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22 september inhuldiging nieuwe clubhuis 
Samen met de grootse Netedagfeesten, mis 

het niet. 

www.netedag.be 

 

Vroegere nieuwsbrieven vind je ook op 

onze website the-oar.be/nieuwsbrief.htm 

 

 
 

 

 
  1 - Nu en komende maand            

 Zondag 22 september : Officiële opening van het nieuwe gebouw van de roeiclub The OAR in 

combinatie met De Provinciale Netevallei-dag. 

Zoals reeds eerder aangekondigd (mondeling, nieuwsbrief, …) gaat het hier om een groot evenement, waar we 
als club naar de buitenwereld kunnen laten zien wat roeien inhoudt, en waarom we het zo graag doen. 
 
Vandaar nog enkele praktische tips naar de invulling van de dag : 
 
Heb je nog niet de mogelijkheid gehad om je naam op het werkschema (dat uithangt op het magneetbord in de 
gang van de kleedkamers) ; schrijf je naam ergens bij één van de taken.  Maakt het niet uit wat je doet, schrijf 
dan je naam onderaan bij de ‘Pool medewerkers’ in een tijdsblok.  We zullen je dan een taakje geven voor dat 
tijdsblok (meerdere tijdsblokken kunnen ook natuurlijk). 
 
Om te laten zien dat je bij The OAR roeit vragen we je om een T-shirt, trui of vest aan te doen waar de OAR op 
vermeld staat.  Dit kan een club T-shirt zijn, maar zeker ook één t-T-shirt van een roeikamp, een 
elfstedentochtdeelname, …  Het zou fijn zijn moesten de bezoekers zien dat er op die manier ook verschillende 
activiteiten worden ingericht. 
 
Zoals reeds eerder vermeld is er een ontbijt, waar de helpende leden kunnen aan deelnemen.  De aantallen zijn 
berekend op die van de ingevulde werklijst.  Dus als je hier nog wilt bij zijn, laat dan zeker iets weten.   
 
Het programma van de dag ziet er voor onze leden als volgt uit : 

http://www.ikwilroeien.be/
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 

• Om 7.30 h starten de laatste voorbereidende werken voor die dag. 

• Om 8.30 h kunnen alle leden (en andere helpende handen) genieten van een ontbijt. 

• Daarna alles verder klaar zetten voor 11.00 h. 

• Om 11 uur begint onze open deur en zorgen we ervoor dat geïnteresseerden in een roeiboot eens 
kunnen proberen of eens op het kanaal kunnen genieten in de drakenboot. Elk vol uur wordt een 
rondleiding (Marie, Fred) gegeven in de botenloods van de club.  

• Het suppen en kajakken wordt verzorgd door de respectievelijke verenigingen. 

• Om 13 uur is er het officiële moment  ingeleid door een schotse Piperband:  
Kathy Bercx, Onze Antwerpse gouverneur, komt het startschot geven aan de Oxford-Cambridge gewijze 
demonstratiewedstrijd, waar twee sprintende achten zullen strijden voor de Netevallei-eer. De 
burgemeester van Ranst, de Administrateur-Generaal Sport Vlaanderen en Voorzitter van de Vlaamse 
roeiliga komen eveneens een  woordje plaatsen. 

• Vanaf 14 uur gaan we verder met onze open deur de club en de activiteit op het water. 
 

We combineren dus hier twee zaken : 
1. Officiële opening van onze nieuw clubgebouw voor alle leden, familie,  buren en geïnteresseerden.  
2. De sportieve hub betekenen voor de Netevalleidag ; concreet staat onze club open voor alle 

geïnteresseerden om eens te komen proberen. 
 

Deze dag wordt de mooie Netevallei in de picture gezet op drie locaties, zowel op waterhuishoudingsgebied 
(park van Lier) sportief gebied (op onze roeiclub) en natuurgebied (Molternetebrug van Nijlen). 
Wil je meer weten over de activiteiten van de Netedag : www.natuurenbos.be/netedag. 

 

Zaterdag&zondag 28/29 september Belgische kampioenschap lange boten: 

Onze jeugdige vier (Luka, Seppe, Max en Simon) trekt hier ten strijde tegen de andere Belgen ; de strijd zal 

gestreden worden in de Revelation. 

 

Zaterdag 6 oktober Moord regatta te Tilburg: 

De 6.5 km achtervolging in Tilburg komt er weer aan.  Wil je meedoen, laat dan gauw iets weten (zie 

invulblad). 

 

Zondag 13 oktober : Horzolregatta in sint Heerhugowaard (35 km of 53 km) 
Laatste oproep voor toertochters en marathonroeiers : dit is het moment om centrum Nederland (ter hoogte 
van Alkmaar) al roeiend te verkennen en zoals aangegeven kan dit op aangename wijze rustig toertochtend of 
eerder inspannend doorduwend in een C2-gestuurd (lees Jules d’or) of  C4-gestuurd (Free Willy en/of Quinta) 
Het inspannende moet een 18 km verder en komt op 53 km dan het aangename (35 km).  Voor zij die graag een 
jubileumtochtje roeien, kan dit ook (44 km). 
 
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 meld je je zo snel mogelijk bij Yves zodat 
inschrijving en logie kan geregeld worden.  Momenteel is er reeds een C4 die zich gaat inspannen en wordt er 
nog volk gezocht voor een C4 gezocht die eerder naar het ontspannende neigt. 
 

 
 2 - Terugblik              
 
11 t.e.m. 15 september 2019 : WK Masters te Hongarije, startend met een toertocht an der schönen blauen 
Donau 

http://www.natuurenbos.be/netedag
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Een schitterende week is weer ten einde : een mooie toertocht over de Donau, mooie, leuke en lekkere plekjes 
ontdekt in een groots Boedapest, en alle overtollige energie kunnen kwijtspelen in enkele 1000 metertjes op 
een zonovergoten meer Velence. 
 
We laten de beelden spreken : 

Toertocht : 
Dankzij de oude roieclub van Izabella en Daniël konden we na een vroege koffie op de club gebruik maken 
van enkele boten om 34 km over de Donau te glijden.  Een zeer lekkere lunch maakte de dag af. 

  

  
 

Citytrip Boedapest : 
Daniël en Izabella hebben ons de pareltjes van Boedapest laten zien.  Historisch, culinair, oenologisch, 
thermaal, architecturaal, … werden onze geesten verruimd. 
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WK (we waren er niet alleen) 

 

  
En de resultaten waren : 

• 5de voor de 8+ master C : Filip, Koen, Carl, Ive, Armand, Sharan, Yves, Daniël met Marie als stuurmadam  

• 5de voor de 4X master B : Filip, Carl, Sharan, Daniël 

• 4de voor de 4X master D : Yves, Koen, Ive, Armand 

• 8ste voor de 4X master B : Izabella , Tine, Nancy, Suzanne 

• 6de voor de 4X master D Mixed : Yves, Liesbeh, Nancy, Ive 

• 6de voor de 2X master D : Koen, Armand 

• 5de voor de 2X master C : Yves, Ive 

• 7ste  voor de2X master B : Filip, Ive 

• 6de voor de 2X master E : Koen, Suzanne 
 

Vrijwilligerswerk gedurende de afgelopen maand : 

De botenloods is verder ingericht door Fred die daarbij enige bijstand kreeg van Ludo, Aisa, David en Marc  

Lismont.  Ludo en Fred hebben de binnenkant nog een poetsbeurt gegeven.  Het gras werd nogmaals 

gekortwiekt  door Fred. 
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Alle rondslingerende hulpstoffen, zoals borstels, komma , uitleggers, botenhoezen, kuismiddelen, strooizout, 

verloren items, handdoeken enz… het heeft allemaal een vaste plaats gekregen.  

Ook het riemenrek werd terug uitgelijnd en alle riemen kregen hun vaste plaats. 

Alles werd voorzien van tekst en uitleg, dus kan alles vlot terug op zijn plaats gelegd worden.  Twijfel je toch 

nog, vraag het even aan de trainers of ervaren roeiers. 

 

Drakenboot varen september: 

• Fred heeft 3 maal de firma Smulders op bezoek gehad in hun voorbereiding voor het drakenboot 

festival van Antwerpen. Hun doel, te trainen zodat ze van de 2de plaats vorige jaar kunnen opschuiven 

naar de eerste plaats. 

• De gemeente school van Broechem kwam vrijdag 6 september met 30 leerlingen drakenbootvaren 

afgewisseld met ergometer roeien. deze klus werd geklaard door Fred, Ludo en Aisa. 

Het was mooi weer een dolle pret. 

 
  

  3 - De nabije en iets verdere toekomst          
 

Vrijdag 1 november: nationale trails in skiff regatta gaat door op onze club: 

Graag hadden we wat medewerkers gehad om de afstandsplakkaten te zetten langs de oever van het kanaal. 

 

Zaterdag 9 november: Lingebokaal 
Een wedstrijd nog niet door onze club geroeid, maar eentje waar we al veel leuke dingen over gehoord hebben.  
Een bochtig parcours over 6 km is ideaal voor een acht (jeugd en/of master) of voor een vier. 
Heb je interesse : schrijf in op het blad dat op het prikbord hangt. 
 
  4 - Prikbord en trainingsmomenten           
  
Nieuwe handvaten voor de Braca-riemen (riemen die gebruikt werden in de Kiwi): 
Korteling zullen de riemen van de Kiwi nieuwe handvaten hebben.  Enkele van de vroegere houten handvaten 
kwamen langzaam open staan waardoor het minder aangenaam roeide.  De nieuwe kunststof handvaten 
moeten meer grip geven en ook iets aangenamer aanvoelen. 
 
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 graag ook in de clubkleuren roeien, de club heeft een voorraadje besteld aan roeipakjes en turtle 
vestjes voor de jonge en iets oudere meisjes en jongens.  
 
  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. 

http://www.the-oar.be/about.html
http://the-oar.be/roeien/trainingen.html
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Wil je roeien overdag op een gewone weekdag, meld dit aan Fred, je krijgt dan per mail wekelijks de 
mogelijkheden aangeboden. Fred onze materiaal bestuurder is op verlof van 5 t/m 21 oktober. (Geert neemt 
de coördinatie over) 
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) 
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 
22 september 

 
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 Filip 

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 Yves 

Zondag  
13 oktober 

Inschrijven vr 
Zon 18 aug 

Horzol regatta (53 km) 
C2X+ of C4X+ 

Heerhugowaard 
Master  

Marathon Yves 

Zaterdag 
19 oktober 

Inschrijven vr 
Woe 16 okt 

Start nieuw 
initiatietraject 

Club 
 

 Yves/Filip 
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Zaterdag  
19 oktober 

 
Klusdag / 
botenonderhoud 

Club 
Iedereen 

  

Vrijdag 
1 november 

Inschrijven vr 
 

Lange afstand VRL Jeugd / Master   

Zaterdag  
9 november 

Inschrijven vr 
Zat 26 okt 

Linge bokaal 
Leerdam 

Jeugd / Master 
6000m 

achtervolging 
Yves 

Zaterdag  
16 november 

Inschrijven vr 
Zon 10 nov 

Clubavond  Club  Yves/Fred 

Zaterdag  
23 november 

Inschrijven vr 
Zat 26 okt 

BK OBIC 
Deurne 

Jeugd / Master 
 Filip 

Zaterdag 
14 december 

Inschrijven vr 
Wo 11 dec 

Start nieuw 
initiatietraject 

Club  Yves/Filip 


