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1 - Nu en komende maand
De vakantie is weer meer dan half weg (althans voor de schoolgaande jeugd), wat betekent dat we richting
najaar gaan van onze roeikalender. Een druk najaar. Kijk zeker eens wat het te bieden heeft en als je graag
één van deze activiteiten mee doet, schrijf dan je naam bij op het welbekende blad op het welbekende
magneetbord op de club (hangt in de gang tegenover de kleedkamers).
Zaterdag 24 en zondag 25 augustus 2019 : Triatlonweekend VTT waardoor vroegere training op zondag
Zoals elk jaar gaat dit weekend de triatlon door, georganiseerd door het Kempisch Triatlon Team, waardoor
onze zondagtraining vroeger valt ; om 11.00 h moeten alle boten terug op het schap liggen.
Wil je deze zondag komen roeien, dan zal je vroeger uit je bed moeten komen. Om 8.30 h start de training
zodat de laatste boot om 10.30 h van het water is.
Roeien kan dan ook niet tot op de RARC. Aan de ‘trapkes’ moet rechtsomkeer gemaakt worden.
Supporteren voor de andere atleten kan na de training vanop ons terras.
Zaterdag zijn er ook de heel de dag wedstrijden, maar dat heeft enkel gevolgen voor ons watergedeelte : aan
de trapkes zal moeten gedraaid worden.
11 t.e.m. 15 september 2019 : WK Masters te Hongarije, startend met een toertocht an der schönen blauen
Donau
Het aftellen is bezig ; de trainingsmomenten worden intenser.
Ploegen die gaan deelnemen zijn aan het WK zijn :
 8+ master C : Filip, Yves, Ive, Koen, Carl, Sharan, Daniël, Armand met Marie als stuurmadam
 4X master B : Carl, Filip, Sharan, Daniël
 4X master D : Yves, Koen, Ive, Armand
 4X master B : Izabella , Tine, Nancy, Suzanne
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 4X master D Mixed : Yves, Liesbeh, Nancy, Ive
 2X master D : Koen, Armand
 2X master C : Yves, Ive
 2X master B : Ive, Filip
 2X master E : Koen, Suzanne
Er zullen dus op de regelmatige trainingsmomenten boten gevormd worden die hiervoor trainen ; er zal soms
ook gevraagd worden om een ploeg te versterken (wegens een ontbrekende roei(st)er).
Vrijwilligerswerk zoekt nog helpende handen :
Voor de officiële opening zouden we nog graag een aantal zaken in orde krijgen, zodat we met een nog
mooiere club naar de buitenwereld kunnen stappen :
 Hulp bij de inrichting van de botenloods ; kleinere zaken zoals roeren, koorden, vlotters, allerhande
andere materialen een vaste plaats geven in de loods ; contacteer hiervoor Fred
 Gans de club grondig kuisen, grasmaaien, opruimen, specifieke voorbereidingen enz. de dagen voor 22
september ; zet je naam op de takenlijst die weldra zal uithangen op de club voor een moment dat je
kan helpen.
 Op 22 september kan elke helpende hand zich aanmelden op de takenlijst voor die dag.
Daarnaast is er vrijdag 20 september drakenbootvaren en ergometer initiatie voor 30 personen van de
overheid en zou hierbij graag nog enkele helpers hebben ; meld je bij Fred als je die vrijdag kan.

2 - Terugblik
21 juli : Clubkampioenschap en Pizzabuffet
De nationale feestdag begon bewolkt maar met aangename
temperaturen. 2 ploegen hadden zich aangemeld om te strijden voor de
eer van clubkampioen.
De spuitige lusters bestond uit Daniel, Axel, Ive en Liesbeth en de lustige
spuiters uit Maarten, Yves, Ruth, Isabella en Filip.
De eerste discipline was een klassieker: schat je tijd. De moeilijkheid was
dat de discipline werd uitgevoerd op roeiplank.
Deze werd gewonnen door Maarten (5 seconden verschil!).
Het volgende onderdeel was de estafette. En de eerste manche beloofde
spannend te worden: Daniel tegen Isabella. Isabella kon de bal direct
meenemen
waardoor
ze
van meet af aan
een grote voorsprong had. De wissel was dan weer
minder waardoor het team van Daniel de achterstand
kon inhalen. Zijn team, de lustige spuiters, won dit
onderdeel. Zij kregen een extra punt omdat zij de bal
door de ring hadden gegooid bij de aankomst.
Daarna herhaalden we de nieuwkomer van vorig jaar:
jeu de boules. Zowel Filip als Axel zaten er even ver
naast. In team 1 werd 2 keer dezelfde tijd getrokken.
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Het andere team had echter een beter gemiddelde. De lustige spuiters werden tot winnaar van deze discipline
uitgeroepen.
Terug op het water: vul de emmer. Dit waterspel is ook een klassieker op ons clubkampioenschap. Dit jaar
speelde tijd ook een rol en moesten de ploegen met een spuit de emmer aan de overkant vullen.
De spuitige lusters wisten de volste emmer te maken.
Als laatste kwam een nieuwkomer aan bod: roeibal. Je speelt dit met 6 roeiplanken, één goal en een handbal.
Eens de bal in bezit, mag je drie slagen met je riemen doen en daarna moet je passeren. Als de bal in het water
valt, mag wie er het rapste bij kan, verder spelen. Bij een gemiste doelpoging gaat de bal naar de tegenpartij.
De ploeg van de spuitige lusters won met 1-0.
Algemene eindstand? Gelijkspel! Waarna het pizzafestijn kon
beginnen. Een dikke merci aan Sharan, de referee van die dag en
aan Marc Lismont en co om overheerlijke pizza's te bakken. Zonder
het enthousiasme van alle deelnemers was het nooit zo'n leuke dag
geworden. Allemaal bedankt!

5 tot 9 augustus : Toarroeikamp
Met 21 waren we ; de jongste 10 jaar, de oudsten iets boven de 50.
Eindhoven – Stipdonk, Stipdonk – Nederweert, Nederweert – Neeroeteren, Neeroeteren – Maastricht,
Maastricht – Emblem ; het originele parcours dat door de blauwalg last minute nog werd vastgelegd. De eerst
geplande slaapplaatsen in Neerpelt en Geel konden door de lastige toxines van deze alg niet weerhouden
worden ; we moesten zelfs opleggen aan de staat en/of enkele dagen in bewaakte afzondering als we toch
voor deze route zouden kiezen. In allerijl dan maar op zoek naar twee nieuwe slaapplaatsen, met een
sluisvriendelijker traject.
Met dank aan Julie, vriendin van Marie, konden we woensdagavond terecht bij de Neeroeterse kayakclub, op
donderdagavond werd een lekkere paella op een camping in de buurt van Maastricht klaargemaakt.
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Gestart werd op de roeiclub Beatrix in Eindhoven, waar Mirjam
(secretaris) ons stond op te wachten om de faciliteiten van haar club
ter beschikking te stellen, die nodig zijn om dergelijke tocht aan te
vangen. Steigers, kleedkamers, toiletten en een veilig plaatsje voor de
botenwagen werden dankbaar gebruikt. Op 15 km over groen water in
een schaduwrijke natuuromgeving werd familie fuut en waterhoen
begroet. Een prachtige witte zwaan salueerde laagvliegend de vier
boten vanuit de lucht. Shana (vriendin van Bert) maakte hier haar
eerste klapjes (of ook Belgische slagjes) ; Nancy werd onaangekondigd
haar instructrice. Een kilometer later begon Shana vlot meet te
draaien in het team van de Free Willy. De drie andere boten waren
ondertussen beland in een groene zee met een halve inhoud van een
bakkerij.
Volledige broden (grof, wit, lang, rond, gesneden,
ongesneden), koffiekoeken en croissants konden uit het water gevist
worden en desintegreerden snel toen besloten werd ze naar elkaar toe
te gooien. Het landteam, dat ondertussen de bagage was gaan
ordenen op de eerste boerderijcamping, werd opgepiept om de
passage van de eerste sluis te regelen. Direct daarna werden de boten
ondergebracht bij een vriendelijke Nederlander voor hun overnachting. Wijzelf gingen ons campement verder
uitbouwen bij Jos. Greet, Nancy en Liesbeth zorgden voor een heerlijk wokgerecht.
Een spierversterkende spaghetti was de beloning van een
tocht over de zuid-Willemsvaart, door vijf sluizen, naar de
camping van Teun. Een camping langs het kanaal met een
schitterende inrichting. Van het net aangelegde yogaplein
moesten we nog even afblijven, maar de toegewezen
centrale ligging van ons campement deed ons al snel in
contact komen met de andere overnachters.
Een
fietsende oud-roeister was enorm gecharmeerd door ons
trektocht, met daarbij de ondersteunende landdienst.
Teun kwam regelmatig polsen of alles naar plan verliep en
is ondertussen liker van onze club.
33 km werden er weer 40 ; een Yveske doen werd weer
kracht bij gezet.
Maar de aangeboden kampeerplaats overtref de vorige nog meer in vriendelijkheid, behulpzaamheid, …
Kayaker Leon stond met zijn team klaar om de toch wel tot het gaatje geroeide roeiers uit het water te helpen
via de net te korte steiger voor onze boten.
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De tocht over het water omvatte twee Nederlandse
sluizen waar we na een kort telefoontje vlot konden
versast worden. Bij de Belgische sluizen ging het even vlot,
alleen werden er hier, vanwege de smalte van de sluizen
extra zwemvesten aangetrokken. Fietsers, passanten
maakten van ons plots de plaatselijke attractie. Max wist
de brugwachter van Weert op meesterlijke wijze te
overtuigen om een toch wel hele lage brug te openen met
de verleidelijke woorden : ‘Vier boten van The OAR
wensen door te varen’. Het landteam van dienst
verscheen op de doorgegeven plaats met de versterkende
eigen gesmeerde boterhammetjes, een stukje fruit en vers
water.
Eenmaal op het Belgisch water moesten er toch nog wel
wat kilometers afgeroeid worden, soms zelfs bergop.
Alle vier de boten slaagden erin om een zwaar beladen lichter te passeren, eerst bergafwaarts door zijn
gecreëerde put, daarna bergop om uit die put te geraken. Doel daarna was om de lichter voor te blijven.
Yanni ontpopte zich tot een meesterlijke stuurman, die vlot deze manoeuvres afwerkte en dit zelfs in een
volledig met Kobe afgesproken stilte. Het Limburgse kanaal kan op dit stukje traject goed concurreren met de
Canal du Midi ; rustig water, mooie bomen en schitterend weer.
De heerlijke met chili con/sin carne gevulde wraps werden afgesloten met de megapannenkoek (ideetje van
Kobe). Het plan om in één beweging de pannenkoek om
te draaien liep spaak op een plots lege gasbidon. Het
vuurtje van Koen bracht nog net genoeg warmte om de
pannenkoek afgebakken te krijgen. De megapannenkoek
werd vervolgens herleid tot een lekkere Kaisersmarre
(ohne Praiselberen).
Het laatste stuk richting Maastricht verliep over lange
stukken rechte stuk Zuid-willemsvaart. Dit nadat de
durvers met een kleine kayak een jumpke gewaagd hadden
van de schans, die een wildwaterwaterval moest
nabootsen. Na een zeer korte introductie van Leon,
waagde de helft zich ongeveer aan deze jump, terwijl het
kookteam inkopen gingen inslaan voor de zeer vermaarde paella van
Greet.
Ondertussen kwamen nog enkele kayakers ons roeimateriaal, dat ze
alleen kenden van den teevee, bewonderen.
Zodra de madammen terug waren werden de boten, met behulp van
Leon, terug te water gelaten en werd het laatste stuk tocht
aangevangen. Ondertussen werd het te verplaatsen materiaal op gang
getrokken door het landteam, anderen gingen dan weer de
achtergelaten auto’s en botenwagen ophalen in Eindhoven. Tijdens de
eerste stop werden de eerste regendruppels kortelings gevoeld,
nieuwe krachten werden in de boten aangevoerd, omdat de
uitgedunde roeiploeg na de dag van 40 km voelde dat ze de dag ervoor
40 km hadden geroeid. Een tweede stop in Oud Rekkem (één van de
mooiste dorpjes van België) leverde weer wat vers roeibloed om de
laatste kilometers in stijl af te leggen tot aan de Maastrichtse
studenten roeivereniging Saurus. Eenmaal aangelegd aan hun vlot
gingen de boten vlot uiteen en werden ze snel op de botenwagen
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gebonden. Met zijn allen gingen we genieten van de overheerlijke greetsiaanse paella.
Vrijdag liet toe dat we een halfuurtje langer in onze tent konden blijven liggen en de opkraam van het terrein
iets rustiger kon verlopen. Om 12.30 h werden in een mergelgroeve verwacht om 8.5 km ondergrond door
een met mensenhanden uitgebikkeld gangenstelsel te fietsen. Hoge, lage brede en smalle doorgangen
zorgden even voor wat desoriëntatie, maar na een
kordaat ingrijpen van onze gids, goed gecontroleerd
door Marie, konden we met zijn allen via de lange
wenteltrap de pikdonkere grot verlaten. Een mooie
afsluitende activiteit die daarna nog werd beklonken
met een echte friet van het frietkot.

Merci iedereen voor zijn bijdrage aan dit heerlijke kamp. Enkele sfeerbeeldjes om u volgend jaar terug
goesting te doen krijgen.
10 Augustus : zeeroeifestival
Dit werd afgelast vanwege de hevige winden die die dag hevig over onze Belgische kust waaiden.
Recente realisaties door het vrijwilligersteam
Fred en Ludo hebben de kleedkamers werden verder afgewerkt met banken vrij van de vloer, bijkomende
schabben en kapstokken.
Camerabewaking werd aan het gebouw geplaatst, op vraag van de gemeente, waardoor zowel Emblem plage
als onze club in de picture wordt gehouden door de politie. Kevin (neef van Fred) zorgde voor de letterlijke
ondersteuning van de camera, Yves en Filip voorzagen de elektriciteit, de gemeente het operationele van de
camera.
Het gras is nogmaals gekortwiekt langsheen het gebouw door Fred.
Moriarty gerefurbished
Zoals de Persephone heeft Fred de puzzel kunnen leggen om bij de Moriarty ook een voetenroer te creëren ;
hij kan nu zowel als ongestuurde als getuurd 4x gebruikt worden in de gewichtsklasse tot 90kg. Deze
ploegboot zal dankzij Fred nu ook meer van het schap kunnen gehaald worden.

Dubbel twee : Fillipi
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Zij die recent op de club kwamen hebben hem ongetwijfeld al zien liggen op het schap : een nieuwe dubbel
twee voor roeiers tot 90 kg. Koen, Ive en Yves hebben deze overgenomen van de Vlaamse roeiliga voor een
aantrekkelijk prijs en staat ter beschikking van de geoefende roeier. Twee paar Nieuw-Zeelandse riemen
horen bij deze boot.
Fred, Sharan en Ive hebben hem getest in Hazenwinkel, waarna vlot beslist werd om hem met behulp van
Sharan de week erachter naar onze club te transporteren.
Een naam voor deze boot is al bekend, maar zal geofficialiseerd worden op de clubavond in november.
3 - De nabije en iets verdere toekomst
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 vanop de
waterkant te verkennen via een toertocht.
Ploegen die gaan deelnemen zijn aan het WK zijn :
 8+ master C : Filip, Yves, Ive, Koen, Carl, Sharan, Daniël, Armand met Marie als stuurmadam
 4X master B : Carl, Filip, Sharan, Daniël
 4X master D : Yves, Koen, Ive, Armand
 4X master B : Izabella , Tine, Nancy, Suzanne
 4X master D Mixed : Yves, Liesbeh, Nancy, Ive
 2X master D : Koen, Armand
 2X master C : Yves, Ive
 2X master B : Ive, Filip
 2X master E : Koen, Suzanne
Er zullen dus op de regelmatige trainingsmomenten boten gevormd worden die hiervoor trainen ; er zal soms
ook gevraagd worden om een ploeg te versterken (wegens een ontbrekende roei(st)er).
Zaterdag 21 september : start nieuw initiatiemoment
Heb je kennissen of vrienden die graag eens van de roeisport willen proeven : deze zaterdag start er een
nieuw initiatietraject (van vier opeenvolgende zaterdagen). Ken je iemand die interesse heeft, laat hem/haar
een mailtje sturen naar oar@live.be met zijn/haar intenties en de verder afspraken zullen gemaakt 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.
De tweede vlieg is dat die dag er ook de netevalleifeesten zijn, waar de Provincie Antwerpen de Netevallei en
zijn verschillende 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.
Het programma dat we voor ogen hebben is als volgt:
 We starten voor alle leden (medewerkers) met een gezellig ontbijt om 9.00 h
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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. Vul je naam in op het werkschema dat uithangt op dra
uithangt op de club.
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
Verleng levensduur van onze boten:
Vergeet niet de luikjes van de boten te openen bij het wegbergen en te sluiten bij het te water gaan.
Als je denkt aan de dollen openen en sluiten, denk dan gelijk aan de verluchting van de boot.
Roeikledij:
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.
Wat betreft de roeipakjes die nu in El Salvador gemaakt werden is de kwaliteit en snit ondermaats en wijken ze
bovendien af van het ontwerp. Stephan Nimmegeers, de Belgische agent van de fabriek, verzekerde ons dat er
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nieuwe gaan komen maar dat je ondertussen de reeds aangekomen pakjes kan gebruiken.
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.
Wens je ze anders te contacteren dan vind je via deze link hun contactgegevens.
Trainingsmomenten voor de volgende maand:
Alle reguliere roeimomenten vind je terug op de onze website. Hier de link.
Wil je roeien overdag op een gewone weekdag, meld dit aan Fred, je krijgt dan per mail wekelijks de
mogelijkheden aangeboden. Fred is op verlof van 13 t/m 25 augustus. Geert zal de communicatie hierover
overnemen.
Zijn er nog andere momenten waar je graag op het water zou gaan, contacteer steeds iemand van het bestuur,
om hiervoor toestemming te krijgen.
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)
Alternatieve activiteit
/training

Toertocht
Klus- en botenonderhoud

Clubactiviteit
Aanbevolen voor
competitieroeier

Jeugdkamp/-stage
Aandachtspunt

Open Antwerpse Roeivereniging vzw
Kesselsesteenweg 21, 2520 Emblem / maatschappelijke zetel: Vorstjensweg 17, 2520 Broechem
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Kantoor Chris Van Olmen
Dorpsstraat 66 - 2520 Emblem

Datum

Deadline

Wedstijd
Zaterdag-zondag
17/18 augustus
Zaterdag-zondag
25/26 augustus
Zaterdag
7 september
Zaterdag-zondag
7/8 september
Woensdag zaterdag
11-15 september
Zaterdag
21 september
Zondag
22 september
Zaterdag –
Zondag 28/29
sept
Zaterdag
6 oktober
Zondag
13 oktober
Zondag
13 oktober
Zaterdag
19 oktober
Zaterdag
19 oktober
Vrijdag
1 november
Zaterdag
9 november
Zaterdag
16 november
Zaterdag
23 november
Zaterdag
14 december

inschrijving

Activiteit

Waar
Voor wie

-

Havenfeesten

Emblem

-

Triatlon VTT

Viersel

Inschrijven vr
Triatlon KRSG
Zon 18 aug
Inschrijven vr
Drieluik Gent KRCG
Zon 18 aug
Inschrijven vr
WK Hongarije
Zon 5 mei
Inschrijven vr Start nieuw
Woe 25 aug initiatietraject
Opendeurdag / officiële
opening clubhuis

Gent
Jeugd
Gent
Jeugd
Hongarije
Master

Jeugd / Master

Linge bokaal

Leerdam
Jeugd / Master

BK OBIC
Start nieuw
initiatietraject

Yves /Daniël

1000m / 2000m

Filip

6500 m
achtervolging
Toertocht

Yves

Marathon

Yves
Yves/Filip

Club
Iedereen

Lange afstand VRL

Clubavond

1000 m

Yves / Fred

Tilburg,
Jeugd / Master
Heerhugowaard
Jeugd / Master
Heerhugowaard
Master
Club

Inschrijven vr
Zat 26 okt
Inschrijven vr
Zon 10 nov
Inschrijven vr
Zat 26 okt
Inschrijven vr
Wo 11 dec

Zaterdag vroeg roeien /
zondag normaal
Lopen/ slalom /
roeien

Club

Inschrijven vr
Zat 31 aug
Inschrijven vr
Zon 22 sept
Inschrijven vr
Zon 18 aug
Inschrijven vr
Woe 16 okt

Inschrijven vr

-

Yves/Filip

Hazewinkel
Jeugd / Master

Horzol regatta (35 km)
(enkel C2X+ of C4X+
Horzol regatta (53 km)
C2X+ of C4X+
Start nieuw
initiatietraject
Klusdag /
botenonderhoud

Peter/ meter

Club

Inschrijven vr
BK Lange boten
Zon 19 aug
Moordregatta

Wat

6000m
achtervolging

Yves

Club

Yves/Fred

Deurne
Jeugd / Master

Filip

Club

Yves/Filip
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