Kantoor Chris Van Olmen
Dorpsstraat 66 - 2520 Emblem

NIEUWSBRIEF THE OAR - november 2016
www.ikwilroeien.be

The OAR op Facebook

In deze editie:
1 - Nu en komende maand
2 - Terugblik
3 - De toekomst
4 - Op de kalender
5 - Prikbord
6 - Contact info
7 - Bijlagen
Oude nieuwsbrieven vind je ook op onze website
the-oar.be/nieuwsbrief.html.
Een pluim voor de dessertenmakers! Er was meer dan
genoeg lekkers om onze clubavond mee af te sluiten.

1 - Nu en komende maand
Zomertrainingen op het water
Wanneer?
Maandag om 18u30
Dinsdag om 6u ’s ochtends
Dinsdag om 9u ’s ochtends
Woensdag om 9u ’s ochtends
Woensdag om 18u30
Zaterdag om 9u30
Zondag om 9u30

Hoe ?
Gewone training
Op afspraak met Yves of Markus (WhatsApp)
Op afspraak, zie groep lijst met Fred (mail)
Op afspraak, zie groep lijst met Fred (mail)
Gewone training
Gewone training
Gewone training

• Op een ander moment roeien kan ook, maar spreek dit steeds op voorhand af met Fred, Yves of een
andere trainer.
• Elke zondag wordt aan de geïnteresseerden een lijst doorgestuurd met de reeds geplande trainingen
overdag voor de komende week. De coördinatie hiervan ligt bij Fred, dus stuur hem een mailtje als je
bij de mailgroep wenst aan te sluiten (dit kan ook voor een korte periode).
• Opgelet Fred is in verlof van 25/11 t.e.m. 24/12, Wim Heylen neemt hier de coördinatie over.
• De echte ochtendroeiers (meestal op dinsdag om 6u) communiceren per WhatsApp, dus als je hier
interesse voor hebt, spreek Yves of Markus dan aan zodat je deelgenoot wordt van hun WhatsApp en
hun prachtige trainingen.
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Indoor trainingen @ sporthal Het Loo, Antwerpsesteenweg, Broechem:
o Maandag 19u30 tot 21u00
o Woensdag 18u30 tot 20u30
Zondag 13 november: Lange afstandswedstrijd Seneffe

Op 13 november nam Casper deel aan de wedstrijd in Seneffe die onderdeel maakt van het selectietraject
voor het nationale team. Na een duel met Thomas van TRT werd hij uiteindelijk 22ste. Je kan de resultaten
hier raadplegen.
Zaterdag 19 november: OBIC
Het BK indoor roeien gaat zoals steeds door in de Arenahal te Deurne. Casper en Elissa zullen hieraan
meedoen. We wensen hen veel succes!
Zondag 20 november: De 27ste Suikerrace
De Roosendaalse Roeivereniging organiseert op zondag 20 november 2016 de 27ste Suikerrace. De wedstrijd
voert over een afstand van 7 km over de Roosendaalse Vliet, Mark-Vliet kanaal en de Dintel. Ive en Isa zullen
elk deelnemen in skiff. Seppe en Kobe V. en ook Johan en David bemannen een dubbel. Finlay, Maarten, Stijn
en Tobias zullen onze kleuren verdedigen in vier koppel. Zelfs de acht wordt uit de loods gehaald door Filip,
Yves, Geert, Sander, Sharan, Koen, Wim en Daniël met stuurmadam Gerline.
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26 en 27 november: Studentenroeien

Vanaf het weekend van 26 en 27 november komt het Antwerpse
Studentenroeiteam op het Netekanaal een maandje trainen, met
onder hen ook onze Gerline. Ze trainen wellicht op andere momenten
dan onze club, zodat je je geen zorgen hoeft te maken om
bijvoorbeeld een onverwachtse overbevolking rond onze loods. Maar
zo ben je alvast op de hoogte als je plots onbekende gezichten ziet
opduiken.

Zondag 27 november: Samen roeien met RARC
Op 27 november is het weer onze beurt om de roeiers van de RARC te ontvangen in Emblem. Wees op tijd,
kom een kwartiertje vroeger dan normaal zodat de ploegen vlot kunnen gevormd worden!

2 - Terugblik
15 en 16 oktober: Jeugdstage van de KBR te Hazewinkel
Pelle, Luka en Simon namen in het weekend van 15 oktober deel aan
hun
eerste
nationale roeistage,
georganiseerd
door
de
nationale roeibond. Samen met leeftijdsgenoten van over het hele land
trainden ze een weekend lang op de roeibaan van Hazewinkel om
daar zoveel mogelijk ervaring op te doen in verschillende soorten boten
in verschillende ploegen. Het weer was even wisselvallig, maar het
beterde uiteindelijk wel zodat er nog geroeid kon worden in ideale
omstandigheden. Zaterdagavond werd dan naar traditie een fakkeltocht georganiseerd rond het meer, door
een bos zonder verlichting. En zo gezegd zo gedaan trokken onze jongens met z'n allen de duisternis in.
Gelukkig eind goed al goed, want zondag 's morgens moesten ze er al weer vroeg uit voor een laatste training
op het water, om dan 's middags weer naar huis te kunnen. Moe maar voldaan, en weer een boel ervaringen
op het water rijker!
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Zaterdag 29 oktober: Bowling

Op 29 oktober stond er een alternatieve training op het
programma. Heel wat jeugdige roeiers, maar ook de ietwat minder
jeugdige roeiers gingen de strijd met elkaar aan in de Superbowl
van Lier. Er werden twee banen bezet, door een mannenploeg en
een vrouwenploeg + Sharan. Er werden interessante worpen
gedaan, zelfs een aantal spares en strikes, soms krom (zie de foto
van Casper) en andere belandden in de goot. Gerline en Maarten
mochten zich de uiteindelijke winnaar noemen. Proficiat!

Zaterdag 12 november: Onze clubavond en kampioenenviering
Onze clubavond en kampioenenviering die doorging bij onze buren, de vissersclub de Sasvrienden, was met
meer dan 70 deelnemers een geslaagd familiefeest. He was ook fijn om te zien dat ook heel wat ouders van
onze jeugdige roeiers aanwezig waren.

Nadat het ruime koude en warm buffet werd de hoogtepunten werd het infogedeelte van de avond ingezet:
• Een overzicht van het voorbije jaar werd door onze voorzitter Yves in de verf gezet.
• De bouwplannen en financiering voor het nieuwe clubhuis, waaraan we in het voorjaar gaan
beginnen, werd toegelicht door onze materiaalbestuurder Fred en onze penningmeester Paul.
(Je vindt de plannen van het nieuwe clubhuis in de bijlage.)
Fred sprak eveneens een dankwoordje uit voor alle helpers, trainers en medewerkers die het
voorbije jaar de werking van de club hadden waargemaakt. Deze mensen werden ook letterlijk
in de bloemetjes gezet.
• Filip gaf een overzicht van de statistieken over het ledenbestand en de resultaten van het
logboek. De geroeide kilometers (samen roeiden we in 2016 de wereld rond!) van de leden en
de boten. (Zie bijlage.)
• Onze voorzitter gaf een briefing van de nieuwe veiligheidsrichtlijnen die gelden op het water
tijdens de wintermaanden. (Zie bijlage.)
• Yves stelde daarna ook nog de mogelijkheden voor kalender voor 2017 en de kalender voor
het resterende deel van 2016.
Open Antwerpse Roeivereniging vzw
Bollaakdijk 2, 2520 Emblem / maatschappelijke zetel: Vorstjensweg 17, 2520 Broechem
Ondernemingsnummer 839 439 087, Bankrekening BE 76 9730 3900 0195

Kantoor Chris Van Olmen
Dorpsstraat 66 - 2520 Emblem

Belangrijk voor de jeugd! Tracht op de lasershootactiviteit in december aanwezig te zijn of in
ieder geval op de jeugdvergadering daarna. We bespreken dan de wedstrijden en sportieve
doelstellingen voor 2017. Lees ondertussen de kalender aandachtig (zie hierna), spreek af met
je kameraden en maak een planning voor jezelf. We sturen iedereen nog een bericht met het
specifieke uur en de datum.
Wat?
Klimactiviteit Wallstreet
Lasershoot
Zelfverdediging
Zwemmen in Hengelhoef
Badmintontornooi
Ergometerproject Ranstse scholen
Ganzenregatta
Head Amsterdam
Seneffe
BK Korte boot
Int. Regatta Gent
Weekend vrijhouden voor verhuis!
Jeugdtriatlon GRS
Maubray

Wanneer?
26/11
Datum volgt voor december
Datum volgt voor januari
25/02
26/03
Van 14/02 tot 24/02
Waarschijnlijk 4/03
18-19/03
19/03
22-23/04
6-7/04
29-30/04
20/05
25/05

Peter
Yves
Sharan
Yves
Sharan
Markus
Fred
Markus
Antje
Filip
Filip / Fedrik
Filip
Fred
Fedrik
Markus / Fien

Elfstedentocht
26-27/05
Sharan / Yves
Jeugdtriatlon BTR
03/06
Fedrik
Toertocht VRL
11/06
Fred
Visé
24/06
Fred
Sport-it kamp
3-7/07
Marie / Filip
Clubkampioenschap
21/07
Yves Sharan
Roeikamp OAR op de Ruhr (Duitsland) 31/07 – 5/08
Antje
Toertocht Portugal
Augustus
Fred
Jeugdtriatlon KRSG
02/09
Fedrik
WK Masters te Bled
6-10/09
Yves / Antje / Markus
BK lange boten
23-24/09
Fedrik
Bernkastel
23/09 of 30/09
Markus / Sharan
Moordregatta
30/09 of 7/10
Yves / Marie
Suikerrace
19/11
Filip
Elke derde zondag van de maand: samen roeien met de RARC in Emblem of Viersel
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Er werd afgesloten met een heerlijk dessertenbuffet gemaakt door de leden. Waarvoor dank!

Zaterdag 22 oktober: Klusdag
Net zoals de voorbije jaren legden we de tuin winterklaar, snoeiden we de wilgen en de vijverrand en namen
we het clubbuis met een grote poetsbeurt grondig onder handen. De drakenboot werd gekuist en de
houtsnippers op het pleintje en paden werden aangevuld. Ook kregen de buiten slapende boten nog een extra
poets/waxlaag. Fred dankt hierbij alle helpende handen voor de onverschrokken inzet met in het bijzonder
onze jongste juniores, die zich al helemaal thuis voelen op de club, proficiat!

3 - De toekomst
Van november tot en met maar vinden de alternatieve trainingen plaats. In het verslag van de clubavond vind
je het overzicht van deze activiteiten terug.
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4 - Op de kalender
Wedstrijd
Toertocht
Training

Datum

Za 19 nov
Zo 20 nov

Activiteit

BK OBIC
Suikerrace

Maandelijkse activiteit
Fundraising/bekendheid/andere
Sportkamp/scholen

Plaats

Arenahal, Deurne
Nederland

Contactpersoon
Filip/Sharan

5 - Prikbord
Roeikledij
Vanaf vandaag is de webshop met onze roeikledij weer geopend. Is je roeipak versleten of je wilt eindelijk die
sweater kopen? Dan is er slechts één adres: https://www.jlracing.com/page.TheOar.html. De webshop wordt
weer afgesloten op woensdag 30 november. Wees er dus snel bij!
Hou je club proper
We blijven jullie eraan herinneren: Laat geen lege flesjes slingeren, ruim je kledij op, leg alles terug waar je het
vandaan haalde. Hang de handdoeken op de draad en gebruik deze die op de raad hangen alvorens nieuwe te
nemen. Stop vuile handdoeken in de wasmand als ze droog zijn. Laat geen handdoeken op andere plaatsen
slingeren. Alleen zo houden we onze club proper!
Houtkachel in het clubhuis
Het koude seizoen komt eraan, onze materiaalbestuurder heeft aan de hand van een voorval op te merken dat
deze niet mag aangestoken worden door personen die niet over het gebruik gebriefd zijn. Het is zeker niet de
bedoeling dat jongeren de kachel aansteken!
Trainerscursus vernieuwde oproep
Er gaat binnenkort een trainerscursus van start, gegeven de Vlaamse roeiliga. Kandidaten, ouders en aspirant
trainers, je bewijst er onze club een geweldige dienst mee door je in te schrijven! We hebben, gezien de groei
van de club, nood aan hulptrainers om op terug te kunnen vallen. Spreek één van de trainers aan als je mee
wilt doen.
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6 - Contact info
WIE?
Algemeen

HOE?
oar@live.be

Yves Royackers

0468 193 609

Filip Joossens

0477 977 659

Fred Van der Weehe

0475 711 789
fred.vanderweehe@telenet.be

Paul Joossens

0498 419 252

Sita Vreeling

0494 375 788
sita.vreeling@gmail.com

Deirdre Morael
Marie De Winter

0476 39 41 42
deirdre@morael.be
0493 625 247

Fedrik Degrauwe
Filip Joossens
Markus Fahlbusch
Yves Royackers

0493 762 428
0477 977 659
0499 310 601
0468 193 609

WAT?
insturen foto’s
algemene vragen
inschrijvingen
Voorzitter
ledenadministratie
clubkledij
materiaalmeester
secretaris
overdag roeien op weekdagen
penningmeester
secretariaat
PR
website
nieuwsbrief
drakenboot

Jeugdtrainers

7 - Bijlagen
•
•
•
•
•

Plannen van de nieuwe club
Toelichting plannen en dankwoord
Statistieken 2016
Ledenoverzicht 2016
Veiligheidsrichtlijnen winter
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