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6 - Contact info 

 
 

Oude nieuwsbrieven vind je ook op onze website 
the-oar.be/nieuwsbrief.htm Ons toekomstige clubhuis 

 
Onze bouwwerf voor het nieuwe clubhuis en botenloods:  
Deze eerste fase is afgrond, de funderingen voor de verdieping, de ondergrondse leidingen, de 
pidpa/pompput, de bedding is afgegraven en de funderingen voor de vloerplaat ligt klaar. 
 
Ondanks de verlofperiode en de gewijzigde planning konden we toch altijd de nodige werkkrachten vinden, 
met dank aan Greet, die de planning van het vrijwilligerswerk bijhoudt. En alle spontane vrijwilligers: proficiat! 
Nu wachten we op de firma die de vloerplaat komt leggen op 28 augustus. 
 

Fred 
 

 
  
 
 
 
 

http://www.ikwilroeien.be/
https://www.facebook.com/pages/The-Oar/236165319755518
https://www.facebook.com/pages/The-Oar/236165319755518
http://www.the-oar.be/nieuwsbrief.html
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 1 - Nu en komende maand            
 
Tine is getrouwd 
Zaterdag 12 augustus zei Tine ja tegen haar man (na een lange verlovingsperiode van 2 jaar). 
Een kort vrijgezellenmoment werd maandag 7 augustus gehouden in de Jules d’Or (Tine – Greet J. – Leen).   
Een dikke proficiat vanwege The OAR! 
 

 
 
10 t.e.m. 13 augustus: Toertocht op de Mondegorivier te Portugal 
Als je deze nieuwsbrief aankrijgt, zijn we net terug van onze jaarlijkse meerdaagse grote toertocht in Portugal 
op de Mondego rivier.  
Gaan mee: Greet en Koen, Leen, (Suzanne en vriendin Ewa van Visé), Marie, Fien, Isa, Max, Jan Hoet, Luc De 
Laet, Marc Eekels + 4 compagnons waaronder Ludo.  

 
Zondag 20 augustus zijn we uitgenodigd bij de RARC te Viersel om samen met hen te roeien: 
Allen daarheen dus en wees op tijd zodat we met onze vrienden daar tijdig en vlot op het water liggen. 
Ook zij staan nu voor het bepalen van de toekomst van hun clublocatie, laat ons hen hierbij steunen door te 
komen samenroeien. 
 
Zondag 27 augustus: Triatlon - roeien kan enkel vanaf 8u00 tot 11u00 
De jaarlijkse triatlon der Kempen wordt weer gehouden, waardoor het jaagpad tijdelijk wordt afgesloten.  
Concreet betekent dit dat we met onze boten niet op het water raken, tenzij we vroeger zouden roeien. Op 
zaterdag hoeven we hier geen rekening mee te houden, maar op zondag starten we met roeien om 8u00. 
 
6 t.e.m. 10 september: WK master te Bled 
De trainingen lopen volop voor een tiental masters (Sharan, Koen, Ive, Filip, Markus, Daniël, Izabella, Leen, 
Yves en Suzanne (Visé). Begin september willen ze scherpe tijden neerzetten op de obligate 1000 m. In 
verschillende boottypes worden op leeftijdscategorie verschillende combinaties gemaakt. Voor de 
mannenacht kan gerekend worden op een Hongaarse vriend van Daniël en Izabella, in de mixed acht komen er 
drie Hongaarse dames (ook vriendinnen) de ploeg versterken. Voorts wordt er gedubbeld en samen geroeid in 
vier koppel. 
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Trainingsmomenten voor de volgende maand 
 

Wanneer? Hoe ? 
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 

Training op het Netekanaal  
Op afspraak met Yves (WhatsApp-groep ochtendroeiers) 
Op afspraak, zie groep lijst met Fred (mail) 
Op afspraak, zie groep lijst met Fred (mail) 
Training op het Netekanaal  
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).  

• De echte ochtendroeiers (meestal op dinsdag om 6u) communiceren per WhatsApp (in de groep 
‘Ochtendroeiers’), dus als je hier interesse voor hebt, spreek Yves dan aan zodat je deelgenoot 
wordt van de WhatsApp en daaruit volgende prachtige trainingen. 

 
 2  - Terugblik              
 
Zondag 16 juli: Samenroeien met de RARC 
Zondag 16 juli hadden wij de roeiers en roeisters van de RARC te gast. De opkomst was talrijk en zoals 
gewoonlijk heerste er een plezante sfeer. 
 

     
 
Vrijdag 21 juli: ons clubkampioenschap met aansluitende BBQ bij het badhuis 
Op de nationale feestdag werd het zesde clubkampioenschap gehouden. Vijftien roeiers, master en junior, 
ervaren en beginnende roeiers, jongens of meisjes werden weer voor vier opdrachten gesteld waarbij de 
teamgeest centraal stond. Drie ploegen (telkens van 5 roeiers) werden zo gelijkvormig mogelijk gevormd, om 
dan het tegen elkaar af te leggen in de volgende disciplines: 
 

• Inschatten van je roeitijd over 250 m; hierbij is zeker de prestatie van Greet Van Erck opmerkelijk. Zij 
zat er slechts 4 honderste van een seconde naast. 

• Het hilarische estafettespel op de roeisurfborden, waarbij met een klein bekertje water, gevuld aan 
de ene kant van het kanaal, na de overtocht met een roeiplank een emmer aan de andere kant van 
het kanaal moet gevuld worden. 

• Een slalom, waar de behendigheid van de roeier wordt getest. 
• Een race in C5 over 250 m. 
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Net voor de start besloot een wielertoerist voor extra spektakel te zorgen door zijn fiets in het Netekanaal te 
catapulteren, die door Nick Gaspard weer werd opgediept. 
 
Afgesloten werd met een BBQ in het Badhuis, waar lustig kon worden nagepraat over de geleverde 
prestaties, de ploegenverdeling en het eindresultaat. Het heerlijke gebakken vlees ging er in als zoete 
broodjes. De namiddag werd afgesloten met een oorkonde van deelname aan het zesde clubkampioenschap 
(uitgewerkt door Sita), overhandigd door onze enige echte huisofficial Sharan. 
 
Hier volgen uiteraard een reeks sfeerbeelden: 
 

      
 

           
 
Woensdag 26 juli: Drakenbootvaren met Chiro Liebel 
Op 26 juli kwam Chiro Liebel uit Erpe Mere drakenboot varen met Sharan en Fred als begeleiders! Ze hadden 
het duidelijk naar hun zin: 
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31 juli t.e.m. 4 augustus: Roeikamp 
Het roeikamp is er ééntje geworden met een hoog avonturengehalte! De uitdaging lag deze maal niet in het 
weerstaan van het ontiegelijk slechte weer (versie roeikamp 2016), maar eerder in het bedwingen van de Ruhr 
(Duitsland). 
 
Met 20 roeiers, in 4 gestuurde C-boten, vertrokken we in Herdecke om dan een eerste keer halt te houden in 
Witten. Een etappe die bij de deelnemers noodgedwongen zal blijven hangen als ‘hoe roei ik zo snel mogelijk 
binnen als je boot averij heeft opgelopen’. In een stroomversnelling zat er blijkbaar één (onzichtbare) steen 
iets te hoog waardoor de boot, die als eerste de stroomversnelling nam, licht geraakt werd. Een scheur over 
vijftig centimeter liet water door. Spontaan toverden verschillende roeiers enige creativiteit te voorschijn om 
toch met de andere boten onbeschadigd door deze stroomversnelling te gaan. Iedereen stapte uit de boot (tot 
middelhoog in het water), begeleidde de boot door de stroomversnelling om dan vervolgens terug in de boot 
te stappen (na even met de boot te hebben meegezwommen naar veiliger water). De schade aan de eerste 
boot werd opgemeten, en met koning Duck-tape gerepareerd. De onverwachte zwemoefening liet de wraps 
en heerlijke rijstpap achteraf goed smaken. 
 

    
 
Etappe 2 (Witten – Hattingen) begon direct met een pittige start: vertrekken met een C4 in een bocht met 
stroomversnelling. De ploegen werden herschikt, een alerte stuurman/vrouw op de stuurplaats - een goede 
boeg maakt een goede ploeg - en één voor één werden de boten feilloos door deze bocht geloodst. Tijdens het 
wachten op elkaar werden de fouragetechnieken van een otter gadegeslagen. Dag twee stond in het teken van 
het uitproberen van de ‘Bootgasse’ (of lees: een waterglijbaan voor boten). Afhankelijk van de waterstand 
konden ze genomen worden met of zonder roeiers aan boord. Voor de eerste werd besloten het zonder 
roeiers te doen, waardoor een sprintoefening met een touw in de hand naast een glijdende boot het 
alternatief werd.  In de tweede Bootgasse konden de roeiers aan boord blijven in slippende positie, het water 
stuwde de boot steeds naar het midden. Beneden aan de glijbaan kwam het erop neer om snel de riemen plat 
op het water te brengen om  niet om te kantelen. Nu stonden spaghetti en chocoladepudding op het menu. 
Ook een winnaar! 
 
Dag drie (Hattingen - Essen) kende een gelijkaardig verloop als dag twee. Een eerste botenglijbaan was te wild 
waardoor de boten rond de Bootgasse moesten gedragen worden. Zelfs het begeleid laten glijden van de boot 
zat er niet in. Ook hier moesten stuurmannen en roeiers onmiddellijk roeien om niet tegen een rotsige kant te 
worden geduwd. Eénmaal deze hindernis genomen, zat er nog een pittige stroomversnelling in de Ruhr die van 
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stroomafwaarts er veel gevaarlijker uitzag dan stroomopwaarts, werden een viertal Bootgassen genomen, om 
uiteindelijk te eindigen op het lange Baldeneyesee. Voor een onduidelijke stroomversnelling werd gevraagd 
het water in te gaan om een maximale bescherming van de boten te garanderen. Met overgave begeleidde 
verschillende roeiers ze al zwemmend. 
Het weer was even zijn slag kwijt waardoor het niet helemaal duidelijk was waar best gekookt werd. 
Uiteindelijk werd in de botenloods en overheerlijke paella geprepareerd die smakelijk werd verorberd tussen 
de botenrekken, een aangepast kader. 
 

   
 
Een rustdag werd ingelast op donderdag. Het roeien, dragen, zwemmen, lange dagen bezig zijn, weinig 
uitslaapmogelijkheid begon op verschillende gezichten merkbaar te worden. De ochtend werd gevuld met een 
beachvolleybalsessie, de namiddag werden andere boottypes op het meer uitgeprobeerd (kano – kajak – 
surfplank). Op deze dag stond er behoorlijk wat wind waardoor het kajakken toch een behoorlijke opgave was 
(uiteraard moest er wind-in gestart worden). Het windsurfen beperkte zich door de wind tot eerder 
plankgewenning (de wind zou ons toch te veel hebben afgedreven). Staan op, springen op, peddelen met, 
lopen over een plank kunnen we nu allemaal.   
De aangekondigde regen bleef uit en veranderde in een zonnige avond waardoor er heerlijk gebarbecued 
werd. De vuurschaal werd naderhand gebruikt om de rest van het meegebrachte hout op te stoken en zo 
kampvuurgewijs oude en nieuwere songs te begeleiden op gitaar. 
 
De laatste dag startte met een (kort) gevecht tegen de golven op de Baldeneyesee. Na een goede kilometer 
moesten de boten door een tunnel gedragen worden om het hoogteverschil van de dam te overbruggen.  
Eénmaal terug op het water moest er hard gesnoept worden om al de meegekregen sloep tijdig op te hebben 
op de relatief korte roeitrip (10 km).   
Daarna was het traditionele verhaal: boten demonteren, boten laden, rijden, boten afladen, boten monteren 
en frieten eten. Sharan en Sita kwamen de mooie door Finlay ontworpen T-shirts afleveren, Kobe Van Tielen 
kwam meeproeven van de sfeer (en ook de frieten). 
 
Het was een topper: de grenzen van het roeien werden hier door de jeugd verlegd. 
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Uiteraard loofden alle deelnemers Greet voor haar heerlijke maaltijden, bereid onder assistentie van Liesbeth, 
Koen, Mieke en Chris, waar iedereen na een dag op het water gezeten te hebben met volle teugen van genoot. 
Ook een dikke merci aan Koen, met de helpende handen van weerom Liesbeth, Chris, Mieke en Greet, die 
ervoor zorgde dat al het slaap- en kookgerief van slaapplaats naar slaapplaats werd getransporteerd. 
En ook Antje verdient een dikke dankjewel van ons allen om ons op sleeptouw te nemen over de schitterende 
Ruhr. 
 
 
3 - De toekomst             
 
Drakenbootvaren: helpers gezocht 
Er zijn weer verschillende drakenbootsessies ingepland. Uiteraard zit het drakenbootfestival begin september 
er voor iets tussen. Maar ook andere groepen willen graag met onze ROAR eens te water. Mogen we vragen 
even je agenda erop na te kijken en als het kan om te komen helpen (optuigen, aftuigen, ...)? Het brengt geld 
in het laatje.   

• Bedrijf Smulders: vrijdag 11/08/2017 (van 15u00 tot 17u30) begeleid door Yves, Pepijn levert hier de 
nodige assistentie. 

• Sport-it begeleiding: vrijdag 18/08/2017 (van 12u30 tot 16u00) begeleid door Fred, nog assistentie 
gezocht. 

• Leerkrachten uit de streek o.l.v. Ann Vlaeminckx: maandag 28/08/2017 (van 15u00 tot 17u30) 
begeleid door Fred, nog assistentie gezocht. 

• Bedrijf Smulders: vrijdag 08/09/2017 (van 15u00 h tot 17u30) begeleid door Fred, nog assistentie 
gezocht. 

• Bedrijf Smulders: donderdag 14/09/2017 (van 15u00 tot 17u30) begeleid door Fred, nog assistentie 
gezocht.  

• Heilig Hart College (Heist-op-den-Berg): maandag 17/09/2017 (van 12u00 tot 16u00) begeleid door 
Fred, nog assistentie gezocht. 

 
Het najaar komt eraan: geef tijdig aan de trainers door waaraan je graag deelneemt 
In het najaar zijn er weer enkele zaken waar we (traditioneel) aan deelnemen. Wat doen we en wat doen we 
niet? 

• Triatlon in Gent 02/09: voor de junioren 14 jaar. 
• Triatlon in Oostende 16/09: voor de junioren 14 jaar. 
• Belgisch Kampioenschap Lange boten te Hazenwinkel (23 en 24/09): alle geïnteresseerden roeien 

afhankelijk van hun leeftijd 1000 of 2000 m. 
• Bernkastel in Duitsland 30/09 doen we NIET: de bouw zit er volgens huidige planning voor iets tussen. 
• Moordregatta 7/10 te Tilburg: voor jeugd en Masters. De jeugd tot 16 jaar roeit 1000 m (programma is 

veranderd).  De rest roeit 6500 m, doorgaans in ploegboten. PS: Club Ginasio Figueirense komt ook! 
• Suikerrace in Roosendaal op 19/11: 7000 m knallen op de Vliet (bij voorkeur in ploegboten). 
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Heb je interesse om aan één van deze races mee te doen? Laat dan tijdig iets weten (best minstens een maand 
op voorhand) zodat inschrijvingen in orde gebracht kunnen worden en trainingen hiervoor opgezet kunnen 
worden. Spreek iemand van de trainers aan. 
 
Master 8+ 
Het samenroeien met de RARC levert regelmatig leuke ploegen op, waar regelmatig na afloop van de 
roeisessie wordt gezegd dat we dit meer moeten doen.   
Het idee is dan ook ontsproten om aan de slag met een master 8-ploeg, bestaande uit zowel OARsome rowers 
als leden van de RARC.  Mogelijks nog aangevuld met iemand van TRT.   
Doel is om regelmatig samen te trainen in 8+ om dan ook op termijn, voor zij die het zien zitten, mee deel te 
nemen aan Moordregatta, Suikerrace, en mogelijk al iets verder Brugge Boot Race, Head of Amsterdam, ... 
Gelieve Yves te laten weten of je interesse hebt om hier mee in de boot te stappen. Een whatsapp-groep 
wordt opgemaakt zodra er voldoende interesse is, concrete trainingen kunnen bijgevolg gerichter afgesproken 
worden. 
 
De klusdag van 28 augustus 
De werken op het oude clubhuis (de haag etc.) vervallen, ze werden reeds op 7 augustus uitgevoerd door 
Geert en Fred in het vooruitzicht van de bouwwerken. Het onderhoud van de boten echter zal gewoon 
doorgaan: iedereen op post dus! Is je boot klaar, kan je nog gaan roeien. 
Er zal een kleine cursus over de discipline in het gebruik van de boten gegeven worden door onze 
materiaalbestuurder. 
 
 4 - Op de kalender            
 
 
 
 
 

Wat? Wanneer? Peter 
Toertocht Portugal 10t/m 13 Augustus Fred 
Klusdag (boten/lokalen/plein) Zaterdag 26/08 Fred 
Jeugdtriatlon KRSG 02/09 Fedrik 
WK Masters te Bled 6-10/09 Yves / Antje / Markus 
BK lange boten 23-24/09 Fedrik 
Moordregatta  7/10 Yves / Marie 
Klusdag (winteropkuis) Zaterdag 28/10 Fred 
Clubavond 04/11 Fred / Yves 
Suikerrace 19/11 Filip 
Elke derde zondag van de maand: samen roeien met de RARC in Emblem of Viersel (onder voorbehoud 
van wijzigingen). 

 
 
 
 
 
 
 

Wedstrijd Jaarlijkse activiteit 
Toertocht Fundraising/bekendheid/andere 
Training (alternatief) Sportkamp/scholen 
Klusdag op club  
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 5 - Prikbord              
 
Toezicht voorlopige vestiging The OAR en de Bollaakdijk 
Omdat de boten nu buiten slapen (weliswaar achter hekken) op een plek waar veel jeugd komt zwemmen, 
vragen we alle leden die er langs komen of in de buurt zijn, eens een kijkje te nemen of alles in orde is. 
In geval van onregelmatigheden zouden we graag hebben dat je Fred belt op 0475 71 17 89. 
 
Boten en materiaal in en rond de container 
De container is min of meer ingericht, daarom let even op: neem je iets weg, leg het op de zelfde plaats terug. 
Waar alles moet komen, staat op de wanden van de container geschreven. 
 

• De koppelriemen moet je per twee of vier stuks kruisen, het blad naar de achterzijde en naar de 
voorzijde dan passen de riemen in de haken. 

• Leg de riemen altijd met de etiketten naar je toe (in het zicht). 
• Er staat een vuilbak aan de kaai: gooi daar je vuil lege flesjes e.d. in. 
• Rondslingerende kledij, hervulbare flessen, ... worden binnen de drie dagen verwijderd. (Kijk ook eens 

of er nog kledij van je rondslingert op het oude clubhuis!) 
• Zorg dat de boten correct gebonden zijn en zeker en gespen tegen de romp aan. 
• Tot slot: altijd de poorten (container en hekwerk) dicht als je op het water bent! 

 
Woordje van onze materiaalbestuurder betreffende de discipline voor het materiaal gebruik 
 
Heel dikwijls vragen de leden me waarmee kunnen we je helpen? 
Wel ja, je kan me heel erg helpen door het roeimaterieel en de boten juist te behandelen. En er bovendien op 
toezien dat anderen dat ook doen en hen zo nodig corrigeren. Geef het goede voorbeeld, vertrouw er niet op 
dat iemand anders het wel zal doen. Dit geldt ook voor de ervaren roeiers en trainers: ook de goede 
wedstijdboten hebben klappen gekregen de laatste tijd. Door de bouwwerken heb ik de laatste tijd zelf weinig 
toezicht kunnen houden en beginnen er zaken af te dwalen. 
 
Enkele voorbeelden die aandacht vragen: 

• Onze botenvoorzieningen zijn van dien aard dat iedereen kan beschikken over goed materieel binnen 
zijn trainingsdoelstellingen, bijgevolg hoort iemand die geen wedstrijden ambieert niet thuis in onze 
beste wedstrijdboten. Mag je daar nu nooit eens in roeien om te proeven van wat het zou kunnen 
zijn? Jawel, mits begeleiding van een trainer of ervaren peter die dan ook de verantwoordelijkheid 
neemt voor die begeleiding. 

• In principe liggen alle boten vaarklaar op de rekken op standaardafstellingen voor hun gewichtsklasse. 
Gekleurde steekrondellen onder de dollen en waar mogelijk zwarte steekrondellen boven de dol om 
de individuele hoogtes aan te passen. Er zijn ook gewone rondellen, daar blijf je van af. Wil je 
individuele aanpassingen doen? Dan doe je dat met de steekrondellen, maar die zet je terug na de 
training. Dit wordt nog al eens vergeten, dus kijk altijd je rondellen na voor je vertrekt zoals je dat ook 
met je voetenbord doet. Mankementen worden gemeld of verholpen voor men de club verlaat. Je 
vaart niet met ernstige mankementen aan je boot. Vorige week zei een ervaren iemand me na de 
training: “och ja, sommige bouten van de uitleggers staan los, die zou iemand wel eens mogen vast 
vijzen”. Dat is dus niet de bedoeling. 

• Elke boot beschikt over eigen riemen afgesteld voor die boot, voor sommige skifftypes zijn er een 
zware en lichte afstelling en bladtype (nl. de boten vernoemd naar de deelgemeenten). 

• Draag geen bundel riemen in je armen of op je schouders, zorg dat de bladen niet tegen mekaar 
schaven. Neem net zoveel riemen vast als dat je handen kunnen vasthouden (dus maximum vier 
koppelriemen, twee puntriemen per keer). 
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• Draag geen houten boten op de schouder, maar steeds in de arm. De romp is niet sterk genoeg, 

waardoor er snel een gebarsten huid ontstaat. 
• Onze botenrekken zijn voorlopig tot ze in de nieuwe loods kunnen. Hierdoor liggen de boten dicht op 

elkaar, draag er zorg voor dat je met genoeg mensen ze er van haalt en terug op het schap legt zonder 
ze te beschadigen. Help elkaar en/of vraag steeds hulp, onttrek je er niet van. Beschadigd materiaal 
levert alleen maar verliezers op (je kunt je training niet doen in de gewenste boot, de 
materiaalmeester krijgt alleen maar extra werk, de frustraties lopen op). 

• Het inleggen of uitnemen van de boten aan de steiger wordt zo horizontaal mogelijk gedaan zodat 
NOOIT de vin tegen de steiger zou komen. Leg de boot ver in het water met een hand op de buik van 
de boot zodat je hand tussen boot en steiger zit als extra bescherming. Gebruik nooit je knie onder de 
boot ter ondersteuning, die duwt de huid van de boot kapot. 

• Kuis de handvaten van je riemen en je boot grondig, ook steeds rails kuisen. 
• Sluit de dollen degelijk en plaats steeds een tennisbal over de dol. Deze helpt bij de krappe rekken om 

beschadigingen tijdens het wegnemen of plaatsen van de boot te voorkomen. 
• Open de luikjes alvorens de boten weg te bergen. Doordat de boten buiten liggen is er een grote 

condensvorming in de boten dus echt de luiken openen is erg noodzakelijk. 
• En verder: Rechts varen op het kanaal, nooit over het midden gaan, niet stilliggen voor aankomende 

ploegen, doe je wedstrijdtraining naast elkaar en kijk eerst of de baan ver genoeg vrij is. 
 
Foto's @ Flickr 

Op zoek naar foto's van The OAR? We hebben heel wat albums met onze activiteiten op onze 
Flickr account gezet, van 2012 tot nu! 
Nieuwsgierig? https://www.flickr.com/photos/139396896@N06/albums. Heb jij nog foto's van 
ons clubgebeuren? En in hoge resolutie? Je mag ze via WeTransfer naar oar@live.be sturen. 
Alvast bedankt! 

 
WhatsApp: een snelle manier om op de hoogte te blijven van wat er op de club gebeurt 
WhatsApp: hoe loopt het? Zoals de meeste al hebben gemerkt is The Oarsome Rowers als WhatsApp-groep 
actief. Deze groep is gemaakt om snel meldingen door te geven aan alle leden (en ouders) over lopende zaken, 
voorvallen, slechte weersomstandigheden, dringende bouwperikelen, vragen rond trainingen, … maar NIET om 
aparte roeimomenten (anders dan de reguliere trainingen) onderling te organiseren. Hiervoor hebben we 
andere groepen: ochtendroeiers, groep per evenement. 
Daarnaast bestaat er nog een groep voor de trainers. 
Bovenstaande vraagt nog altijd natuurlijk dat je een slimme telefoon (lees: smartphone) hebt om hier mee op 
de hoogte van te kunnen blijven. Dit is uiteraard geen verplichting om een smartphone te kopen als je die nog 
niet moest hebben. De traditionele communicatiewegen (spraak, GSM, mail, nieuwsbrief) blijven we natuurlijk 
ook nog gebruiken.  
Merk je dat je niet in een groep zit en er toch wil bij horen? Laat dan even iets weten aan de ‘administrator’ 
van de groep.  Hij/zij kan je eraan toevoegen. Yves, Filip, Antje 
 
Rijksregisternummer 
Het nieuw decreet op sportfederaties is sinds 1/01/2017 van kracht. Voor de ledenadministratie houdt dit 
concreet in dat Sport Vlaanderen vanaf 1/01/2017 verwacht dat alle leden die opgegeven worden, ook hun 
rijksregisternummer doorgeven.  Dan kan de federatie subsidies blijven geven aan de leden. Daarom een 
oproep aan iedereen om dit door te door het door te mailen aan Filip of oar@live.be. Van de werkende leden 
hebben we uiteraard al deze gegevens. 
 
 
 
 

mailto:Oar@live.be
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 6 - Contact info             
 
WIE? HOE? WAT? 
Algemeen 
 

oar@live.be insturen foto’s 
algemene vragen 
inschrijvingen 
drakenboot 

Yves Royackers 0468 193 609 voorzitter 
 

Filip Joossens 0477 977 659 ledenadministratie 
clubkledij 

Fred Van der Weehe 0475 711 789 
fred.vanderweehe@telenet.be 

materiaalmeester 
secretaris 
overdag roeien op weekdagen 

Paul Joossens 
 

0498 419 252 penningmeester 

Sita Vreeling 0494 375 788 
sita.vreeling@gmail.com 

secretariaat 
PR 
website 
nieuwsbrief 

Filip Joossens 
Markus Fahlbusch 
Yves Royackers 
Antje Hansmeier 
Marie De Winter 
Fien De Winter 
Sharan Corten  
Fedrik Degrauwe 

0477 977 659 
0499 310 601 
0468 193 609 
0049 151 422 623 89 
0493 625 247 
0497 222 315 
0496 786 875 
0493 762 428 

Trainers en coaches 
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