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Stap mee in de boot van de Open Antwerpse Roeiverening (The Oar vzw)! Na een zoektocht van 
meer dan 5 jaar kunnen we een nieuwe volwaardige watersportclub bouwen aan de oever van het 
Netekanaal aan de kade te Emblem. Om de financiering te bekostigen kan iedereen zijn steentje 
bijdragen via een crowdfunding of door in te tekenen op een obligatielening. 
 
In 2011 ontstond The Oar uit de Royal Antwerp Rowing Club (Wijnegem) omdat het roeien op het 
Albertkanaal door de toegenomen scheepvaart te gevaarlijk is geworden. The Oar vestigde zich op 
de Bollaakdijk in Emblem. Op het Netekanaal kan iedereen zen worden op het water, ieder op zijn 
niveau.  
Ondertussen kan de vereniging buigen op 140 roeiende leden die soms van heel ver komen om hun 
conditie op een aangename manier te verbeteren of op peil trachten te houden. The Oar staat 
open voor alle categorieën van de roeisport van laagdrempelige recreatief roeien, naar het 
toervaren in binnen- en buitenland, het sportroeien (om de conditie op peil te houden) tot 
nationaal en internationaal competitieroeien. Ook bieden ze als enige club in België het 
drakenbootvaren aan. Ze bouwden een goede samenwerking uit met de sportdienst van Ranst en 
de scholen in de regio en organiseren ze sportkampen. Ze kregen daarom van Sport Vlaanderen en 
de Vlaamse Roeiliga (VRL) al verscheidene jaren de 4-sterren trofee voor de jeugdsportwerking.  
 
Gezien de huidige vestiging in beschermd natuurgebied is gelegen en daarnaast door de gestage 
groei van de club ze ook te klein aan het worden is, biedt de nieuwe locatie aan overzijde van het 
Netekanaal gelukkig een beter alternatief. "Op de Netekanaalkaai hebben we ten minste 
voldoende ruimte voor de stalling van onze armada, een indoorroeiruimte, een botenherstelplaats, 
cafetaria, en buitenterras langs het water.  Met deze nieuwe infrastructuur is het pad geëffend om 
alle roei(st)ers, van recreatie tot internationaal competitieroeier, optimaal te kunnen begeleiden 
naar hun persoonlijke doelen,” aldus clubsecretaris Fred Van der Weehe.  
 
"Zonder onze leden/vrijwilligers bestond The Oar niet. Hun persoonlijke en sociale ontwikkeling is 
gelijk de bestaansreden van onze vereniging. Deze sociale structuur van betrokkenheid maakt dat 
iedereen zich snel thuis voelt in The Oar. Een fantastische win-winsituatie voor de leden en de 
gemeenschap. We bouwen ons nieuwe clubhuis met en door hen. 
Intekenen op de obligatielening, uitgegeven onder pari, of steunen via de crowdfunding (waarbij 
o.a. een drakenbootsessie zit) zijn mogelijke manieren waarin je ons een boost vooruit kan geven. 
Op de website www.the-oar.be vind je de volledige uitleg over onze crowdfunding en de 
obligatielening.” 
 
Het project van het nieuwe clubhuis zou nooit tot stand zijn gekomen zonder de hulp van de 
gemeente Ranst, Administratie Natuur en Bos (ANB), Ruimte Vlaanderen, Waterwegen en 
Zeekanaal NV, Sport Vlaanderen - dienst infrastructuur, gedeputeerde Rik Röttger en ook onze 
gouverneur Kathy Berckx die de Vlaamse Milieu Maatschappij, afdeling Netebekken secretariaat, de 
opdracht gaf het dossier te begeleiden. We danken ook architect Steven Magnus uit Kessel, 
ATB/Baken NV uit Broechem, Frisomat NV uit Wijnegem, De Olifant - verven en pleisters uit 
Wommelgem, Skipiste Aspen uit Wilrijk en de vaste sponsors en leden die ons onbaatzuchtig soms 
zeer substantiële steun verlenen bij de realisatie van het project.  
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