
Kantoor Chris Van Olmen 

Dorpsstraat 66 - 2520 Emblem 

 

Open Antwerpse Roeivereniging vzw  
Kesselsesteenweg 21, 2520 Emblem / maatschappelijke zetel: Vorstjensweg 17, 2520 Broechem  

Ondernemingsnummer 839 439 087, Bankrekening BE 76 9730 3900 0195 

the 
NIEUWSBRIEF THE OAR – mei 2019 

 

www.ikwilroeien.be  The OAR op Facebook 

In deze editie: 
 

1 - Nu en komende maand 

2 - Terugblik 

3 - De nabije toekomst 

4 - Prikbord en trainingsmomenten 

5 - Op de kalender 

6 - Algemene info 

 

Vroegere nieuwsbrieven vind je ook op onze 
website the-oar.be/nieuwsbrief.htm 

 

 

 

 
  1 - Nu en komende maand            
  

Zondag 19 mei: regatta met BBQ te Maubray  

Zoals bijna elk jaar gaan we dit jaar ook terug naar de regatta van Maubray.  We vertrekken ’s ochtends vroeg 

met een jeugd 4 en een jeugd dubbel richting Franse grens om daar aan de gezellige regatta deel te nemen 

met ’s middags een barbecue. 

 

Vrijdag t/m zondag 31 mei – 2 juni :  onze zesde Elfstedentocht in Friesland 

Vrijdagochtend vertrekken we met onze OAR FORCE ONE (ook wel Jules d’or) richting Friese wateren om ze 

terug gedurende een goede 20 uur ze onveilig te maken.  We : Filip, Max, Koen, Ive, Tine, Nancy, Sharan, Carl, 

Izabella, Daniël, Yves en ..  Greet en Axel gaan de nacht door om ons van wisselplek naar wisselplek te rijden. 

Hopelijk weer een zonnig avontuur, maar plezierig (en vermoeiend) zal het zeker zijn. 

 

Maandag 3 juni : sportdag roeien op onze club voor de plaatselijke Emblemse school S Jozef. 

De Emblemse jeugd komt kennismaken met het echte roeien op de club.  Na een korte passage via het 

ergometerproject zullen een dertigtal jongens en meisjes van het vijfde, met de roeiplank op het water gaan, 

terwijl een 35 jongens en meisjes van het vierde leerjaar zich aan de drakenboot gaan wagen. 

Het is altijd een plezier om deze jeugd hun eerste stappen te laten zetten op het water. 

Heb je tijd en goesting om hier ook eens van te genieten.  Laat het dan even weten aan Fred of Yves.  We 

kunnen hier zeker nog enkele helpende handen gebruiken. 

De creatieve sportleerkracht Rina koppelt er nog een oriëntatieloop aan vast zodat  

 

Boten in bruikleen 

De Vlaamse RoeiLiga wil bovenstaande projecten graag ondersteunen en heeft aangeboden twee Volans 

boten (een soort initiatie-skiff) bij ons op de  club te leggen. 

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


Kantoor Chris Van Olmen 

Dorpsstraat 66 - 2520 Emblem 

 

Open Antwerpse Roeivereniging vzw  
Kesselsesteenweg 21, 2520 Emblem / maatschappelijke zetel: Vorstjensweg 17, 2520 Broechem  

Ondernemingsnummer 839 439 087, Bankrekening BE 76 9730 3900 0195 

We danken hen voor deze welgekomen ondersteuning. 

 

Donderdag 6 juni : Een drakenbootsessie voor mensen met een visuele beperking. 

Vorig jaar is een groep met mensen met een visuele beperking komen drakenboot varen.  Een succes 

desondanks het mindere weer.  Ze komen graag een tweede keer hiervan genieten. 

Fred zoekt voor ‘s morgens iemand om de boot mee op te tuigen en na de vaart terug af te breken.  Kun je je 

deze ochtend vrijmaken, deze groep mensen zullen je eeuwig dankbaar zijn.   

   

Zaterdag 8 juni : VRL toertocht in de westhoek de (Roesbrugge – 

Veurne. 25 km) 

Een geoefend oog haalt onmiddellijk de OAR-boot eruit op de 

jaarlijkse toertocht van de VRL ; het zo goed als altijd de enige 

punt C4 die mee doet (lees onze aquarius, die uitermate geschikt 

is voor dit soort aangelegenheden.   Op zaterdag 8 juni kun je dit 

ook mee doen.  Roei je liever koppel dan kan dat ook natuurlijk.  

Dit jaar voor een 25 km over de IJzer en een kanaal tot in Veurne. 

Over de middag wordt er halt gehouden in Alveringem om de 

mens innerlijk te versterken.  Wil je meegaan dan moet je jezelf 

inschrijven bij brand.breyne@vlaamse-roeiliga.be.  Voor de faire 

deelnameprijs (30 euro) verken je al roeiend een stukje 

Vlaanderen, waarbij je voor je start een ontbijt wordt 

aangeboden en met middag een lekkere lunch. 

De mogelijkheid bestaat ook om dit per fiets te volgen.  Magda en 

Bernadette zullen zo al instaan voor een reeks foto’s (van langs 

de kant). 

Heb je nog vragen : bij Fred of Brand kan je terecht. 

Schrijf zeker tijdig in zodat de organisatie dit alles in goede banen kan leiden. 

Johan, Axel, Paul, Fred, Geert, Luc hebben zich al alvast opgegeven voor deze 25 km. Nu jij nog. 

 

15 mei t/m 15 juni : De bouwwerf in de eindsprint  

De bouwwerf loopt op zijn einde en zoals gezegde zegt ”de laatste lootjes wegen het zwaarst”  

Mogelijk heb je heel weinig tijd maar wens je wel met iemand anders eens af te spreken om bvb eens een 

uurtje of zo voor of na de training iets te kuisen, te maaien, te schilderen ... 

Iets wat op die moment dringend is en waar je van je zelf vind dat je dat aankan. 

Kan je het zelf of met enkele vrienden organiseren des te beter, spreek  Fred of Greet aan als je denk iets te 

kunnen waarmaken. 

Je kan anderzijds gewoon op het bord de dringende taken aflezen.    

Momenteel dringende klussen: 

1. Betegeling douches : 

Marc Lismont, Johan Greet en Fred hopen de tegels te kunnen plaatsen voor half juni, en dan moet de 

inrichting van de kleedkamers volgen. 

Want het staat vast de Nieuwzeelanders komen met 3 ploegen ; ze willen graag 2 keer per week bij 

ons het water op gaan om de lange afstand goed in de benen te krijgen eind juni begin juli. 

Heb je enige expertise in betegeling en kun je van half mei t/m half juni wat helpen dan zou dit echt 
fantastisch zijn! (melden bij Greet of Fred) 

mailto:brand.breyne@vlaamse-roeiliga.be
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2. Schilderen  banksteunen, schuren banken voor de kleedkamers: 

De te plaatsen banksteunen moeten nog opgeschuurd worden.  schuren om daarna een lik verf te 

krijgen.  

De plaatsing zou direct doorgaan na de betegeling van de douches dus zou er liefst nu aan begonnen 

mogen worden! Zij die zich geroepen voelen om zich als Chinese vrijwilliger te melden voor deze klus 

zullen met open armen ontvangen worden.  

3. Kuisen van het clublokaal, toiletten, .. 

 
 
 2 - Terugblik              
 
Zaterdag en zondag 27/28 april Belgische kampioenschap en beker van België : korte boten. 
Met enkele enthousiastelingen, en voor het eerst met een mixte ploeg, trokken we dit jaar weer naar het 
Belgisch Kampioenschap in Hazewinkel. 
Zaterdag was er redelijk veel wind, maar we hebben toch enkele mooi resultaten gehaald: Bert won bij de 
beginnelingen skiff, Geert en Nancy wonnen bij de mixed dubbel masters, en Yves en Ive behaalden de zilveren 
medaille.  Verder konden Luka en Seppe zich in dubbel plaatsen voor de B-finale waarin ze later op de dag 3e 
werden.  Tot slot heeft Pepijn zijn eerste 2km in skiff afgelegd en eindigde 30e van 41. 
Zondag werd het beter weer en ging de wind liggen.  Luka en Kobe konden zich echter net niet voor de A of B 
finale in junior skiff plaatsen. 
Over het algemeen heeft iedereen gepresteerd naargelang het niveau en de trainingen die ze gedaan hebben.  
Dus proficiat aan allen en blijven trainen! 
 

 
 
 
Dinsdag 30 april : Schoolsportdag van De ceder uit Kessel  
6A en 6 B van de Ceder uit Kessel heeft de op de ergometer aangeleerde roeibeweging (tijdens het 

ergometerproject) uitgeprobeerd op onze roeiplanken.  Dertig jonge snaakjes hebben zich uitgeleefd op het 

water.  Sommigen vonden dat tegenroeien beter ging (je ziet ten minste waar je naar toe gaat), enkele 

anderen hebben grenzen verlegd door is goed op hun tanden te bijten en toch op die roeiplank te stappen, 

anderen waren gecharmeerd door het roeien  en overwegen een initiatietraject. 

We danken Greet, Filip, Ludo en Yves die dit mogelijk maakte. 

Enkele sfeerbeelden : 
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Werken op de club de voorbije maand: 

Yves is al stevig bezig geweest met de elektriciteit aan de boilers, de verlichting en dampafzuiging van de 

kleedkamers.  Iets dat ook handig is bij het plaatsen  van de tegels. Tegels die ondertussen al ter plaatse zijn. 

Geert is het gras te lijf gegaan dat rond het gebouw de hoogte aan het in gaan is. 

Ludo heeft ervoor gezorgd dat  de tussendeur altijd spontaan zich zal sluiten. 

Voorts krabde, verniste, lijmde, herstelde, .. hij de romp van de Killer Queen met doel er een nieuwe topboot 

(cfr Den Billy) van te maken.  

Fred plaatste de kroon op de taart in den  Billy (lees hij kreeg nieuwe schoenen). 

De raam van de voordeur , die bij één van de recente windvlagen is gebarsten, werd vervangen en Fred heeft 

een ingenieuze beveiliging gemaakt tegen de effecten van nieuwe windvlagen. 

Het onderhoudswerk aan het roeimaterieel is ondertussen al terug op tempo. 

Ne dikke merci aan allen die hier mee de handen uit de mouwen hebben gestoken.  De roeiwereld is weer 
iets meer comfortabel. 
 
  3 - De nabije en iets verdere toekomst          
23 juni : DMO / Visé / Recreatieve regatta 
Een zeer druk roeiweekend : 

 6 km op de Maas in Visé afsluiten met een lekkere BBQ, georganiseerd door de club van Suzanne. 

 4 km in Hazewinkel, rekening houdend met de samenstelling van de ploeg en soort boot.  Alle 
mogelijke ploegsamenstellingen kunnen hier. 

 1 km op de Tilburgse watersportbaan ; ideaal om te kijken hoe snel je ploeg deze 1000 m kan afleggen 
en of er nog wat getraind moet worden voor Hongarije. 

Drie dingen die we kunnen doen, en waar jullie moeten aangeven wat er het liefst geroeid worden.  Dit 
aangeven gebeurt weer op de gebruikelijke wijze. 
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1/5 juli sport-it kamp 
Er zijn reeds 15 inschrijvingen voor het Sport-it kamp.  Jeugd van buitenaf kan een hele week komen proeven 
van sport en spel met en rond roeiboten. 
Knap is dat zich al spontaan verschillende jonge roeiers zich hebben aangeboden om Sport-it te helpen. Heb je 
zelf ook zin zin heeft om hier mee te helpen, geef het even door aan Filip. 
 
21 juli : Clubkampioenschap en BBQ  
Het bekende recept wordt verder uitgediept ; ’s morgens iets doen met roeiboten, ploeggewijs.  In de 
namiddag op ludieke wijze de deelnemers bij een hapje en drankje in de bloemetjes zetten.   
Kun/wil je meedoen, schrijf je in op het blad met onze activiteiten.  
 
Maandag 5 tot en met vrijdag 9 augustus : het roeikamp 
Dit jaar gaan we grensoverschrijdend. 
Het trekroeikamp start op de roeiclub Beatrix in Eindhoven, waar we na aankomst en een klein vijsuurtje de 
boten op het water leggen.  Die maandag gaan we een goede 15 km het normale trainingstraject van Beatrix 
en Theta verkennen om dan bij de eerste sluis de boten op den droge te leggen en in de buurt te overnachten 
(in tenten op zachte luchtmatrassen). 
Dinsdag wordt er geroeid naar een hippe camping in Nederweert.  Na passage van 4 sluizen en een 
ongelooflijke rechte Zuid-Willemsvaart (voor ongeveer 30 km) biedt de campingeigenaar zijn grond aan om 
hier onze boten te stallen en samen met ons een maaltijd te voorzien ; de groenten, die hopelijk al voldoende 
volgroeid zijn, mogen we mee in het gerecht draaien. 
Woensdag roeien we grensoverschrijdend ; bij Lozen komen we, weer na enkele sluizen gepasseerd te zijn in 
Belgisch water terecht.  De Neerpeltse watersportclub (gespecialiseerd in Kayakken) stelt haar accommodatie 
ter beschikking voor een nachtje na weer een tocht van 33 km te hebben gevaren.   
Donderdag wordt sluizendag : 7 sluizen die we Canal de Midi-gewijs vermoedelijk moeten passeren.  We 
zoeken nog naar een goede oplossing om al deze kunstwerken (zoals een sluis wordt genoemd) te kunnen 
passeren. 
Vrijdag ronde we met een 14 km af. 
Heb je zin om dit mee te beleven, schrijf je dan in op de inschrijvingslijst, die uithangt in de club. 
De kostprijs voor dit evenement is 200 euro, die je mag overmaken op The OAR rekening. 
 
11 t.e.m. 15 september 2019 : WK Masters te Hongarije, startend met een toertocht an der schönen blauen 
Donau 
Hoe kan je een wereldkampioenschap nog beter voor te bereiden, dan enkele dagen voor je race te laveren op 
de blauwe Donau.  Dankzij  Daniël en Izabella krijgen we de mogelijkheid om Hongarije ook langs de waterkant 
te verkennen. 
Momenteel loopt de ploegvorming zodat er gerichter kan getraind worden voor de verplichte 1000 m, om 
wereldkampioen te mogen worden.   
 
Zondag 22 september : Officiële opening van onze club / de Provinciale Netevalleifeesten. 

Al het noeste werk, gestoken in de club, wordt nu officieel getoond aan de buitenwereld. 

Graag hadden we deze dag twee vliegen in één klap geslagen : de officiële opening van onze club voor onze 

leden, waarbij de buren en geïnteresseerden in de loop van de dag ook onze club kunnen bezoeken, mogelijks 

zelfs eens proeven van het roeien.   

Die dag zijn er ook de netevalleifeesten, waar de Provincie Antwerpen de Netevallei en zijn bestemmingen die 

dag in de kijker wil plaatsen.   Zij willen die dag de vele werken die er recent zijn uitgevoerd, in kader van 

natuurbeheer, waterbergende capaciteit en het recreatief omgaan met deze mooie natuur aan het grote 

publiek tonen.   

Als club van een zachte recreatiesport komen we voor dit laatste in beeld.  Gevraagd werd om als sportieve 

hub te fungeren ; we stellen dan ook graag ons clublokaal en een deel van onze boten ter beschikking. 
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Het programma dat we voor ogen hebben is als volgt: 

 We starten voor alle leden met een gezellig ontbijt om 9.00 h 

 Tegen 11.00 h zorgen we dat eventueel geïnteresseerden op een volans skiff (in bruikleen van VRL) 

roeiplank of drakenboot eens van het roeien kunnen proeven. 

 Om 13.00 h komt gouverneur Kathy Bercx de club officieel openen, met een startschot voor een 

demonstratierace in acht.  Afgevaardigden van Sport Vlaanderen, het gemeentebestuur, VRL, .. mogen 

dan de weg sprintende achten mee aanschouwen. 

 Daarna blijven we met onze open deur de club in de picture zetten met oa drakenbootvaren en roei 

initiatie. 

Onze sportieve hub wordt nog bereikbaar gemaakt met een ‘blauwe reiger’ ; een boot die vaart tussen onze 

club en het Kommeke, waar enkele wandelingen vertrekken van natuurpunt. 

Daarnaast zouden we bezoekers van onze club een zelfgebakken pizza aanbieden onder alziend oog van chef 

Marc Lismont ; hij stelt zijn oven ter beschikking. 

De brouwer komt op onze hub zijn Nethetriple in de kijker zetten onder de aangename muziek van een 

draaiorgel, een kennis van Fred. 

Sport Vlaanderen presenteert een infostand en probeert nog een tiental SUP’s (standing up paddling) te 

voorzien.  Getracht wordt naast een treintje die de verschillende hubs verbindt de kajakclub van Lier nog de 

tocht tussen de informatieve hub (centraal in Lier) en onze sportieve hub te laten afleggen.  Een fietsparcours 

loopt door de netevallei (de zone van Lier t/m Viersel),, waarbij er een stopplaats is voorzien bij ons. 

Dit zal ongetwijfeld een dag worden waarvan we hopen dat alle leden, oud leden en roei sympathisanten bij 

betrokken kunnen worden.  

We zouden het ongelooflijk fijn moesten je hier ook bij aanwezig kunnen zijn.   

Het zou nog toffer zijn moest je mee kunnen helpen in één van de vele plannen die we hebben om onze club in 

de kijker te zetten en er iets aan over te houden. 

Geef je naam op aan het bestuur als je graag mee wil helpen 

De dag zal starten met ontbijt voor alle medewerkers om 9uur de feesten starten om 11uur. 

Reserveer deze dag alvast op je agenda. 

 
Zondag 13 oktober : Horzolregatta in sint Heerhugowaard (35 km of 53 km) 
Toertochters en marathonroeiers, dit is het moment om centrum Nederland (ter hoogte van Alkmaar) te 
verkennen en zoals aangegeven kan dit op aangename wijze rustig toertochtend of eerder inspannend 
doorduwend in een C4-gestuurd. 
Het inspannende moet een 18 km verder dan het aangename. 
Omdat de te roeien afstand toch wat tijd in beslag neemt, ligt het startuur redelijk vroeg (rond 8.30 h) 
waardoor het ons raadzaam lijkt om zaterdag al af te zakken naar Alkmaar, om daar in een hotelletje de 
voorbereidingen voor deze tocht nog een keer door te spreken. 
Heb je zin om dit mee te doen (ofwel inspannend of ontspannend) dan wordt gevraagd om je naam op het 
roeiprogramma in te vullen, bij deze tocht. 
 
 
  4 - Prikbord en trainingsmomenten           
 
Sportbeleid Gemeente Ranst  
Er is door de gemeente Ranst een oproep gelanceerd naar de sportende mensen om even mee te denken en 
suggesties door te geven.  Dus als je een goed idee hebt : shoot.   De gemeente zal dan oordelen of je idee een 
haalbaar iets is.  Doe dit wel voor einde mei. 
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Gebruik deze link om je idee te lanceren : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd98FL82B9kVsnQZs-hrpZUp-

ADV1tsUt9IgMLyyfDDeUwdwg/viewform?vc=0&c=0&w=1 

Verleng levensduur van onze boten: 
Bij de reparatie van Killer Queen en Theseus is gebleken dat de condens, die zich vormt in de luchtkassen van 
een boot er best ook terug uit verdampt.  Gebeurt dit niet dan slaat het materiaal aan het rotten. 
Vandaar de vraag aan iedereen om na de training en het afdrogen van de boten de luikjes en stoppen open 
zetten zodat de condens in de boten kan opdrogen. 
Dit is in het bijzonder voor de houten boten van levensbelang. 
Voor de boot terug op het water gaat, moeten luikjes en stoppen uiteraard terug sluiten ; bij het in het water 
leggen van de boot kan er dan  geen water kan binnendringen. 
Als je denkt aan de dollen openen en sluiten, denk dan gelijk aan de verluchting van de boot. 
 
Roeikledij:  
De webshop is alweer een tijdje afgesloten. Belooft is dat eind mei de door jullie bestelde kledij uit Zuid-
Amerika aankomt (hopen we van harte want het er is alweer een maand uitgestel geweest ).  Het nieuwe 
productiehuis doet haar best, maar het loopt niet allemaal 100 %. 
Voor zij die alles gemist hebben, de club heeft een voorraadje besteld aan roeipakjes en turtle vestjes voor de 
jonge en iets oudere meisjes en jongens.  
Spreek Fred onze materiaal bestuurder aan wil je alsnog roeipakje of turtle aankopen. 
 
Clubinstructies: richtlijnen om onze club op orde te houden 
Op verschillende plaatsen op uithangborden, of in ruimtes zul je bladen zien verschijnen.  Eenvoudige 
instructies om onze club ordelijk en proper te houden. 
Ze zijn ook gemaakt om bepaalde terugkomende taken vorm te geven ; dit moet helpen voorkomen dat 
bepaalde zaken worden vergeten. 
 
 
  5 – Algemene info           
 
Contacteren van bestuursleden/trainers : 
 
Wens je iemand te spreken van het bestuur, API (aanspreekpunt persoonlijke integriteit) of de trainers.  Dit 
kan op elke training  : 
 
WIE? HOE? WAT? 

Algemeen 
 

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

Yves Royackers 0468 193 609 voorzitter & sport coördinatie 

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 

Filip Joossens 
Yves Royackers 
Marie De Winter 
Fien De Winter 

0477 977 659 
0468 193 609 
0493 625 247 
0497 222 315 

trainers en coaches 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd98FL82B9kVsnQZs-hrpZUp-ADV1tsUt9IgMLyyfDDeUwdwg/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd98FL82B9kVsnQZs-hrpZUp-ADV1tsUt9IgMLyyfDDeUwdwg/viewform?vc=0&c=0&w=1
mailto:oar@live.be
mailto:fred.vanderweehe@pandora.be
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Sharan Corten 0496 786 875  

Greet Van Erk  0498 818 015                                              Vertrouwenspersoon (API) 

 
Trainingsmomenten voor de volgende maand: 
 
Alle reguliere roeimomenten vind je terug op de onze website.  Hier de link. 
Wil je roeien overdag in de week meld dit aan Fred, je krijgt dan per mail wekelijks de mogelijkheden 
aangeboden. 

 
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. 

 
 
 
 5 - Op de kalender             
 
De roeikalender voor 2019 
Bekijk onderstaande kalender al eens om te zien waaraan je dit jaar nog allemaal aan kan meedoen. 
Schrijf tijdig in door je naam op ditzelfde blad op de roeiclub in te vullen (zie bord in de gang van de 
kleedkamers ; je naam niet vermelden betekent dat de kans groot is dat je niet zult gecontacteerd worden of 
in een whatsapp-groep opgenomen worden bij verdere organisatie van een evenement. 

Agenda 2019 

Wedstrijd (vr 

geïnteresseerden) 
Toertocht Clubactiviteit Jeugdkamp/-stage 

Alternatieve activiteit  

/training 
Klus- en botenonderhoud 

Aanbevolen voor 

competitieroeier 
Aandachtspunt 

Datum 

Wedstijd 

Deadline 

inschrijving 
Activiteit 

Waar 

Voor wie 
Wat Peter/ meter 

Zaterdag 
18 mei 

Inschrijven vr 
Woe 15 mei 

Start nieuw 
initiatietraject 

Club   

Zondag  
19 mei  

Inschrijven vr 
Zon 21 apr 

Regatta in Maubray 
Maubray 

Jeugd / master 
1000m / 2000m Sharan 

Vrijdag – Zondag  
31 mei – 2 juni  

Inschrijven vr 
Zon 28 apr 

Elfstedentocht Friesland 207 km in C2X+ Yves 

Zaterdag  
8 juni 

Inschrijven vr 
Zon 5 mei 

Toertocht VRL (Ijzer-Lo) Bachte de Kuppe Ongeveer 25 km Fred 

Zaterdag 
15 juni 

Inschrijven vr 
Woe 12 jun 

Start nieuw 
initiatietraject 

Club   

Zaterdag  
22 juni 

Inschrijven vr 
Zat 1 jun 

Handicap International 
de Visé 

Visé 
Jeugd / Master 

6000 m tegen 
elkaar 

 

http://the-oar.be/roeien/trainingen.html
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Zondag  
23 juni 

Inschrijven vr 
Zat 1 jun 

DMO-tilburg Masters 1000 m snelheid Ive  

Zondag  
23 juni 

Inschrijven vr 
Zon 9 jun 

Recreatieve regatta VRL 
TRT Hazenwinkel 
Jeugd / Master 

4000 m  

Zondag  
23 juni 

Inschrijven vr 
Zon 9 jun 

Triatlon TRT 
Hazenwinkel 

Jeugd 
Lopen/ slalom / 

roeien 
Trainers 

Maandag-vrijdag 
1/5  jul 

 Sport-it kamp 
Emblem 

Jeugd (hulp) 
 

Filip / Sport-
it 

Zaterdag  
20 juli 

Inschrijven vr 
Zon 15 jul 

 Clubkampioenschap + 
BBQ 

Club 
Jeugd / Master 

  

Zaterdag 
3 augustus 

Inschrijven vr 
Woe 31 jul 

Start nieuw 
initiatietraject 

Club   

Maan- Vrijdag 
5 – 9 augustus 

Inschrijven vr 
Zon 1 jul 

The OAR-jeugdsportkamp    

Zondag 
18 augustus 

Inschrijven vr 
Zon 4 aug 

Decent Haute Meuse 
Felicien Rops  

RCSNM 
Jeugd / Master 

  

Zaterdag-zondag 
17/18 augustus 

- Havenfeesten Emblem   

Zaterdag-zondag 
25/26 augustus 

- Triatlon VTT Viersel 
Zaterdag vroeg roeien / 

zondag normaal 

Zaterdag 
31 augusuts 

Inschrijven vr 
Woe 25 aug 

Start nieuw 
initiatietraject 

Club   

Zondag 
1 september 

Inschrijven vr 
 

Zeeroeifestival De Haan   

Zaterdag  
7 september 

Inschrijven vr 
Zon 18 aug 

Triatlon KRSG 
Gent 
Jeugd  

Lopen/ slalom / 
roeien 

 

Zaterdag-zondag  
7/8 september 

Inschrijven vr 
Zon 18 aug 

Drieluik Gent KRCG 
Gent 
Jeugd 

  

Woensdag -
zaterdag  
11-15 september 

Inschrijven vr 
Zon 5 mei 

WK Hongarije 
Hongarije 

Master 
1000 m Yves / Daniël 

Zaterdag 
11 mei 

 
Opendeurdag / officiële 
opening clubhuis 

Club  Yves / Fred 

Zaterdag – 
Zondag 28/29 
sept 

Inschrijven vr 
Zon 19 aug 

BK Lange boten 
Hazewinkel 

Jeugd / Master 
1000m / 2000m  

Zaterdag  
6 oktober 

Inschrijven vr 
Zat 31 aug 

Moordregatta 
Tilburg,   

Jeugd / Master 
6500 m 

achtervolging 
 

Zaterdag 
12 oktober 

Inschrijven vr 
Zat 28 sep 

Jeugd-roeihappening Gent   

Zondag 
13 oktober 

Inschrijven vr 
Zon 18 aug 

Horzol regatta (35 km) 
(enkel C2X+ of C4X+ 

Heerhugowaard 
Jeugd / Master  

Toertocht  

Zondag  
13 oktober 

Inschrijven vr 
Zon 18 aug 

Horzol regatta (53 km) 
C2X+ of C4X+ 

Heerhugowaard 
Master  

Marathon  

Zaterdag 
19 oktober 

Inschrijven vr 
Woe 16 okt 

Start nieuw 
initiatietraject 

Club 
 

  

Zaterdag  
19 oktober 

 
Klusdag / 
botenonderhoud 

Club 
Iedereen 

  

Vrijdag 
1 november 

Inschrijven vr 
 

Lange afstand VRL Jeugd / Master   
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Zaterdag  
9 november 

Inschrijven vr 
Zat 26 okt 

Linge bokaal 
Leerdam 

Jeugd / Master 
6000m 

achtervolging 
 

Zaterdag  
16 november 

Inschrijven vr 
Zon 10 nov 

Clubavond  Club   

Zaterdag  
23 november 

Inschrijven vr 
Zat 26 okt 

BK OBIC 
Deurne 

Jeugd / Master 
  

Zaterdag 
14 december 

Inschrijven vr 
Wo 11 dec 

Start nieuw 
initiatietraject 

Club   


