0
Kantoor Chris Van Olmen
Dorpsstraat 66 - 2520 Emblem

NIEUWSBRIEF THE OAR - SEPTEMBER 2015
www.ikwilroeien.be (vernieuwd!)

The OAR op Facebook

In deze editie:
1 - Nu en komende maand
2 - De toekomst
3 - Terugblik
4 - Op de kalender
5 - Prikbord
6 - Contact info
7 - Bijlage

1 - Nu en komende maand
Trainingen@ Bollaakdijk, Emblem
• Weekend om 9u30: probeer op tijd te komen, des te sneller kan iedereen op het water!
• Woensdag om 18u30
• Weekdagen: steeds met Fred of een trainer afspreken
ploegen
Dinsdag om 6u ’s ochtends
dinsdag om 9u30 ’s ochtends
woensdag om 9u30 ’s ochtends

individueel
op afspraak

Zondag 20 september: Samen (g)roeien met de RARC
Om niet geconfronteerd te worden met een aantal onbekende roei(st)ers op het moment van de fusie is er
gezocht naar een mogelijkheid om elkaar beter te leren kennen: Iedere derde zondag van de maand
organiseren we een samenroeimoment met de RARC. We beginnen hiermee op zondag 20 september, dan
komen roeiers van de RARC bij ons in Emblem roeien rond 9u30 (wees dus op tijd!). Ze verzamelen om 8u30
aan de RARC en komen tot bij ons geroeid. Bedoeling is om dan de teams terug door elkaar te gooien en
samen te trainen. We sluiten de training af met een drink. De keer daarop is The Oar uitgenodigd bij de RARC,
waarschijnlijk ook op het Netekanaal.
Zaterdag 26 september: Lichtjestocht @ Amsterdam, Nederland
Een alternatief voor wie niet meegaat naar Bernkastel: de RARC gaat met 7 roeiers meedoen aan de
Lichtjestocht. Wie wilt er graag de boot van de RARC vervolledigen? Je kunt je opgeven via
info@antwerprowing.be. Marc Eekels heeft zich hier al bij aangesloten.
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Zaterdag 26 september: Möselpokal @ Bernkastel, Duitsland
Vrijdagochtend om 10u laden we de boten en rijden we naar Bernkastel, waar we in de late namiddag de
boten monteren en nog een toertje doen (pas op voor landende vliegtuigen daar!).
Zaterdag wordt de wedstrijd gevolgd door een diner in de grote tent, daarna kun je nog naar de wijnfeesten in
de buurt gaan. We overnachten in de regio (voor wie gereserveerd heeft).
Zondagochtend kunnen we nog roeien en vertrekken we ’s middags naar de Bollaakdijk, waar we de boten
weer afladen en monteren.
Meer info vind je op www.regatta-gruener-moselpokal.de (je vindt hier ook de wedstrijdnummers).
Zaterdag 26 september: Jeugdtriatlon @ KRNSO, Oostende
Aangezien de botenwagen in Bernkassel is tijdens de jeugdtriatlon, kunnen we niet deelnemen aan deze
activiteit. Uitsluitsel volgt na trainersvergadering woensdagavond.
Zaterdag 3 en zondag 4 oktober: BK lange boten en regatta te Hazewinkel
Wie zich graag wilt bewijzen op dit kampioenschap, kan contact opnemen met de trainers. Het BK is enkel
bedoeld voor roeiers die regelmatig aan wedstrijden deelnemen. Wie hieraan niet deelneemt, wordt vol
enthousiasme verwacht op het Highland festival. ;)
Zondag 4 oktober: Highland festival @ Wijnegem
Wij mogen ook dit jaar de bar doen op het Highland festival, dit keer in de grote tent. Helpende handen om de
spoelbakken, toog, e.d. te plaatsen om 8u30 mogen zich melden bij Sander. Het evenement start om 13u en
eindigt om 18u. ook daarna moet het materiaal terug worden opgeruimd. Wie mee komt helpen met het
tappen, de drankbonnetjesverkoop, ... wordt om 12u30 verwacht. Geef Sander een seintje op
sander@deolifant.com. We kunnen ieders hulp gebruiken, vergeet ook niet dat dit evenement de club heel
wat broodnodige fondsen oplevert. Go go roeiers! In bijlage vinden jullie eveneens de lijst met shiften (deze
lijst zal vanaf 16 september ook in ons clubhuis hangen).
Zaterdag 24 oktober: Klusdag @ Bollaakdijk, Emblem
Vanaf 9u30 wordt er naast het gebruikelijke botenonderhoud ook gesnoeid en wordt de tuin verder
winterklaar gelegd. Helpende handen melden zich bij Fred, bedankt!
Zondag 25 oktober: Pompoenregatta
Zopas leerden we een nieuw evenement kennen dat ons ten zeerste interesseerde om met onze club eens
naar toe te trekken. Meerbepaald de POMPOENREGATTA van Lichtaart! Een knotsgek feest op zondag 25
oktober, waarbij je in teams van 4 eerst een reuzengrote pompoen uitholt tot een geschikt vaartuig en er dan
vervolgens in team een soort van aflossingsrace in doet. Voel je het al kriebelen om mee te doen? Neem dan
snel contact op met Fedrik, want de plaatsen zijn beperkt!

2 - De toekomst
Zaterdag 14 november: Clubavond
Op 14 november organiseren we onze clubavond, een familieavond waarop we ook onze kampioenen vieren.
We organiseren dit samen met de RARC. Meer informatie krijgen jullie in de volgende nieuwsbrief.
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3 - Terugblik
Donderdag 13 tot zondag 16 augustus: Toertocht @ Aveiro, Portugal
Aveiro is het Venetië van Portugal, zo zegt men. Dat er veel water is,
hebben we gezien en een soort (motor aangedreven) gondel vaart in
het centrum. Ertussendoor roeien is toch ook wel plezant. Het op
palen gebouwde stadsgedeelte hebben we niet gevonden.
16 Oarsome rowers namen deel aan deze driedaagse toertocht over
de Portugese wateren samen met een internationaal deelnemersveld
(Britten, Fransen, Portugezen, Nederlanders, Engelsen en
Luxemburgers).
De Aveiro is een getijdengebied waar eb soms toch wel erg weinig
water achterlaat. Aan de vele (met-hun-pootjes-in-het-waterstaande) vogels kon ongeveer gedetecteerd worden waar de
zandbanken zich bevonden, bedreigde vissen sprongen in de boot (of
tegen het hoofd van Leen), andere ploegen kozen voor de meer
directe weg door al doende de zandbank op te varen.
De Portugese equipe zorgde voor een uitstekende begeleiding: het
was enkel instappen (boten lagen instapklaar), roeien (in steeds wisselende ploegen met bijhorende
verschillende roeitechnieken), eten (dikwijls één van de vele kabeljauwrecepten), roeien, eten en slapen. We
werden echt in de watten gelegd. De foto’s spreken voor zich. (Met dank aan Yves voor het verslag.)

Alle foto's en filmpjes van de toertocht kun je hier bekijken.
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Zaterdag 22 augustus: VRL - Recreatieve Regatta
Met elf boten werd gestart. Ieder met zijn handicap zodat de vier kilometers op Hazenwinkel voor iedereen
even zwaar zouden zijn. Johan, Ive en Wim hebben de Jules d’Or opgezweept. Markus en Yves stoomden de
Under Pressure over en weer. Een goede voorbereiding voor Bernkassel, daar moet de boei wel korter gerond
worden. Dit onder een stralend zonnetje. The OAR-boten zaten voldoende vooraan in de ranking om een
mooie Vlaamse-roeiliga-drinkbus mee naar huis te mogen nemen: ze werden tweedes en derdes.
Zondag 23 augustus: The OAR roeihappening @ Bollaakdijk, Emblem
Het was een zonnige en warme zondag waarop ons clubkampioenschap plaatsvond. Na een kleine vertraging
startten we met de eerste reeks met twee C5X'en. De samenstellingen waren heel divers, jong en oud, man en
vrouw, gevorderden en beginners, maar iedereen had er zin in. Uiteindelijk werden en 7 reeksen geroeid. Uit
de statistieken bleek dat de Free Willy op één race na telkens het onderspit moest delven. De Quinta won
meestal met een bootlengte verschil. Wedstrijdofficial Sharan maakte aan het einde van de dag de uitslagen
bekend. In het algemeen klassement eindigde Casper op de eerste plaats. Het klassement van de vrouwen was
erg spannend: Antje en Eline deelden de eerste plaats.

Algemeen:
1. Casper
2. Brecht
3. Rik
4. Tijs en Yves
5. Ziggy, Eline, Antje en Markus
6. Fien, Timon en David
7. Sebastian
8. Oskar en Greet
Vrouwen:
1. Antje en Eline
2. Fien
3. Greet

Ook waren er nieuwsgierigen op het havenfeest die een tochtje maakten met onze drakenboot. We willen alle
helpende handen om de drakenboot en de steiger te verplaatsen en om van deze dag een spetterend event te
maken, hartelijk bedanken!
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Zaterdag 29 augustus: Klusdag
Heel wat helpende handen stonden op 29 augustus klaar op de klusdag. De boten werden gesymoniseerd en
de haag werd gesnoeid. Ook het clubhuis kreeg een schrobbeurt. Chapeau voor de jeugdige roeiers, die in
grote getale de handen uit de mouwen staken.
Zaterdag 29 en zondag 30 augustus: Triatlon
29 august was een fijne ervaring voor Ziggy en Maarten. We deden een kleine fusie met de RARC en vormden
een team met Simon. Het weer was prachtig. Ziggy zwom de 500m en besliste nooit zwemmer te worden.
Simon fietste de 25km en Maarten liep de 5km. Maarten was een beetje bang dat hij de meet niet ging halen
maar presteerde uiteindelijk nog het sterkste van de 3. Ikzelf moest helaas opgeven bij mijn eigen deelname in
de open categorie. Maar niettemin was de triatlon een positieve ervaring en is er wel animo om het volgend
jaar toch nog eens te doen. (Verslag met dank aan Fedrik.)
Zaterdag 5 september: Jeugdtriatlon @ KRSG, Gent
5 september was ook een succes, ondanks het
verschrikkelijke weer en ondanks een platte band op
de botenwagen toen we 100m gereden hadden. De
watersportbaan in Gent werd aan de andere kant
door de regen weer wat bijgevuld. Lars, Seppe, Kobe,
Robbe en onze nieuwe Tijs presteerde sterk. Lars liep
de 2km ongelooflijk hard en klom tot in de top 10 met
de slalom. Ook in de 1000m race was hij sterk en
werd in totaal 18de, de beste van al onze deelnemers.
Kobe en Tijs waren dan weer het sterkst in de 1000m
en gunden elkaar maar 60 honderdsten verschil in
tijd. Seppe, een ouwe rot ondertussen, met de meeste triatlonervaring, deed alles foutloos en eindigde ook
sterk. Robbe deed voor een eerste keer mee en deed alle proeven ook foutloos. Een straf debuut! Max
ondersteunde het team als supporter en leerde iedereen nog een belangrijke les in het kaartlezen. Ook een
belangrijke proef op elke triatlon. (Verslag met dank aan Fedrik.)
Donderdag 10 tot zondag 13 september: Wereldkampioenschappen masters @ Hazewinkel
12 Oarsome rowers gingen naar Hazenwinkel
deelnemen aan het grootste roeievent ever;
medailles hebben ze net niet meegebracht
maar wel een ongelooflijk aangename
ervaring. Drie maal tweedes (Antje en Heidi
in W2X B; Paul De Weerdt (ARV) en Heidi in
2X D mixed, Antje, Heidi, Yves en David in 4X
B mixed), Winther, Filip, Markus en Fedrik
werden derde in M4X A (en feitelijk brons),
vierdes waren Winther, Filip, Fedrik, Markus,
Geert, Sander, Wim, Yves en David in M8+ A,
twee keer vijfdes in M2X B (Markus en Yves) en 2X B mixed (Antje en David), zesde in M4- B (Winther, Markus,
Sander en Yves) en twee keer zevendes in M4X B (Yves, Sander, Johan, David) en M2XD (Johan en Geert).

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

0
Kantoor Chris Van Olmen
Dorpsstraat 66 - 2520 Emblem

Nooit laatst, maar ook nooit eerst. De goesting om naar Kopenhagen te gaan is sterk gegroeid, zeker dat we nu
weten dat we kunnen meedraaien voor het betere werk. Ook een pluim voor de toch wel puike organisatie.
(Met dank aan Yves voor het verslag.)

4 - Op de kalender
Wedstrijd
Toertocht
Training

Datum

Za 26 sep
Za 26 sep
3/4 okt
Za 3 okt
Zo 4 okt
Zo 11 okt
Za 17 okt
Za 24 okt
Zo 14 nov
Za 21 nov

Activiteit

Bernkastel Regatta Moselpokal
Jeugdtriathlon
BK lange boten
Moordregatta
Highland Festival
Jeugdduathlon
Jeugdroeihappening VRL
Klusdag
Clubavond
BK OBIC

Maandelijkse activiteit
Fundraising/bekendheid
Sportkamp

Plaats

Bernkastel, Duitsland
KRNSO, Oostende
Hazewinkel
TOR Tilburg, NL
Wijnegem
KRB, Brugge
KRSG, Gent
The OAR, Bollaakdijk
The OAR, Bollaakdijk
Arenahal, Deurne

Contactpersoon
Fred
Fedrik
Fedrik

Sander
Fedrik

5 - Prikbord
Nieuwe vestiging The Oar
We kunnen alvast meegeven dat OVAM een gunstig advies heeft gegeven over de grond waar we graag
naartoe willen verhuizen met onze club. Dit betekent dat we eindelijk kunnen beginnen met de definitieve
bouwaanvraag. Dat betekent dus ook dat we alle hulp kunnen gebruiken. Wie zelf kennis heeft van (of iemand
kent met kennis van) elektriciteit, schilderen, sanitair, dakwerk, metaalbewerking, schrijnwerkerij of graag
allerhande klussen aankan, mag zich zeker melden via oar@live.be. We doen hierbij tegelijk een oproep naar
materiaal (pvc rioolbuizen bv.) en meubilair (zoals een keuken)! Hopelijk kunnen we dan volgend jaar
verhuizen naar onze nieuwe stek!

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

0
Kantoor Chris Van Olmen
Dorpsstraat 66 - 2520 Emblem

Gebruik clubhuis buiten de trainingsuren
Dit is een bericht voornamelijk voor de jeugd.
Regelmatig stellen we vast dat het clubhuis buiten de normale roeiuren wordt gebruikt om te chillen (te
zwemmen, hangen in de zetel, ...). Op zich geen probleem als alles ordelijk en netjes wordt opgeruimd. Maar
daar knelt dikwijls het schoentje. Problematisch wordt het als men alles laat rondslingeren (zwembroeken,
visgerei, ...) en ook nog alles blijft openstaan.
Vandaar dat dit nog enkel kan als er minstens één meerderjarige (+ 18-jarige) aanwezig is.
Ergometers
Wie een ergometer heeft geleend om in de zomermaanden mee te trainen, wordt vriendelijk gevraagd om
deze terug te brengen (tegen ten laatste 30 september). Dan kunnen de wintertrainingen ook weer op tijd
starten. Alvast bedankt!

6 - Contact info
WIE?
Algemeen

HOE?
oar@live.be

Yves Royackers
Filip Joossens

0468 193 609
0477 977 659

Fred Van der Weehe

0475 711 789

Paul Joossens

0498 419 252

Sita Vreeling

0494 375 788

Winther Degrauwe

0497 204 999

Deirdre Morael
Fedrik Degrauwe
Filip Joossens
Markus Fahlbusch
Yves Royackers
Winther Degrauwe

deirdre@morael.be
0493 762 428
0477 977 659
0499 310 601
0468 193 609
0497 204 999

WAT?
insturen foto’s, algemene vragen,
inschrijvingen
voorzitter
ledenadministratie
clubkledij
materiaalmeester
secretaris
overdag roeien op weekdagen
penningmeester
secretariaat
PR
website
suggesties, leuke anekdotes en foto’s
voor de nieuwsbrief
initiatie
wintertrainingen
info en reservatie drakenboot
jeugdtrainers

7 - Bijlage
•

Lijst shiften Highland Festival
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