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

 
 
 
 

 
  1 - Nu en komende maand      
Moordregatta in Tilburg op 2 oktober 2021 

Acht masters met stuurvrouw Lisanne en een mixed dubbel 

(Pepijn en Lore) gaan de lange race van 6500 m over het kanaal 

van Tilburg Naar Eindhoven aan, met doel de bokkerijdersbokaal 

terug in de wacht te slepen.  Er wordt hiervoor bijna nachtelijk 

getraind. 

 

EINDE AVONDROEIEN OP WOENSDAG 29 SEPTEMBER 

Ergometers binnenbrengen 

Heb je nog een ergometer van de club thuis staan, dan wordt 

gevraagd om hem dringend binnen te brengen.  Het buitenroeien op maandag- en woensdagavond wordt weer 

even in het donker gezet. Schrijf je ook in voor de ergometersessies via de inschrijfapp.  Fred zou de ergometers 

graag nog eens grondig bekijken voordat de avondtrainingen beginnen. 

 

Lange afstand 21 november 

Het kruim van de Belgische roeiwereld komt bij ons op het Netekanaal het beste van zich geven. 

Dit vraagt uiteraard wat ondersteuning van ons.   Dus hou dit in het oog ; er zal nog een oproep gebeuren naar 

helpende handen.  Seingevers, motorbootstuurman, toogbediening, parkingwacht, … zijn er enkele van. 

 

Start-to-row 10 en 17 oktober 2021 

11 nieuwe roeiers en roeisters gaan hun eerste roeibewegingen maken. 

Het ideale moment om eens te proberen die technische beweging uit te leggen ; wonderbaarlijk lukt dat toch 

weer altijd, dus kom zeker helpen vanop het land of vanop het water.  Schrijf je in via de inschrijfapp voor beide 

dagen. 

mailto:oar@live.be
http://www.ikwilroeien.be/
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http://www.the-oar.be/nieuwsbrief.html
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2 - Terugblik              
Belgisch kampioenschap korte/lange boot 

Lore, Heidi en Pepijn roeien op het BK korte boot een schitterende prestatie : 

 

 
 

 

Lustrumviering ofte 10-jarig bestaan van The OAR 

Op 18 september bestond de club net 10 jaar en één dag.  Voldoende redenen om weer eens uit de box te 

denken en iets speciaals te doen: 

 

Spe(l)len met boten 

   
 

Sita heeft als een mooi filmpje gemaakt vanuit haar standpunt : 

https://www.youtube.com/watch?v=mkYsnuEoXco  

 

Nieuwe naam clubhuis : ‘Den OARIZON’ 

mailto:oar@live.be
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Onder toezichthoudend oog van de kamprechter moest de ‘Stille Inpik’ het 

net afleggen tegen ‘den OARIZON’, de nieuwe naam van het clubhuis, dixit 

de aanwezigen op de lustrumviering. 

 

Botendoop 

Op de tonen van twee doedelzakken en tramgeroffel werden naast de 

nieuwe telgen in de vloot is ook onze Olifant (de nieuwe botenwagen) 

gedoopt.  Burgervader Johan De Ryck en Magda nemen het peter-

/meterschap van de Rio Grande op zich.  Allen werden besprenkeld met een 

glaasje champagne. 

 

Een volledige verhaal werd verslagen door de Gazet van antwerpen: 

https://www.gva.be/cnt/dmf20210918_97533975  

 

Roeihappening : drakenboot vs Asgard vs Free Willy 

Een acht, een C4X+ en een drakenboot tegen elkaar met een (iets minder) geschikte handicap maakte dat voor 

de drie races elke ploeg won (in de drakenboot) ; een leuke teambuilding voor zeer gevarieerde ploegen. 

 
 

Enkele reacties op de dag: 
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Belgisch kampioenschap iets langere boot 

Ook hier zetten Lore en Heidi een topprestatie neer ; zowel zaterdag als zondag roeiden ze zich in het blik.  Goud 

(Lore), zilver (Heidi) en brons (Lore en Heidi).  Ne dikke proficiat. 

 

 
 

Sportdag Sint Jozef  
Fred, Liesbeth, Marc E., Filip, Ludo en Yves stonden paraat 
om de jeugd van Sint Jozef het water op te helpen en hen 
die eerste slagen leren maken.   
 
Een clubwerking voor leden door leden 
Het was een maand met veel inzet ; een geslaagd lustrum 

vroeg en kreeg veel helpende handen. Toogmeesters, 

keerders, bestellers, trainers, sportdagbegeleiders, 

coachen, … ; iedereen die een uurtje helpt, helpt onze 

schitterende club vooruit. 

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. 

 
  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. 

• Moordregatta te Tilburg op 2/10/2021 

• Lange afstand voor nationaal team op The OAR op 21/11/2021 

• Beatrixwinterregatta te Eindhoven op 28/11/2021 

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

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. 

 

mailto:oar@live.be
https://moordregatta.nl/
https://wedstrijden.knrb.nl/nl/2526
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Schrijf je in via de app met de verschillende tabbladen naast de training voor een wedstrijd / toertocht / 

clubevent / ..  (elk evenement heeft zijn tabblad). 

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. 

 

Hoe wil jij de cluborganisatie helpen 

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

de link die je hier vindt.  Moest dit nog niet gelukt zijn blijven we de warme oproep lanceren om hem alsnog in 

te vullen.   

 

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.   Daarna even doorsturen zodat hij mee in de nieuwsbrief kan. 

 

De huidige algemene coronamaatregels: 

Er is terug meer mogelijk, maar we blijven wel met aandrang vragen om 

voort te doen zoals we bezig zijn : 

• In de boot, voor en in de loods moet geen mondmasker meer 

gedragen worden.  De ventilatieomstandigheden zijn hier 

afdoende goed.  De CO2-concentratie in het clubhuis kan 

opgevolgd worden tijdens ergometertrainingen. 

• De kleedkamers zijn terug open, er kan terug gedoucht worden.   

• 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.   

 
  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 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. 

mailto:oar@live.be
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