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Start in Dessel onder bemoedigende blik van een Local 

 
  1 - Nu en komende maand            
 

Ledenvergadering : kleine reminder 

Net voor de vakantie, in volle examentijd vroegen we jullie om eens naar de vragenlijst te kijken, verstopt onder 

de link die hier vindt.  Nog niet echt veel mensen hebben nog niet de mogelijkheid gehad dit te bekijken.  Mogen 

we vragen dat je dit toch eens opent en je voorkeuren invult ?  Een vijftalminuutjes van je tijd, maar je helpt er 

wel de organisatie van onze club mee.  Alvast bedankt om dit nog voor het einde van de maand te doen. 

 

Zoals aangegeven op de recente ledenvergadering in juni waar de werking van de club werd toegelicht 

(sportwerking, jeugdwerking, organisatie evenementen en administratie, botenonderhoud) zouden we graag de 

ongedwongen vriendschappelijke sfeer die we kennen willen behouden.  En hier hebben we jullie hulp bij nodig. 

Eigen roeikamp van maandag 26 juli tot en met vrijdag 30 juli 

Een plek voor het roeikamp in Nederland was gevonden, maar last minute omgegooid naar een tocht in het 

corona-luwe België.  Schagen in Noord Holland kleurt te rood.  Alles is in no time geregeld dankzij enkele 

crisisvergaderingen, een snelle on the spot verkenning door Greet, Liesbeth en Koen.  Westhoek, here we 

come. 

De ‘Start to row’ van augustus gaat van start 

Een volgende reeks enthousiastelingen start op zondag 1 augustus 2021. 

Wil je helpen de echt beginnende roeier zijn eerste slagen helpen maken, schrijf je dan in op de inschrijf-app. 

 

 

 

 

http://www.ikwilroeien.be/
https://www.facebook.com/pages/The-Oar/236165319755518
http://www.the-oar.be/nieuwsbrief.html
http://www.the-oar.be/nieuwsbrief.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLiOB-jDKoWz_Fkofo_JR9idfeLWsqW1iYrs7GZ8cBz6L43A/viewform
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2 - Terugblik              
 

Toertocht Dessel – Turnhout op zaterdag 19 juni 2021 

Het smalle maar mooie Canal Campine Dessel – Turnhout bleek een juweeltje te zijn. De door Yves ingeschatte 

26.1 km bleken er spijtig genoeg maar 26.0 te zijn (maar dat vonden we niet erg).  Met een last minute 

goedkeuring van de Vlaamse Waterweg legden Jan H, Ive, Koen, Greet VE, Nancy, Liesbeth, Gerline, Kobe VT, 

Lisanne, Glenn, Bert B, Marieke, Yves, Stefaan, Eline en Stijn de Quinta, Aquarius, Tovarich en Persephone  op 

niet gebruikelijke wijze op het water om na een 11 km te picknicken in een net geopend baancafeetje.  De 

volgende 15 km verliepen op een warme dag tussen de bomen, aangemoedigd door de vele fietsers en 

wandelaars.  Enkele kantfotografen hebben we zover gekregen hun foto’s door te sturen en natuurlijk zijn er 

nog de vele eigen getrokken foto’s.  Een mooie tocht ; zeker voor herhaling vatbaar (maar dan eens in de 

andere richting).  Enkele sfeerbeelden : 
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Sport-it kamp : 12 -16 juli 

Ondanks het coronajaar hebben we toch terug een 

sportkamp in samenwerking met sport-it georganiseerd.  

Er waren wat minder inschrijvingen dan de vorige jaren 

en er was even twijfel of het wel kon doorgaan maar we 

hebben beslist om de jongeren een leuke tijd te 

bezorgen en het kamp te laten doorgaan.  Uiteindelijk 

waren er 8 deelnemers en waren Sharan, Pepijn, Lore, 

Mano, en Filip er als begeleiding.  

Maandag begonnen we met kennismakingsspelletjes 

onder leiding van Pepijn waarna Sharan even 

iedereen zijn conditie wilde testen maar daarbij er 

ook achter kwam dat hij zelf sommige onderdelen 

had onderschat. 

In de namiddag ging iedereen dan voor de eerste 

keer effectief op het water waarna er enkele achter 

kwamen dat roeien toch niet zo makkelijk is als 

men dacht. 

De volgende dag werd er verder geroeid in 

ploegboten waarbij Pepijn en Lore mee in de boot 

stapten om als slag en stuurman/vrouw alles in goede 

banen te leiden.  In de namiddag werd er nog 

gezwommen in het zwembad van Lier. 

 

Woensdag werd er verder geroeid en deden we in de 

namiddag een fietstocht waar Sharan nog op een ijsje 

trakteerde wat zeker gesmaakt werd. 

Op donderdag was er veel regen, na ’s ochtends toch nog 

op het water te zijn gaan deden we in de namiddag 

allerlei tafelspelen.  

Vrijdag was al weer de laatste dag.  In de voormiddag 

werd er nog getraind en in de namiddag terug enkele 

wedstrijdjes.  Op het einde werd Saar uitgeroepen tot 

kampioen met het meeste punten. 

Als laatste kon iedereen die wilde nog eens in skiff zonder vlotters proberen en kreeg iedereen zijn 

roeidiploma uitgereikt. 

Bedankt aan alle begeleiding en enthousiaste kinderen die deelnamen! 
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Triatlon TRT op 27 juni 

Na een dag afzien op de triatlon zijn er weer mooie resultaten gehaald, met zelfs een zilveren medaille. Bravo 

voor Lore die 2 de werd. Bravo voor Lene die 14de werd en bravo voor mijzelf (Pepijn) die 4de werd. Iedereen 

heel hard geroeid en prachtresultaten neergezet.                                            

 

  

  
 

Grondige kuis van de club : zondag 27 juni  

Greet wist voor deze zondag een reeks leden enthousiast te krijgen voor een grondige beurt voor ons clubhuis.  

Toiletten, zaal, loods, .. werden stevig onder handen genomen na de lange corona-break.  Dank aan al die 

kuisende handen. 

 

Omkanteltraining zaterdag 17 juli  

Het water was warm genoeg, het weer onverwacht zonnig (zowat de eerste na een lange periode van regen).  

Ideaal om een met een skiff om te draaien en … langs de kant terug in de boot te kruipen.  Enkelingen slaagden 

erin om dit ook vanuit het midden van het kanaal te doen.  Zo zag het eruit : 
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Een clubwerking voor leden door leden 
Aan iedereen die zich weer inzette voor de club een 

dikke dankjewel.  Er werden boten gereviseerd, 

nieuwe mensen begeleid, drakenbootsessie 

gehouden, toogdiensten gedaan, grondige 

kuismomenten gehouden , uitzoekmomenten  voor 

evenementen geprikt, enz. enz. 

Heb je zin om een andere klus op te pikken op een 

ander moment, laat het even weten en we zetten je 

graag aan het werk. 

Nog een sfeerbeeldje van de Lyra – Lierse die kwam 

drakenbootvaren : 

 

 
  3 - De iets verdere toekomst                    
 

Programmatorisch onzekerheid 

De coronacijfers zakken met een grote snelheid, wat maakt dat er meer mogelijk wordt.  We mikken hier 

voornamelijk naar het najaar. 

• Roeihappening (schuift van 21/07/2021 naar 18/09/2021) ofte het clubkampioenschap met maaltijd 

achteraf.  Dat weekend bestaat onze club 10 jaar wat wel een feestje verdient.  Verder invulling volgt.  

Een leuk idee : proberen zoveel mogelijk boten te vullen en dan op één of andere manier een luchtfoto 

maken van onze roeiende armada. 

• Elfstedentocht in Leeuwaarden : gezien het beperkt aantal roeiers dat in vorm is en vrij is begin 

september hebben we besloten deze toch wel extra zware tocht te alten passeren dit jaar.  Hopelijk in 

2022 terug naar de normale versie. 

• Triatlon te Gent (KRSG) op 4/9/2021 

• Belgisch kampioenschap Korte/lange Boot op 25-26/09/2021 Heb je zin om op één van deze zaken mee 

in een boot te stappen, schrijf je in op de inschrijfapp. 

• Moordregatta te Tilburg op 2/10/2021 

• Blauw-witte tocht van Deinze naar Gent op 3/10/2021 

• Beatrixwinterregatta te Eindhoven op 28/11/2021 

Twijfel of je mee kan, hoor even bij de trainers. 

https://elfstedenroeimarathon.nl/deelnemers/
https://www.rowing.be/index.php/nl/nationaal/kalender
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itnodiging reeds klaarmaken. 
  4 - Prikbord en trainingsmomenten           
 

Ik wil komen roeien en gebruik … de inschrijf-app voor en na mijn roeisessie : even iets onder de aandacht 

brengen 

Het werken met de inschrijfapp wordt geapprecieerd ; lekker handig en overzichtelijk.  Bleek nogmaals vanuit 

de ledenvergadering. 

 

Na elke roeisessie (door de week of training) wordt gevraagd om je boot en geroeide kilometers op te geven.  

Dit in de twee extra kolommen achteraan je gekozen roeimoment. 

 

Een nieuwe botenwagen, gesponsord door Den Olifant 

Dankzij Sander / den Olifant konden we een nieuwe botenwagen aankopen.  Hij is geleverd en wordt 

meegenomen naar het roeikamp.  Dank ej wel Sander om dit mogelijk te maken. 

 

Roeien in het zomerweer 

Bij voorkeur neem je je schoenen, trui, .. mee in de boot.  Het warmere weer trekt veel volk naar onze steiger 

en dan kan er ook al eens iets dat aan de steiger blijft liggen meegenomen worden. 

De hitteonweders zijn ook weer van de partij.  Wordt er voor je roeisessie iets dergelijks aangekondigd, hou 

dan zeker de Whatsapp in de gaten.  Het kan zijn dat je sessie last minute wordt afgelast. 

Moest je anderzijds donder horen in de verte of lichtflitsen zien en je zit op het water ; het moment om 

rechtsomkeer richting steiger te maken en zorgen dat je van het water komt. 

Zie je iemand omkantelen ga dan zeker onmiddellijk helpen ook al is het water aangenaam warm.   

 

Ergometers bij je thuis : gelieve ze tegen eind augustus binnen te brengen. 

Heb je nog een ergometer van de club thuis staan, dan wordt gevraagd om hem eind augustus binnen te 

brengen.  Fred zou ze graag nog eens grondig bekijken voordat de avondtrainingen beginnen. 

 

Een boot afstellen, hoe doe je dat ? 

Voor iedereen die zich wil verdiepen in de geheimen van een goed afgestelde boot dan vind je hier een link naar 

een interessant document.  Met dank aan materiaalmeester Fred. 

 

Net gemist voor de vorige nieuwsbrief, maar 

Winther Degrauwe is terug papa geworden. 

Een dikke proficiat ook vanuit The OAR. 

 
Geert en Sieglinde zijn de fiere grootouders. 

https://drive.google.com/drive/folders/0B0GBGe817c7LZEhKYmc2UVVOMkE?resourcekey=0-_WUnL7Ks4rNTBlANCa9bmA
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Vrienden van de roeifotografie 

Taferelen in en rond het roeien ; het levert leuke plaatjes op.   

Heb je de perfecte belichting voor net die leuke ploeg en toevallig toch die smartphone bij : niet twijfelen en 

druk af.  

 

De huidige algemene coronamaatregels: 

Er is terug meer mogelijk, maar we blijven wel met aandrang vragen om voort te doen zoals we bezig zijn : 

• Reinigen en ontsmetten van de boten en riemen:  boten en riemen 

worden volledig gereinigd met zeep.  Ontsmetten is en blijft 

belangrijk : de handen bij aankomst, het gebruikte toilet, de 

contactvlakken van de gebruikte materialen, .. met alcoholspray.   

• Mondmaskerplicht op de club: omdat we gedurende 

een roeisessie niet de volle 1.5 m kunnen garanderen 

blijven we vasthouden aan het dragen van een 

mondmasker op de club tot in de boot.  Enkel in de boot 

tijdens het roeien mag het masker dus afgezet worden. 

• De kleedkamers zijn terug open.  Het clubhuis is nu 

ook binnen open. En bediening aan de tafels. Hou je 

mondmasker aan als je binnen van tafel gaat. 

 

5 – Onze roeikalender             
 
De najaarroeikalender voor 2021 ; zie vroeger in de brief. 

 
  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: 
Je kan op veel verschillende momenten roeien, zowel in de week als weekend.  Enige voorwaarde is dat je met 
twee bent en de inschrijfapp hebt ingevuld. 
Alle reguliere roeimomenten vind je terug op de onze website, voor zover de coronarichtlijnen geen eten in het 
roet gooien. 

 
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. 

https://www.the-oar.be/contact-.html
https://www.the-oar.be/Ik%2520wil%2520roeien/trainingen.html

