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NIEUWSBRIEF THE OAR – augustus  2016 
www.ikwilroeien.be  The OAR op Facebook 

 

In deze editie: 
 

1 - Nu en komende maand 
2 - Terugblik 
3 - De toekomst 
4 - Op de kalender 
5 - Prikbord 
6 - Contact info 
 

 
 
Oude nieuwsbrieven vind je ook op onze website 
the-oar.be/nieuwsbrief.html. 

Het was duidelijk gezellig op het Oarcamp! 

 
 

 
 
 1 - Nu en komende maand           
 
Donderdag 11 tot zondag 14 augustus: onze grote toertocht @ Portugal 
Marc Eekels, Greet en Max, Leen, Ludo en Helena, Fred en Magda, Johan, Lynn en hun zoon Simon en Suzanne 
Fastre trekken naar Portugal voor de afdaling van de Zêzere en komen ongetwijfeld met heel mooie verhalen 
terug naar huis. En met plannen voor volgend jaar, hopen wij dan! 
 
Woensdag 17 augustus drakenbootvaren: 
Wie komt er op 17 augustus helpen? We zijn nog op zoek naar een medewerker om SPORT IT te begeleiden 
in het drakenbootvaren. Stuur een mailtje naar oar@live.be. 
 
Zaterdag 20 augustus: onze jaarlijkse klusdag op de club aan de Bollaakdijk 
Door oponthoud op de bouwwerf van Heidi zijn de demontagewerken een week uitgesteld. Dat betekent dat 
de eerder geplande klusdag (van 27 augustus 2016) een week is vervroegd naar zaterdag 20 augustus! 
 
Ook het onderhoud van het huidige clubhuis vraagt nog even onze aandacht.  
Dat we allemaal in goed lopende boten roeien, vraagt ook tijdens het jaar af en toe een inzeepmoment of 
lees:  simoniseermoment. 
  
Op het programma staan o.a.:  

• de snoei van de hagen 
• opkuis van de tuin 
• kuisen van het clublokaal/clubhuis 
• simoniseren van ons botenpark 
• lopende initiaties begeleiden 

 

http://www.ikwilroeien.be/
https://www.facebook.com/pages/The-Oar/236165319755518
http://www.the-oar.be/nieuwsbrief.html
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We beginnen om 9 uur tot het gedaan is (hopelijk kort na de middag, afhankelijk van de opkomst). Graag een 
seintje aan het bestuur als je aanwezig zal zijn!  
 
Vele handen maken het werk licht, wat betekent dat we vooral rekenen op jullie handen. Er zal dus ook ’s 
morgens niet geroeid worden zodat alle klussen snel en efficiënt afgerond kunnen worden. 
 
Zondag 21 augustus 
Deze zondag wordt er geroeid bij de RARC, we verzamelen dus niet in Emblem, maar in Viersel bij de loodsen 
van de RARC om 9u30.  
 
Zondag 21 augustus: Havenfeesten Emblem met drakenbootvaren 
Gelijktijdig zijn er de havenfeesten in Emblem. Traditioneel zakken we met onze drakenboot af om daar enige 
reclame te maken voor onze club. We zoeken daarom nog enkele mensen die hierbij kunnen helpen. We 
kijken hierbij ook zeker uit naar onze jongeren (+15 jaar). De jongeren onder de 15/16 jaar nodigen we 
allemaal uit om te komen drakenbootvaren op zondagnamiddag. Neem gerust je familie mee!  
 
Vanaf 22 augustus worden de loodsen gedemonteerd: 
Voor dit huzarenstukje hebben we heel veel volk nodig in het weekend van 27 en 28 augustus 2016.  
De dagen hiervoor (in de week overdag of ’s avonds) moet er nog allerhande materiaal uit de loodsen gehaald 
(lampen, elektrische kabels, …) worden. Heb je nog een vrij moment, stem af met Fred, Liesbeth of Yves 
zodat dit vrij moment ten volle kan benut worden. 
Het gedemonteerde gerief wordt opgeslagen in de gemeentelijke loodsen aan het asielcentrum. Na 28 
augustus demonteert Frisomat de volledige structuur (palen, dakgebinte, ...). 
Wat hebben we nodig naast helpende handen? Breng handschoenen, draadloze boormachines, dopsleutels 
en moersleutels mee! Aanhangwagens zijn handig om het materiaal naar de loods te brengen. 
Ook enkele dagen nadien kunnen er nog wat helpende handen nodig zijn om op te ruimen. 
Heb je je nog niet opgegeven als hulp, geef zeker je naam door: Er zijn klussen voor iedereen! 
Voor dit vrijwilligerswerk worden individuele vrijwilligersovereenkomsten gemaakt en werden verzekeringen 
afgesloten (bijzonder BA en lichamelijke ongevallen). Een aanwezigheidsregister wordt ook bijgehouden. 
 
Zaterdag 27 en zondag 28 augustus : triatlon van de lokale triatlonvereniging 
Dit weekend gaat de jaarlijkse triatlon door langs de dijken van het Netekanaal, waardoor we op dat moment 
niet op het water raken, tenzij er enkel vroeg geroeid wordt (nl. om 8u op het water gaan). De normale 
trainingsuren komen dit weekend te vervallen. We focussen met onze vereniging dan ook op het klussen in 
Oelegem. 
 
Woensdag 31 augustus en woensdag 7 september: Drakenbootvaren 
We zoeken nog helpers om het drakenbootvaren 's avonds te organiseren voor een Brusselse triatlonclub op 
31 augustus en 7 september.  
We zoeken mensen die deze avonden de drakenboot klaarmaken, eventueel mee te water gaan (bv. als 
slagroeier) of als stuurman/vrouw optreden.     
Vrijwilligers mogen zich melden op oar@live.be of geef het door aan Liesbeth of Fred. 
 
Triatlon 3 september te Gent 
Onze jongste roeiers gaan de strijd aan in Gent, triatlongewijs, met de andere jeugdige roeiers van andere 
clubs. Luka, Pelle, Oscar, Seppe en Pepijn gaan de OAR-eer daar verdedigen. 
Zij die zich nog niet hebben opgegeven, verwittig Fedrik. Hij doet kortelings de inschrijvingen. 
Zij die nog niet goed weten wat een wedstrijd (onder de vorm van Triatlon) in het roeien betekent, kunnen 
zeker de gezellige sfeer mede komen opsnuiven. 
 

mailto:oar@live.be
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Donderdag 8 tot zondag 11 september: het WK masters @ Kopenhagen 
Een volgende mijlpaal van het master roei-jaar komt eraan. Na de leuke ervaring van vorig jaar zijn er acht 
OARsome rowers die de uitdaging aangaan om in Kopenhagen blik te trekken. Volgende ploegen werden 
opgesteld: 

• Donderdag race 10: 4xA Markus/Filip/Daniel/Fedrik en race 124: 2xB Markus/Yves 
• Vrijdag race: 205: 4xB Yves/Markus/Daniel/Filip, race 217 : WA 2x Izabella/Antje en race 226 C 2x 

Ive/Yves. 
• Zondag zijn er mixte races: We gaan ter plaatse trachten in te schrijven met een internationale ploeg. 

 
Liesbeth, Leen, Gerline en Maarten gaan mee als clubofficials om te supporteren. Fred heeft spijtig genoeg 
moeten forfait geven om gezondheidsredenen. Bij voorbaat bedanken wij ook Peter Klomp van Swift die onze 
boten zal meenemen naar Kopenhagen. 
 
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 te laat, verwittig dan Fred of Yves (zie punt 6. Contact info) 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. 
• Elke zondag wordt aan de geïnteresseerden een lijst doorgestuurd met de reeds geplande trainingen 

overdag voor de komende week. De coördinatie hiervan ligt bij Fred, dus stuur hem een mailtje als je 
bij de mailgroep wenst aan te sluiten (dit kan ook voor een korte periode). 

• De echte ochtendroeiers (meestal op dinsdag om 6u) 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. 

• Opgelet: Fred is met een ploeg naar Portugal gaan roeien van 11 t.e.m. 18 augustus dus zelf je e-mail 
posten in de groep voor het overdag roeien. 

 
 
 2  - Terugblik             
 
Nieuwe vestiging dankzij vrijwilligerswerk!  

De vergunningsaanvraag voor de nieuwe vestiging is nog lopende, 
maar we kunnen ondertussen al heel wat materialen recupereren voor 
onze nieuwe vestiging van de loodsen van Heidi Van der Weehe.  
Zij is ook bezig met vernieuwingswerken waardoor haar loodsen ter 
beschikking komen voor ons nieuw clublokaal.  
De voorbereidingen voor ons nieuwe clubhuis voor de nieuwe locatie 
zijn reeds gestart. De loodsen werden in de voorbije weken volledig 
gekuist met hoge druk en zien er weer helemaal nieuw uit. Er werden 
al heel wat materialen gerecupereerd en opgeslagen voor de bouw 
van ons clubhuis. Dit alles met dank aan de vele vrijwilligers! 
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Donderdag 21 juli: The OAR Netekanaaltrofee 
 

        
 
The Oar  was reeds toe aan haar vierde  jaarlijkse clubkampioenschap. In ploeg werd er gestreden voor de 
felbegeerde Netekanaaltrofee. Jeugdig behendigheid, inschatting van de eigen techniek, ploeggeest, 
creativiteit, … zijn nodig om aanspraak te maken op de trofee. 
Drie teams: alfa, beta en gamma. Vier rondes. En drie verschillende scores per ronde. 
 
De eerste ronde, bedacht door trainer Fedrik, bestond uit een estafetterace waarin elke deelnemer van elk 
team zijn emmer zo snel mogelijk probeerde te vullen door telkens over en weer te roeien met zijn roeiplank 
met een bekertje water erop gemonteerd. Emmer als eerste vol = gewonnen. De eerste tussenstand kwam 
op:  

• team alfa: 3ptn 
• team beta: 2ptn 
• team gamma: 1pt 

 
De tweede ronde was een slalom waarbij Finlay uit team gamma de snelste van de race was! Federik uit team 
beta kwam op de eerste plaats. Helaas werd team alfa laatste. 
Dat maakte een nieuwe tussenstand: 

• team alfa: 4ptn 
• team beta: 4ptn 
• team gamma: 4ptn 

 
De derde ronde: tijd inschatten over 250m. 
Het team met de persoon die het best zijn tijd kan inschatten, wint! 
Filip uit team beta schatte zijn tijd perfect in. Dit leverde twee punten 
op voor zijn team. 
Zowel Greet als Inez van team alfa schatten slechts 3 seconden van 
hun tijd in. Dit leverde voor hen de eerste plaats in ronde drie op. 
Team gamma moest hier dan weer het onderspit delven. 
De nieuwe tussenstand: 

• team alfa: 7ptn 
• team beta: 6ptn 
• team gamma: 5ptn 

 
De vierde ronde: Quinta vs. Free Willy 
Team gamma kwam in deze rond met twee verpletterende overwinningen op de eerste plazett van deze 
discipline. Op de tweede plaats kwam team alfa met 1 overwinning en team beta kon geen overwinning halen. 
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Na de puntentelling kwam het op een gelijkstand tussen alle teams met een score van 8 punten! 
Zo bewijst The Oar dat we allemaal winnaars zijn! De Netekanaaltrofee kan zo op het clubhuis blijven pronken. 
 
Nog een dikke merci aan Fred die de tijden opnam, aan Koen die de startseinen gaf, aan Riet, Matthijs en kids 
die scheidsrechters waren en aan de trainers die ervoor zorgden dat het clubkampioenschap weer een 
denderend succes was!   
Merci Marie voor het verslag. 
 
Maandag 1 tot vrijdag 5 augustus: ons toer-roeiclub-kamp 
 

 
 
"Door weer en wind", "Gedeelde smart is halve smart", "Pijn 
is fijn" en "Amai, wat een schijtweer!" en zoals de boer het 
zei: "Hoe slechter het weer, hoe beter de sfeer”. 
Dit hebben we vaak gehoord op deze editie van het Oar-
roeikamp. Dit jaar was het echter een speciale editie: het 
was een toertocht van Emblem naar Roosendaal, dan naar 
Breda, verder naar Tilburg en terug naar Emblem. 
Op maandag vertrokken 18 leden en Yves met de fiets naar 
Roosendaal. Filip reed met de botenwagen en Koen en Greet 
reden met alle bagage achterna. Wonderbaarlijk genoeg 
vielen er geen brokken. Na 67 km, een pijnlijk zitvlak en 
reuzehonger werden we hartelijk onthaald door de roeiclub 
van Roosendaal. Daar konden we onze buik vullen met de wraps die Greet en Koen bereid hadden. Stijn kwam 
die avond het logistiek team nog versterken. 

 
Nadat de fietsen op de botenwagen gebonden waren (18 stuks), alle 
boten waren gemonteerd en het spelletje weerwolven was afgelopen, 
kreeg iedereen de uitleg voor het moordspel. Iedereen kreeg een kaartje 
met een naam op die hij dan moest vermoorden (lees: beschieten met 
zijn waterpistool), waarna het slachtoffer zijn slachtoffer aan de 
moordenaar doorgaf. Op die manier was elke moordenaar ook 
slachtoffer en de uiteindelijke winnaar was de persoon die de persoon 
kon vermoorden die hem vermoorden moest. In de late avond kroop 
iedereen al voldaan in zijn slaapzak in de tent of powerzaal waar dan ook 
al de eerste doden vielen. 
 
Dinsdag bij het ochtendgloren, na een stevig ontbijt en een massamoord 
(in het moordspel), vertrokken we met zijn allen in onze Jules d'or, 
Quinta, Free Willy en Aquarius richting Breda. De goesting was er, maar 
het weer wilde niet mee. Regen, regen en nog meer regen! 's Middags 
konden we gelukkig onze boterhammen eten in een jachthaventje ergens 
halverwege. Waarna we weer in de regen, helaas, onze tocht moesten 

verderzetten. Later die dag meerden we aan aan de stijgers van de roeiclub van Breda. Onze beloning: een 
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echt Hollands worstenbroodje. Eenmaal 
op de kamping,  zo'n 2 kilometer 
verwijderd van onze stopplaats op de 
roeiclub, kregen we gezelschap van Antje, 
Markus, Liesbeth en Gerline. Dan alleen 
nog maar de tenten opzetten, paardjes 
aaien, douchen en vleesjes eten.  
 
Na een ruwe en vooral natte nacht 

vervolgden we ons roeiavontuur richting Tilburg in de nog steeds onophoudende regen. Yves en Filip namen in 
de eerste shift de last mee op hun schouders, waardoor Fien en Stijn konden rusten. Na de middag en de 
eerste acht km verder, kwamen Stijn en Fien mee in de boot, waardoor Filip de tijd kreeg om de fietsen af te 
laden op de volgende rustplaats en Oscar, de jongste deelnemer van het kamp, tijd had om weer op krachten 
te komen. 
 
Na 30 lange kilometers net buiten de 
ring rond Tilburg, meerden we aan 
waar de oever van het kanaal laag 
genoeg was om veilig uit te stappen. 
Daar wachtten we op Filip die met de 
botenwagen aangereden kwam. Dan 
hebben we een recordtijd boten 
demonteren afgelegd, waarmee de 
zon ons beloonde met haar geliefde 
stralen en de wolken hun huilbuien staakten. Koen en Liesbeth stonden dan ook meteen klaar om ons naar de 
kampeerboerderij te brengen. Eenmaal aangekomen, bedden in de slaapzaal gedekt en genoten van een 
warme douche, stond een gigantische pot dampende spaghetti te wachten om opgeschrokt te worden. 
("Dankjewel, roeimoeke, Greet en roeivake, Koen!")  

 
De volgende ochtend 
stond al snel 
iedereen klaar om 
met de fiets, de 
fluohesjes en met de 
zon in de ogen naar 
de Efteling te 
vertrekken. Na een 
dagje attracties, zon 
en jeugdsentiment 
was iedereen weer 

voldoende 
opgeladen om naar 
huis te gaan. Want 

bijna 80 kilometers zonder goesting is geen pretje! Maar aan goesting en doorzettingsvermogen hebben onze 
jeugdleden geen tekort. Helaas had de fiets van Max er geen zin meer in - die liet zijn banden zuchten. 
Gelukkig maar dat onze Filip paraat stond om Max en Oscar op te pikken. Twee uur vroeger dan uitgerekend, 
kwamen we aan op onze geliefde roeiclub, waar de boten op ons wachtten om in hun eervolle staat terug 
gebracht te worden (lees: gemonteerd). Daarna een heerlijke barbeque in de volle zon ("Dankjewel 
roeiouders, Benny en Chris!")! 
 
Ondanks de gietende regen en het zware parcours, was het zeker een geslaagd roeikamp, als je het mij vraagt! 
(dixit Fien) 
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Met bijzonder veel dank aan: 
Yves en Marie om heel het kamp te 
organiseren en in goede banen te leiden; 
Filip om mee te organiseren en het trekken 
van de botenwagen; 
Greet en Koen voor al het lekkere eten, het 
vervoer van de bagage en roeiers en al de 
andere goede zorgen; 
Benny en Chris voor 'het laatste avondmaal'; 
Maarten en Casper voor de fietsvriendelijke 
tochten; 
Liesbeth voor al de tijd, moeite en 
enthousiasme die ze in ons gestoken heeft; 
En Markus, Antje en Gerline voor hun 
gezelschap!  
En Fien voor dit leuke verslag. 

 
 
 

 3 - De toekomst             
 
Zaterdag 24 en zondag 25 september: Bernkastel EN zonsopgang in Parijs 
In Bernkastel verdedigen we zaterdag 24 september onze kleuren in de Moselpokal.  
In Parijs roeien we zondag 25 september de 30 km “zonsopgang op de Seine”.  
De peter voor beide activiteiten is Markus,  maak met hem dus de nodige afspraken rond deze evenementen. 
Bij deze een allerlaatste oproep voor de laatste plaatsen voor de regatta en overnachting in Bernkastel. Mail zo 
snel mogelijk naar fahlbusch.markus@gmail.com. 
Een deel van de deelnemers trekt daarna van Bernkastel naar Parijs. We hebben ondertussen daar boten 
kunnen huren, dus de boten hoeven niet mee naar Frankrijk. De deelnemers krijgen een aparte mailing van 
Markus over de ploegverdeling en andere praktische info. 
 
Zaterdag 1 oktober: Moordregatta 
Een leuke regatta voor jong en oud achter de Beekse Bergen in Tilburg.   
 
Zondag 20 november: de 27ste Suikerrace 
De Roosendaalse Roeivereniging organiseert op zondag 20 november 2016 hun 27ste  Suikerrace. De wedstrijd 
voert over een afstand van 7 km over de Roosendaalse Vliet. Onze jeugd heeft op deze roeiclub een 
schitterende avond beleefd op hun roeikamp: De Roosendaalse gastvrijheid is bij hen een begrip geworden. 
The OAR zou graag op hun uitnodiging voor de Suikerrace ingaan, mits voldoende animo natuurlijk. Ook hier 
wordt weer een wedstrijd met handicap voor alle boottypes (behalve skiff) geroeid, zoals in Visé.  
Zou je graag mee willen doen? Laat iets weten aan Yves of de andere trainers zodat we kunnen kijken of er 
voldoende interesse voor is. 
  

mailto:fahlbusch.markus@gmail.com
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 4 - Op de kalender            
 
 
 

 
 
 5 - Prikbord             
 
Roeikledij 
Er liggen nog altijd enkele bestelde stukken roeikledij 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. 
 
Hou je club proper 
We blijven jullie eraan herinneren: Laat geen lege flesjes slingeren, ruim je kledij op, leg alles terug waar je het 
vandaan haalde. Hang de handdoeken op de draad en gebruik deze die op de raad hangen alvorens nieuwe te 
nemen. Stop vuile handdoeken in de wasmand als ze droog zijn. Laat geen handdoeken op andere plaatsen 
slingeren. Alleen zo houden we onze club proper! 
 
 
  

Wedstrijd Maandelijkse activiteit 
Toertocht Fundraising/bekendheid/andere 
Training  Sportkamp/scholen     

Datum Activiteit Plaats Contactpersoon 
11-15 aug Toertocht Portugal Portugal Fred 
Za 20 aug Recreatieve regatta VRL? Of werk weekend?  Fred 
Za 20 aug Klusdag: hagen snoeien, club kuisen enz. Emblem Fred 
20-21 aug Havenfeesten Emblem  
27-28 aug Klusdag: loodsen demonteren Oelegem Fred 
27-28 aug Triatlon VTT  Fedrik/Markus 
Za 3 sep Triatlon KRSG Gent Fedrik 
8-11 sep WK Kopenhagen Kopenhagen Antje 
10-11 sep Drieluik Gent KRCG Gent Marc 
Za 24 sep Um den Grünen Moselpokal Bernkassel Markus 
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  
Zo 20 nov Suikerrace Roosendaal Yves 
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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 
fred.vanderweehe@telenet.be 

materiaalmeester 
secretaris 
overdag roeien op weekdagen 

Paul Joossens 
 

0498 419 252 penningmeester 

Sita Vreeling 0494 375 788 
sita.vreeling@gmail.com 

secretariaat 
PR 
website 
nieuwsbrief 

Deirdre Morael 0476 39 41 42 
deirdre@morael.be 

drakenboot 

Filip Joossens 
Fien De Winter 
 

0477 977 659 
0497 222 315 

Initiaties 
 

Fedrik Degrauwe 
Filip Joossens 
Markus Fahlbusch 
Marie De Winter  
Antje Hansmeier 
Yves Royackers 

0493 762 428 
0477 977 659 
0499 310 601 
0470 89 10 85 
0493 625 247 
0468 193 609 

Jeugdtrainers 
 
 

 

mailto:oar@live.be
mailto:fred.vanderweehe@pandora.be

