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COMPETITIE
Nominaties jaarlijkse sportprijzen
Tussen de namen van de sporters die in
aanmerking komen voor de jaarlijkse
sportprijzen "Sportman, Sportvrouw, Belofte,
Ploeg, Coach en Paralympiër van het Jaar"
vinden we Niels van Zandweghe terug bij
de beloftevolle jongeren! Er kon gestemd
worden tot 28 november 2017. Op 16
december 2017 volgt de ontknoping tijdens
het Sportgala in Brussel.

OBIC - 18 november 2017
Op zaterdag 18/11/2017 vond in de
Expohal te Deurne de OBIC plaats. De roeiers
werden luidkeels aangemoedigd en gaven er
het beste van zichzelf.
Lees meer

Transferregeling
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.

STUDENTENROEIEN
Verdeling Volans Studentenboten
Begin december worden de 6 nieuw
aangekochte studentenboten op locatie
gelegd. Deze boten met sliding rigger
werden dit jaar reeds gebruikt voor enkele
initiaties, en worden nu voor de rest van het
academiejaar aan de clubs ter beschikking
gesteld. De studenten hebben tijdens hun
trainingen voorrang op deze boten, maar de
club kan de boten op andere momenten ook
gebruiken. Iedere beginner, recreant of
beginnend competitieve roeier kan vlot op
weg met deze skiffs. Vanaf december worden
de boten gebruikt in KRCG, Roeiclub
Schulensmeer en in Sport Vlaanderen
Willebroek.

OPLEIDING EN BIJSCHOLING
VTS-Plus Kalender
Levenslang bijleren als sportbegeleider is
belangrijk. Daarom organiseert en erkent de
Vlaamse Trainersschool heel wat
kwaliteitsvolle bijscholingen in Vlaanderen.
Lees meer

04/12/2017 Houdingstraining: deel 3 - Kristof Huts
12/12/2017

16/12/2017

Schouder- en Rugblessures bij de overhead atleet: preventieve
aanpak - Koen Embrechts
Sportvoedingsadvies: van de wetenschap naar de praktijk - Audrey
Baguet

Mechelen
Willebroek

Gent

CLUBNIEUWS
Gezond sporten in jouw sportclub? Geef jouw mening!
Eten we na de training allemaal een zakje chips? Sigaretje opsteken aan de kant van het sportveld?
Sporters en supporters verdienen een gezonde omgeving. Het Vlaams Instituut Gezond Leven wil
sportclubs met praktische tools ondersteunen om de gezondheid van hun leden te verbeteren. En
daarvoor vernemen zij graag jouw mening!
Om de ondersteuning van sportclubs goed aan te pakken, mag jouw mening natuurlijk niet ontbreken.
Vul snel deze vragenlijst in. Het duurt nog geen 8 minuten en is volledig anoniem. Invullen kan
nog tot 20 december. 3-2-1- start!
Bron: Dynamo Project

BESTUURSNIEUWS
Verenigingwerk
Zoals in onze vorige nieuwsbrieven aangekondigd, werkt de federale regering aan een nieuw statuut
"verenigingswerk", waarop sportclubs vanaf 1 januari 2018 een beroep zouden kunnen doen om
ondermeer hun trainers te vergoeden zonder fiscale lasten. Wij volgen dit dossier op de voet en
verzamelen alle updates vanaf nu op www.Dynamo Project.be/verenigingswerk.
Bron: Dynamo Project

Geïndexeerde bedragen vrijwilligersvergoeding 2018
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 34,03 euro
- jaarvergoeding van maximum 1361,23 euro
Je vindt steeds een actueel overzicht van de onkostenvergoedingen voor vrijwilligers in de FAQ
"Onkostenvergoedingen voor vrijwilligers: wat zijn de maximumbedragen?"
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" waar de federale overheid
momenteel werk van maakt.
Bron: Dynamo Project

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

VARIA
Vlaamse Roei Awards - 1 december 2017
Op vrijdag 1 december 2017 vond de
derde editie van de VRL Roei Awards
plaats in het Huis van de Sport in Gent. Een
110 aanwezigen waren getuige van een aantal
huldigingen voor de sportieve prestaties
van 2017. Het geheel werd aaneen gepraat
door Brand Breyne en de muzikale
ondersteuning kwam van het Ebano Quartet.
Bij een hapje en een drankje kon er nog
bijgepraat worden naar hartenlust. Op naar
de vierde editie.
Foto’s van Ferdinand Peeters en Erwin Weyers
zijn terug te vinden op onze website en
facebookpagina.

Na topsport het zwarte gat?
Dat is waar topsporters zoals Felix Denayer schrik van hebben. Zij willen scoren, ook na hun
topsportcarrière. Hoe ze dat het best aanpakken, daar moeten ze naar op zoek, en ze kunnen daar hulp
bij gebruiken.
Een groot deel van het leven van topsporters staat in het teken van die ene grote passie, die ze misschien
al combineerden met een opleiding.
Of ze nu een diploma op zak hebben of niet, vanzelfsprekend is het niet om meteen de job van je leven te
vinden, die gebruikmaakt van hun talenten en hen voldoening schenkt.
Daarom sloegen VDAB en Sport Vlaanderen de handen in elkaar en creëerden ze het aanbod
Loopbaanbegeleiding Topsport. Zorgvuldig uitgekozen en getrainde loopbaancoaches staan in zeven
erkende Loopbaancentra klaar om de topsporter ook in zijn tweede carrière naar de top te brengen. Ze
beginnen ermee de zelfkennis van de topsporters te vergroten en de brug te slaan naar de arbeidsmarkt.

Wil je meer weten over Loopbaanbegeleiding Topsport, surf
naar www.sport.vlaanderen/loopbaanbegeleiding

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@vlaamseroeiliga.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 ...
… het secretariaat van de Vlaamse Roeiliga gesloten is van donderdag 21 december tot donderdag 4
januari. In de maand december zal er geen nieuwsbrief verstuurd worden. We wensen iedereen prettige
feestdagen toe!

… Jelle Veyt zijn roei avonturen terug aanvat op 14 december 2017. Hij roeit zichzelf naar Papua over
3400 km. In Papua wacht de Carstensz piramide hem op om beklommen te worden. Hij schat daar zo’n
3-4 maanden over te doen. Een kleine samenvatting op video is hier te zien.

… Mike Galet voorzitter is geworden van de Gentse RS? We wensen hem veel succes toe.

Kalender

6-9/12/2017
FISA coach conferentie Londen
08/12/2017
Raad van Bestuur VRL
10/12/2017
Ergometertest nationaal collectief
13/12/2017
Algemene Vergadering VRL
16/12/2017
Bijscholing hulpverlener (Hvds, Gent)
17/12/2017
Ergorun (KRNSO)
30/12/2017
Estafette der Watersporters (KRSG)

14/01/2018
Loopcross (GRS)
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COMPETITIE
VRL Lange afstand - 1 november 2017
Op woensdag 1 november vond de lange
afstandswedstrijd in Seneffe plaats. Deze
wedstrijd was een test voor roeiers met
internationale ambities. De wedstrijd kon
in ideale weersomstandigheden geroeid
worden. Bij de senior heren won Tim Brys, bij
de lichtgewichten Niels Van Zandweghe.
Eveline Peleman won bij de lichte dames.
Calvin Govaert was de overwinnaar bij de
junior jongens en zijn zus Caitlin was de
snelste bij de junior meisjes.
Lees meer

Jeugdroeihappening - 7 oktober 2017

Op zaterdag 7 oktober was de Vlaamse
Roeiliga te gast bij KRSG voor de organisatie
van haar jaarlijkse Jeugdroeihappening.
Een 80-tal roeiers en roeisters mochten het
einde van hun roeiseizoen vieren. Met dank
aan de begeleiders die alle roeiers in de juiste
ploegen wisten te manoeuvreren. Uiteindelijk
werd Thim De Blauwe (KRNSO) de
eindwinnaar en won GentseRS het
clubklassement.

Op de Happening werden tevens de prijzen
uitgereikt van het Allroundcriterium 2017.
Nogmaals proficiat aan de laureaten:
JM12
1e plaats: DE VIL Siebe - TRT
2e plaats: DE BLAUWE Thim - KRNSO
3e plaats: PEENE Tibe - KRNSO

JW12
1e plaats: DE CLERCQ Julie - KRCG
2e plaats: VAN HESTE Cato - KRNSO
3e plaats: JANSSENS Marit - KRNSO
JM14
1e plaats: DEWITTE Billie - KRSNO
2e plaats: PUELINCKX Maxim - KRSG
3e plaats: BLOMMAERT Mil - TRT

JW14
1e plaats: DEWEERT Cara - Gentse RS
2e plaats: DEVISCH Eline - BTR
3e plaats: LE COMTE Jitske - BTR
Clubklassement
JW12 - KRNSO
JM12 - KRNSO
JW14 - KRNSO
JM14 - KRSG

Resultaten 2017
Klik hier voor de eindstand van de Beker van België en het allroundcriterium

Transferregeling
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.

STUDENTENROEIEN
Start studentenroeien in Hasselt, Antwerpen en Gent
In Gent en Hasselt zijn de studentenroei
activiteiten opnieuw begonnen. We zitten in
beide regio’s terug met een grotere vraag dan
capaciteit, het plafond van het
studentenroeien is nog lang niet bereikt.
Ondersteuning van de federatie komt er dit
jaar extra door Volans skiff boten ter
beschikking te stellen van de teams.

In Antwerpen waren er initiaties voor
studenten in het Houtdok, vlakbij de stad. Het
gemak voor de student is enorm gestegen
door hen de mogelijkheid aan te bieden om in
deze unieke locatie te leren roeien.
Gesprekken met verschillende partners moet
binnenkort duidelijk maken of dit de
definitieve thuisbasis wordt van het
Antwerpse studentenroeien.

VRL International Student Regatta - 18 oktober 2017
Vier studententeams verzamelden aan de
watersportbaan in Gent in 8riem om te
strijden voor de titel van beste studententeam
van Vlaanderen. PXL Hogeschool uit Hasselt,
combo UGent/ Artevelde Hogeschool/ KU
Leuven, combo UGent/ HoGent en de combo
UGent/ Odysee Hogeschool/ Oxford Brookes.
Last minute was er nog een afzegging voor de
C4 competitie, waardoor de moedige nieuwe
studentenroeiers uit Kortrijk en Brugge

(HoWest) een extra training hielden.
Lees meer

OPLEIDING EN BIJSCHOLING
Start initiatorcursus
Sinds begin oktober is de nieuwe
initiatorcursus gestart met een
recordopkomst van 17 deelnemers. De
lessen gaan door onder leiding van
deskundige trainers, de theoretische lessen in
de RARC/KAWV en de praktijk in Sport
Vlaanderen Willebroek. Een nieuwe lichting
initiators studeren ten laatste volgend jaar
begin oktober af. Een dikke pluim voor alle
deelnemers, die opnieuw de opleidingsgraad
van het roeitrainersbestand in Vlaanderen
doen stijgen.

Bijscholing 'Krachttraining' - 5 oktober 2017
Op donderdag 5 oktober vond de interessante
bijscholing plaats rond krachttraining,
gegeven door Tom Goegebuer en Bieke
Vandenabeele.
Klik hier om de presentatie te downloaden.
Indien je geïnteresseerd bent om de video's
te bekijken waarin elke oefening in detail
wordt gedemonstreerd met de bijhorende
uitleg, geef gerust een seintje op
info@vlaamse-roeiliga.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

06/11/2017 Schouder- en Rugblessures bij de overhead atleet: preventieve

Willebroek

aanpak - Koen Embrechts
13/11/2017 Houdingstraining: deel 1 - Kristof Huts

Mechelen

14/11/2017 Antidoping - Marc Beeckmans

Gent

20/11/2017 Houdingstraining: deel 2 - Kristof Huts

Mechelen

21/11/2017

Polarized Training: Periodiseringsmodel voor uithoudingssporten Reinout Van Schuylenbergh

Leuven

23/11/2017 Voeding in vechtsporten - Inge Peeters

Herentals

28/11/2017 Preventie van knie-, enkel- en voetblessures - Bart Dingenen

Willebroek

Opleidingsaanbod VTS 2018
De Vlaamse Trainersschool heeft haar
opleidingsaanbod voor 2018 bekend
gemaakt: klik hier.
Ook het aanbod van de algemene gedeeltes
2018 is gekend: klik hier.

CLUBNIEUWS
Vlaamse commissieleden
De Vlaamse Roeiliga is op zoek naar commissieleden voor verschillende Vlaamse commissies
binnen de werking.
We vragen u de kandidaturen hiervoor in te sturen via e-mail naar: info@vlaamse-roeiliga.be
Voor volgende commissies worden kandidaturen ingewacht:
- Commissie Gezond en ethisch sporten
- Commissie Rowing for All – recreatief en studentenroeien
- Commissie Communicatie en Sponsoring
- Commissie Jeugd- en Schoolroeien

Week van de Officials
Tijdens de Week van de Official zette de
Vlaamse Roeiliga graag de kamprechters in de
bloemetjes. Dagelijks verschenen leuke
beelden op facebook van actieve
kamprechters en iedere kamprechter
ontving een bedankingsmailtje voor hun
oneindige inzet voor de roeisport. 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!

Vlaamse Roei Awards - 1 december 2017
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 derde editie vindt plaats op vrijdag 1
december 2017 in het Huis van de Sport in
Gent.
Inschrijvingen voor maximaal 4 personen
voor de Awards en de aansluitende receptie
kan tot 15 november 2017 via deze link.
Wij hopen u van harte te mogen
verwelkomen!

Tournée Minérale: een maand zonder alcohol, ook in jouw sportclub?
De DrugLijn en Stichting tegen Kanker slaan
de handen in elkaar voor de nieuwe
sensibiliseringscampagne "Tournée Minérale".
Februari 2018 wordt de alcoholvrije
maand.
Na de eindejaarsfeesten en de recepties is
februari een ideaal moment om even te
bekomen en het jaar fris in te zetten.
Ga ook binnen je sportclub de uitdaging
aan! Je zal zien: je hebt geen alcohol nodig
om je te amuseren.
Meer info en inschrijven kan via
www.tourneeminerale.be.

BESTUURSNIEUWS
Vrijetijds- en verenigingwerk
De federale regering werkt verder aan de uitwerking van een statuut vrijetijds- of verenigingswerk
tegen 1 januari 2018. De regering-Michel legde vast dat werknemers die minimum 4/5 werken,
zelfstandigen in hoofdberoep en gepensioneerden in de non-profitsector tot 6000 euro per jaar kunnen
bijverdienen.
Maar om welke taken gaat het juist?
Bron: Vlaamse Sportfederatie
Lees meer

Wijzigingen vrijwilligerswerk in de maak
Vorig jaar overhandigde de Hoge Raad voor Vrijwilligers een evaluatie en advies over de vrijwilligerswet
aan de Federale minister van Sociale Zaken, Maggie De Block.
Op basis van dit advies heeft de minister een wetsvoorstel opgemaakt, waarin een aantal componenten
van de vrijwilligerswet worden aangepast en geoptimaliseerd.
De datum van invoering van het wetsontwerp is voorzien tegen eind 2017.
Bron: Vlaamse Sportfederatie
Lees meer

Verplichte informatie op de website of Facebookpagina van je sportclub
Wist je dat je als sportclub ook bepaalde
informatie verplicht op je website of
Facebookpagina moet vermelden?
Organisaties die op directe of indirecte wijze
inkomsten genereren op basis van de
geleverde diensten, moeten net zoals
ondernemingen bepaalde gegevens op hun
websites, Facebookpagina's,... vermelden.
Bron: Dynamoproject
Lees meer

VARIA
Jeugdstage KBR
De jongerenstage in Hazewinkel tijdens het
weekend van 14 en 15 oktober bracht
24 veertienjarigen samen (BTR 4, KRB 4,

KRCG 4, KRSG 8, TRT 2, ARV 1 en RCNSM 1)
(9 meisjes en 15 jongens). Zij werden
begeleid door Gwenda Stevens, Miranda
Loones, Justine Comtois en Chloë Hautekeete
en logistiek ondersteund door Ferdinand
Peeters en Anton Renting.

Vacature LFA
De Ligue Francophone d'Aviron is op zoek naar een nieuwe technisch directeur (halftijdse betrekking)
vanaf 1 januari 2018.
Klik hier om de vacature te downloaden.

IN MEMORIAM
Herwig Coppens
Op woensdag 25/10 is Herwig Coppens
overleden, voorzitter van de Gentse Roei- en
Sportvereniging. Herwig werd 83 jaar. De
Vlaamse Roeiliga wenst de familie veel
sterkte toe.
De familie hecht eraan dat er in 'zijn Gentse
RS' een afscheidsmoment georganiseerd
wordt. Dit afscheidsmoment zal
plaatsvinden op zondag 12 november om
10u30, in de Gentse RS, Vissersdijk 1, 9000
Gent.

Jörg Weissig
We vernamen het droevige nieuws dat Jörg Weissig overleden is op 11 oktober. Hij werd 87 jaar.
Jörg was coach van ons nationale team van 1991 tot en met 1996 en lag velen nauw aan het hart.
Hij was trainer van een generatie roeiers die we nu nog als coach, of in een of andere functie
terugvinden in het roeien: Bjorn Hendrickx – Tom Symoens – Alain Lewuillon – Dirk Crois – Wim van
Belleghem – Luc Goiris – Jaak Van Driessche - Ann Haesebrouck – Annelies Bredael - Christel Hiel - Elke
Seps - ... hebben het voorrecht gehad hem als trainer te kennen.

WIST JE DAT ...
… de VRL medewerkers vorige maand in C4 tot in de Gentse binnenstad roeiden onder begeleiding van
Peter Bernaert?

… Jéméry Azou, de slagman van de Franse lichte dubbeltwee die wereldkampioen werd in Sarasota en
Olympisch Kampioen in Rio, een punt achter zijn carrière zet?

… woensdag – krachtdag is? Elke woensdag zijn filmpjes van krachtoefeningen terug te vinden op onze
facebookpagina. Zeker eens bekijken!

… Jelle Veyt onder begeleiding van Rudy De Coninck, Rudi Boudry en Katia Rottiers volop bezig is met de
voorbereiding van zijn volgende traject? Volg hem via deze link.

… FISA dit jaar zijn 125e verjaardag viert? FISA blikte deze maand even terug op de innovatie die het
roeien sinds zijn ontstaan heeft meegemaakt: klik hier.

... de VRL een meldpunt gecreëerd heeft voor grensoverschrijdend gedrag: meldpunt@vlaamseroeiliga.be?

Kalender

18/11/2017
OBIC (expohal, Deurne)
01/12/2017
VRL Roei Awards (HvdS, Gent)
03/12/2017
Tête de Rivière (SNUB)
08/12/2017
Raad van Bestuur VRL
13/12/2017
Algemene Vergadering VRL
17/12/2017
Ergorun (KRNSO)
30/12/2017
Estafette der Watersporters (KRSG)
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COMPETITIE
Wereldkampioenschap Sarasota - 24 september tot 1 oktober
Tim Brys en Niels Van Zandweghe gingen
vrij rustig van start in hun eerste A-finale
op een WK in de lichte dubbeltwee. De
eerste wedstrijdhelft lagen ze in laatste
positie, net achter de Duitse dubbeltwee. Het
was al snel duidelijk dat de Franse
dubbeltwee zich aan de leiding nestelde,
gevolgd door de Italianen (vierde op de OS)
en de Chinezen. Zij vochten heel de wedstrijd
voor die zilveren of bronzen medaille.

De tweede wedstrijdhelft roeiden Tim en Niels
een versnelling hoger, haalden de Duitsers in,
en aan de 1.500m lagen ze in vijfde positie.
De laatste 500m hebben ze alles gegeven wat
ze konden, ze roeiden dan ook de snelste
500m tijd van alle ploegen. Ze kwamen als
vijfde over de meet in 6.17.00, slechts één
seconde en zes tienden van de Chinese
bronzen medaillewinnaars. Een heel

knappe prestatie voor onze Belgische
lichtgewichten, die dit jaar pas aan hun
tweede wedstrijd toe waren! Goud was voor
Frankrijk, zilver voor Italië en brons voor
China. De Franse Olympisch kampioenen
finishten in 6.13.10.

Belgisch kampioenschap lange boten - 23 en 24 september 2017
Tijdens het weekend van 23-24 september
vond in het Sport Vlaanderen centrum
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.
Lees meer
(foto GRS)

VRL Lange afstand - 1 november 2017
De lange afstandswedstrijd van de Vlaamse Roeiliga in Seneffe gaat door op woensdagvoormiddag
1 november in plaats van op zondagvoormiddag 12 november (zoals het oorspronkelijk op de kalender
staat). De wedstrijd over 6 kilometer staat open voor alle roeiers, maar is verplicht voor zij die een plaats
in het nationaal team ambiëren.

Tussentijdse stand
Klik hier voor de tussentijdse stand van de Beker van België en het allroundcriterium

RECREATIE
Einde toertochtseizoen in zicht
Halverwege september voer op de Leie van
Deinze naar Gent de jaarlijkse Blauwwitte
toertocht van de KRSG.

Met regenvrij weer vertrokken 44 deelnemers
uit 4 clubs uit binnen- en buitenland in Deinze
richting de Watersportbaan. Ze volgde de
schilderachtige toeristische Leie door de
prachtige dorpjes van Sint-Martens-Latem,
Baarle en Drongen. Opnieuw een prachtige
organisatie van Frank Byl van Sport Gent.
Als afsluiter van het Vlaamse toertocht
seizoen volgt op 5 november de
Plassendale toertocht in Oostende.
Inschrijvingen via Daniël Deweert, voor een
tocht vanop de pontons van KRB tot aan het
nieuwe clubhuis van KRNSO.

STUDENTENROEIEN
Start studentenroeien in Hasselt, Antwerpen en Gent
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.
Eind september, begin oktober zijn er
student welkomstdagen, volgen de eerste
infovergaderingen en eerste trainingen.
In Antwerpen worden op 10 & 11 oktober
in het Houtdok dicht bij de stad roei
initiaties gegeven voor de geïnteresseerde
roeiers. Zo brengen we het roeien dicht bij de
student.
Veel succes aan de trainers en studenten!

VRL International Student Regatta - 18 oktober 2017
Op woensdagnamiddag 18 oktober gaat in
Gent opnieuw de International Student
Regatta door.
Studenten: Maak een gemengd team in 8+ of
C4+ en schrijf je in via
brand.breyne@vlaamse-roeiliga.be!

De wedstrijden zijn in toernooivorm: tijdens
de poules wordt er 1-1 gevaren, om zich te
plaatsen voor de finales per 3. Alle
wedstrijden gaan door over 250m, spektakel
verzekerd.
Wegens de zonsondergang beginnen de
wedstrijden om 16u. De finales starten om
17u30 en de prijsuitreiking om 18u30. Daarna
kan men rustig blijven hangen aan de bar, of
wat studentikozer vertier opzoeken.
Lees meer

OPLEIDING EN BIJSCHOLING
Bijscholing 'Sporten met Grenzen' - 3 oktober 2017
De Vlaamse Roeiliga organiseert in samenwerking met Wind- en Watersport Vlaanderen op dinsdag 3
oktober een bijscholing over ‘Sporten met grenzen - aanpakken van lichamelijk en seksueel
grensoverschrijdend gedrag’ in Gent. Ontdek in minder dan een anderhalve minuut wat het thema
inhoudt via dit filmpje!

Bijscholing 'Krachttraining' - 5 oktober 2017
De Vlaamse Roeiliga organiseert op 5
oktober een bijscholing over
‘krachttraining’ in Gent, gegeven door
Bieke Vandenabeele en Tom Goegebuer.
De bijscholing vindt plaats van 19u-22u in de
Hogeschool Gent (Sint-Denijslaan 251, 9000
Gent).
Inschrijven kan via
celine.pieters@vlaamse-roeiliga.be.
Lees meer

Sport en communicatie - 20 oktober 2017
In de sport kan niets zonder passie en
training, dat weet u.
Maar wist u dat ook Sport en Communicatie

een perfecte tandem kunnen vormen?
Op 20 oktober 2017 getuigen experten
zoals Bob Madou en Marieke
Vervoort hierover in onze nieuwste
Inspiratiesessie, samen met Cathérine
Moerkerke.
Interesse? Schrijf dan vandaag nog in!
Alle info vindt u via volgende website: klik
hier

VTS-Plus Kalender
Levenslang bijleren als sportbegeleider is
belangrijk. Daarom organiseert en erkent de
Vlaamse Trainersschool heel wat
kwaliteitsvolle bijscholingen in Vlaanderen.
Lees meer

01/10/2017

(Objectieve) bewegingsanalyse - Kristof Huts

Herentals

05/10/2017

Sport met Grenzen - Simon De Vriendt

Genk

07/10/2017

Omgaan met G-Sporters - Janne Kerremans

Gent

10/10/2017

Eetproblemen in de sport: wat kan je als coach doen? - Liesbet Boone Hofstade

11/10/2017

Zelfregulatie: je atleet aanzetten tot actief leren - Cedric Arijs

Gent

12/10/2017

Op sporten staat geen leeftijd - Inge Peeters

Herentals

18/10/2017

Krachttraining vanuit een sterke basis - Sven Mariën

Herentals

23/10/2017

Imagery - Justine Loosveldt

Oordegem

CLUBNIEUWS
Week van de official - 7 tot 15 oktober 2017
De Vlaamse Roeiliga stapt van 7 tot en met
15 oktober mee in de ‘Week van de
official’. Gedurende deze week zetten we de
roeikamprechters een week lang in de
spotlights! Want zonder hen zijn er geen
roeiwedstrijden.
Met de 'cheering sticks' juichen we tijdens
deze week niet enkel vurig voor de sporters
maar ook, en vooral voor de officials! Tijdens
de jeugdroeihappening op 7 oktober zal
iedereen zo'n cheering sticks ontvangen om
onze kamprechters uit volle borst aan te
moedigen!

Bevraging Communicatie
Communicatie is zeer belangrijk binnen de
Vlaamse Roeiliga en we zijn benieuwd naar
jouw mening!
Met deze vragenlijst kun je die geven en ons
helpen om knel- en verbeterpunten in kaart te
brengen en aan te pakken.
Alvast bedankt om enkele minuten de tijd te
willen nemen voor het invullen van deze
bevraging.
Klik hier om de vragenlijst te openen.

Clubhuis van The Oar in een stroomversnelling
Nu de club The OAR, na een ellenlange
lijdensweg, groen licht gekregen heeft voor
de bouw van een nieuw clubhuis, zijn ze
er met man en macht ingevlogen. De
betonnen vloerplaat werd gegoten in
augustus en ook de staalconstructie is al een
feit. De boten liggen voorlopig al droog onder
een dak! Het startsein voor de aanleg van het
waterzuiveringsstation en de nutleidingen is
hiermee ook gegeven. Mooie evoluties!
Meer foto's op onze facebook-pagina.

BESTUURSNIEUWS
Vraag subsidies voor sportevenementen aan tot 15 oktober
Sport Vlaanderen biedt financiële ondersteuning aan organisatoren van sportevenementen. Vanaf 1
januari 2018 wordt ook de provinciale ondersteuning voor bovenlokale sportevenementen geïntegreerd
op Vlaams niveau, zowel voor G-sport, breedtesport als topsport.
bron: Dynamo Project
Voor de subsidieaanvraag dien je verplicht gebruik te maken van het digitale aanvraagformulier op de
website van Sport Vlaanderen.
BELANGRIJK: in tegenstelling tot vroeger zijn er twee indiendata, afhankelijk van het ogenblik waarop
het sportevenement plaatsvindt:
uiterlijk op 30 september, voor sportevenementen die plaatsvinden tussen 1 januari en 30 juni van het
daaropvolgende jaar.

Uitzondering: voor de evenementen die plaatsvinden tussen 1 januari en 30 juni 2018, wordt de
indiendatum éénmalig verschoven naar 15 oktober 2017.
uiterlijk op 15 maart, voor sportevenementen die plaatsvinden tussen 1 juli en 31 december van het
indienjaar.
Bron: Dynamoproject

Lees meer

Waarom vraagt de VRL het rijksregisternummer op van alle leden?
De VRL vraagt je rijksregisternummers bij
clubleden te verzamelen. Waardoor je soms
kritische vragen krijgt van leden, want
niet iedereen deelt die gegevens even graag
en stelt zich misschien de vraag of dit wel
mag volgens de privacywetgeving.
Bron: Dynamoproject
Lees meer

Genereer inkomsten voor je sportclub met Trooper
Trooper is een online platform waarmee je
sportclub extra middelen kan binnenhalen.
Je sportclub ontvangt namelijk 5% op de
online aankopen die leden doen bij tal van
webshops. Op die manier worden grote
webshops zoals Coolblue, Collishop, Ici Paris
XL en zelfs Booking.com sponsor van je
sportclub!
Bron: Dynamoproject
Lees meer

VARIA
Jeugdstage KBR
De Koninklijke Belgische Roeibond
organiseert op 14 en 15 oktober de
nationale jeugdstage voor 13 en 14-jarigen
op het domein Sport Vlaanderen Willebroek.

Nieuwe voedings- en bewegingsdriehoek
Wat eet je het best? Hoeveel zou je elke dag
moeten bewegen? En wat met lang stilzitten?
Vanaf nu vind je het antwoord in de nieuwe
voedings- en bewegingsdriehoek.
Op de 20ste verjaardag van de actieve
voedingsdriehoek lanceerde het Vlaams
Instituut Gezond Leven (Vigez) een herziene
versie van wat zonder meer de bekendste
driehoek van Vlaanderen is. De nieuwe
modellen koppelen voeding en beweging van
elkaar los en ‘lang stilzitten’ krijgt een
volwaardige plaats in de bewegingsdriehoek.
Benieuwd? Neem een kijkje op
www.gezondleven.be.

WIST JE DAT ...
.. Gwenda Stevens, bestuurder van het BOIC, de rol van voorzitter in de commissie 'Officials' op
zich neemt?

… Philippe De Waele (ARV) in het huwelijksbootje stapte op 9 september 2017? En ook Erwin
Weyers legde op 16 september 2017 de huwelijksbeloften af. Van harte proficiat!

… Katia Rottiers (KRSG) deelnam aan de World Rowing Masters Regatta in Kopenhagen van 8 tot 11
september 2017? Zij kwam naar huis met 6 medailles en 1 extra medaille als reserve stuurman. Een
dikke proficiat!

… ook een grote delegatie van The Oar deelnamen aan de World Rowing Masters Regatta?

Kalender

03/10/2017
Bijscholing 'Sporten met Grenzen' (HvdS,
Gent)
04/10/2017
Student Kick Off Hasselt
05/10/2017
Bijscholing 'Krachttraining' (HoGent)
07/10/2017
VRL Jeugdroeihappening
07/10/2017
Start initiatorcursus roeien
07-15/10/2017
Week van de Officials
10-11/10/2017
Roei-initiaties StuRow Antwerp
11/10/2017
Infodag studentenroeien Gent
14-15/10/2017
Coastal Rowing - Thonon
18/10/2017
Internationale Student Regatta (Gent)
21/10/2017
Marathon International de la Meuse (RSNM)
24/10/2017
VRL Raad van Bestuur
29/10/2017
ALMA Student Regatta (RCAE)
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VLAAMSE ROEILIGA
Zuiderlaan 13
9000 Gent
09/243 12 50

Facebook
Website
Email

COMPETITIE
Wereldkampioenschap Sarasota (24 september tot 1 oktober)

Het wereldkampioenschap roeien vindt
plaats van zondag 24 september tot en
met zondag 1 oktober in Sarasota, Florida
(USA). België vaardigt twee boten af: Niels
Van Zandweghe en Tim Brys in de lichte
dubbeltwee en Louis Toussaint in PR1x
M1x. De roeiers worden omkaderd door
technisch directeur Dominique Basset,
coaches Frans Claes en Louis Timmers,
kinesiste Katrien Verpoest en begeleidster
Florence Libois. Het team komt aan in
Sarasota op zaterdag 16 september. Op
vrijdag 8 september wordt er een
persconferentie georganiseerd om de ploegen
voor te stellen aan de pers. We wensen het
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Belgische team heel veel succes toe op het
WK!

Internationale resulaten
Afgelopen zomer werden knappe resultaten geroeid op de diverse internationale regatta’s. Hieronder vind je een
beknopt overzichtje van de behaalde plaatsen. De uitgebreide verslagen kunnen gelezen worden op onze website.

World Cup III Luzern (7-9 juli)
2x LM     Tim Brys – Niels Van Zandweghe: 4de plaats

WK U23 Plovdiv (19-23 juli)
1x MB    Tom De Borger: 17de plaats
1x LMB Ruben Somers: 12de plaats
2x MB    Ruben Claeys – Pierre De Loof: 5de plaats

Coupe de la Jeunesse Hazewinkel (29-30 juli)
1x JM Calvin Govaert: gouden en bronzen medaille
2x JM Arnaud Defraigne – Robbe De Boeck: 9de plaats
2- JM Karel De Rammelaere – Cyriel Van Campe: 2 gouden medailles
4- JM Zeno Faes – Sam Huys – Arthur Van Welden – Tibo Vyvey: 4de plaats en zilveren medaille
1x JM reserve Bram Van Acker: 4de plaats
2x JW Sharon De Caesemaeker – Jeanne Lenom: 6de en 8ste plaats
2- JW Luca Colpaert – Sarah Svedberg: 5de en 6de plaats
4- JW Manon De Clerck – Marthe De Bruycker – Dagmar Zenner – Maïté Peters: 8de en 11de plaats
8+ JW Svedberg – De Caesemaeker – De Clerck – Peters – Zenner – De Bruycker – Lenom – Colpaert (Neus):
7de plaats

WK junioren Trakai (2-6 augustus)
1x JW Caitlin Govaert: 4de plaats
1x JM Benjamin De Catelle: 15de plaats
2x JM Tristan Vandenbussche – Marlon Colpaert: 9de plaats

RECREATIE
Einde toertochtseizoen in zicht
In de zomer is het erg aangenaam vertoeven
op het water. Vooral als het roeien wordt
gecombineerd met wat cultuur en
amusement zoals op een toertocht. De mooie
nazomer is dus een ideaal moment om deel
te nemen aan een van de toertochten op de
Vlaamse recreatieve kalender.
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Zaterdag 26/08 namen 64 roeiers uit binnenen buitenland deel aan de Golden River
toertocht van de VVR. Het prachtige weer gaf
de mooie tocht op de Leie nog extra glans.

Er waren ook activiteiten op zee: de Hel Van
Vlaanderen van C-Row moest echter
geannuleerd worden door het mindere weer.
De surfroei initiaties met Akhenaton gingen
wel door met mooi weer in De Haan.
Op 16/09 gaat in Gent de Blauwwitte
toertocht door van KRSG. Inschrijvingen
via frank.byl@telenet.be.

STUDENTENROEIEN
Nieuw academiejaar van start
Zowel in Hasselt, Gent en Antwerpen gaat
het studentenroeien opnieuw van start.

In Hasselt zijn er opnieuw selecties in de
eerste maanden van het academiejaar.
Andere Limburgse studenten kunnen terecht
bij de nieuwe Roeiclub Schulensmeer.

In Antwerpen werkt men hard aan de
verdere uitbouw van de
studentenroeiwerking. In het Houtdok net
boven Antwerpen gaan op 10 & 11 oktober
roei initiaties door. Zo hebben de Antwerpse
studenten de mogelijkheid om vlak aan het
centrum van de stad onze mooie sport te
leren kennen.

In Gent ten slotte staan de 4 verschillende
clubs opnieuw paraat om op de
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watersportbaan een nieuwe groep
studentenroeiers te verwelkomen.

Veel succes aan alle begeleiders en
studenten!

VRL International Student Regatta - 18 oktober 2017
Op woensdagnamiddag 18/10/2017 gaat in
Gent opnieuw de International Student
Regatta door.

Studenten: Maak een gemengd team in 8+
of C4+ en schrijf je in via
brand.breyne@vlaamse-roeiliga.be!

Alle info en het wedstrijdreglement vind je
op de website. Lees meer

OPLEIDING EN BIJSCHOLING
Bijscholing 'Sporten met Grenzen' - 3 oktober 2017
De Vlaamse Roeiliga organiseert in samenwerking met Wind- en Watersport Vlaanderen op dinsdag 3 oktober een
bijscholing over ‘Sporten met grenzen - aanpakken van lichamelijk en seksueel grensoverschrijdend
gedrag’ in Gent. Ontdek in minder dan een anderhalve minuut wat het thema inhoudt via dit filmpje!
Hou deze datum alvast vrij in je agenda. Inschrijven kan hier.

Bijscholing 'Krachttraining' - 5 oktober 2017
De Vlaamse Roeiliga organiseert op 5
oktober een bijscholing over
‘krachttraining’ in Gent, gegeven door
Bieke Vandenabeele en Tom Goegebuer.
De bijscholing vindt plaats van 19u-22u in de
Hogeschool Gent (Sint-Denijslaan 251, 9000
Gent).
Inschrijven kan via
celine.pieters@vlaamse-roeiliga.be.
Lees meer
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Initiatorcursus Roeien start op 7 oktober
De toelatingsproef voor de cursus ging vorige
zaterdag door in Sport Vlaanderen
Willebroek. Alle deelnemers waren geslaagd.
Enkel nog deelnemers met een A-licentie
kunnen inschrijven voor de start van de
cursus op 7/10.

Sport en communicatie - 20 oktober 2017
In de sport kan niets zonder passie en
training, dat weet u.
Maar wist u dat ook Sport en
Communicatie een perfecte tandem kunnen
vormen?
Op 20 oktober 2017 getuigen experten
zoals Bob Madou en Marieke
Vervoort hierover in onze nieuwste
Inspiratiesessie, samen met Cathérine
Moerkerke.

Interesse? Schrijf dan vandaag nog in!
Alle info vindt u via volgende website: klik
hier  

VTS-Plus Kalender
Levenslang bijleren als sportbegeleider is
belangrijk. Daarom organiseert en erkent de
Vlaamse Trainersschool heel wat
kwaliteitsvolle bijscholingen in Vlaanderen.
Lees meer
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04/09/2017

(Objectieve) bewegingsanalyse

Gent

05/09/2017

Introductie Coach met de M-factor

Gent

09/09/2017

Bijscholing Multimovebegeleiders

Brugge

11/09/2017

Sport met Grenzen

Hofstade

19/09/2017

Sport met Grenzen

Gent

26/09/2017

Coach met de M-factor workshop

Gent

CLUBNIEUWS
Laat je lichaam meten op het BK!
Alle competitieroeiers die op het BK
aanwezig zijn, zijn uitgenodigd om op de
stand van HoGent, onderaan de
aankomsttoren, langs te komen voor een 3D
lichaamsmeting.
Hierbij worden metingen gemaakt om
onderzoek te doen naar de optimale
roeikledij.
Deelnemers krijgen hun 3D scan mee en
maken kans op het winnen van een Ipad
Mini.
Lees meer

BESTUURSNIEUWS
Aangifte rechtspersonenbelasting vzw's
Zoals elk jaar ben je verplicht om voor je sportclub-vzw een “aangifte in de rechtspersonenbelasting” in te
dienen. De uiterlijke indieningsdatum is voor de meeste sportclubs telkens 30 september. De aangifte is verplicht
elektronisch in te dienen. Het Dynamo Project helpt je hierbij!
bron: Dynamo Project

Lees meer

Nieuw project: Hoe ziet de toekomst van jouw sportclub eruit?
Is jouw sportclub op zoek naar een strategische aanpak voor concrete uitdagingen of opportuniteiten? Welke
behoeften of groeikansen zie je binnen jouw sportclub? Heeft jouw club al bepaalde tools of stappenplannen - al dan
niet met succes - toegepast? Gaat het op een bestuursvergadering wel eens over het beleid / de strategie / de
toekomstvisie van jullie club, maar blijft de focus vervolgens op een goed draaiende dagdagelijkse werking liggen?
Kom dan zeker naar een Verkenningsgroep van ons nieuw project!
bron: Dynamo Project
Lees meer
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Vrijetijdswerk in de sport
Vanaf 1 januari 2018 zal het mogelijk zijn om tot 500 euro per maand onbelast te kunnen bijverdienen in de
non-profitsector. Dat nieuwe stelsel kondigde de federale regering aan op 26 juli.
Deze beslissing komt er nadat de vraag naar een aangepast statuut al enkele jaren door de sportsector werd
gesteld. Dat aangepast statuut is nodig om onder meer trainers, scheidsrechters en juryleden op een billijke en voor
de sportclubs haalbare wijze te kunnen vergoeden.

Het voorstel om dat speciale statuut in het leven te roepen, stond al als actiepunt vermeld in de allereerste
visienota voor het Sport-voor-Allenbeleid (2004) van ons sportagentschap (toen nog Bloso). Sindsdien hebben we
het voorstel in overleg met de sportsector verfijnd en onder de aandacht gehouden. Dat dit specifiek statuut voor
vrijetijdswerk er nu ook daadwerkelijk komt, is één van de speerpunten van de beleidsnota van onze minister van
Sport, Philippe Muyters.
Twee studies gingen vooraf aan een wetsvoorstel dat vanaf 1 januari 2018 omgezet wordt in de praktijk.

De volledige tekst en alle informatie kan je hier vinden.

VARIA
Jeugdstage KBR
De Koninklijke Belgische Roeibond
organiseert op 14 en 15 oktober de
nationale jeugdstage voor 13 en 14-jarigen
op het domein Sport Vlaanderen Willebroek.
Inschrijven via www.rowing.be.

Week van de mobiliteit
Van 16 tot 22 september is het Week van
de Mobiliteit.
Ziet 'm gaan! Mee(r) autominderen? Maak de
overstap tijdens de Week van de Mobiliteit!

file:///C|/Users/Administrator/Documents/Nieuwsbrief%20VRL%20augustus%202017.html[8-9-2017 09:26:03]

Nieuwsbrief VRL augustus 2017

Doorbreek tijdens de week je gewoontes:
stap, trap, neem het openbaar vervoer of
deel een wagen met anderen. Ervaar de
voordelen en laat je overtuigen.

Alle initiatieven, ook in jouw buurt, op
www.weekvandemobiliteit.be

Toon je sportclub @ school - 13 september 2017
Omdat de sportclub in september zo
belangrijk is, roepen Sport Vlaanderen samen
met de Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS)
alle leerlingen op om op woensdag 13
september in de outfit van hun sportclub
naar school te komen.
#sportersbelevenmeer, ook op school!

WIST JE DAT ...
… gans de maand september ‘maand van de sportclub’ is! Elke club kan gans de maand de deuren openen om
het publiek kennis te laten maken met het roeien.

… Niels Van Zandweghe en Tim Brys (LM2x) samen met hun omkadering op 16 september vertrekken naar het
WK te Sarasota?

… de VRL Roei Awards doorgaan op vrijdag 1 december 2017! Iedereen is van harte welkom!

Kalender

02/09/2017
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Jeugdtriathlon (KRSG)
02-03/09/2017
EK U23 Kruszwica
03/09/2017
Trofee van Vlaanderen (KRSG)
6/09/2017
Coachmeeting (Hazewinkel)
08/09/2017
Persvoorstelling WK Sarasota
09-10/09/2017
Internationale Regatta (KRCG)
09-10/09/2017
WK Masters Bled
16/09/2017
Jeugdtriathlon (KRNSO)
16/09/2017
Blauwwitte toertocht (KRSG)
17/09/2017
Traversée de Paris et des Hautes-de-Seine
23/09/2017
Lichtjestocht Amsterdam
23-24/09/2017
BK Lange Boten (Hazewinkel)
23/09-01/10/2017
WK Senioren Sarasota
27/09/2017
Student Kick Off Gent
28/09/2017
StuDay Antwerpen
04/10/2017
Student Kick Off Hasselt
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9000 Gent
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Website
Email

COMPETITIE
Nationaal team in actie tijdens de zomermaanden
Op de World Cup III (Luzern) van 7 tot
9 juli gaan Tim Brys en Niels Van
Zandweghe de Belgische kleuren
verdedigen. Zij treden aan in LM2x.
Verder staan er nog
diverseinternationale wedstrijden op
het zomerprogramma maar daar is de
selectie nog niet definitief.
- WK U23 (Plovdiv) van 19 tot 23 juli
- Coupe de la Jeunesse (Willebroek)
van 29 tot 30 juli
- WK junioren (Trakai) van 2 tot 6
augustus
Wij wensen alle deelnemers veel succes!
Alles zal te volgen zijn op onze
facebookpagina.

Coupe de la Jeunesse - 28 tot 30 juli 2017
Deze zomer vindt de jeugdbeker plaats
op het Sport Vlaanderen
domein teWillebroek, beter bekend als
Bloso Hazewinkel.
Een ideaal moment om jeugdroeiers aan
het werk te zien op een internationaal
niveau. Ook zal er een grote delegatie
Belgen deelnemen aan dit evenement.

Wil je het roeien eens van nabij volgen,
kom dan langs tussen vrijdag 28/07 en
zondag 30/07!
Of wil je je helemaal onderdompelen in
het roeien, dan kan je je bezoek aan het
evemenent ook combineren met een taak
als vrijwilliger: je aanmelden kan nog
steeds bij bij Anton en Marc op volgend email adres: info.cdlj2017@rowing.be.

RECREATIE
Brevetten voor de zomerroeikampen!
De roeibrevetten van de Vlaamse
Roeiliga zijn nog steeds verkrijgbaar. Dit
roeibrevet is het hebbeding
voor deroeizomerkampen!
Elke beginner, jong of oud, vindt er een
leidraad in naar techniek, veiligheid,
palmares en opleidingen. Er is een
initiatiebrevet, een skiffbrevet, 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@vlaamseroeiliga.be.

De zomerkalender
De zomer en het mooie weer komen er
aan. Heerlijk om te roeien!
De Vlaamse Roeiliga verzamelde de
verschillende
recreatieve uitdagingennet voor,
tijdens en na de zomer.
Er zijn activiteiten voor verschillende
doelgroepen; jeugd, volwassenen, lichte
competitie of zeeroeiers.
En voor iedereen die deze zaken eens
wenst uit te proberen.
Hierbij de kalender: klik hier

De zomer van het zeeroeien
Het zeeroeien is internationaal in
opmars en dus ook aanwezig aan
deVlaamse kust.
Schrijf volgende data zeker in je agenda als
je de adrenaline van het zeeroeien eens
wenst te ervaren.

•

8 juli 2017: initiatie en zeeroeitocht De
Haan – Bredene – De Haan (C-Row)

•

12 augustus 2017: Benelux Surfrowing
Championships (Akhenaton)

•

19 & 20 augustus 2017: de Hel van
Vlaanderen: de oversteek van de Belgische
kust van De Panne naar Knokke (C-Row)
Ga nu reeds de uitdaging aan en schrijf je
in voor een eerste zeeroeiervaring
via koen@c-row.be. In speciale
zeeroeiboten wordt na een initiatie van De
Panne naar Bredene gevaren.

Recreatieve regatta - 1 juli 2017
Op een druilerige eerste juli wisselden
derecreanten, studenten en
masters de nationale ploeg af op de
watersportbaan in Sport Vlaanderen
Willebroek. De regen trok wat weg, het
was niet koud, en een lichte bries was er
bij, geen slecht roeiweer dus. 8 teams van
Universiteit Hasselt, UC Leuven-Limburg,
RSNB en vooral TRT Hazewinkel maakten
er een leuk spektakel van.

Om de minuut vertrok een boot, waardoor
men ook mocht opletten voor
inhaalmanoeuvres. Uiteindelijk kwam
iedereen blij en heelhuids aan. De
wedstrijd werd gewonnen door de M2X
van TRT met Evert De
Maeyer enThomas Van
Roost. Proficiat!! Verdere uitslag en foto’s
op onze facebookpagina en website.

Toertocht VRL - 11 juni 2017
In stralend mooi weer verzamelden een
kleine 100 deelnemers van 8
deelnemende Vlaamse roeiclubs aan
de Begijnhofkaai in Geraardsbergen. Door
het glooiende groen van de Dendervallei
en met de geur van zonnebrandcrème in
onze neus ging het door 2 sluizen naar de
middagstop in Ninove. Met veel man en
macht konden de 18 sierlijke boten aan
het halve ponton geparkeerd worden, wat
mooie beelden opleverde. Na de lunch en
de quiz die door KRCG werd gewonnen,
voer de groep door naar de aankomst in
Denderleeuw. Een heerlijk zonnige dag
op het water.

STUDENTENROEIEN
Beleidsfocus Laagdrempelig Sporten: Studentenroeien
Binnen de beleidsfocus Laagdrempelig
sporten hebben we de mogelijkheid
hetstudentenroeien organisatorisch en
financieel te steunen.
De steun van Sport Vlaanderen richt zich
vooral op de twee grootste noden van de
meeste roeiclubs: trainers en boten.
In het eerste van vier jaren heeft de
Vlaamse Roeiliga de kans gehad om 6
Volans boten aan te kopen.
Dezegebruiksvriendelijke en
laagdrempelige sliding rigger
skiffslaten leken toe snel het roeien te
ervaren.
De boten liggen in breedte tussen de
initiatieboten en de skiff.

Dus een beginner ervaart meteen de
moeilijkheid van het evenwicht, maar kan
er toch snel mee weg. En de ervaren
roeier kan zeker ook mooie snelheden
halen.
Het leukste is het gebruiksgemak: de
boot ligt binnen de vijf minuten van de
aanhangwagen tot op het water. De boten
worden verdeeld over de locaties waar er
studentenroeiwerking is.

VRL International Student Regatta - 18 oktober 2017
Het begin van volgend
academiejaarstarten we in schoonheid
want op18/10/2017 gaat in
Gent deInternational Student
Regattadoor. Alle info en inschrijvingen
viabrand.breyne@vlaamse-roeiliga.be.

OPLEIDING EN BIJSCHOLING
Save the date - 3 oktober 2017
De Vlaamse Roeiliga organiseert in samenwerking met Wind- en Watersport Vlaanderen op dinsdag 3
oktober een bijscholing over ‘Sporten met grenzen - aanpakken van lichamelijk en seksueel
grensoverschrijdend gedrag’ in Gent. Ontdek in minder dan een anderhalve minuut wat het thema
inhoudt via dit filmpje!
Hou deze datum alvast vrij in je agenda. Inschrijven kan hier.

Bijscholing krachttraining - 5 oktober 2017
De Vlaamse Roeiliga organiseert op 5 oktober een bijscholing over ‘krachttraining’ in Gent,
gegevendoor Bieke Vandenabeele en Tom Goegebuer. De bijscholing vindt plaats van 19u-22u in de
Hogeschool Gent (Sint-Denijslaan 251, 9000 Gent). Er is gratis parking onder de grond en het is vlakbij het
station Gent Sint-Pieters voor de mensen die met de trein willen komen. Om de kosten van de bijscholing te
kunnen dekken, vragen we een bijdrage van 15€ voor deelname aan de bijscholing.
Inschrijven kan via celine.pieters@vlaamse-roeiliga.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
04/09/2017
05/09/2017
11/09/2017
14/09/2017
19/09/2017
20/09/2017
26/09/2017
28/09/2017

(Objectieve) bewegingsanalyse
Introductie Coach met de M-factor
Sport met Grenzen
Introductie Coach met de M-factor
Sport met Grenzen
Duurzaam investeren in sporttalent
Coach met de M-factor workshop
Het statuut van de Trainer

Gent
Gent
Hofstade
Brugge
Gent
Hofstade
Gent
Oordegem

CLUBNIEUWS
C-Row richt zich op kanaaloversteken
C-Row is voor geen kleintje vervaard: bij
het zeeroeien specialiseert de club zich
inkanaaloversteken. Met de roeiboot,
maar ook met andere vormen van
watersport (oa SUP).
Wie een stevige uitdaging ziet zitten
kancontact opnemen met Koen De
Gezelleop 0477/877 237.
Meer info op de
websitewww.zeeroeien.be.

BESTUURSNIEUWS
Aangifte rechtspersonenbelasting vzw's
De uiterste datum van indienen hangt af van je boekjaar en je algemene vergadering. Voor de meeste
sportclubs is de deadline 30 september. Let op: verwar de jaarlijkse aangifte in de rechtspersonenbelasting
niet met de jaarlijkse indiening van de jaarrekening. Vzw's zijn verplicht om jaarlijks beide in te dienen.
bron: Dynamo Project
Lees meer

Tip: gebruik Zamzar om je files te converteren
Heb je al eens gezocht naar een online tool om een pdf-bestand om te zetten naar een Word-bestand? Of
om een e-book te converteren naar een pdf-bestand? Dan kan je Zamzar gebruiken.
bron: Dynamo Project
Lees meer

Bijscholingen Dynamo Project - najaar 2017
Dynamo Project biedt bijscholingen aan
voor sportclubbestuurders. De thema's
worden afgestemd op de noden van het
sportveld.
De bijscholingen zijn interactief en
praktijkgericht, waardoor ze ook een
ideaal forum vormen om te netwerken
met collega-sportclubbestuurders!
Inzichten, tips, herkenbare voorbeelden of
getuigenissen van de docent en van
andere sportclubbestuurders kunnen de
eigen bestuursproblemen in de sportclub
helpen oplossen.
Lees meer

WIST JE DAT ...
… Gwenda Stevens, onze bondsvoorzitster, aangesteld werd als bestuurder voor de Raad van Bestuur bij
het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité? Proficiat Gwenda!
… de LM2x hun nieuwe Filippi boot mochten inroeien deze maand, we wensen hen veel succes toe!
… het VRL kantoor gesloten is op maandag 14/08 en dinsdag 15/08?
… de volgende VRL nieuwsbrief begin september verschijnt?

Kalender

07-09/07/2017
World Cup III Luzern
08/07/2017
Initiatie zeeroeien (C-Row)
12/07/2017
Raad van Bestuur VRL
12-16/07/2017
Entre deux Rivières Nantes
19-23/07/2017
World Rowing U23 Championship Plovdiv
28-30/07/2017
Coupe de la Jeunesse Willebroek
02-06/08/2017
World Rowing Junior Championship Trakai
10/08/2017
Portugal Rowing Tour
12/08/2017
Benelux Surfrowing Championships
(Akhenaton)
19-20/08/2017
Hel van Vlaanderen (C-Row)
20/08/2017
Désente Félicien Rops (RCNSM)
26/08/2017
Golden River Tocht (VVR)
27/08/2017
1000m van Luik (RCAE)

VLAAMSE ROEILIGA
Zuiderlaan 13
9000 Gent
09/243 12 50

Facebook
Website
Email

Nieuwsbrief VRL - mei 2017

COMPETITIE
EK Senioren Racice - 26 tot 28 mei 2017
In een ongemeen spannende laatste
500m van de A finale volgde er een ware
strijd om de tweede en derde plaats
tussen de Hongaar, de Noor en Van
Zandweghe.Niels Van
Zandweghe veroverde hetbrons op
het Europese Kampioenschapte Racice!
Een dikke proficiat aan Niels, zijn coach
Frans Claes en de technisch directeur
Dominique Basset! Dit betekent de vijfde
medaille voor België dit seizoen!
Lees meer

EK Junioren Krefeld - 20 en 21 mei 2017
Er namen drie Belgische teams deel aan
het Europees Kampioenschap voor
junioren in het Duitse Krefeld. Benjamin
De Catelle (Gentse RS) in JM1x, Caitlin
Govaert (UNB) in JW1x en Marlon
Colpaert (KRNSO) met Tristan
Vandenbussche (BTR) in JM2x. De
Belgische ploeg mocht naar huis
vertrekken met een zilveren
medaillevoor de JM2x, een zesde plaats
voor de JW1x en een dertiende plaats in
de JM1x na een succesvol EK junioren.
Lees meer

World Cup I Belgrado - 5 tot 7 mei 2017
Er namen 2 Belgische ploegen deel aan de
eerste wereldbeker van het seizoen in
Belgrado (Servië). Wegens blessure van
dubbelpartner Tim Brys, was Niels Van
Zandweghe genoodzaakt deel te nemen
in de lichte skiff. Ward Lauwers en Ruben
Somers werden geselecteerd in de lichte
dubbeltwee. Van Zandweghe won heel
knap de bronzen medaille, het duo
Lauwers-Somers eindigde tweede in de Cfinale en mogen hun eerste wereldbeker
afsluiten op een 14e plaats op 16 boten.
Lees meer

Internationale Juniorenregatta München - 6 en 7 mei 2017
Op de internationale DVR juniorenregatta
in München op zaterdag 6 en zondag 7
mei mochten we Benjamin De
Catelle(Gentse RS) en Caitlin Govaert
(UNB) aan het werk zien. Op zaterdag
wonnen beide skiffeurs heel knap
de bronzen medaille, op zondag finishte
De Catelle als tweede en Govaert als
derde en in hun heat.
Lees meer

Internationale Meiregatta KRSG - 6 en 7 mei 2017
Tijdens het weekend van 6-7 mei vond op de Gentse watersportbaan de 98e editie van de
Ghent May Regatta plaats, een organisatie van K.R. Sport Gent. 1.059 roeiers, waarvan
788 buitenlanders, namen deel in 1.219 boten. Tijdens deze regatta werden veel boten
getest voor het samenstellen van ploegen richting de Coupe de la Jeunesse en het WK U23
deze zomer.

Tussenstand Bekers van België
Op onze website www.vlaamse-roeiliga.be vind je de tussentijdse stand van de Bekers
van België terug: klik hier.

RECREATIE
Toertocht VRL - 11 juni 2017
Op zondag 11 juni gaat op de Dender
tussen Geraardsbergen en Denderleeuw
de toertocht van de Vlaamse
Roeiligadoor. Na een lekker ontbijt
genieten we van de groene omgeving van
de Dendervallei. Het middageten is in
Ninove, waar ook weer de toertochtquiz
zal plaatsvinden. Net voor de sluis in
Denderleeuw komen we opnieuw uit het
water.
Inschrijvingen en info
viabrand.breyne@vlaamse-roeiliga.be

Recreatieve regatta - 1 juli 2017
De Vlaamse Roeiliga nodigt u uit op 1
juliin Sport Vlaanderen Willebroek op
haarrecreatieve regatta. Aan deze
wedstrijd over 4 kilometer met keerpunt
kunnen ploegen in 2x, 2-, C2, C3, 4x en
C4 deelnemen vanaf 17 jaar. Volgens
boottype, gemiddelde leeftijd en geslacht
worden handicaps opgelegd.
Deze organisatie is een leuke wedstrijd
waar geen wereldrecords in tijden, maar
wel in roeiplezier worden gebroken.
Na de wedstrijd is er barbecue in een The
Boathouse met een prijsuitreiking.
Inschrijvingen doe je
via: brand.breyne@vlaamseroeiliga.be.
Lees meer

De zomer van het zeeroeien
Het zeeroeien is internationaal in
opmars en dus ook aanwezig aan
deVlaamse kust.
Schrijf volgende data zeker in je agenda
als je de adrenaline van het zeeroeien
eens wenst te ervaren.

•

8 juli 2017: initiatie en zeeroeitocht
De Haan – Bredene – De Haan (C-Row)

•

12 augustus 2017: Benelux
Surfrowing Championships (Akhenaton)
Ga nu reeds de uitdaging aan en schrijf
je in voor een eerste zeeroei
ervaringvia koen@c-row.be. In speciale
zeeroeiboten wordt na een initiatie van De
Panne naar Bredene gevaren.

De zomerkalender
De zomer en het mooie weer komen er
aan. Heerlijk om te roeien!
De Vlaamse Roeiliga verzamelde de
verschillende
recreatieve uitdagingennet voor,
tijdens en na de zomer.
Er zijn activiteiten voor verschillende
doelgroepen; jeugd, volwassenen, lichte
competitie of zeeroeiers.
En voor iedereen die deze zaken eens
wenst uit te proberen.
Hierbij de kalender: klik hier

STUDENTENROEIEN
Hasselt Student Regatta - 11 mei 2017

Facebook
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Nieuwsbrief VRL - april 2017

COMPETITIE
BK Korte boten  22 en 23 april 2017
Tijdens het weekend van 2223 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 10 verschillende roeiclubs. Proficiat
aan alle laureaten!
Lees meer

Internationale Gentse RS Spring Regatta  7 tot 9 april 2017
Ter ere van het 200 jarig bestaan van de
Universiteit van Gent, organiseerde de
Gentse Roei en Sportvereniging een
internationale studentenregatta op de
vooravond van hun ‘Ghent International
Spring Regatta’. Er namen 11 boten deel
aan deze wedstrijd. Je kan het filmpje
daarvan hier bekijken.
Ook de Spring Regatta zelf was een groot
succes met een deelname van 1.089
roeiboten.
Lees meer

FISA Rule Book
Het nieuwe FISA Rule Book staat online.
Lees meer

KRCG Duathlon  29 april 2017
De resultaten van de KRCG Duathlon zijn te raadplegen op onze website: klik hier.

Roeiers internationaal
Van 5 tot 7 mei nemen Niels Van Zandweghe (LM1x), Ruben Somers en Ward Lauwers (LM2x)
onder begeleiding van Frans Claes, Katrien Verpoest en headcoach Dominique Basset deel aan de World Cup in
Belgrado.
Op de internationale juniorenregatta te Munchen op 6 en 7 mei 2017 mogen we Benjamin De Catelle en
Caitlin Govaert aan het werk zien. Zij worden begeleid door Pieter Verpoest en Olivier Olbregts.
We wensen beide teams veel succes toe!

RECREATIE
Toertocht VRL  11 juni 2017
Op zondag 11 juni gaat op de Dender
tussen Geraardsbergen en Denderleeuw de
toertocht van de Vlaamse Roeiliga door.
Na een lekker ontbijt genieten we van de
groene omgeving van de Dendervallei. Het
middageten is in Ninove, waar ook weer de
toertochtquiz zal plaatsvinden. Net voor de
sluis in Denderleeuw komen we opnieuw
uit het water.
Inschrijvingen en info via
brand.breyne@vlaamseroeiliga.be

De zomer van het zeeroeien
Het zeeroeien is internationaal in
opmars en dus ook aanwezig aan de

Vlaamse kust.
Schrijf volgende data zeker in je agenda als
je de adrenaline van het zeeroeien eens
wenst te ervaren.
8 juli 2017: initiatie en zeeroeitocht
De Haan – Bredene – De Haan (CRow)
12 augustus 2017: Benelux
Surfrowing Championships (Akhenaton)
Ga nu reeds de uitdaging aan en schrijf je
in voor een eerste zeeroei ervaring via
koen@crow.be. In speciale zeeroeiboten
wordt na een initiatie van De Panne naar
Bredene gevaren.

STUDENTENROEIEN
Hasselt International Student Regatta  30 april 2017
Op zondag 30 april ging in Hasselt de
International Student Regatta door.
Dit is een nieuwe uitbreiding van hun
jaarlijkse preregatta en staat nu open
voor alle studententeams.
De wedstrijd was over 500m in mixed 8+
boten.
Naast de wedstrijd zelf waren er tal van
nevenactiviteiten, met studenten DJ’s en
gratis drank.
Lees meer

Studentenroeien 2017
Na een academiejaar lang te leren roeien
komt er binnenkort weer een einde aan
het studenten roei jaar. Vele
geïnteresseerde studenten leerden de
sport kennen in een van de clubs die
hiervoor open stonden. VVR, KRSG, KRCG,
GRS, de samenwerking tussen ARV, TRT en
OAR, en natuurlijk mogen we de continue
inspanningen van de Hasseltse

hogescholen en universiteiten niet
vergeten.
Nogmaals bedankt aan alle studenten en
vrijwilligers die zich hiervoor dit jaar
inzetten. Hopelijk zien we elkaar volgend
academiejaar opnieuw terug.

VRL International Student Regatta
Het begin van volgend academiejaar
starten we in schoonheid want op
18/10/2017 gaat in Gent de
International Student Regatta door.
Alle studentenroeiers en roeiende
studenten van dit jaar bekampen elkaar in
8+ boten. Een apotheose en meteen ook
een startmoment van het
studentenroeien. Opnieuw wordt
geopteerd voor een toernooiformule met
enkele korte sprintwedstrijden om tot
spannende finales te komen. Alle info en
inschrijvingen via
brand.breyne@vlaamseroeiliga.be.

OPLEIDING EN BIJSCHOLING
Initiator Roeien te Antwerpen  oktober 2017
Wens jij je te engageren om mensen te
leren roeien, of wil je je eerste stappen
zetten om topcoach te worden? Dan is de
initiatorcursus jouw afspraak dit najaar.
Schrijf je in via de vernieuwde en meer
toegankelijke website van de Vlaamse
Trainersschool.
Lees meer

VTSPlus Kalender
Levenslang bijleren als sportbegeleider
is belangrijk. Daarom organiseert en
erkent de Vlaamse Trainersschool heel wat
kwaliteitsvolle bijscholingen in Vlaanderen.
Lees meer

08/05/2017

Houdingstraining

Willebroek

11/05/2017

Duurzaam investeren in sporttalent met het sportkompas

Antwerpen

29/05/2017

Houdingstraining

Willebroek

31/05/2017

Krachttraining vanuit een sterke basis

Gent

CLUBNIEUWS
Maand van de sportclub  mei 2017
Van 1 tot en met 31 mei is het weer
Maand van de Sportclub. Een maand
waarin heel wat Vlaamse sportclubs voor
één of meerdere dagen hun deuren
openen om het grote publiek kennis te
laten maken met sport. Wie sport, beleeft
immers meer. En dat willen we iedereen
laten voelen.
Lees meer

Opening Roeiclub Schulensmeer  14 mei 2017
Op zondag 14 mei houdt onze nieuwe
roeiclub Schulensmeer hun officiële
opening. Iedereen die wenst kan het
grote meer met natuurlijke oevers komen
bewonderen. Het is vroeger speciaal
gegraven om de Olympische afstand in
verschillende banen perfect te kunnen
varen. Er zijn initiaties op het droge en op
het water en daarna zelfs een heuse
eerste recreatieve wedstrijd om de
roeibaan in te zegenen.
Alle info via info@schulensmeer.be.

Nationale testdag 1416 jaringen  17 mei 2017
De technische staf van de Vlaamse Roeiliga
en Ligue Francophone d’aviron organiseert
een federale testdag op
woensdagnamiddag 17 mei. De
doelstelling is om een zo compleet mogelijk
beeld te verkrijgen van onze getalenteerde
roeiers (in wording). Elke roeier uit de
categorie 1416 jarigen (geboren in 2001
200220032004) met een A licentie
wordt hierop uitgenodigd.
Lees meer

Oproep SHAPE Project
Aan het Fashion & Textiles Innovation
Lab van de HoGent loopt momenteel een
onderzoek met betrekking tot de
ontwikkeling van het ultieme
roeipakje. Wil ook jij je steentje hiertoe
bijdragen? Laat dan je 3D body scan
maken en maak kans op een IPad Mini!
Surf naar www.shapeproject.be om
online een afspraak te maken.

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.
Vanaf heden voorziet de Vlaamse Roeiliga
voor de loopproef tijdens de duatlons en
triathlons genummerde hesjes. Bedankt
aan de clubs om deze na gebruik te
wassen.

Uitleendienst Sport Vlaanderen

Wist je dat Sport Vlaanderen in elke provincie een uitleendienst heeft waar je als sportorganisatie (federatie,
club, school,…) sportmateriaal kan lenen? Uiteraard is dit voor beperkte tijd, maar wel helemaal gratis! Er
zitten enkele nieuwe sporten in het aanbod en vanaf 2018 ook Gsportmateriaal.
Interesse? Neem dan zeker even een kijkje op de website van Sport Vlaanderen, daar vind je alle
informatie en voorwaarden.

VARIA
Oproep vrijwilligers Coupe de la Jeunesse
De voorbereidingen voor de Coupe de la
Jeunesse op 28, 29 en 30 juli 2017
zijn in volle gang. Het organisatiecomité
wenst een oproep te doen naar
enthousiaste personen om zich als
vrijwilligers te melden voor het roeifestijn.
Mogen wij terug op uw steun
rekenen?
Geef je op bij Anton en Marc
op volgend email adres:
info.cdlj2017@rowing.be
Hopelijk schrijven jullie masssaal in!

# Sportersbelevenmeer
Vlamingen delen hun sportmomenten op
sociale media steeds liever met onze
hashtag #sportersbelevenmeer. 600
mensen wilden dat graag nog grootser en
zichtbaarder doen, namelijk op onze
#sportersbelevenmeertram. Daarom
toverden wij een tram in Antwerpen en
Gent om tot een rijdende collage van échte
sportmomenten van échte mensen.
Kijk mee achter de schermen en zie hoe
deze sportievelingen reageren als ze hun
foto voor het eerste op de tram zien
staan: klik hier.

BESTUURSNIEUWS

Dag van de Sportclubbestuurder
De vijf edities van de Dag van de
Sportclubbestuurder in 2017 vinden plaats
op:
10 juni 2017 in Hasselt
17 juni 2017 in Gent
07 oktober 2017 in Oostende
21 oktober 2017 in Wilrijk
18 november 2017 in Diegem
Vanaf nu kan je inschrijven voor deze
interessante dag: klik hier!

WIST JE DAT ...
… de VRL Roei Awards zullen plaatsvinden op vrijdag 1/12/2017 en dat iedereen van harte welkom is?
… dat je vrijwilligerswerk mag verrichten vanaf het jaar waarin je 16 jaar wordt? Jongere personen
mogen uitzonderlijk toch aan vrijwilligerswerk doen wanneer het gaat om vrijwilligerswerk op basis van
educatieve doeleinden in school of jeugdbewegingverband.

Kalender

04/05/2017
Dans le village de Steveson (RSNB)
0507/05/2017
World Cup I Belgrado
0607/05/2017
Internationale Regatta (KRSG, Gent)
0607/05/2017
Internationale juniorenregatta Munchen
10/05/2017
RVB (HvdS, Gent)
11/05/2017
Hasselt Student Regatta
14/05/2017
Opening roeiclub Schulensmeer
14/05/2017
Maubray Regatta (RCNT)
14/05/2017
Randonnée Des Nénuphars (St. Omer FRA)

17/05/2017
Nationale testdag 1416 jarigen
1921/05/2017
EK Junioren Krefeld
20/05/2017
Jeugdtriathlon (Gentse RS, Gent)
2628/05/2017
EK Senioren Racice
2627/05/2017
Elfsteden Roeimarathon (Friesland NED)
28/05/2017
Boucle de Liège (UNL)
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NIEUWSBRIEF VRL
MAART 2017

COMPETITIE
Time Trials - 1 en 2 april 2017
Op 1 en 2 april vonden de time
trialsplaats in Hazewinkel, de nationale
selectietesten in functie van het vormen
van het Belgisch Nationaal Team. Er
waren 4 categorieën (M-W-JM-JW) en de
roeiers dienden in skiff aan de start te
verschijnen. In het totaal waren er 45
deelnemers.
Lees meer

Rivierhoofd Seneffe - 19 maart 2017
Op zondag 19 maart vond het
Rivierenhoofd te Seneffe plaats. Door
de hevige wind werd de afstand ingekort
van 6 naar 5 km. Elke roeier die een
plaatsje in het nationaal team wil
bemachtigen moest aantreden in skiff.
Lees meer

Groot Vlaams Studenten Kampioenschap Ergometerroeien - 22 maart 2017
Voor de 2e keer ging op 22/03/2017 in de
GUSB aan de watersportbaan in Gent het
Groot Vlaams Studenten Kampioenschap
Ergometerroeien door.
De 5 beste deelnemers mochten door
naar de finale, waar het niveau erg hoog
lag en het beste deed vermoeden.

Proficiat aan de organisatie van
Studentensport Vlaanderen, alle
deelnemers, finalisten en uiteraard de
winnaars.
Lees meer

RECREATIE
Toertocht VRL - 11 juni 2017
Op zondag 11 juni gaat op de Dender
tussen Geraardsbergen en Denderleeuw
de toertocht van de Vlaamse
Roeiligadoor. Na een lekker ontbijt
genieten we van de groene omgeving van
de Dendervallei. Het middageten is in
Ninove, waar ook weer de toertochtquiz
zal plaatsvinden. Net voor de sluis in
Denderleeuw komen we opnieuw uit het
water.
Inschrijvingen en info
viabrand.breyne@vlaamse-roeiliga.be

STUDENTENROEIEN
Studentenroeiactiviteiten
•

Ghent University International Student Regatta (Gent) 07/04/2017

•

Hasselt Studenten Regatta (Hasselt) 11/05/2017
3e Vlaamse Roeiliga International Student Regatta XX/10/2017

OPLEIDING EN BIJSCHOLING
Bijscholing 'Pers en Media' - 19 april 2017
In deze workshop wordt besproken hoe je
als club de media dient te ‘bespelen’. Hoe
werkt dit in de praktijk? Welke media?
Gesproken en/of geschreven pers? Wat
zijn hierbij de gebruikelijke regels en
geplogenheden? Hoe stel je een goed
persbericht op? En waar let je op als je
geïnterviewd wordt?
Datum: woensdag 19 april 2017
Tijdstip: 19:00 tot 22:00
Locatie: Gent – Huis van de sport
I.s.m. VYF en VKKF
Inschrijven: klik hier

Bijscholing antidoping
De rol van de trainer in antidoping:
Hoe voorkom ik dat mijn sporter in
problemen komt met doping? Wat doe ik
als een van mijn sporters ziek is? Zijn
voedingssupplementen veilig? Wat zijn de
rechten en plichten van mijn sporters bij
een dopingcontrole? Wat doe ik als ik
weet heb van dopingpraktijken? Kortom:
een must voor elke moderne trainer.
Lees meer

Initiator Roeien te Antwerpen - oktober 2017
Wens jij je te engageren om mensen te
leren roeien, of wil je je eerste stappen
zetten om topcoach te worden? Dan is
deinitiatorcursus jouw afspraak dit
najaar.
Schrijf je in via de vernieuwde en meer
toegankelijke website van de Vlaamse
Trainersschool.
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
18/04/2017
19/04/2017
20/04/2017
24/04/2017
26/04/2017

Coach met de M-factor workshop
Eetproblemen in de sport
Antidoping
Houdingstraining - deel 1
Imagery - Visualisatie

Leuven
Gent
Willebroek
Willebroek
Berchem

CLUBNIEUWS
Opening Roeiclub Schulensmeer - 14 mei 2017
Op zondag 14 mei houdt onze nieuwe
roeiclub Schulensmeer hun officiële
opening. Iedereen die wenst kan het
grote meer met natuurlijke oevers komen
bewonderen. Het is vroeger speciaal
gegraven om de Olympische afstand in
verschillende banen perfect te kunnen
varen. Er zijn initiaties op het droge en op
het water en daarna zelfs een heuse
eerste recreatieve wedstrijd om de
roeibaan in te zegenen.
Alle info via info@schulensmeer.be.

Maand van de sportclub - mei 2017
Van 1 tot en met 31 mei is het
weerMaand van de Sportclub. Een maand
waarin heel wat Vlaamse sportclubs voor
één of meerdere dagen hun deuren
openen om het grote publiek kennis te
laten maken met sport. Wie sport, beleeft
immers meer. En dat willen we iedereen
laten voelen.
Lees meer

VARIA
Roeiers in de prijzen op West-Vlaamse Sportprijzen 2016
Op 8 maart 2017 werden de WestVlaamse sportprijzen uitgereikt. De titel
'Sportman 2016' ging naar Hannes
Obreno. Hij haalde het van Stoffel
Vandoorne (autosport) en Philip Milanov
(atletiek). Niels Van
Zandweghe werd laureaat in de
categorie 'Beloftevolle jongere'.
Aan beiden een dikke proficiat!

Hannes Obreno wordt Brugse Poorter
Het verbond van Brugse sportjournalisten
koos Hannes Obreno als laureaat voor
zijn vierde plaats op de Olympische
Spelen in Rio. Hannes kreeg het beeldje
van Fernand Vanderplancke overhandigd
door schepen van sport Annick
Lambrecht.

Hannes Obreno is ook Brugse 'Sportman van het jaar 2016'
Op 27 maart werden de Brugse
sportprijzen uitgereikt. Roeier Hannes
Obreno werd ook hier verkozen tot
Sportman van het Jaar, nogmaals
proficiat!
Hierbij de link naar het krantenartikel in het
Nieuwsblad.

Gentse RS kreeg award 'Gents Jeugdteam van het jaar 2016'
Op 17 maart 2017 maakte de Stad Gent
de winnaars bekend van de trofee voor
Sportverdienste. De Gentse RS won de
award voor “Gents Jeugdteam van het
jaar”.
Daarmee verzilverde de Gentse RS één
van de twee nominaties.
Een dikke proficiat!

Vrijwilligers gezocht voor de topsportwerking
De Vlaamse Roeiliga zoekt
vrijwilligers om de minibussen en
trailers van onze topsportwerking op de
vele locaties waar wedstrijden geroeid
worden, op bestemming te krijgen. Dit
kan gaan over kleinere ritten naar onze
buurlanden maar vaak ook richting
verdere bestemmingen.
Lees meer

Het stuurbrevet
Het stuurbrevet is wettelijk verplicht
voor het besturen van een pleziervaartuig
vanaf 15 meter of dat sneller kan varen
dan 20 km/uur, ongeacht zijn lengte. Dit
is een belangrijk gegeven voor coaches
die roeiers vanuit een motorboot volgen!
Er bestaan twee soorten stuurbrevetten:
- Het beperkt stuurbrevet mag overal in
België worden gevaren, met uitzondering
van de Beneden-Zeeschelde;
- Het algemeen stuurbrevet mag op alle
Belgische binnenwateren worden gevaren
Alle info betreffende het theoretisch en
praktisch examen vind je hier.

BESTUURSNIEUWS
Dag van de Sportclubbestuurder
De vijf edities van de Dag van de
Sportclubbestuurder in 2017 vinden plaats
op:

•

10 juni 2017 in Hasselt

•

17 juni 2017 in Gent

•

07 oktober 2017 in Oostende

•

21 oktober 2017 in Wilrijk

•

18 november 2017 in Diegem
Bestuurders, noteer deze data alvast in
jouw agenda!

Nieuwe Raad van Bestuur KBR

Deze werden samengesteld tijdens de Algemene Vergadering van de Koninklijke Belgische Roeibond op 12 maart
2017 in Oostende en bevestigd voor de periode 2017 – 2021.

van links naar rechts
Jean-Marc Bertrand – Bestuurslid FRBA - lid LFA; Olivier Olbregts – Ondervoorzitter – lid LFA
Annemarie De Wispelaere – Bestuurslid KBR- lid VRL; Marc Midre – Penningmeester – lid LFA
Gwenda Stevens – Voorzitster KBR – lid VRL; Ferdinand Peeters – Secretaris-generaal KBR – lid VRL
Jean-Pierre Follet – Bestuurslid FRBA – lid LFA; Charles-Henri Dallemagne - Bestuurslid FRBA – lid VRL

Komt er een nieuw statuut voor trainers?
Je had het de voorbije weken vast al via de pers vernomen: de Vlaamse Regering heeft in februari onder impuls
van minister Muyters een visietekst goedgekeurd over de contouren van een statuut vrijetijdswerk voor trainers
in de sportsector. Maar let op: je club kan nog geen gebruik maken van dit statuut!
Bron: Dynamo Project
Lees meer

Nieuwe tarieven voor neerlegging
Sinds 1 maart 2017 gelden nieuwe tarieven voor de neerlegging van de akten met betrekking tot bestuurs- of
statutenwijzigingen voor vzw's.
De nieuwe tarieven zijn als volgt:

•

Oprichting via de klassieke griffie: 187,19 euro; Oprichting via de e-griffie: 135,28 euro

•

Wijziging via de griffie (e-griffie niet mogelijk): 126,93 euro; Gedetailleerde informatie vind je hier.
Bron: Dynamo Project

WIST JE DAT ...
… Serge Miesse van de Zuid-West-Vlaamse Roeiclub een nieuwe website heeft waar foto’s van regatta’sop
staan en aangekocht kunnen worden: http://photorowing.be?
… ook Ruben Claeys en Eveline Peleman ambassadeurs zijn van JL Racing?

Kalender

07/04/2017
International UGent Student Regatta (Gent)
08-09/04/2017
Internationale Regatta (Gentse RS, Gent)
19/04/2017
Raad van Bestuur
19/04/2017
Bijscholing 'Pers en Media' (HvdS, Gent)
22-23/04/2017
BK Korte Boten (KBR/Antwerpen, Hazewinkel)
29/04/2017
Duathlon (KRCG, Gent)
30/04/2017
Handicap van de Maas (RSNM)

Facebook

VLAAMSE ROEILIGA
Zuiderlaan 13
9000 Gent
09/243 12 50

Website
Email

COMPETITIE
Brugge Boat Race (KRB)  25 en 26 februari 2017
Een mooi maar fris weekend voor de
Brugge Boat Race. De Koninklijke
Roeivereniging Brugge mocht 45
verschillende roeiclubs verwelkomen.
Lees meer
De resultaten van de Brugge Boat
Race van de KR Brugge op 25 &
26/02/2017 zijn te vinden op onze
website.

Saurus International Regatta  18 februari 2017
In Maastricht namen verschillende
Belgische studententeams deel aan de
studentenregatta van Saurus. De
Belgische boten streden voor de titel in de
categorie Mixte 8+. Uiteindelijk ging de

overwinning naar de UHasselt 1. Deze gaf
naast de Belgische teams UHasselt 2, PXL
Roeiteam, UCLL roeiteam, StuRow
Antwerp en RCAE ook een Nederlandse en
Duitse boot het nakijken.
Proficiat en opnieuw een bewijs dat het
studentenroeien in de lift zit.

SVS Vlaams Kampioenschap Ergometerroeien  8 februari 2017
Op 8 februari ging in de Topsporthal in
Gent het eerste Vlaams Kampioenschap
Ergometerroeien voor scholen 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 200 m.
Lees meer

Ergometerkampioenschappen (Gentse RS)  4 februari 2017
De Gentse RS organiseerde op zaterdag 4
februari haar jaarlijkse ergometer
kampioenschappen. Dit jaar gaven 170
roeiers het beste van zichzelf op de
ergometer. Op de website kan je de
verschillende reekswinnaars terugvinden.
Klik hier voor de gedetailleerde uitslagen.

Groot Vlaams Studenten Kampioenschap Ergometerroeien  22 maart 2017
Op woensdag 22/03 organiseert de VRL
i.s.m. Studenten Sport Vlaanderen het
GVSK in het GUSB in Gent. 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: klik
hier. Inschrijven is niet verplicht, afkomen
om deel te nemen bijna wel.

Pontonjongens en meisjes gezocht  1 en 2 april 2017

De Vlaamse Roeiliga organiseert tijdens het
weekend van 1 en 2 april de time trials
in Hazewinkel. Voor een goede organisatie
van deze selectietesten voor het nationale
team zijn wij op zoek naar een aantal
helpende handen waaronder
pontonjongens en meisjes die de
boten helpen vasthouden aan de start.
Wil jij graag jouw steentje bijdragen
hiervoor? Stuur dan een mailtje naar
celine.pieters@vlaamseroeiliga.be.
We voorzien een leuke attentie voor elke
pontonjongen en pontonmeisje.

RECREATIE
Toertocht VRL  11 juni 2017
Op zondag 11 juni gaat op de Dender
tussen Geraardsbergen en Denderleeuw de
toertocht van de Vlaamse Roeiliga door.
Na een lekker ontbijt genieten we van de
groene omgeving van de Dendervallei. Het
middageten is in Ninove, waar ook weer de
toertochtquiz zal plaatsvinden. Net voor de
sluis in Denderleeuw komen we opnieuw
uit het water.
Inschrijvingen en info via
brand.breyne@vlaamseroeiliga.be

FISA World Rowing Tour 2017
De FISA heeft zich dit jaar overtroffen
voor hun toertocht. Deze gaat door in
Italië, aan de prachtige Ligurische kust.
Startplaats is Genua, daarna worden de
schilderachtige dorpjes aan de Ligurische
kust aangedaan in zeeroeiboten. Meer info
klik hier. Inschrijven kan via de KBR.

Initiatie Zeeroeien
Net zoals de FISA World Rowing Tour gaat
Vlaanderen ook overstag voor het
zeeroeien. Samen met CRow organiseert
de VRL een initiatie en zeeroeitocht aan de
Vlaamse Kust. Nadat er eerst geprobeerd
wordt in de speciaal gemaakte
zeeroeiboten, start de tocht langs de kust
om na de middag terug te keren.
Momenteel kijken we voor een geschikte
datum (i.f.v. weer & getijden) maar deze
gaat door in juni of juli. Jullie worden
uiteraard verder op de hoogte gehouden.

STUDENTENROEIEN
Studentenroeiactiviteiten
2 e Groot Vlaams Studenten Kampioenschap Ergometerroeien (Gent)
22/03/2017
Ghent University International Student Regatta (Gent)
07/04/2017
Hasselt Studenten Regatta (Hasselt)
11/05/2017
3 e Vlaamse Roeiliga International Student Regatta
XX/10/2017

OPLEIDING EN BIJSCHOLING
Studiedag 'Een holistische kijk op dopinggebruik'  27 maart 2017
Op maandag 27 maart organiseert de Vrije Universiteit Brussel in samenwerking met het World AntiDoping
Agency, het Internationaal Olympisch Comité, het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité en NADO
Vlaanderen de studiedag ‘Een holistische kijk op dopinggebruik’.
Inschrijven is gratis indien je voor 22/03/2017 je aanwezigheid bevestigt via volgende link: klik hier.

Bijscholing 'Pers en Media'  19 april 2017
In deze workshop wordt besproken hoe je
als club de media dient te ‘bespelen’. Hoe
werkt dit in de praktijk? Welke media?

Gesproken en/of geschreven pers? Wat
zijn hierbij de gebruikelijke regels en
geplogenheden? Hoe stel je een goed
persbericht op? En waar let je op als je
geïnterviewd wordt?
Datum: woensdag 19 april 2017
Tijdstip: 19:00 tot 22:00
Locatie: Gent – Huis van de sport
I.s.m. VYF en VKKF
Inschrijven: klik hier

Multidisciplinair Congres  22 april 2017
Op zaterdag 22 april organiseert de
Vlaamse Vereniging voor
Sportgeneeskunde het multidisciplinair
congres in het Pand te Gent. Je kan er
allerhande interessante sessies m.b.t.
sport en geneeskunde volgen.
Lees meer

Initiator Roeien te Antwerpen  oktober 2017
Wens jij je te engageren om mensen te
leren roeien, of wil je je eerste stappen
zetten om topcoach te worden? Dan is de
initiatorcursus jouw afspraak dit najaar.
Schrijf je in via de vernieuwde en meer
toegankelijke website van de Vlaamse
Trainersschool.
Lees meer

VTSPlus Kalender
Levenslang bijleren als sportbegeleider

is belangrijk. Daarom organiseert en
erkent de Vlaamse Trainersschool heel wat
kwaliteitsvolle bijscholingen in Vlaanderen.
Lees meer

09/03/2017

Zelfregulatie

Gent

11/03/2017

Op sporten staat geen leeftijd

Brugge

14/03/2017

Introductie 'Coach met de M Factor'

Leuven

16/03/2017

Krachttraining vanuit een sterke basis

Willebroek

18/03/2017

Omgaan met Gsporters

Brasschaat

CLUBNIEUWS
Opening Roeiclub Schulensmeer  14 mei 2017
Op zondag 14 mei houdt onze nieuwe
roeiclub Schulensmeer hun officiële
opening. Iedereen die wenst kan het
grote meer met natuurlijke oevers komen
bewonderen. Het is vroeger speciaal
gegraven om de Olympische afstand in
verschillende banen perfect te kunnen
varen. Er zijn initiaties op het droge en op
het water en daarna zelfs een heuse
eerste recreatieve wedstrijd om de
roeibaan in te zegenen.
Alle info via info@schulensmeer.be.

Hoe halen we racisme uit de sport?
Racisme speelt te vaak spelbederver in de
sport. Sport heeft nochtans een enorm
potentieel om mensen te verbinden. Maar
racistische voorvallen zinderen na en laten
sporen na, tot ver buiten de sportvelden.
ORBIT organiseert een netwerkdag op
21 maart in het Jan Breydelstadion
Brugge. Klik hier voor het programma.

Zoektocht naar vrijwilligers
Give a Day is een nieuwe community

website waar verenigingen
en vrijwilligers elkaar op een betere manier
kunnen vinden en samen actie
ondernemen.
Registreer u als vereniging
op www.giveaday.be, voeg uw
vrijwilligersactiviteiten toe en vind zo uw
ideale vrijwilliger. Wilt u niet elke keer
wachten op reactie? Dan kan u via de
zoekfunctie vrijwilligers op uw maat
vinden. Ontdek het nu via Give a Day!

Week van de vrijwiller  4 tot 12 maart 2017
Elk jaar zetten we alles op alles om het
vrijwilligerswerk in Vlaanderen te
promoten én actieve vrijwilligers te
bedanken.
Bedank ook jouw vrijwilligers en doe
mee!

BESTUURSNIEUWS
Raad van Bestuur VRL
De samenstelling van de Raad van Bestuur van de VRL ziet eruit als volgt:
Voorzitter: Guy Haaze
Secretarisgeneraal: Chantal Neirinckx
Penningmeester: Hubert De Witte
Topsport en competitie: Annelies Bredael
Jeugd en schoolroeien: Annemarie De Wispelaere
Communicatie en Sponsoring: Dallemagne Charles
Rowing for All: Mike Gallet
Afgevaardigden KBR: Gwenda Stevens, Ferdinand Peeters, Charles Dallemagne, Annemarie De Wispelaere

Verplichte voorschotten BTW worden afgeschaft
Vanaf 1 april verandert de voorschottenregeling voor de clubs met een btwboekhouding. Maar daar komt dus
verandering in!
Bron: Dynamo Project

Lees meer

Hoe kan je als sportclub besparen op je ITbudget?
Heeft je club één of meerdere computers om de administratie van je club op te volgen? Gebruik je Microsoft
Office toepassingen? Dan kan je op je ITbudget besparen via SOCIALware.
Bron: Dynamo Project
Lees meer

Wat is de patrimoniumtaks en wanneer is ze verschuldigd?
Uiterlijk op 31 maart moet de aangifte voor de patrimoniumtaks van vzw's gebeurd zijn. Moet je vereniging
deze taks betalen of mag je een nihilaangifte indienen?
Bron: Dynamo Project
Lees meer

WIST JE DAT ...
… de aangesloten roeiclubs het busje van de VRL kunnen huren tegen het voordelige tarief van 65€ per
dag?
… de Gentse RS genomineerd is voor de Gentse Sportawards in de categorie ‘Gentse sportvereniging van
het jaar’?
… er op het FISA congres in Tokio voorgesteld werd om de LM4 te vervangen door de W4? De definitieve
beslissing wordt eind juni door het IOC genomen.
… KRSG een aantal boten verkoopt? Het betreft een houten 2x Empacher, een houten 2 Empacher en een
houten 8+ Karlish. Bij interesse, neem contact op via info@krsg.be
… Niels Van Zandweghe en Tim Brys ambassadeurs zijn van JL Racing?

Kalender

12/03/2017
Algemene Vergadering KBR (KRNSO, Oostende)
19/03/2017
Internationaal Rivierenhoofd 3Y (Seneffe)
22/03/2017
Groot Vlaams Studenten Kampioenschap
Ergometerroeien (GUSB, Gent)

26/03/2017
Lentehandicap Wépion (RCNSM)
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COMPETITIE
Loopcross Gentse RS  8 januari 2017
De Gentse Roei en Sportvereniging
organiseerde op zondag 8 januari haar
jaarlijkse loopcross. Er waren 115
deelnemers. De reekswinnaars kan je
terugvinden op onze website.
Lees meer

Saurus International Regatta  18 februari 2017
De Maastrichtse Studenten Roeivereniging
organiseert op zaterdag 18 februari de
vierde editie van de Saurus International
Regatta te Maastricht. De wedstrijd zal
geroeid worden over twee afstanden,
namelijk 1500 meter en 250 meter. Meer
info via brand.breyne@vlaamse

roeiliga.be
Lees meer

Competitielicentie 2017
Het nieuwe roeiseizoen gaat van start en
daarbij hoort de aanvraag van een nieuw
licentienummer. Vergeet niet tijdig het
volledig ingevulde (getekend medisch
getuigschrift + kopie identiteitskaart +
rijksregisternummer) licentieformulier in
orde te brengen en af te geven aan
je clubverantwoordelijke.

Verboden lijst 2017
Zoals elk jaar past het
wereldantidopingagentschap (WADA) de
lijst van verboden stoffen en methoden
aan vanaf 1 januari 2017. Dit jaar zijn er
geen substantiële verschillen met de lijst
van 2016.
Lees meer

RECREATIE
Juni 2017: Maand van de Recreatie
Een overzicht van de recreatieve kalender
maakt ons meteen iets duidelijk: de
maand juni is het zwaartepunt van het
recreatieve roeijaar in 2017.
Lees meer

Toertocht VRL  11 juni 2017
Jaarlijks zoekt de VRL een mooi en minder
gekend parcours in Vlaanderen op voor
haar jaarlijkse toertocht. We roeien dit jaar
van Geraardsbergen naar Denderleeuw op
de prachtige en groene Dender.

Schrijf je nu reeds in
via brand.breyne@vlaamseroeliga.be.
Lees meer

OPLEIDING EN BIJSCHOLING
Bijscholing verzekeringen  6 februari 2017
Sinds 1 januari 2017 stapte de Vlaamse
Roeiliga over naar een nieuwe verzekeraar
ARENA.
Een infosessie over de polissen gaat door
op maandag 6/02/2017 om 19u30 in het
Huis van de Sport.

Bijscholing pers en media  19 april 2017
Save the date!
In deze workshop wordt besproken hoe je
als club de media dient te ‘bespelen’.
Datum: woensdag 19 april 2017
Tijdstip: 19:00 tot 22:00
Locatie: Gent – Huis van de sport

Initiator Roeien te Antwerpen  oktober 2017
Wens jij je te engageren om mensen te
leren roeien, of wil je je eerste stappen
zetten om topcoach te worden? Dan is de
initiatorcursus jouw afspraak dit najaar.
Schrijf je in via de vernieuwde en meer
toegankelijke website van de Vlaamse
Trainersschool.
Lees meer

VTSPlus Kalender
Levenslang bijleren als sportbegeleider is
belangrijk. Daarom organiseert en erkent
de Vlaamse Trainersschool heel wat
kwaliteitsvolle bijscholingen in Vlaanderen.
Lees meer

01/02/2017

Introductie coach met de M factor

Herentals

13/02/2017

(Objectieve) bewegingsanalyse: zien we wat we zien of wat we willen zien?

Willebroek

15/02/2017

Coach met de M factor – workshop

Herentals

20/02/2017

(Objectieve) bewegingsanalyse: zien we wat we zien of wat we willen zien?

Brugge

Multidisciplinair Congres  22 april 2017
Op zaterdag 22 april organiseert de
Vlaamse Vereniging voor
Sportgeneeskunde het multidisciplinair
congres in het Pand te Gent. Je kan er
allerhande interessante sessies m.b.t.
sport en geneeskunde volgen.
Lees meer

CLUBNIEUWS
Oproep Commissie Communicatie en Sponsoring  28 februai 2017
De start van 2017 is ook de start van een
nieuwe werking voor de commissie
communicatie en sponsoring.
Een commissie die nood heeft aan een
nieuwe frisse wind en een nieuwe ploeg die
zich ontfermt over de commerciële tak van
de federatie.
De kandidaturen worden door de clubs
voorgedragen via info@vlaamseroeiliga.be.
Lees meer

TOPwedstrijd  1724 februari 2017

In de aanloop van de Vlaamse Week tegen
Pesten 2017 (17 – 24 februari) lanceert de
Vlaamse Roeiliga vzw een TOP
fotowedstrijd voor alle roeiclubs tijdens de
Vlaamse Week tegen Pesten.
Lees meer

Voice project
Onderzoek leert dat 17% van de jonge
Vlaamse sporters te maken krijgt met
seksueel grensoverschrijdend gedrag in de
sport. Dat gaat van vervelende seksuele
opmerkingen en grapjes van een trainer of
medesporter, over ongewenste
aanrakingen tot aanranding of
verkrachting. Misschien herken je daar iets
van.
Lees meer

BESTUURSNIEUWS
Nieuwe papieren ongevalsaangiftes ARENA
Door het overschakelen naar de
verzekeringsmaatschappij ARENA zijn ook
de papieren ongevalsaangiftes gewijzigd.
Tijdens de bijscholing van 6 februari zullen
er nieuwe verzekeringspapieren worden
uitgedeeld. Deze kunnen ook gedownload
worden via onze website.
Lees meer

Tips voor een vrijwilligersvriendelijke sportclub
Hoe trek je als sportclub vrijwilligers aan,
hoe blijf je hen motiveren en hoe behoud
je hen? Deze vragen vatten de essentie
van de sessie rond vrijwilligersbeleid
samen. Hou volgende vijf tips in het
achterhoofd bij het uitwerken van het

vrijwilligersbeleid in je club.
Lees meer

WIST JE DAT ...
… de maxima van de forfaitaire onkostenvergoeding gewijzigd zijn? In 2017 kan een vrijwilliger via een
forfaitaire kostenvergoeding maximum 33,36 euro per dag en 1.334,55 euro per jaar ontvangen.
... je in februari en maart voorschotten moet betalen indien je als sportclub btwaangiftes per kwartaal
indient en je btw verschuldigd bent aan de staat naar aanleiding van je laatste kwartaalaangifte van 2016?
… Schulensmeer vanaf 1/01/2017 officieel een nieuw aangesloten club is bij de Vlaamse Roeiliga met
een mooi vaarwater in Limburg?
… Jelle Veyt binnen 2 maanden 2000 km roeit in een roeiboot van Koen De Gezelle (Crow) helemaal tot
in Papua? Van een roeiuitdaging gesproken! VRL wenst Jelle alvast veel succes!
… de VRL geïnvesteerd heeft in fluohesjes voor de coaches om de veiligheid langs het water te
garanderen?

Kalender

04/02/2017
Ergometerkampioenschappen Gentse RS
06/02/2017
Raad van Bestuur VRL (HvdS, Gent)
06/02/2017
Bijscholing verzekeringen (HvdS, Gent)
08/02/2017
Vlaams Kampioenschap Ergometerroeien
(Topsporthal Vlaanderen)
15/02/2017
Algemene Vergadering Vlaamse Roeiliga (HvdS,
Gent)
18/02/2017

Saurus International Regatta (Maastricht)
19/02/2017
Brussel Rowing Winter Regatta – Tête de Rivière
RSNB
2526/02/2017
Brugge Boat Race
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