
Open Antwerpse Roeivereniging vzw 
Bollaakdijk 2, 2520 Emblem / maatschappelijke zetel: Vorstjensweg 17, 2520 Broechem 

Ondernemingsnummer 839 439 087, Bankrekening BE 76 9730 3900 0195 

 

 

 

Nieuwsbrief The OAR vzw - januari 2015 
 

Deze nieuwsbrief en meer online: www.ikwilroeien.be 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 1 - Terugblik                                                                                                                                                             
 
Kerstrozenverkoop 
Onze kerstrozenactie voor de feestperiode heeft in totaal ongeveer 350€ opgebracht voor onze 
clubkas: hartelijk dank aan iedereen die zo huis en haard van kleur voorzag!  

 
Zaterdag 20 december - onze jeugd ging schaatsen 
In december zijn een twintigtal youngsters de 
friste van wat ijs gaan opzoeken. Gezien de 
tropische temperaturen in winters België op dat 
moment (toen in het nieuws werd bericht over 
smeltende schaats-pistes), werd er gekozen voor 
de vaste schaatspiste van Herentals. 
Dat het koud was bewijst de foto: dicht bijeen is 
warm! Best een aangenaam pistje waar à volonté 
rondjes werden gedraaid, werd getikt, werd 
getracht overeind te blijven en af en toe werd 
opgewarmd met een warme snack. 
(met dank aan Yves Royackers) 
  
Zaterdag 27 december – sneeuw! 
Op de valreep sloot 2014 dan toch nog af met een afgelaste training wegens sneeuw. De dag 
daarop waagden er zich toch al 2 Cx5 op het water ondanks de vorst, maar omdat het kanaalwater 
nog warm genoeg was, ging dat. Er werd dus toch nog geroeid in de sneeuw in 2014. 
Ondertussen begin januari zijn er op het kanaal ook al dagen met ijsvorming geweest. 
Na de warme vorige winter zonder vorst, is dit nu een heel andere situatie. 
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 2 –  Nu en komende maand                                                                                                                                 
 

Trainingen @ sporthal Het Loo, Antwerpsesteenweg, Broechem 

 Maandag  19u30 t/m 21u00 

 Woensdag  18u30 t/m 20u30 
 

Trainingen @ Netekanaal, Bollaakdijk, Emblem 

 Zaterdag en zondag om 9u30: probeer op tijd te komen, des te sneller kan iedereen op het 
water, zeker nu er een 2e steiger ligt! 

 Weekdagen: steeds met Fred of een trainer afspreken 
o Ploegen  dinsdag om 6u ‘s ochtends 

dinsdag om 9u ’s ochtends 
woensdag om 9u ’s ochtends 

o Individueel op afspraak. 
 

25 januari: nieuwjaarsreceptie @ clubhuis De Sasvrienden 
De laatste zondag van januari organiseert The OAR traditiegetrouw haar nieuwjaarsreceptie 
gevolgd door een ledenvergadering. We heffen het glas om 11u30 en sluiten uiterlijk om 15u af. 
 
Hier wordt o.a. het definitieve jaarprogramma voor 2015 voorgesteld, een woordje uitleg gegeven 
over de organisatie en groei van onze club, een rondvraag naar ploegen gedaan zowel voor 
recreatieve- als voor wedstrijdroeiers,  … dus kom zeker luisteren! 
Voor het toervaren hebben we een aantal dagtrips in België en een 4-daagse in Portugal op de 
kalender staan. Voor de masters competitie plannen we de Ganzenregatta (we moeten daar onze 
2e plaats van vorig jaar nog met 4 tienden van een seconde rechtzetten) plus de Elfstedentocht in 
het voorjaar en de WK masters in Hazewinkel (ons doel: minstens 1 deelname in elke categorie) 
plus de regatta in Bernkastel en/of de Moordregatta in het najaar. Zie ook verder in de kalender. 
 
We zijn hiervoor nog op zoek naar: 
- helpende handen om samen met Liesbeth de zaal klaar te zetten 

mail oar@live.be met als titel HAND of blijf zaterdag na het roeien even na om af te spreken 
- taartenbakkers (m/v): wil je pronken met jouw kookkunsten? 

mail even wat je gaat meebrengen naar oar@live.be met als titel TAART. 
 

30 januari: zweminstuif @ De Tongelreep   ->   zweminstuif @ Tikibad 
Bij de Tongelreep in Eindhoven blijkt het rijsaffen-aanbod in de winter zeer beperkt: de meeste 
zijn buiten opgesteld en dus afgesloten. We gaan daarom naar het Tikibad; gezien het grote succes 
van vorig jaar en omdat nog niet iedereen daar geweest is, lijkt dit een beter alternatief. 
We willen graag al weten wie hier interesse voor heeft: geef het door aan Yves via 
yves.royackers@telenet.be. 
Daarnaast zou het handig zijn als nog enkele chauffeurs mee willen rijden richting Wassenaar in 
Nederland. We trachten om 10u (bij het openingsuur) binnen te zijn, om dan vier uur later weer 
terug te rijden richting België. Ouders (en broers/zussen) kunnen uiteraard mee in het water 
duiken. 
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 3 - De toekomst  
 

Klusdagen 
Noteer alvast zaterdagen 20 juni, 30 augustus en 24 oktober in je agenda! 

 
Tentoonstelling Over-Vloed 
Op 5 mei opent er een kunsttentoonstelling op 
verschillende plaatsen in de Netevallei, georganiseerd 
door de cultuurraad van Ranst. Wandelaars kunnen 
deze tentoonstelling bezoeken gedurende een drietal 
weken. 
De vijver van onze club zal opgefrist met een 70-tal 
grote kunstbloemen ook deel van uitmaken van deze 
tentoonstelling. We moeten de club niet persé open 
houden want bezoekers kunnen door de poort de 
bloemen bezichtigen, maar The OAR zal tijdens die 
weekends de club, en met name een terrasje, wél openhouden met hulp van enkele vrijwilligers, 
om zo wat extra inkomsten te genereren. 
Vrijwillige kelners/tappers mailen oar@live.be met als titel: OVER-VLOED. 
 
Portugal toertocht augustus 2015 
Wie wil er mee naar Portugal van 13 tot 16 augustus, zo’n 60 km roeien rond de stad Aveiro? Er 
zijn al 11 OAR-inschrijvingen voor de tour van Aveiro en de plaatsen zijn beperkt (max. 50). Ook 
niet-roeiers kunnen mee, vb. met de fiets. De organisatoren voorzien het transport tijdens de 
tocht en regelen de hotels. Indien gewenst kunnen de kamers langer geboekt worden. De prijzen 
(transport tijdens de toertocht, hotel en eten) liggen rond de €300. Voor meer info, kijk even op 
www.portugalrowingtour.blogspot.pt/p/douro.html . 
Geïnteresseerden mailen oar@live.be met als titel: PORTUGAL. 

 
 

 4 –  Op de kalender   
 

Wedstrijd Maandelijkse activiteit 

Toertocht Fundraising / bekendheid 

Training Sportkamp 

 

Datum Activiteit Plaats Contactpersoon 
Zo 25 jan Nieuwjaarsreceptie 

  Jaarprogramma 
Sasvrienden 
Bollaakdijk 

Fred 

Za 31 jan   Jeugd: zwemmen Tikibad, NL Yves 
Za 7 feb Ergometerrace GRS GRS, Gent Winther 
Za 28 feb Jeugd: lasershooten Bobbejaanland Winther 
Zo 1 maa Algemene vergadering 

Verkiezing 
The OAR, Bollaakdijk  

Za 7 maa Ganzeregatta Goes, Nederland Fred/Winther 
16 maa/3 apr Ergometerproject The OAR - VRL Het Loo, Broechem Winther 
Zo 22 maa Seneffe Lange Afstand Seneffe, Nijvel  
Za 28 maa Jeugd: bowling Thunderball, St-Ant. Winther 
11/12 apr GRS Internationale Regatta GRS, Gent Fedrik 
13/15 apr Paasstage The Oar, Bollaakdijk Winther 
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Zo 19 apr Time trials VRL (Nat. team) Hazewinkel  
25/26 apr BK korte boten Hazewinkel Fred/Fedrik 
Za 2 mei Duathlon KRCG KRCG, Gent Fedrik 
9/10 mei KRSG Internationale Regatta KRSG, Gent  
9/10 mei Watersportdag VRL  
Do 14 mei Maubray RCNT Maubray Winther 
15/16 mei Elfstedentocht roeimarathon Leeuwarden, NL Yves 
Za 16 mei Triathlon GRS GRS, Gent Fedrik 
Za 6 juni Triathlon BTR BTR, Brugge Fedrik 
6/7 juni Recreantenweekend 

Toertocht VRL 
Hazewinkel 
Mechelen-Leuven 

 

Zo 21 juni Triathlon TRT TRT Hazewinkel Fedrik 
Za 20 juni Klusdag The OAR, Bollaakdijk  
Za 27 juni OARroast BBQ The OAR, Bollaakdijk  
Zo 5 juli 7-bruggentocht RARC   Viersel-Duffel-Viersel  
6/10 jul Sportkamp The OAR (Sport-It) The OAR, Bollaakdijk Winther 
27/31 jul OARcamp The OAR, Bollaakdijk Winther 
31 jul/2 aug Coupe de la jeunesse/ Jeugdcup Szeged, Hongarije  
5/9 aug WK junioren Rio de Janeiro, Braz.  
13/16 aug Aveiro-tocht Portugal Fred 
Zo 23 aug Roeihappening The OAR 

Clubkamp 
The OAR, Bollaakdijk  

Za 30 aug Klusdag The OAR, Bollaakdijk  
Za 5 sep Triathlon KRSG KRSG, Gent Fedrik 
10/13 sep WK Masters Hazewinkel Yves 
Za 26 sep Bernkastel Regatta Moselpokal Bernkastel, Duitsland Fred 
Za 26 sep Triathlon KRNSO KRNSO, Oostende Fedrik 
3/4 okt BK lange boten Hazewinkel Fedrik 
Za 3 okt Moordregatta TOR Tilburg, NL  
Za 4 okt Highland Festival Wijnegem Sander 
Za 3 okt Zonsopgang à Paris Parijs, Frankrijk Yves 
Zo 11 okt Duathlon KRB KRB, Brugge  
Za 17 okt Jeugdroeihappening VRL KRSG, Gent Fedrik 
Za 24 okt Klusdag The OAR, Bollaakdijk  
Zo 14 nov Clubavond The OAR, Bollaakdijk  
Za 21 nov OBIC Arenahal, Deurne  

 
 
 

 5 - Prikbord   
 

Drakenboot te huur / fondsenwerving voor de club 
De club heeft sinds vorige week een eigen spiksplinternieuwe drakenboot. Deze kan geboekt 
worden door scholen, verenigingen, bedrijven, of gewoon door vriendengroepjes ook natuurlijk. 
Ken je iemand die graag eens een Drakentocht wil doen? Laat het ons zeker weten via oar@live.be 
met als titel DRAKENBOOT, dan nemen wij contact op. 
We zoeken dan uiteraard ook kandidaten om deze drakentochten mee te begeleiden: wie voelt 
zich geroepen als “Moa” de grote roerganger? Fotograaf? Kelner? EHBO’er? We horen het graag. 
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Update infobord in de botenloods 
Op de borden rechts als je de botenloods binnenkomt, hangen vanaf komende zondag volgende 
bijgewerkte lijsten: 
- de peterslijst, met de namen van wie buiten de normale trainingsmomenten kan komen 

trainen en de hun toegewezen boten, 
- de materiaallijst, met per boot de bijhorende riemen en gewichtsklasse, 
- het plan van hoe de boten in de loods passen (niet evident), 
- de informatie over “correct te water gaan” en 
- de aan/afwezigheid van trainers de eerstvolgende week/maand. 
 
Werkparticipatie 
Op de veranda van het clubhuis hangt een lijst waarop je jouw naam naast de door jou gekozen 
taak kan noteren. Onze materiaalmeester heeft hulp nodig bij enkele grotere taken op weekdagen 
of op zaterdagmiddag, zoals o.a.: 
- januari: het dakje boven de inkom van de veranda herstellen en riemen schilderen 
- februari: revisie van de dubbel Theseus, bij droog weer simoniseren van boten en ook een 

(stevige!) kar maken voor de drakenboot (weegt een slordige 300kg)  
- maart/april: verder simoniseren van boten, gevels van het clubhuis herstellen en het 

keukenraam vervangen. 
Noot: de materiaalmeester is afwezig van 20 t/m 23 april en van 26 april t/m 11 mei. 

 

 6 - Contact info   
 

Algemeen 
 

oar@live.be insturen foto’s 

Deirdre Morael 
 

deirdre@morael.be nieuwsbrief 

Filip Joossens 0477 977 659 ledenadministratie 
clubkledij 

Fred Van der Weehe 0475 711 789 materiaalmeester 
secretaris 
overdag roeien op weekdagen 

Sita Vreeling 0494 375 788 secretariaat 
PR 

Paul Joossens 
 

0498 419 252 penningmeester 

Winther Degrauwe 0497 204 999 voorzitter 
initiatie 
website 
wintertrainingen 

Fedrik Degrauwe 
Filip Joossens 
Markus Fahlbusch 
Yves Royackers 
Winther Degrauwe 

0493 76 24 28 
0477 97 76 59 
0499 31 06 01 
0468 19 36 09 (nieuw!) 
0497 204 999 

jeugdtrainers 
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