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Roeien na corona : hoe nu verder ?

1 - Nu en komende maand
The OAR sluit haar deuren tot 3 mei
Helaas zijn wij genoodzaakt om de deuren van The OAR minstens
gesloten te houden tot 3 mei. Wij geven daarmee gehoor aan de
oproep van de overheid (en VRL) alle sportverenigingen te sluiten.
Wij doen een beroep op al onze leden om gehoor te geven aan
deze oproep en de gezondheid van anderen niet in gevaar te
brengen. We hopen jullie in goede gezondheid over enkele weken
terug te zien.
De verder opgegeven data zijn onder voorbehoud dat het sporten
terug wordt vrijgegeven na 3 mei.
We zoeken nog uit of we onder de doe-het-zelf-sector vallen om
op de club er ene te komen drinken op veilige afstand van elkaar.
Het grote botenonderhoudmoment : wordt naar latere datum verplaatst.
Vorige keer is er in oktober 2019 de helft van de boten onder handen genomen (lees simoniseergewijs) met
gevolgd dat deze helft vlotjes door het water glijdt. De andere helft, die ondertussen ook is gereviseerd, wordt
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op een andere minder zonnige zondagochtend opgewreven ; exacte datum volgt gezien het corona-verhaal. Er
kan pas deze ochtend geroeid worden als alle boten hun jaarlijkse waxbeurt hebben gekregen.
Afgelasting en of verplaatsing van zaken op de roeikalender :
Wat al zeker niet meer doorgaat is het volgende :
• Initiatietraject van april
• Roeistage jeugd/masters april
• Oude IJsselregatta in Goerinchem (Nederland)
• Duathlon in Gent
• Regatta in Maubray
• Elfstedentocht in Leeuwaarden (Nederland)
• World master rowing regattta in Linz (Oostenrijk)
Wat op zoek is naar een nieuwe datum :
• BK korte boot
• Toertocht Leopoldsburg Neerpelt
Stickers voor vleugeluitleggers en riemen :
Fred heeft nog een reeks stickers bijbesteld voor de riemen die nog niet aan een boot waren toegewezen. Dus
binnenkort heeft elke riem een voorkeurboot.
Het euvel van de Under Pressure (de enige boot waar de boeg nog de 2 was en de slag de 1) is ook opgelost. Hij
volgt de volledige nieuwe OAR-nummering.
Ook werden de uitleggers (type vleugel) van voornamelijk Swiftboten ook genummerd. Doel is hiervan bij
verplaatsingen de juiste uitlegger steeds op de juiste positie te plaatsen.
Aanpassing website : een rubriek feestzaal
Zoals je kan merken is er een nieuw tabblad verschenen op de website ; ons clublokaal kan omgevormd worden
tot een feestzaal. De verplaatsbare (kapstokken)wand maakt dat de zaal op maat kan gesteld worden van elk
event. Heb je zelf of binnen je familie, vriendenkring een feestje te geven dan staat onze zaal ter uwer
beschikking. Alle info vind je op de website.
2 - Terugblik
Handen uit de mouwen door leden voor leden
Johan is aan het tegelen geslagen zodat er nu in de keuken wat meer kan gespetterd worden, zonder dat er hier
echt sporen van achter blijven.
Fred heeft zich gesmeten op het administratieve systeem en de nodige reorganisatie hier aangebracht.
Marc Eeckels heeft enkele leuke foto’s getrokken van ons clubhuis, met doel de zaal op onze website ook
zichtbaar te krijgen. Yves heeft hiervoor de website aangepast. Een handleiding voor de verhuur van de zaal of
voor iemand die de toogdienst wenst te doen is ter beschikking op de club.
Een plan is gemaakt om de vlottende steiger beter te bevestigen en terug op te kalefateren. De uitvoering volgt
één van de volgende weken.
Weerom hartelijk dank voor al die vrijwillige hulp ; ze houden onze club op dit hoge niveau.
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Ondertussen een maand in coronatijd
Op het water is er niets gebeurd.
Op enkele ergometers thuis dan weer wel.
Een oar-cahallenge misschien in het leven roepen : wie
verbetert de afstand die Ive Van Cleemput heeft
afgelegd op een ergometer : 40 km in net geen 3 uur

3 - De nabije en iets verdere toekomst
Zaterdag 13 juni : start nieuw initiatietraject onder voorbehoud dat er terug mag geroeid worden
Deze vier opeenvolgende zaterdagen (13/6, 20/6, 27/6 en 4/7) worden weer een reeks nieuwe mensen
ondergedompeld in de roeitechniek, met doel ze te leren genieten van onze schitterende sport. Heb je nog
vrienden of familie die nog twijfelen : overhaal hen, laat hen inschrijven via onze website of via oar@live.be.
Toerroeikamp maandag 20 tot vrijdag 24 juli
We gaan op zoek naar Nederlandse wateren en hebben de intentie om de streek rond Heerhugowaard wat
grondiger roeitechnisch te verkennen. Met de tent en roeien ; het blijft een uitdagende combinatie.
Wil je mee, ook dan wordt je naam vereist op de het inschrijfblad.
Corona kan hier nog anders over beslissen.

omdag uitnodiging reeds klaarmaken.
4 - Prikbord en trainingsmomenten
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.
De stock, aangelegd door de club, die hetzelfde euvel hebben (rood / roos ; zwart / grijs) wordt verkocht tegen
een goed prijsje. Dus wil je toch al een roeipak hebben en is het rood/roos zwart/grijs probleem niet echt een
probleem voor jou dan kan je een roeipakje aanschaffen voor 25 euro.
Uiteraard is op op.

5 - Op de kalender
De roeikalender voor 2020 :
Waar gaan we dit jaar roeien (toertocht-, wedstrijd-, of recreatiegewijs) : het is na te lezen in het jaarprogramma.
Dus sla uw eigen agenda open en schrijf die data op waar je mee naar toe wil/kan gaan. We hebben je er graag
bij.
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Dit jaarprogramma hangt ook uit in de club op het mededelingenbord. Enkele weken voor de effectieve datum
van een event verschijnt er een inschrijvingsblad waarop je je deelname kan bevestigen.
Nogmaals hier de warme oproep om je naam tijdig op te geven, zodat de organiserende persoon je kan opnemen
in de whatsappgroep van dit event en je op de hoogte kan houden van het verdere verloop ervan.

6 – 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 hier hun contactgegevens.
Trainingsmomenten voor de volgende maand:
Alle reguliere roeimomenten vind je terug op de onze website, voor zover de coronarichtlijnen geen eten in het
roet gooien.
Wil je roeien overdag op een gewone weekdag, meld dit aan Fred, je krijgt dan per mail wekelijks de
mogelijkheden aangeboden.
Zijn er nog andere momenten waar je graag op het water zou gaan, contacteer steeds iemand van het bestuur,
om hiervoor toestemming te krijgen ; een whatsapp is voldoende.
Foto's @ Flickr
• Op zoek naar andere 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.
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