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 1 - Nu en komende maand           
 

 
Vrijdag 27 tot zondag 29 mei: onze meerdaagse toertocht @ Giethoorn, Nederland 
Christel, Lo, Greet, Leen, Deirdre, Ludo, Marc L., Marc. E, Geert, Wim, Koen, Fred, Ludo, Luc De Laet, 
Johan, Wim, Yves en Liesbeth gaan roeien door de nationale parken “De Weerribben” en “De 
Wieden”. We huren 3 Cx4+ en 1 Cx2+ bij de roeiclub Het Diep in Steenwijk. GPS-adres: Hooidijk 3 te 
Tuk, om niet aan de verkeerde kant van ’t water uit te komen. In het clubhuis zijn kleedkamers met 
douches en een economische kantine. 

Een Nieuw-Zeelands 
roeiteam: 
 
“roeien in de USA klinkt zo 
anders dan hier in Nieuw-
Zeeland, roeien jullie ooit 
wel eens op zee?” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(uit de New Zealand Herald) 

 

http://www.ikwilroeien.be/
https://www.facebook.com/pages/The-Oar/236165319755518
https://www.facebook.com/pages/The-Oar/236165319755518
http://www.the-oar.be/nieuwsbrief.html
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Vrijdag bekijken we Giethoorn. Vanaf 15u zijn de kamers ter beschikking in het Hotel Geertien 
(Muggenbeet 3, 8356VK Blokzijl), een klassieke herenhoeve aan het water te Muggenbeet (!), waar 
we ’s avond ook eten om 20u. 
Afspraak zaterdag om 9u aan roeiclub ’t Diep (ontbijt in het hotel is voorzien om 7u30), waar elke 
boot een vaaratlas te leen krijgt. De eerste pauze is aan recreatiecentrum De Kluft in Ossenzijl, 
daarna roeien we naar het bezoekerscentrum van het natuurgebied. Lunch (broodjesbuffet) is 
voorzien in het Doevehuis in Kalenberg, waarna we via Diezenvaart, Nederland, Roomsloot (yum) en 
Valse Trog roeien naar het hotel in Blokzijl. We kunnen er de boten op het gras trekken, of aanmeren 
in het kleine slootje naast het restaurant (onder het bruggetje doorgaan om het vaarwater vrij te 
houden). 
Zondagochtend vertrekken we om 9u15 aan het hotel (ontbijt voorzien om 7u30) via het Giethoornse 
Meer naar het natuurpark De Wieden en het Boven Wijde Meer, waar we voor het middageten 
samenkomen aan het Smits paviljoen op het meer. Van daaruit is het terug richting roeiclub in Tuk 
tegen 16u. Deelnemers kregen een uitgebreide planning per mail. Wie vragen heeft over deze tocht 
kan bij Fred terecht. 
 
Zondag 5 juni: VRL toertocht van Gent naar Lokeren 
Deze tocht loopt van Mendonk (bovenaan Gent) tot in Lokeren via de Moervaart en de Durme. Het 
vertrek is aan VVW Mendonk, vanwaar vooraf de botenwagens naar de aankomst rijden. We roeien via 
enkele prachtig bewaarde oude ijzeren ophaalbruggen op deze middeleeuwse waterloop naar de 
middagstop Het Keysershof in Sinaai. Daar eten we aan het water. Nadien roeien we door het 
natuurgebied en mooie dorpjes zoals Daknam en vervolgens op de Durme richting Lokeren, waar we 
afsluiten met een drankje op de Grote Markt. Het volledige traject is met de fiets te volgen. Opnieuw een 
mooi aanbod en hopelijk opnieuw met stralend weer.  
De inschrijvingen zijn afgesloten. Het inschrijvingsgeld is €25, over te schrijven op de rekening van VRL: 
BE22 0682 3081 3547. Meer info via brand.breyne@vlaamse-roeiliga.be. 
 

Zomertrainingen op het water 
 

Wanneer Hoe  

Maandag om 18u30 
Dinsdag om 6u ’s ochtends 
Dinsdag om 9u ’s ochtends 
Woensdag om 9u ’s ochtends 
Woensdag om 18u30 
Zaterdag om 9u30 
Zondag om 9u30 

Gewone training 
Op afspraak met Yves of Markus (WhatsApp) 
Op afspraak, zie groep lijst met Fred (mail) 
Op afspraak, zie groep lijst met Fred (mail) 
Gewone training 
Gewone training 
Gewone training 

 
Ben je later door files vb., verwittig dan Fred en Yves per GSM (zie achteraan) zodat we je toch mee 
kunnen inplannen. Op een ander moment roeien kan ook, maar spreek dit steeds op voorhand af 
met Fred, Yves of een andere trainer. 
Wekelijks wordt aan de geïnteresseerden op zondag een lijst doorgestuurd met de reeds geplande 
trainingen overdag voor de komende week. De coördinatie hiervan ligt bij Fred. Wens je bij de 
mailgroep aan te sluiten (dit kan ook voor een korte periode), stuur dan een mailtje naar 
fred.vanderweehe@pandora.be. 
De echte ochtendroeiers (start om 6u00 meestal op dinsdag) communiceren per WhatsApp, dus als 
je hier interesse voor hebt, spreek Yves of Markus dan aan zodat je deelgenoot wordt van hun 
WhatsApp en hun prachtige trainingen. 

mailto:brand.breyne@vlaamse-roeiliga.be
mailto:fred.vanderweehe@pandora.be
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 2  - Terugblik             
 
Maandag 18 april: Het Zonnebos op het water 
12 enthousiaste 14- tot 18-jarigen van het Zonnebos uit ’s Gravenwezel, hebben grondig onze 
roeisurfplanken getest. Sharan, Markus, Ludo, Marijke en Yves leidden dit in goede banen. 
Alle 12 jongleerden ze met de roeiplanken alsof ze dit al meerdere malen hadden gedaan. 
Ondertussen hebben we geleerd dat één van de roeiplanken soms duikboot speelt. 
 
23-24 april: BK korte boten @ Hazewinkel 
We zakten met een behoorlijke delegatie af 
naar het BK korte boten: de botenwagen lag 
vol. Na het gebruikelijke gevijs werd er met 
enige zenuwachtigheid te water gegaan om de 
2000, 1000 of 500 m zo snel mogelijk af te 
werken. 
Het masterclubkampioenschap werd beslecht 
tussen Markus/Yves en Johan/Ive. Een eerste 
en tweede plaats werden binnengehaald. 
Ziggy en Casper wonnen hun B-finale met 
fotofinish van hun Netekanaalkompanen. Gitte 
won bij de beginnelingen en ook Arno roeide 
zich naar een verdienstelijke 4de plaats. 
 
Onze youngsters hadden zondag minder geluk: na het in orde maken van de boten en het 
optrommelen van de nodige supporters bleek de wind een behoorlijke spelbreker te worden. Ook al 
stond de bries in de goede richting (wind mee), op moment dat de sprintnummers van start moesten 
gaan, waaide het dermate hard dat de wedstrijdorganisatie al deze wedstrijden voor de jeugd aflaste. 
 
Zaterdag 30 april: duathlon @ Club Gent 
We trokken met Brecht, Lander, Seppe, Lars en Max als supporter naar Gent voor de jaarlijkse 
Duatlon, waarbij alvast nogmaals hartelijk dank aan de ouders van Max en Brecht voor de logistieke 
hulp! Helaas begon het allemaal een beetje met een domper, toen ter plaatse bleek dat twee van 
onze vier deelnemers nog niet over een licentie beschikten. Gelukkig hadden Landers' ouders hun 
zoon nog een ingevuld licentieformulier meegegeven waardoor hij alsnog kon deelnemen. Maar 
Brecht moest helaas toekijken van aan de kant. 
Maar toen we die administratieve rompslomp eenmaal achter ons hadden gelaten ging het onze 
jongens eigenlijk alleen nog voor de wind! Seppe begon sterk met een 11e plaats van de 32 in het 
lopen en ook Lander en Lars nestelden zich mooi in het pak. Daarna restte nog een test op het water, 
waarbij Seppe en Lander 1000m moesten afleggen bij de -14 jarigen en Lars 2000m bij de -16 jarigen. 
Zowel Seppe als Lars wonnen hun reeks overtuigend met wat een straatje voorsprong mag worden 
genoemd, en ook Lars knalde uit de startblokken waardoor hij tot 500m meestreed voor het podium 
(zie foto), maar uiteindelijk de sterke tegenstanders wat moest lossen. Niettemin topprestaties en 
verbetering van persoonlijke records van onze jongens, met als uitschieter Seppe die maar liefst een 
6e snelste tijd liet optekenen op het water en daarmee eindigde op een 6e plaats in totaal van de 32! 
Een zeer sterke prestatie in een zwaar deelnemersveld! 



Kantoor Chris Van Olmen 

Dorpsstraat 66 - 2520 Emblem 

0 

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

Ondernemingsnummer 839 439 087, Bankrekening BE 76 9730 3900 0195 

En ook Max en Brecht leverden hun bijdrages met hun twee helpende handen bij het monteren en 
laden van de botenwagen, en extra veel sfeer bij de kaartspelletjes SushiGo! en stronten tussendoor! 
Een fijne dag dus voor enkele van onze dappere jeugdroeiers! Fedrik 
 

JM14 Seppe Van Cleemput 6e 

Lander Van Tendeloo 22e 

JM16 Lars Van Dyck 9e 

 
 
Vrijdag 6 en zaterdag 7 mei: de 11-stedentocht marathon 

 
Deze 3e editie van de Elfstedentocht (althans, 
de 3e keer dat The OAR deelneemt) zal de 
geschiedenis ingaan als de editie waarbij 
bewezen werd dat je je perfect helemaal kunt 
leeg roeien en toch nog een goed resultaat 
neerzetten … 
Markus, Maarten, Sharan, Finlay, Filip, Sander, 
Leen, Yves en Stijn zijn blijven trekken tot de 
kracht echt helemaal op was. Greet, Liesbeth 
en Fien hebben gezorgd dat niet-roeiers tijdig 
naar de volgende wisselplaats gestuurd werden 
(in de auto of per boot). Roeiers kregen zo de maximale toelaatbare rust en konden proeven van de 
heerlijke mueslirepen, smeuïge broodpudding, zalige pasta of andere broodnodige energiebommen. 
Met veel moed plakten we ons startnummer 3 op de Jules d’Or, die voor de gelegenheid zijn alter ego 
OAR FORCE ONE weer had aangenomen. Het team met 9 roeiers en 3 motiverende ondersteuners 
schoot om 20u vrijdagavond uit de startblokken. We zijn als 3e beginnen trekken aan de riemen en 
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zijn ermee gestopt als 34ste, maar wij kunnen wel zeggen dat wij 217 km hebben geroeid, terwijl de 
eerste er maar 210 heeft gedaan. 
Alle roeiers hebben het verschil gevoeld tussen 4 en 6 roeisessies van gemiddeld 10 km, niet alleen 
aan onze handen maar in heel ons lichaam. Deze editie zal bij deze ploeg blijven hangen als een echt 
fysiek vermoeiende versie, maar het ongelooflijk mooie was toch dat deze ploeg is blijven strijden, 
elke roeisessie er doodgeroeide teamleden uit de Jules kropen, maar na een kwartiertje rust er terug 
tegenaan gingen. Knap werk, knap team. 

 
 
Dinsdag 3 mei: De Ceder @ Bollaakdijk 
De school De Ceder kwam met 2 klassen proeven van de roeisport, ze hebben de hele dag 
afwisselend drakenboot gevaren en geroeid. Fred, Ludo, Markus, Yves, Sharan en Marie hadden hun 
handen vol om deze 41 enthousiaste leerlingen de twee disciplines kundig te maken. 
Pepijn kon zijn klasgenoten op het water ter hulp schieten. 
In de volgende nieuwsbrief laten we nog een paar foto’s zien. 
 
 
Zaterdag 7 en zondag 8 mei: internationale regatta @ KRSG Gent 
Hierbij alvast de resultaten, een verslag van trainer Marc De Waele komt in de volgende nieuwsbrief: 

Categorie Team plaats 

JM 1X Ziggy Haverhals 11e 

Casper Van Damme 24e 

JM 2X Casper Van Damme + Haig Eyskens (RARC) 22e 

JM16 4X C Van Damme + H Eyskens + T Schelkens + T Borghys 10e 

JM18 2- Jeroen Segers + Ziggy Haverhals 2e 

JM16 1X Casper Van Damme 10e 

JW16 2X Florence Anslot + Gitte Van Cleemput 2e 

JM18 2X Jeroen Segers + Ziggy Haverhals 5e 

JM16 2X Casper Van Damme + Haig Eyskens (RARC) 6e 

 
 
Woensdag 11 mei: gemeentelijke scholensportdag Ranst 
m onze sport te promoten gingen Ludo en Fred met enkele ergometers op de manege van Halmaelen 
(in Broechem) een standje opzetten. De organisatie bood aan de leerlingen van de derde graad van 
alle lagere scholen van Ranst diverse sporten aan waaronder ook roeien. Een systeem van 
stempelkaarten moest aantonen (en belonen) wie het meeste gesport had in de diverse sporten. 
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Het was dus aanschuiven om op de ergo’s te kunnen. Een uitstekend succes, zeker ook omdat de 
scholen die wegens de terreurdreiging hun deelname aan ons ergoproject hadden geschorst, nu ook 
de kans kregen het ergoroeien te ervaren. 

 
 

En 
zelfs 
de 

leraars 
vonden 

het 
leuk … 

 
 
 
 

 
Zaterdag 14 mei: initiatie roeien judoclub @ Bollaakdijk 
Deze dag was het aan ons om aan de judoka’s, die ons in 
december judogewijs gevloerd hebben, de beginselen van het 
roeien bij te brengen. Onze jeugd heeft hen hierin bijgestaan. 
Uiteraard was het ook een uitdaging de 
“drakenboot(touw)trek-test” aan te gaan: peddelden de roeiers 
de judoka’s over de meet of is het toch andersom?  

 
 
Zondag 15 mei: regatta @ Maubray  
Samen met de RARC en onder leiding van Marc de Waele trokken we weer naar Henegouwen met 
een grote groep roeiers. We maakten er een gezellige familie uitstap van voor roeiers en supporters, 
met een BBQ langs de waterkant. 
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Inschrijvingen: 
race tijdstip categorie team boot 

4 10u20 2X MM/MW Fahlbusch Markus / Heylen Wim 
under 

pressure 

5 10u30 4X M 
Degrauwe Finlay / Royackers Maarten / Degrauwe Fedrik / 

Degrauwe Geert 
revelation 

6 10u35 1X W Claessens Elisa broechem 

8 10u50 1X JM16 Van Damme Casper loewe 

8 10u50 1X JM16 Van Landeghem Kobe ranst 

12 11u50 1X Déb M Claessens Arno broechem 

12 11u50 1X Déb M Vanthielen Kobe ranst 

26 14u50 1X JM14 De Winter Max ranst 

27 15u30 1X JM18 Haverhals Ziggy dino 

29 15u50 4X JM16 
Van Landeghem Kobe / Oorts Lennart / Van Laer Tijs / 

Bouritis Timon 
revelation 

38 17u00 8+ open 

Fahlbusch Markus / Finlay Degrauwe / Royackers Maarten / 

Ziggy Haverhals / Van Damme Casper / Haig (rarc) / 

Degrauwe Fedrik / Jeroen (rarc) 

kiwi 
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3 - De toekomst             

 
Wijziging kalender 
Wegens een overbelaste agenda op bepaalde momenten worden de plannen voor Vogalonga, 
Brussels Rowing Relay en Dommelregatta uitgesteld naar latere edities. 
Voor de liefhebbers is er wel een vervangactiviteit mogelijk: op 25 juni is er een gezellige regatta in 
Visé met wat festiviteiten ernaast à la Bernkastel. Dit is vergelijkbaar met de wedstrijd in Goes en 
iedereen kan daar mee doen in gelijk welk boottype: je start volgens je handicap en wie eerst 
aankomt, heeft gewonnen. Het is Suzanne Fastre die ons voor deze activiteit op haar thuisclub 
uitnodigt. Bij voldoende interesse zakken we naar daar af met een gepaste boot. Meer info bij Fred.  
 
Maandag 4 – vrijdag 8 juli: het sport-it kamp 
Vrijwilligers die mee hun handen uit de mouwen willen steken om hier een topweek van te maken, 
kunnen zich melden bij Yves, hou alvast de data vrij in je agenda! 
 
Ons bouwdossier & de verhuis 
Op 25 mei is een vergadering gepland van de provinciegouverneur met de gedelegeerd bestuurder 
van Waterwegen en Zeekanalen en met het Netebekken secretariaat. Een vergadering die bepalend 
zal zijn voor onze toekomstige vestiging. Daarna krijgen we hopelijk snel uitsluitsel in welke richting 
we moeten gaan werken. Om dit goed met de leden te communiceren, plannen we een algemene 
vergadering in de maand juni. De datum die we hier (voorlopig) voor plannen, is zondag 12 juni 2016. 
Samen met de effectieve leden willen we dan naar een concrete timing gaan van de verhuis. 
 
Van Heidi krijgt onze club twee Frisomat hangars op voorwaarde dat we ze zelf afbreken tegen 
uiterlijk eind juli. De heer Guy Somers van Frisomat doet een geste voor de club en stelt materiaal ter 
beschikking om de dakplaten en gebinten te demonteren, we moeten enkel de werkuren betalen. 
Deze materialen worden dan gratis bij Frisomat opgeslagen in afwachting van de goedkeuring van de 
bouwvergunning. De demontage van zijbekleding, poorten, elektriciteit, verlichting, enz. is voor onze 
eigen rekening. Een voordeel van al het zelf gedemonteerde is dat we het terug kunnen gebruiken na 
de verhuis: een serieuze kostenbesparing. Hoe meer we dus zelf uitvoeren en dus ook meer 
recupereren, hoe minder werkuren Frisomat hoeft aan te rekenen. 
Dus beste leden: kijk je agenda eens na en kom helpen in de maanden juli en augustus. We zullen je 
hulp hard nodig hebben! 
 
Vrijwilligerswerking 
Hoe we het ook draaien of keren, voor juli 2017 moeten we verhuisd zijn, willen we niet de Belgische 
staat gaan sponsoren. Een berg werk komt op ons af waar we niet rond kunnen. Het bestuur en de 
trainersgroep gaan deze verhuis niet alleen aankunnen: elke helpende hand is nodig. 
We zijn een vrijwilligersorganisatie waarin sowieso al veel werk moet verzet worden. De bouw en 
verhuis van het nieuwe clubgebouw komen daar bovenop. Omdat we rekenen op vrijwilligerswerk 
om dit te kunnen realiseren en om de toekomstige organisatie van onze club te kunnen runnen, wil 
het bestuur starten met een geïntegreerde vrijwilligersorganisatie.  
We gaan ons na een inloopperiode van 5 jaar, vestigen als een vernieuwde, volwassen roeiclub. 
Liesbeth Deburchgrave en Marie De Winter willen deze organisatie gaan trekken. Zij zoeken nog 
enkele andere sympathisanten om samen de leden aan te spreken. Het doel is om te weten wie wat 
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goed kan en wanneer hij/zij zou kunnen zijn/haar steentje bijdragen, hoe klein of groot dat steentje 
ook mag wezen. 
We willen hier graag planmatig mee omgaan: WAT men graag zou willen doen en HOEVEEL TIJD men 
denkt te kunnen besteden, en OP WELKE TIJDSTIPPEN, dat willen we in beeld brengen. 
 
Er zal ook veel aandacht besteed worden aan de sociale dimensie van het vrijwilligerswerk zodat zij 
die meewerken zich één kunnen voelen met de club, er nooit alleen voor komen te staan en zich 
gevierd zien voor het geleverde werk. 
 
Donderdag 21 juli: RARC vs The OAR Netekanaalinterclubkampioenschap 
’s Ochtends houden we ons interclubkampioenschap in Emblem. De Oarsome rowers strijden tegen 
de RARC-rowers voor de Netekanaalinterclubtrofee. Aan de formule wordt nog gesleuteld. 
Ook de jaarlijkse botendoop zal die dag plaatsvinden op The OAR. 
Aansluitend volgen de prijsuitreiking en BBQ, maar die gaan door op de RARC vanaf 15u. 
 
Maandag 1 tot vrijdag 5 augustus: ons toerroeiclubkamp 
De trainersgroep wil met al onze roeiende jeugd op toertocht. Concreet zal er veel geroeid worden, 
maar moet er ook even gefietst worden. We zitten met de volgende planning in ons hoofd: 

 Maandag 1 augustus verzamelen aan de club met de fiets om vervolgens tot in Roosendaal te 
fietsen. We overnachten hier in zelf meegebrachte tentjes op de Roosendaalse roeiclub. 

 Dinsdag 2 augustus: na montage van onze boten gaan we te water op zoek naar Breda. Ook 
hier kunnen we gebruik maken van de faciliteiten van de roeiclub, maar kamperen gaan we 
doen op een nabijgelegen minicamping. 

 Woensdag 3 augustus schepen we terug in en gaan we op zoek naar de Tilburgse 
watersportbaan. Een aantal kennen die al van de Moordregatta. Hierbij zullen we door vier 
sluizen moeten, wat altijd een evenement is. Aan de Tilburgse watersportbaan blijven we 
overnachten. 

 Donderdag 4 augustus wordt een dagje Efteling. Waar we juist gaan slapen, is nog niet 
helemaal zeker, maar het zal ergens in de buurt van Tilburg zijn. 

 Vrijdag 5 augustus zakken we terug af naar Emblem. 
Voor de catering kunnen we alvast rekenen op Koen en Greet. Dit kamp is dus voor alle jeugd, 
aangesloten bij the OAR. De kostprijs zijn we nog niet helemaal uit, gezien we nog niet alle kosten 
kennen van de verschillende slaapplaatsen. 
Heb je al vragen, spreek Marie, Markus, Filip of Yves er op aan. 
Heb je zin om mee te gaan: schrijf je alvast in op het blad dat op de club uithangt. 
Heb je zin om mee je schouders onder dit kamp te steken of met iets praktisch te helpen (bv 
transport), meldt dit dan ook aan één van bovenstaande trainers. Alvast bedankt! 
 
11 – 14 augustus: onze grote toertocht @ Portugal 
Marc Eekels, Greet en Max, Leen, Ludo en Helena, Fred en Magda, Johan, Lynn en hun zoon Simon 
trekken naar Portugal voor de afdaling van de Zêzere en komen ongetwijfeld met heel mooie 
verhalen terug naar huis. 
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Donderdag 8 t/m zondag 11 september: het WK masters @ Kopenhagen 
Een volgende mijlpaal voor de masterlijk roeijaar komt eraan. Wil je mee om te roeien of om onze 
atleten vanop de waterkant aan te moedigen? Neem dan vlug contact op met Antje.  

 
 
Zaterdag 24 en zondag 25 september: zonsopgang in Parijs EN Bernkastel 
Het wordt dus niet Bernkastel (lichtstad aan de Moesel) OF Parijs (lichtstad aan de Seine), maar 
Bernkastel EN Parijs. 

 
The OAR gaat dit jaar mee de “zonsopgang in Parijs” roeien op de Seine op zondag 25 september. De 
start is verplicht om 7u, waarna je tot 11u de tijd hebt om zo’n 30km te roeien door het centrum van 
Parijs.  
De dag voordien hebben we natuurlijk ook onze kleuren te verdedigen tijdens onze traditionele 
septemberuitstap naar de Moselpokal in het typische Bernkastel, waar ook de RARC eens wil komen 
proeven met een mixte 4 junior 18. 
In beide gevallen moet er voor zaterdagnacht een onderkomen gezocht worden: we doen hierbij een 
LAATSTE oproep voor inschrijvingen. Dat doe je via de lijsten op de club of per mail naar oar@live.be 
met in de titel Bernkastel of Parijs (voor Parijs enkel nog begeleiders). 
 
In Bernkastel zijn er 16 dubbele kamers gereserveerd in www.LandhausAmKirschbaum.de (€50 à 

55/pppn ter plaatse te betalen). Tot nu hebben zich 21 deelnemers ingeschreven, dus ook met de 

bedjes voor de jeugd van de RARC er af, is er nog een beetje plaats over. Je kan ook overnachten in 

de sportzaal met ontbijt op de roeiclub van Bernkastel. Wie graag een bed wil reserveren, geeft dit 

zo snel mogelijk door aan Markus (en meldt ineens of dit voor 1 of voor 2 nachten is). 
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In Parijs zijn er 8 dubbele kamers gereserveerd in Hôtel De France (112, Avenue Du Général Leclerc, 
Boulogne-Billancourt) (€65/kamer te plaatse te betalen) op een paar 100m van de start. Volgende 15 
roei(st)ers komen aan de start: Antje, David,  Deirdre, Finlay, Gerben, Gerline, Gert (RARC), Kobe VT, 
Leen, Marc E, Marc L, Marie, Markus, Stijn en Ziggy, waarmee onze 3 gereserveerde boten vol zitten. 
Er kunnen uiteraard nog wel begeleiders mee komen (20€/p incl. T-shirt, ontbijt en lunch). 
OPGELET: aan deze roeiers wordt gevraagd om eerstdaags de 33€/zitje te vereffenen die Markus al 
heeft voorgeschoten (rekening BE24 6105 7626 2038). 
Voor het avondeten op zaterdag zijn er 15 stoelen gereserveerd voor bovenstaande roeiers: er wordt 
à la carte besteld en ter plekke betaald. Als je hier ofwel toch niet mee naartoe gaat, ofwel nog 
iemand extra wil meebrengen: contacteer dan Markus aub (0499 31 06 01), want de plaatsen zijn 
beperkt. Ook als je langer dan 1 nacht in het hotel wil logeren, geef je Markus een seintje aub. 
 
 

4 - Op de kalender            

Wedstrijd Maandelijkse activiteit 

Toertocht Fundraising/bekendheid/andere 

Training  Sportkamp/scholen 

    

Datum Activiteit Plaats Contactpersoon 
Za 14 mei Judoclub komt roeien (vanaf 13u)  Yves 

Zo 15 mei Maubray Maubray Winther/Marc 

Za 21 mei GRS triatlon Gent Fedrik 

Zo 22 mei Samen roeien met RARC Emblem Yves/Ward 

28-29 mei Giethoorn Nederland Fred 

Za 4 jun BTR triatlon Brugge Fedrik 

Zo 5 jun Toertocht VRL   

Zo 19 jun Samen roeien met RARC Emblem Yves/Ward 

Za 25 jun Handicap International de Visé Visé Suzanne /Fred 

25-26 jun TRT Triatlon Hazewinkel  

Za 2 jul Klusdag + BBQ voor de werkers? Emblem Fred 

4-8 jul Sport-it kamp Emblem  

Do 21 jul  Interclub kampioenschap met RARC  te  
Emblem  tussen 9 en 13 uur en  BBQ  te 
Wijnegem vanaf 15 uur met prijsuitreiking 

Emblem 
Wijnegem 

Kristof/Yves 

1-5 aug The OAR-jeugdsportkamp Emblem Winther/Philip 

11-15 aug Toertocht Portugal Portugal Fred 

Za 20 aug Recreatieve regatta VRL   

20-21 aug Havenfeesten: drakenboot Emblem  

Za 27 aug Klusdag Emblem Fred 

27-28 aug Triatlon VTT  Fedrik/Markus 

Za 3 sep Triatlon KRSG Gent Fedrik 

Zo 4 sep 1000 m van Gent Gent Marc 

8-11 sep WK Kopenhagen Kopenhagen Antje 

10-11 sep Drieluik Gent KRCG Gent Marc 

Za 17 sep Triatlon Oostende Oostende  

Za 24 sep Um den Grünen Moselpokal Bernkassel Markus 
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 5 - Prikbord             
 
Boten. 
Onze materiaalbestuurder vraagt met aandrang voorzichtiger te willen zijn met de boten, niet alleen 
bij de vaarmaneuvers, maar zeker ook bij het uit- en weer inbrengen op de rekken, op de karren en 
aan de steiger. De voorbije maand moest er weer heel veel schade hersteld worden waardoor de 
boten ook hun waarde verliezen. Verder wordt verwacht dat iedereen mee de boten en de club 
proper houdt: wees fier op je bijdrage. 
We zitten in een situatie van een overbevolkte botenloods en met veel nieuwelingen, daarom zijn het 
jullie allemaal die goed uitkijken om schade te voorkomen en de club netjes houden, die bedankt 
moeten worden. 
 
Riemen  
Momenteel zijn alle koppelriemen toegewezen aan een boot en op die boot afgesteld. De uitzondering 
hierop is de Persephone, die haar riemen deelt met de Quinta. Het is dus logisch dat de juiste riemen bij 
de juiste boot worden gebruikt. De riemen zijn op de achterzijde voorzien van een label met de naam van 
de boot en de eigenschappen van de riem. De rode en groene streep wijzen respectievelijk naar een 
rechterhand (bakboord) en linkerhand (stuurboord) riem. 
Op het riemenrek zijn ook de namen van de boten gezet: riemen hebben dus hun vaste plek.  
We vragen om goed op te letten bij het terugplaatsen van de riemen: doe dit met de labels naar je toe, 
zodat de persoon die na jou komt ze gemakkelijk terugvindt.  
Omdat het riemenrek al vol hangt, moeten de riemen van de Jules D’or op de kar blijven liggen en moeten 
de riemen van de skiffs in de garage gehangen worden. Let even op wanneer je ze wegneemt zodat je ze 
op dezelfde manier kan terugplaatsen (want de ruimte is beperkt).  
Om dit te realiseren, werden 5 paar nieuwe riemen aangekocht en met de hulp van Ludo en Bart ook 
geschilderd. 
 

Roeikledij 
Er liggen nog altijd enkele bestelde roeikledij stukken op het clubhuis die nog niet afgehaald zijn. 
Reservepakjes en polo’s met The OAR erop zijn te verkrijgen bij Fred als je nog niet besteld had, maar 
deze voorraad is uiteraard beperkt. 
 

  

24-25 sep BK Lange boten Hazewinkel  

24-25 sep Sunrise in Paris Parijs, Frankrijk Markus  

Za 1 okt Moordregatta Tilburg, Nederland Winther/Fedrik 

Za 8 okt Jeugd-roeihappening Gent  

Za 15 okt Jeugdstage KBR Hazewinkel  

15-16 okt Cornelis Tromp Hilversum, Nederland Marc 

Za 22 okt Klusdag Emblem Fred 

Za 12 nov Clubavond   

Za 19 nov BK OBIC Arenahal, Deurne  
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 6 - Contact info             
 
WIE? HOE? WAT? 

Algemeen 
 

oar@live.be insturen foto’s, algemene vragen, 
inschrijvingen 

Yves Royackers 0468 193 609 voorzitter 

Filip Joossens 0477 977 659 ledenadministratie 
clubkledij 

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

Paul Joossens 
 

0498 419 252 penningmeester 

Sita Vreeling 0494 375 788 secretariaat 
PR 
website 

Deirdre Morael deirdre@morael.be drakenboot 
nieuwsbrief 

Marie De Winter  0493 625 247  

Fedrik Degrauwe 
Filip Joossens 
Markus Fahlbusch 
Yves Royackers 

0493 762 428 
0477 977 659 
0499 310 601 
0468 193 609 

jeugdtrainers 

 

 
Bijlage: programma Visé 
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