toercommissie in staat is om 
ad hoc het e.e.a. op zeer korte 

termijn te regelen. Uiteindelijk 
komt het er op neer hoe graag 
wij, OSSIANEN!!!!, willen roeien. 
En de ervaring leert: “Dat zit bij 
OSSA wel goed!”

Dus ondanks corona: Een prettig 
en vooral gezond 2021, met heel 
veel toerkilometertjes, gewenst!

Namens RV OSSA toercommissie
Nanne Groot (toercommissie 
commissaris)

PS: 
Ik sta gepland voor een 
knieoperatie op 7 januari. Mocht 
deze doorgaan, dan hoop ik dat 
later in het jaar mijn linkerknie 
ook vervangen kan worden. 
Kortom: ik denk dat het door de 
revalidatie voor mij sowieso een 
kort roei-jaartje wordt. Maar ik 
zie jullie graag bij het vlot.

Naschrift van de redactie: 
Nanne is inmiddels ook aan zijn 
tweede knie geopereerd op 24 
juni. Hij roeit alweer!



14 15

Buitenlandreizen
Schwerin, ik heb er zin 
in…
De eerste keer voor mij op 
een soort ‘roeikamp’, gaat dit 
goed komen? Ik heb er in ieder 
geval onwijze zin in. Onder 
leiding van Ruderartz Dick en 
Oberrudereinteilcommissar 
Michael van MOBI-Reizen kan 
het niet anders dan een te 
gekke week worden. Als minst 
ervaren roeier legde dat wel 
enige druk op mijn schouders.

Verder gingen mee: Erik, Hans, 
Tinie, Nicolette, Nancy en ik. 
Onze rollen worden verderop in 
het verhaal wel duidelijk.

‘Ik wijs erop dat dit artikel in 
volkomen vrijheid is geschreven 
zonder invloed van buitenaf…’

Schwerin
Schwerin is de hoofdstad van 
de deelstaat Mecklenburg-
Voor-Pommeren, gelegen in de 
voormalige DDR even voorbij 
Hamburg.
We hadden mooie kamers boven 
het boothuis van de plaatselijke 
roeivereniging, Schweriner 
Rudergesellschaft. Het botenhuis 
ligt aan het Meer van Schwerin 
met een schitterend uitzicht op 

het Slot van Schwerin.
Ik kan niet anders zeggen dat 
dat een geweldig complex is met 
een grote botenloods, mooie 
indoor-trainingsmogelijkheden 
en een restaurant op de 

benedenverdieping. Op 
de bovenverdieping grote 
kleedkamers en aan een soort 
overdekte patio gelegen de 
slaapkamers. De patio kon bij 
mooi weer gebruikt worden om 
gezellig bij elkaar te zitten…

Twee dagen voor het 
kamp…
Ik word wakker met een 

ontzettend zere keel. Dat is in 
deze tijd best wel even schrikken, 
ondanks dat ik inmiddels al 
twee keer was gevaccineerd. 
We zouden allemaal kort voor 
vertrek onszelf testen. Ik besloot 
maar gelijk zo’n test in mijn neus 
te steken en vlak voor vertrek 
nogmaals. Beter te vaak dan…

Wat duren 15 minuten lang als je 
op de uitslag van zo’n test zit te 
wachten, met in het achterhoofd 
dat wanneer de test positief is, 
de reis in het water zou vallen.

Gelukkig, beide testen en die 
van Nancy waren negatief. Ik was 
gelukkig ‘alleen’ verkouden.

Zondag: Vertrek vanaf 
OSSA ‘De reisgenoten’
‘Het zou kunnen zijn dat er wel 
eens ideeën in mijn richting 
zijn geroepen, verder is dit 
artikel in volledige persvrijheid 
geschreven…’
De accordeon van Erik had mee 
gekund, maar dan had Erik 
zelf thuis moeten blijven. Dat 
was geen optie. De accordeon 
verdween na enkele pogingen 
van uit- en weer inpakken 
van de auto toch maar in de 
bestuurskamer. Misschien maar 
goed ook, OSSA heeft nog geen 
kennis kunnen maken met mijn 

zangkwaliteiten.

De routenavigatie ingesteld en 
op weg. Ik besloot als chauffeur 
de auto van onze reisleiding van 
MOBI-reizen te volgen. Iets met 
een TomTom, verkeerd ingelezen 
kaarten of weet ik veel, ineens 
stonden we langs de weg op 
een vaag industrieterrein. Of 
onze routenavigatie wel de route 
aangaf. We besloten dat onze 
auto voorop zou rijden…
…tot de eerste stoplichten, toen 
was de auto met Dick, Michael, 
Tinie en Hans verdwenen.

Via Whatsapp konden we zien 
dat de MOBI-auto een flink eind 
achter ons reed. Inmiddels kreeg 
ik al behoorlijk trek in koffie, 
er is namelijk nooit genoeg 
koffie. Helaas, door een klein 
misverstand reden we net de 
afslag voorbij voor een Restaurant 
met een Toekan in Zuidbroek. 
Dan maar de volgende afslag 
eraf en weer terug en dan de 
juiste afslag pakken. Nou dat 
bleek niet helemaal te lukken. 
Ik hoorde ‘nee’ op mijn vraag of 
dit de afslag was naar Restaurant 
Toekan. Dat had dus ‘ja’ moeten 
zijn. Dan maar weer een volgende 
afslag opzoeken en terug naar 
de juiste afslag. Gelukkig konden 
we op de parkeerplaats van het 
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Toekanrestaurant het andere deel 
van ons reisgezelschap weer in 
onze armen sluiten.

’s Middags hebben we onze 
meegebrachte bammetjes 
opgegeten op een Duitse 
parkeerplaats en na deze lunch 
kwamen we aan het eind van 
de middag zonder al te veel 
navigatieproblemen aan bij de 
roeivereniging in Schwerin.

Michael had een ‘vage’ afspraak 
met mevrouw Pingel van 
de roeivereniging voor het 
overhandigen van de sleutels 
van de kamers en het opleveren 
van de boten. Overigens voor 
het gemak werd mevrouw Pingel 
omgedoopt tot Frau Pringle.

Het restaurant in het botenhuis 
sloot al om half zes. We 
besloten om in een ander 
restaurant te gaan eten een 
kleine tweehonderd meter van 
de roeivereniging vandaan. Het 
weer was nog steeds goed, we 
zaten heerlijk buiten en onder 
het genot van diverse flessen 
wijn, rood en wit, grote borden 
met vlees of vis, bespraken we de 
grote lijnen van de activiteiten 
voor de aankomende dagen. 
Naarmate de flessen leger 
raakten, werden de verhalen 

groter.
Frau Pringle was inmiddels 
getraceerd en we konden onze 
kamers in. De eerste dag sloten 
we af met een klein afzakkertje 
op onze patio. Morgen vroeg weer 
op!

 

Maandag: Roeidag 1 ‘De 
twee torens’

‘Het reisverslag is in complete 
journalistieke vrijheid geschreven. 
Enige taalfouten kunnen door 
derden zijn verbeterd’
Michael, Dick en hun Padawan 
Hans, waren al vroeg op pad om 
inkopen te doen voor het ontbijt. 
We konden heerlijk buiten 

ontbijten in onze patio.
Tijdens het ontbijt werd de route 
voor die dag aan de hand van 
de kaart doorgesproken. Al snel 
werd de conclusie getrokken dat 

het meer de vorm had van een 
niet nader te noemen orgaan 
en de route die dag werd dan 
ook de viagraroute genoemd. De 
gezelligheid zat er al vroeg in die 
morgen.

Oberrudereinteilcommissar 
Michael en Ruderartz Dick 
bespraken met ons de 
botenindeling. We hadden 
een gestuurde C2 en C4 tot 

onze beschikking, of waren het 
D-boten?

De boten waren nog van voor het 
DDR-tijdperk en aan de vierkante 
wielen te voelen hadden Hendrik 
van Mecklenburg-Schwerin en 

onze Koningin Wilhelmina er 
nog een hele spannende tijd in 
gehad. Alles kraakte, piepte en 
steunde (ook wij…), maar we 
waren op weg. De eerste meters 
werden gevaren. Uiteraard 
als eerste om het Kasteel van 
Schwerin om daarna noordelijk 
de oevers te volgen van de 
Schwerinner Innensee. 
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Nog nooit heb ik buiten Noord-
Holland geroeid. Heerlijk om eens 
een compleet andere omgeving 
te verkennen met de boot. Helaas 
had het weer andere plannen. 

Tijdens onze eerste en ook 
laatste stop van die dag barstte 
de regen los. Bij Hotel Speicher 
aan de Ziegelsee meerden we 
aan. Het hotel was een prachtige 
voormalige fabriek waar we 

onder het genot van een kop 
koffie en een flink stuk torte 
konden schuilen. De serveerster 
liep op een dubbele portie 
sambal en enthousiast begon ze 
ons allemaal neer te zetten voor 
de eerste groepsfoto.

Nat van de regen en vermoeid 
door de zware houten riemen 
kwamen we weer terug bij 
de roeivereniging. Een mooie 
tocht, jammer van de zware 
omstandigheden door het weer. 

De hete douche was welkom en 
de ruime kleedkamers hingen 
snel vol met alle roeikleding om 
te drogen.

’s Avonds in Schwerin een 
restaurant opgezocht waar Dick 
als toiletjuffrouw zijn maaltijd 
probeerde terug te verdienen.

Dinsdag: Roeidag 2 ‘De 
ring gaat zuidwaarts
‘Anderen hebben bepaalde 
invloed uitgeoefend om de 
richting van het verhaal aan te 
geven’
Het weer was verslechterd, 
ontbijten deden we binnen bij de 
mannen op de kamer. Besloten 
werd er dat de mannen in de C4 
zouden gaan roeien en Nicolette, 
Tinie en Nancy zouden deze keer 
overslaan.

Vanwege de harde wind zouden 
we zuidelijk de oever van het 
meer volgen en dan zuidwaarts 
het kanaal in roeien. Als het 
goed was zouden we daar van de 
luwte profiteren.
Ik begon met sturen, Dick, 

Michael, Hans en Erik begonnen 
met de overtocht over het meer. 
Dit ging niet zonder slag of stoot. 
De wind kwam uit het zuiden 
en ik kon de boot niet op koers 
houden. Dan maar een paar keer 
ronden, al leverde dit wel enig 
gemopper op. Verder wel respect 
voor de roeiers.

In het kanaal aangekomen 
was het heerlijk windstil. De 
eerste wissel op het water. Erik 
was nu stuur. Mooie natuur en 
kraakhelder water in het kanaal 
en het bleef windstil tot de 
aanlegplek… 

… precies daar was het open en 
we moesten worstelen om daar 
te kunnen aanleggen. Nog een 
keer terug om de peddel op te 
halen die geen zin had om met 
ons verder te gaan, maar het 

was ons gelukt. Tijd om even te 
‘pinkeln’.

We voeren verder tussen dik 
gebladerte, de zwaluwen vlogen 
om ons heen om insectjes van 
het wateroppervlak te pikken.

Tegen de middag kwamen we 
aan bij Restaurant Störkrug 
Gastronomie, waar we welkom 
werden geheten door twee 
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Oekraïense??? dames. De kaart 
was in ieder geval wel deels 
Oekraïens. Als leerling-senior, 
nam ik de ‘Seniorenplatter’. Het 
eten was uitstekend en voldaan 
voeren we weer terug. 

Af en toe begon het te regenen 
en aan de bomen konden we 
horen dat de wind begon aan 
te trekken. We kwamen aan 
bij het meer en met Michael 
als stuur begonnen we in de 
stromende regen en harde wind 
de overtocht.

Enorme golven sloegen over 
de boorden, en opeens zag ik 
mijn telefoon voorbij dobberen 
in de boot. Ging dit wel goed? 
De reisleiding van MOBI-Reizen 
besloot op tijd dat doorgaan geen 
optie was. We moesten terug. 
Met veel geworstel en weinig 
roeitechniek, want dat was niet 
mogelijk, kwamen we weer in 
het kanaal te liggen. Hier was het 
weer windstil.

Wat nu? Ergens aanleggen, 
maar waar? Een klein steigertje 
bracht uitkomst. Hier konden we 
aanleggen. De bankjes en riemen 
werden uit de boot gehaald en 
onder de stuiken gelegd. Nu 
moesten we nog terug zien te 
komen. 

Met enige schaamte belde ik 
Nancy op dat we een klein 
probleempje hadden. Of ze ons 
op wilden halen…

Als we de meiden toch niet 
hadden!

Terug bij de roeivereniging 
hadden we de Schierker 
Feuerstein wel verdiend na dit 
hachelijke avontuur.

We besloten die avond in de 
orangerie van het kasteel te gaan 
eten. Wat een prachtige locatie, 
maar wat weinig gasten. Het 
viel mij trouwens op dat er veel 
restaurants en kroegjes al vroeg 

gesloten waren. Schwerin was al 
vroeg uitgestorven.

Woensdag: Roeidag 3 ‘De 
terugkeer van de koning’
‘Er zijn door nader te noemen 
personen gesprekken met 
mij gevoerd in verband met 
de strekking van enkele 

hoofdstukken’
De boot moest nog terug. Dat was 
na het ontbijt de eerste taak die 
we moesten volbrengen. Gelukkig 
was het weer iets beter. Nicolette, 
Tinie en Nancy brachten ons 
naar de boot en hielpen ons met 
hozen.

De omstandigheden waren nog 
niet ideaal, maar het was goed te 
doen. Deze keer zijn we zonder 
extra ronden overgestoken naar 
de roeivereniging.

Met de C2 erbij konden we met 
zijn allen weer op weg. Nog 
steeds vechtende tegen de 
weergoden. Nicolette vechtend 
tegen splinters met een zakje als 
‘condoom’ over de hendels. Heel 
apart ook de blauwe handen van 
de drukinkt van het zakje…

Het strijden tegen de weergoden 
maakte hongerig. Bij een 
vakantiehuisje was een steiger, 
daar konden we aanleggen, maar 
konden we er nog ergens uit? Het 
hek was hermetisch afgesloten. 
Ik vond een kleine doorgang 
langs een klein schuurtje via een 
vrij gladde boomstronk naar de 
tuin van de buren. Hoe glad die 
boomstronk was, daar kan de 
Ruderartz meer over vertellen…

Ook het hek van de buren was 
op slot, maar kon op een slimme 
manier toch geopend worden. 
Toen op zoek naar een restaurant 
om te lunchen. Gelukkig was die 
niet ver weg, want vlakbij op 
een vakantiepark was ook een 
restaurant. We kregen wel de 
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kaart, maar de keuken was dicht. 
Gelukkig was er wel torte, en wat 
voor torte, heerlijk! Die smaakte 
alleen wat minder bij de grote 
glazen bier die sommigen van het 
reisgezelschap voor zich hadden 
staan. Als je verwacht een lunch 
te kunnen nuttigen…

Op de terugweg iets meer de 
luwte van de oevers van het meer 
op gezocht. Zo hebben we niet 
een volle dag geroeid, maar toch 
wat kilometers gemaakt.

Bij de roeivereniging bleek er 
een sleutel van de kamer van de 
mannen verdwenen. Ze hadden 
er geen van allen een actieve 
herinnering aan. Het vreemde 
was dat deze ook zomaar weer 
gevonden was…

Donderdag: Roeidag 4 
‘De weg naar Mordor’
‘Misschien zouden er maatregelen 
volgen als bepaalde passages 
niet gezien konden worden door 
de toetsingscommissie van een 
bepaald reisbureau…’
Gelukkig, het weer was verbeterd. 
We konden nu vroeg weg, 
lunchpakketjes mee. Een hele 
dag roeien, het zou nu gebeuren. 
Nog steeds vierkante wielen en 
Nicolette met een plastic zakje 
om de riem heen.

Noordwaarts het meer op. Leuke 
kleine eilandjes, overhangende 
bomen, boomstronken in het 
water, ik keek mijn ogen uit. Ik 
waande mij in Canada en het was 
net alsof we ieder moment een 
grizzlybeer tegen zouden komen 
die op zalm aan het jagen was.

Het steigertje voor de lunch was 
niet eenvoudig om aan te leggen, 
maar na wat passen en meten 
lukte dat toch. Weer een hek, 
maar deze keer zonder geheime 
doorgang. We besloten onze 
lunchpakketjes bij de boten op te 
eten.

Nieuwsgierig kwam een klein 
mannetje met zijn vrouw 

polshoogte nemen. In eerste 
instantie leek hij niet zo blij maar 
toen hij door had dat wij alleen 
maar een rustplaats zochten, 
klaarde zijn gezicht op en begon 
te vertellen over een slot met een 
restaurant even verderop. Hij wist 
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alleen niet of dat open was.

We namen afscheid van de 
kabouter en besloten verder naar 
het noorden te gaan om daar een 
restaurant op te zoeken.

Door de bomen op een heuvel 
konden we na enige tijd roeien 
de torens van Schloss Wiligrad 
zien liggen. Door een klein 

slingerend weggetje omhoog door 
een dicht bos kwamen we eerst 
bij het slot. Een indrukwekkend 
gebouw, maar voor ons gesloten. 
Iets verderop in de kassen van 
het slot was een soort koffietentje 
gevestigd. Gelukkig was het 
weer goed en konden we buiten 
tussen de kippen onze koffie met 
de gebruikelijke torte nuttigen.

Dezelfde weg terug, door het 
woud naar beneden naar de 
boten en via het haventje van 

de kabouter zakten we weer 
af naar het zuiden. Dick en 
Michael van MOBI-Reizen hadden 
besloten dat we een vroeg diner 
zouden houden onderweg bij 
een Bratwürsten-restaurant. Hier 
hadden ze in een eerdere editie 
van de Schwerinreis ook gegeten. 
Mij benieuwen, want ’s ochtends 
leek het nogal gesloten en lang 
geleden open…

Wat ons werd verteld is dat het 
water in het meer zo’n dertig 
centimeter was gezakt de laatste 
weken. Zwavelachtige dampen 
stegen op uit de drab in het 
haventje waar we moesten 
aanmeren voor de bratwürsten.

Het restaurant was open en we 
konden in grote lounge-banken 
plaatsnemen. Heerlijke gekruide 
patat en grote worsten met 

saus werden er weg gestouwd. 
Zeer verdiend en we nuttigden 
een mooi laatste vervroegd 
avondmaal.

Op vrijdag was ons avontuur 
voorbij en gingen we huiswaarts. 
Ondanks het weer en de boten 
die op bepaalde punten niet 
helemaal goed meer waren, 
heb ik onwijs genoten. Voor mij 
was het de eerste keer met zo’n 
roeireis mee. De lol die we samen 
hebben gehad. De gezelligheid 
en natuurlijk de mooie omgeving 
smaken naar meer. Dick, Michael, 
Erik, Hans, Tinie, Nicolette en 
Nancy dank jullie wel voor de 
onwijs gezellige week!

N.B. Toch zijn sommige mysteries 
niet opgelost tijdens onze 
queeste:
Wat doet Erik in het midden van 
de nacht met een pot honing?
Frau Pringle was regelmatig 
op zoek naar onze 
Oberrudereinteilcommissar, wat 
was daar aan de hand?
Voerde Der Ruderartz 
geheimzinnige medische 
experimenten uit op Nicolette?
Waar was de tweede sleutel van 
de mannenkamer?
Wat was de rol van Gandalf op 
onze tocht?
Waar werden we werkelijk op 

getest voor ons laatste ontbijt?
‘Via Whatsapp hebben we een 
dringend verzoek gekregen van 
de toetsingscommissie van de 

Commissie Buitenland van MOBI-
Reizen om het geheel ter inzage 
te overleggen…’

Rudy
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Toertochten
Toertocht Oosterdel
Het is vrijdagavond zes voor acht als mijn whatsapp gaat. Een 
berichtje van Arie met de vraag of ik zin heb om morgen mee te gaan 
roeien, want ze komen iemand te kort. 

En zo toog ik zaterdagmiddag naar OSSA om samen met 12 andere 
Ossianen de toertocht Oosterdel te gaan varen. De weergoden waren 
met ons, want het was prachtig roeiweer. 

Bij de club aangekomen, zag ik dat oud-roeister Carla Sol, 
tegenwoordig Carla Blom, er ook was. Ze vertelde dat Arie haar die 
ochtend had gevraagd mee te varen, omdat Bart ziek was geworden 
en er niemand anders van zijn 149 contactpersonen in de gelegenheid 
was. 
@Carla, superfijn dat je mee kon!

Nadat iedereen er was, liepen we gezamenlijk naar de botenloods en 
werden de 3 boten in het water gelegd en roeiden we een paar meter 
op naar de sluis. Eerst ging de C4 met stuur Arie, slag Nicolette, Tonny, 
Carla en boeg Peter D. de sluis in. Gevolgd door de C2 met stuur Rob 
K., slag Paul en boeg Ard. Als hekkensluiter de C4 met stuur Nanne, 
slag Nico D., Chinara, Matty en boeg Mirjam.

Achter de sluis voeren we richting Oosterdel en na het zesde akkertje 
roeiden we naar oud Broek. Via oud Broek naar de Broeker Veiling 
waar Teus een paar foto’s van ons nam vanaf zijn balkon. 

Na de Veilingbrug links af langs de oude kleuterschool rechtdoor naar 
het Noordend. Daarna roeiden we langs Cees die ons vanaf zijn gazon 
uitnodigde voor een drankje, maar waar we geen tijd voor hadden, 
omdat we op tijd terug moesten zijn voor de barbecue. 
@Cees, de volgende keer meren we graag bij je aan!

Linksaf, rechtsaf, brug onderdoor richting de dijk waar de vriend van 

Mirjam een filmpje van ons maakte. 
@Martijn, bedankt hiervoor!

Na enkele bochtjes, nog een brug en wat vervelende klevende 
waterplanten gingen we richting het steigertje voor de overhaal. De 
mannen van de Drieban hadden hun boot al op het droge liggen en 
met elkaar tilden we de Vier Winden en Ammerswiel naar ‘het landje’. 
Na een slokje, een koekje en een dropje namen we allemaal weer 
plaats in onze boot en roeiden we over bekend water terug naar het 
vlot.

Bij OSSA hadden Ronald en Saskia hun barbecue smoker al warm 
staan en na enkele frisdrankjes, biertjes of wijntjes aten we heerlijke 
burgers met saus en salades die smaakten naar meer. 

Iedereen bedankt voor deze gezellige middag en avond.
Op naar de volgende toertocht …

Nicolette

www.decokaydirkmaat.nl
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Rondje Waarland op 12 juni 2021
De eerste toertocht van dit jaar was 
een rondje Waarland, voor mij tevens 
mijn allereerste toertocht.  Verzamelen 
met een kop koffie om 9.15 uur met 
de roeiers Nicolette, Gaudia, Nanne, 
Ronald en ondergetekende. Daarna 
in de Vier Winden het water op.  Het 
weer was perfect, redelijk zonnig, wat 
sluierbewolking en niet te warm.  Al snel 
stuurde Nicolette ons met vaste hand 
de Roskamsluis in, waarbij mijn eerste 
uitdaging begon; in de sluis van roeiplek 
drie naar de positie stuurman.  Op zich 
niet moeilijk, mits je weet hoe dat moet. 
Maar, met de nodige aanwijzingen en 
aanmoedigingen is het gelukt.
Mijn eerste keer als stuurman slippend 
onder smalle bruggen door ging prima 
en de haakse bochten in smal vaarwater 

hebben we, mede door de vier ervaren roeiers aan boord, best goed 
genomen.  Toen de bruggen verderop smaller en veel lager werden, 
was Nanne zo verstandig om het roer van mij over te nemen. Voor mij 
daarna de volgende uitdaging om te slippen en gelijktijdig te vallen, 
de bruggen en ook duikers waren hier echt laag…….   Maar om 11.45 
konden we toch veilig afmeren aan een rustig stukje grasland in 
Dirkshorn, met snackbar “Tante Lien” als wel verdiende pleisterplaats.  
Heerlijk in de zon en uit de wind konden we, onder het genot van een 
gezonde (of minder gezonde) snack, uitrusten. Het toilet was helaas 
onder renovatie, maar gelukkig was de plaatselijke scouting uitermate 
gastvrij.
De terugweg voerde ons al snel over de erg smalle Achterburggracht in 
Oudkarspel.  Roeien was, zeker ter hoogte van de Allemanskerk, niet 
meer mogelijk. Ronald was hier als stuurman met peddel echter goed 
op voorbereid;  jammer dat we hier geen foto van genomen hebben; 
hij genoot met volle teugen, zittend in zijn “kano” met vier passieve 

roeiers.  
Gaudia mocht het laatste deel aan het roer, inclusief het weer 
schutten in de sluis en het zeer vaardig aanleggen aan het vlot.
Het biertje op ons eigen OSSA terras smaakte geweldig, na deze 
prachtige tocht.  Eigenlijk vonden we het best een beetje sneu voor de 
Ossianen die dit keer niet mee waren ………  Een prachtige tocht en 
zeker voor herhaling vatbaar.

Teus Olivierse

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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Een rondje Alkmaar met 
les in vaarregels….
Leuk, weer een nieuwsbrief 
van OSSA met de aankondiging 
van een aantal toertochten. 
Te lang niet gedaan door alle 
Covidbeperkingen op het samen 
sporten. Per ommegaande Nanne 
gemaild dat ik heel graag mee 
ga op de tochten.  Is toch veel 
leuker dan een paar keer week 
die hockeystick op mijn Strava 
afbeelding te zien verschijnen.  

Vol verwachting keek ik uit naar 
het grote aantal deelnemers. Dat 
viel erg tegen. Met z’n vijven, dus 
net een C4 vol. Het weer was de 
dagen ervoor nogal onstuimig te 
noemen. Pittige 5-6 Bft wind. Die 
ochtend een dikke 4 en mooie 
echt Hollandse wolkenluchten 
met op de buienradar om ons 
heen soms forse buien. Ideaal 

roeiweer dus.😉
De bemanning (Jet, Tonny, Matty, 
Ronald en ik zelf) maakten een 
wisselplan voor onderweg. 
De mogelijkheden om aan te 
leggen zijn erg beperkt op het 
rondje Oudorp, dus wie het zag 
zitten moest even tijgeren. Wat 
een heerlijk roeiweer was het! 
De rietkragen op het kanaal 
hielden de wind van ons af en 
met een strak tempo roeiden we 
richting Alkmaar. Nanne van de 

toercommissie stond op het vlot 
om ons uit te zwaaien. Jammer 
dat hij zelf nog niet mee kan 
gaan, maar dat komt vast snel 
weer in orde! Onderweg had 
pleziervaart haast denk ik, want 
met een enorme boeggolf werden 
we ingehaald door een jacht. De 
schipper keek verbaasd toen we 
hem vroegen iets meer rekening 

te houden met de andere 
gebruikers van het water. 
In de boot was vooral het 
gezellige geklets van Matty en 
Tonny te horen. De beide dames 
op 1 en 2 hadden alle tijd om 
een beetje bij te praten. Het 
praten werd iets minder op het 
stuk Noordhollands Kanaal tot 
aan de Accijnstoren. Dat straffe 
windje stond recht op de boeg, 
dus trappen! Heerlijk stukje zo 
tegen de wind in! Bij het pontje 
aan de Bierkade was het mijn 
stuurbeurt. Tijgerend over de 
randen van de boot nam ik mijn 
stuurplaats in. Even pontje voor 
laten gaan, want je kent de 
vaarregels of je kent ze niet…. 
En recht het kanaal volgen. ‘Hé, 
wat ga jij doen, ga je de brug 
niet onderdoor?’ sprak captain 
Ronald me aan. Nou nee, we 
zouden Alkmaar centrum toch 
niet aandoen? Volgzaam als ik 
ben gingen we even ronden om 
recht voor de lage brug uit te 
komen en we gingen er strak 
onderdoor. Nou komt het er 
op aan als net afgestudeerde 
stuurman om deze toch wel heel 
lange boot door smalle Alkmaarse 
grachten te loodsen. Vlak voor 
de brug bij Huis met de Kogel 
(mooie herinneringen aan mijn 
geschiedenislessen in de 5e klas 

kwamen boven) lag een boot 
aan bakboordwal. Niks aan de 
hand. We konden er gewoon 
langs. Het laatste stuk tot de 
brug dat zichtbaar was, was 
helemaal vrij. Oeps, onder de 
Appelsteegbrug vandaan schoot 
in volle vaart een goed gevulde 
rondvaartboot en de schipper 
leek ons (we lagen ondertussen 
stil) niet te zien. Hij was vooral 
druk, denk ik, om de toeristen 
dat heroïsche verhaal van die 
Spaanse kogel te vertellen. Hij 
had echt alle ruimte om even in 
te houden aan zijn stuurboordwal 
en ons er dan even rustig langs 
te laten. Maar nee hoor, pas 
op het laatste moment met 
een tirade over beroepsvaart 
en voorrang, hield hij iets in.  
We konden er toen in alle rust 
langs. Dat is toch iets van gelijk 
hebben en gelijk krijgen. Vol 
goede moed roeiden we verder, 
rechtsaf de Voordam op. Nog 
twee bruggetjes en dan had deze 
stuur met steile leercurve het 
veilige kanaal weer bereikt. De 
Alkmaarse grachten kenmerken 
zich door de onzichtbaarheid 
van het water achter de brug. 
Dus toen we net onder de brug 
bij de Peperstraat door waren 
schoot er vanaf het NH-Kanaal 
een lege rondvaartboot het 
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smalle grachtje in. Wederom 
een tirade van de schipper over 
kennis van vaarregels. Ja hoor, 
ik ken ze, maar regels geven je 
nog niet het recht om maar door 
te rammen en het recht van de 
sterkste op te eisen toch?  ‘Varen 
doe je samen’ staat er in alle 
vaarinstructieboekjes.  
Maar goed, we lieten ons 
het plezier niet verpesten en 
de pauze aan het vlot bij de 
Alkmaarse lonkte. Ronald liep 
de hele ochtend al te sjouwen 
met een grote boodschappentas, 
dus misschien zat daar wel iets 
lekkers voor ons in.  Toen de tas 
open ging kwamen er gevulde 
koeken, taaitaai en een pak 
frisdrank uit, dus de catering was 
top! Na een kwartiertje zijn we 
ingestapt voor het laatste stuk 

naar OSSA.
Ik kijk terug op een leuke, 
gezellige tocht. Jammer dat het 
varen op het water niet altijd als 
‘samen’ gezien wordt. Jammer 
dat het groepje deelnemers zo 
klein was. Maar met z’n vijven 
hebben we een heel leuke dag 
gehad. Een beetje wind, af en toe 
zon en geen drup regen. Met een 
beweegtijd van 2:04u over 17.046 
meter hebben we lekker geroeid 
en zie ik in ieder geval uit naar 
de volgende tocht met hopelijk 
wat meer boten.

Aldert Fens.

We hebben weer ruimte om nieuwe advertenties op te nemen in  
Het Voetenbord. 
Het Voetenbord verschijnt 4x per jaar en wordt gedrukt in een oplage van 
ruim 100 exemplaren. Het wordt verspreid onder de leden en ligt bij de 
infobalie van het gemeentehuis en bij andere roeiverenigingen zoals de 
ARZV en de Kop.
Ook op onze internetsite www.rvossa.nl is Het Voetenbord te lezen.

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

HIER HAD UW ADVERTENTIE 
KUNNEN STAAN! 
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Dubbel interview met Benny 
Duijn en Tiani Spinks op 19 
september 2021

Benny (35) emigreerde vanuit Kenia 
naar Tanzania, waar hij 4 jaar heeft 
gewoond. 
Vanuit Tanzania zijn ze met met z’n 
vijven geëmigreerd naar Nederland, 
waar ze in december 2019, vlak 
voor de COVID, aankwamen. Tiani 
(17) kon maar 2 à 3 maanden naar 
het Huijgens college en moest toen 
thuiswerken. Daar zat ze dan in een 
vreemd land…

Op 4 juli 2021 was er een open dag bij 
OSSA. Tiani wilde er graag heen. Ze 
houdt van de zon en van het water. 
De hele familie ging mee. Tiani’s 
broertje van 11 jaar wilde (nog) niet 
roeien, maar Tiani wel. En ook vader 
Benny werd lid van OSSA.

Bij OSSA heeft Tiani heeft het erg naar 
haar zin. Ze vindt het net een familie. 
Iedereen is vriendelijk en ze heeft er veel vrienden. Ze vond het kamp 
erg mooi.
Ze roeit het liefst in de C4. Lekker grapjes maken met vrienden en met 
water spatten. Maar ook hard werken aan de roeitechniek. Ze vindt 
het nog lastig om zonder “bokkepootjes” te roeien.

Benny vindt het bij OSSA laagdrempelig. Er hangt een ongedwongen 
sfeer. Je kunt wel roeien in ploegverband, maar als je niet kan, maakt 
het niet veel uit. Je wordt niet uit de ploeg gegooid.

Hij roeit graag in de 8. Maar het mooiste nummer vindt hij de 4 
zonder stuur. Omdat je niet het gewicht van een stuur hebt, zit je al in 
drie halen op volle snelheid.
Hij weet niet wat hij nog moeilijk vindt. Je kunt je roeitechniek altijd 
blijven verbeteren.

Vroeger heeft Benny 4 jaar aan wedstrijdroeien gedaan bij WSR Argos 
in Wageningen. Ook deed hij aan wedstrijdschaatsen, hardlopen, 
squash en motorcross.
In Tanzania deed het hele gezin overigens aan motorcross. Ze 
hadden een heel ruig terrein van 400 ha om hun huis, dat daar heel 
geschikt voor was. Er woonden veel expats. Dat gaf een gevoel van 
saamhorigheid. Hun oom is Oost-Afrikaans kampioen motorcross.

Tiani zat in Tanzania op de internationale school, waar veel 
sportfaciliteiten waren. De school had eigen sportvelden en 
zwembaden. Vanaf haar 9e jaar zat ze in het schoolteam en kreeg 
ze dagelijks zwemtraining. Ze zwom veel wedstrijden tegen andere 
scholen.
Nu zit ze op op het ROC in Den Helder, waar ze de MBO richting retail 
doet. Ze wil de 4-jarige MBO-opleiding bij defensie doen. Daar wordt 
lekker veel gesport.
Uiteindelijk wil Tiani naar de rockacademie in Tilburg. Ze zingt, speelt 
piano, gitaar en viool.
Ze zou graag in een band willen spelen. En daarna misschien solo.

Benny werkt in de bloemenexport. Hij koopt bloemen in bij 
kwekerijen over de hele wereld. De bloemen worden geleverd aan 
verschillende landen en worden daar in verschillende winkels 
verkocht. In Nederland mogen ze de bloemen alleen aan de Jumbo 
verkopen. Als je dus een bosje rozen bij de Jumbo koopt, heb je een 
grote kans dat Benny daaraan gewerkt heeft.

Bedankt voor het interview, Benny en Tiani!

Lida

OSSA Jeugd
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De DiNHo 
Voor mij was dit de eerste roeiwedstrijd waar ik aan mee heb gedaan, 
en het was heel gezellig! De sfeer was heel goed met de andere 
verenigingen. Lisa en ik gingen samen in een gestuurde
twee, met Wouter als stuur. Ik was best trots op ons startje, die ging 
heel goed. Wel maakte ik tijdens de 500 meter een snoek, dus dat 
was even schrikken. We roeiden 500 meter en 250
meter. Van allebei de afstanden was ik redelijk tevreden met de 
tijden, en ook opgelucht dat we geen grote snoek hadden gemaakt of 
met de riemen tegen elkaar kwamen ofzo. Lisa en ik
kunnen nogal wat klunzen samen in zo’n boot namelijk. Deze 
wedstrijd hebben we in een C-boot geroeid, omdat we allebei nog 
niet echt vertrouwen hadden in onze stuurkunsten. Dus
nu meer gaan oefenen en hopelijk dan bij de volgende wedstrijd in 
een gladde twee!

Femke

De Goudse mijl
Zondag 19 september zijn wij met 
een groep van 6 mensen naar 
Gouda gereden om kwart voor 7. 
Toen we in Gouda aankwamen 
was het vooral heel erg lang en 
veel wachten, maar dat was heel
gezellig. Femke en ik hadden de 
dag ervoor appeltaart gebakken 
en meegenomen, dus we zaten 
daar wel lekker. Het roeien ging 
bij iedereen heel goed! We 
hebben allemaal blik gewonnen, 
een medaille van blik die met 
de hand gemaakt is. Uiteindelijk 

was het een superleuke dag! 
Ik was pas om 20.00 uur weer 
thuis, en ik heb die nacht heerlijk 
geslapen. Ik ben supertrots op 
iedereen die heeft meegedaan, 
en ik vind het heel erg 
jammer dat Mees en Peter niet 
meekonden vanwege het feit dat
ze beiden corona hadden. Maar 
volgend jaar gaan we met z’n 
allen!

Lisa
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De Goudse mijl
De Goudse mijl was de eerste 
wedstrijd waar ik aan mee heb 
gedaan, behalve de DiNHo. We 
moesten heel vroeg opstaan om 
rond 7 uur met de botenwagen 
bij OSSA te vertrekken. Ik begon in 
Gouda met het sturen van de C2 
van Ilya en Saskia voor de ouder-
kind wedstrijden. Er waren wel 
veel golven door de wind op het 
meer, maar gelukkig hadden we 
wind mee tijdens de wedstrijd. 
We kwamen niet als eerste over 
de streep, maar vielen alsnog in 
de prijzen door de correctiefactor.
Later die dag ging ik met Lisa 
roeien in de Vlaerdinge, de 
dubbeltwee dus. Ik roei sinds 
ongeveer een half jaartje vaak 
met Lisa, ik op boeg en zij op 
slag. Bij de DiNHo nog in een 
c-boot, omdat we glad niet aan 
durfden, maar nu in een gladde 
twee en we keken er erg naar 
uit om een wedstrijd te roeien. 
Omdat er geen andere meiden 
dubbeltwees bij de wedstrijd 
waren, moesten we tegen drie 
jongensboten roeien. We hadden 
een sterke start en bleven 
langer bij de andere boten in de 
buurt dan we eigenlijk hadden 
verwacht. Het sturen was wel 
lastig. We zijn een paar keer 
met de riem buiten onze baan 

gekomen, maar verder ging het 
goed. We hebben helaas de 
jongensboten niet ingemaakt, 
maar we haalden de finish met 
een tijd waar we tevreden mee 
waren, 7:24.
Het was een hele gezellige dag, 
een hele leuke ervaring. En alle 
roeiers van OSSA die mee waren 
zijn in de prijzen gevallen, 
dat maakte het nóg leuker. Ik 
ben natuurlijk heel trots op de 
medaille, en hoewel ik die heb 
gewonnen als stuur, voelde het 
toch als een beloning voor de 
vooruitgang die ik heb gemaakt 
met Lisa in de gladde twee. Tot 
de volgende wedstrijd!

Femke

Virtuele voorjaarsjeugdwedstrijden
In verband met corona was het voor de jeugd niet mogelijk om 
aan wedstrijden mee te doen. Als alternatief en om de jeugd toch 
enthousiast te houden zijn de virtuele voorjaarswedstrijden District 
Noord-Holland georganiseerd. 

Alle jeugdleden van de roeiverenigingen in Noord-Holland konden 
zo op hun eigen vereniging elke maand een afstand roeien. De tijden 
werden doorgegeven aan de coördinator en hieruit ontstond een 
klassement. 

Mees Breed en Ilya Belien zijn in hun klasse “Jongens 16 gladde 2” 
1e geworden. 

Ook Pepijn Pieterse wist in zijn klasse “Jongens 18 skiff” een 1e plek te 
behalen. 

Top gedaan mannen! Gefeliciteerd.

Nancy
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Jeugdkamp
In de laatse week van de zomervakantie hadden we weer een 
superleuk jeugdkamp. Dit keer georganiseerd door Wouter, Pepijn en 
Mees. Helaas was Mees ziek en kon hij niet komen. De BBQ op het 
landje ging niet door en een plan B ging in werking.
BBQ bij OSSA. 
We hebben weinig geslapen, lekker geroeid, zwemwedstijden 
gehouden, weerwolven in de avond en nog veel meer...

Groeten, Ilya
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Foto’s van de jeugdwedstrijd bij OSSA

Tijn en Tymon

Femke en Lisa met stuur Wouter

Maud en Sarah met stuur Ilya

Fleur en Deborah

Ilya en Mees

Pepijn en Mees sturen de jeugd van 
de Kop
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23 Lisa Koelewijn
24 Femke Schoonderwoerd
24 Simon de Blieck

December
03 Kris Onda
05 Theo Plak
06 Dick Bink
07 Rudy Rosman
10 Anton de Boer
10 Astrid Speijer
11 Henk Battem
12 Carlota Brita
12 Evelien Huis in ‘t Veld
21 Yvette Kwast
23 Benjamin Kostelijk
29 Saskia Belien
31 Koen Looman

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

Verjaardagen

September
03 Nancy  van ‘t Hof
06 Jose Zonneveld
11 Anouk Douwstra
12 Bianca Esselman
13 Jelke van Eeuwijk
19 Bennie Duijn
20 Nanne Groot
20 Roos Duijn
29 Bart Groot

Oktober
03 Rolhf Mammen
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
31 Jet Alberts

November
01 Hans-Martin Kemme
01 Jos Boom
01 Nicolette Groot
07 Carla Reus
09 Kristian Duin
09 Walter Wolf
13 Derk Jan Marsman
16 Arie Dekker

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.2-2021 hebben we nog geen datum bepaald waarop 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 151, redactie het Voetenbord
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