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NIEUWSBRIEF THE OAR – JULI 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 

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

 
De eerste spadesteek aan de nieuwe club: 

 het graven van de sleuven voor de fundering. 

 
Onze bouwwerf voor het nieuwe clubhuis en botenloods: Niet te geloven, maar toch het was waar 
Waterwegen en Zeekanaal nv, onze concessiegever en aanvrager van de bouwvergunning, de gemeente Ranst 
en Ruimte Vlaanderen werden op vrijdag 30 juni gedaagd voor de Hoge Raad voor Vergunningsbetwistingen. 
Door één persoon uit Emblem was een verzoekschrift ingediend tot vernietiging van de bouwvergunning met 
vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid. Uiterst dringend, ja man, dat was snel, twee 
werkdagen later werd de hoorzitting gehouden te Brussel, wou je gaan, moest je uitgenodigd zijn en een 
gestructureerd verweer neerleggen én een waarborg van 100 euro betalen. 
W&Z en RV stuurden elk een advocaat en heel opmerkelijk ook voor de gemeente Ranst, mijn hoed af, hoor.  
Vrijdag werd de hoorzitting betekend en maandag werd ze gehouden. Die maandag morgen kwam de 
gemeentesecretaris vroeger uit verlof om de documenten op te stellen, betaalde hij de 100 euro en riep hij het 
college op. Het college kwam diezelfde morgen nog bijeen om Jef Verhaegen aan te stellen als 
vertegenwoordiger.  
Al onze partners in het dossier bij de overheid hadden zich gemobiliseerd om hun werk te verdedigen want 
voor hen was het ook een proces van jaren geweest om minutieus uit te zoeken wat kon en niet kon. We 
kunnen niet anders dan alle betrokkenen hiervoor heel dankbaar zijn. Maar daar had je het natuurlijk weer: na 
5,5 jaar was het nog niet genoeg geweest. De planning voor de start van de bouw in de laatste week voor het 
bouwverlof was voor niets geweest. Alle vrijwilligers die met de werkhandschoenen aan klaarstonden om die 
dinsdag te beginnen, kregen te horen dat we moesten wachten op de uitspraak van de Hoge Raad.  
Na een week ernstig stressen kwam op vrijdag 6 juli het verdikt: de aanvraag om uiterst dringende redenen 
was verworpen. Op het weekend van 8 juli was het dan zover: met de eerste spadesteek begonnen we er aan, 
maar het was geen echte vreugdetafereel, deze laatste druppel was er te veel aan geweest. Na dit oponthoud 
hopen we toch nog een planning te kunnen realiseren waarbij we op half september de boten toch al binnen 
kunnen bergen. 
Jammer dat het allemaal zo gek moest verlopen in aanloop naar de verhuis en de bouwvergunning. Dat 
daardoor de boten nu buiten moeten slapen ... Met de voorbij hittegolf is er behoorlijk wat schade gekomen 
aan de vier houten boten die we nog hebben en koesteren omdat ze al zo oud en waardevol zijn. De realiteit is 
nu dat we aan het bouwen zijn! Kijk je agenda erop na en vind je wat tijd om te helpen, geef het door aan Fred 
of aan Greet, die de planning van het vrijwilligerswerk bijhoudt. Alvast bedankt! 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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  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. 

 
Vrijdag 21 juli: ons clubkampioenschap en aansluitende BBQ bij het badhuis 
Laat je even weten of je er bij kan zijn of niet? En met hoeveel personen je naar de BBQ komt. Zowel voor het 
clubkampioenschap als voor de aansluitende BBQ. Stuur een mailtje naar oar@live.be. 
 
Het programma voor de dag ziet er als volgt uit: 
 
 09u15  verzamelen aan de club. 
 09u30  start clubkampioenschap  
 12u30  einde van het clubkampioenschap 
 14u00  start BBQ (bij het badhuis) 
 17u00   afronding 
 
Voor de barbecue wordt 20 euro gevraagd voor een volwassene en 12 euro voor een jongere tot 12 jaar. 
En zoals reeds aangegeven gaat deze door bij het Badhuis. 
 
Op maandag avond 31 juli zal er geen training voorzien worden! 
De meeste mensen die regelmatig komen op maandagavond zijn op jeugdkamp of met vakantie. Mensen die 
onbegeleid willen komen, kunnen dat zoals op andere momenten na overleg met de trainers. 
 
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. 
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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. 
Op zondag 25 juni gingen en groep onder leiding van Antje en 
Yves met de kookouders Greet en Koen al eens poolhoogte nemen ter plaatse om alles perfect voor te 
bereiden. Deze week sturen we ook een e-mail met uitgebreidere informatie aan de deelnemers. 
 
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 en vriendin 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. 

 
 
 
 2  - Terugblik              
 
Zondag 18 juni: samen roeien met en bij de RARC 

Met zijn allen waren we 
uitgenodigd bij de RARC te Viersel, 
wegens de examenperiode was 
weinig of geen jeugd. De categorie 
niet-student was evenwel goed 
vertegenwoordigd. Je kreeg het 
gevoel dat de Spaanse armada te 
water was, één acht inbegrepen.  
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:Oar@live.be
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Zaterdag 24 juni: Lange afstandsregatta te Visé 
Suzanne had ons uitgenodigd voor de 10de jubileumregatta van haar club te Visé. 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.  
 

  
 
Het was gelukkig één van de eerste koele dagen na de hittegolf,  's middags bij het proberen was het winderig 
met grote golven, maar tijdens de wedstrijd luwde de wind en toen het bijna tijd was voor de BBQ, was het 
water glad. Onze ploegen deden het allemaal uitstekend zie bijgevoegde uitslagen.  
De ploeg met Yves, Daniël, Koen en Filip op slag haalde zo'n dertigtal ploegen in en had de beste tijd maar 
was door de handicap toch niet de eerste. Er zijn goede en minder goede handicaps, dat moet je erbij nemen. 
Zo hadden de junioren CX3 met Seppe Thijs en Nic een zware handicap en werden ze nog even geblokkeerd 
aan de boei in de bocht door de eigen Cx4+ jeugdploeg, die het tussen haakjes ook heel erg goed deed.  
Onze Master C4+ mannen leverden een verwoede strijd om Eveline en Eleonore van de RARC achter zich te 
houden maar die dubbel gaf geen krimp en werd 12de van de 46 ploegen.  
Onze dames Cx4+ miste de bocht en moest terugkeren om de boei te ronden maar kwam toch ergens in de 
helft van alle in de ploegen over de meet. Geen enkele ploeg deed het slecht en waren zeker niet bij de 
laatste. 
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En dan waren daar natuurlijk nog Isa en Florence, die eindigden op de tweede plaats op 100 meter achter de 
winnaar en maakten een fantastische wedstrijd. Vanop het balkon hadden we een uitstekend zicht op de 
aankomende ploegen en al onze ploegen slaagden er in om op de meet nog wel een ander ploeg te strikken. 
Van karakter gesproken. Met de prijsuitreiking kreeg iedereen een medaille in de vorm van een gegraveerde 
10/11 sleutel, Isa en Flo kregen een mooie beker. Tijdens de prijsuitreiking ontmoete het hondje van Greet en 
Koen 'den Berre' zijn grote liefde in de kring voor de roeiers. Een hartverwarmend tafereel omdat 'den Berre' 
bleef aandringen ondanks het feit dat hij wat kortere pootje had dan zijn lief. Omdat alle laureaten en 
sympathisanten op de prijsuitreiking gelijk een aanzwellende tsunami begonnen te lachen, heeft de 
burgemeester van Visé zijn speech even moeten staken en aanpassen. 
En dan de BBQ met o.a. enorme steaks, één van de beste de beste barbecues die ik ooit had, het kon niet op. 
Deze regatta is echt een aanrader om met alle geledingen van de club aan te doen. (Met dank aan Fred voor 
het verslag.) 
 
Meer foto's vind je op onze Flickr-account: 
https://www.flickr.com/photos/139396896@N06/albums/72157683526814864. De uitslagen kan je trouwens 
hier vinden: http://www.rowing.be/joomla/images/2017/uitslagen/2017-06-24rcnvhan.pdf. 
 
Zaterdag 1 juli 2017: Recreatieve regatta 
We hadden die dag het uitzetten van de omheining ronde werf en het uitpalen van de gebouwen gepland. En 
toen moesten we stoppen vanwege de schorsingsaanvraag van de dag daarvoor. Er was daarom geen planning 
gemaakt en er werden ook geen individuele ploegen gevormd die op zelfstandige basis wilden gaan. 
 
2 tot 5 juli: Sport-It kamp roeien 
Het is al 20 jaar dat Sport-it sportkampen organiseert voor kinderen tijdens de zomervakantie. Al enkele jaren 
werken we met hen samen om een roei- en omnisport kamp te organiseren. Dit jaar kwamen 11 kinderen van 
de roeisport en onze club proeven. Er waren 3 kinderen die al voor de 2e keer kwamen en er was zelfs iemand 
uit Zuid-Afrika gekomen. Maandag begonnen we met enkele spelletjes en drakenbootvaren. Ook kwam de 
Gazet van Antwerpen langs die op 10 juli een artikel over onze club en het sportkamp publiceerde. Dinsdag 
begonnen we de dag met zwemmen. In de 
namiddag legden we de roeiplanken op het 
water waarna iedereen voor de eerste keer 
op het water ging om eens te roeien.  
We werkten de volgende dagen verder met 
technische oefeningen en we begonnen in 
ploeg te roeien.  Ondertussen wisselden we 
het roeien regelmatig af met omnisporten 
en gaven enkele begeleiders af en toe het 
goede voorbeeld. Vrijdag, in de voormiddag, 
deden we wedstrijdjes in ploeg om te 
bepalen wie er in de namiddag in welke ploegen zou roeien in de finales. Uiteindelijk won de ploeg van Seppe, 
Joppe, Miguel en Ruth die gestuurd werden door Max.  
Het goede weer heeft zeker geholpen om dit weer een leuk kamp te maken. Maar de hulp van Fien, Marie, 
Gerline, Casper, Maarten, Seppe, Max, Isa, Evelien en Inez was hiervoor ook zeker een heel belangrijke factor.  
Bedankt iedereen! (Met dank aan Filip voor het verslag.) 

https://www.flickr.com/photos/139396896@N06/albums/72157683526814864
http://www.rowing.be/joomla/images/2017/uitslagen/2017-06-24rcnvhan.pdf
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Meer foto’s staan hier: 
https://www.flickr.com/photos/139396896@N06/albums/72157686209086756 
https://sportit.smugmug.com/Zomer-2017/3-tot-7-juli/Roeien-OAR-Emblem/ 

 
Zondag 16 juli hebben wij de roeiers en roeisters van de RARC te gast 
Vandaag we samen met de RARC een 8, een 5, een 4, 2 dubbels en een skiff op het water. De weergoden 
hadden er geen zin in vandaag: het miezerde. Hieronder vind je enkele sfeerbeelden:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 3 - De toekomst             
 
Voor de jeugd zijn er nog twee triatlons gepland op 2 september te Gent en op 16 september te Oostende 
Laat zeker weten of je interesse hebt om mee te doen of mee te gaan supporteren. Bij voldoende interesse 
zullen we zeker gaan. Geef je op bij één van de trainers! 
 
6 t.e.m. 10 september: WK master te Bled 
De ploegen beginnen vorm te krijgen, er is ook een masters acht in de maakt versterkt met een Hongaarse 
vriend van Daniel. Peter klomp heeft aangeboden de boeten te vervoeren. 
Wil je alsnog mee gaan? Sluit dan NU aan met de Whatsappgroep, meer info bij Antje en Yves. 
 

https://www.flickr.com/photos/139396896@N06/albums/72157686209086756
https://sportit.smugmug.com/Zomer-2017/3-tot-7-juli/Roeien-OAR-Emblem/
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Zaterdag 30 september: Bernkastel 
Bernkastel wordt dit jaar wegens de uitgelopen planning aan de bouw geschrapt. We verleggen de focus voor 
een stuk naar het BK lange boten op 23 en 24 september. 
 
 
 4 - Op de kalender            
 
 
 
 
 

Wat? Wanneer? Peter 
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 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. 
In geval van onregelmatigheden zouden we graag hebben dat je Fred belt op 0475 71 17 89. 
 
Roeitip: feathering 
Hier nog een interessante video over het correct draaien van de riemen: 
http://www.decentrowing.com/3343-how-to-feather-correctly.html 
 
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). 

Wedstrijd Jaarlijkse activiteit 
Toertocht Fundraising/bekendheid/andere 
Training (alternatief) Sportkamp/scholen 
Klusdag op club  
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• Er staat een vuilbak aan de kaai: gooi daar je vuil lege flesjes e.d. in. 
• 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! 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
 
 
 
 

 

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

