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Deze nieuwsbrief en meer online: 
www.ikwilroeien.be/nieuws. 
 
 
 
 
 
 

Vers van de pers! 
 
Vanavond was het gemeenteraad, op zich niet zo’n spectaculair nieuws, ware het niet dat daar GROEN LICHT gegeven 
werd voor onze nieuwe vestiging ongeveer op de oorspronkelijke plaats in de spie! De leden die zich opgaven voor de 
bouwcommissie mogen dus binnenkort in actie schieten. 
Met dank en felicitaties aan alle OAR medewerkers en bestuursleden voor het vele lobbywerk en de uren gestoken in 
het lokaal bekendmaken van onze club. Het is nu aan ons om deze nieuwe mogelijkheid 100% te benutten. 
 
 

1 - Terugblik 

 
Deze (letterlijk) rondhangende jeugd-van-tegenwoordig is een testje aan het doen in het kader van de persoonlijke 
evaluatie van het winterprogramma in de zaal (vergelijking begin/einde van de winter): 
uiteraard werden hier persoonlijke records gebroken! 
 

Paasactie: bloemen + paaseieren 
De bloemetjes zijn op, maar er zijn nog enkele zakken paaseitjes te koop in het clubhuis, dus als je deze week nog 
langskomt: pak er 1 mee en zorg zo mee voor de financiële gezondheid van The OAR! Bij deze alvast onze hartelijke 
dank aan alle (ver)kopers! De resultaten van deze actie krijgt u in onze volgende nieuwsbrief. 

http://www.ikwilroeien.be/nieuws
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Dinsdag 18 maart: scholen ergometerproject @ Het Loo (tot 27 maart) 
Net zoals vorig jaar kregen we in maart weer de 5de en 6de 
leerjaren van de lagere scholen van Emblem, Broechem, 
Oelegem en Kessel-statie op bezoek voor initiatiesessies 
ergometer-roeien in de sportzaal Het Loo, ons door de 
gemeente Ranst beschikbaar gesteld. 
Er was weer er een enorm enthousiasme onder de 
deelnemende klassen en er werd een klassement opgesteld 
met zowel individuele als groepsprestaties van de jonge 
atleten. Dit zal eerstdaags op onze website verschijnen. 
 
 
 
 
 
 

Zaterdag 22 maart: werkdag @ Bollaakdijk 
De poorten die door Fred en Ludo pas gerestaureerd waren, werden geschilderd, 2 boten werden gesimoniseerd en er 
werden nieuwe afstandspaaltjes gemaakt en langs het kanaal geplaatst door Winther en de jongste roei(st)ers. 
De belangrijkste klus was echter het tuinhuis uitmesten en voorbereiden voor restauratie, met dank aan Heidi voor 
het gebruik van de camionette zodat we naar het containerpark konden rijden.  
Dank vanwege het bestuur aan alle helpende handen! 
 

Zaterdag 29 maart om 19u30: bowling @ Thunderball in Zoersel  
Met 27 balkunstenaars gingen we naar Thunderball in Zoersel om het einde van 
ons winterseizoen te vieren. Een leuke mix van jong en oud was het, en na veel 
strikes en spares, pech en meeval, spectaculaire tricks en dwaze worpen bleek 
iedereen zich danig geamuseerd te hebben! Bij de beste bowlers waren onder 
andere Yves, Gerline, Simon (RARC) en Karen. Prijs voor de beste mop van de 
avond gaat naar Marie en Karen: de eerste clubleden in onze geschiedenis die 
een auto kunnen laten verdwijnen! 
 

Zondag 30 maart: verenigingsbeurs @ Den Boomgaard, Broechem 
Op 30 maart hielden wij ons clubkampioenschap ergometer-roeien op de verenigingenbeurs van Ranst in zaal Den 
Boomgaard in Broechem. Door het goede weer was de publieke belangstelling eerder aan de lage kant (en was 
iedereen ‘s morgens ook al komen roeien op het water), toch was er nog een representatieve groep die voor elke 
categorie van roeiers als het ware een finale roeide over 500m. 
De wedstrijden werden schitterend georganiseerd en gecoacht door Winther, waardoor The OAR weer eens op de 
kaart van het verenigingsleven van de gemeente werd gezet. 

 
Onze indOAR champions: 
bij de dames is dat  Marie met 1:53 
bij de heren is dat  Winther met 1:27 
bij de junioren is dat Seppe!  
 
De coole medailles werden geleverd door de recent opgerichte 
creatieve afdeling Fedrik, Seppe en Max, in samenwerking met de lokale 
handwerkvereniging. 
 
Chapeau! 
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Maandag 14 tot woensdag 16 april: paasstage @ Bollaakdijk 
12 (en op woensdag zelfs 13) competitieroeiers kwamen voor een inspannende stage: 2x roeien per dag, pittige 
trainingen en technische oefeningen, maar vooral veel wedstrijdvoorbereiding om het komende Belgische 
Kampioenschap (26 en 27 april) voor te bereiden.  
Met superveel inzet en concentratie op het water was het weer een fijne driedaagse. Het niveau van onze roeiers ging 
ook alweer een paar stappen omhoog. Sterk werk, jongens en meisjes! Brecht, Seppe, Max, Lennart, Eline, Rik, Ziggy, 
Timon, Maarten, Finlay, Marie, Chara en Gerline: toproeiers in wording, een dikke proficiat van jullie trotse trainer! 
Afronden deden we met een spelletje Buske-Stamp en een after-training-barbecue.  
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2 – Nu en komende maand 

Trainingen @ Bollaakdijk 
Maandag 18u00 Vanaf 21 april 

Woensdag 18u30 Loopt al 

Zaterdag 09u30 Loopt al 

Zondag 09u30 Loopt al 

Uiteraard kan iedereen die graag buiten deze uren roeit steeds met Fred of een trainer afspreken. 

Zaterdag 19 april: klusdag @ Bollaakdijk 
Meer info op het prikbord hieronder. 

Zaterdag 26 en zondag 27 april: Belgisch kampioenschap @ Hazewinkel 
Winther coördineert de deelnames van: 

 In dubbel: Yves & Markus, Johan & Sharan, Marie & Gerline, Seppe & Max, Brecht & Rik, Timon & Ziggy 

 In skiff: Finlay, Ziggy, Timon, Lennart, Eline, Gerline. 

We nemen deel met een grote groep jongeren en 4 masters. Allen trainden ze deze hele winter hard om er hier te 
kunnen staan, dus aan alle supporters: kom onze junioren en masters aanmoedigen in Hazewinkel! 
OPGELET: tijdens dit weekend zijn er geen trainingen op de Bollaakdijk omdat trainers en supporters in Hazewinkel 

zitten. Recreatief roeien is wel mogelijk uiteraard. 

Zaterdag 3 mei: duathlon Gent (tot/met 16j) 
Fedrik heeft inschrijvingen genoteerd voor Brecht, Ziggy, Max en Seppe (+ misschien Lennert en Rik?). 
Eline, Timon en Marius kunnen nog versterking gebruiken in hun supportersteam. 

Zondag 4 mei: Bollentocht @ Het Spaarne, Haarlem (NL) 
Op zaterdag is het de ‘internationale’ Bollentocht, maar omdat die al volzet is, gaan we met de Nederlandse teams 
mee op zondag in C4. Charlotte, Karen, Markus, Mat, Fred en Sharan vormen samen een ploeg met nog 1 iemand op 
de fiets als begeleider/wissel. We zullen proberen vroeg te starten zodat we in de namiddag in de stad het 
bloemencorso nog kunnen gaan zien en een hapje eten voor we huiswaarts keren. Er zijn niet veel boten/plaatsen 
meer beschikbaar, dus als je nog wil meegaan: email als de bliksem oar@live.be met in de titel: BOLLEN! 

Woensdag 7 mei: ophalen ergometers @ Het Loo, Broechem 
Wie tijdens het zomerseizoen thuis wil kunnen trainen, kan een aanvraag doen bij Fred om een van de ergometers te 
laten “overzomeren” onder eigen dak. Dit kan niet vroeger omdat ze op 6 mei nog nodig zijn op Het Loo. 

Zaterdag 17 mei: triathlon Gent (tot/met 14 jaar) 
Winther heeft de deelnames van Brecht, Ziggy, Max en Seppe (+ misschien Lennert en Rik?) hiervoor genoteerd. 
Ook voor deze triathlon kunnen Eline, Timon en Marius nog versterking gebruiken in hun supportersteam! 

Zondag 18 mei: watersportdag @ Bollaakdijk 
We werken met inschrijvingen op zondagnamiddag, dus als je deze datum kan vrijhouden om een handje te helpen: 
heel graag! 

Vrijdag 23 tot zondag 25 mei: Europees juniorkampioenschap @ Hazewinkel 
De organisatoren zijn op zoek naar vrijwilligers die dit event mee in goede banen willen leiden: geef je op via 
2014ERJC@rowing.be. 

Donderdag 29 mei: regatta @ Maubray 
Onze deelname wordt geregeld door Yves, dus als je je nog niet opgegeven hebt: doen door een mailtje naar 
oar@live.be met in de titel MAUBRAY. 

Vrijdag 30 mei tot zondag 1 juni: elfstedentocht @ Leeuwarden (NL) 
Onze ploeg voor deze 207km-tocht (met nog wat oproeien erbij) ligt min of meer vast, maar er wordt nog gezocht 
naar meerdere kandidaten om een tweede ploeg in te schrijven, en naar chauffeurs om (dag en nacht) de ploegen 
rond te rijden. 
Wie zijn of haar interesse aan organisator Yves kenbaar maakte, mag deze week nog een email van hem verwachten 
met concrete informatie. 

mailto:oar@live.be
mailto:2014ERJC@rowing.be
mailto:oar@live.be
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3 - De toekomst 

Zaterdag 8 en zondag 9 juni: de Grooten Oorlog toertocht @ Ieper en Diksmuide 
Zaterdag zijn we toerist, zondag bezoeken we 1st de dodengang in Diksmuide, daarna roeien we langs de IJzertoren 
op de vroegere frontlijn tussen de geallieerde en de Duitse troepen naar Ieper. Fietsers kunnen zondag ook mee. 
Inschrijven is enkel nog mogelijk voor zondag, maar dan moet je heel snel zijn: mail oar@live.be met in de titel: IEPER. 
We noteerden al: 

- voor het hele weekend: Fred & Magda, Marc & Lieve, Jules 
& Diana, Karen & Mat, Ludo & Hellena, Carl, Paul & 
Bernadette en Filip 

- enkel voor zaterdag: Luc & Monique en Georgeos 
- enkel voor zondag: Geert & Sieglinde, Koen & Greet (fietst), 

Sharan, Marc Lismont, Leen, Nancy, Christel, Lieve en 
Katrien, met Lo als reserve. 

Ondertussen zouden alle deelnemers al moeten betaald hebben + 
hun menukeuze doorgegeven hebben aan de VRL. 
Sander zal die zondag met de botenwagen rijden: de deelnemers die enkel zondag meegaan, worden verzocht 
zaterdag de boten mee op te laden (afspreken met Sander). 

Zaterdag 21 juni: Mark regatta @ Breda (NL) 
Er zal kortelings een rondvraag gedaan worden voor de ploegsamenstelling. We hebben hier onze titel in de master 8 
van vorig jaar nog te verdedigen. Doe je graag mee, laat het dan alvast weten aan organisator Fred. 

Maandag 11 augustus: canal du midi @ Toulouse – Béziers (FR) 
 
 
 
 
 
 

 
De toezegging om 2 degelijke polyester C4’en te mogen lenen wordt 
gecheckt door organisator Winther. Ook hier is weinig/geen plaats meer 
over, dus als je wil meegaan: rep je naar oar@live.be met in de titel: 
CANAL. 
De formule met logies en transport inbegrepen is al een paar maanden volzet, dus we schrijven in enkel voor de 
deelname. We plannen 1 boot in de wedstrijd en 1 boot die toervaart, zodat roeiers kunnen wisselen. Iedereen die 
zich al opgaf, mag deze week een mail van Winther verwachten met meer informatie. Hierbij alvast een warme 
oproep aan alle geïnteresseerden om in de omgeving naar gîtes of campings te zoeken, want dit is de laatste week van 
de Franse zomervakantie dus nog heel druk overal. 

Zaterdag 13 september: dragonboat races @ Kempisch dok, Antwerpen 
 
Om alvast in je agenda te noteren! Wie mee wil doen aan de drakenbootrace 
stuurt een mailtje naar oar@live.be met in de titel: DRAGON. 
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4 – Op de kalender 
 

Wedstrijd  Maandelijkse activiteit 

Toertocht  Fundraising / bekendheid 

Training  Sportkamp 
 

Datum Activiteit Plaats 

Za 19 apr klusdag The OAR 

Za 26 apr (2d) Belgisch kampioenschap (allen) Hazewinkel 

Za 3 mei Jeugdduathlon (-15) KRCG, Gent 

Zo 4 mei Bollentocht Spaarne, Haarlem, NL 

Za 17 mei Triathlon (-15) GRS, Gent 

Zo 18 mei Watersportdag The OAR 

Do 29 mei Regatta (allen) RCNT, Maubray 

Vr 30 mei (3d) 11-stedentocht (select) Leeuwarden, NL 

Za 7 jun (2d) “Grooten Oorlog toertocht” VRL, Diksmuide-Ieper 

Za 21 jun “Mark” regatta (senioren) Breda, NL 

Zo 22 jun Triathlon (-15) TRT, Hazewinkel 

Za 28 jun The OAR roast (toertocht & BBQ)  The OAR 

Ma 30 jun (5d) Sport-It @ The OAR (extern) Bollaakdijk 

Juli (tbd) Landing van Sint-Anneke (+15)  Antwerpen 

Ma 28 jul (5d) kamp The OAR (-15) Bollaakdijk 

Zo 10 aug Golden Rivertocht + BBQ Leie 

Ma 11 aug (6d) Rallye du Canal du Midi (+15) Toulouse - Béziers, FR 

Zo 24 aug Roeihappening Emblem The OAR 

Za 6 sep Triathlon (-15) KRSG, Gent 

Za 13 sep (2d) Drieluik (allen) KRCG, Gent 

Za 13 sep Antwerp dragonboat races Kempisch dok, Antwerpen 

Wo 24 sep (5d) Moezeltocht (+18) Moezel, GER 

Za 27 sep Regatta um Moselpokal (+15) Bernkastel 

Za 4 okt Moord regatta (allen) Tilburg, NL 

Za 11 okt Jeugdroeihappening (-15) VRL, Gent 

Za (tbd) nov 3 jaar The OAR Bollaakdijk 

 
 

  

Verzet naar 
zondag! 

Nieuwe 
datum! 
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5 - Prikbord 

Tussenstand van de geroeide km’s (4 maanden okt 13 – jan 14) 
Om het spannend te houden, om op tijd in gang te schieten, om je te meten met je teamgenoten: hierbij een 
tussenstand van de eerste 4 maanden (oktober 13 t/m januari 14): 

Meisjes   Jongens 

1 Gerline 291 km  1 Max 292 km 

2 Fien 177 km  2 Finlay 229 km 

3 Chara 132 km  3 Maarten 148 km 

4 Eline 90 km  4 Rik 127 km 

5 Aïssa 48 km  5 Marius 106 km 

       

Dames  heren 

1 Marie 370 km  1 Fred 731 km 

2 Leen 329 km  2 Yves 557 km 

3 Liesbeth 265 km  3 Johan 428 km 

4 Sieglinde 228 km  4 Sander 377 km 

5 Charlotte 221 km  5 Marc E 346 km 

 

En wat de boten betreft: 

1 Jules d’Or 540 km 

2 Under pressure 509 km 

3 Tovarish Marc 500 km 

4 Free Willy 496 km 

5 Theseus 290 km 

Hoe ontvang je deze nieuwsbrief? 
Wij maken het ons graag gemakkelijk, daarom wordt deze nieuwsbrief verstuurd via de googlegroep “The Oar 
nieuwsbrief”. Het emailadres waarop u deze nieuwsbrief ontvangen heeft, zit dus in die lijst. 
Jullie kunnen zelf emailadressen toevoegen, wijzigen of verwijderen uit dit bestand. Je surft daarvoor naar 
https://groups.google.com, typt “THE OAR” in de zoekbalk bovenaan en kiest daarna voor “The Oar nieuwsbrief”. 
Door op de login-link te klikken, kan je aanloggen of als je nog geen googleaccount hebt, registreren (snel en gratis).  
De machtigingen van deze googlegroep zijn als volgt ingesteld: 

 iedereen kan zich in- en uitschrijven in de groep, 

 enkel groepsleden kunnen berichten bekijken en 

 enkel bestuursleden van The Oar kunnen berichten versturen. 
Op deze manier kan iedereen die zich kenbaar maakt, ons volgen, maar kan alleen het bestuur berichten versturen. 

Roeimateriaal 
Geen excuses als de boot waarin je roeit nog niet gesimoniseerd is! Dat doen we vanaf nu 2x/jaar: lente en herfst. 
Hiervoor zal een lijst van de boten gemaakt worden die op het infobord in de botenloods en aan de inkomdeur van 
het clubhuis zal opgehangen worden: gelieve op beide lijsten te noteren wanneer een boot behandeld werd en door 
wie (dit is maximaal een half uurtje werk met het team van je boot). 
Dit houdt in: 

- binnen- en buitenkant van de boot kuisen met water en zeep 
- rails proper maken met een schuursponsje 
- voetenbord uithalen, de geleiders proper maken en de schroefdelen behandelen met WD40 
- romp en dekdelen simoniseren 

Meer info nodig: vraag het Fred of Ludo. 

Werk aan de winkel 
 Garage en tuinhuis 

We zijn bezig met de hoognodige restauratie. Op zaterdag 19 april wordt er een klusdag georganiseerd om 
het tuinhuis open te legen en te restaureren. Laat weten dat je mee komt doen door je naam te noteren op 
het blad dat aan de inkomdeur zal gehangen worden. 

https://groups.google.com/
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 Daarnaast zal er gedurende een lange periode hulp nodig zijn van enkele personen per keer, liefst tijdens de 
werkdagen maar ook op zaterdagmiddag vb. Hierbij dan ook een oproep aan alle leden: kan jij je eens een 
(halve) dag vrijmaken om te helpen, geef liefst wat op voorhand een seintje aan Fred. 

 
 

6 - Contact info 
 

Algemeen oar@live.be insturen foto’s 

Deirdre Morael deirdre@morael.be nieuwsbrief 

Filip Joossens 
 

0477 977 659 ledenadministratie 
clubkledij 

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

Jan Van Dyck 0473 725 131 clubkampioenschap 
drakenboot 

Katrien Raeymakers 0498 406 379 secretariaat trainerswerkgroep 

Paul Joossens 0498 419 252 penningmeester 
financiën 

Winther Degrauwe 
 

0497 204 999 voorzitter 
initiatie 
website 
wintertrainingen 

Fedrik Degrauwe 
Filip Joossens 
Markus Fahlbusch 
Yves Royackers 
Winther Degrauwe 

0493 76 24 28 
0477 97 76 59 
0499 31 06 01 
0468 19 36 09 (nieuw!) 
0497 204 999 

jeugdtrainers 
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