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www.ikwilroeien.be (vernieuwd!)
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Met dank aan Oscar Van Damme

1 - Nu en komende maand
Trainingen:
• Weekend om 9u30: probeer op tijd te komen, des te sneller kan iedereen op het water!
• Zaaltraining in de sporthal 'Het Loo', Antwerpsesteenweg 59 te Broechem,
maandag van 19u30 tot 21u, woensdag van 18u30 tot 20u30
• Weekdagen overdag: steeds met Fred of een trainer afspreken
Ploegen
Dinsdag om 6u ’s ochtends
Dinsdag om 9u ’s ochtends
Woensdag om 9u’s ochtends

Individueel
Op afspraak

Zaterdag 17 oktober: Jeugdroeihappening VRL
Op zaterdag 17 oktober neemt ook The Oar deel aan de Jeugdroeihappening van de VRL. We beloven een
verslagje in de volgende nieuwsbrief.
Zondag 18 oktober: Roeien met de RARC
Iedere derde zondag van de maand organiseren we een roeiuitwisseling met de RARC. Kom zeker op tijd zodat
iedereen snel ingepland kan worden in de voor hem/haar geschikte boten. Om praktische redenen zal de
gemengde botenverdeling op twee plaatsen (Emblem en Viersel) gebeuren. We verzamelen om 9h15 aan onze
eigen loods en zakken deels (met wagens) af naar de RARC.
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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!
24-25 oktober: Jeugdroeistage
We hebben 3 juniors die aan de jeugdroeistage van de Koninklijke Roeibond zullen deelnemen op 24 en 25
oktober. Kobe Van Landeghem, Lars Van Dyck en Lennart Oorts gaan flink op hun techniek kunnen oefenen.
Zondag 25 oktober: Pompoenregatta te Lichtaart
Op 25 oktober gaat de pompoenregatta door. Dat is een feest in Lichtaart waar een wedstrijd wordt gekayakt
in uitgeholde reuzenpompoenen. Deze werden de dagen ervoor gebruikt voor de wedstrijd voor de grootst
gekweekte pompoen in Kasterlee. Bij deze regatta moet iedereen verkleed zijn. Wij doen mee met 4 teams:
Denbrechtzentiem, Saaroortsaaroarteam, Oarsome Foarsome, De Pompolioentjes.
Supporters zijn meer dan welkom! De inkom is gratis en er is ook gratis pompoensoep à volonté. Wie meer
wilt weten, kan hier een kijkje nemen: www.pompoenregatta.be/schema.html.
6-7-8 november: Sportweekend
Begin november gaan enkele juniors samen met TRT en RARC naar het sportweekend in Spa, georganiseerd
door Eric Cordemans.
Zaterdag 14 november: Clubavond
Op 14 november organiseren we onze clubavond, leg dit al vast in je agenda!
Een familieavond waarop we niet alleen onze kampioenen en medewerkers van het voorbije jaar vieren, maar
waar we ook de plannen voor 2016 en de mogelijkheden voor de kalender van 2016 uit de doeken doen. We
zullen ook stilstaan bij het naar elkaar toegroeien en de reeds lopende samenwerking tussen beide clubs.
Om dit nog meer ruggensteun te geven, organiseren we de clubavond samen en dit in de feestzaal van de
RARC (Stokerijstraat 84 te Wijnegem).
Zoals de vorige jaren zal er ook deze keer weer een overvloedig koud en wam buffet opgesteld staan.
Mogelijks met een dansje achteraf voor de liefhebbers.
Vorig jaar hadden we een heerlijk dessertenbuffet. Mogen we vragen aan iedereen om zijn beste bak- en/of
kookkunsten nog eens te voorschijn te toveren?
Kostprijs voor deze avond: voor een volwassene wordt 18 euro gevraagd, een jeugdig iemand (-18 jarige)
betaalt 12 euro.
Inschrijven voor de clubavond kan via een mailtje naar oar@live.be met vermelding in de titel: CLUBAVOND
(en het aantal personen die komen); doe dit vóór zondag 8 november 2015.
Breng je een lekker dessert mee, stuur dan ook even een mailtje oar@live.be met vermelding in titel: DESSERT
OP CLUBAVOND.
Kom zeker! Het is een belangrijke avond en het biedt eens te meer de mogelijkheid om kennis te maken met
onze roeicollegae van de RARC.
Zondag 15 november: (g)roeien met de RARC
Ook deze derde zondag gaan we terug samen met de roeiers van de RARC op het water. Gemengd samen den
boot in. We vertrekken aan onze loods. Verdere afspraken volgen.
Zaterdag 21 november: BK OBIC
Sinds 1999 organiseert ARV Sculling jaarlijks in november het Open Belgian Indoorrowing Championship
(OBIC). In deze wedstrijd strijden roeiers en niet-roeiers voor de Belgische titels van het indoorroeien. Op
zaterdag 21 november, van 10u tot 16u30, vindt de editie van 2015 plaats in de Expo Hal, Frank
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Craeybeckxlaan 77 te 2100 Deurne. De lottrekking van de OBIC zal plaatsvinden op zondag 15 november 2015
om 19u00. Wil je graag meedoen? Geef dit dan door aan één van de trainers.

2 - Terugblik
Zaterdag 20 september: samen ge(g)roeid met RARC
Voor de eerste maal werd er samen geroeid met de RARC die bij ons op bezoek kwamen. 15 RARC-ers werden
mee verdeeld over ons botenpark, er waren slechts 3 paar koppelriemen over! Het was dan ook zeer druk op
het water. En dan was nog niet alle jeugd aanwezig! Er werd samen genoten van het goede weer. Velen
vonden dat dit zeker voor herhaling vatbaar was.
Zaterdag 26 september: Möselpokal @ Bernkastel, Duitsland
De wedstrijd waar we altijd wel naar uitkijken: steeds goed weer, 4 km blijft 4 km afzien - vooral als de brug
voorbijglijdt, er valt altijd wel een kus van de wijnkoningin af te snoepen en dan is er natuurlijk nog de sfeer.
Echt iets voor the OAR. We laten jullie nog even meegenieten met wat beelden:
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Een dikke proficiat aan de mixed jonge senioren Cx4 koppel (zie foto) en de jonge masters Cx4 koppel
(blijkbaar het favoriete boottype van The Oar om te winnen). Onze acht masters strandde als tweede op 10
seconden achter de winnende ploeg uit Hannover. Je kunt de uitslagen nog eens raadplegen op www.regattagruener-moselpokal.de.
Zaterdag 3 en zondag 4 oktober: BK lange boten en regatta te Hazewinkel
Tussen de plooien door werd er nog een Belgische Kampioenschap afgehaspeld, waar Max overtuigend zijn
reeks won en achtste eindigde in de grote groep van jeugdskiffs. In de zwak bezette masternummers wonnen
we twee eretitels in de jonge master vier en de acht met stuurman won overtuigend van ARV terwijl Oostende
forfait gaf. Zie ook de uitslagen in bijlage. Enkele sfeerbeelden:
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Zondag 4 oktober: Highland Festival @ Wijnegem
Het Higland Festival was een succes, zowel voor de organisatoren als voor de te spijzen kas van the OAR. Het
festival bracht ons op enkele euro's na 6000 euro op.
Vanaf 's morgens waren we met 8 man paraat om van het Highland Festival een geweldig evenement te
maken. Rond 12u scheen de zon scheen zo hard dat de kelen snel droog kwamen te staan. Paul mocht een uur
eerder opdraven met de bonnetjes en het wisselgeld. Goed voor onze vrijwilligers a.k.a. toppers die met velen
achter den toog klaar stonden om frisdrank en bier (met veel schuim) in de glazen te schenken. Soms stonden
de rijen vier dik aan te schuiven, maar niemand moest echt lang op zijn bestelling wachten. Er is die dag zoveel
vloeibaai goud door de handen van de OAR-medewerkers gevloeid dat de brouwer om 15u30 moest komen
bijleveren. Rond 19u zwaaiden de laatste Schotten af en werd de tent nog even platgelegd. Iedereen ging
content en moe naar huis. Oarsome rowers, merci! Jullie hebben keihard met de glimlach gewerkt. Togen
plaatsen, bonnetjes verkocht, frisdrank laten vloeien, tenten afbreken, … we kunnen iets als club!

3 - Op de kalender
Wedstrijd
Toertocht
Training

Datum

Za 17 okt
Za 24 okt

Activiteit

Jeugdroeihappening VRL
Klusdag

Maandelijkse activiteit
Fundraising/bekendheid
Sportkamp

Plaats

KRSG, Gent
The OAR, Bollaakdijk

Contactpersoon
Fedrik
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Zo 14 nov
Za 21 nov

Clubavond
BK OBIC

RARC, Wijnegem
Arenahal, Deurne

De nieuwe kalender is in opmaak en bij de volgende nieuwsbrief zal er een uitgebreid overzicht gegeven
worden.

4 - Prikbord
Naam op het (magneet)bord, als je toekomt
De club groeit, wat uiteraard goed is, maar dat vraagt ook steeds meer organisatie.
Graag zorgen we ervoor dat iedereen op zijn niveau zoveel mogelijk in de boten kan roeien waarin hij/zij graag
roeit. Deze botenverdeling kan enkel maar vlot verlopen als iedereen op tijd komt en iedereen ook
onmiddellijk zijn naam op het magneetbord plaatst bij het gewenst trainingstype.
Zonder jouw naammagneetje word je mogelijks niet opgemerkt, dus ook niet ingedeeld, dus kun je niet mee in
de mogelijks gewenst ploeg.
Laatkomers zullen, zoals eerder gemeld, het moeten doen met het resterend materiaal.
Roeikalender 2016
Ook dit jaar willen we weer een kalender opmaken van al onze evenementen. Heb je nog een foto waarvan je
denkt dat ie erin kan? Stuur hem door naar Yves.
Nieuwe vestiging The Oar
De plannen voor de nieuwe vestiging zijn in de maak en zouden voor het einde van de maand moeten
ingediend zijn. Er is voorlopig geopteerd voor een vlottende steiger van 2.5x20 meter. Zonder tegenslag van
bv. een natte winter hopen we tegen de zomer van 2016 te starten aan de bouwwerken voor de nieuwe
vestiging.
Op 28 oktober komt ons beroep op de veroordeling voor die ons verplicht de huidige vestiging te verlaten
tegen oktober 2016. Wij hopen hiermee langer uitstel te bekomen om onze bouwplannen te kunnen
verwezenlijken.
Materiaal
Wie wil en kan er overdag meewerken aan het herstellen van de boten in de maand januari? Meld je aan bij
Fred, onze materiaalbestuurder.
Tegen het seizoen van 2016 gaan we trachten alle boten een technische fiche met gewichtsklasse en
standaardafstelling op de klasse te geven op de stelplaats in de loods. Standaardafstelling zal uitgevoerd
worden in gekleurde rondellen. Zo kan je altijd zien wanneer deze verzet werd en deze kan je dan ook
eventueel aanpassen aan je persoonlijke noden indien deze afwijken van de standaard. De fiche zal ook info
geven over de mogelijk te gebruiken riemen die dan ook standaard voor deze boot zullen afgesteld staan.

5 - 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

WAT?
insturen foto’s, algemene vragen,
inschrijvingen
voorzitter
ledenadministratie
clubkledij
materiaalmeester
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Paul Joossens

0498 419 252

Sita Vreeling

0494 375 788

Marie De Winter
Winther Degrauwe

0493 625 247
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

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

6 - Bijlage
•

Uitslagen BK lange boten en regatta te Hazewinkel
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