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NIEUWSBRIEF THE OAR – JUNI 2017 

 

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 
7 - Bijlagen 

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

 
Onze voorlopige vestiging op rechteroever naast de 

toekomstige bouwwerf 

 
De verhuis van onze club naar rechteroever, afscheid van de vestiging aan de Bollaakdijk nr. 2 

Een kleine maand geleden waren we aan het einde van ons 
Latijn. De verplichting om onze club, op de Bollaakdijk 2, te 
verlaten op 6 juni werd onherroepelijk. En dat terwijl we 
nog steeds niet aan het bouwen zijn aan de nieuwe club, 
waarvan de goedgekeurde bouwvergunning nog in de 
wachttijd van 30 dagen zit. 
Gelukkig konden we van Waterwegen en Zeekanaal NV 
naast onze toekomstige bouwwerf een bijkomende 
concessie bekomen, om de tijd te overbruggen dat de bouw 
klaar zou zijn. Op 14 dagen tijd bouwden we voorlopige 
botenrekken, kregen en plaatsten we een container om de 
riemen e.d. in op te bergen en zetten we werfhekken neer. 
We maaiden de dijk waar de steiger naartoe ging en het 

nieuw terrein. Op één week verhuisden we de steiger op het Netekanaal naar de rechteroever en kreeg deze 
gelijk een comfortabel betonpad als toegang. In het weekend van 3 en 4 juni was het dan zover en werd alles 
naar de andere oever verhuisd. Onze clubmascotte “de poes” bleef een beetje verweesd achter. Om 
praktische redenen is het gebruik van het toilet en het logboek voorlopig ook op de Bollaakdijk gebleven. De 
Bollaakdijk nr. 2 staat nu officieel te koop. 
 
Het is onnodig te vertellen dat de deadlines waarvoor we stonden, een stressvolle situatie creëerden, hoogst 
waarschijnlijk was dit duidelijk te zien aan mijn doen en verontschuldig ik mij vanuit het diepste van mijn hart 
als ik daardoor eens op iemands tenen getrapt heb. 
Het was inspirerend te zien hoe gans de club zich heeft ingezet om dit huzarenstukje mee rond te krijgen. 
Iedereen die naar vermogen meegeholpen heeft, van harte bedankt voor de betrokkenheid en inzet. Eveneens 
een bijzondere dank aan Heidi en Sander voor de inzet van kraanwagen, camion en machines. 
 
Fred 
  

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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Onze bouwplannen 
Na nog maar weer eens 10 dagen oponthoud tussen de goedkeuring van de bouwvergunning en het uithangen 
ervan, zal de realisatie van de vloerplaat pas na het bouwverlof gebeuren. Maar ondertussen kunnen we nu al 
wel al een min of meer definitieve planning opstellen die ons voldoende tijd geeft tijdens het bouwverlof, om 
klaar te zijn met de grondwerken, funderingen en rioleringen wanneer het verlof afgelopen is.  
 
Op 1 en 2 juli graven we de funderingssleuven voor het hoofdgebouw, op 3 juli worden deze met beton 
volgestort. Vervolgens wordt de ganse bouwzone afgegraven tot op +40 cm en laten we de materialen voor de 
riolen en Pidpaput leveren. We hebben dan 3 weken van het bouwverlof om rustig het ondergrondse netwerk 
klaar te leggen. De laatste week van het bouwverlof wordt 20 cm gebroken steenpuin door een aannemer 
opgevoerd en aangewalst als basis voor de betonplaat (met een beetje hulp van ons). Na het bouwverlof 
wordt de vloerplaat gegoten. Rond half augustus worden de hangars gezet die tegen begin september de 
boten al zouden moeten kunnen bergen. De afbouw van het clubhuis volgt hierop. 
 
Je kan er natuurlijk donder op zeggen dat we weer beroep moeten doen op onze vrijwilligers. Niet in grote 
aantallen, maximaal 2 à 3 man per dag. Voel je jezelf geroepen en kan je wat tijd maken? Een dagje of een 
halve dag helpen? Dan hoeft het niet te zwaar te zijn, want vele handen maken het werk lichter. Kan je tijd 
reserveren om te helpen? Spreek dan af met Fred of met de Heilige Greet, de bewaakster van het 
vrijwilligerswerk. 
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 1 - Nu en komende maand            
 
Trainingsmomenten voor de volgende maand 
 

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 

Training op het Netekanaal  
Op afspraak met Yves (WhatsApp-groep ochtendroeiers) 
Op afspraak, zie groep lijst met Fred (mail) 
Op afspraak, zie groep lijst met Fred (mail) 
Training op het Netekanaal  
Gewone training 
Gewone training 

 
• 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 (in de groep 
‘Ochtendroeiers’), dus als je hier interesse voor hebt, spreek Yves dan aan zodat je deelgenoot 
wordt van de WhatsApp en prachtige trainingen. 

 
Zondag 18 juni samen roeien met en bij RARC 
We zijn met zijn allen uitgenodigd bij RARC te Viersel om 9u30, wees op tijd! 

 
Zaterdag 24 juni: Lange afstandsregatta te Visé 
Suzanne heeft ons uitgenodigd voor de 10de jubileumregatta te Visé op de laatste zaterdag. De club is 
idyllisch gelegen op een eiland in de Maas tussen Maastricht en Luik, waar de rivier heel breed is. Het is een 
lange afstandswedstrijd in gelijk welk boottype waarbij een handicap gehanteerd wordt. Volgens die 
handicap start je samen met de andere ploegen van gelijke waarde. Wie eerst aankomt heeft gewonnen. Een 
best spannende wedstrijd met veel ploegen naast en door mekaar op een breed water. Na de wedstrijd is er 
een fantastische BBQ voorzien! (Breng geld mee voor de BBQ - € 14 p.p.!) 
Onze club gaat erheen met heel wat ploegen, ook gaan er enkele RARC-ers mee: 1 master dames C4x+, 1 
C4x+ masters mannen, 1 masters 4x, 1 jeugd M 4x+, 1 jeugd M 3x,  de mixte dubbel met Isa en Florence (van 
de RARC) en de dubbel van met Eveline en Eleonore van de RARC. 
 
Zaterdag 1 juli 2017: Recreatieve regatta  
Voor de liefhebbers is er de VRL recreantenregatta te Hazewinkel. Voor zij die willen deelnemen, zal gezorgd 
worden, maar er zal geen grote begeleiding mogelijk zijn omdat we die dag onze bouwwerken opstarten. 
Inschrijven kan je bij Fred. Ondanks het feit dat het recreatieve regatta genoemd wordt, moet je een A-licentie 
hebben (hiervoor moet je dus langs bij de dokter).  
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De uitnodiging: 

De Vlaamse Roeiliga nodigt je uit op 1 juli in Sport 
Vlaanderen Willebroek op haar recreatieve regatta. 
Aan deze wedstrijd over 4 kilometer met keerpunt 
kunnen ploegen in 2x, 2-, C2, C3, 4x en C4 deelnemen 
vanaf 17 jaar. Volgens boottype, gemiddelde leeftijd 
en geslacht worden handicaps opgelegd. 

Deze organisatie is een leuke wedstrijd waar geen 
wereldrecords in tijden, maar wel in roeiplezier 
worden gebroken.  

 
Na de wedstrijd is er barbecue in een The Boathouse 
met een prijsuitreiking. Inschrijvingen doe je via:  

brand.breyne@vlaamse-roeiliga.be. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 tot 5 juli: Sport-It kamp roeien 
Dit kamp wordt mede begeleid door onze trainer Filip en de jeugd van the OAR. Heb je nog vriendjes of familie 
die willen leren roeien? Laat ze contact op nemen met Bob via 03 488 47 74 (hij is bereikbaar tussen 19 en 21 
uur). 
 
 
 2  - Terugblik              
 
Zondag 14 mei: Regatta te Maubray samen met RARC 
Maubray, dat is die regatta waar iedereen langs de oever al BBQ-end zit te keuvelen terwijl jij alles uit de kast 
haalt met je ploeg of alleen om trachten eerst over de meet te komen.  
Ook dit jaar waren er heel wat ploegen die mee gingen om van dit concept te genieten, langs of op het water.  
Het weer was alvast fantastisch, een tweetraps BBQ maakte dat de vroege vogels op houtskool hun vlees 
bakten onder toezicht van het koksoog van Koen; hij werd na de middag afgelost door Bart die voor de 
gelegenheid de vlam in zijn gasbarbecue stak. De groenten, pasta, brood, … - door iedereen meegebracht - 
werden onderling verdeeld en het gebakken vlees schoof lekker naar binnen. 
 
Op roeivlak werd er ook goed gepresteerd: 

• Yves en Koen waren derde van acht. 
• Tijs en Nick roeiden zich naar een mooie tiende plaats. 

mailto:brand.breyne@vlaamse-roeiliga.be
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• Pelle zat in de top drie (derde plaats), Max zat op de elfde en Pepijn op de vijftiende plaats van de 35 

deelnemers. 
• Kobe VL, Tijs, Nick en Wout bleven vechten en eindigden op de vierde plaats. 
• Ook in dubbel overtuigden Pelle en Max en eindigden op de vier van dertien. 
• Isa was voorlaatste in de reeks, maar heeft onderweg wel even gezwommen. 
• De mixed Antwerpse acht (zowel man-vrouw, jong-ouder,  als OAR-RARC: Jeroen – Haig – Daniel – 

Kobe VL – Kobe VT – Koen – Antje – Ziggy en stuurmadam Marie) eindigde ook mooi derde van zes.  
We pakten ook de prijs voor de grootste variëteit in samenstelling. 
 

Het was een dagje genieten: lekker gegeten en goed geroeid.  Met dank aan de ouders van de jongeren (Koen 
voor het botentransport, Bart voor de bak, mama Nick voor logistieke tafelondersteuning). 
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Woensdag 17 mei: Nationale testdag 
Onder begeleiding van Fred trokken Pepijn, Max en Seppe naar de federale testdag georganiseerd door de VRL 
en de LFA. Het doel van deze testdag was om een gedetailleerd beeld te verkrijgen van onze volledige 
populatie 14-16 jarige roeiers. Dankzij de hulp van de vele aanwezige coaches konden alle testjes vlot 
afgenomen worden via een doorschuifsysteem voor de 7 verschillende groepjes. Er werden een aantal knappe 
resultaten geboekt. Onze roeiers zaten goed op of boven het gemiddelde. 
 

 
Foto's: KBR 

 
Zaterdag 20 mei: Triatlon voor de jeugd (14-jarigen en jonger) 
Onze deelname werd afgelast wegens te weinig interesse en vooral door de strijd geleverd in het vorige 
weekend in Maubray. 
 
Vrijdag 26 en zaterdag 27 mei 2017: Elfstedentocht 
Goed op weg naar onze 11de editie van de Friese Elfstedentocht; dit is onze vierde. Ook dit jaar ging the OAR 
de uitdaging aan om samen 207 km te doorstaan. 
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De teamsamenstelling verliep iets moeilijker aangezien er plots veel trouwfeesten gepland werden in dat 
verlengde weekend waardoor enkele toegezegde roeiers alsnog niet mee aan de riemen konden trekken.  
Bleven over: Ive, Filip, Stijn, Matthijs, Tobias, Koen, Wim en Yves. Godzijdank wou Fien even een oogje 
dichtknijpen naar haar studieboeken om ons door de toch wel soms smalle kanalen van het traject te loodsen 
en nam Greet de logistieke ondersteuning voor haar rekening.  Net zoals vorig jaar moest er veel geroeid 
worden. Iedereen bracht ongeveer een 70 km door in de voor de gelegenheid omgedoopte boot OAR Force 
One (ook gekend als de Jules d’Or), waarvan slechts een 15-tal km aan de stuurkoordjes. We hadden toch iets 
geleerd van vorig jaar, namelijk dat met een kleinere ploeg (normaal doe je dit met twaalf man/vrouw) er 
niet te hevig moest gestart worden. Doelstelling was het volledige traject uit te roeien en als het even kan 
voor de 34ste plaats (hier waren we vorig jaar gestrand).  
 

   
 
Het startschot klonk vrijdagavond om 20u in een zonovergoten Leeuwaarden.  Drie uur later was dankzij het 
schitterende weer de nacht nog altijd niet volledig donker en om 3u vond de volgende dag dat hij al mocht 
aanbreken.  We zagen een mooie zonsondergang in Dokkum tussen een megazwerm Noorse stormvogels en 
een prachtige rode bal boven het Slotermeer met een reiger die visarendallures tentoon spreidde. Kortere 
trajecten (tot maximum 10 km) maakten dat er ook kon genoten worden van de toch wel betoverende 
omgeving.  Tobias bracht zijn ijstijdkennis over op de roeiers, Fien taterde erop los, er werd (af)geteld van de 
toch wel ongeveer 20700 slagen die met de riemen moest gemaakt worden.  Aanmoedigingen langs de kant 
(ouders van Stijn), telefonisch en per WhatsApp voorkwamen dat de ogen dichtvielen en de motor in de boot 
zou stokken. 
 
Om 16u32 werd vermoedelijk slag 20700 door Wim en Yves in het water gestoken onder de finish-vlag bij een 
exotische temperatuur van rond de 30°C. De lekkere traditionele anijstaart in combinatie met de heerlijke 
afsluitende maaltijd, aangeboden door het organiserend comité, deden bij iedereen de ogen (verassend) snel 
dichtvallen in het naburige hotel. Iedereen heeft de klok rond geslapen. Om 8u lag onze vierde versie van de 
afgelopen Elfstedenroeimarathon tijdens het ontbijt al op de fileertafel. Wat was goed? Wat kan beter 
volgend jaar? Het werd duidelijk dat een vijfde The OAR-deelname (2018) was geboren.  
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Hoe zal de toekomst uitwijzen. Momenteel is er al sprake van een deelname door onze jeugdige roeiers (16 
jaar en iets ouder), een team dat het eens met zes wil proberen, het team met de voeten op de grond en 
misschien wel een damesteam. Het was schitterend om zien hoe iedereen met de glimlach in The OAR Force 
One kroop en zich langzaam (maar zeker) leeg roeide. Echt genieten. Knap werk, knap team. 
 
Uiteraard nog wat extra sfeerbeelden: 
 

  
 

   
 
Zondag 11 juni: Toertocht Vlaamse Roeiliga van Geraardsbergen naar Denderleeuw 
Geraardsbergen/Denderleeuw, een prachtige streek met idyllische oevers, landschappen en bossen, zoals het 
er 100 jaar geleden ook moest uitgezien hebben. Mooi weer dat iedereen een kleurtje gaf en met een licht 
koel briesje, de ideale omstandigheden voor een toertocht. Een parkoers met 2 sluizen die ons - tegen de 
traditie in - heel vlot versasten. Het was ook weer eens heel aangenaam onze vrienden van de andere clubs te 
ontmoeten en er samen mee op te trekken. 
De door VRL, in het bijzonder Brand Breyne, georganiseerde toertocht met maar liefst 17 ploegen met 
entourage, zo'n 80 man of meer, was een uitzonderlijke ervaring waarover iedereen het eens was. 
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In het bijzonder danken wij Brand die zijn middagmaal oversloeg om onze reserveriemen op te halen aan de 
aankomst. Op de foto zie je waarom. We zijn er nu van overtuigd dat onze dames, wanneer ze de volgende 
keer de riemen voor een CX4 klaarleggen, tot 8 gaan tellen. Niet alleen bij het laden, maar ook bij het vertrek 
vóór de botenwagen vertrokken is. De dag werd afgesloten op een mooi terrasje aan het water waar de 
plaatselijke bieren, Witkap en Geuze, goed gesmaakt werden. 
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 3 - De toekomst             
 
31 juli t.e.m. 4 augustus: Roeikamp 

Na het succes van het laatste (natte) roeikamp van de zomer van 
2016 willen wij er ook dit jaar op uittrekken om andere 
internationale wateren te verkennen. Na Nederland is het de 
beurt aan het fijne Duitsland, waar we de Ruhr tussen Herdecke 
(dicht bij Dortmund) en Essen per boot gaan afvaren. 
Het stukje Ruhr dat we voor ogen hebben ligt op 2,5 uur rijden 
van Antwerpen en is een rustige rivier die grotendeels midden 
door een natuurgebied loopt en met weinig, en op grote 
stukken zelfs geen scheepvaart; ideaal dus voor een 
toerroeikamp met kinderen. We roeien van roeiclub naar 
roeiclub, waar we ook telkens zullen overnachten. De tochten 
gaan van 20 tot 30 km per dag (eerste dag is een opwarmertje 
van 10 km). De energievoorziening wordt ook dit jaar voorzien 
door de geweldige kookouders van 2016 (Greet en Koen), 
uitgebreid met de ouders van Lars en Inez (Kris en Inge). Bagage 
wordt per auto vervoerd en Duitstalige reisbegeleiding is 
eveneens aanwezig.  

Heb je zin om mee te gaan? Dan kan je inschrijven door een mailtje te sturen naar oar@live.be en jouw naam 
op te geven met de vermelding: toerroeikamp 2017. Kostprijs voor deze vijfdaagse tocht is 200 euro, die je kan 
overschrijven naar de rekening van the OAR. 
 
10 t.e.m. 13 augustus: Toertocht op de Mondegorivier te Portugal 
Deze tocht werd gekozen als grote meerdaagse voor dit jaar. Reeds toegezegd: Fred, Greet en Koen, Leen, 
(Suzanne van Visé), Marie, Fien, Isa, Max, Jan Hoet, Luc Delaet, Marc E  + 4 compagnons waaronder Ludo. Wil 
je nog mee? Er zijn misschien nog enkele plaatsen als je snel bent. Het inschrijvingsformulier vind je in de 
bijlage van de nieuwsbrief van januari. 
 
6 t.e.m. 10 september: WK master te Bled 
Langzaam begint het bij de meeste gegadigden te dagen dat het najaar ingezet wordt met een 
wereldkampioenschap. 1 km knallen in Bled. Om voldoende gericht te trainen, willen we weten wie wat wil 
roeien. Ploegen krijgen vaste vorm.  Wil je erbij zijn? Laat dan nog iets weten. Kwestie van de trainingen niet te 
missen. 
Hier is een WhatsApp-groep actief. Als je nog niet in de groep zit, laat even iets weten aan Antje, die de groep 
beheert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Oar@live.be
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 4 - Op de kalender            
 
 
 
 
 

Wat? Wanneer? Peter 
Visé 24/06 Fred 
Sport-it kamp 3-7/07 Marie / Filip 
Clubkampioenschap + BBQ + botendoop 21/07 Yves / Sharan 
Roeikamp OAR op de Ruhr (Duitsland) 31/07 – 5/08 Antje 
Toertocht Portugal 10t/m 13 Augustus Fred 
Klusdag (boten/lokalen/plein) Zaterdag 26/08 Fred 
Jeugdtriatlon KRSG 02/09 Fedrik 
WK Masters te Bled 6-10/09 Yves / Antje / Markus 
BK lange boten 23-24/09 Fedrik 
Bernkastel 23/09 of 30/09 Markus / Sharan 
Moordregatta 30/09 of 7/10 Yves / Marie 
Klusdag (winteropkuis) Zaterdag 28/10 Fred 
Clubavond 04/11 Fred / Yves 
Suikerrace 19/11 Filip 
Elke derde zondag van de maand: samen roeien met de RARC in Emblem of Viersel (onder voorbehoud 
van wijzigingen). 

 
 
 5 - Prikbord             
 
Toezicht voorlopige vestiging The OAR en de Bollaakdijk 
Omdat de boten nu buiten slapen (weliswaar achter hekken) op een plek waar veel jeugd komt zwemmen, 
vragen we alle leden die er langs komen of in de buurt zijn, eens een kijkje te nemen of alles in orde is. 
Hetzelfde geldt voor onze oude vestiging aan de Bollaakdijk. Hierbij moeten we eveneens opmerken dat de 
jeugd buiten de trainingsuren zich geen toegang mag verschaffen en zeker geen niet-leden mag toelaten op 
het eigendom. Ernstige disciplinaire maatregelen zullen genomen worden indien dit voorvalt.  
Als de jeugd op de Bollaakdijk nog wil gebruik maken van het chalet, moeten zij toestemming vragen aan Fred 
of Greet Van Erk zodat toezicht mogelijk wordt. 
In geval van onregelmatigheden zouden we graag hebben dat je Fred belt op 0475 71 17 89. 
 
Boten en materiaal in en rond de container 
De container is min of meer ingericht, daarom let even op: neem je iets weg, leg het op de zelfde plaats terug. 
Waar alles moet komen, staat op de wanden van de container geschreven. 
 

• De koppelriemen moet je per twee of vier stuks kruisen, het blad naar de achterzijde en naar de 
voorzijde dan passen de riemen in de haken. 

• Leg de riemen altijd met de etiketten naar je toe (in het zicht). 
• Er staat een vuilbak aan de kaai: gooi daar je vuil lege flesjes e.d. in. 

 

Wedstrijd Jaarlijkse activiteit 
Toertocht Fundraising/bekendheid/andere 
Training (alternatief) Sportkamp/scholen 
Klusdag op club  
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• Rondslingerende kledij, hervulbare flessen, ... worden binnen de drie dagen verwijderd. (Kijk ook eens 

of er nog kledij van je rondslingert op het oude clubhuis!) 
• Zorg dat de boten correct gebonden zijn en zeker en gespen tegen de romp aan. 
• Tot slot: altijd de poorten dicht als je op het water bent! 

 
Roeikledij 
Wil je nog roeikledij? De club heeft een beperkte voorraad bijgekocht, vraag aan onze materiaalbestuur Fred 
of je nog kan bekomen wat je nodig hebt. 
 
Foto's @ Flickr 

Op zoek naar foto's van The OAR? We hebben heel wat albums met onze activiteiten op onze 
Flickr account gezet, van 2012 tot nu! 
Nieuwsgierig? https://www.flickr.com/photos/139396896@N06/albums. Heb jij nog foto's van 
ons clubgebeuren? En in hoge resolutie? Je mag ze via WeTransfer naar oar@live.be sturen. 
Alvast bedankt! 

 
WhatsApp: een snelle manier om op de hoogte te blijven van wat er op de club gebeurt 
WhatsApp: hoe loopt het? Zoals de meeste al hebben gemerkt is The Oarsome Rowers als WhatsApp-groep 
gelanceerd: velen hebben een uitnodiging gekregen om hiervan deel uit te maken. Deze groep is gemaakt om 
snel meldingen door te geven aan alle leden (en ouders) over lopende zaken, voorvallen, slechte 
weersomstandigheden, dringende bouwperikelen, vragen rond trainingen, … maar NIET om aparte 
roeimomenten (anders dan de reguliere trainingen) onderling te organiseren. Hiervoor hebben we andere 
groepen: 

• De ochtendroeiers: voor die mensen die graag op een ander moment zouden roeien vanwege 
werkomstandigheden, onverwacht schoon weer, een zes-urensessie, … (beheerder: Yves, Filip, Antje) 
 

Andere groepen bestaan ook reeds (eerder evenementsgewijs): 
• WK Bled: voor de masters die zich hebben opgegeven als deelnemer voor het WK te Slovenië 

(beheerder: Antje) 
 
Daarnaast bestaat er nog een groep voor de trainers. 
Bovenstaande vraagt nog altijd natuurlijk dat je een slimme telefoon (lees: smartphone) hebt om hier mee op 
de hoogte van te kunnen blijven. Dit is uiteraard geen verplichting om een smartphone te kopen als je die nog 
niet moest hebben. De traditionele communicatiewegen (spraak, GSM, mail, nieuwsbrief) blijven we natuurlijk 
ook nog gebruiken.  
Merk je dat je niet in een groep zit en er toch wil bij horen? Laat dan even iets weten aan de ‘administrator’ 
van de groep.  Hij/zij kan je eraan toevoegen. 
 
Rijksregisternummer 
Het nieuw decreet op sportfederaties is sinds 1/01/2017 van kracht. Voor de ledenadministratie houdt dit 
concreet in dat Sport Vlaanderen vanaf 1/01/2017 verwacht dat alle leden die opgegeven worden, ook hun 
rijksregisternummer doorgeven.  Dan kan de federatie subsidies blijven geven aan de leden. Daarom een 
oproep aan iedereen om dit door te door het door te mailen aan Filip of oar@live.be. Van de werkende leden 
hebben we uiteraard al deze gegevens. 
 
Zie dat de Poef niet Pffft zegt 
We hebben een schitterend eenvoudig en gemakkelijk Poef-systeem dat goed werkt als iedereen regelmatig 
zijn rekeningen betaalt. Vandaar de warme oproep om dit eerlijk te blijven gebruiken en tijdig je rekening te 
betalen. Alvast bedankt om dit zo te houden. 
 

mailto:Oar@live.be
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 6 - Contact info             
 
WIE? HOE? WAT? 
Algemeen 
 

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

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 

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

0477 977 659 
0499 310 601 
0468 193 609 
0049 151 422 623 89 
0493 625 247 
0497 222 315 
0496 786 875 
0493 762 428 

Trainers en coaches 
 
 
 
 
 
Afwezig tot eind juni 

 
 7 - Bijlagen              
 

• Recreatieve regatta 1 juli 2017 

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

