Nieuwsbrief The OAR vzw - mei 2014
Deze nieuwsbrief en meer online:
www.ikwilroeien.be/nieuws.

1 - Terugblik
Paasactie: bloemen + paaseieren
De bloemen- en eieren-paasactie hebben dit jaar ongeveer 850€ in de kas gebracht: bedankt aan alle enthousiaste
(ver)kopers!
Zaterdag 19 april: klusdag @ Bollaakdijk
De helpende handen hebben de restauratie van de garage goed op weg geholpen! Met dank aan Heidi voor het lenen
van de camionette en het verstrekken van tweedehands dakliggers, aan Sander voor het sponsoren van alle verven en
aan Ludo, Roger Hendrickx, Luc De Laet en Geert Degrauwe om ook in de week hiervoor eens wat tijd vrij te maken,
waardoor op Moederdag (niet die van Antwerpen) de restauratie van de gebouwstructuur zo goed als klaar was.
Zaterdag 26 en zondag 27 april: Belgisch kampioenschap @ Hazewinkel
Hierbij de resultaten van zaterdag:
Race 104
JM14 1Xpol
10e plaats (op 40)
Timon Bouritis
27e plaats
Lennart Oorts
Race 10501
MM 2X
3e plaats (op 6)
Yves Royackers + Markus Fahlbusch
4e plaats
Sharan Corten + Johan De Paepe
Race 106
Mbeg 1X
2e plaats (op 22)
Finlay Degrauwe
e
6 plaats
Ziggy Haverhals
Race 107
Wbeg 2X
3e plaats (op 4)
Marie De Winter + Gerline Gheysens
En van zondag:
Race 202
JM12 2X
niet gefinisht (op 8)
Max De Winter + Seppe Van Cleemput
e
Race 204
JW14 1Xpol
16 plaats (op 19)
Eline Van Tendeloo
Race 205
JM14 2X
11e plaats (op 11)
Brecht De Peuter + Rik Van Den Heede
e
Race 206
Wbeg 1X
3 plaats (op 9)
Gerline Gheysens
Race 207
Mbeg 2X
6e plaats (op 8)
Timon Bouritis + Ziggy Haverhals
Race S1
JW14 1X sprint
18e plaats (op 23)
Eline Van Tendeloo
Race S2
JM14 2X sprint
13e plaats (op 14)
Brecht De Peuter + Rik Van Den Heede
e
Race S3
M12 1Xpol sprint
9 plaats (op 23)
Seppe Van Cleemput
Niet gefinisht
Max De Winter
Race S6
JM14 1X sprint
11e plaats (op 38)
Simon Bouritis
22e plaats
Lennart Oorts
Proficiat aan alle wedstrijdroeiers en dank aan alle supporters!
Zaterdag 3 mei: duathlon Gent (tot/met 16j)
lopen
roeien
totaal
JW14
2e
7e
4e plaats (op 14)
e
e
JM14
31
23
30e plaats (op 33)
Bedankt Eline en Lennart voor het verdedigen van onze clubkleuren!

Eline Van Tendeloo
Lennart Oorts
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Zondag 4 mei: Bollentocht @ Het Spaarne, Haarlem (NL)
Met zijn vijven Markus , Sharan, Mat, Karen en Fred die net iets minder verkouden was dan Charlotte (die moest
afhaken ) hadden we een prachtige dag: geen wind en na de middag zelfs een bescheiden zonnetje.
Al gauw lagen we aan de kop van de groep en waren als eerste aan het stationnetje in Lisse bij het Keukenhof, waar
we een goede lunch kregen. Als eerste ook weer terug met pijnlijke billen omdat er geen bekkengaten in de rolbanken
zaten. Dit jaar waren de meeste bloembollen uitgebloeid (in tegenstelling tot vorig jaar toen ze nog moesten
uitkomen), maar we hebben toch van enkele mooie tulpenvelden kunnen genieten.

Dinsdag 6 mei: volwassenensportdag @ Het Loo, Broechem
De gemeentelijke sportdienst van Ranst stuurde een mailtje
om ons te bedanken voor de inzet:
de aanwezige senioren lieten weten dat ze een zeer aangename
sportdag hebben beleefd.
Zaterdag 17 mei: triathlon Gent (tot/met 14 jaar)
Lopen slalom roeien
totaal
JM12
5e
3e
5e
4e plaats (op 18)
e
e
e
16
5
6
7e plaats
JM14
19e
26e
10e
17e plaats (op 34)
25e
23e
23e
25e plaats

Seppe Van Cleemput
Max De Winter
Timon Bouritis
Brecht De Peuter

Zondag 18 mei: watersportdag @ Bollaakdijk
Pas voorbij: meer info in de volgende nieuwsbrief.

2 – Nu en komende maand
Trainingen @ Bollaakdijk
Ma
18u00
Woe
18u30
Za + zo
Uiteraard kan iedereen die graag buiten deze uren roeit steeds met Fred of een trainer afspreken.

9u30

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.
Woensdag 28 mei: Karen & Mat 20e huwelijksverjaardagsBBQ @ Bollaakdijk
Als je er bent na ’t roeien of er gewoon speciaal voor wil komen: welkom op dit last-minute feestje! Karen en Mat
willen voor hun vertrek naar Ierland graag de club en haar leden bedanken, of zoals ze het zelf zegt:
The BBQ is our way of saying thank you to the club. The rowing folks have always been so nice and welcoming and is
by far some of my best memories of Belgium.
Graag een seintje aan karen.winslow@hotmail.com zodat ze een idee heeft van het aantal eters!
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Donderdag 29 mei: regatta @ Maubray
Iedereen die meer wil weten over de indeling van de teams of praktische afspraken: onze deelname wordt
gecoördineerd door jeugdtrainer Yves (oar@live.be met in de titel: MAUBRAY).
Vrijdag 30 mei tot zondag 1 juni: elfstedentocht @ Leeuwarden (NL)
Roeiers, fietsers, chauffeurs, tentenbouwers, broodjessmeerders e.a. lui met een vijsje los die nog vragen hebben:
oar@live.be met in de titel: 11STEDEN.
Naar verwachting maken, net als voorgaande jaren,
zo'n honderd binnen- en buitenlandse estafetteploegen
hun opwachting om de kleine 210 kilometer als snelste
af te leggen.
De start is op vrijdagavond 20.00 uur in de Leeuwarder
Prinsentuin. Achtereenvolgens vertrekken de wedstrijdroeiers, de veteranen, de mixed teams en de damesteams.
Als laatste varen de roeiers van de buitencategorie(ën) en
de toerroeiers richting Dokkum. De winnende ploeg finisht
op zaterdag, rond 13.15 uur, bij het clubhuis van organisator
LRV Wetterwille, aan de Leeuwarder Froskepôlle.
Toeschouwers en volgers kunnen hun helden vrijdagavond in Leeuwarden, Bartlehiem en Dokkum aanmoedigen.
Rond zonsopgang passeren de snelste C2's Sloten om vervolgens via Balk, Stavoren, Hindeloopen, Workum, Bolsward,
Harlingen, Franeker en Berlikum de meet in Leeuwarden te passeren.
Sinds enkele jaren zijn de wedstrijdroeiers via tracking & tracing te volgen op internet via
www.elfstedenroeimarathon.nl . Alvast veel succes én plezier allemaal!
Zaterdag 8 en zondag 9 juni: de Grooten Oorlog toertocht @ Ieper en Diksmuide
Zaterdag zijn we toerist, zondag roeien we langs de IJzertoren op de vroegere frontlijn naar Ieper.
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), want we zijn met 22 roeiers en dat betekent dat onze
botenwagen (20 plaatsen ) vol ligt, waarbij we de Tovarish nog met een andere club moeten meegeven. RARC en TRT
stelden zich hiervoor kandidaat en mogelijk roeien we met de twee overige roeiers nog een mixte met hen zodat
niemand op de fiets moet afwisselen.
Ondertussen zouden alle deelnemers al moeten betaald hebben + hun menukeuze doorgegeven hebben aan de VRL,
zoniet moet dat dringend gebeuren!
Zaterdag 28 juni: Mark regatta @ Breda (NL)
Enige consternatie over de nieuwe datum maakt dat het opstellen van de ploegen nog niet rond is, maar onze acht is
alvast aan het trainen om haar titel van vorig jaar te verdedigen. Doe je graag mee, laat het dan zeker weten op
oar@live.be met in de titel: BREDA.
Zondag 29 juni: familiedag en BBQ @ Bollaakdijk: HET BEGIN VAN DE ZOMER!
Jullie kregen hierover al een apart bericht: de MARK regatta in Breda is verzet naar zaterdag 28 juni, dus passen wij
ons aan.
 Graag jullie antwoord (ook als je niet kan komen) zodat we koppen kunnen tellen!
Voor wie het gemist heeft, wordt de info achteraan deze nieuwsbrief nog een meegegeven.

3 - De toekomst
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.
We zoeken dringend in de omgeving naar gîtes of campings: alle suggesties welkom!
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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.

Woensdag 24 tot zondag 28 september:

Moezeltoertocht van Schengen naar Trier en/of
regatta van Bernkastel (27 september)
Deze OAR-traditie wordt enthousiast voortgezet! Achteraan deze nieuwsbrief vinden jullie een aanzet van de
planning, met dank aan Fred, Magda en Markus die vorige week gingen pre-scouten en meteen de berg bij Schengen
tot MARKUS berg hebben herdoopt (’t staat er blijkbaar zelfs in grote Hollywood-letters te lezen). Dit jaar start de
tocht waar de Moezel uit Frankrijk komt en de grens vormt tussen Luxemburg en Duitsland, en hij eindigt op het
gekende adres van het Rudergesellschaft in het Duitse Trier. Deze toertocht wordt zoals altijd tegen kostprijs
georganiseerd: exacte prijzen zijn afhankelijk van het aantal deelnemers en kamers, dus volgen nog.
Wat tegen einde mei zou moeten geweten zijn is hoeveel bedden/kamers we ongeveer nodig hebben, want die
periode is het heel druk in de regio!
Als je een bed wil, mail je dus zo snel mogelijk naar oar@live.be met in de titel: MOEZEL. Ook voor de deelname aan
de regatta op zaterdag, krijgen we stilaan graag de namen binnen op oar@live.be met in de titel: BERNKASTEL.
Hierbij al enkele sfeerbeelden, voor de verdere dagplanning en etappes verwijs ik naar achteraan deze nieuwsbrief.
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4 – Op de kalender
Wedstrijd
Toertocht
Training

Maandelijkse en/of interne activiteit
Fundraising / bekendheid
Sportkamp

Datum

Activiteit

Plaats

Wo 28 mei
Do 29 mei
Vr 30 mei (3d)
Za 7 jun (2d)
Zo 22 jun
Za 28 jun
Zo 29 jun
Ma 30 jun (5d)
Juli (tbd)
Ma 28 jul (5d)
Zo 10 aug
Ma 11 aug (6d)
Zo 24 aug
Za 6 sep
Za 13 sep (2d)
Za 13 sep
Wo 24 sep (5d)
Za 27 sep
Za 4 okt
Za 11 okt
Za (tbd) nov

BBQ Karen & Mat
Regatta (allen)
11-stedentocht (select)
“Grooten Oorlog toertocht”
Triathlon (-15)
“Mark” regatta (senioren)
The OAR roast (toertocht & BBQ)
Sport-It @ The OAR (extern)
Landing van Sint-Anneke (+15)
kamp The OAR (-15)
Golden Rivertocht + BBQ
Rallye du Canal du Midi (+15)
Roeihappening Emblem
Triathlon (-15)
Drieluik (allen)
Antwerp dragonboat races
Moezeltocht (+18)
Regatta um Moselpokal (+15)
Moord regatta (allen)
Jeugdroeihappening (-15)
3 jaar The OAR

Bollaakdijk
RCNT, Maubray
Leeuwarden, NL
VRL, Diksmuide-Ieper
TRT, Hazewinkel
Breda, NL
The OAR
Bollaakdijk
Antwerpen
Bollaakdijk
Leie
Toulouse - Béziers, FR
The OAR
KRSG, Gent
KRCG, Gent
Kempisch dok, Antwerpen
Moezel, GER
Bernkastel, GER
Tilburg, NL
VRL, Gent
Bollaakdijk

Nieuwe
datum!

5 - Prikbord
Roeimateriaal
 De lijst voor het simoniseren van de boten hangt op het infobord in de botenloods en aan de inkomdeur van het
clubhuis: graag aanvullen zodra een boot afgewerkt is aub!
 De laatste twee paar nieuwe “big blades” koppelriemen zijn door Filip meegebracht uit Tilburg waar hij op
roeistage was.
Orde en netheid
 Waterflesjes: we vinden ze overal van vol tot leeg!
o Onder het bord liggen stiften: schrijf je naam er op
o Niet leeg? Met je naam erop staan ze op het aanrecht op jouw volgende training te wachten.
o Wel leeg? In de vuilbak aub.
 Handdoeken: uithangen om te drogen!
o Droog en nog bruikbaar = in de voorraadmand
o Droog en te vuil = in de wasmand aub.
 Gereedschap: handig dat je het kon vinden he? Leg je het dan ook op dezelfde plaats terug aub?
Werk aan de winkel
Er is werk genoeg om bijna elke zaterdagnamiddag te klussen, of liever nog in de week. Als dit eens past in je agenda,
laat het dan weten aan Fred, zodat hij de zaken kan plannen aub.
De garage en het tuinhuis zijn structureel gerenoveerd, nu nog de details afwerken en de verhardingen binnen en
buiten moeten nog hersteld worden.
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6 - Contact info
Algemeen

oar@live.be

insturen foto’s

Deirdre Morael

deirdre@morael.be

nieuwsbrief

Filip Joossens

0477 977 659

Fred Van der Weehe

0475 711 789

Jan Van Dyck

0473 725 131

Katrien Raeymakers

0498 406 379

ledenadministratie
clubkledij
materiaalmeester
overdag roeien op weekdagen
clubkampioenschap
drakenboot
secretariaat trainerswerkgroep

Paul Joossens

0498 419 252

Winther Degrauwe

0497 204 999

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

penningmeester
financiën
voorzitter
initiatie
website
wintertrainingen
jeugdtrainers
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Onze club is er voor al haar leden, zijn alle leden er ook voor hun club?
Onze club staat of valt met de inzet van haar leden. De vrijwilligers in het bestuur kunnen
onmogelijk alle taken zelf uitvoeren, daarom rekent de club op de medewerking van iedereen voor
het afwerken van de takenlijst. Daarvoor moet die takenlijst uiteraard eerst wel bekend zijn:
hieronder een aanzet, maar de lijst zal geregeld aangevuld worden. De bedoeling is dat je zelf
aangeeft wat voor soort werk je het liefste doet, het beste kan, praktisch aankan, wanneer het jou
het beste uitkomt (je hoeft een taak niet voor eeuwig op je te nemen), etc. Op die manier weten
de bestuursleden voor welke taakjes ze bij jou mogen komen aankloppen.
Alvast bedankt om je naam hier bij te zetten en/of nieuwe jobkes toe te voegen!
Bouwplannen
nieuwe club
St Gummarusveld

Restauratie
huidig clubhuis
voor noden van nu
+ verkoop

Onderhoud
huidig clubhuis

Onderhoud
tuin

Assistentie
trainingen
& steiger

Organisatie
BBQ

Boten
transport

Voorraad
“bar”

Verslaggeving
en foto’s voor
website en
nieuwsbrief

Redactie
website en
nieuwsbrief

Vergaderingen
en/of
representatie
buiten de club

Acties
voor het
spijzen van
de clubkas

PS: onderhoud boten staat hier niet bij, omdat het logisch is dat je de boot waarin je roeit, mee onderhoudt!
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Uitnodiging voor de 3e editie van onze
zero calories* OAR-roast
op ZONDAG 29 juni 2014

Bij het begin van de zomer op de laatste zondag van juni brengen wij iedereen samen rond de tafel
om het over voorbije avonturen te hebben en er meteen ook nieuwe (verder) te plannen. Breng je
familie en vrienden mee en kom er gezellig bij, iedereen is welkom!
Op het programma:
09u30 roeien (dat verklaart *)
- traditioneel retourtje Duffel voor de liefhebbers
(of korter voor zij die het wat kalmer aan willen doen)
- mogelijkheid om te volgen met de fiets
12u00 ongeveer
- aankomst, boten en riemen kuisen en stallen, opfrissen
13u00 apéro
14u00 BBQ
15u30 een woordje uitleg
- inhuldiging van de gerestaureerde garage en tuinhuis
- huldiging van de sponsors
- voorstellingen van de bouwplannen voor onze nieuwe vestiging aan het St Gummarusveld
- toelichting van onze cluborganisatie en clubcultuur
- gelegenheid voor het aanvullen van de takenlijst met taken én met uitvoerders
17u00 dessert met taartenbuffet
18u00 opruimen en afterparty-praat voor zij die niet gehaast zijn
Praktisch: graag uw antwoord
Ook als je niet kan komen, krijgen we graag jouw antwoord, zodat we zicht krijgen op de aantallen.
Inschrijven doe je door een mailtje met de titel “OAR-roast” te sturen naar oar@live.be met
daarin:
- je naam uiteraard (graag dezelfde naam vermelden op de overschrijving)
- of je mee komt roeien of niet
- het aantal volwassenen (17€)
- het aantal kinderen tussen 6 en 12 jaar (10€)
- het aantal kinderen -6 jaar (gratis).
Betalen graag op voorhand op bankrekening
BE 76 9730 3900 0195 van The OAR met vermelding van “OARroast” + je naam.
Schol!
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Moezel toertocht & Bernkastel regatta: draaiboek
dag

uur

wat

waar

geroeide
km dag

geroeide
km totaal

zo 13u00
21/9

boten demonteren

Bollaakdijk

woe 08u00
24/9
09u00

boten en fietsen laden

Bollaakdijk

0

vertrek (auto)

Bollaakdijk
Schwebsange, LUX
Schwebsange
Schwebsange
Schwebsange (km 237,5)
Schengen (km 242)

0

12u30
13u30
14u30

lunch
boten monteren
roeien / fietsen

15u30
16u30

Europese promenade
Markusberg
roeien / fietsen

18u00

vertrek (auto)

19u30

diner
logies

4,5

Schengen
Schengen (km 242)
Schwebsange (km 237,5)
Schwebsange
Wasserliesch, GER
hotel
Hotel Albach Muhle, Wasserliesch
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0
0
4,5

opmerkingen

290 km = 2u50'
Luxemburg International Rowing Club
botenwagens blijven hier tot vrijdag PM

4,5
4,5

9
9
9

prachtige camping in Schwebsange
nieuw Hotel Albach Muhle in Wasserliesch
of in jachthaven

dag

uur

do 07u30
25/9
08u00
09u00

wat

waar

wagens wegbrengen

naar Oberbillig

ontbijt
roeien / fietsen

hotel
Schwebsange (km 237,5)
camping Opa Schuler, Palzem (km 230)
camping Opa Schuler, Palzem (km 230)
sluis Palzem (km 229)
sluis Grevenmacher (km 212,8)
camping Grevenmacher (km 212,3)

roeien / fietsen

12u00
14u00
14u30

lunch

camping Grevenmacher

roeien / fietsen

evt
16u00

roeien / fietsen
boten op gazon
riemen en fietsen stallen
auto's ophalen
diner
logies

camping Grevenmacher (km 212,3)
Oberbillig, terras Rezas (km 206,1)
monding Sauer
Oberbillig, terras Rezas

16u30
19u00

in Wasserliesch
Oberbillig, terras Rezas
Hotel Albach Muhle, Wasserliesch

Open Antwerpse Roeivereniging vzw
Bollaakdijk 2, 2520 Emblem / maatschappelijke zetel: Vorstjensweg 17, 2520 Broechem
Ondernemingsnummer 839 439 087, Bankrekening BE 76 9730 3900 0195

geroeide
km dag

geroeide
km totaal
9

7,5

9
16,5

17,7

34,2

opmerkingen
2 km voorbij Oberbillig op rechteroever

weinig stopplaatsen
rechteroever, fietsers oversteken in Remich
sluis Palzem aanvragen, 4m verval

fietsers oversteken in Grevenmacher
34,2
6,2

hotel maakt lunchpakketten

40,4
40,4
40,4
40,4
40,4
40,4

bij hoog water
fietsers oversteken uit Wasserbillig met veer
Rezas = 2km van hotel

dag

uur

vrij 07u30
26/9
08u00
09u00
09u30
evt
12u00
14u00

15u30
15u30
16u30
17u00
evt
19u30

wat

waar

geroeide
km dag

geroeide
km totaal

opmerkingen

wagens wegbrengen

naar Trier

40,4

Rudergesellschaft

ontbijt
vertrek (auto)

hotel
Hotel Albach Muhle, Wasserliesch
Oberbillig, terras Rezas
Oberbillig, terras Rezas (km 206,1)
monding Saar (km 200)
monding Saar
monding Saar
monding Saar (km 200)
sluis Trier (km 195,8)
Rudergesellschaft Trier (km 191)

40,4
40,4

2 km naar de boten

roeien / fietsen
roeien / fietsen
lunch
roeien / fietsen

boten demonteren
auto's ophalen
botenwagens ophalen
boten en fietsen laden
botenwagens wegbrengen
stadsbezoek
diner
logies

Trier
in Wasserliesch
in Schwebsange
Trier
naar Bernkastel
Trier
hotel
Hotel Albach Muhle, Wasserliesch
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6,1

9

46,5
46,5
46,5
55,5

steiger net achter camping op rechteroever
als voldoende tijd
camping maakt lunch
tel sluis +49 (0)6513 609 200 of boten dragen
afspraak met Eva

dag

uur

za 07u30
27/9
08u00
08u30

17u00

wat

waar

geroeide
km dag

geroeide
km totaal

opmerkingen

ontbijt

hotel

vertrek (auto)

Wasserliesch
Bernkastel

boten monteren
roeien / fietsen
stadsbezoek
supporteren

Bernkastel
Bernkastel

niet wedstrijdroeiers

lunch
opfrissen
prijsuitreiking
diner
feestje

Bernkastel
Bernkastel
Bernkastel

er is vanalles voorzien ter plaatse
in sporthal
in tent

logies

Hotel Albach Muhle, Wasserliesch
camping Bernkastel
sporthal Bernkastel (gratis)
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zeker de wedstrijdroeiers

dag

uur

zo 08u30
28/9
09u00

wat

waar

ontbijt

hotel

vertrek (auto)

Wasserliesch
Bernkastel
Bernkastel
Bernkastel

12u00
13u00

roeien / fietsen
boten demonterenboten en
fietsen laden
lunch
vertrek (auto)

16u30

boten monteren

09u30
11u00

Bernkastel
Bernkastel
Bollaakdijk
Bollaakdijk
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geroeide
km dag

geroeide
km totaal

opmerkingen

