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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 berekend voor de nog resterende maanden van het lopende lidmaatschap.

Officieel Orgaan Roeivereniging OSSA 
Colofon het Voetenbord 30e Jaargang



Van de redactie

Beste allemaal,

Het eerste Voetenbord van 2022 is uit.
In de afgelopen maanden hebben er toch nog 
wat activiteiten plaats gevonden. Het is nooit 
helemaal stil geweest bij OSSA. Gelukkig ging 
onze eigen HORZOL marathon door, daarvan zijn 3 mooie verslagen 
geschreven:
Bianca als organisator, Aldert als debutant en Yvette in de soos.

Diverse toertochten zijn in de winter van 2021 geroeid. De OSSA mini 
midwinter marathon, omdat de echte in Amsterdam helaas werd 
geannuleerd. Dit was natuurlijk een top alternatief. 
Ook is er bij RV de Kogge een tocht geroeid onder begeleiding van een 
enthousiast lid van de Kogge, Teus schrijft hierover.
De jeugd heeft nieuwe sweaters, “kijk ze stralen”!

Veel lees- en kijkplezier!

De redactie: Tinie, Lida, Tom en Saskia

Woordje van de 
voorzitter 
Ook zo genoten van het mooie voorjaar 
vanaf half maart? 
Heerlijk zonnetje, weinig wind. Dan wil je, 
dan moet je, roeien! 
Dat plezier wil je ook delen met je familie, 
vrienden, kennissen en collega’s. 
Nodig ze dan nu uit voor het evenement WATER EN SPORT BOULEVARD 
Dijk en Waard, op 2e paasdag, 18 april. 
Onze traditionele open dag wordt nu gezamenlijk en groots aangepakt 
samen met Kanowaard, Thom van Straten SPORT en Supschool Cup of 
Sup, met financiële ondersteuning door de nieuwe gemeente. Voor 
meer informatie volg de media, zoals www.waterensportboulevard.nl. 
Het wordt een mooi spektakel voor jong en oud. 

Bovenstaande is eigenlijk het belangrijkste wat we aan alle lezers 
willen mededelen. Willen wij onze nieuwbouwplannen kunnen 
realiseren, dan moet de vereniging blijven groeien. We hebben 
een mooie botenloods en een prachtige roeivloot, geschikt voor 
meer dan 150 leden. Afgelopen jaar is de instroom te klein geweest 
om de normale uitstroom van ongeveer 10% te compenseren. 
De coronamaatregelen zijn daar o.a. debet aan, waardoor er 
minder geroeid kon worden en er geen open dag mocht worden 
georganiseerd.

Wel kunnen we nog terugkijken op onze weer prima georganiseerde 
HORZOL 2021, inclusief een gezamenlijke roeiersmaaltijd. Door corona 
waren er niet zoveel deelnemers als 2 jaar geleden, maar er deden 
toch 15 boten mee. Ook zijn er weer enkele heerlijke toertochten 
geweest, zoals de mini-midwinter-tocht (rondje Bergermeer) 
op 18 december; nog net voordat er weer een sportverbod was 
afgekondigd vanwege corona. Dit keer duurde dat gelukkig slechts 
1 maand, waarna er alweer enkele toertochten zijn georganiseerd 
door onze enthousiaste toertochtcommissie. Is het u opgevallen 
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dat de afschrijfcomputer het nu weer gewoon doet? Na een lange 
levertijd van enkele kleine onderdelen is het Paul Pronk gelukt deze te 
vernieuwen door een zeer energiezuinig exemplaar. Paul heeft de ICT-
taken van Mark Veldman overgenomen: top! 
Ook het elektronica-laadkastje gezien in de vergaderkamer? Rob 
Kerkhofs, de maker van de elektronische sloten op de deuren, heeft 
deze gemaakt. Hierin wordt al onze coach-elektronica opgeslagen en 
opgeladen; top!

Tenslotte nog iets over onze ledenvergaderingen. In de matig bezochte 
najaars-ALV van 26 november is, naast de goedkeuring van de 
begroting 2022, het besluit genomen nieuwe boten aan te schaffen ter 
vervanging van enkele zeer oude gladde boten. Er is ook gesproken 
over de voortgang van het overleg met de gemeente betreffende 
onze nieuwbouwplannen. Dat zullen we ook de komende voorjaars-
ALV doen; helaas kunnen we nog geen go/no-go voorstel doen voor 
nieuwbouw. Er was een concept voor een nieuw plan besproken, 
maar dit is financieel niet haalbaar voor de gemeente. 

Toch nodig ik alle leden uit voor de voorjaars-ALV op 22 april. We 
horen dan graag jullie ideeën en meningen over wat we anders 
of beter moeten doen om het roeien, en onze vereniging, nog 
aantrekkelijker te maken. 

Namens het bestuur, 
Henk Bekker, voorzitter
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Diverse roei- en andere activiteiten
Bootschade
Het afgelopen jaar hebben we als 
vlootcommissie geregeld schade 
moeten constateren, die niet aan 
ons gemeld was.
De reden hiervan kan heel divers 
zijn:

•onbekendheid met de gang van 
 zaken

•nieuwe leden kennen de 
procedure nog niet

•gène voor de opgelopen schade, 
terwijl dit elk lid kan overkomen, 
zeker de ervaren roeiers…..

•men ziet schade aan een boot 
en denkt, dat dit al gemeld is

•slijtage aan de boot kan ook 
gemeld worden

•angst voor financiële gevolgen

Wat dit laatste betreft, is er de 
afspraak, dat leden niet voor de 
eventuele financiële gevolgen 
aansprakelijk zijn.
Wel kan er in een voorkomend 
geval gevraagd worden om 
gebruik te maken van een 
afgesloten WA-verzekering 
particulier, waarbij het eventuele 

eigen risico voor rekening van de 
vereniging is.

Om even een idee te geven van 
de waarde van onze prachtige 
vloot, hier de prijzen van enkele 
boten:

Een paar riemen kost  600 euro
Een skiff kost rond de 6000 euro
Een 2x 10.000 euro
Een C4 18.000 euro

De procedure van schademelding 
is eigenlijk heel simpel en gaat 
als volgt:
Je logt in op het grafische 
scherm in de botenloods op het 
afschrijfprogramma My Fleet.
Als je in My Fleet bent ingelogd, 
zie je bovenin een balkje met een 
kopje “schade”. Dit klik je aan en 
vervolgens druk je op “melden”. 
In het veld, dat nu verschijnt kan 
je de schade vermelden.

Voor alle duidelijkheid: 
naast schade, al of niet zelf 
veroorzaakt, kun je ook slijtage 
melden van wieltjes, slidings etc.
Als je de schade gemeld hebt. 
wordt dit aan  de leden van 
de vlootcommissie per email 
doorgegeven en gaan wij aan de 
slag.
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In principe zijn wij elke 
woensdagmorgen in de 
werkplaats bezig om de boten in 
optimale conditie te brengen en 
te houden.

Schade voorkomen
Het is heel goed mogelijk om 
schade te voorkomen.

De wind kan een flinke 
boosdoener zijn als 
schadeveroorzaker. De afgelopen 
jaren zijn er diverse boten, vooral 
skiffs, uit de schragen geblazen 
als de skiffeur even naar binnen 
liep om een handdoek te pakken!
Tip: Leg je skiff op zijn kop, maar 
laat hem zeker niet alleen buiten 
liggen vanaf windkracht 3.
Zet bij meer wind de skiff in de 
schragen in de loods en breng de 
boot direct naar het vlot.
Voor alle duidelijkheid: het is al 
jaren afgesproken en beleid bij 
OSSA, dat iedere skiff met twee 
personen in- en uitgebracht dient 
te worden!
 
Een volgend belangrijk punt om 
schade te voorkomen is een juiste 
manier van omriggeren.
Marathonroeiers en 

wedstrijdroeiers, die met de 
boten op stap gaan hebben nogal 
eens de neiging om de moeren 
bij het opriggeren muurvast 
aan te draaien, waarbij de bout 
soms door het spant heen wordt 
getrokken! Gebruik hierbij in het 
vervolg alleen een dopsleutel, 
waarbij “vast vast is”.

De nieuwere  aluminium  
backwingriggers vragen om een 
nog zorgvuldiger behandeling; 
de juiste montage van bouten, 
veerringetjes en moertjes is 
hierbij essentieel!

Tot slot, het schoonmaken 
van de boten en zeker ook het 
verwijderen van het slijpsel van 
de slidings en de wieltjes zorgen 
er voor, dat het bankje goed 
blijft lopen en wij geen onnodige 
klachten krijgen over zogenaamde 
vierkante wielen.

Want ja, door de boot  blinkend 
schoon op te bergen, zal de 
volgende roeier er met evenveel 
zorg mee omgaan, wat de kans 
op schade zeker zal verkleinen!

De vlootcommissie.

Rietland
“Bij OSSA is het traditie om boten te vernoemen naar bekende zaken 
in de omgeving. Hierbij moet je denken aan watertjes (o.a. Oosterdel, 
Poddedel, ‘t Waerdje), molens (o.a. De Vier Winden, Twuijver) en  
plekken (o.a. Broekerhoek en Broekerhorn). De nieuwe wijk aan de 
andere kant van de Broekerweg is Broekhorn / Rietland. En aangezien 
we de Broekerhorn al hebben vond ik Rietland een goede naam voor 
onze nieuwe boot.”

Groetjes Edwin
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Horzol 10 oktober 2021
En dan mag je eindelijk de Horzol 
2021 gaan organiseren samen met 
Rob. Vorig jaar afgezegd in de 
laatste 2 weken maar nu groen 
licht. 
Dus in de afgelopen periode alles 
voorbereid en zo konden we 
zondag met 16 boten van start 
gaan. Ok dat is geen 45 zoals 2 
jaar daarvoor. Maar die komen 
vast wel weer.

Goen licht in de zin van een 
groen vinkje. Want we zijn 
een wedstrijd en dan ben je 
aan regels gebonden dus we 

gaan iedereen vragen voor de 
CoronaCheck App, je bekende QR 
code moet je laten zien. 
Ik ving de roeiers op en scande de 
QR en groen. Ging als een trein.

De boten van RV de Kop 
waren zaterdags al gebracht 
en hadden heerlijk in de 
groepsaccommodatie (loods) 
overnacht. Daar stond ook nog 
een geleende ARZV boot dus het 
was een gezellige boel.
We begonnen de dag in een 
lekkere kleine wereld van mist 
die gelukkig op tijd weer weg 
trok zodat de zon heerlijk kon 

schijnen. Wat een mooi oktober 
zonnetje.
Onze vrienden uit Gouda waren er 
als eerste met 2 boten, gezellige 
boel en altijd leuk als ze iets 
voor je meenemen. Stroopwafels 
voor de organisatie. Geweldig. En 
lekker hoor.
Daarna kwam de rest ook 
allemaal aan en voor je het 
wist was het 9 uur en ging de 
eerste Wherry van start. Toen 
uiteindelijk iedereen gestart was 
en het weer rustig was op het vlot 
van OSSA en in de kantine werd 
het tijd voor een bakkie koffie 
met een taartje.

Wel een goed gevoel dat alles 
op het water is, 16 boten. Dit 
keer maar 1 OSSA boot, genoeg 
in de verhuur en dan de vaste 
roeiverenigingen die vaker 
komen.
De Otjemedor is standaard al 
voor Nautilus, en de Wherry van 
de Laak en het Diep zijn er bijna 

altijd. Net als de ZZV, de Zaan, 
Voorne Putten.

Rob en ik gingen dus op pad, 
gezellig bij de Rustenburg sluis 
kijken.
Team Rustenburg had alles onder 
controle. Brug, binnen roepen, 
binnen in de sluis en vertrek sluis 
liep weer op rolletjes. Het vertrek 
zat er heerlijk in het zonnetje op 
de stoeltjes, dat liep ook goed 
onder leiding van Hilda.

Door naar team Verlaat. Waar 
staan ze? Er staat niemand op de 
brug, zijn ze er al?
Kijk naar rechts en zie iets verder 
staat Peter zijn auto en kijkt hij 
door zijn verrekijker naar ons en 
zwaait hier zitten we. Oh daar 
dus. Stoeltje en tafeltje erbij en 
de roeptoeter mee.
“Ja, vanaf hier heb ik zicht tot de 
brug en zie ik wat er aan komt 
door mijn verrekijker. Op de brug 
zie je maar laatste meters. 

HORZOL 2021
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En waar we nu zitten is de zon. 
En met mijn roeptoeter kan ik ze 
mooi toeroepen dat ze bakboord 
uit moeten.” Goede uitleg en 
logisch.

Daarna naar team Allemanskerk. 
Die stonden ook mooi klaar met 
pikhaak om de boten iets te 
helpen in de smalle doorgang. 

Het blijft een leuke plek dat 
smalle stukje als je de ene boot 
heel makkelijk aan ziet komen en 
er doorheen roeit en de andere 
meer moeite heeft met het smalle 
stuk. Zo lag Gouda 1 helemaal 
verkeerd en was net onder de 
brug door toen Gouda 2 er aan 
kwam in de ideale lijn. Ramkoers. 
Gelukkig was daar Kristian die 
dat voorkwam. De dames van de 
Kop gingen er ook redelijk door, 
beetje wiebelig maar ach.

Toen moest ik Rob snel afzetten 

bij OSSA want die zou Hans nog 
ff helpen, ik daarna terug naar 
team Roskamsluis. Eerst bij de 
Buizerd kijken hoe het daar gaat 
met de mannen. Nou alles onder 
controle, goeie samenwerking 
daar. Dan even in de sluis 
kijken hoe de mannen het daar 
doen. Perfect geregeld, en de 
sluiswachter vindt het eigenlijk 
best wel gezellig zo.
Dan maar weer naar OSSA want 
de eerste boten zijn al gefinisht. 
Zo langzamerhand komen er 
steeds meer boten binnen en 
wordt het weer wat drukker op 
het OSSA terrein. Gezellig druk wel 
te verstaan.
Onderhand hebben we andere 
Peter met bus richting de Chinees 
gestuurd om het eten op te 
halen. Want er blijven toch nog 
weer genoeg mensen lekker mee 
eten.

Uiteindelijk is de laatste boot 
binnen, de Wherry van de Laak.
Dan kunnen we nu de uitslag 
bekend maken.
Dat deed Henk mooi, we hadden 
2 bekers en de een ging naar 
Voorne Putten in de C2.
De andere ging naar de ZZV, voor 
de C4. De strijd met de Kop was 
er wel, maar ondanks dat de 
ZZV met 2 dames 3 heren roeide 
gingen ze sneller dan het heren 

team van de Kop.
Dus volgend jaar zie ik hier weer 
een herkansing.

Eindelijk kunnen we dan nu eten 
met z’n allen. De opscheppers 
gingen naar hun plek en het 
buffet was geopend. Heerlijk 
al die blije gezichten en al die 
positieve opmerkingen.
Daarna mochten ook wij 
opscheppen en konden de roeiers 
nog een tweede ronde doen.
Er werd goed gegeten, het was 
heel gezellig. Ik heb me zoals 
gewoonlijk gemengd tussen de 
andere roeiverenigingen om 

lekker te kletsen en natuurlijk te 
zeggen dat ze volgend jaar weer 
moeten komen maar dan met 
bootje extra.
Zo zat ik bij RV Iris, bij DDS en 
later bij Gouda.

En dan loopt een HORZOL dag ten 
einde, iedereen gaat zijn eigen 
weg weer op, richting eigen 
roeivereniging. De vrijwilligers 
gaan huiswaarts en een paar zijn 
nog bezig aan de afwas. Als ook 
die gedaan is blijven Hans en Nel, 
Rob en ik nog over. Zo nu eerst 
iets drinken en zitten.
Uiteindelijk gaan ook die en 
blijven Rob en ik achter, de 
Chinees komt zo alles ophalen 
daar wacht Rob nog op. 
Ja we hebben het goed gedaan, 
het was een mooie dag, alles is 
goed verlopen.
Heb er een goed gevoel bij, 
iedereen heeft me bedankt, ook 
via prive berichtjes en dat is best 
bijzonder. Ook ik ging huiswaarts 
en Rob ook nadat de Chinees 
geweest was. 
Het was ellug dluk bij Chinees. 
Haha

Ik kijk terug op een mooie 
HORZOL 2021, met 16 boten, 
veel vrijwilligers en veel blije 
gezichten en goede afloop.
Het heeft mij een super gevoel 
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gegeven dat we dit samen 
gedaan hebben en we hebben 
nu al weer zin in de HORZOL 2022. 
Dus 9 oktober staat nu al in jullie 
agenda geblokt.

Mocht ik jullie nog niet bedankt 
hebben dan bij deze heel 
erg bedankt voor je hulp aan 

deze HORZOL dag, zonder jullie 
vrijwilligers was het niet gelukt. 
Dank namens team HORZOL 

Groetjes en tot HORZOLs 
Bianca 
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HORZOL 2021 de 
belevenissen van een 
debutant….
Een drietal jaar geleden tijdens 
de basiscursus vertelde Ronald 
op serieuze toon dat voor ons 
een marathon roeien makkelijk 
haalbaar zou zijn. Tuurlijk joh, 
ik was al blij dat ik zonder 
haperen naar de molen kon 
roeien.  Maar toch is er toen een 
zaadje gepland in mijn hoofd 
en liet die uitdaging me niet 
los. Het werden toch wel drie 
jaren met vallen en opstaan. 
Blessures en ander lichamelijk 
ongemak en ook nog een jaar 
Covid beperkingen werkte nou 
niet stimulerend om dat zaadje 
tot groei te laten komen. Dit 
roeiseizoen lekker veel geroeid en 
niet veel problemen meer dus om 
die molen te halen. Heb toen dus 
mijn vinger opgestoken voor de 
Zaanmarathon. Moet toch kunnen 
dacht ik. Vorig jaar een keer een 
tocht van 40 km dus die laatste 
10 mag dan geen probleem meer 
zijn….... 
De iet wat verouderde maar 
zeer ervaren groep van Dick, 
Michael, Hans en Friese gastroeier 
Peter namen mij op in hun 
ervaren roeischoot. Blij met 
de zo gewenste verjonging 
van het team. Ik kan niet heel 
best rekenen, maar als jij een 

60-jarige bij een groep van vier 
70+-ers voegt gebeurt er weinig 
met het gemiddelde.  Maar ik 
was blij dat ik de mannen weer 
een beetje kon stimuleren met 
mijn jeugdig elan. De Zaanse 
ging helaas niet door dus was 
er tijd genoeg voor een paar 
trainingstochten voor de HORZOL. 
Eerst nog even de week ervoor 4 
km knallen met Rudi, Valentijn 
en Paul op de Amstel voor een 
wedstrijd. Helemaal kapot over 
de finish gekomen. Was dat de 
juiste voorbereiding of jeugdige 
overmoed?
D-day was 10 november. De 
avond ervoor toch enigszins 
gespannen mijn bed opgezocht 
en onrustig geslapen. Was toch 
best een eindje varen. In mijn 
hoofd alle berekeningen gemaakt 
van het roeien, sturen, pauzes 
enz. Kwam toch steeds niet 
verder dan netto ruim 40 km 
zelf dat voetenbord wegtrappen. 
Onrustig nachtje dus.
De volgende dag begon de 
kledingstress. Wat doe je aan. 
Het was potdicht van de mist, 
maar de voorspellingen waren 
bijna zomers. Lange broek? 
Korte broek, jas? Trui misschien? 
Uiteindelijk vlak voor vertrek toch 
het thuisfront maar gevraagd een 
extra jack te brengen. Dat je dan 
wel kiest om toch je korte broek 

aan te houden geeft wel aan dat 
de ratio ver weg was.
Even na 9 uur van start gegaan 
richting Alkmaar. De mist trok op 
en dat gaf een heel mooi plaatje 
langs de rietkragen. Water zo glad 
als een biljartlaken.  

De beginnersstress verdween als 
mist voor de zon en het grote 
genieten begon. Met een strak 
tempo van net boven de 10 km/u 
roeiden de ervaren roeihelden 
samen met dit jonkie richting 
onze kaasstad. Na 4 km de eerste 
wissel en zo ging het vervolgens 
door tot we weer bij het vlot 
terug waren. Ondertussen waren 
de truien en jassen uit en zat 
het hele team in  de groen-
witte OSSA roeishirts met korte 
mouwen. Hoezo kledingstress. 
De mannen hadden met een 
beetje lekker gemaakt met het 
koffie appeltaart momentje bij de 
Gouden Karper. Eerst nog door de 
sluis. In de sluis lekker opgepropt 

met andere boten. Blijft een heel 
leuk onderdeel van de tochten in 
onze omgeving. Na de appeltaart 
en een sanitaire stop de ringvaart 
op en naar het Noorden. 
Het water bleef dat biljartlaken 
dus ik werd wat optimistischer 
over het antwoord op de vraag of 
ik het zou gaan halen. Gestaag 
gingen wij voort. Regelmatig 
klimmen en klauteren voor de 
wissels. Onderweg op veel punten 
stonden OSSA leden ons aan te 
moedigen of de tijd te klokken. 
Echt leuk dat we als vereniging 
ons zo kunnen laten zien aan 
de deelnemers van andere 
verenigingen.
Onderweg stond super paparazzi 
Rudy Rosman verscholen achter 
rietkragen met zijn camera te 
hopen op ‘het moment’. Hopen 
op het plaatje dat de zilveren 
camera zou winnen. Bijna 
was het zo ver. In volle vaart 
gingen we rechtdoor om onder 
een bruggetje door te knallen. 
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HOUDEN NU!!!! Net op tijd 
konden we ernstig hersenletsel 
voorkomen bij de boegroeier. 
Afslag gemist! Even ronden over 
stuurboord en we konden door. 
Langs Oude Niedorp en  onder 
de N242 gelijk bakboord richting 
het rondje Waarland. Lastige 
volgende  afslag naar stuurboord 
als je de weg niet kent. Zou je 
zomaar voorbij kunnen roeien. 
Maar goed voor ons dus geen 
enkel probleem. Nog even een 
pauzemomentje aan de wal. We 
hadden per slot van rekening 
geen haast. Het moet een 
pleziertochtje blijven. Nou ik was 
er wel blij mee hoor. Toch even 
lekker dat rustpunt.  Het Rondje 
Waarland deed, zoals bekend, 
een beroep op de stuurkunsten. 
Hier zie je het verschil ontstaan 
met de wedstrijdboten. Veel 
verlies van tijd in al die bochten. 
Natuurlijk af en toe vallen en 
slippen bij de lage bruggetjes. 
Best geinig als je onder zo’n 

bruggetje je buikspieren ligt te 
pijnigen je een grijnzend hoofd 
van Arie Dekker boven je ziet. 
Leuk hoor zo’n confronterende 
foto. Oudkarspel was zoals altijd 
passen en meten. Hoe zou het 
toch komen dat juist daar die 
paparazzi weer stond met zijn 
camera?  Laatste stukje naar de 
Roskamsluis en dan bijna de 
eindstreep gehaald. Ja hoor, 
kregen die oude mannen het 
op hun heupen. Ze hadden nog 
wat over en dan konden we best 
wel een stuk op strong.  Tuurlijk 
joh, ik doe mee. Na een paar 
slagen verkramping van mijn 
benen. En toch maar ho stop 
geroepen. Kramp er uit en in een 
baantempo de laatste bijna 5 km 
naar het vlot. Wel respect hoor 
voor de mannen dat ze op hun 
eerbiedwaardige leeftijd blijkbaar 
nog energie over hadden.
De laatste kilometer vanaf de 
molen was een déjavu van mijn 
eerste jaar. Wat een enorm 
eind was dat naar het vlot. De 
commando’s ‘light pedal’ en ‘laat 
lopen’ klonken me als muziek in 
de oren. Echt, die tocht had geen 
kilometer langer moeten duren. 
De berenburger deed al veel 
goed en het uit stappen gelijk 
commando kon ik nog redelijk 
volgen. 

Oei, best wel beetje stram samen 
met de ploeg de boot weer keurig 
schoongemaakt en op z’n plek 
gereden. Een heerlijke douche 
ging vooraf aan dat verdiende 
biertje. Het Chinese buffet was 
heerlijk en vooral gezellig. Toch 
ging mijn kaarsje wel zo’n beetje 
uit en haakte ik af en verlangde 
naar een bank thuis. 
De volgende dag de lichamelijke 
schade maar eens opgemaakt. 
Slechts 1 blaar en nauwelijks 
pijnlijke benen. Viel dus niet 
tegen, het werken lukte me nog 
prima.
Mijn eerste roeimarathon zit 
er op. Ronald bedankt voor 

dat zaadje, alle geduldige 
instructeurs bedankt voor jullie 
niet aflatende enthousiasme om 
mij de beginselen van het roeien 
bij te brengen. Dick, Michael, 
Hans en Peter jullie bedankt 
dat ik in jullie team mee mocht 
roeien. Voor mij een begin van 
een nieuwe verslaving. 
Bianca en Rob enorm bedankt 
voor de top organisatie van de 
HORZOL. Alle OSSA leden die 
geholpen hebben veel dank. 
Zonder jullie kan dit niet en is de 
tocht lang zo leuk niet. 

Aldert



18 19

Zondag 10 oktober de 
HORZOL
Wat een gezelligheid om 
samen met Tinie en Carla ons 
grondig voor te bereiden op 
alle hongerige en dorstige 
sportievelingen die de 50 km 
hadden geroeid, gestuurd 
of begeleid. Vol verwachting 
stonden we klaar met vele 
zelfgebakken taarten 
(wat kunnen roeiers goed bakken) 
koffie, thee, fris, bier, wijn en 
erwtensoep. Na het oefenen met 

de pin met de bestelling van onze 
beste klant Henk met een 
50 euro consumptiekaart 
waren we er helemaal klaar 
voor. Langzaam druppelde 
belangstellenden en roeiers 
binnen en werd het erg gezellig 
in de kantine.  Fijne roeiers 
en vooral ook Bianca en Rob 
bedankt voor dit gezellige en 
sportieve evenement. Het was top 
(geregeld)!

Yvette Kwast
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Lijntocht  Saai 2021.   ….. Wat Saai?
•Deze fantastische toertocht van Zaandam naar OSSA was alles, 
behalve saai!
Integendeel: zeer afwisselend met heel gezellige deelnemers:

•Jelke, die koffie had gezet en trakteerde op een heerlijk stuk 
appeltaart, de  grote roerganger Nanne,  captain Henk, de 
aanstormende marathonroeiers Aldert en Rudy, de snelle Peter, de 
gezellige  Nicolette, de technisch roeiende Michiel en uw verslaggever 
Dick

•Uitgezwaaid door onze  roeivrienden van de ZZV, maakten we eerst 
een rondje langs de Zaanse Schans en voeren vervolgens met een 
frisse wind in de rug over de Zaan, richting Oost- of West- of Noord 
Knollendam, genietend van:

•Prachtige wolkenluchten, overvliegende zwermen trekvogels, 
wuivende rietvelden, langs het pittoreske de Rijp en het slaperige 
Schermerhorn in een vlot tempo op weg naar:

•Café Halfweg, halverwege  Ursem en Avenhorn, waar we zeer gastvrij 
welkom werden geheten en eindelijk onze QR codes aan den volke 
konden tonen, hetgeen beloond werd  met:

•Een keur aan heerlijke lunchgerechten en niet te vergeten dranken, 
waarbij helaas een tweetal deelnemers nogal diep in de kleine 
glaasjes zaten te kijken en zodoende met zachte drang naar buiten 
werden gewerkt, met als kers op de taart:

• Ons aller Bianca, die even kwam kijken of alles naar wens verliep, 

Toertochten

maar bovenal ons met een gulle lach uitzwaaide richting:

 •De Huygenvaart, waar we de elementen trotseerden om tot slot “voor 
het lappie” bij het vlot van OSSA aan te meren, waar ons de ultieme 
beloning wachtte:

• In de vorm van een heerlijke douche, een lekker pikketanisje (wat 
een van de leden helaas een verbrande  slokdarm opleverde), lekkere 
knabbeltjes en niet te vergeten:

 •Oven-heerlijke  saucijzenbroodjes, die bewust gehalveerd waren om 
er langer van te kunnen genieten, waarna we allen:

•Heerlijk rozig op huis aan gingen en  uw verslaggever niets meer 
restte dan voldaan bij de open haard weg te dommelen en te dromen 
van een volgende toertocht of marathon.

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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OSSA’s mini mid winter-
marathon 2022
Elke 3de zaterdag in december 
wordt de door RIC georganiseerde 
Midwintermarathon gehouden. 
Zo ook werd dit jaar weer een 
poging gewaagd. Dit jaar dus op 
zaterdag 18 december 2021. 
Vorig jaar werd deze tocht 
natuurlijk afgelast vanwege 
Covid-19. Maar nu is er een nieuw 
jaar en dankzij vaccinaties is er 
weer veel mogelijk.

De OSSA-marathoncommissie 
heeft de uitnodiging rond 
gestuurd voor deze prachtige 
tocht in en rond Amsterdam. 
Beginnend op de Amstel langs 
Duivendrecht onder de A10 en 
A9 door, de Gaasp op en bij 
Driemond afslaan over de Gein 
om vervolgens bij  Abcoude uit te 
komen waar er een paar honderd 
meter ge-pieterbuurd moet 
worden. Altijd een spannend 
stukje. Blijkbaar niet alleen voor 
OSSA leden want op de kruising 
naar de Angstel wordt door veel 
boten een plas- en eetpauze 
gehouden. Verder de Angstel 
op, langs het Abcoudermeer, de 
Ronde Hoep om bij Oudekerk ad 
Amstel de Amstel weer op, om 
terug te roeien naar de stad. Na 
~30km ben je er weer en dan 
begint het stuk door de stad. Nog 

steeds een prachtige route, net 
voor het Amstel hotel stuurboord 
uit naar brouwerij ’t IJ om daar 
bakboord uit te gaan naar het 
Scheepvaartmuseum, langs NEMO, 
het Binnen-IJ op en dan de 
grachtengordel in. Om uiteindelijk 
bij het Olympisch stadion weer 
stuurboord uit te gaan naar de 
Amstel. Op de Amstel nog even 
2 km stuurboord uit en je bent 
weer terug bij het RIC voor een 
gezellig ontvangst met maaltijd.

Ja, de OSSA leden hadden er zin 
in en er was dan ook al heel 
snel bemanning voor twee C4-
en geregeld. Echter ook dit jaar 
wederom Covid-19 problemen 
en RIC laste de tocht af. Wat een 
deceptie!

Echter, niet voor Nicolette: “Dan 
regelen we zelf toch een tocht!”. 
Bij de toercommissie raad 
gevraagd welke tochten er vanuit 
RV OSSA in deze tijd van het jaar 
mogelijk zijn. Uit een voorstel 
van drie tochten zocht zij er één 
uit en “OSSA’s mini midwinter 
marathon” was geboren. 

Tenslotte hadden we al 2 boten 
vol. Toen dat bij andere OSSA 
leden ter ore kwam, werd er 
gepolst of zij “toevallig” ook mee 
konden doen. 30 km of 54 km is 

toch een wereld van verschil, dat 
kunnen meerdere leden wel aan. 
Geen probleem toch, dan regelen 
we nog een boot. Na een aantal 
afmeldingen door blessures, 
andere afspraken, mantelzorg 
etc., gingen we nieuwe roeiers 
ronselen. Uiteindelijk hebben 
we een reserve opgeroepen en  
waren we met 3x een C4 vol.

Zaterdag 18/12 om 09:00 uur 
afvaart, echter één boot was nog 
niet compleet. De reserve had 
een verkeerde tijd in zijn agenda 
gezet. Na een belletje reed hij 
met gezwinde spoed naar OSSA en 
om 9:35 uur konden we van het 
vlot afzetten. Drie boten gevuld 
met:
Ammerswiel, bemanning: 
Nicolette, Jelke, Rudy, Christian 
en Ard; 
Wijde Vaart, bemanning: Henk, 
Winnie, Annemiek, Siebo en Teus 

Vier Winden, bemanning: 
Frans, Michiel, Nancy, Saskia en 
ondergetekende. 
Op weg naar Alkmaar, via de 
Hoornse Vaart stuurboord uit het 
Noordhollands kanaal op. En dan 
na de spoorbrug bakboord uit de 
duiker in, onder de Helderse weg 
door. 

De eerste uitdaging: het is zaak 
om recht voor deze duiker te 
komen en dan met voldoende 
snelheid deze in te varen om zo 
te voorkomen dat je net voor 
het gat weer weggedrukt wordt. 
Als stuur moet je er wel het lef 
voor hebben. Nou, dat hadden 
de drie sturen en zo kon het 
rondje Bergermeer beginnen. Het 
is alweer een paar jaar geleden 
dat RV OSSA dit rondje gevaren 
heeft en voor veel leden was het 
helemaal nieuw! 

Wat kan je hier verwachten? 
Bij elke brug vallen en slippen, 
totdat je weer terug bent op 
het Noordhollands kanaal. Ik 
denk, minstens 25 bruggen. 
Veel riet, haakse bochten en 
een aantal stukken waarbij er 
ge-pieterbuurd moet worden. 
Weinig aanmeermogelijkheden, 
dus veel wisselen in de boot. 
Toch een moeilijk aanmeerpunt 
gevonden, even plassen, weer 
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een stuurwissel en dan maar wat 
eten en drinken in de boot. Alle 
drie de boten bij elkaar. Het was 
windstil, praktisch droog en de 
zon deed ook nog een poging 
om er door te komen. Hè, hè 
eindelijk weer terug op ruimer 
water, het Bolwerk in Alkmaar, 
Hier gingen we aanmeren, want 
Nicolette had een verrassing 
geregeld. 

Bij de “Molen van Piet” stonden 
Esther en Kees ons op te wachten. 

Met twee gelegenheidskoks stond 
er voor ons een pan dampende 
chocomel en broodjes warme 
worst klaar. En voor de liefhebber 
nog een kano, al of niet met 
slagroom (hoe kom je er op). 
Hans C. en Aldert, als chef-koks, 
mochten de keuken van Esther 
gebruiken om deze traktatie voor 

ons klaar te maken. Lekker, even 
wat warms. 

Na een klein half uurtje wilde(n) 
we(ik) weer weg, want afkoelen 
gaat toch redelijk snel in deze 
tijd van het jaar. Als dank voor de 
ontvangst had Nicolette nog een 
flesje wijn voor Kees en Esther. 
Speech! werd er gevraagd maar 
daar begon Nicolette niet aan. 
Hans C., met jarenlange ervaring, 
nam het over en dankte Kees en 
Esther voor de ontvangst, maar 
ook voor de benodigde hulp in 
de keuken. Het viel voor onze 
chef-koks blijkbaar niet mee om 
chocomel en worst op te warmen. 
Gelukkig is alles goed gekomen, 
door tijdig ingrijpen van Esther. 
Fantastisch, goed geregeld en 
gesterkt gingen we weer op weg 
voor het laatste stukje, terug naar 
RV OSSA. 

Vanaf de “Molen van Piet”, zijn 
we de singels verder af gevaren 
om via de Schelphoek weer bij 
het Zeglis het Noordhollands 
kanaal op te komen. Stuurboord 
uit naar Witsen en daar weer 
“ons” kanaal op. Recht zo die 
gaat en na 6.9 km zijn we rond 
14:30 uur weer bij RV OSSA. 
Op 400 meter na, net geen 32 
kilometer. Boten uit het water, 
opruimen en de sociëteit in. 

Daar wachtte weer een 
verrassing. Tinie was gevraagd 
voor de catering met Glühwein 
en mini-saucijzenbroodjes. 
Rudy had nog een kruidenbitter 
uit Schwerin meegenomen 
en die trakteerde ook op een 
glaasje. Nou, die voelde je ook 
wel “binnenkomen”. Lekker en 
gezellig napraten. Henk kwam 
met de mededeling dat Lida 
en hij om 12:06 uur weer opa 
en oma geworden waren van 
kleindochter Puk. Natuurlijk de 
felicitaties van ons aan de ouders, 
maar ook aan opa en oma.

Zo rond 15:15 uur werd er 
aanstalten gemaakt om te 
stoppen en kregen we de 
mededeling dat we nog en  
“tikkie” zouden krijgen voor de 
kosten. 
(P.S. Dat was haast niets; voor 
nog geen 4 koppen OSSA koffie de 

hele dag vertier; geen geld toch!). 

Annemiek had als dank voor 
de organisatrice nog een flesje 
”rood” meegenomen. “Dat 
hoefde vanzelf niet”, maar het 
was toch wel erg leuk. 

Is er een nieuwe traditie geboren 
bij RV OSSA? Ik denk het niet, 
volgend jaar gaan we maar weer 
voor de echte. Maar het geeft wel 
aan dat RV OSSA graag roeit en als 
het niet lukt, dan regelen we het 
zelf met de mogelijkheden die er 
zijn. Een echte CLUB!

’s Avonds kregen we te horen dat 
Nederland weer “op slot” ging 
en voor de volgende dag waren 
er weer “nieuwe” (bekende) 
regels geldig die het voorlopig 
niet mogelijk maken dat dit soort 
tochten weer gevaren kunnen 
worden. Maar gelukkig, deze 
tocht hebben toch maar even 
lekker meegenomen! 
NICOLETTE BEDANKT!!!!

M.vr.gr. Nanne
PS, Voor degene die het 
opgevallen is, in de titel staat 
2022, dat klopt, want de 
Midwinter marathon is de eerste 
marathon van het nieuwe seizoen 
2022 (zoals de HORZOL de  
laatste is).
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Toertocht de Kogge 2021

Op zaterdag 23 oktober waren 
Aldert, Saskia, Winnie, Michiel, 
Tinie, Rudi, Simon, Nanne 
en ondergetekende te gast 
bij Roeivereniging de Kogge. 
Een jonge vereniging met een 
fraaie loods en nieuwe boten. 
Marja Zijp van RV de Kogge was 
onze gastvrouw en gids; best 
handig zo’n gids, want in dit 
gebied kun je best verdwalen. 
Het eerste stuk van onze route 
ging vanaf Onderdijk naar 
Medemblik, waarbij het rondje 
door Medemblik veel smalle 
bruggetjes heeft, direct gevolgd 
door scherpe bochten. Vlak voor 
Medemblik konden we wisselen 
van stuurman, op een smal, kort 
en veel te hoog steigertje, maar 
in beide boten is het gelukt…….  
Overigens was ook het in- en 
uitstappen in de twee C4 boten 
(of waren het D4 boten ?) bij de 
vereniging al een uitdaging door 
het lage water en het ontbreken 

van een vlot. Daarmee zijn we 
bij OSSA toch wel verwend. Na 
het rondje Medemblik kwamen 
we weer langs de roeivereniging, 
waar we genoten hebben van 
een kop koffie (of twee), ons 
boterhammetje en een lolly van 
Nanne. Daarna weer in de boten 
voor het tweede deel van de 
tocht, een rondje Oostwoud door 
een prachtig natuurgebied met 
ook hier veel smalle bruggetjes. 
Het weer was prima voor eind 
oktober, weinig wind, bijna 
droog en in de middag brak zelfs 
het zonnetje even door. Al met 
al hebben we 23 km geroeid 
in een prachtige omgeving 
met verrassend veel water. Bij 
aankomst moesten de boten 
en riemen wel met sop schoon 
gemaakt worden; dat is dan weer 
het nadeel van nieuwe boten. Na 
afscheid van Marja genomen te 
hebben gingen we weer op huis 
aan, waarbij we om kwart voor 
vijf veilig en voldaan weer bij 
OSSA waren.

Teus Olivierse

Beste Ossianen,
De toertochtcommissie is weer bij elkaar geweest en heeft de Kalender 
Toertochten 2022 samengesteld. Er staan nog een aantal onzekerheden 
in maar die zullen in de loop van het seizoen verder ingevuld worden. 

Ook voor dit jaar hebben we weer een tiental tochten uitgezet en 
hopelijk kunnen we ze ook allemaal varen.  
LEKKER, ALLES WEER GEWOON (maar niet heus), maar we gaan wel 
door!!
Op het moment van uitgave hebben we waarschijnlijk al twee leuke 
tochten gevaren. 

Naast de bekende “klassiekers”, willen we dit jaar ook een tocht bij 
Viking/Utrecht (waar oud OSSA-lid Jet Alberts roeit) en een tocht bij 
De Where/Purmerend varen. 
Gevarieerde tochten vanaf OSSA, een lijntocht naar OSSA en tochten 
“verderop in het land”.
Veel tochten zijn “laagdrempelig”, waarbij iedereen mee kan varen, 
en een aantal zijn voor de wat meer gevorderden. 
Zo proberen we “voor ieder die wat wil” een tocht te organiseren. 
In de nieuwsbrieven zal t.z.t. verdere informatie rondom de tochten 
verschijnen. Maar reserveer de data alvast in je agenda.

Als je bovenstaande leest en denkt: ha, die toertochtcommissie doet 
goed werk, je voelt je daardoor aangesproken en je denkt: daar wil ik 
ook aan meewerken… 
Wees gerust, er zijn gelukkig nog een tweetal vacatures, dus schroom 
niet en meld je aan bij ondergetekende. 
(De “werkdruk” is niet hoog. Twee, hooguit drie vergaderingen per 
jaar en wat organisatie voor 2 á 3 tochten per jaar. In het eerste jaar 
zal je als secondant optreden en word je verder begeleid. Daarnaast 
is de saamhorigheid in de commissie hoog en kan er altijd onderling 
wat geregeld worden.)

Namens de Toertocht commissie,
Nanne Groot
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16 april Kop/Kogge/OSSA ~15km Arie Basispermissie Samenwerking met De Kop (Schagen) 
en De Kogge (Medemblik)

15 mei Gastentocht Utrecht / Viking ~25km Nanne Basispermissie Incl. botenwagen / huren bij Viking

11 juni Rondje Heerhugowaard "met de 
klok mee" >30km

Ronald/Nanne

2 juli De Luwe stek/ 't Waardje ~15km Arie/Jaap Iedereen Geen voorinschrijving

13 augustus Ruimte voor spontane tocht Ronald/…. Basispermissie Geen voorinschrijving

10 september KNRB evenementenkalender? // 
Huur bij de Where Purmerend?

Nanne

1 oktober Kop/Kogge/OSSA - Oosterdeltocht 
~15km

Arie/Jaap Basispermissie Samenwerking met De Kop (Schagen) 
en De Kogge (Medemblik)

5 november Lijntocht: Saai? >30km Nanne Gevorderd +Stuurpermissie Incl. botenwagen / huren bij Viking

tocht/afstand opgeven bij: niveau opmerkingenTOERTOCHTEN 2022

MARATHONS 2022
2 april Weerribben Marathon 53km Ronald 

14 mei Zaanmarathon De Zaan 51km Henk

25 juni Haagse Bluf Marathon De Laak 54km Nico D

10 juli NH Tocht ARZV 70km Henk B

24 september Groene Hart Marathon Alpen 58km Dick B

9 oktober HORZOL OSSA 51km

naam marathon afstand organisatie

naam wedstrijd afstand/voor wie organisatieWEDSTRIJDEN 2022
24 april AA-race ARZV 4km Stephanie

21/22 mei Spaarne Lente Het Spaarne 4,5km en 2km

18 juni MidZomerVechtRace 4km  Moniek

9 juli Dutch Int Youth Regatta Bosbaan Jeugd

10 juli Dutch Int Youth Regatta Bosbaan Jeugd

18 september Goudse Mijl Gouda 1609m

2 oktober Amstel-Drecht Regatta 4km
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Interview met Lisa en Maud Koelewijn 
op 26 februari 2022

Lisa en Maud wonen in Sint-Pancras met hun vader, moeder en zusje 
van 3 jaar.
“Onze ouders zijn gewoon nog bij elkaar.“
Vader Rinke Koelewijn heeft ook bij OSSA geroeid.

Lisa is 16 jaar. 5 jaar geleden zocht ze een sport. Toen ze een 
advertentie van OSSA in de krant zag, ging ze er heen en werd lid.
Maud, die 14 is, werd 3 à 4 jaar later lid van OSSA (gepushed door 
Lisa). Het vriendje van Maud roeide toen ook bij OSSA. Hij ging echter 
naar Noorwegen. Ze spreken elkaar nog steeds.

Lisa vindt het leuk, knus en gezellig bij OSSA. Ze beleeft veel plezier 
met Femke als ze samen wedstrijden roeien.
Maud vindt de gezelligheid bij OSSA het leukst. Ze wilde eigenlijk 
stoppen met roeien. Maar toen bleef ze nazitten en dat was heel leuk. 
Er worden leuke gesprekken met elkaar gevoerd.

De meiden vinden het kamp heel leuk. Lisa hielp een keer mee met 
de organisatie van het kamp. Ze vertelt lachend dat er toen wel een 

minpuntje was: de speurtocht duurde veel te lang. Ongeveer drie uur.
Door het kamp heeft ze een vriendengroep opgebouwd.
Dit jaar gaat ze het kamp weer organiseren, samen met Femke en 
Simon.

Lisa roeit het liefst samen met Femke in een tweetje, in de Vlaerdinge.
Maud stuurt heel vaak. Vanaf de kerstvakantie kan ze niet meer 
roeien. Ze heeft een knieblessure aan allebei de knieën. Ze heeft 
oefeningen van de dokter, maar het gaat nog niet goed vooruit. Gister 
heeft ze gewandeld en nu heeft ze weer last van haar knie.

Op de vraag wat ze nog moeilijk vindt, zegt Lisa dat ze niet de beste is 
in roeien.
Met roeien heeft ze heel lang haar rug krom gehouden. Waarschijnlijk 
omdat ze als 11-jarige vrij klein was. Nu gaat het bijna goed.   
Ze heeft de volgorde niet perfect aangeleerd en haar armen laat ze 
vaak niet strak staan. Maar samen met Femke gaat het steeds beter. 
Met Femke roeit ze het beste.
Maud weet niet echt meer wat ze moeilijk vindt. Het is lang geleden 
dat ze geroeid heeft. Ze weet nog wel dat ze haar riemen te laat in het 
water deed.

Lisa vindt het leuk om te helpen. Samen met Simon schonk ze koffie 
tijdens de HORZOL, waar ze een zakje zuurkool kregen. Toen kregen ze 
het idee voor de volgende grap:
Femke heeft een familierecept om appeltaart te maken. Die bakken 
ze voor verjaardagen en zo. Op de appeltaart worden dan geraspte 
appels gelegd. Toen Lisa, Femke en Simon zouden trakteren voor hun 
verjaardag, maakten ze samen met Femke zo’n appeltaart. Op één 
van de stukjes appeltaart legden ze zuurkool, wat erg op de geraspte 
appels leek en gaven het stuk taart aan Pepijn. Maar die vond het 
lekker 😊

Lisa zit op het PCC lyceum. Ze doet daar 4 VWO. “Dat gaat bijna 
perfect.”
Ze heeft het druk met school en werk. Bij de Vomar zit ze achter de 
kassa, daarom kan ze op donderdag niet altijd naar de training.

OSSA Jeugd
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Maud zit op het Jan Arentsz en doet daar VMBO TL. “Dat gaat best 
wel.” Er is nu pas een half jaar voorbij, maar ze gaat wel goed over.

Roeien is de hobby van Lisa. Toen ze bij Femke logeerde, zijn ze 
samen naar Alkmaar en Rustenburg geroeid. Ze hebben toen ook 
broodjes gezond met stokbrood en kip gemaakt. 
Haar tijd is goed gevuld. Naast haar school en werk heeft ze geen tijd 
voor andere hobby’s.
Als ze tijd over heeft, dan spreekt ze af met vrienden of gaat naar 
een feestje.
Maud houdt van tekenen. Dat doet ze veel. Ze tekent bijvoorbeeld 
cartoonachtige meiden, met potlood, pennen, stiften en fineliners. 
Die fineliners zijn heel handig.
Ook skeelert ze graag, maar dat gaat nu even niet.
Bedankt voor het gesprek, Lisa en Maud!

Lida
www.decokaydirkmaat.nl

Inleveren van oud goud of vermaken tot nieuw sieraad.
Vakkundige reparatie van uw horloge, klokken en sieraden.

Graag tot ziens in onze gezellige winkel.

Middenweg 192 | 1701 GG | Heerhugowaard | 072-5710126



OSSA truien voor de jeugd
Sinds enkele weken loopt de OSSA jeugd in prachtige OSSA sweaters. 
De vader van Marjolein kwam met dit fantastische idee. Steven heeft 
daarna alles super geregeld met de leverancier. 
De jeugd en de coaches zijn er blij mee.
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24 Edwin Douwstra
24 Joke Dragt

Mei
01 Rob van der Steen
01 Thijm Keur
02 Hilda van Straaten
03 Gaudia van Bakel
03 Harold Wolbers
03 Noor Wouterse
07 Steven Meijers
09 Ilya Belien
12 Nel Douwstra-Kaspers
12 Ron Zuurbier
14 Henk Bekker
26 Richard Cabri
27 Mark Veldman

Juni
03 Hans van den Berg
06 Rene Cnossen
07 Eloy Boon
09 Han Beudeker
14 Mirjam Hogenkamp
14 Nico Kampman
30 Jan Boon

Verjaardagen

Februari
02 Maud Koelewijn
08 Jaap Koster
10 Teus Olivierse
15 Siebo Brinkerink
16 Ard Ligthart
21 Tom van Unen
22 Peter Damkat

Maart
05 Marjolein
Tangelder
06 Peter Wiersma
06 Valentijn van Mispelaar
14 Philo van der Drift
15 Tiani Spinks
22 Tinie Smit
25 Lucas Krom
27 Jelle van den Berg

April
02 Kees Verschoor
03 Michael Moore
03 Rob Kerkwhofs
04 Coen van den Boogaard
05 Hans Douwstra
06 Chinara Strijkbaere
06 Simon Duijn
08 Wilke van Muiswinkel
13 Erik Koel
18 Hans Cornelisse
23 Thijs de Vries
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De cluburen 
Het hele jaar door: 
Zaterdag om 8.30 uur. Ook trainingsuur met instructie.
Zaterdag om 9.45 uur jeugdinstructie.
Zondag om 10.00 uur.
Woensdagmiddag om 13.30 uur.
Tijdens de zomertijd op woensdagavond om 19.00 uur. In de winter 
ergometertraining 19.30 uur. 
Voor alle cluburen geldt: als de weersomstandigheden het toelaten om te roeien. 

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

Inleverdatum:
Voor het Voetenbord nr.2-2022 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   € 130,=
                            half   € 71,5 =
                            kwart         € 38,25,=
Adverteren op deachterpagina (kleur): 
                            half   € 81,=
                            heel                                      € 160,= 
Adverteren op onze website www.rvossa.nl is ook mogelijk.  
Prijzen op aanvraag via voetenbord@rvossa.nl

Nummer 152, redactie het Voetenbord

Evenementenkalender

 

 

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

Datum Evenement Omschrijving

Evenementenkalender  t/m 5 november 2022

2 apr Weerribben Marathon 53km Ronald

16 apr Kop/Kogge/OSSA 15km  Toer Arie

22 apr ALV   SOOS OSSA

24 apr AA-race ARZV 4km Stephanie

15 mei Gastentocht Utr/Viking 25km Toer Nanne

14 mei Zaanmarathon De Zaan 51km  Henk

21/22 mei Spaarne Lente Het Spaarne 4,5km en 2km

11 juni Rondje HHW klok mee  +30km Toer

18 juni MidZomerVechtRace 4km   Moniek

25 juni Haagse Bluf Marathon De Laak 54km  Nico D

2 juli De Luwe Stek/ ’t Waardje OSSA 15km Toer

9 juli Dutch Int Youth Regatta Bosbaan  Jeugd

10 juli Dutch Int Youth Regatta Bosbaan  Jeugd

10 juli NH Tocht ARZV 70km  Henk B

? aug Spontane tocht

10 sept  Where Purmerend  Nanne 

18 sept  Goudse Mijl Gouda 1609m

24 sept  Groene Hart Marathon Alpen 58km  Dick B

1 okt  Kop/Kogge/Ossa Oosterdel 15km  Toer Jaap/Arie

2 okt  Amstel-Drecht Regatta 4km

9 okt Horzol OSSA 51km

5 nov  Lijntocht Saai OSSA  +30km  Toer Nanne
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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.

Kwart pagina €   38,25
Halve pagina €   71,50
Hele pagina € 130,00
Halve pagina achterkant (kleur) € 81,00
Hele pagina achterkant is nu ook beschikbaar: € 160,00

Adverteren op onze website www.rvossa.nl is ook mogelijk. 
Prijzen op aanvraag via voetenbord@rvossa.nl

HIER HAD UW ADVERTENTIE 
KUNNEN STAAN! 


