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COMPETITIE

OBIC - 24 november 2018

Op zaterdag 24/11/2018 vond in de

Expohal te Deurne de OBIC plaats. De

roeiers werden luidkeels aangemoedigd en

gaven er het beste van zichzelf. 

De nieuwe winnaars indoor roeien zijn:

JW16: Emma Gabriel (UNL) 7.35.50

JW18: Jeanne Lenom (RCAE) 7.39.90

WU23: Amber Van Lint (KRSG) 7.59.30

LW: Anne-Marie Dupont (KRSG) 7.47.60

W: Katia Rottiers (KRSG) 7.09.00

JM16: Maxim Cool (KRSG) 6.32.40

JM18: Arthur Van Welden (KRB) 6.12.00

MU23: Gaston Mercier (RCAE) 5.58.10

LM: Ruben Somers (ARV) 6.27.90

M: Ruben Claeys (KRSG) 6.07.60
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De resultaten kunnen teruggevonden worden

op www.vlaamse-roeiliga.be.

Transferregeling 2018

Roeiers die van club wensen te veranderen, moeten dit aanvragen bij de oorspronkelijke

vereniging en de Vlaamse Roeiliga via een aangetekend schrijven tussen 1 november en 15

december. Je kunt de reglementering hieromtrent nalezen in de Roeicodex.

RECREATIE

Rowing for Life - 22 december 2018

In samenwerking met De Sleutel

organiseert de Vlaamse Roeiliga op zaterdag

22 december 'Rowing for Life'; een

roeitocht voor het goede doel i.f.v. de

Warmste week van Studio Brussel.  

In zoveel mogelijk C4'en roeien we naar

het centrum van Gent, de Graslei en de

Krook. Tussendoor rusten we even uit met

een versnapering en een drankje aan de

Lindelei. Dit evenement loopt samen met

het initiatief van de SUPpers, waardoor een

gezellige drukte op het water gegarandeerd

is. Verschillende watersporters zetten zich

samen in voor het goede doel. 

Meer info op onze website.

STUDENTENROEIEN

Verdeling Volans studentenboten

Deze maand werden de 12 nieuw

aangekochte studentenboten op locatie

gelegd. Deze boten met sliding rigger worden

aan de clubs ter beschikking gesteld. De

http://www.vlaamse-roeiliga.be/
http://www.vlaamse-roeiliga.be/?oid=10&pid=1011
http://www.vlaamse-roeiliga.be/?oid=10&pid=792&aid=97883&lg=2


studenten hebben tijdens hun trainingen

voorrang op deze boten, maar de ganse club

kan de boten op andere momenten ook

gebruiken. Iedere initiant, recreant tot

beginnend competitieve roeier kan vlot op

weg met deze skiffs. 

Vanaf november worden de boten gebruikt

in KRB, GRS, Roeiclub Schulensmeer en in

Sport Vlaanderen Willebroek.

OPLEIDING EN BIJSCHOLING

Dag van de Trainer - 15 december 2018

Op zaterdag 15 december organiseert de

Vlaamse Trainersschool de tweejaarlijkse

‘Dag van de Trainer’ in en rond de

Topsporthal Vlaanderen. Het grootste

bijscholingsmoment voor trainers uit

Vlaanderen en ver daarbuiten biedt die dag

weer een rijkgevuld en kwalitatief

programma. Een boeiende mix van

sporttakoverschrijdende en sporttakspecifieke

thema’s komen aan bod.

De Vlaamse Roeiliga verzorgt een workshop

rond biomechanica in het roeien. De

Canadese Conny Draper is spreker van

dienst tussen 16u30-18u00. In 2012 werd

Conny lid van de commissie technologie en

uitrusting van de FISA waarbij ze advies geeft

bij het monitoren en controleren van

uitrusting en technologische evoluties. In

2018 heeft Conny Draper reeds metingen

gedaan en advies gegeven aan ons nationaal

team.   

Schrijf je snel in: klik hier!

VTS-Plus Kalender

Levenslang bijleren als sportbegeleider is

belangrijk. Daarom organiseert en erkent de

Vlaamse Trainersschool heel wat

https://dagvandetrainer.eventsite.be/


kwaliteitsvolle bijscholingen in Vlaanderen.  

Lees meer

 
Datum Thema Docent Locatie

05/12/2018 Aan de slag met het sportkompas Johan Pion Herentals

CLUBNIEUWS
VRL Roeiawards 2018

Komende vrijdag 7 december vindt de

vierde editie van onze VRL Roei Awards

plaats in het Huis van de Sport te Gent. 

Dit is een ideale gelegenheid om personen uit

de roeiwereld in de bloemetjes te zetten

door ze te huldigen of ze naar voor te roepen

voor de ontvangst van een VRL Roei Award

voor het behalen van mooie resultaten op

internationale wedstrijden. 

BESTUURSNIEUWS

Geïndexeerde bedragen vrijwilligersvergoedingen 2019

De forfaitaire kostenvergoedingen die men in het kader van de Vrijwilligerswet kan

verkrijgen, worden ieder jaar met ingang van 1 januari geïndexeerd. De nieuwe bedragen zijn

begin november bekend gemaakt. 

- dagvergoeding van maximum 34,71 euro 

- jaarvergoeding van maximum 1.388,40 euro 

Let op: het gaat hier om onkosten uitbetaald volgens het systeem van de bestaande

vrijwilligerswet van 3 juli 2005. Dit staat los van het nieuwe statuut "verenigingswerk". 

Bron: Dynamo Project

UBO Register: ook vzw's moeten aangifte doen

Op 31 oktober 2018 treedt het KB dat de werkingsmodaliteiten van het UBO-register vastlegt in

werking. Dit KB, dat gelinkt is aan de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het

witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van

contanten voorziet in het invoeren van een register van uiteindelijke begunstigden in België (in

het Engels ‘UBO’ genoemd, dat staat voor ‘Ultimate Beneficial Owner’; hierna het “UBO-register”). 

Bron: Dynamo Project 

Lees meer 

https://www.sport.vlaanderen/sportbegeleiders/opleiden-en-bijscholen/vind-een-bijscholing-op-jouw-maat/
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=71660#
https://topindesport.be/acties/#step5
https://www.dynamoproject.be/nieuws/ubo-register-ook-vzws-moeten-aangifte-doen-maar-krijgen-uitstel-tot-31-maart


Vrijwilligersvergoeding in de sportsector: verdubbeling

jaarlijks plafond

Het KB ter verhoging van het jaarlijks plafond van de kostenvergoeding voor bepaalde

categorieën van vrijwilligers is op de Ministerraad van 23 november 2018 goedgekeurd. Het KB

wordt eerstdaags aan de Koning ter ondertekening voorgelegd om dan uiteindelijk op 1 januari

2019 in werking te treden. 
Het ontwerp, dat werd aangepast aan het advies van de Raad van State, verhoogt het jaarlijks

plafond van de onkostenvergoeding voor vrijwilligers in volgende sectoren van 1.361,23 euro per

jaar tot 2.500,00 euro per jaar (geïndexeerde bedragen). 

Bron: Dynamo Project 

Lees meer

Reparatiewet verenigingswerk gepubliceerd

Op 4 oktober 2018 werd de reparatiewet verenigingswerk gestemd. Op 12 november volgde

de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Tien dagen later wordt de wet van kracht. 

Bron: Dynamo Project 
Lees meer

Middelen Erasmus+ Sport voor sportclubs in 2019

In 2019 zal vanuit de EU 48 miljoen euro naar 300 Erasmus+Sport projecten gaan! Ook sportclubs

kunnen een project indienen.

Op de Europapagina’s van de VSF-website vind je nog meer praktische informatie voor je

sportclub over de Erasmus+ Sport-projectoproep, over andere subsidiekansen voor sportclubs in

de EU, over hoe je aan een Europees project begint, tips over internationaliseren,...

Bron: Dynamo Project 
Lees meer

WIST JE DAT ...

... Tristan Vandenbussche (belofte van het jaar), Tim Brys en Niels Van Zandweghe (ploeg

van het jaar) en Frans Claes (trainer van het jaar) opgenomen werden op de longlist van de

genomineerden voor het sportgala 2018? Op donderdag 6 december wordt de top 3 bekend

gemaakt en op 22 december vindt de uitreiking plaats.  

 

... het secretariaat van de Vlaamse Roeiliga gesloten is van maandag 24 december tot en

met vrijdag 4 januari. In de maand december zal er geen nieuwsbrief verstuurd worden. We

wensen iedereen prettige feestdagen toe! 

 

https://www.dynamoproject.be/nieuws/vrijwilligersvergoeding-in-de-sportsector-verdubbeling-van-de-verdragen
https://www.dynamoproject.be/nieuws/reparatiewet-verenigingswerk-gepubliceerd
https://www.dynamoproject.be/product/111-europa-en-sport
https://www.dynamoproject.be/nieuws/middelen-erasmus-sport-2019


... Jelle Veyt ondertussen in Papua aangekomen is, na een roeitocht van 4.500km? 

 

... Carl Plasschaert (lid van The Oar) in 2019 zal deelnemen aan de Talisker Atlantic Race in

de solo klasse?

07/12/2018 

VRL Roeiawards 

12/12/2018 

Raad van Bestuur VRL 

15/12/2018 

Dag van de Trainer 

22/12/2018 

Rowing for Life 

23/12/2018 

Ergorun (KRNSO) 

30/12/2018 

Estafette der Watersporters (KRSG) 

13/01/2019 

Loopcross (GRS)
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Lange afstandswedstrijd Seneffe - 1 november 2018

Op donderdag 1 november vond de lange

afstandswedstrijd in Seneffe plaats. Deze

wedstrijd was een test voor roeiers met

internationale ambities. Klik hier voor de

resultaten.  

Lees meer

VRL Jeugdroeihappening - 13 oktober 2018

Op zaterdag 13 oktober was de Vlaamse

Roeiliga te gast bij KRCG voor de organisatie

van haar jaarlijkse Jeugdroeihappening,

deze keer was een zomers zonnetje van de

partij. Een 80-tal roeiers en roeisters

https://www.facebook.com/VlaamseRoeiliga
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mochten het einde van hun roeiseizoen

vieren.

Met dank aan de begeleiders en kamprechters

die alle roeiers in de juiste ploegen wisten te

manoeuvreren. Uiteindelijk werd Emile

Bertoe Dewachter de eindwinnaar en won

KRNSO het clubklassement.   

Op de Happening werden tevens de prijzen

uitgereikt van het Allroundcriterium 2018.

Nogmaals proficiat aan de laureaten.  

Lees meer

Transferregeling 2018

Roeiers die van club wensen te veranderen, moeten dit aanvragen bij de oorspronkelijke

vereniging en de Vlaamse Roeiliga via een aangetekend schrijven tussen 1 november en 15

december. Je kunt de reglementering hieromtrent nalezen in de Roeicodex.

RECREATIE

Einde recreatieve kalender

Na de Blauwwitte toertocht in Gent is de kalender voor recreatieve roeiers wat aan het einde van

het jaar gekomen. De wintertrainingen zijn ook voor de recreatieve groepen roeiers begonnen,

maar de meest onverdroten roeiers blijven hun trainingen op het water uitvoeren. Voor hun

trainers en begeleiders komt binnenkort een nieuwe tool om de trainingen te helpen opbouwen:

het trainersboek. Dit najaar wordt de laatste hand gelegd aan de lay-out, en zal in druk gegaan

worden. Later meer over hoe je dit document kan verkrijgen.

STUDENTENROEIEN

Richting maximale capaciteit

In alle regio’s is de capaciteit voor

studentenroeiers bijna bereikt. In Hasselt

zijn de selecties voor de roeiplaatsen reeds

begonnen. De huidige roeiteams van

Universiteit Hasselt, PXL Hogeschool en UC

http://www.vlaamse-roeiliga.be/?oid=10&pid=792&aid=95672&lg=2
http://www.vlaamse-roeiliga.be/?oid=10&pid=1011


Leuven Limburg wordt aangevuld met nieuw

en jong geweld. Verschillende oudgedienden

studeren af en verlaten de teams, klaar om

de fakkel over te geven aan de nieuwe

roeiers. De kwaliteit van de begeleiding en het

talent gaat steeds meer de hoogte in, zo was

er in de herfstvakantie deelname aan de

lange afstandswedstrijd in Seneffe. Een eerste

stap richting topsport vanuit Limburg. Veel

succes! 

 

Ook in Antwerpen en Gent zijn de groepen

opnieuw goed bezig. De meeste groepen

zitten vol, enkel in Gent zijn er op

woensdagmiddag nog enkele plaatsen over. In

Antwerpen gaat het vlot met de nieuwe

samenwerking tussen de StuRowers en de

ARV. De studenten zijn iets meer ervaren en

kunnen kwalitatief hogere trainingen aan. Het

is duidelijk dat wie de roeimicrobe te pakken

krijgt als student, dit heel graag blijft

volhouden.

Bachelorproef roeien studenten Artevelde hogeschool

3 studenten Bachelor Lichamelijke Opvoeding richten zich momenteel op het roeien binnen

hun bachelorproef. Hun taak is de vele literatuur van (topsport) conditie en krachttrainingen

vertalen naar een kracht- en conditieprogramma voor recreatieve (studenten) roeiers.

Roeiers die 1 tot 3 keer per week kunnen sporten. Hierbij kan hun expertise en onderzoek in deze

materie de technisch onderlegde studenten of recreatieve trainer ondersteunen. Eerste resultaten

worden verwacht tegen het einde van 2018. 
 

OPLEIDING EN BIJSCHOLING

Dag van de Trainer - 15 december 2018



Op zaterdag 15 december organiseert de

Vlaamse Trainersschool de tweejaarlijkse

‘Dag van de Trainer’ in en rond de

Topsporthal Vlaanderen. Het grootste

bijscholingsmoment voor trainers uit

Vlaanderen en ver daarbuiten biedt die dag

weer een rijkgevuld en kwalitatief

programma. Een boeiende mix van

sporttakoverschrijdende en sporttakspecifieke

thema’s komen aan bod.

De Vlaamse Roeiliga verzorgt een workshop

rond biomechanica in het roeien. De

Canadese Conny Draper is spreker van

dienst tussen 16u30-18u00. In 2012 werd

Conny lid van de commissie technologie en

uitrusting van de FISA waarbij ze advies geeft

bij het monitoren en controleren van

uitrusting en technologische evoluties. In

2018 heeft Conny Draper reeds metingen

gedaan en advies gegeven aan ons nationaal

team.   

Schrijf je snel in: klik hier!

Opleidingsaanbod VTS 2019

De Vlaamse Trainersschool heeft haar opleidingsaanbod voor 2019 bekend gemaakt: klik

hier.

Planning Algemeen gedeelte 2019

Indien je het diploma 'initiator roeien' bezit en graag wenst door te groeien naar een hoger niveau,

dien je eerst het algemeen gedeelte instructeur B en trainer B te volgen. Indien je hiervoor

geslaagd bent, kan je deelnemen aan het sportspecifieke gedeelte trainer B.  

De kalender voor de algemene gedeeltes 2019 is gekend, klik hier.  

Bij vragen over de sportkaderopleidingen kan je contact opnemen met celine.pieters@vlaamse-

roeiliga.be. 

Initiatorcursus Roeien in Oostende

Sinds 2/10 is de nieuwe initiatorcursus

gestart gegaan in Oostende. Met goede moed

en sportief engagement startten 11

https://dagvandetrainer.eventsite.be/
https://www.sport.vlaanderen/sportbegeleiders/opleiden-en-bijscholen/vind-een-vts-opleiding-op-jouw-maat/
https://static.twizzit.com/public/v2/media/8/5bb623a5c5d20.xlsx
mailto:celine.pieters@vlaamse-roeiliga.be


cursisten om in 2019 hopelijk allemaal hun

diploma te behalen. Een dikke pluim voor

alle deelnemers, die opnieuw de

opleidingsgraad van het roeitrainersbestand in

Vlaanderen doen stijgen. Veel succes!

VTS-Plus Kalender

Levenslang bijleren als sportbegeleider is

belangrijk. Daarom organiseert en erkent de

Vlaamse Trainersschool heel wat

kwaliteitsvolle bijscholingen in Vlaanderen.  

Lees meer

 
Datum Thema Docent Locatie

6/11/2018 

20/11/2018
Coach met de M-Factor Workshop Dirk Van Meldert Mortsel

12/11/2018
Belang van hydratatie bij sporters (teamsport en

individuele sport)
Dieter Deprez Brugge

15/11/2018
(Objectieve) bewegingsanalyse: Zien we wat we zien of

wat we willen zien?
Kristof Huts Mechelen

7/11/2018 

22/11/2018
Aan de slag met het Sportkompas Johan Pion

Zemst 

Genk

CLUBNIEUWS

Week van de Official - 6-14 oktober 2018

Tijdens de Week van de Official zette de

Vlaamse Roeiliga graag de kamprechters in

de bloemetjes. Iedere kamprechter ontving

een bedankingsmailtje voor hun oneindige

inzet voor de roeisport en een goodie bag.

Langs deze weg willen we hen nogmaals

bedanken voor de vele uren timing die ze

reeds uitvoerden en nog zullen uitvoeren voor

deze sport! BEDANKT!

Stem voor de Grote Roeiprijs VRL!

https://www.sport.vlaanderen/sportbegeleiders/opleiden-en-bijscholen/vind-een-bijscholing-op-jouw-maat/
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=66298#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=68762#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=66314#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=71662#
https://topindesport.be/acties/#step5


Op vrijdag 7 december 2018 vinden

de Roei Awards plaats. 

  

De Grote Roei Prijs VRL wil personen of

instanties (leden, clubs, sympathisanten,

bedrijven, gemeenten, vrijwilligers,

mecenassen, sponsors, bestuursleden,…) in

de bloemetjes zetten voor hun initiatieven

die hebben bijgedragen tot de promotie, het

bekendmaken, het verbeteren,… van de

roeisport in Vlaanderen. Het gaat om extra-

sportieve bijdragen. 

De clubs konden tot 20 september 2018 hun

laudatio’s insturen.  
Lees meer

VRL Roei Awards 2018

De Raad van Bestuur heeft het genoegen

jullie uit te nodigen op de VRL Roei Awards. 

 

Roeiers die top 12 behaalden op WK en/of

top 8 WC/EK en medaillewinnaars van de

Coupe de la Jeunesse mogen een VRL Roei

Award in ontvangst nemen. Er zijn ook een

aantal huldigingen die deze avond doorgaan. 

  

Deze vierde editie vindt plaats op vrijdag 7

december 2018 in het Huis van de Sport in

Gent. 

  

Inschrijven voor de Awards en de

aansluitende receptie kan tot 21 november

2018: klik hier.  

 

Wij hopen u van harte te mogen

verwelkomen!

BESTUURSNIEUWS

https://topindesport.be/acties/#step5
http://www.vlaamse-roeiliga.be/?oid=10&pid=792&aid=96413&lg=2
https://topindesport.be/acties/#step5
https://goo.gl/forms/hS27c33mRF90Dd4G2


Botenverkoop

De Vlaamse Roeiliga verkoopt een M2x. Het betreft een Filippi van in 2009 voor roeiers van

90kg. Bij interesse kan je contact opnemen met de Vlaamse Roeiliga via info@vlaamse-roeiliga.be.

Verenigingswerk: nieuws over sperperiode en maandelijks plafond

De Bijkluswet, of officieel "De Wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de

versterking van de sociale cohesie", dateert nog maar van deze zomer. Toch was het nodig om nu

al een aantal aanpassingen te doen. Ook de sportsector keek uit naar deze wetswijziging. Klik

hier voor meer informatie.

Hoe geef ik verenigingswerkers door via bijklussen.be?

Via bijklussen.be kun je als vereniging de administratieve aangifte van je verenigingswerkers

doen. Bestuurders van een vzw kunnen dit via login met hun e-id onmiddellijk doen, maar

misschien wil je een medewerker van je vereniging (die niet geregistreerd is als bestuurder) de

aangiftes laten doen. Hoe doe je dit? Klik hier

IN MEMORIAM

Op vrijdag 26/10 is François Dullaert

overleden, François was de ondervoorzitter

en penningmeester van de Koninklijke

Roeivereniging Club Gent, en tevens

jarenlang Administratief Coördinator van

de Vlaamse Roeiliga. Onze gedachten zijn

bij zijn rouwende familie en zijn club.

WIST JE DAT ...

...Tim Brys de prijs Benny Vansteelant ontving van de Universiteit Gent? Deze prijs lauwert

jaarlijks een student die op een verdienstelijke manier studies met topsport combineert.  
… Tim Brys en Niels Van Zandweghe op 3 november deelnamen aan de Fuller's Head of the

River Fours in Londen? Ze behaalden er een 3de plaats. 

… Ronny De Cocker op zondag 14 oktober een poging deed om het wereldrecord 100km

ergometerroeien te verbeteren? Ronny slaagde erin om 100km te roeien maar brak jammer

genoeg het wereldrecord niet. Ronny deed dit eveneens ten voordelen van de ALS Liga en

zamelde 2.500 euro in. Knappe prestatie Ronny! 

… het nationaal team een inspanningstest in het UZ te Gent aflegde eind oktober? 

… Tim Brys en Niels Van Zandweghe op 10 oktober te gast waren bij Ann Reymen op MNM?

https://www.dynamoproject.be/nieuws/wetsontwerp-tot-wijziging-van-de-bijkluswet-is-gestemd
https://www.dynamoproject.be/faq/hoe-geef-ik-een-medewerker-van-mijn-vereniging-de-bevoegdheid-om-aangiftes-verenigingswerk-via
https://topindesport.be/acties/#step5


Ze zetten er het roeien mooi in het daglicht tijdens het middag-programma 'Kwistet'! 

… Cailtin Govaert de 10e plaats behaalde in haar skiff op de Youth Olympic Games in Buenos

Aires? 
… Bernard en Damien Van Durme in 2019 zullen deelnemen aan de Talister Whiskey Atlantic

Chalenge? Dit doen ze ook ten voordele van Handicap International. Wij wensen hen veel succes

toe!

24/11/2018 

OBIC (Deurne) 

Kalender



01/12/2018 

Algemene Vergadering VRL 

07/12/2018 

Roei Awards VRL (HvdS, Gent) 

12/12/2018 

Raad van Bestuur VRL (HvdS, Gent) 

15/12/2018 

Dag van de Trainer (Gent) 

23/12/2018 

Ergorun KRNSO 

30/12/2018 

Estafette der Watersporters KRSG
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COMPETITIE

Wereldkampioenschap Plovdiv - 9 tot 16 september 2018

België vaardigde 3 ploegen af op het

wereldkampioenschap te Plovdiv: Pierre De

Loof in M1x, Louis Toussaint in PR1 M1x en

Tim Brys en Niels Van Zandweghe in LM2x. Bij

zijn eerste deelname aan het WK voor

senioren start Pierre De Loof snel in zijn C-

finale, maar uiteindelijk eindigt hij 2de in

6.55.70. een mooie 14de plaats op 32

skiffeurs.

Louis Toussaint wist zich knap te plaatsen

voor de B-finale en finishte als 5de in een tijd

van 10.34.72. Hij werd 11de op 19

deelnemers. 

Als kers op de taart veroverde de LM2x met

https://www.facebook.com/VlaamseRoeiliga
https://www.facebook.com/VlaamseRoeiliga
http://www.vlaamse-roeiliga.be/?oid=10&pid=792
http://www.vlaamse-roeiliga.be/?oid=10&pid=792
mailto:info@vlaamse-roeiliga.be
mailto:info@vlaamse-roeiliga.be
mailto:meldpunt@vlaamse-roeiliga.be
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Tim Brys en Niels Van Zandweghe  de

bronzen medaille! In een spannende A-

finale finishten ze als derde in 6.11.25, na

Ierland en Italië. Een dikke proficiat aan

gans het team!

BK Lange boten - 29 en 30 september 2018

Tijdens het weekend van 29-30 september

vond in het centrum Sport Vlaanderen

Willebroek het Belgisch Kampioenschap

lange boottypes plaats, een organisatie van

de Koninklijke Belgische Roeibond in

samenwerking met de Brusselse club Royal

Sport Nautique de Bruxelles. In het totaal

waren er 17 te verdelen Belgische titels.

KRSG ging naar huis met 5 gouden

medailles, net als GRS door een ex aequo

in de categorie M4+, KRNSO veroverde 3

medailles.

KRCG en KRB wonnen elk 2 gouden plakken

en BTR mocht met 1 gouden medaille het

weekend afsluiten. De mannen van KRSG

wonnen het koninginnennummer (de acht

met stuurman). De resultaten kunnen

geraadpleegd worden op onze website. Het

BK lange boten is de traditionele afsluiter van

het roeiseizoen. Proficiat aan alle roeiers en

trainers met hun prestaties van het

afgelopen jaar!

Tussentijdse stand

Klik hier voor de tussenstand van de Beker van België en het Allroundcriterium. 
 

STUDENTENROEIEN

Start studentenroeien in Antwerpen, Gent en Hasselt

http://www.vlaamse-roeiliga.be/?oid=10&pid=792&aid=94939&lg=2


Met het begin van het schooljaar begint ook

een nieuw jaar studentenroeien. De

begeleiders zijn opnieuw geëngageerd om

studenten onze mooie sport te leren kennen.

Deze blijven studentenroeier, worden

recreant, of groeien door naar de groep

competitieroeiers. Bij het begin van het

academiejaar zijn er student welkomstdagen,

volgen de eerste infovergaderingen en eerste

trainingen. 

In Antwerpen werd op 2 & 3 oktober

sportpromotie gehouden, waarbij het roeien

in the picture werd gezet. Zo brengen we het

roeien dicht bij de student. Veel succes aan

de trainers en studenten!

OPLEIDING EN BIJSCHOLING

Initiatorcursus Roeien in Oostende

Op 2/10/2018 startte in Oostende een

nieuwe initiatorcursus. Nieuwe trainers

worden opgeleid om op een kwaliteitsvolle

manier het roeien aan te leren en talenten te

vormen. Meer info vind je op onze website en

op de website van de Vlaamse Trainersschool.

Om deel te nemen moet u een A-licentie

bezitten, of slagen voor een eenvoudige

toelatingsproef.

Dag van de Trainer - 15 december 2018

Op zaterdag 15 december organiseert de Vlaamse Trainersschool de tweejaarlijkse ‘Dag van de

Trainer’ in en rond de Topsporthal Vlaanderen. Het grootste bijscholingsmoment voor trainers uit

Vlaanderen en ver daarbuiten biedt die dag weer een rijkgevuld en kwalitatief programma. Een

boeiende mix van sporttakoverschrijdende en sporttakspecifieke thema’s komen aan bod. 

De Vlaamse Roeiliga verzorgt een workshop rond biomechanica in het roeien. De Canadese

Conny Draper is spreker van dienst tussen 16u30-18u00. In 2012 werd Conny lid van de

commissie technologie en uitrusting van de FISA waarbij ze advies geeft bij het monitoren en

controleren van uitrusting en technologische evoluties. In 2018 heeft Conny Draper reeds

metingen gedaan en advies gegeven aan ons nationaal team.   

Schrijf je snel in: klik hier!

https://dagvandetrainer.eventsite.be/


VTS-Plus Kalender

Levenslang bijleren als sportbegeleider is

belangrijk. Daarom organiseert en erkent de

Vlaamse Trainersschool heel wat

kwaliteitsvolle bijscholingen in Vlaanderen.  

Lees meer

 
Datum Onderwerp Locatie Spreker

02/10/2018 Gezonde sportvoeding Herentals Karolien Rector

02/10/2018 Introductie ‘coach met de M-factor’ Mortsel Dirk Van Meldert

06/10/2018 Omgaan met G-sporters Gent Debbie Van Biesen

09/10/2018 Naar gedeeld leiderschap binnen sportteams Leuven Katrien Fransen

11/10/2018 Trainers zeggen neen tegen doping Oud-Heverlee Hans Cooman

15/10/2018
Eetproblemen in de sport: wat kan je als coach

doen?
Willebroek An Vandeputte

16/10/2018 Alcohol en sport, nuchter bekeken Lede

Thierry Devreker en

Marjolein Van de

Velde

23/10/2018
De Groeispurt: invloed op talentidentificatie en -

ontwikkeling
Gent Dieter Deprez

24/10/2018
Krachttraining vanuit een sterke basis: een

holistische en geïntegreerde benadering
Willebroek Sven Mariën

25/10/2018
Monitoren van het trainingsproces:

prestatieoptimalisatie en blessurepreventie
Hasselt Arne Jaspers

CLUBNIEUWS

Week van de Official - 6-14 oktober 2018

SPREEK JE WAARDERING UIT MET

#BEDANKTSCHEIDS #BEDANKTJURY 

Dit willen we opnieuw massaal doen tijdens

de Week van de Official! Van 6 tot 14

oktober 2018 worden weer heel wat

bedankingen, schouderklopjes, lieve woordjes

gegeven aan onze Vlaamse officials. Omdat ze

het verdienen! Want zonder officials, geen

wedstrijden. Doen jullie ook mee?

Jeugdstage KBR - 20 en 21 oktober 2018

De Koninklijke Belgische Roeibond organiseert

https://www.sport.vlaanderen/sportbegeleiders/opleiden-en-bijscholen/vind-een-bijscholing-op-jouw-maat/
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=70097#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=66289#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=66303#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=66308#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=68940#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=66309#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=66310#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=66311#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=66312#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=66313#
https://topindesport.be/acties/#step5


op 20 en 21 oktober de nationale

jeugdstage voor 13 en 14-jarigen op het

domein Sport Vlaanderen Willebroek.  

Lees meer

De Coolste Sportclub van Vlaanderen

Sportclubs kunnen aan de hand van een

origineel en creatief filmpje laten zien dat

hun club een coole sportclub is en zo kans

maken op de titel 'Coolste sportclub van

Vlaanderen 2018' en een waardebon van €

2.000. 

Stemmen kan van 3 tot 10 oktober, op 24

oktober worden de winnaars bekend

gemaakt! 

Verschillende roeiclubs stuurden een

filmpje door, veel succes! 

Lees meer

BESTUURSNIEUWS

Het nieuw statuut Verenigingswerk

Sportbegeleiders, trainers, scheidsrechters, juryleden,… kunnen vanaf 15 juli 2018 vergoed

worden via een nieuw gunstig statuut. Het statuut ‘verenigingswerk’ is een statuut waarbij

verenigingen iemand kunnen inschakelen, zonder als vereniging of trainer belastingen of sociale

bijdragen op te moeten betalen.  

Wat zit er nog in de pijplijn: de reparatiewet! Deze wet zou kunnen voorzien dat voor artikel 17

(25-dagen regel) een uitzondering wordt toegekend. Deze wet zou ook het maandelijks maximum

van 500 euro kunnen optrekken naar 1000 euro maar de maximale verdienste per jaar blijft 6000

euro. 

Lees meer.

https://topindesport.be/acties/#step5
http://www.vlaamse-roeiliga.be/?oid=10&pid=792&aid=85279&lg=2
https://topindesport.be/acties/#step5
https://www.sport.vlaanderen/sportersbelevenmeer/voor-club-of-sportdienst/coolste-sportclub-van-vlaanderen/
http://www.vlaamse-roeiliga.be/?oid=10&pid=988&aid=95101&lg=2


WIST JE DAT ...

… op 4 oktober onze bronzen medaillewinnaars Tim Brys en Niels Van Zandweghe werden

gehuldigd in het stadshuis van Gent? 

… op het FISA congres in Plovdiv voorzitters Patricia Lambert voor de FISA Promotion and

Events commission en Patrick Rombaut voor de FISA Umpiring commission met succes

herverkozen werden? Proficiat aan beiden! 

… onze trainer Frans Claes en Inge Blondeel in het huwelijksbootje gestapt zijn! Van harte

proficiat! 

… wielrenner Bradley Wiggens zijn roei ambities opbergt! 

… luipaardkousen het geheim wapen zijn van onze LM2x! 

… de Vlaamse Roeiliga onze WK atleten verwelkomd heeft in Zaventem! 

… VSR op zoek is naar gemotiveerde roeiers die 19 km kunnen roeien, 7 km lopen en alles

geven tot de allerlaatste meter. WIE voelt zich geroepen en denkt waardig te zijn om een nieuw

dreamteam samen te stellen? Stuur een bericht met je roei-cv en motivatie naar VSR!  

… er in december een roeitocht naar Gent zal plaatsvinden i.s.m. De Sleutel in het kader van de

Warmste Week?  

2/10/2018  

Start initiatorcursus (KRNSO) 

6-14/10/2018 

Week van de official 

7-11/10/2018  

Kalender



Youth Olympic Games (Buenos Aires, Argentinië) 

7/10/2018  

Duathlon KRB 

7/10/2018  

LFA Championnat Interclub (RCNSM) 

12-14/10/2018  

World Rowing Coastal Championships (Victoria,

Canada) 

13/10/2018 

VRL jeugdroeihappening (KRCG) 

14/10/2018 

Wereldrecordpoging Ronny De Cocker 

20/10/2018 

Marathon International de la Meuse (RSNM) 

20-21/10/2018  

Jeugdstage KBR 

24/10/2018  

Raad van Bestuur VRL
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COMPETITIE 

 

Wereldkampioenschap Plovdiv - 9 tot 16 september 2018 

 

Het wereldkampioenschap roeien vindt plaats van 

zondag 9 september tot en met zondag 16 

september in Plovdiv (Bulgarije). België vaardigt 

drie boten af: Niels Van Zandweghe en Tim 

Brys in de lichte dubbeltwee, Pierre De 

Loof inzware skiff en Louis Toussaint in PR1x 

M1x. De roeiers worden omkaderd door technisch 

directeur Dominique Basset, coaches Frans Claes, 

Dirk Crois en Louis Timmers en kinesiste Katrien 

Verpoest. We wensen het Belgische 

https://www.facebook.com/VlaamseRoeiliga
http://www.vlaamse-roeiliga.be/?oid=10&pid=792
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team heelveel succes toe op het WK! 

(niet op de foto: Dominique Basset, Louis 

Toussaint en Louis Timmers) 
 

 

EK U23 Brest - 1 en 2 september 2018 
 

 

Tom De Borger was de enige Belg die aan de 

start kwam afgelopen weekend op het EK U23 in 

Brest (Belarus) in de BM1x.  Tom eindigt als 9de 

(3de in de B-finale) op het EK U23 in Brest. 

Proficiat Tom en proficiat aan gans het team! 

Lees meer 

 

 

Resultaten Internationale regatta's 
 

 

Afgelopen zomer werden knappe 

resultatengeroeid op de diverse internationale 

regatta’s. Hieronder vind je een beknopt 

overzichtje van de behaalde plaatsen. 

De uitgebreide verslagenkunnen gelezen 

worden op onze website. 

  

World Cup III Luzern (13-15 juli)  

LM 2x Tim Brys – Niels Van Zandweghe  zilveren 

medaille en overall winnaar van de wereldbeker 

 

 

WK U23 Poznan (25-29 juli)  

BLM 1x Marlon Colpaert : 15de plaats 

BM 4x Tom De Borger, Benjamin De Catelle, Ward 

Lauwers, Gaston Mercier : 9de plaats 

 

http://www.vlaamse-roeiliga.be/?oid=10&pid=1010&aid=92540&lg=2


 

 

Coupe de la Jeunesse Cork (28-29 juli)  

JM 2x Casper Van Damme – Tibo Vyvey : 2 

gouden medailles 

JM 2- Chalmet Florian – Steyaert Henri : 2 

gouden medailles 

JW 4x Manon De Clerck – Marthe De Bruycker – 

Jeanne Lenom – Maite Peters : 9de plaats  

 

 

EK Glasgow (2-5 augustus) 

LM 2x Tim Brys – Niels Van Zandweghe 

: 4de plaats 

M 2x Ruben Claeys – Pierre De Loof : 11de plaats 

LM 1x Ruben Somers : 9de plaats 

 

WK junioren Racice (8-12 augustus)  

JM 1x Tristan Vandenbussche : bronzen medaille 

JW 1x Caitlin Govaert : 9de plaats 

JM 2x Calvin Govaert – Jules Tuerlinckx 

: 11de plaats 
 

 

 

RECREATIE 

 

VRL Zeeroeifestival - 1 september 2018 
 

 

Op 1 september 2018 ging in De Haan 

heteerste ZEEROEIFESTIVAL door. Alle 

mogelijkezeeroeiboten kwamen samen om aan 

alle roeiers en niet roeiers deze prachtige en 

avontuurlijke tak van het roeien aan te leren. 

De gratis initiatiesgingen door in tal van boten; 

de boten lagen op de waterlijn en namen de 

roeiers mee voor een tocht op zee. Tussen 13 – 18 

was er continu activiteit op het water in het 

prachtige roeiweer. 



 

 

Voor, na en tijdens was het gezellig zitten in de 

gezellige Windhaan, een prachtige watersportclub 

aan de zeedijk. 

De organisatie liep in het kader van de Play True 

Day, www.playtrueday.com , waarbij we de 

nadruk willen leggen op de eerlijke, zuivere en 

dopingvrije sport. 

Vind alle foto’s van de prachtige dag op 

onzefacebookpagina. 
 

 

STUDENTENROEIEN 

 

Nieuw academiejaar van start! 
 

 

Zowel in Hasselt, Gent en Antwerpen gaat 

hetstudentenroeien opnieuw van start. 

In Hasseltzijn er opnieuw selecties in de eerste 

maanden van het academiejaar. Andere Limburgse 

studenten kunnen terecht bij de nieuwe Roeiclub 

Schulensmeer. 

In Antwerpen gaan de initiatieven van de 

studentenroeiers verdere banden leggen met de 

Antwerpse Roeivereniging. Deze stelt zijn 

accommodatie en botenpark ter beschikking van 

de Antwerpse studenten. 

In Gent ten slotte staan verschillende clubs 

opnieuw paraat om op de watersportbaan een 

nieuwe groep studentenroeiers te verwelkomen. 

Veel succes aan alle begeleiders en studenten! 
 

 

 

OPLEIDING EN BIJSCHOLING 

 

Initiatorcursus Roeien in Oostende 

 

Op 2/10/2018 start in Oostende een nieuwe initiatorcursus. Nieuwe trainers worden opgeleid om op 

een kwaliteitsvolle manier het roeien aan te leren en talenten te vormen. Meer info vind je op onze website 

en op de website van de Vlaamse Trainersschool. Om deel te nemen moet u een A-licentie bezitten, of 

slagen voor een eenvoudige toelatingsproef. 

Schrijf nu in!  

http://www.playtrueday.com/
https://www.sport.vlaanderen/VTS-opleiding?activiteitId=71255&opleidingId=1113


 

Bijscholingen over verenigingswerk 

 

Sinds 15 juli kan de sportsector sportbegeleiders, trainers, scheidsrechters, juryleden... vergoeden via een 

nieuw gunstig statuut: "verenigingswerk". Dat statuut laat toe om tot 500 euro per maand en 6.000 

euro per jaar bij te verdienen, zonder dat de vereniging of de verenigingswerker daar belastingen of sociale 

bijdragen op moet betalen.  

Het Dynamo Project organiseert (zelf en in samenwerking met verschillende sportfederaties en 

sportdiensten) vanaf eind september bijscholingen over verenigingswerk. 

Lees meer 

 

VTS-Plus Kalender 
 

 

Levenslang bijleren als sportbegeleider is 

belangrijk. Daarom organiseert en erkent de 

Vlaamse Trainersschool heel wat kwaliteitsvolle 

bijscholingen in Vlaanderen.  

Lees meer 
 

 

11/09/2018 Van SWOT-analyse tot fysiek jaarplan, het 
raamwerk van de competitie sportbegeleider  

Leuven Stefan Deckx 

13/09/2018 Hoe omgaan met moeilijke (eigenzinnige) ouders 
(langs de kantlijn) 

Willebroek Cedric Arijs 

17/09/2018 Krachttraining als prikkel voor beter bewegen op 
latere leeftijd 

Leuven Britt Van Mechelen 

19/09/2018 Omgaan met kinderen met gedragsmoeilijkheden Lede Justine Loosveldt 

20/09/2018 Get fit 2: oefeningen ontwikkelen in functie van 
blessurepreventie 

Herentals Samuel Galle 

25/09/2018 Fysieke begeleiding van jongeren in de 
ploegsporten 

Gent Stijn Lintermans 

02/10/2018 (Gezonde) sportvoeding Herentals Karolien Rector 
 

 

CLUBNIEUWS 

 

De Grote VRL Roeiprijs 2018 
 

 

Op de VRL Roei Awards 2018 introduceren wij 

graag een volledig nieuwe award: de Grote VRL 

Roei Prijs 2018 

Deze award kan je als persoon, organisatie, … 

slechts éénmaal ontvangen. 

De clubbesturen van alle  Vlaamse roeiclubs 

kunnen één of meerdere laudatio’s online insturen 

tot 20 september 2018 via deze link . 

https://www.dynamoproject.be/nieuws/bijscholingen-verenigingswerk-0
https://www.sport.vlaanderen/sportbegeleiders/opleiden-en-bijscholen/vind-een-bijscholing-op-jouw-maat/
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=66283
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=66283
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=66284
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=66284
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=66285
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=66285
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=66286
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=66287
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=66287
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=66288
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=66288
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=70097
https://goo.gl/forms/9HWnnFduXonv3p2o2
https://topindesport.be/acties/#step5


 

 

De RvB VRL zal halfweg oktober 2018 drie 

kandidaten naar voor schuiven op basis van de 

ingestuurde laudatio ’s. 

Het brede publiek zal gedurende drie 

weken kunnen stemmen op hun favoriet. Eén 

kandidaat wordt via een online poll gekozen. Het 

publiek/de roeiwereld maakt aldus de finale keuze 

over de Grote Roei Prijs 2018. 

  

De Grote Roei Prijs 2018 wordt gehuldigd op de 

VRL Roei Awards op vrijdag 7 december 2018. 

We kijken alvast uit naar jullie talrijke 

voorgedragen kandidaten! 

Lees meer 
 

 

Jeugdstage KBR - 20 en 21 oktober 2018 
 

 

De Koninklijke Belgische Roeibond organiseert 

op20 en 21 oktober de nationale 

jeugdstagevoor 13 en 14-jarigen op het 

domein Sport Vlaanderen Willebroek.  

Lees meer 

 

 

De Coolste Sportclub van Vlaanderen 

http://www.vlaamse-roeiliga.be/?oid=10&pid=792&aid=85279&lg=2
http://www.vlaamse-roeiliga.be/?oid=10&pid=792&aid=85279&lg=2
https://topindesport.be/acties/#step5


 

 

Sportclubs kunnen aan de hand van een origineel 

en creatief filmpje laten zien dat hun club 

eencoole sportclub is en zo kans maken op de 

titel 'Coolste sportclub van Vlaanderen 2018' en 

eenwaardebon van € 2.000. 

Lees meer 

 

 

Maand van de Sportclub 
 

 

 

Van 1 - 30 september vindt de 10de editie plaats 

van de 'Maand van de Sportclub'. Met deze 

actie wil Sport Vlaanderen de clubs en hun 

werking in de kijker plaatsen. We roepen 

sportclubs op om heel de maand hun deuren te 

openen voor het publiek. Laat door middel van 

gratis initiaties, demonstraties, enz. zien hoe goed 

je sportclub wel bezig is en vooral hoe leuk het er 

wel is. 

Sportclubs die willen deelnemen nemen contact op 

met hun lokale sportdienst. Zij coördineren de 

actie lokaal en bezorgen je ook het gewenste 

promotiemateriaal. 
 

 

Week van de mobiliteit 

 

Van 16 tot 22 september beweegt er heel wat in 

Vlaanderen. 

De Week van de Mobiliteit is hét festival van de 

duurzame mobiliteit. Op het podium staan tal van 

acties voor een heel divers publiek. Denk maar 

aan de Strapdag, Cycle Chic, de Autodeelsalons, 

Autovrije Zondag, LaMA, de Delende Buurten of 

Car Free Day. Maar de Week is ook een ‘vrij 

podium’ voor elke mobiliteitsactie met de buurt, 

de school, organisatie of bedrijf. 

De Week van de Mobiliteit wordt mee mogelijk 

gemaakt door de Vlaamse overheid. Meer 

informatie over alle acties van de week van de 

https://www.sport.vlaanderen/sportersbelevenmeer/voor-club-of-sportdienst/coolste-sportclub-van-vlaanderen/
https://topindesport.be/acties/#step5
https://topindesport.be/acties/#step5
https://topindesport.be/acties/#step5


 

mobiliteit vind je terug op de website.  

  
 

 

BESTUURSNIEUWS 

 

Het nieuw statuut Verenigingswerk 

 

Sportbegeleiders, trainers, scheidsrechters, juryleden,… kunnen vanaf 15 juli 2018 vergoed worden via 

eennieuw gunstig statuut. Het statuut ‘verenigingswerk’ is een statuut waarbij verenigingen iemand 

kunnen inschakelen, zonder als vereniging of trainer belastingen of sociale bijdragen op te moeten betalen. 

Dit kan tot 6.000 euro per kalenderjaar en de inkomsten uit verenigingswerk mogen niet meer dan 500 euro 

per maand bedragen. 

Lees meer. 

 

 

WIST JE DAT ... 

 

… de VRL Roei Awards doorgaan op vrijdag 7 december 2018! Iedereen is van harte welkom! 

… 13 juli 2018 een nieuwe lading Volans boten werden geleverd ter ondersteuning van 

hetstudentenroeien. 

… Ronny De Cocker opnieuw een actie op touw zet? Hij onderneemt om een poging om het wereldrecord 

100km ergometerroeien voor 50+ te verbreken! 

... je in Technopolis in Mechelen nog tot eind dit jaar de tentoonstelling "Sport 2.0" kan bezoeken? Je 

ontdekt er de nieuwste trends in sportland. Probeer het allemaal zelf uit. Meer info op de website van 

Technopolis. 

... op de Dag van de Trainer op zaterdag 15 december Conny Draper een interessante workshop  komt 

geven over biomechanica in het roeien. Noteer deze datum alvast in je agenda! 

 

Kalender 

 

08/09/2018  

Triathlon (KRSG) 

09/09/2018 

Trofee van Vlaanderen (KRSG) 

09-16/09/2018 

WK Plovdiv (BGR) 

15-16/09/2018 

Internationale regatta en Drieluik van Club Gent 

https://www.duurzame-mobiliteit.be/week-van-de-mobiliteit
https://www.dynamoproject.be/faq/wat-houdt-het-nieuwe-statuut-verenigingswerk-in
https://www.technopolis.be/nl/bezoekers/?gclid=EAIaIQobChMI3fH_3sCh3QIVkuF3Ch0zRgWLEAAYASAAEgIX6PD_BwE
https://www.technopolis.be/nl/bezoekers/?gclid=EAIaIQobChMI3fH_3sCh3QIVkuF3Ch0zRgWLEAAYASAAEgIX6PD_BwE


 

16/09/2018 

Traversée de Paris et des Hauts-de-Seine (FRA-

Parijs) 

22/09/2018 

Jeugdtriathlon (KRNSO) 

22/09/2018 

Blauwwitte toertocht (KRSG) 

26-30/09/2018 

Masters Regatta Sarasota (USA) 

29-30/09/2018 

BK lange boten 
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COMPETITIE 

 

Bronzen medaille op World Cup II Linz - 22 tot 25 juni 2018 
 

 

Een sterk bezette finale zorgde voor 

een spannende wedstrijd die leidde tot 

een bronzen medaille voor onze LM2x, 

Italië was goed voor goud en 

Noorwegen nam het zilver mee naar huis. 

Proficiat aan de roeiers, coaches en 

begeleiding!! 

Lees meer 
 

https://www.facebook.com/VlaamseRoeiliga
http://www.vlaamse-roeiliga.be/?oid=10&pid=792
mailto:info@vlaamse-roeiliga.be
mailto:meldpunt@vlaamse-roeiliga.be
mailto:meldpunt@vlaamse-roeiliga.be
mailto:meldpunt@vlaamse-roeiliga.be
http://www.vlaamse-roeiliga.be/?oid=10&pid=792&aid=87790&lg=2
https://www.facebook.com/VlaamseRoeiliga
http://www.vlaamse-roeiliga.be/?oid=10&pid=792
mailto:info@vlaamse-roeiliga.be
mailto:meldpunt@vlaamse-roeiliga.be


 

Nationaal team in actie tijdens de zomermaanden 
 

 

In juli en augustus vinden heel wat 

internationale competities plaats. 

De spits wordt afgebeten op de World Cup 

III (Luzern) van 13 tot 15 juli door: 

Tim Brys en Niels Van Zandweghe in 

LM2x 

Ruben Claeys en Pierre De Loof in M1x 

Ruben Somers in LM1x 

Lees meer 
 

 

2 Belgische toppers zeggen het internationale roeien vaarwel 
 

 

Op 27-jarige leeftijd stopt 

Bruggeling Hannes Obreno met het 

toproeien. De meest succesvolle skiffeur van 

de afgelopen 6 jaar hangt de riemen aan de 

haak. Even daarvoor kondigde ook de 25-

jarige Eveline Peleman haar afscheid aan 

van het toproeien. 

 

 

De Vlaamse roeiwereld bedankt Hannes 

en Eveline voor hun geleverde 

prestaties alsboegbeelden van het 

Vlaamse en Belgische toproeien. Beide 

hebben ze hun stempel gedrukt als 

voorbeelden voor jongere roeigeneraties. Ze 

gaven aan niet volledig te willen stoppen, 

dus hopelijk zien we hen nog eens terug op 

het water. 

De Vlaamse Roeiliga wenst hen alle succes 

toe na hun roeicarrière, het ga jullie goed! 

Lees meer 
 

 

 

 

 

 

http://www.vlaamse-roeiliga.be/?oid=10&pid=1010
http://www.vlaamse-roeiliga.be/?oid=10&pid=792&aid=86925&lg=2


 

RECREATIE 

 

Brevetten beschikbaar voor de zomerroeikampen 
 

 

De roeibrevetten van de Vlaamse Roeiliga 

zijn nog steeds verkrijgbaar. Dit roeibrevet 

is het hebbeding voor de roeizomerkampen! 

Elke beginner, jong of oud, vindt er een 

leidraad in naar techniek, veiligheid, 

palmares en opleidingen. Er is 

een initiatiebrevet, eenskiffbrevet, 

een brevet in ploegboot en een 

facultatief stuurmansbrevet. Dit boekje 

kan aangekocht worden voor een mooi 

clubtarief van 4 € per brevet. Plaats je 

bestelling via info@vlaamse-roeiliga.be. 

 

 

VRL  Zomerregatta 7 juli 2018 
 

 

De Vlaamse Roeiliga organiseert 

op zaterdag 7 juli 2018 in Sport 

Vlaanderen Willebroek de recreatieve 

Zomerregatta. Dit treffen is de nieuwe 

recreatieve regatta, met eenzelfde parcours, 

maar een breder doelpubliek. Alle roeiers die 

laagdrempelig een wedstrijd wensen te 

roeien op het prachtige water van 

Hazewinkel zijn van harte welkom. 

Deze wedstrijd verenigt recreatieve 

groepen en studenten in 1 leuke 

wedstrijd. Ze breekt geen wereldrecords in 

tijden, wel in roeiplezier! 

Inschrijven via brand.breyne@vlaamse-

roeiliga. 

Lees meer 

 

mailto:info@vlaamse-roeiliga.be
http://www.vlaamse-roeiliga.be/?oid=10&pid=792&aid=84277&lg=2


 

VRL Jeugdtoertocht ism RARC/KAWV - 21 juli 2018 
 

 

De Vlaamse Roeiliga heeft de eer 

u samen met de RARC/KAWV uit te 

nodigen op deeerste Vlaamse toertocht 

voor de jeugd. Alle roeiers onder 18 jaar 

zijn welkom op zaterdag 21 juli 2018 op de 

terreinen van RARC.   

Voor de eerste keer wordt voor jeugdige 

roeiers ook een recreatief 

programmaaangeboden. De groene long 

rond het grote Nete en het Netekanaal is het 

decor van dit leuk en ontspannen samenzijn 

op het water.Wees er bij! 

Lees meer 

 

 

VRL Zeeroeifestival - 1 september 2018 
 

 

De Vlaamse Roeiliga organiseert 

op zaterdag 1 september in de Spuikom 

in Oostendehet Zeeroei Festival. 

Verschillende aanbieders van boottypes zijn 

klaar om initiaties te geven en kleine 

competitie te organiseren. Dit is voor zowel 

individuele als ploeg zee roeiboten. Noteer 

deze datum alvast in jullie agenda! 

 

 

 

http://www.vlaamse-roeiliga.be/?oid=10&pid=792&aid=85556&lg=2


 

STUDENTENROEIEN 

 

Zomerregatta voor studentenroeiers - 7 juli 2018 
 

 

Als afsluit van het academiejaar worden 

alle studentenroeiers uitgenodigd op 

dezomerregatta van 7 juli. Deze 

recreatieve wedstrijd over 4 km met 

keerpunt is een leuke laatste activiteit voor 

de zomer. Na de wedstrijd kan er 

nagebleven worden met de prijsuitreiking en 

gezamenlijke maaltijd. Er kan ingeschreven 

worden per 2, 3, 4 of 8+. Ook alle andere 

recreatieve groepen worden uitgenodigd, 

met uiteindelijk een grote opkomst tot 

gevolg.   
 

 

 

OPLEIDING EN BIJSCHOLING 

 

Oproep: geef je naam door voor de initiatorcursus 

 

Zowel Hasselt als Oostende heeft een aanvraag ingediend om een initiatorcursus te 

organiseren in het najaar. Deze organisaties zijn mogelijk, mits een minimum van 12 

deelnemers. Van beide regio’s is er interesse, maar hierbij een oproep om je naam door te 

geven indien je interesse hebt om deze opleidingen te volgen in Hasselt (Schulensmeer) of in 

Oostende (KRNSO). Bij voldoende inschrijvingen kan de cursus doorgaan om opnieuw trainers 

extra op te leiden. 

 

VTS-Plus Kalender 
 

 

Levenslang bijleren als sportbegeleider is 

belangrijk. Daarom organiseert en erkent de 

Vlaamse Trainersschool heel wat 

kwaliteitsvolle bijscholingen in Vlaanderen.  

Lees meer 
 

 

Tijdens de zomermaanden zijn er geen bijscholingen. 

https://www.sport.vlaanderen/sportbegeleiders/opleiden-en-bijscholen/vind-een-bijscholing-op-jouw-maat/


 

CLUBNIEUWS 

 

Jeugdstage KRB - 20 en 21 oktober 2018 
 

 

De Koninklijke Belgische Roeibond 

organiseert op 20 en 21 

oktober de nationale jeugdstage voor 13 

en 14-jarigen op het domein Sport 

Vlaanderen Willebroek.  

Lees meer 

 

 

De Coolste Sportclub van Vlaanderen 
 

 

 

Sportclubs kunnen aan de hand van een 

origineel en creatief filmpje laten zien dat 

hun club een coole sportclub is en zo kans 

maken op de titel 'Coolste sportclub van 

Vlaanderen 2018' en een waardebon van € 

2.000. 

Lees meer 

 

 

 

 

 

 

http://www.vlaamse-roeiliga.be/?oid=10&pid=792&aid=85279&lg=2
https://www.sport.vlaanderen/sportersbelevenmeer/voor-club-of-sportdienst/coolste-sportclub-van-vlaanderen/
https://topindesport.be/acties/#step5
https://topindesport.be/acties/#step5


 

BESTUURSNIEUWS 

 

Let op! 

 

Op 25 mei ging de Europese verordening rond privacy (GDPR) van kracht. Opgelet, want 

sommige bedrijven of personen misbruiken deze regelgeving om organisaties via mail te 

benaderen en schrik aan te jagen. Ze beweren bijvoorbeeld dat ze verplicht zijn om 

vastgestelde overtredingen door te geven aan de gegevensbeschermingsautoriteit en wijzen op 

de grote boetes. 

Laat je niet vangen en ga niet in op hun voorstel, ze hebben geen wettelijke basis. De 

gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) heeft nog geen enkele afspraak gemaakt met 

bedrijven rond certificering of controle.  

Bovendien bestaat de kans dat het over een phishing mail gaat. Voorzichtig dus met 

doorklikken! 

 

Vraag subsidies aan voor sportevenementen 

 

Sport Vlaanderen biedt financiële ondersteuning aan organisatoren 

vansportevenementen. Sinds 1 januari 2018 wordt ook de provinciale ondersteuning voor 

bovenlokale sportevenementen geïntegreerd op Vlaams niveau, zowel voor G-sport, 

breedtesport als topsport. 

Op de website van Sport Vlaanderen lees je alles over de nieuwe subsidiereglementen en 

hoe en wanneer je als organisator een subsidieaanvraag kan indienen. 

Bron: Sport Vlaanderen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sport.vlaanderen/organisatoren-sportevenementen


 

WIST JE DAT ... 

 

… het VRL kantoor gesloten is van woensdag 15 tot en met vrijdag 17 augustus? 

… Lieven Malisse als kamprechter actief was tijdens WC II in Linz? 

… de VRL geïnvesteerd heeft in een nieuwe kleinere trailer? 

… de stemming van het wetsontwerp ‘bijklussen’ of ‘verenigingswerk’ werd uitgesteld, 

een nieuwe stemming kan ten vroegste in juli 2018? 

… de Roei Awards doorgaan op vrijdag 7 december 2018? 

… er dit jaar een extra-sportieve Grote VRL Roeiprijs wordt uitgereikt? 

… Chantal Neirinckx als kamprechter zal fungeren op WC III in Luzern? 

… Patrick Rombaut tijdens WK U23 in Poznan juryvoorzitter is? 

… Gwenda Stevens kamprechter is en Patrick Rombaut juryvoorzitter tijdens de het EK in 

Glasgow? 

… Yves De Jonge tijdens het WK junioren in Racice kamprechter is? 

 

Kalender 

 

1/07/2018 

La grande boucle (Neuilly-sur-Seine) 

4-8/07/2018 

Henley Royal Regatta 

7/07/2018 

VRL zomerregatta 

11-15/07/2018 

Entre deux rivières (Nantes) 

13-15/07/2018 

WC III Luzern 

14-15/07/2018 

C-row – Hel van Vlaanderen 

16/07/2018 

Randonee Seneffe-Ronquières (CRB) 

21/07/2018 

VRL/RARC-KAWV jeugdtoertocht 

21/07/2018 

Randonnee citadelles Sedan-namur 

(RCNSM) 

21/07/2018 

Surfrowing (Akhenaton) 

25-29/07/2018 

http://


 

WK U23 Poznan 

27-29/07/2018 

Coupe de la Jeunesse Cork 

2-5/08/2018 

EK Senioren Glasgow 

8-12/08/2018 

WK Junioren Racice 

9-12/08/2018 

Portugal Rowing Tour 

10-12/08/2018 

WK University Rowing (Shangai) 

19/08/2018 

Afvaart van de haute Meuse (RCNSM) 

21/08/2018 

Raad van Bestuur VRL 

25/08/2018 

Golden River tocht (VVR) 

26/08/2018 

1000m van luik (RCAE) 

 

  

 

 

  

 

http://www.sportvlaanderen.be/
http://www.vlaamse-roeiliga.be/
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COMPETITIE

World Cup I Belgrado - 1 tot 3 juni 2018

Een zinderende A-finale van de LM2X op de

World Cup I in Belgrado, met een honderdste

van een seconde voor de Ieren behalen Tim

Brys en Niels Van

Zandweghe een zilveren medaille! 

Ook de overige roeiers behaalden goede

resultaten met nog 2 A-finales en 1 B-finale. 
Lees meer

EK Junioren Gravelines - 26 - 27 mei 2018

Drie Belgische teams namen deel aan het

Europees Kampioenschap voor junioren in

het Franse Gravelines. Tristan

Vandenbussche (BTR) in JM1x, Caitlin

Govaert (UNB) in JW1x en Calvin Govaert

(UNB) met Jules Tuerlinckx (RCNSM) in

https://www.facebook.com/VlaamseRoeiliga
https://www.facebook.com/VlaamseRoeiliga
http://www.vlaamse-roeiliga.be/?oid=10&pid=792
http://www.vlaamse-roeiliga.be/?oid=10&pid=792
mailto:info@vlaamse-roeiliga.be
mailto:info@vlaamse-roeiliga.be
mailto:meldpunt@vlaamse-roeiliga.be
mailto:meldpunt@vlaamse-roeiliga.be
http://www.vlaamse-roeiliga.be/?oid=10&pid=1010&aid=86298&lg=2


JM2x. 
De Belgische ploeg haalde 2 A-finales  met

een 4de plaats voor JM2x, een 6de plaats

voor JW1x en een C-finale voor de JM1x.   
Lees meer 
foto's Erwin Weyers

Internationale Juniorenregatta Keulen - 19 - 20 mei 2018

Er namen 2 ploegen deel aan

de Juniorenregatta te Keulen, het waren 2

mixed boten (J2x) met bij de meisjes: Marthe

De Bruycker (KRB) en Jeanne Lenom (LFA) en

bij de jongens: Loïc Peters (ARV) en Zakaria

Ouamar (LFA). 
Lees meer

Int. regatta KRSG  - 12 en 13 mei 2018

Tijdens het weekend van 12 - 13 mei vond

op de Gentse watersportbaan de 99e editie

van de Ghent International May Regatta

plaats, een organisatie van K.R. Sport Gent.

Tijdens deze regatta werden veel boten getest

voor het samenstellen van ploegen richting de

Coupe de la Jeunesse en het WK U23 deze

zomer. Zowel nationaal als internationaal

waren er stevige prestaties, met 4

baanrecords die werden gebroken. 

Voor de resultaten verwijzen we graag

naar onze website.

Int. Juniorenregatta Munchen - 5 en 6 mei 2018

Op de eerste dag van de Juniorenregatta in

München kwamen Caitlin Govaert (JW1X)

en Tristan Vandenbussche (JM1X) aan het

werk. Caitlin plaatste zich met een 2e plaats

in de heat voor de B-finale. Ze werd daar 2e

in 9.06.61 door een sterk 2e wedstrijdhelft.

Ze strandde op 3.21 seconden van de

Sloveense winnares. 

http://www.vlaamse-roeiliga.be/?oid=10&pid=792&aid=85850&lg=2
http://www.vlaamse-roeiliga.be/?oid=10&pid=792&aid=85431&lg=2
http://www.vlaamse-roeiliga.be/?oid=10&pid=1301&aid=84886&lg=2


Tristan plaatste zich voor de A-finale door zijn

heat in een spannende wedstrijd te winnen

tegen een Oostenrijker. In zijn finale eindigde

hij 6e in een tijd van 8.53.80. 
Lees meer 
foto's: Erwin Weyers

RECREATIE

Annulatie VRL Toertocht 

Wegens een te laag inschrijvingsaantal wordt de toertocht van de Vlaamse Roeiliga van 9 & 10/06/2018 in Namen

geannuleerd. Spijtig genoeg was er onvoldoende interesse voor de tocht in Wallonië. Ook de randactiviteiten en

overnachtingen worden geannuleerd. 

Hopelijk tot volgend jaar!

VRL  Zomerregatta 7 juli 2018

De Vlaamse Roeiliga organiseert op zaterdag

7 juli 2018 in Sport Vlaanderen Willebroek

de recreatieve Zomerregatta. Dit treffen is

de nieuwe recreatieve regatta, met eenzelfde

parcours, maar een breder doelpubliek. Alle

roeiers die laagdrempelig een wedstrijd

wensen te roeien op het prachtige water van

Hazewinkel zijn van harte welkom. 

Deze wedstrijd verenigt recreatieve

groepen en studenten in 1 leuke wedstrijd.

Ze breekt geen wereldrecords in tijden, wel in

roeiplezier! 

Inschrijven via brand.breyne@vlaamse-

roeiliga. 

Lees meer

VRL Jeugdtoertocht ism RARC/KAWV - 21 juli 2018

De Vlaamse Roeiliga heeft de eer u samen

met de RARC/KAWV uit te nodigen op de

eerste Vlaamse toertocht voor de jeugd.

Alle roeiers onder 18 jaar zijn welkom op

zaterdag 21 juli 2018 op de terreinen van

http://www.vlaamse-roeiliga.be/?oid=10&pid=1010&aid=84424&lg=2
http://www.vlaamse-roeiliga.be/?oid=10&pid=792&aid=84277&lg=2


RARC.   

Voor de eerste keer wordt voor jeugdige

roeiers ook een recreatief programma

aangeboden. De groene long rond het grote

Nete en het Netekanaal is het decor van dit

leuk en ontspannen samenzijn op het water.

Wees er bij! 

Lees meer

VRL Zeeroeifestival - 1 september 2018

De Vlaamse Roeiliga organiseert op zaterdag

1 september in de Spuikom in Oostende

het Zeeroei Festival. Verschillende aanbieders

van boottypes zijn klaar om initiaties te geven

en kleine competitie te organiseren. Dit is

voor zowel individuele als ploeg zee

roeiboten. Noteer deze datum alvast in

jullie agenda!

STUDENTENROEIEN

PXL wint de 8+ op de Hasselt Studentenregatta - 17 mei 2018

Op 17/05/2018 ging op het Albertkanaal in

Hasselt de Hasseltse Studenten Regatta

door. Universiteit Hasselt, Hogeschool PXL en

UC Leuven Limburg namen het tegen elkaar

op. 

http://www.vlaamse-roeiliga.be/?oid=10&pid=792&aid=85556&lg=2


De grote wedstrijd die alle aandacht naar zich

toe zoog was uiteraard de 8+.

Met deskundige leiding van officiële

kamrechters ging de wedstrijd gelijk op. Pas

in het 2e deel van de wedstrijd kwamen de

verschillen duidelijk. Uiteindelijk was het toch

weer PXL Hogeschool die de hoofdvogel

afschoot met een overwinning op UHasselt en

UCLL. 

Lees meer

Zomerregatta voor studentenroeiers - 7 juli 2018

Als afsluit van het academiejaar worden

alle studentenroeiers uitgenodigd op de

zomerregatta van 7 juli. Deze recreatieve

wedstrijd over 4 km met keerpunt is een

leuke laatste activiteit voor de zomer. Na de

wedstrijd kan er nagebleven worden met de

prijsuitreiking en gezamenlijke maaltijd. Er

kan ingeschreven worden per 2, 3, 4 of 8+.

Ook alle andere recreatieve groepen worden

uitgenodigd, met uiteindelijk een grote

opkomst tot gevolg.  

OPLEIDING EN BIJSCHOLING

Sportspecifieke module Trainer B roeien

De volgende cursus trainer B roeien zal

plaatsvinden in Gent en start op zaterdag 6

oktober 2018 indien er genoeg deelnemers

inschrijven. Voordat het sportspecifieke

gedeelte kan gevolgd worden, moeten de

cursisten geslaagd zijn voor het algemeen

gedeelte van instructeur B en trainer B,

dat door de Vlaamse Trainersschool

georganiseerd wordt. Inschrijven kan hier. 

Klik hier voor het opleidingsstramien.

http://www.vlaamse-roeiliga.be/?oid=10&pid=792&aid=85285&lg=2
https://www.sport.vlaanderen/VTS-opleiding?activiteitId=64479&opleidingId=1114#
https://login.twizzit.com/public/v2/media/8/5a588a999cd3d.pdf


VTS-Plus Kalender

Levenslang bijleren als sportbegeleider is

belangrijk. Daarom organiseert en erkent de

Vlaamse Trainersschool heel wat

kwaliteitsvolle bijscholingen in Vlaanderen.  

Lees meer

11/06/2018
Krachttraining als prikkel voor beter bewegen op latere leeftijd - Britt Van

Mechelen
Brugge

19/06/2018 Fysieke component 'Agility' ontwikkelen bij jonge atleten - Ruben Neyens Willebroek

21/06/2018 Fysieke component 'Agility' ontwikkelen bij jonge atleten - Ruben Neyens Gent

CLUBNIEUWS

Talentdetectiedag - 16 mei 2018

Op woensdag 16 mei organiseerden de VRL

en LFA een federale testdag voor 14-16

jarigen. De verschillende testen werden

afgenomen in en rondom de Gentse Roei- en

Sportvereniging. 70 roeiers uit 9 verschillende

clubs gaven het beste van zichzelf op deze

testdag. 

Bedankt aan alle clubs, roeiers en coaches

voor hun aanwezigheid en inzet! 
Lees meer

https://www.sport.vlaanderen/sportbegeleiders/opleiden-en-bijscholen/vind-een-bijscholing-op-jouw-maat/
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=70855#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=69054#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=70006#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=70007#
https://topindesport.be/acties/#step5
http://www.vlaamse-roeiliga.be/?oid=10&pid=792&aid=85279&lg=2


Breng je sportclub naar school - 19 september 2018

In september is het weer een hele maand

'Maand van de Sportclub'. Op woensdag

19 september organiseert Sport

Vlaanderen samen met SVS, VSF en ISB

‘Breng je sportclub naar school’. 

Om zoveel mogelijk leerlingen hun sportclub

op school te laten tonen (door hun outfit te

dragen, een spreekbeurt of demo te

geven,...), ontvangen alle scholen begin

september een promotieposter en een

draaiboekje ter inspiratie. Die dag past niet

alleen in de Vlaamse 'Maand van de

Sportclub', maar ook in de Europese Week

van de Sport.

BESTUURSNIEUWS

Kom jij ook op 30/06 naar de Ghelamco arena? 

Neem deel aan de Dag van de Sportclubbestuurder op zaterdag 30 juni in de Ghelamco Arena in Gent. Je

kan er tal van interessante sessies volgen, en tijdens de pauzes een kijkje nemen in de tribunes van het prachtige

stadion. Schrijf je snel in! 

Lees meer 
Bron: Dynamo Project

Gezocht: nieuwe pilootclubs voor clubgrade!

Heb je graag dat trainers, leden, ouders,… zich meer thuis voelen in je club? Probeer je met je club de neuzen meer

in dezelfde richting te krijgen? Wil je je clubwerking iets meer stroomlijnen om tot een sterkere organisatie te

komen? En hou je je sportclub graag wendbaar om in te kunnen spelen op nieuwe uitdagingen? Stel je kandidaat

voor Clubgrade en experimenteer met nieuwe ondersteuningsvormen. Je krijgt er een uniek

begeleidingstraject voor in de plaats! 
Lees meer 

Bron: Dynamo Project

https://topindesport.be/acties/#step5
https://cdn.flxml.eu/lt-2157633860-5da78459a84e87e597ccef426f6c543c5be5cda09d7b56ce
https://www.dynamoproject.be/nieuws/kom-jij-op-306-ook-naar-de-ghemalco-arena
https://topindesport.be/acties/#step5
https://www.dynamoproject.be/nieuws/gezocht-tweede-groep-pilootclubs-voor-clubgrade


Hoe duurzaam organiseer jij je sportevenement?

Wist je dat OVAM een gratis tool aanbiedt

waarmee je je (sport)evenement kan scannen

op vlak van duurzaamheid? 
Je krijgt een beter inzicht in de afval- en

milieudruk van je evenement. Een heleboel

tips helpen je op weg om te vergroenen en te

besparen op je uitgaven. 
Je vindt alle informatie

via www.ovam.be/degroenevent 
Lees meer 

Bron: Vlaamse Sportfederatie

VARIA

Privacywetgeving

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van

de Algemene Verordening

Gegevensbescherming op 25 mei 2018,

paste de Vlaamse Roeiliga vzw haar

privacyverklaring aan en werden de nodige

stappen ondernomen om de privacy te

optimaliseren.

Voor ons zijn transparantie en respect voor

privacy dan ook superbelangrijk. 

Je kan deze vernieuwde Privacyverklaring

op onze website nalezen.  

Wenst u onze mails verder te ontvangen dan

hoeft u niets te ondernemen, u blijft in onze

mailinglijst staan.  U kunt te allen tijde kiezen

om u uit te schrijven voor onze nieuwsbrief. 

Mocht u nog vragen hebben over de

bescherming van uw persoonsgegevens bij

onze club, aarzel dan niet ons te contacteren.

Sporten bij warm weer

Met de campagne 'warme dagen' en het

Vlaamse warmteactieplan willen het

https://topindesport.be/acties/#step5
http://www.ovam.be/degroenevent
https://www.vlaamsesportfederatie.be/node/13422
https://topindesport.be/acties/#step5
http://www.vlaamse-roeiliga.be/index.php?oid=10&pid=22442


Agentschap Zorg en Gezondheid en Sport

Vlaanderen je oproepen om tijdens warme

dagen extra aandacht te besteden aan

kwetsbare groepen, zoals kinderen, ouderen

en zieken. Onze oproep geldt ook voor

sporters, sportbegeleiders, sportclubs en

organisatoren van sportevenementen, zoals

sportkampen. Neem de juiste

voorzorgsmaatregelen om

gezondheidsklachten bij hittegolven en

ozonpieken te beperken en, als het toch nodig

zou zijn efficiënt te kunnen optreden. 

Lees meer 

Bron: Sport Vlaanderen

WIST JE DAT ...

… Celine Pieters op 3 mei bevallen is van een zoontje Lars? VRL wenst hen alvast een dikke proficiat met deze

gezinsuitbreiding. 
 
… het een zonnige editie van de Watersportdag werd? 

 

… Erwin Weyers fotograaf was op EK junioren in Gravelines. Alle foto’s zijn raadpleegbaar via deze link.  

 

… de roeiclub uit Zwevegem van Serge Miesse de krant en de radio haalde deze maand? Klik hier voor het

artikel.   

 

… The OAR opnieuw deelnam aan de elfstedentocht in Nederland? 

 

…  er in de maand mei 30 mensen vanuit de VRL hebben deelgenomen aan de EHBO-sessies in Gent en

Willebroek? Er kan met een gerust hart geroeid worden! 

 

… er in mei een start-to-row sessie begon op Schulensmeer?

https://topindesport.be/acties/#step5
https://www.sport.vlaanderen/organisatoren-sportevenementen/sportevenementen-organiseren-bij-warm-weer/?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=nieuwsbriefmei2018&utm_content=meer+informatie+sportevenementen
https://www.oypo.nl/40EA10BA5CEEABBD#.WwsDEl5rEow.facebook
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180523_03525962


06/06/2018 

Raad van Bestuur VRL 

16-22/06/2017 

FISA World Row Tour (Genoa) 

22-24/06/2018 

World Cup II Linz 

23/06/2018 

Handicap de Visé – CNV 

24/06/2018 

TRT jeugdtriathlon 

30/06/2018 

GRS doortocht door Gent
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COMPETITIE

BK Korte Boten - 28 en 29 april 2018

Tijdens het weekend van 28-29 april vond in

het Sport Vlaanderen centrum Willebroek het

Belgisch Kampioenschap korte boottypes

plaats. In het totaal waren er 22 Belgische

titels die verdeeld werden over

9 verschillende roeiclubs. 

Onder wisselende weersomstandigheden

was Gentse RS de winnaar van het weekend.

Het veroverde in totaal 7 titels, gevolgd

door KRSG met 4 titels en KRB met 3 titels.

Verder waren er 2 titels voor UNB en

RCNSM en 1 titel voor ARV, KRCG, BTR en

RARC. 
Lees meer

Memorial Paolo d' Aloja Piediluco - 13 tot 15 april 2018

https://www.facebook.com/VlaamseRoeiliga
https://www.facebook.com/VlaamseRoeiliga
http://www.vlaamse-roeiliga.be/?oid=10&pid=792
http://www.vlaamse-roeiliga.be/?oid=10&pid=792
mailto:info@vlaamse-roeiliga.be
mailto:info@vlaamse-roeiliga.be
mailto:meldpunt@vlaamse-roeiliga.be
mailto:meldpunt@vlaamse-roeiliga.be
http://www.vlaamse-roeiliga.be/?oid=10&pid=792&aid=83887&lg=2


Zes ploegen namen deel aan de Memorial

Paolo d’Aloja in Piediluco: Hannes Obreno in

M1x, Ruben Somers en Marlon Colpaert in

LM1x, Eveline Peleman in LW1x, Ruben Claeys

en Pierre De Loof in M2x en Niels Van

Zandweghe en Tim Brys in LM2x. Met zeven

medailles in het totaal kan er terug gekeken

worden op een heel geslaagde eerste

internationale regatta van het seizoen! 

Lees meer

Int. regatta Gentse RS  - 14 en 15 april 2018

Tijdens het weekend van 14 en 15 april

vond op de Gentse Watersportbaan de

voorjaarsregatta van de Gentse Roei- en

Sportvereniging plaats. Het werd een

geslaagde editie voor de Gentse club, met een

opkomst van 1.006 roeiers in 1.175

boten. Gedurende het weekend werd er o.a.

een vierkoppel met De Borger-Lauwers-

Mercier-De Catelle uitgetest in functie van het

vormen van het nationaal team. De ploeg won

beide dagen in hun categorie. Opmerkelijk

was ook de deelname van een Chinese

delegatie roeiers.

VRL Trials - 5 en 6 april 2018

De trials vonden dit jaar plaats op

donderdag 5 en vrijdag 6 april in Sport

Vlaanderen Willebroek. Er namen in het totaal

41 roeiers en roeisters deel in diverse

categorieën: M1x, PRM1x, LM1x, LW1x, JM1x,

JW1x. Daarnaast was er ook nog een

categorie 1x voor 15-16 jarige jongens

en meisjes die over een afstand van 1.500m

roeiden. Op donderdagochtend werd er een

parcours tegen de tijd geroeid, op

donderdagnamiddag waren er heats en de

finales stonden gepland op vrijdagochtend. 
Lees meer

Nationale testdag 14-16 jarigen - 16 mei 2018

http://www.vlaamse-roeiliga.be/?oid=10&pid=792&aid=82978&lg=2
http://www.vlaamse-roeiliga.be/?oid=10&pid=792&aid=82661&lg=2


De Vlaamse Roeiliga organiseert op

woensdagnamiddag 16 mei een testdag

voor 14-16 jarigen in Gent. Naast het

detecteren van talenten is de doelstelling

een exact beeld te krijgen van het potentieel

roeiers en roeisters in België. Doelgroep zijn

roeiers en roeisters geboren in 2002 – 2003

– 2004 – 2005. 

Inschrijven kan via info@vlaamse-

roeiliga.be met vermelding van naam,

voornaam, geboortejaar, club en e-mailadres.

RECREATIE

VRL Toertocht 9-10 juni 2018

Op zaterdag 9 en zondag 10 juni gaat in

Namen op de Hoge Maas de toertocht van

de Vlaamse Roeiliga door. Op zaterdag wordt

de stad met zijn citadel bezocht. ’s Avonds is

er BBQ in de club RCNSM die ons hartelijk

ontvangt. Op zondag vertrekken we met de

ganse groep naar Hastière om op de prachtige

brede Maas via Dinant en Yvoir (middagstop)

naar Wépion te varen. 

Meer info over de tocht: klik hier. 
Inschrijvingen en info via

brand.breyne@vlaamse-roeiliga.be.

VRL  Zomerregatta 7 juli 2018

Voor alle recreatieve roeiers en

studentenroeiers wordt op 7 juli in

Hazewinkel de zomerregatta georganiseerd.

In hopelijk prachtig weer verwachten we

zoveel mogelijk groepen om deel te nemen

aan deze lange afstandswedstrijd in time trial

over 4 kilometer met keerpunt. Deelnames

zijn mogelijk in 2, 3, 4 én 8+. Alle boten

roeien volgens aantal roeiers, soort boot,

mailto:celine.pieters@vlaamse-roeiliga.be
http://www.vlaamse-roeiliga.be/?oid=10&pid=792&aid=78569&lg=2
mailto:brand.breyne@vlaamse-roeiliga.be


leeftijd en geslacht met handicaps in dezelfde

wedstrijd. Nadien wordt er lekker gegeten

tijdens de prijsuitreiking. Meer info,

voorprogramma en inschrijving via de website

of brand.breyne@vlaamse-roeiliga.be.

VRL Jeugdtoertocht ism RARC/KAWV - 21 juli 2018

Op de nationale feestdag gaat op het

Netekanaal voor de eerste keer een

toertocht door voor de jeugd. In C4 wordt

in Viersel te water gegaan en het mooie

kanaal te midden van het natuurgebied

afgevaren richting Lier. Tijdens de

middagpauze wordt een leuke initiatie

drakenboot varen aangeboden. De planning

voor de tocht wordt momenteel vastgelegd,

verdere info op de website en inschrijvingen

via brand.breyne@vlaamse-roeiliga.be.

VRL Zeeroeifestival - 1 september 2018

De Vlaamse Roeiliga organiseert op zaterdag

1 september in de Spuikom in Oostende

het Zeeroei Festival. Verschillende aanbieders

van boottypes zijn klaar om initiaties te geven

en kleine competitie te organiseren. Dit is

voor zowel individuele als ploeg zee

roeiboten. Noteer deze datum alvast in

jullie agenda!

mailto:brand.breyne@vlaamse-roeiliga.be
mailto:brand.breyne@vlaamse-roeiliga.be


STUDENTENROEIEN

BK korte boten - 28 en 29 april 2018

Studentenroeiers vinden meer en meer de weg naar het reguliere regattacircuit. Zo waren er dit weekend 8 teams

van 3 studentenploegen die deelnamen aan de wedstrijden op het Belgisch kampioenschap. De roeiers van

Sturow, of de Associatie universiteit en hogescholen Antwerpen hadden 5 deelnemende teams, aan Mbeg1X,

Wbeg1X, Mbeg2X, LM2X en LM1X. University College Leuven Limburg (UCLL) roeide zich naar winst bij de Mbeg2X.

En Universiteit Hasselt had 2 deelnemende teams; in Mbeg2X en Simon Kaerts die zich kon plaatsen voor de A finale

van de M1X. Proficiat en hopelijk binnenkort nog meer van dit schoons.    

Hasselt Studentenregatta - 6 en 17 mei 2018

           

Op zondag 6 mei gaat in Hasselt de pré

regatta van de Hasselt Student Regatta door.

Om de plaatsen voor de grote regatta op 17

mei vast te leggen, gaan de boten al een

eerste keer hard tegen elkaar.

6 ploegen in gemengde 8+ strijden in een 1

tegen 1 poule systeem over een afstand van

500m tussen 13 – 17u. Deze generale

repetitie toont al ietwat de

waardeverhoudingen, maar kan evengoed

onderdeel zijn van een tactisch steekspel.

Zowel op 6 als 17 mei is iedereen welkom op



de Tuikabelbrug in Godsheide, waar vele

standjes en randanimatie voor een mooi

spektakel zorgen.

Zomerregatta voor studentenroeiers - 7 juli 2018

Als afsluit van het academiejaar worden

alle studentenroeiers uitgenodigd op de

zomerregatta van 7 juli. Deze recreatieve

wedstrijd over 4 km met keerpunt is een

leuke laatste activiteit voor de zomer. Na de

wedstrijd kan er nagebleven worden met de

prijsuitreiking en gezamenlijke maaltijd. Er

kan ingeschreven worden per 2, 3, 4 of 8+.

Ook alle andere recreatieve groepen worden

uitgenodigd, met uiteindelijk een grote

opkomst tot gevolg.  

OPLEIDING EN BIJSCHOLING

EHBO Initiaties - 7 mei 2018

De Vlaamse Roeiliga organiseert in

samenwerking met Wind en Watersport

Vlaanderen een EHBO sessie op

maandagavond 7/05/2018 van 19u tot 22u te

Sport Vlaanderen Willebroek. 

Deze sessie is gratis, gelieve vooraf in te

schrijven via brand.breyne@vlaamse-

roeiliga.be. 

Opgelet: vol is vol, dus wees er snel bij!

Sportspecifieke module Trainer B roeien

De volgende cursus trainer B roeien zal

plaatsvinden in Gent en start op zaterdag 6



oktober 2018 indien er genoeg deelnemers

inschrijven. Voordat het sportspecifieke

gedeelte kan gevolgd worden, moeten de

cursisten geslaagd zijn voor het algemeen

gedeelte van instructeur B en trainer B,

dat door de Vlaamse Trainersschool

georganiseerd wordt. Inschrijven kan hier. 

Klik hier voor het opleidingsstramien.

VTS-Plus Kalender

Levenslang bijleren als sportbegeleider is

belangrijk. Daarom organiseert en erkent de

Vlaamse Trainersschool heel wat

kwaliteitsvolle bijscholingen in Vlaanderen.  

Lees meer

05/05/2018 Omgaan met G-sporters - Joeri Verellen Menen

07/05/2018 Trainers zeggen neen tegen doping - Hans Cooman Gent

15/05/2018 Reanimatie met gebruik van AED en zakmasker - Werner Van Assche Genk

16/05/2018 Stretching: Wat? Hoe? Waarom? Wanneer? - Fabienne Van De Steene Herentals

23/05/2018
Krachttraining als prikkel voor beter bewegen op latere leeftijd - Britt Van

Mechelen
Willebroek

29/05/2018
Hoe omgaan met moeilijke (eigenzinnige) ouders (langs de kantlijn) - Cedric

Arijs
Gent

Dag van de Trainer - 15 december 2018

Op zaterdag 15 december 2018 organiseert

de Vlaamse Trainersschool opnieuw de Dag

van de Trainer, het grootste bijscholings- en

ontmoetingsmoment voor trainers uit diverse

sporttakken. Naast een aanbod van

kwalitatief hoogstaande workshops over

sporttakspecifieke en -overschrijdende topics

is er ruimte om collega-trainers en experts te

ontmoeten op de informatiemarkt. Begin

https://www.sport.vlaanderen/VTS-opleiding?activiteitId=64479&opleidingId=1114#
https://login.twizzit.com/public/v2/media/8/5a588a999cd3d.pdf
https://www.sport.vlaanderen/sportbegeleiders/opleiden-en-bijscholen/vind-een-bijscholing-op-jouw-maat/
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=66274#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=68703#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=68939#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=66279#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=69730#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=69054#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=66282#


september maken we het programma bekend,

en starten ook de inschrijvingen.

CLUBNIEUWS

Megafoons, jeugdhesjes en chronometers VRL

De VRL vraagt met aandrang aan de

wedstrijdorganisatoren om de megafoons en

chronometers tijdig binnen te brengen en

het materiaal met respect te behandelen. De

Vlaamse Roeiliga voorziet voor de loopproef

tijdens de duatlons en triathlons hesjes.

Bedankt aan de clubs om deze na gebruik te

wassen.

Ook buiten beleef je meer

Sport Vlaanderen doopt de ‘Maand van de

sportclub’ in mei om tot ‘Ook buiten beleef

je meer’: een maand lang promotie voor

de buitensport. Vooral jongeren tussen 12

en 18 jaar willen we warm maken om een

nieuwe sport te ontdekken. Via social filmpjes

en vloggers zetten we sportieve ‘buitenbenen’

in de spotlights. Buitenbenen zijn jongeren

die gigantisch veel sporten, buiten de

sportclub en ook echt buiten. We brengen

jongeren in contact met een aantrekkelijk

sportaanbod en dagen hen uit om zelf een

buitensport te proberen. Met de steun van

federaties en media. 

Lees meer

September = Maand van de Sportclub

Sport Vlaanderen voegt een Europese dimensie toe aan de alom bekende Maand van de Sportclub, in

september. Dat is een initiatief dat past in de Europese Week van de Sport. In samenwerking met VSF en ISB

nodigen we Vlaamse sportclubs uit om met buitenlandse clubs samen te werken, uit te wisselen of elkaar uit te

dagen tussen 23 en 30 september. Wij nemen daarvoor de kosten (tot maximum 750 euro) op ons. Ga voor die

(vriendschappelijke) wedstrijd over de grens of die buitenlandse coach! 

Lees meer  
 

https://topindesport.be/acties/#step5
https://topindesport.be/acties/#step5
https://www.sport.vlaanderen/sportersbelevenmeer/ook-buiten-beleef-je-meer/?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=nieuwsbriefapril2018&utm_content=overzicht+van+de+lopende+projectoproepen+foto+wijzigen
https://www.sport.vlaanderen/sportersbelevenmeer/maand-van-de-sportclub/europese-week-van-de-sport/?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=nieuwsbriefapril2018&utm_content=meer+informatie+over+de+europese+week+van+de+sport+kan+je+hier+terugvinden


Inspiratiesessie 'Keep Youngsters Involved'

Op woensdag 6 juni 2018 organiseert de KU

Leuven op de faculteit Bewegings- &

Revalidatiewetenschappen in Leuven een

inspiratiesessie voor trainers, begeleiders,

clubbestuurders en

beleidsmakers/professionele medewerkers

met als thema Keep Youngsters Involved

(hoe drop out in de leeftijdsgroep van 12

tot 19 jaar verminderen in de sportclub).

De bedoeling van de inspiratiesessie is om

informatie met elkaar te delen om zo de drop

out van jongeren in sportclubs te

verminderen. Een erg interessant onderwerp

met een thema waar we allemaal mee bezig

zijn. 

Lees meer

BESTUURSNIEUWS

Inschrijvingen voor 'Dag van de Sportclubbestuurder' geopend!

Vanaf vandaag kan je ook inschrijven voor de Dag van de Sportclubbestuurder in West-Vlaanderen (Roeselare,

6/10), Vlaams-Brabant (Diegem, 20/10) en Antwerpen (Wilrijk, 24/11). Voor de edities in Limburg (Hasselt, 2/6) en

Oost-Vlaanderen (Gent, 30/6) kon dit eerder al.

Er staat een divers programma van 34 verschillende sessies voor je klaar, verspreid over de vijf provincies.

Ontdek het aanbod en schrijf snel in! Alle info vind je op www.dagvandesportclubbestuurder.be. 

Bron: Dynamo Project

Nieuwe begeleiding: nalezen GDPR documenten

Het Dynamo Project kan je sportclub op diverse manieren ondersteunen. Zo kan je bijvoorbeeld aan de slag met

brochures, modeldocumenten en tools. Je kan ook vragen stellen via de helpdesk en tal van bijscholingen

volgen. Rond specifieke onderwerpen kan je club ook begeleiding aanvragen. Het Dynamo Project schakelt dan een

specialist ter zake in om je club bij te staan. 

https://topindesport.be/acties/#step5
https://static.twizzit.com/public/v2/media/8/5ae0439d5f661.pdf
http://www.dagvandesportclubbestuurder.be/
https://topindesport.be/acties/#step5


Vanaf vandaag kan je club ook begeleiding aanvragen in het kader van de nieuwe privacywetgeving (GDPR),

namelijk voor het nalezen van haar privacyverklaring of register van gegevensverwerking. 

Lees meer 

Bron: Dynamo Project

Overzicht van grote gegevensverwerkers die 'GDPR-compliant' zijn

Heel wat sportclubs gebruiken online tools om persoonsgegevens op te vragen of te bewaren, bijvoorbeeld

wanneer inschrijvingen voor een evenement via Google Forms verlopen of wanneer ledenlijsten in Dropbox worden

opgeslagen. In dat geval is het bedrijf achter die online tool een verwerker van persoonsgegevens waarvoor je

sportclub verantwoordelijk is. Volgens artikel 28 AVG dient je sportclub dan na te gaan of deze verwerker de GDPR

verplichtingen zal naleven (en dus "GDPR compliant" is). 
Lees meer 

Bron: Dynamo Project

VARIA

Dringend gezocht: botenchauffeur voor World Cup II te Linz

De VRL is dringend op zoek naar een botenchauffeur om de boten van het nationaal team naar World Cup II te

Linz (Oostenrijk) te brengen. Een busje en een trailer worden ter beschikking gesteld. De afstand bedraagt

ongeveer 1.000km. Vertrek is voorzien op 18 juni, terugkomst op 25 juni. We voorzien een vergoeding en de

gemaakte onkosten worden uiteraard terugbetaald. Ben je beschikbaar en heb je interesse? Stuur dan een mailtje

naar info@vlaamse-roeiliga.be.

Samenwerking met SVS

In het kader van het scholenproject

ergometerroeien en het

ergometerkampioenschap voor

scholieren werkt de Vlaamse Roeiliga

voortaan samen met Stichting Vlaamse

Schoolsport (SVS). 

 

Zij gaan mee promotie maken voor het

project en het inhoudelijk tegen het

pedagogische licht houden. 

Dit moet zorgen voor meer scholieren die van

het roeien proeven en de weg naar de

roeiclub vinden. 

Ook het ergometerkampioenschap in het

begin van het jaar zal meer deelnemers

trekken.

https://www.dynamoproject.be/nieuws/onze-maatbegeleidingen-op-een-rijtje-0
https://www.dynamoproject.be/nieuws/dynamo-project-maakt-overzicht-welke-grote-gegevensverwerkers-gdpr-compliant-zijn
mailto:info@vlaamse-roeiliga.be


WIST JE DAT ...

… de VRL Roeiawards dit jaar plaatsvinden op vrijdag 7 december en dat iedereen van harte welkom is?

Reserveer deze dag alvast in jouw agenda! 
 
… de Gentse RS Chinese roeiers mochten ontvangen op hun internationale regatta? 

 

… het record marathon lopen met een rolstoel van Ronny De Cocker werd aangevallen op de Antwerp 10

miles & marathon op zondag 22 april 2018 maar werd niet verbeterd!

01/05/2017 

Dans le sillage de Stevenson RSN Bruxelles 

05/05/2018 

Duathlon KRCG 

05-06/05/2018 

Internationale juniorenregatta München 

06/05/2018 

Internationale handicap van de Maas RSNM 

06/05/2017 

Randonnée Des Nénuphars, St. Omer FRA 

Kalender

https://topindesport.be/acties/#step5


12-13/05/2018 

Internationale Regatta KRSG 

12-13/05/2018 

Elfsteden Roeimarathon, Friesland NED 

12-13/05/2018 

Para-Rowing Regatta Gavirate 

14-20/05/2018 

FISA World Rowing Tour 

16/05/2018 

Testdag 14-16 jarigen  

17/05/2018 

Hasselt Student Regatta 

19-20/05/2018 

Internationale juniorenregatta Keulen 

20/05/2018 

Maubray Regatta RCNT 

26-27/05/2018 

EK junioren Gravelines 

26/05/2018 

Triathlon Gentse RS 

26/05/2018 

Watersportdag 

27/05/2018 

Boucle de Liège UNL
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Pontonjongens en -meisjes gezocht - 5 en 6 april 2018

Wil jij graag toproeiers aan het werk zien

en jouw steentje bijdragen? Geef je dan

snel op als pontonjongen of -meisje op

donderdag 5 en/of vrijdag 6 april want dan

vinden de time trials plaats in Hazewinkel.  

Stuur een mailtje naar

celine.pieters@vlaamse-roeiliga.be. 

We voorzien een leuke attentie voor jullie!

Nationale testdag 14-16 jarigen - 16 mei 2018

De Vlaamse Roeiliga organiseert op

woensdagnamiddag 16 mei een testdag

voor 14-16 jarigen in Gent. Naast het

detecteren van talenten is de doelstelling

een exact beeld te krijgen van het potentieel

https://www.facebook.com/VlaamseRoeiliga
https://www.facebook.com/VlaamseRoeiliga
http://www.vlaamse-roeiliga.be/?oid=10&pid=792
http://www.vlaamse-roeiliga.be/?oid=10&pid=792
mailto:info@vlaamse-roeiliga.be
mailto:info@vlaamse-roeiliga.be
mailto:meldpunt@vlaamse-roeiliga.be
mailto:meldpunt@vlaamse-roeiliga.be
mailto:celine.pieters@vlaamse-roeiliga.be
Administrator
Tekstvak
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roeiers en roeisters in België. Doelgroep zijn

roeiers en roeisters geboren in 2002 – 2003

– 2004 – 2005. 

Inschrijven kan via info@vlaamse-

roeiliga.be met vermelding van naam,

voornaam, geboortejaar, club en e-mailadres.

KRB Brugge Boat Race  - 3 en 4 maart 2018

Tijdens het weekend van 3 en 4 maart vond

een zonovergoten 24ste editie van de

Brugge Boat Race plaats. Met een kleine 50-

tal achten aan de start op zaterdag en een

heleboel kleinere boottypes op zondag kan de

Koninklijke Roeivereniging Brugge terugkijken

op een zeer geslaagde tweedaagse.

Er namen 460 unieke deelnemers in 123

boten deel, waarvan 227 buitenlandse roeiers.

Volgend jaar maakt de KRB er een

feestelijke editie van, naar aanleiding van

hun 150e verjaardag. 
Foto's: Stefan Laporte.

RECREATIE

VRL Toertocht 9-10 juni 2018

Op zaterdag 9 en zondag 10 juni gaat in

Namen op de Hoge Maas de toertocht van

de Vlaamse Roeiliga door. Op zaterdag wordt

de stad met zijn citadel bezocht. ’s Avonds is

er BBQ in de club RCNSM die ons hartelijk

ontvangt. Op zondag vertrekken we met de

ganse groep naar Hastière om op de prachtige

brede Maas via Dinant en Yvoir (middagstop)

naar Wépion te varen. 

Meer info over de tocht: klik hier. 
Inschrijvingen en info via

brand.breyne@vlaamse-roeiliga.be.

mailto:celine.pieters@vlaamse-roeiliga.be
http://www.vlaamse-roeiliga.be/?oid=10&pid=792&aid=78569&lg=2
mailto:brand.breyne@vlaamse-roeiliga.be


VRL Jeugdtoertocht ism RARC/KAWV - 21 juli 2018

Voor de eerste keer wordt in Vlaanderen voor

de jeugd een recreatieve toertocht

georganiseerd op zaterdag 21 juli 2018. Op

het Netekanaal wordt van Viersel

(RARC/KAWV) tot Emblem (The OAR) en

terug gevaren. Over de middag is er een

middagstop met drakenboot initiatie

georganiseerd door The OAR. Alle jeugd van

12 tot en met 17 jaar kan inschrijven via

brand.breyne@vlaamse-roeiliga.be.

VRL Zeeroeifestival - 1 september 2018

De Vlaamse Roeiliga organiseert op zaterdag

1 september in de Spuikom in Oostende

het Zeeroei Festival. Verschillende aanbieders

van boottypes zijn klaar om initiaties te geven

en kleine competitie te organiseren. Dit is

voor zowel individuele als ploeg zee roeiboten.

Noteer deze datum alvast in jullie

agenda!

TOPSPORT

Stage- en testweekend - 17-18 maart 2018

mailto:brand.breyne@vlaamse-roeiliga.be


Tijdens het weekend van 17-18 maart vond

er een stage- en testweekend plaats voor

de atleten uit het pre-collectief. 

Op zaterdag werd er een 2.000m

ergometertest afgenomen. Vier atleten

verbeterden hun persoonlijke besttijd: Pierre

De Loof (5.55.20), Ruben Claeys (6.03.60),

Gaston Mercier (6.05.30) en Benjamin De

Catelle (6.15.10). 

Op zondag vond er een 6 kilometertest plaats

op het Netekanaal. Hannes Obreno won de

race in 22.24.29. Pierre De Loof werd tweede

in 22.32.04. 

De volgende test zijn de trials in Hazewinkel

op 5 en 6 april.

STUDENTENROEIEN

Nieuwe groep studentenroeiers in Gent

Bij de VVR is op woensdag een nieuwe groep open om studentenroeiers op te vangen. Na de Paasvakantie of

volgend academiejaar kunnen daar nieuwe studenten leren roeien. Op die manier groeit opnieuw de totale capaciteit

van studentenroeiers. 

Ook roeivereniging RNV denkt er aan om een kleinschalige studentengroep op te starten, in samenwerking met de

Brusselse hogescholen of universiteiten. Wordt vervolgd!                                  

OPLEIDING EN BIJSCHOLING

EHBO Initiaties - 23 april en 7 mei 2018

De Vlaamse Roeiliga organiseert in

samenwerking met Wind en Watersport

Vlaanderen 2 EHBO sessies. 

Maandagavond 23/04/2018 van 19 - 22u

(Huis van de Sport te Gent)

Maandagavond 7/05/2018 van 19 - 22u

(Sport Vlaanderen te Willebroek)

Deze sessies zijn gratis, gelieve vooraf in te

schrijven via brand.breyne@vlaamse-

roeiliga.be. 

Opgelet: vol is vol, dus wees er snel bij!

Mental Matrix voor trainers



Sport Vlaanderen lanceerde afgelopen maand de mental matrix voor trainers op zijn website. Deze tool biedt

trainers oefeningen aan om de mentale vaardigheden van hun sporters te verbeteren.  

Deze tools zijn uitgewerkt door gediplomeerde sportpsychologen voor trainers van sporters die tussen de tien en

de achttien jaar oud zijn. 

Lees meer.

Sportspecifieke module Trainer B roeien

De volgende cursus trainer B roeien zal

plaatsvinden in Gent en start op zaterdag 6

oktober 2018. Het lessenrooster zal

binnenkort op de website van de Vlaamse

Roeiliga geplaatst worden. Voordat het

sportspecifieke gedeelte kan gevolgd worden,

moeten de cursisten geslaagd zijn voor het

algemeen gedeelte van instructeur B en

trainer B, dat door de Vlaamse

Trainersschool georganiseerd wordt.

Inschrijven kan hier. 

Klik hier voor het opleidingsstramien.

VTS-Plus Kalender

Levenslang bijleren als sportbegeleider is

belangrijk. Daarom organiseert en erkent de

Vlaamse Trainersschool heel wat

kwaliteitsvolle bijscholingen in Vlaanderen.  

Lees meer

16/04/2018
Gent fit 2 Sport: oefeningen ontwikkelen in functie van blessurepreventie - 

Tom Michiels
Gent

18/04/2018
Krachttraining vanuit een sterke basis: een holistische en geïntegreerde

benadering - Sven Marien
Mechelen

19/04/2018 Houdingstraining deel 1 - Kristof Huts Mechelen

26/04/2018
Van SWOT-Analyse tot fysiek jaarplan, het raamwerk van de competitieve

sportbegeleider - Stefan Deckx
Herentals

26/04/2018 Houdingstraining deel 2 - Kristof Huts Gent

CLUBNIEUWS

http://www.vlaamse-roeiliga.be/?oid=10&pid=792&aid=81852&lg=2
https://www.sport.vlaanderen/VTS-opleiding?activiteitId=64479&opleidingId=1114#
https://login.twizzit.com/public/v2/media/8/5a588a999cd3d.pdf
https://www.sport.vlaanderen/sportbegeleiders/opleiden-en-bijscholen/vind-een-bijscholing-op-jouw-maat/
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=66274#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=66275#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=66276#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=66278#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=66277#


Oproep aan kandidaat-bestuurders VRL

Wenst u mee aan de kar te trekken van de Vlaamse Roeiliga en het roeibeleid in Vlaanderen mee helpen

bepalen? 

Een actieve, dynamische en expansieve sportvisie te ondersteunen? 

Een beleid gericht op ethisch verantwoord en gezond sporten voor het brede sportlievend publiek verder helpen

uitbouwen?       

Stel dan uw kandidatuur voor een bestuursmandaat in onze vereniging, de VRL, waar niet het aantal

vergaderingen de kwaliteit van het bestuur bepaalt, maar wel de inhoudelijke inbreng. 

Er zijn op dit ogenblik 2 (statutair) vacante plaatsen toe te wijzen. 

Specifieke competenties die op dit ogenblik worden gezocht liggen vooral in het juridisch - ethisch -

communicatief domein en de traditionele problematiek van de fondsenwerving. 

Hebt u een passie voor sport in de brede zin van het woord? Of wil u verdere ervaring opdoen in het bestuur van

een (Olympische) sportliga die de VRL is? 

Maak dan uw interesse kenbaar via een aangesloten roeivereniging of neem contact op met de VRL voor

eventuele bijkomende inlichtingen (info@vlaamse-roeiliga.be).

BESTUURSNIEUWS

GDPR op maat van je sportclub: NIET TE MISSEN bijscholingen

Tegen 25 mei moeten alle organisaties, dus ook sportclubs, zich in regel stellen met de nieuwe

privacywetgeving (GDPR). Hoe pak je dat aan als sportclub?

Tijdens een bijscholing verneem je welke impact deze nieuwe wetgeving heeft op je sportclub. Geen

gegoochel met onverstaanbare technische termen, maar wel concrete informatie, een 8-stappenplan en tools op

maat van je sportclub. Schrijf je snel!

Provincie Datum Uur Gemeente Inschrijven

Oost-Vlaanderen 16/04/2018 19u00 - 22u00 Ronse Klik hier

Antwerpen 18/04/2018 19u00 - 22u00 Herentals Klik hier

Oost-Vlaanderen 19/04/2018 19u00 - 22u00 Beveren Klik hier

West-Vlaanderen 20/04/2018 19u00 - 22u00 Oostende Klik hier

Vlaams-Brabant 23/04/2018 19u00 - 22u00 Vilvoorde Klik hier

Oost-Vlaanderen 25/04/2018 19u00 - 22u00 Gent Klik hier

Limburg 26/04/2018 19u00 - 22u00 Heusden-Zolder Klik hier

West-Vlaanderen 28/04/2018 19u - 22u Torhout Kan binnenkort

Bij vragen kan je steeds terecht bij lien.desmet@vlaamse-roeiliga.be. 
Bron: Dynamo Project       

Modeldocumenten nieuwe privacywetgeving

Als sportclubs kan je de handleiding "GDPR

op maat van je sportclub" en 6

https://www.dynamoproject.be/bijscholing/de-nieuwe-privacywet-gdpr-op-maat-van-je-sportclub-ronse-16042018
https://www.dynamoproject.be/bijscholing/de-nieuwe-privacywet-gdpr-op-maat-van-je-sportclub-herentals-18042018
https://www.dynamoproject.be/bijscholing/de-nieuwe-privacywet-gdpr-op-maat-van-je-sportclub-beveren-19042018
https://www.dynamoproject.be/bijscholing/de-nieuwe-privacywet-gdpr-op-maat-van-je-sportclub-oostende-20042018
https://www.dynamoproject.be/bijscholing/de-nieuwe-privacywet-gdpr-op-maat-van-je-sportclub-vilvoorde-23042018
https://www.dynamoproject.be/bijscholing/de-nieuwe-privacywet-gdpr-op-maat-van-je-sportclub-gent-25042018
https://www.dynamoproject.be/bijscholing/de-nieuwe-privacywet-gdpr-op-maat-van-je-sportclub-heusden-zolder-26042018
https://www.dynamoproject.be/document/001-handleiding-gdpr-op-maat-van-je-sportclub
https://www.dynamoproject.be/document/002-tools-gdpr-op-maat-van-je-sportclub


bijhorende tools gratis downloaden op de

website van het Dynamo Project.

Wat is het verschil tussen portretrechten en GDPR?

Het portretrecht staat eigenlijk los van de GDPR-wetgeving. Bij portretrecht moet je vooral kijken naar de manier

waarop de foto genomen is en op basis hiervan al dan niet toestemming vragen. 
Lees meer 

Bron: Dynamo Project

Wat is het register van de werkende leden of ledenregister?

Eén van de verplichtingen die een vzw heeft, is om een up to date ledenregister bij te houden. Dit ledenregister

vermeldt wie de effectieve (= werkende) leden van een vzw zijn. Het is een bevoegdheid van de Raad van

Bestuur om dit register correct bij te houden. Wijzigingen moeten binnen de acht dagen genoteerd worden in het

register. 
Lees meer 

Bron: Dynamo Project

De Vlaamse Roeiliga werkt aan een beleid tegen grensoverschrijdend gedrag

Om tot een gecoördineerde aanpak van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag te komen, stelde de Vlaamse

minister van Sport eind 2017 zijn verwachtingen ten aanzien van de sportfederaties voor via een generiek kader. Zo

zijn er doelstellingen voor: 1. Aanspreekpersoon integriteit; 2. Preventie, vorming en sensibilisering; 3.

Adviesverlenend orgaan of ethische commissie; 4. Gedragscodes; 5. Handelingsprotocol en 6. Tuchtrechtelijk

systeem. 

  

De Vlaamse Roeiliga heeft een meldpunt opgericht voor grensoverschrijdend gedrag. Wil je als roeier, trainer,

ouder, club grensoverschrijdend gedrag melden? Dan kan dat op meldpunt@vlaamse-roeiliga.be. 

De informatie zal vertrouwelijk behandeld worden door Celine Pieters, Aanspreekpersoon Integriteit. 

  

De komende maanden werkt de VRL verder het beleid rond grensoverschrijdend gedrag uit en zal het ook de club-

API’s ondersteunen.

WIST JE DAT ...

… het BOIC begin 2018 het ingediende Be Gold project voor het roeien aanvaard heeft?  Hierdoor worden drie

roeiers ondersteund richting de Olympische Spelen van 2024, twee VRL roeiers: Tristan Vandenbussche en Marlon

Colpaert en 1 LFA roeister: Caitlin Govaert.

… de Vlaamse Roeiliga begin maart al haar vrijwilligers bedankte tijdens de 'week van de vrijwilliger'?

https://topindesport.be/acties/#step5
https://www.dynamoproject.be/document/002-tools-gdpr-op-maat-van-je-sportclub
https://www.dynamoproject.be/faq/wat-is-het-verschil-tussen-portretrecht-en-gdpr
https://www.dynamoproject.be/faq/wat-is-het-register-van-de-werkende-leden-of-ledenregister
mailto:meldpunt@vlaamse-roeiliga.be


… de watersportdag dit jaar plaatsvindt op zaterdag 26 mei?

05-06/04/2018 

Time Trials (Sport Vlaanderen, Willebroek) 

8-13/04/2018 

Voorbereidende stage nationaal team

(Piediluco, Italië) 

13-15/04/2018 

Internationale Regatta Memorial 'Paolo d'Aloja'

(Piediluco, Italië) 

14-15/04/2018 

Internationale voorjaarsregatta Gentse RS

(Gent) 

18/04/2018 

Raad van Bestuur VRL (HvdS, Gent) 

22/04/2018 

Havenregatta UNB 

23/04/2018 

EHBO Opleiding (HvdS, Gent) 

28-29/04/2018 

Belgisch Kampioenschap korte boten (Sport

Vlaanderen, Willebroek) 
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Gentse RS Ergometerwedstrijd - 10 februari 2018

De Gentse RS organiseerde op zaterdag 10

februari haar jaarlijkse ergometer-

kampioenschappen. Dit jaar gaven 125

roeiers het beste van zichzelf op de

ergometer. Klik hier voor de gedetailleerde

uitslagen. 

Championnats de France et Open d' Aviron Indoor, 10 februari 2018 

Louis Toussaint (RCNSM) nam op zaterdag

10 februari deel aan de Open Franse

ergometerkampioenschappen in Parijs. Hij

finishte daar op een knappe tweede plaats in

8’39 minuten, na Pascal Daniere, B-finalist op

het WK in Sarasota. Dit is opnieuw een

verbetering van zijn persoonlijke best tijd.

Proficiat Louis!

Pontonjongens en -meisjes gezocht

https://www.facebook.com/VlaamseRoeiliga
https://www.facebook.com/VlaamseRoeiliga
http://www.vlaamse-roeiliga.be/?oid=10&pid=792
http://www.vlaamse-roeiliga.be/?oid=10&pid=792
mailto:info@vlaamse-roeiliga.be
mailto:info@vlaamse-roeiliga.be
mailto:meldpunt@vlaamse-roeiliga.be
mailto:meldpunt@vlaamse-roeiliga.be
https://login.twizzit.com/public/v2/media/8/5a8156dccdf92.pdf


De Vlaamse Roeiliga organiseert op

donderdag 5 en vrijdag 6 april de time

trials in Hazewinkel. Dit zijn de

selectietesten voor het nationaal team. Voor

een goede organisatie zijn wij op zoek naar

een aantal helpende handen waaronder

pontonjongens en pontonmeisjes die de boten

helpen vasthouden aan de start. 

Wil jij graag jouw steentje bijdragen hiervoor?

Stuur dan een mailtje naar

celine.pieters@vlaamse-roeiliga.be. We

voorzien een leuke attentie voor elke

pontonjongen en pontonmeisje.

Vlaams Kampioenschap ergometerroeien - 7 februari 2018

Op 7 februari ging in de Topsporthal in Gent

het Vlaams Kampioenschap

ergometerroeien voor scholieren door in

samenwerking met Stichting Vlaamse

Schoolsport. Het kampioenschap stond open

voor jongens en meisjes van de tweede en

derde graad secundair onderwijs en ging over

250m. 

Lees meer

RECREATIE

VRL Toertocht 9-10 juni 2018

Op zaterdag 9 en zondag 10 juni gaat in

Namen op de Hoge Maas de toertocht van

de Vlaamse Roeiliga door. Op zaterdag wordt

de stad met zijn citadel bezocht. ’s Avonds is

er BBQ in de club RCNSM die ons hartelijk

ontvangt. Op zondag vertrekken we met de

ganse groep naar Hastière om op de prachtige

brede Maas via Dinant en Yvoir (middagstop)

naar Wépion te varen. 

Meer info over de tocht: klik hier. 
Inschrijvingen en info via

brand.breyne@vlaamse-roeiliga.be.

mailto:celine.pieters@vlaamse-roeiliga.be
http://www.vlaamse-roeiliga.be/?oid=10&pid=792&aid=78385&lg=2
http://www.vlaamse-roeiliga.be/?oid=10&pid=792&aid=78569&lg=2
mailto:brand.breyne@vlaamse-roeiliga.be


VRL Zeeroeifestival - 1 september 2018

Zoals de FISA zet ook de Vlaamse Roeiliga in

op het zeeroeien. Er bestaan reeds

verschillende boottypes die op verschillende

soorten zee geschikt zijn om te roeien. Om

die diversiteit aan boten, en ook het plezier

om er mee te roeien aan het roeipubliek te

tonen, organiseert de Vlaamse Roeiliga op

zaterdag 1 september in de Spuikom in

Oostende het Zeeroei Festival. Verschillende

aanbieders van boottypes zijn klaar om

initiaties te geven en kleine competitie te

organiseren. Dit is voor zowel individuele als

ploeg zee roeiboten. Noteer deze datum

alvast in jullie agenda!

TOPSPORT

Nationale stage Varese, 3-13 februari 2018

Van 3 tot 13 februari waren 11 roeiers van

het nationaal collectief op buitenlandse

stage naar het Lago di Varese in Italië. Het

was een leuke maar heel intensieve

trainingsstage. 

Lees meer

http://www.vlaamse-roeiliga.be/?oid=10&pid=1010&aid=79592&lg=2


STUDENTENROEIEN

Sportival ergometerroeien

Op woensdag 21/03/2018 organiseert de

VRL ism StudentenSport Vlaanderen het

Sportival in Mechelen. Sportival is de nieuwe

naam van het GVSK, het Groot Vlaams

Studenten Kampioenschap. De ganse

namiddag kunnen tijden geroeid worden, de 6

beste tijden roeien net voor de slotceremonie

voor het grote publiek de finale. 

Info en inschrijvingen via

http://www.studentensportvlaanderen.b

e/roeien 

Inschrijven is niet verplicht, afkomen om deel

te nemen bijna wel.

Studenten roei activiteiten

21/03/2018   Sportival (Mechelen)           
18/05/2018   Hasselt Studenten Regatta (Hasselt)                                                                       

07/07/2018   4e Vlaamse Roeiliga Student Regatta: Zomerregatta                                          

OPLEIDING EN BIJSCHOLING

Bijscholing letselpreventie 'Get Fit 2 Row' - 24 februari 2018

Afgelopen zaterdag vond de interessante

bijscholing letselpreventie plaats, in het

kader van het project Get Fit 2 Row van

Sport Vlaanderen en de UGent. De syllabus

met oefeningen is beschikbaar op onze

website: klik hier.  
 

Sportspecifieke module Trainer B roeien

De volgende cursus trainer B roeien zal

plaatsvinden in Gent en start op zaterdag 6

oktober 2018. Het lessenrooster zal

binnenkort op de website van de Vlaamse

http://www.studentensportvlaanderen.be/roeien
http://www.vlaamse-roeiliga.be/?oid=10&pid=1027&aid=79724&lg=2


Roeiliga geplaatst worden. Voordat het

sportspecifieke gedeelte kan gevolgd worden,

moeten de cursisten geslaagd zijn voor het

algemeen gedeelte van instructeur B en

trainer B, dat door de Vlaamse

Trainersschool georganiseerd wordt.

Inschrijven kan hier. 

Klik hier voor het opleidingsstramien.

VTS-Plus Kalender

Levenslang bijleren als sportbegeleider is

belangrijk. Daarom organiseert en erkent de

Vlaamse Trainersschool heel wat

kwaliteitsvolle bijscholingen in Vlaanderen.  

Lees meer

01/03/2018
(Objectieve) bewegingsanalyse: Zien we wat we zien of wat we willen zien? -

Kristof Huts
Mechelen

01/03/2018 Thermoregulatie en Hydratatie UZ Gent

06/03/2018
Monitoren van het trainingsproces: prestatieoptimalisatie en

blessurepreventie - Arne Jaspers
Hofstade

07/03/2018 Sport met Grenzen - Simon De Vriendt Willebroek

10/03/2018
Krachttraining vanuit een sterke basis: een holistische en geïntegreerde

benadering - Sven Marien
Gent

13/03/2018 Docentenbijscholing Multimedia - Kristof Huts Willebroek

14/03/2018
Docentenbijscholing Krachttraining vanuit een sterke basis: een holistische en

geïntegreerde benadering - Sven Marien
Mechelen

14/03/2018 Eetproblemen in de sport: wat kan je als coach doen? - Liesbet Boone Gent

16/03/2018 Docentenbijscholing didactiek - Tom Vermeulen Brugge

16/03/2018 Docentenbijscholing Veilig Sporten Preventief - Lennert Goossens Brugge

17/03/2018 Omgaan met G-Sporters - Leatitia Lenaerts Willebroek

19/03/2018 Duurzaam investeren in sporttalent met het sportkompas - Johan Pion Antwerpen

19/03/2018 Docentenbijscholing Veilig Sporten Preventief - Lennert Goossens Willebroek

20/03/2018 Docentenbijscholing didactiek - Tom Vermeulen Hofstade

27/03/2018 Docentenbijscholing Veilig Sporten Preventief - Lennert Goossens Herentals

https://www.sport.vlaanderen/VTS-opleiding?activiteitId=64479&opleidingId=1114#
https://login.twizzit.com/public/v2/media/8/5a588a999cd3d.pdf
https://www.sport.vlaanderen/sportbegeleiders/opleiden-en-bijscholen/vind-een-bijscholing-op-jouw-maat/
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=66024#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=69635#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=66031#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=68721#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=66082#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=68712#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=69046#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=66107#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=69687#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=69682#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=66138#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=66145#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=69683#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=69688#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=69684#


27/03/2018 Belang van hydratatie bij sporters (teamsport en individuele sport) - Dieter

Deprez

Lede

29/03/2018 Docentenbijscholing didactiek - Tom Vermeulen Leuven

CLUBNIEUWS

Vlaamse week tegen Pesten - 2 tot 9 februari 2018

Van 2 tot 9 februari ging opnieuw de

Vlaamse Week tegen Pesten door. De

sportsector deed dit jaar massaal mee met de

STIP IT actie (een actie vanuit Ketnet voor

kinderen en jongeren uit alle sectoren). STIP

staat voor Samen Tegen Iemand Pesten. Om

te tonen dat je daar achter staat plaats je vier

stippen op je hand. Ook onze clubs en

roeiers deden mee.

Week van de vrijwilliger - 3 tot 11 maart 2018

Tijdens de Week van de Vrijwilliger, van 3 tot en met 11 maart, staat de gemotiveerde inzet en het

enthousiaste engagement van alle vrijwilligers centraal. Overal in Vlaanderen worden opnieuw acties en

evenementen georganiseerd om alle vrijwilligers te bedanken.

https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=66273#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=69689#


Bedankt aan alle bestuursvrijwilligers die zich wekelijks achter de schermen inzetten om anderen

kwalitatief te laten sporten in een leuke sportclub!

Vrijwilligers zijn onmisbaar in de sportsector, en dat willen we hen laten weten. Ben jij fier op je vrijwilligers en wil je

hen een extra schouderklopje geven? Zet hen tijdens de Week van de Vrijwilliger in de bloemetjes!                   

BESTUURSNIEUWS

Modeldocumenten nieuwe privacywetgeving

Op 24 mei 2016 trad een nieuwe Europese

wetgeving rond privacy in werking. Ook

sportclubs zullen actie moeten ondernemen

(tegen 25 mei 2018) en het Dynamo Project

kan daarbij helpen. 
 
Je kan reeds handleidingen of tools i.v.m.

GDPR downloaden op de website van Dynamo

Project. Klik hier. 
Bron: Dynamo Project

Wegens succes verlengt, schrijf je snel in!

De 5 provinciale bijscholingen die het Dynamo

Project enkele weken geleden organiseerde,

waren snel volzet. De komende maanden

organiseren we nog eens 10

bijscholingen rond dit onderwerp, in

samenwerking met enkele federaties en

sportdiensten.

Tijdens een bijscholing verneem je welke

impact deze nieuwe wetgeving heeft op je

sportclub. Geen gegoochel met

onverstaanbare technische termen, maar wel

concrete informatie, een 8-stappenplan en

tools op maat van je sportclub.

Schrijf je snel in: Klik hier. 

Bron: Dynamo Project

MELDPUNT

De Vlaamse Roeiliga heeft een meldpunt opgericht voor grensoverschrijdend gedrag. Wil je als roeier, trainer,

ouder, club grensoverschrijdend gedrag melden? Dan kan dat op meldpunt@vlaamse-roeiliga.be. 

https://topindesport.be/acties/#step5
https://www.dynamoproject.be/nieuws/nieuw-modeldocumenten-gdpr-op-maat-van-je-sportclub
https://topindesport.be/acties/#step5
https://www.dynamoproject.be/nieuws/is-je-club-klaar-voor-de-gdpr-binnenkort-nieuwe-bijscholingen-over-de-nieuwe-privacywetgeving
mailto:meldpunt@vlaamse-roeiliga.be


De informatie zal vertrouwelijk behandeld worden. Enkel hoofdcoördinator Celine Pieters neemt hiervan informatief

kennis en zal dit ter eventuele behandeling enkel aan een externe onafhankelijke deskundige, aangeduid door de

Raad van Bestuur, overmaken. 

Guy Haaze, voorzitter

WIST JE DAT ...

… de bouw van de voorziene brug over de Watersportbaan uitgesteld werd? Het ontwerp bleek 5 miljoen euro

meer te kosten dan voorzien.

… er in december 2018 vier sportieve vrienden de oceaan gaan overroeien? Ze zullen roeien van La Gomera

naar Antigua.

… Koen De Gezelle begin deze maand overvloog naar Indonesië om Jelle Veyt te vergezellen bij zijn roeitocht

naar Papua?

… de aangesloten roeiclubs het busje van de VRL kunnen huren tegen het voordelige tarief van 65€ per dag?

… er 1 VRL boot (Akhenaton) deelnam aan de winterregatta van de Waalse club RSNM? Tanguy en Vera namen

deel in C2.

… de aangesloten roeiclubs het busje van de VRL kunnen huren tegen het voordelige tarief van 65€ per dag?

… Ronny De Cocker een officiële wereldrecord bij Guinness World Records op zijn naam staan heeft? Samen

met Antonio Ventriglia liep hij de snelste halve marathon terwijl hij zijn rolstoel voortduwde. Proficiat!

03-04/03/2018 

Brugge Boat Race 

07/03/2018 

Algemene Vergadering Vlaamse Roeiliga 

11/03/2018 

Internationaal Rivierenhoofd 3Y (Seneffe) 

17-18/03/2018 

Testweekend nationaal collectief 

21/03/2018 

Groot Vlaams Studenten Kampioenschap

Kalender



(Mechelen) 

25/03/2018 

Lentehandicap Wépion (RCNSM) 

31/03/2018 

Algemene Vergadering Koninklijke Belgische

Roeibond
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COMPETITIE

Gentse RS Loopcross - 14 januari 2018

De Gentse Roei- en Sportvereniging

organiseerde op zondag 14 januari haar

jaarlijkse loopcross. Er waren 131

deelnemers. Op onze website kan je de

reekswinnaars terugvinden. 
  
 

Competitielicenties 2018

Het nieuwe roeiseizoen gaat van start en daarbij hoort de aanvraag van een nieuw licentienummer.

Vergeet niet tijdig het volledig ingevulde licentieformulier in orde te brengen en af te geven binnen

jouw club.

Verboden lijst 2018 treedt in werking op 1 januari 2018 

Zoals elk jaar past het

https://www.facebook.com/VlaamseRoeiliga
https://www.facebook.com/VlaamseRoeiliga
http://www.vlaamse-roeiliga.be/?oid=10&pid=792
http://www.vlaamse-roeiliga.be/?oid=10&pid=792
mailto:info@vlaamse-roeiliga.be
mailto:info@vlaamse-roeiliga.be
mailto:meldpunt@vlaamse-roeiliga.be
mailto:meldpunt@vlaamse-roeiliga.be
http://www.vlaamse-roeiliga.be/?oid=10&pid=792&aid=76753&lg=2


wereldantidopingagentschap (WADA)  ‘de

Lijst’ van verboden stoffen en methoden

aan. Ook nu opnieuw en dit met ingang vanaf

1 januari 2018.  

Lees meer

Antidopinggids voor ouders van sporters

NADO Vlaanderen maakte in samenwerking

met het Wereldantidopingagentschap (WADA)

een antidopinggids voor ouders van

sporters. Met deze gids worden ouders

geïnformeerd over de wijze waarop ze hun

kinderen het best kunnen steunen in hun

sportieve en atletische ontwikkeling en hoe ze

daarbij doping kunnen vermijden. De gids

bevat allerlei basisinformatie.  
Lees meer

Vlaams Kampioenschap ergometerroeien - 7 februari 2018

Op woensdag 7 februari zijn alle Vlaamse

scholieren 2de en 3de graad uitgenodigd

voor het Vlaams Kampioenschap

ergometerrroeien voor scholieren in de

topsporthal te Gent. Van 13u30 tot 17u is er

kans om te roeien en tijden scherper te

stellen. Om 17u kennen we de kampioenen en

worden deze gehuldigd. Inschrijven is niet

nodig, gewoon langskomen!

RECREATIE

De zomer van het recreatieve roeien

Een overzicht van de kalender maakt ons

meteen duidelijk: er zijn weer heel wat

leuke roei activiteiten in de maanden juni-

http://www.vlaamse-roeiliga.be/?oid=10&pid=792&aid=77306&lg=2
http://www.vlaamse-roeiliga.be/?oid=10&pid=1021&aid=74965&lg=2


juli en augustus.  

Lees meer

STUDENTENROEIEN

Klaar voor 2de semester

We wensen alle studentenroeiers veel

succes tijdens de examens en een

deugddoende pauze nadien. Eens het 2e

semester opnieuw is gestart, nemen we

opnieuw de riemen op in Gent en Antwerpen.

In Hasselt werd er niet gestopt en mochten

we enkele leuke winter roeifoto’s ontvangen. 

OPLEIDING EN BIJSCHOLING

Bijscholing letselpreventie 'Get Fit 2 Row' - 24 februari 2018

De Vlaamse Roeiliga organiseert een

bijscholingsdag letselpreventie in Gent, in het

kader van het project ‘Get Fit 2 Sport’.

Sportletselpreventie krijgt meer en meer

aandacht binnen de trainingen. De bijscholing

zal gegeven worden door Debora

Verbelen en Toni Barczuk, opgeleide

experts binnen het project ‘Get Fit 2 Sport’.

De bijscholing bestaat uit een theoretisch

gedeelte (9u tot 12u; locatie Huis van de

Sport Gent) en een praktisch gedeelte (13u

tot 16u; locatie topsporthal Gent). 

Inschrijven kan

via celine.pieters@vlaamse-roeiliga.be.  
Lees meer

http://vlaamse-roeiliga.be/?oid=10&pid=3158&aid=77451&lg=2
mailto:celine.pieters@vlaamse-roeiliga.be
http://www.vlaamse-roeiliga.be/?oid=10&pid=792&aid=77313&lg=2


Sportspecifieke module Trainer B roeien

De volgende cursus trainer B roeien zal

plaatsvinden in Gent en start op zaterdag 6

oktober 2018. Het lessenrooster zal

binnenkort op de website van de Vlaamse

Roeiliga geplaatst worden. Voordat het

sportspecifieke gedeelte kan gevolgd worden,

moeten de cursisten geslaagd zijn voor het

algemeen gedeelte van instructeur B en

trainer B, dat door de Vlaamse

Trainersschool georganiseerd wordt.

Inschrijven kan hier. 

Klik hier voor het opleidingsstramien.

VTS-Plus Kalender

Levenslang bijleren als sportbegeleider is

belangrijk. Daarom organiseert en erkent de

Vlaamse Trainersschool heel wat

kwaliteitsvolle bijscholingen in Vlaanderen.  

Lees meer

05/02/2018 Time Out tegen Pesten  Genk

06/02/2018 Introductie ‘coach met de M-factor’ - Jan Dierens  Genk

07/02/2018 Sporten met Grenzen - Lore Vandevivere  Brugge

07/02/2018 Time Out tegen Pesten  Oordegem

07/02/2018
'Fysieke begeleiding van jongeren in ploegsporten', een

sporttakoverschrijdende blik - Stijn Lintermans
 Willebroek

20/02/2018 Wondverzorging - Werner Van Assche  Leuven

20/02/2018 Coach met de M-factor Workshop - Jan Dierens  Genk

22/02/2018 Gewichtsbeheersing en aftrainen: Wat zijn de gevaren? - Amelie Rosseneu  Herentals

24/02/2018
Op sporten staat geen leeftijd! Wat verandert er bij het ouder worden en

hoe kan je je begeleiding hierop aanpassen? - Ingrid Peeters
 Stekene

26/02/2018 Naar gedeeld leiderschap binnen sportteams - Katrien Fransen  Herentals

28/02/2018
De Groeispurt: invloed op talentidentificatie en -ontwikkeling - Dieter

Deprez
 Brugge

CLUBNIEUWS

https://www.sport.vlaanderen/VTS-opleiding?activiteitId=64479&opleidingId=1114#
https://login.twizzit.com/public/v2/media/8/5a588a999cd3d.pdf
https://www.sport.vlaanderen/sportbegeleiders/opleiden-en-bijscholen/vind-een-bijscholing-op-jouw-maat/
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=68760#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=65938#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=68692#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=68761#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=66212#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=66695#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=65950#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=66003#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=66004#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=66022#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=66023#


Vlaamse week tegen Pesten - 2 tot 9 februari 2018

De Vlaamse week tegen pesten! Jouw

club doet toch ook mee?  

Van 2 tot 9 februari  2018 is er opnieuw de

Vlaamse week tegen pesten. Dit is een actie

van het netwerk ‘kies kleur tegen pesten’.

We doen dit jaar als sportsector massaal mee

met de STIP IT actie (een actie vanuit

Ketnet voor kinderen en jongeren uit alle

sectoren). 

Lees meer 

BESTUURSNIEUWS

Respecteer het auteursrecht en vermijd een koude douche

Een berichtje op je clubwebsite opvrolijken met een foto die je van Google plukt: het is zo gebeurd.

Heb je hier geen toestemming voor gekregen van de fotograaf, dan misken je het auteursrecht en kan

je door de fotograaf (of zijn vertegenwoordiger) gevraagd worden om een schadevergoeding te

betalen. Wat kan je doen en hoe kan je deze situatie voorkomen? 

Bron: Dynamo Project 

Lees meer

Verenigingwerk

De laatste rechte lijn naar het "onbelast bijklussen", waar het verenigingswerk deel van uitmaakt,

werd vrijdag 19 januari onderbroken door een ingeroepen belangenconflict door de Franstalige

Commissie van het Brusselse Parlement. 

Het gevolg hiervan is dat de bespreking van het wetsontwerp in het federale parlement is opgeschort en

dat de wet bijgevolg niet kan gestemd worden. 

Concreet betekent dit dat inwerkingtreding van het verenigingswerk ten vroegste mag verwacht

worden tegen de zomer van 2018. 

Vraag subsidies voor sportevenementen aan tot 15 maart

Sport Vlaanderen biedt financiële

ondersteuning aan organisatoren van

sportevenementen. Sinds 1 januari 2018

wordt ook de provinciale ondersteuning voor

bovenlokale sportevenementen geïntegreerd

http://www.kieskleurtegenpesten.be/
https://communicatie.ketnet.be/lancering-move-tegen-pesten-2018-stip-it
http://www.vlaamse-roeiliga.be/?oid=10&pid=792&aid=77319&lg=2
http://www.vlaamse-roeiliga.be/?oid=10&pid=988&aid=77320&lg=2


op Vlaams niveau, zowel voor G-sport,

breedtesport als topsport. 
Lees meer

Bijscholingen nieuwe privacywetgeving

Op 24 mei 2016 trad een nieuwe Europese

wetgeving rond privacy in werking. Ook

sportclubs zullen actie moeten ondernemen

en het Dynamo Project kan daarbij helpen. 

 

Het Dynamo Project organiseert begin 2018

bijscholingen rond dit onderwerp. 

Neem zeker deel aan één van de

bijscholingen. Zo kan je sportclub zich met

een minimum aan extra administratie in regel

stellen met de nieuwe privacywetgeving.  

Bron: Dynamo Project 
Lees meer

Een bewakingscamera op de club, wat zijn de regels?

Maak je in je sportclub opnames met een bewakingscamera? Dan is hierop de Camerawet van 21

maart 2017 van toepassing. Waarvoor mag je de beelden gebruiken? Wat zijn je rechten als gefilmde

persoon? 

Bron: Dynamo Project 
Lees meer

VARIA

Tournée Minérale

Met ‘Tournée Minérale’ roepen De DrugLijn

en Stichting tegen Kanker alle Belgen op om

in februari 2018 een maand geen alcohol

te drinken. Door mee te doen met de

campagne krijgt je lichaam de tijd om te

recupereren van je gewoonlijke

https://topindesport.be/acties/#step5
http://vlaamse-roeiliga.be/?oid=10&pid=792&aid=77455&lg=2
https://topindesport.be/acties/#step5
https://www.dynamoproject.be/nieuws/bijscholingen-nieuwe-privacywetgeving-gdpr-0
https://www.dynamoproject.be/faq/wat-moet-ik-doen-wanneer-ik-cameraopnames-maak-in-de-club


alcoholgebruik. Heel wat deelnemers voelen

zich dan ook frisser en fitter. Ga dus de

uitdaging aan! Je zal zien: je hebt geen

alcohol nodig om je te amuseren. Meer info

en inschrijven kan via

www.tourneeminerale.be.

Onderzoek 'koppen in voetbal'

Herhaaldelijk werd in de media bericht over gezondheidsrisico’s van koppen in voetbal en – op jonge

leeftijd – zelfs negatieve gevolgen voor de hersenenontwikkeling. Er loopt momenteel een studie met als

doel te achterhalen of er daadwerkelijk neurologische veranderingen bij jonge voetballers bestaan die

mogelijk te wijten zijn aan herhaaldelijk koppen.

We zijn momenteel dringend op zoek naar jonge mannelijke elite sporters die toegespitst zijn op een

niet-contact sport zoals roeien in de leeftijd van 13-15 jaar die graag als proefpersoon mee willen

doen aan het onderzoek.  

Lees meer

MELDPUNT

De Vlaamse Roeiliga heeft een meldpunt opgericht voor grensoverschrijdend gedrag. Wil je als

roeier, trainer, ouder, club grensoverschrijdend gedrag melden? Dan kan dat op meldpunt@vlaamse-

roeiliga.be. 

De informatie zal vertrouwelijk behandeld worden. Enkel hoofdcoördinator Celine Pieters neemt hiervan

informatief kennis en zal dit ter eventuele behandeling enkel aan een externe onafhankelijke deskundige,

aangeduid door de Raad van Bestuur, overmaken. 

Guy Haaze, voorzitter

WIST JE DAT ...
… de maxima van de forfaitaire onkostenvergoeding gewijzigd zijn? In 2018 kan een vrijwilliger via

een forfaitaire kostenvergoeding maximum 34,03 euro per dag en 1.361,23 euro per jaar ontvangen. 

  

… het PXL roeiteam dit jaar de derde editie van hun naaktkalender uitbracht voor het goede doel? De

23 roeiers van het team gingen deze keer uit de kleren voor de hersenstichting. 

 

…De Vlaamse Roeiliga het charter Geestig Gezond Sporten ondertekende? Het charter “Ook wij

sporten geestig gezond” gaat uit van de eigen kracht en talenten van het kind. Binnen de sportclub heeft

http://www.tourneeminerale.be/
http://www.vlaamse-roeiliga.be/?oid=10&pid=792&aid=75418&lg=2
mailto:meldpunt@vlaamse-roeiliga.be


elke sporter het recht op een gelijkwaardige behandeling ongeacht zijn achtergrond of psychische

kwetsbaarheid. Meer info klik hier.

03-13/02/2018 

Buitenlandse stage nationaal team (Varese,

Italië) 

07/02/2018 

Vlaams Kampioenschap Ergometerroeien

(Topsporthal Vlaanderen) 

10/02/2018 

Ergometerwedstrijd Gentse RS 

12-16/02/2018 

Krokusstage junioren nationaal team

(Hazewinkel) 

21/02/2018 

Raad van Bestuur VRL 

24/02/2018 

Bijscholing letselpreventie 

25/02/2018 

Brussel Rowing Winter Regatta 
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