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COMPETITIE

OBIC - 23 november 2019

Op zaterdag 23/11/2019 vond in de Expohal te Deurne de OBIC plaats. De roeiers gaven er

het beste van zichzelf.

 

De nieuwe kampioenen indoor roeien zijn:

JW16: Kaat Van Belle (KRCG) 5.52.90

JW18: Isa Zijlstra (TRT) 7.15.70

WU23: Charlotte Borghys (TRT) 7.26.60

LW: Eveline Peleman (KRSG) 7.17.50

W: Katia Rottiers (KRSG) 7.08.10

JM16: Maxime Verhoest (UNL) 4.49.20

JM18: Maxim Cool (KRSG) 6.32.70

MU23: Arthur Van Welden (KRB) 6.09.70

LM: Tim Brys (KRCG) 6.09.80

M: Ward Lemmelijn (PXL) 5.50.20  NIEUW BELGISCH RECORD!
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PARA: Louis Toussaint (RCNSM) 8.39.60

 

Ward Lemmelijn verbrak het Belgisch record bij de senioren dat op naam stond van Stijn

Smulders (5.53.06 – 2007). De resultaten kunnen teruggevonden worden op www.vlaamse-

roeiliga.be.

Transferregeling 2019

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: klik hier.  

Update antidoping reglementering

De internationale roeifederatie (FISA) heeft recentelijk de antidoping reglementering

aangepast om in orde te zijn met de WADA code. De regels gaan onmiddellijk in voege. 

Klik hier om het reglement te raadplegen. 

TOPSPORT

Vorstenpaar zet Europese en Wereldkampioenen in de bloemetjes

Koning Filip en koningin Mathilde hebben

op 7 november op het Kasteel van Laken de

Belgische topatleten ontvangen die in 2018

en in 2019 verdienstelijke prestaties

leverden. In totaal waren meer dan 40

olympische en paralympische atleten op het

koninklijk appel, waaronder ook Tim Brys en

Niels Van Zandweghe.

De wereld- en Europese kampioenen in

olympische en niet-olympische disciplines van

dit land werden aangevoerd door BOIC-

voorzitter, Pierre-Olivier Beckers en Olav

Spahl, Director Elite Sports.

Het vorstenpaar nam de tijd om alle

medaillewinnaars persoonlijk te feliciteren.

RECREATIE

Rowing for life - 21 december 2019

De Vlaamse Roeiliga organiseert in

http://www.vlaamse-roeiliga.be/
https://login.twizzit.com/public/v2/media/8/594918c2c3e46.pdf
http://www.worldrowing.com/fisa/publications/rule-book


samenwerking met SUP for Life een

nieuwe editie van het Rowing for Life event

op 21 december 2019. In het kader van de

warmste week, ten voordele van de

Diabetes Liga. De verschillende

watersporters verzamelen voor een warme

tocht door het centrum van Gent. Nadien is er

een maaltijd en feest in de KRCG.

Deelname aan de tocht, inclusief

versnapering, warme maaltijd en feest is €30,

op het rekeningnummer van de VRL: BE22

0682 3081 3547. Alle bijdragen gaan

rechtstreeks naar de Diabetes Liga. De

Diabetes Liga is een onafhankelijke vereniging

die streeft naar de beste zorg en omkadering

voor iedereen die met diabetes

geconfronteerd wordt. Inschrijvingen via

brand.breyne@vlaamse-roeiliga.be.

STUDENTENROEIEN

Deelnames studentenroeiers aan competities

Meer en meer studentenroeiers, vooral

vanuit Hasselt, vinden de weg naar de

nationale roeicompetities. Als exponent

zien we Ward Lemmelijn die bij de heren de

titel wegkaapt met een nieuw nationaal

record, maar daarnaast zien we nog vele

andere studentenroeiers deelnemen in de

verschillende categorieën. Een speciale

vermelding voor Jeroen Debrock die ook het

G-roeien bij studenten op de kaart zet.

ETHISCH ROEIEN

Campagne tegen homofobie

Vier Gentse roeiers (Simon Haerinck, Henri

Steyaert, Niels Boone en Ruben Claeys)

hebben onder begeleiding van fotograaf Louis

Kerckhof en MUA Suki Minne-Goossens een

stap gezet in het thema 'Homofobie in de

mailto:brand.breyne@vlaamse-roeiliga.be


sportwereld'. Zij willen dit thema

bespreekbaar maken want hoewel de

maatschappij de laatste jaren op veel vlakken

vooruit gegaan is, heersen er tot op de dag

van vandaag nog steeds verschillende taboes.

 

 Om die drempel te verlagen lanceren zij de

hashtag  'same sport, different

sexuality'. Hierbij hopen zij hetero sporters

aan te zetten om op de foto te gaan met hun

holebi mede-sporter.  Een duidelijk signaal van

aanvaarding.  Zij willen vooral aantonen dat

bij het sporten niet de geaardheid centraal

staat maar wel de inzet voor de sport zelf, de

winnaarsmentaliteit, het teamverband en het

trainen voor eenzelfde doel. 

OPLEIDING EN BIJSCHOLING

Save the date - 7 maart 2020

De Vlaamse Roeiliga organiseert op zaterdagnamiddag 7 maart een bijscholing rond video-

analyse. De bijscholing zal doorgaan in Gent en wordt gegeven door Kristof Huts.

VTS-Plus Kalender

Levenslang bijleren als sportbegeleider is

belangrijk. Daarom organiseert en erkent de

Vlaamse Trainersschool heel wat

kwaliteitsvolle bijscholingen in Vlaanderen. 

Lees meer

 
09/12/2019 Sporten met type 1 diabetes: gezond, maar niet evident Pieter Gillard Herentals

10/12/2019
(Objectieve) bewegingsanalyse: Zien we wat we zien of

wat we willen zien?
Kristof Huts Tienen

11/12/2019 Omgaan met kinderen met gedragsmoeilijkheden Justine Loosveldt Wuustwezel

CLUBNIEUWS

Ronde tafels 2019

https://www.sport.vlaanderen/sportbegeleiders/opleiden-en-bijscholen/vind-een-bijscholing-op-jouw-maat/
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=79611#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=79539#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=80243#


We kunnen terugblikken op twee geslaagde

edities!

We gaan nu aan de slag met alle input die

we kregen om een beleidsplan uit te

schrijven voor de periode 2021-2024.

VRL Roeiawards - 29 november 2019

Op 29 november vond de 5de editie van de

VRL Roei Awards plaats.

De initiators en de lesgevers van de cursus

initiator Roeien werden gehuld alsook roeiers

voor hun prestaties van het afgelopen jaar en

een heleboel vrijwilligers die zich steeds

inzetten voor het roeien.

 

Tim Maeyens gaf ons supportersboek af aan

het team LM2x. Hannes

Obreno overhandigde enkele waardebonnen

van Champs Gent aan onze toppers. 
Patrick Rombaut ging naar huis met de

trofee Grote VRL Roeiprijs. 

Bedankt aan Brouwerij de Halve maan voor

de ondersteuning van deze Roei Awards.

Het promotiefilmpje van de lichte dubbel

twee werd in preview aan het publiek

getoond en er werd bekend gemaakt dat het

Belgisch nationaal Roeiteam voortaan

verder door het leven gaat als de Belgian

Sharks!

Nu is het uitkijken naar een bijpassend logo

dat ontworpen wordt door 4 studenten

grafische en digitale media van de Artevelde

Hogeschool waaruit jullie uiteindelijk HET logo

zullen kiezen.

Hou dus zeker alle media in de gaten!

Meer foto's van de roeiawards zal u op onze

facebookpagina kunnen vinden.

BESTUURSNIEUWS



Verenigingswerk, Instagram, sponsoring, nieuwe vzw-wet, ...

... ben jij helemaal mee? Wissel samen met meer dan 300 andere clubbestuurders ideeën en

ervaringen uit op de Dag van de Sportclubbestuurder. Of laat je inspireren door onze boeiende

sprekers.

Ontdek hier het volledige programma van de Dag van de Sportclubbestuurder in

Mechelen op 7 december.

Bron: Dynamo Project - Vlaamse Sportfederatie

Let op voor fiscale gevolgen bij wijziging van statuten!

Alle bestaande vzw's moeten de eerstkomende periode een wijziging aan hun statuten

aanbrengen zodat ze de nieuwe Wet Vennootschappen en Verenigingen (WVV) volgen. Deze

nieuwe wetgeving geeft ruimere mogelijkheden aan vzw's op het vlak van winstoogmerk. Statutair

kan het misschien interessant zijn om de doelstelling te verruimen en winstoogmerk prioritair te

maken, maar let dan zeker op de fiscale gevolgen! ?

Lees meer

Bron: Dynamo Project

Vanaf 1 januari gelden nieuwe regels voor cateringmateriaal op

evenementen

Een aantal maanden geleden kon je in onze nieuwsbrief al lezen over de wetgeving die

evenementen duurzamer wil maken. Omdat januari 2020 stilaan dichterbij komt, zetten we graag

nog even op een rijtje waar je mee rekening moet houden bij de organisatie van een

evenement in je sportclub!

Heb je een specifieke inhoudelijke vraag over de draagwijdte van deze wetgeving, richt je dan

tot OVAM.

Lees meer

Bron: Dynamo Project

WIST JE DAT ...

… het secretariaat van de Vlaamse Roeiliga gesloten is van maandag 23 december tot en met

vrijdag 3 januari. Begin januari zal er geen nieuwsbrief verstuurd worden. We wensen iedereen

prettige feestdagen toe!

 

… Eveline Peleman brons behaalde op de Silver Skiff in Turijn in de categorie LW1x?

 

… we meer dan 50 enthousiaste roeiliefhebbers uit 10 verschillende clubs mochten

verwelkomen op onze Ronde Tafels in Brugge en Hazewinkel? Hartelijk dank aan iedereen die

aanwezig was en mee constructief nagedacht heeft over de toekomst van het roeien!

https://vlaamsesportfederatie.us6.list-manage.com/track/click?u=847a07d7adadd74d733c81099&id=2617c031df&e=eed92c1038
https://vlaamsesportfederatie.us6.list-manage.com/track/click?u=847a07d7adadd74d733c81099&id=d46a3afa5b&e=eed92c1038
https://www.dynamoproject.be/node/21289
https://vlaamsesportfederatie.us6.list-manage.com/track/click?u=847a07d7adadd74d733c81099&id=61ff0d83b3&e=eed92c1038
https://www.dynamoproject.be/node/19366


 

… Kantien, het restaurant van KRSG, 2 Gentse prijzen in de wacht sleepte? Zij wonnen de

Geiwene Foursjet voor de beste Pierkesplat en ook de Pierkesplat voor kinderen sleepten

ze in de wacht. Allen daarheen om te proeven!

... vier studenten van de Grafische en digitale media Arteveldehogeschool bezig zijn met het

ontwerpen van een logo voor ons Nationaal Roeiteam! Na een 24u challenge en het kiezen van een

naam is het nu vol spanning afwachten op de voorstellen! #wordtvervolgd! #rowtotokyo

… Gwenda Stevens van de Koninklijke Belgische Roeibond het opneemt voor gendergelijkheid

binnen de sport in het BOIC.

… Brouwerij De Halve Maan van Sportzot een promotiefilmpje maakten van onze lichte

dubbel twee? Check facebook! 

... Stad Gent de Watersporbaansite gaat aanpakken in de komende legislatuur en daar het

baggeren van de Watersportbaan deel uitmaakt van de plannen?

De medewerkers van de Vlaamse Roeiliga kunnen op verplaatsing zijn. Het is

aangewezen om vooraf even telefonisch contact op te nemen met de VRL teneinde

niet voor gesloten deuren te staan.

04/12/2019 

Algemene Vergadering VRL

21/12/2019

Rowing for life (KRCG)

Kalender



29/12/2019

Estafette der Watersporters KRSG

12/01/2019

Loopcross (GRS)

 
 

Copyright © 2019 Vlaamse Roeiliga, All rights reserved. 

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list 

http://www.sportvlaanderen.be/
http://www.vlaamse-roeiliga.be/
https://vlaamse-roeiliga.us3.list-manage.com/profile?u=74b479a8d7bb706ea0c4a927a&id=d7b5dfb1f2&e=[UNIQID]
https://vlaamse-roeiliga.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=74b479a8d7bb706ea0c4a927a&id=d7b5dfb1f2&e=[UNIQID]&c=c5b9bf3fd8
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=74b479a8d7bb706ea0c4a927a&afl=1


VLAAMSE ROEILIGA 
Zuiderlaan 13

9000 Gent
09/243 12 50

RPR, Oost-Vlaanderen, Gent

Ondernemingsnr: 413.996.691

Facebook

Website

Email

Meldpunt
grensoverschrijdend
gedrag

COMPETITIE

Lange afstand Netekanaal 01/11/2019

Op vrijdag 1 november vond de lange

afstandswedstrijd plaats en dit voor de eerste

keer op het Netekanaal. Deze wedstrijd was

een test voor roeiers met internationale

ambities. Er namen 66 roeiers deel. Ruben Claeys

(KRSG) won bij de senioren, Tristan

Vandenbussche (BTR) werd tweede. Niels Van

Zandweghe (BTR) won bij de lichtgewichten,

gevolgd door Tim Brys (KRCG).

Loïc Peters (ARV) won bij de junior heren en

Jeanne Lenom (RCAE) bij de junior meisjes. De

14-15-16 jarigen legden een afstand van 4km af.
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Maxime Verhoest (UNL) had de snelste tijd bij de

jongens en Nathanja Knockaert (KRNSO) won bij

de meisjes.

Klik hier voor de resultaten.

VRL Jeugdroeihappening - 12/10/2019

Zaterdag 12 oktober 2019 vond de

jaarlijkse jeugdroeihappening plaats in

de Gentse RS. Een 80-tal jeugdige

roeiers kwamen tezamen om op een

vriendschappelijke manier het einde van het

seizoen te vieren.

De traditionele boterkoeken met chocomelk

werden dit jaar opgeluisterd door het verloten

van een aantal oude nationale roeipakjes die

door Niels Van Zandweghe werden geloot

en gehandtekend. Een waar collectorsitem!

Foto's zijn te bekijken op onze

facebookpagina. 

Winnaar van de jeugdroeihappening

BEUCKELAERS Mats - Gentse RS

Clubwinnaar

Gentse RS

Klik hier voor de resultaten van de

jeugdroeihappening.

Winnaars van het allroundcriterium 2019

JW12

1e plaats: FLORQUIN Fiona - KRCG

2e plaats: SPEECKAERT Dorien - KRCG & VAN

 INGELGEM Edith - KRSG

JM12

1e plaats: DE SMET Fin - KRSG

2e plaats: BOUCQUEZ Robbe - KRNSO

3e plaats: PERSYN Nand - Gentse RS

https://www.vlaamse-roeiliga.be/?oid=10&pid=792
https://www.facebook.com/VlaamseRoeiliga
https://static.twizzit.com/public/v2/media/8/5da484d487fc3.pdf


JW14

1e plaats: VANHESTE Kato - KRNSO 

1e plaats: DE CLERCQ Julie - KRCG

3e plaats: JANSSENS Marit - KRNSO

JM14

1e plaats: DE MAN Jonathan - KRCG

2e plaats: DE VIL Siebe - TRT

3e plaats: DE BLAUWE Thim - KRNSO 

3e plaats: VANOVERSCHELDE Jules - TRT

Clubklassement

JW12 - KRCG

JM12 - KRSG

JW14 - KRNSO

JM14 - Gentse RS

Transferregeling 2019

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: klik hier.  

RECREATIE

Rowing for life - 21 december 2019

De Vlaamse Roeiliga organiseert in

samenwerking met SUP for Life een

nieuwe editie van het Rowing for Life event

op 21 december 2019. In het kader van de

warmste week, ten voordele van de

Diabetes Liga. De verschillende

watersporters verzamelen voor een warme

tocht door het centrum van Gent. Nadien is er

een maaltijd en feest in de KRCG.

Deelname aan de tocht, inclusief

versnapering, warme maaltijd en feest is €30,

op het rekeningnummer van de VRL: BE22

0682 3081 3547. Alle bijdragen gaan

rechtstreeks naar de Diabetes Liga. De

Diabetes Liga is een onafhankelijke vereniging

die streeft naar de beste zorg en omkadering

voor iedereen die met diabetes

https://login.twizzit.com/public/v2/media/8/594918c2c3e46.pdf


geconfronteerd wordt. Inschrijvingen via

brand.breyne@vlaamse-roeiliga.be.

STUDENTENROEIEN

Nieuw academiejaar van start

In de 3 regio’s studentenroeien zijn de

studenten opnieuw aan de slag. Volgende

hoger onderwijsinstellingen werken samen

met de Vlaamse Roeiliga om hun studenten te

laten roeien: Universiteit Hasselt, UC

Leuven Limburg, Hogeschool PXL, de

Associatie Universiteit & Hogescholen

Antwerpen (Universiteit Antwerpen,

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen,

Hogere Zeevaartschool en de Karel de

Grote Hogeschool), Thomas More

Hogeschool, Universiteit Gent, HoGent,

HoWest en Arteveldehogeschool.

Een record aan onderwijsinstellingen en

mogelijkheden om te leren roeien. Hopelijk

leren veel studenten de sport kennen en

schuiven zo door naar de reguliere

clubwerking.

In Hasselt zijn de selectietesten volop

bezig, in Gent en Mechelen waren de

studenten initiaties een succes.

Bedankt en proficiat aan alle trainers en

begeleiders van de studentenroei groepen in

de clubs.

OPLEIDING EN BIJSCHOLING

Opleidingsaanbod VTS 2020

De Vlaamse Trainersschool heeft haar opleidingsaanbod voor 2020 bekend gemaakt: klik hier.

Planning algemeen gedeelte  2020

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. 

mailto:brand.breyne@vlaamse-roeiliga.be
https://www.sport.vlaanderen/sportbegeleiders/opleiden-en-bijscholen/vind-een-vts-opleiding-op-jouw-maat/


De kalender voor de algemene gedeeltes 2020 is gekend, klik hier. 

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

roeiliga.be

Start initiatiecursus

Sinds 12/10 is de nieuwe initiatorcursus

gestart in Gent. 17 nieuwe trainers,

trainers met wat ervaring en (ex-) topsporters

volgen de initiatorcursus om zich te

onderleggen en verder te ontplooien als

trainer. Vaak is er technische kennis reeds

aanwezig, maar kan er nog veel didactische

en methodische principes aangeleerd worden

om nog beter de doelstellingen in de

trainingen te bereiken. Samen met de

Vlaamse Trainersschool is ons doel zoveel

mogelijk trainers zo goed mogelijk op te

leiden.

Kwalitatieve ondersteuning van de trainers en

kwalitatieve begeleiding van jonge tot

volwassen roeiers is iets waar iedereen wenst

aan mee te werken, en iedere nieuwe start

van de initiatorcursus is een mooie stap in die

richting. 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

05/11/2019 Remotion Training - Level 2
Sport Vlaanderen

Willebroek

Matthias

Weemaels

05/11/2019 Houdingstraining deel 2 Landelijke Rijverenigingen Kristof Huts

14/11/2019 Belang van hydratatie bij sporters Sport Vlaanderen Brugge Valentijn

https://www.sport.vlaanderen/trainers-en-sportbegeleiders/opleiden-en-bijscholen/vind-een-basismodule-algemeen-gedeelte/
mailto:celine.pieters@vlaamse-roeiliga.be
https://www.sport.vlaanderen/sportbegeleiders/opleiden-en-bijscholen/vind-een-bijscholing-op-jouw-maat/
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=78505#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=77795#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=75851#


Deneulin

18/11/2019
Introductie: Coachen met de M-

factor
Sport Vlaanderen Gent Bert Van Poucke

19/11/2019 Sportvoeding voor duursporten Sport Vlaanderen Gent
Stephanie

Scheirlynck

20/11/2019 Op sporten staat geen leeftijd! Sporthal Demervallei Ingrid Peeters

26/11/2019 Houdingstraining deel 3 Landelijke Rijverenigingen Kristof Huts

26/11/2019
Concrete tips & tricks om je sport

autismevriendelijker te maken
KULeuven

Debbie Van

Biesen

CLUBNIEUWS

Ronde tafel Willebroek -  18 november 2019

De eerste editie in Brugge was alvast

geslaagd!

Er is nog een 2e editie in Hazewinkel.

Graag nodigen we iedereen uit om samen met

ons constructief mee te denken aan de

toekomst van het roeien in Vlaanderen.

We willen graag iedere stem horen tijdens de

ronde tafels van roeier tot ouder,

bestuurslid, trainer, sponsor, … kortom

iedereen die een hart voor het roeien heeft.

Aan de hand van thema tafels willen we

nadenken over welke weg we willen inslaan

richting 2024.

Jullie komen toch ook?!

Schrijf je snel in: klik hier!

Hoe ga je voorzichtig om met foto's?

https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=77797#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=76931#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=75849#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=77796#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=78209#
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfs1dGVit5-gkyLCci0OIro24kBiHr6CGGwWlEfty74AyEK0w/viewform


Naar aanleiding van de Pano-reportage

van 16 oktober waarbij duidelijk werd dat

onschuldige foto's van allerhande

jongerenorganisaties misbruikt worden voor

pedofiele doeleinden, verwijzen we graag nog

even naar enkele maatregelen die je als

sportclub kan nemen om dergelijk misbruik te

voorkomen. Klik hier!

Bron: Dynamo Project

VRL Roeiawards - 29 november 2019

Het 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 vijfde editie vindt plaats op vrijdag 29 november 2019 in het Huis van de Sport in Gent.

 

Inschrijven voor maximaal 4 personen voor de Awards en de aansluitende receptie kan tot 11

november 2019 via deze link: klik hier.

Wie volgt Fred Van der Weehe op?!?

De Raad van Bestuur schoof volgende kandidaten naar voor:

Eric Cordemans (TRT) – begeesterd roeier en toegewijde trainer

Georges Lambert – gepassioneerde erevoorzitter KBR

Luc Van Acker (KRBrugge) – meest verdienstelijke vrijwilliger, bezield door de houten

boten en beheerst de kunst om deze te herstellen

Patrick Rombaut (KRSG) – nationaal en internationaal geëngageerde clubvoorzitter

Vanaf heden kan iedereen stemmen op één kandidaat via deze link: klik hier 

Er kan per persoon slechts één keer gestemd worden. Alle stemmen worden discreet behandeld.

Er kan gestemd worden tot 18/11/2019 - 12u ’s middags.

https://www.dynamoproject.be/node/20719
https://forms.gle/jhZJCGeC1mbh2zMC8
https://forms.gle/GT2Y5rikbKxYogzY6


Op de Roei Awards van vrijdag 29 november 2019 wordt de winnaar van de poll bekend

gemaakt.Wij hopen u van harte te mogen verwelkomen!

BESTUURSNIEUWS

Kansen en bedreigingen voor de nieuwe legislatuur

Wat brengt de komende vijf jaar voor de sportfederaties en sportclubs? De Vlaamse Sportfederatie

leest in het Vlaamse regeerakkoord een grote ambitie, die overeenstemt met de ambitie en

intrinsieke drive binnen onze sector. We zijn positief, maar ook realistisch. We zien kansen én

bedreigingen. 

Lees meer

Bron: Dynamo Project - Vlaamse Sportfederatie

Win een maatbegeleiding voor je sportclub

Dynamo Project viert zijn 10de verjaardag en geeft drie maatbegeleidingen weg telkens ter waarde

van 300 euro. De eerste winnaar werd G-Sport Tienen. Doe je ook mee aan de wedstrijd?

Klik hier om deel te nemen.

Bron: Dynamo Project

WIST JE DAT ...

... Bloemkoolproductions samen met Tim Brys en Niels Van Zandweghe op het water ging?

Het resultaat zal later te zien zijn, stay tuned! #wordtvervolgd #rowtotokyo

… Chantal Neirinckx aangeduid werd als official tijdens de Paralympic Games in Tokyo

2020?

 

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

 

… Ronny De Cocker op zondag 20 oktober een poging deed om het wereldrecord 100km

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

genoeg het wereldrecord niet. Hij verbeterende wel zijn persoonlijke besttijd met 6 minuten.

Ronny deed dit eveneens ten voordele van de ALS Liga en zamelde 3.000€ in. Knappe prestatie

Ronny!

... vier studenten van de Grafische en digitale media Arteveldehogeschool een rondleiding

kregen in drie Gentse roeiclubs (KRClub Gent,  KRSport Gent  en Gentse RS). Ze werken een

project uit voor het Belgische roeien! #wordtvervolgd #rowtotokyo

https://vlaamsesportfederatie.us6.list-manage.com/track/click?u=847a07d7adadd74d733c81099&id=36714122a4&e=811b062bc9
https://www.dynamoproject.be/node/20846
https://www.facebook.com/hashtag/wordtvervolgd?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD7ffcwVkUgR84tf-4cEEnZEHp65E1CiVlfB0Xhvf7gG3wAZcl2R_6GO0i5_u8Tn8xttsBoAv0ddc6qHP_vJdKJfpPkcPluQ_sRX4gO7ErcIkpXIhwIkSLAGBqcUTPuLja4z3iz99bURoMk9KoaaXa-BuDckrJCF0rNn8ztntyiq0u94HEy5wNOsj1PUcDlOBipkvgIM7Qp5U38ObcBv2QI7qM4Kxvj2NhkkqturHiGJdMzLHoi2uI40pqQpr7FQpFFh3il5O-waTg7Ttx5l3pbSB6HKkkPb6v8IBdYjVwqWgQxZm0Y-JqedrlrzCjU4IK9NS-eB4zOv0m59C6NmQQUQQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/rowtotokyo?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD7ffcwVkUgR84tf-4cEEnZEHp65E1CiVlfB0Xhvf7gG3wAZcl2R_6GO0i5_u8Tn8xttsBoAv0ddc6qHP_vJdKJfpPkcPluQ_sRX4gO7ErcIkpXIhwIkSLAGBqcUTPuLja4z3iz99bURoMk9KoaaXa-BuDckrJCF0rNn8ztntyiq0u94HEy5wNOsj1PUcDlOBipkvgIM7Qp5U38ObcBv2QI7qM4Kxvj2NhkkqturHiGJdMzLHoi2uI40pqQpr7FQpFFh3il5O-waTg7Ttx5l3pbSB6HKkkPb6v8IBdYjVwqWgQxZm0Y-JqedrlrzCjU4IK9NS-eB4zOv0m59C6NmQQUQQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/wordtvervolgd?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAt89_PV0lS8TeBp4989dxTW126igCCkfI4qOBKLcBIzQ3h7qwlmEIK78-XV7-RR2qiOWe1cwKoumlkATIrbkpSo5j-64oEFowRKaPWVisCJ4eCNGkryXynJ6qZMjaOj1KzODbUXzRPgIJxRZzqawSd5bGfOBHgW0tTAMl6Lxwt6gbb8Aws1lDm08s7MinwTF0wBtmvlNF8xvnFaie4p5lQmmrWGnA8h3RpKoZugKO9RKOhU6z9lP3zVnM06Tbot4EXkh36iAziJzznyrmcskEqMXAsmJQqEGIrF4VFSl5IlAp43KbJQHhqKbTQDTi3nS92aS6HHppLe6-dGytTFA726g&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/rowtotokyo?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAt89_PV0lS8TeBp4989dxTW126igCCkfI4qOBKLcBIzQ3h7qwlmEIK78-XV7-RR2qiOWe1cwKoumlkATIrbkpSo5j-64oEFowRKaPWVisCJ4eCNGkryXynJ6qZMjaOj1KzODbUXzRPgIJxRZzqawSd5bGfOBHgW0tTAMl6Lxwt6gbb8Aws1lDm08s7MinwTF0wBtmvlNF8xvnFaie4p5lQmmrWGnA8h3RpKoZugKO9RKOhU6z9lP3zVnM06Tbot4EXkh36iAziJzznyrmcskEqMXAsmJQqEGIrF4VFSl5IlAp43KbJQHhqKbTQDTi3nS92aS6HHppLe6-dGytTFA726g&__tn__=%2ANK-R


De medewerkers van de Vlaamse Roeiliga kunnen op verplaatsing zijn. Het is

aangewezen om vooraf even telefonisch contact op te nemen met de VRL teneinde

niet voor gesloten deuren te staan.

07/11/2019

Opleiding vlaggensysteem voor club-API’s

(Sport Vlaanderen Willebroek)

18/11/2019

Ronde Tafels VRL (Sport Vlaanderen

Willebroek)

23/11/2019

OBIC (Deurne)

25/11/2019

Bestuursvergadering VRL (HvdS, Gent)

28/11/2019 

Opleiding vlaggensysteem voor club-API’s

(Brugge)

29/11/2019 

Roei Awards VRL (HvdS, Gent)

11/12/2019 

Algemene Vergadering VRL

21/12/2019

Rowing for life (KRCG)

Kalender



29/12/2019

Estafette der Watersporters KRSG
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TOPSPORT

WK Senioren Linz - 25/08 tot 1/09/2019 - Olympisch ticket op zak!

Tim Brys (KRC Gent) en Niels Van

Zandweghe (Brugse TR) roeiden afgelopen

zaterdag hun B-finale op het WK in Linz

(Oostenrijk). In deze uitermate spannende B

finale roeit onze LM2x attent mee voorin. Als

China door het ijs zakt, schuiven onze Belgen

mee met de Australiërs naar de kop van de

wedstrijd. In een bloedstollende laatste 250m

sprinten ze over de Australische boot naar

een eerste plaats in de B finale, een 7de

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
Administrator
Tekstvak
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plaats in de wereld en een Olympische

kwalificatie. Proficiat!

De eerste 7 boten op dit WK zijn geplaatst

voor de Olympische Spelen. Hierdoor

kunnen zij zich het komende jaar optimaal

voorbereiden en focussen op de Spelen op de

Sea Forest Waterway in Tokyo van 24 juli tot

1 augustus.

WK Junioren Tokyo - 7 tot 11 augustus 2019

Er werden mooie prestaties bijeen geroeid op

het WK junioren te Tokyo, het testevent voor

de Olympische Spelen. JM1x Tristan

Vandenbussche gaat naar huis met de

zilveren medaille, de JM2- met Gentenaren

Chalmet/Steyaert wordt zesde en de JW2x

met Govaert/Lenom wordt achtste. 

Lees meer

Nationale resultaten tijdens de zomermaanden

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 Rotterdam (12-14 juli)

LM 2x 

Tim Brys – Niels Van Zandweghe 

4de plaats

PR1M1x  

Louis Toussaint 

6de plaats

 

WK U23 Sarasota (24-28 juli)

BLM 2x 

Marlon Colpaert-Tibo Vyvey 

5de plaats

https://www.vlaamse-roeiliga.be/?oid=10&pid=792&aid=114339&lg=2


Coupe de la Jeunesse Corgeno (2-4

augustus)

JM 1x

Florian Bailly

8ste en 11de plaats

JW 1x

Astrid Van Roy

5de en 6de plaats

 

JM 2x

Nathan Antonissen – Flavio Decoster

6de en 4de plaats

JW 2x

Emma Gabriel – Eloïse Joris

8ste en 7de plaats

RECREATIE

Zeeroeifestival

Het Zeeroeifestival van 10/08 moest spijtig

genoeg worden geannuleerd. Golven tot 2m

hoog en een windsterkte van 6 Bft, met

windstoten tot 10 Bft en kans op regen gaven

geen ideale omstandigheden om initiaties of

wedstrijden te organiseren.

Tijdens dit noodweer is de botenkar van

KRNSO beginnen schuiven, met dramatische

gevolgen. Een bevestiging van onze beslissing

om in dit weer geen mensen op het water te

zetten.

Inmiddels denken we wel aan een nieuwe

datum, en dan denken we in de periode

van oktober te landen. Als hier meer info

over is zullen we dit zeker communiceren.

Hou het event, en de facebookpagina's

en websites van C-row en Vlaamse

Roeiliga in de gaten.

Naast dit event is het ook mogelijk C-ROW te

contacteren voor privé initiaties op zee.

De Vlaamse Roeiliga zet verder in op het



zeeroeien en dient opnieuw een dossier in ter

ondersteuning bij Sport Vlaanderen.

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 verwelkomen we een nieuwe

hoger onderwijsinstelling met de Thomas

More Hogeschool uit Mechelen en andere

locaties in de provincie Antwerpen. Er is een

eerste promotie en initiatiemoment op

18/09. Op 9/10 volgt een studenten

ergowedstrijd en promodag tijdens de

Antwerp Student League van de

Universiteit Antwerpen.  

In Gent wordt op 10/10 een

initiatiemoment georganiseerd op de KRSG.

3 clubs staan paraat om de Gentse studenten

te initiëren op de watersportbaan.

Deelname EK Studentenroeien

De StuRowers van de Associatie

Universiteit en Hogescholen Antwerpen

vaardigen voor een eerste keer een boot af op

het EK studentenroeien in Zweden!

Wouter Heyvaert zal in Jönköping het

Belgische studentenroeien verdedigen in

LM1X. Arno Leurs gaat mee als trainer. De

wedstrijden gaan door op 7 september. De

wedstrijden kunnen hier gevolgd

worden. Veel succes!

 

https://rowing2019.eusa.eu/


OPLEIDING EN BIJSCHOLING

Initiatorcursus Roeien - 2019

Op 5/10/2019 start in Gent 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. De lessen gaan door in het

Huis van de Sport en in de KRSG.

Klik hier voor het voorlopige

lessenrooster op de website.

Klik hier om je in te schrijven voor de

cursus.

Trainer B Roeien 2019

Begin oktober gaat de opleiding trainer B

roeien van start.

De lessen vinden afwisselend plaats in Gent

en Hazewinkel. 

Klik hier voor het (voorlopige) lessenrooster. 

Het bezitten van het initiatordiploma en

geslaagd zijn voor het algemeen gedeelte

instructeur B en trainer B zijn de voorwaarden

tot deelname. 

Klik hier om in te schrijven. 

VTS-Plus Kalender

Levenslang bijleren als sportbegeleider is

belangrijk. Daarom organiseert en erkent de

Vlaamse Trainersschool heel wat

https://www.vlaamse-roeiliga.be/?oid=10&pid=792&aid=114136&lg=2
https://www.sport.vlaanderen/VTS-opleiding?activiteitId=71255&opleidingId=1113#
https://static.twizzit.com/public/v2/media/8/5d63d711430bf.pdf
https://www.sport.vlaanderen/VTS-opleiding?activiteitId=64479&opleidingId=1114


kwaliteitsvolle bijscholingen in Vlaanderen. 

Lees meer

10/09/2019

Fysieke begeleiding van jongeren in

ploegsporten, een sporttak

overschrijdende blik

Sport Vlaanderen

Oordegem
Stijn Lintermans

16/09/2019 Time out tegen pesten Sport Vlaanderen Brugge ICES

17/09/2019

Hoe omgaan met moeilijke

(eigenzinnige) ouders (langs de

kantlijn)

Geel Cedric Arijs

18/09/2019
Omgaan met kinderen met

gedragsmoeilijkheden

Sport Vlaanderen

Oordegem
Justine Loosveldt

21/09/2019 Omgaan met G-sporters
Sport Vlaanderen

Brasschaat

Janne Kerremans

en Joeri Verellen

24/09/2019
Krachttraining als prikkel voor het

beter bewegen op latere leeftijd

Sport Vlaanderen

Oordegem

Katleen

Kerremans

24/09/2019 Sport met grenzen Sport Vlaanderen Gent ICES

25/09/2019

Monitoren van het trainingsproces:

prestatieoptimalisatie en

blessurepreventie

Sport Vlaanderen

Willebroek
Arne Jaspers

28/09/2019 Sportbegeleiding op maat Antwerpen
Betty Autrique en

Eric Van troyen

30/09/2019

Hoe omgaan met moeilijke

(eigenzinnige) ouders (langs de

kantlijn)

Sport Vlaanderen

Oordegem
Cedric Arijs

CLUBNIEUWS

150 jaar Koninklijke Roeivereniging Brugge

In de mooie gotische zaal van het stadhuis

van Brugge werd de Koninklijke

Roeivereniging Brugge ontvangen voor hun

vandaag 150 jarig bestaan van de

vereniging, de oudste roeivereniging van

Vlaanderen. Het stadsbestuur ontving het

bestuur van de club, en in de mooie zaal

waren er speeches van voorzitter Hubert De

Witte, afdelingshoofd topsport Sport

Vlaanderen Tom Coeckelberghs, secretaris-

generaal van de Koninklijke Belgische

Roeibond en de schepen van volksgezondheid.

Nadien was er een receptie in de zalen van

het stadhuis. 

Proficiat aan de club en al zijn leden voor dit

heugelijke feest!

https://www.sport.vlaanderen/sportbegeleiders/opleiden-en-bijscholen/vind-een-bijscholing-op-jouw-maat/
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=75838#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=75839#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=79309#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=75840#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=77834#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=77967#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=75841#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=75842#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=79538#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=77084#
https://www.facebook.com/krbrugge/?__tn__=K-R&eid=ARBCmoOR72t82IkrR3AdIHiUIsVLtSbwzOvEQIFxP7R0CRx51w5ldV04zaMLEKaTPzfWWTykAj4aXZKz&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBHfCmNjhCg_xO6s-sUK0hrFrkseJ-f0HK26VWGOVj3wvPYB0e5hD0tuKXq7y-4s94FN-fuhwdyW_c9ssk_y2ATba4JuvYOydFtQefE6tuW4WTS6emo77JVH7gb5NDzhvjJHkPgbeg2mS5dMpYyQnV3A8JDlFiHIY98ZRJSIji8_LS7p3PRnlHfwyTO-QNGZByY2DUASKVRY_-b5Lt06RxMpCu28rxwIaktFNPCaRtgBY2rkjt_WNZd_qsbHwRlKlOTDFzhup-LIaLDjunCReBvmTiBxRlRVNJYhXdQKoetLMirqDFh4q5skqzx_AqxHaV1k3mF3SYlOyQmP7sxeo0C3A
https://www.facebook.com/hubert.dewitte.5?__tn__=K-R&eid=ARDmlOtkyGrwuiJj4PUFSH9RNVHblKyNEsA5UoTxjOl8AQ_9MLdC92bXUeFL-d_L_2s8ZSEuupbHyh5I&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBHfCmNjhCg_xO6s-sUK0hrFrkseJ-f0HK26VWGOVj3wvPYB0e5hD0tuKXq7y-4s94FN-fuhwdyW_c9ssk_y2ATba4JuvYOydFtQefE6tuW4WTS6emo77JVH7gb5NDzhvjJHkPgbeg2mS5dMpYyQnV3A8JDlFiHIY98ZRJSIji8_LS7p3PRnlHfwyTO-QNGZByY2DUASKVRY_-b5Lt06RxMpCu28rxwIaktFNPCaRtgBY2rkjt_WNZd_qsbHwRlKlOTDFzhup-LIaLDjunCReBvmTiBxRlRVNJYhXdQKoetLMirqDFh4q5skqzx_AqxHaV1k3mF3SYlOyQmP7sxeo0C3A


Grote VRL Roei Prijs 2019

Op de VRL Roei Awards 2019 reiken we voor

de tweede maal de Grote VRL Roei Prijs

2019!

Met deze Grote Roei Prijs 2019 wil de VRL

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.

Lees meer

Titel 'Coolste Sportclub' ligt weer voor het rapen

Sport Vlaanderen en MNM gaan van 1 tot 30

september op zoek naar de coolste sportclub

van Vlaanderen!

Is jouw sportclub de coolste sportclub

van Vlaanderen?

Neem dan deel aan de wedstrijd! Je toont in

een filmpje dat ook jij in een coole sportclub

zit, dat je daar heel wat plezier beleeft met je

vrienden en dat je kan rekenen op toffe

trainers en heel wat vrijwilligers. Je club

maakt kans op een waardebon van € 2000.

Lees meer over de wedstrijd op de website

van Sport Vlaanderen

#bedanktscheids #bedanktjury

Dit willen we opnieuw massaal doen tijdens

de Week van de Official! Van 5 tot 13

oktober 2019 worden weer heel wat

bedankingen, schouderklopjes, lieve woordjes

gegeven aan onze Vlaamse officials. Want

zonder officials, geen wedstrijden en omdat

ze het verdienen!

https://www.vlaamse-roeiliga.be/?oid=10&pid=792&aid=115218&lg=2
https://www.sport.vlaanderen/sportersbelevenmeer/voor-club-of-sportdienst/coolste-sportclub-van-vlaanderen/


Jeugdstage van de Koninklijke Belgische Roeibond

De Koninklijke Belgische Roeibond organiseert op 19 en 20 oktober de nationale jeugdstage voor

13 en 14-jarigen op het domein Sport Vlaanderen Willebroek. 

Inschrijven kan tot 7 september via deze link: klik hier.

INNOVATIE

Goedkeuring Project Virtual reality

In samenwerking met softwarebedrijf Salty

Lemon Entertainment diende de Vlaamse

Roeiliga voor de zomer een project in, in het

kader van de projectoproep Virtual Reality

games in het sport en beweegbeleid.

Dit project werd goedgekeurd! Er wordt een

virtual reality programma ontwikkeld waarbij

de headset kan gebruikt worden tijdens het

ergometer roeien. Zowel trainingen als

korte games zullen beschikbaar zijn, evenals

multiplayer games en biomechanische

analyses van de geroeide vermogens. Een

teaser van de VR game kan nu reeds

geprobeerd worden in de innovatie cube van

Sport Vlaanderen Brugge. Verdere info

binnenkort op onze website.

BESTUURSNIEUWS

Eventsubsidies voor je club, indienen kan tot eind september!

Sport Vlaanderen wil zoveel mogelijk mensen aan het sporten krijgen en ondersteunt

daarom, net als de voorbije twee jaar, weer tal van competitieve of recreratieve

sportevenementen op club- of federatieniveau.

Organiseer jij zo'n event in 2020 en kan je wel een financieel duwtje in de rug gebruiken?

Het maximale subisidiebegrag ligt op 25% van de geraamde kosten voor het

desbetreffende event, niet niks dus!

Lees meer

Bron: Dynamo Project

Evalueer 1 jaar verenigingswerk

Het statuut verenigingswerk blaast deze zomer 1 kaarsje uit. Is dit statuut voor jouw sportclub ook

https://www.isbapp.be/lid/imember/f?p=108:2:0::::P2_COMP_CODE:KBR5236ST1
https://www.dynamoproject.be/nieuws/eventsubsidies-voor-je-federatie-of-je-clubs-een-project-indienen-kan-nog-tot-eind-september


een interessante manier geworden om trainers en andere onmisbare schakels in je vereniging te

vergoeden? Dan vragen we je om even de tijd te nemen om een bevraging van de FOD

Sociale Zekerheid in te vullen  (voor 30 september). Aan de hand van die bevraging zal de

overheid het verenigingswerk evalueren. We verwachten dan ook dat de sportsector duidelijk zijn

mening laat horen!

Klik hier om de online bevraging in te vullen. Alvast bedankt!

Lees meer

Bron: Dynamo Project

UBO Register (aangifte voor 30 september)

De deadline voor de UBO-aangifte komt dichterbij (30 september). Bekijk zeker het nieuwe

filmpje (klik hier), het geeft je inkijk in de UBO-applicatie en kan een hulp zijn om de aangifte te

doen voor jouw vereniging.

Bron: Dynamo Project

Nieuwe maxima kilometervergoedingen bekend

De nieuwe maxima voor kilometervergoedingen zijn gekend en zijn sinds 1 juli 2019 van kracht.

Het nieuwe bedrag per kilometer bedraagt 0,3653 euro/km.

Een volledig overzicht van de maximale vergoedingen vind je op deze pagina.

Bron: Dynamo Project

Vernieuwde handleiding rechtspersonenbelasting

De handleiding rechtspersonenbelasting werd vernieuwd. Het hoofdstuk over de roerende

voorheffing kreeg een aanpassing. Er zijn ook een aantal verduidelijkingen toegevoegd. Het

indienen van een aangifte in de rechtspersonenbelasting is een strikt wettelijke verplichting. Voor

de meeste sportclubs is de deadline 26 september 2019. 

Lees meer

Bron: Dynamo Project

Zet je schrap voor de Dagen van de Sportclubbestuurder

Op zaterdag 5 oktober 2019 ontvangen we heel wat sportclubbestuurders en geïnteresseerden

in het congrescentrum Zebrastraat Gent, voor de eerste Dag van de Sportclubbestuurder. Stel

zelf je programma samen en kies uit het aanbod van interessante topics. Schrijf je in vóór 26

september, dan geniet je van een voordeeltarief.

Lees meer

Bron: Dynamo Project

WIST JE DAT ...

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRIkmLsRzRiJa76z21pj8W32-dmBvmJP4j5d5OoDxfRqFhQA/viewform
https://www.dynamoproject.be/nieuws/evalueer-1-jaar-verenigingswerk
https://www.dynamoproject.be/faq/wat-is-het-ubo-register-en-hoe-voldoe-ik-als-vzw-aan-deze-verplichting
https://vlaamsesportfederatie.us6.list-manage.com/track/click?u=847a07d7adadd74d733c81099&id=80e3b2c97c&e=eed92c1038
https://vlaamsesportfederatie.us6.list-manage.com/track/click?u=847a07d7adadd74d733c81099&id=bea2b0e109&e=eed92c1038
https://www.dynamoproject.be/nieuws/zet-je-schrap-op-onze-dagen-van-de-sportclubbestuurder


… de VRL Roei Awards doorgaan op vrijdag 29 november 2019? Iedereen is van harte

welkom!

… Ronny De Cocker opnieuw een actie op touw zet voor ALS? Hij onderneemt een tweede

poging om het wereldrecord 100km ergometerroeien voor 50+ te verbreken!

… er sinds 2015 reeds 456 mensen in het roeien gestapt zijn met behulp van het roeibrevet?

… de VRL terug te vinden was met een mooie roeistand op Plage Préférée, een evenement van

Radio 2 in samenwerking met Sport Vlaanderen en dat Koen De Gezelle live op de radio te

horen was voor een interview over het zeeroeien?

… Tim Brys ‘athlete of the month’ is bij World Rowing? Zijn interview kan je hier lezen!

… KRNSO door het stormweer zware botenschade heeft geleden? Er is een crowdfunding

opgestart en je kan doneren via volgende link: klik hier 

… je met een leuk filmpje van je krachttraining als club een bon kan winnen voor materiaal bij

Decathlon? Meer info

 

De medewerkers van de Vlaamse Roeiliga kunnen op verplaatsing zijn. Het is

aangewezen om vooraf even telefonisch contact op te nemen met de VRL teneinde

niet voor gesloten deuren te staan.

07-08/09/2019

EK U23 Ioannina

07/09/2019 

Triathlon KRSG

08/09/2019

Trofee van Vlaanderen KRSG

12-15/09/2019

World Rowing Master Regatta Lake Velence

(HUN)

14-15/09/2019

Internationale regatta en Drieluik KRCG

21/09/2019

Triathlon KRNSO

21/09/2019

Blauwwitte toertocht (KRSG)

22/09/2019

Inhuldiging clubgebouw The Oar + Netevallei

feesten

28-29/09/2019

BK Lange Boten

Kalender

http://www.worldrowing.com/athletes/athlete/42161/brys-tim?fbclid=IwAR074N8r3xzdOCcHjRPVXVQZP8jIORHz7DYTlQ_imxEUwx752cYlMXVh3wc
https://www.gofundme.com/botencrash-krnso?teamInvite=hYH2w9JzTmVftwjH0oRfIViowmuY4APWGZsZd7Hy4vMqKUTxVt6wWTfYQcjAgEWF&fbclid=IwAR18vY547UeROZ1D7q9Vla1QWdksDgJ8aiIuT8yoi7UPmd7f1175U9h0GuU
https://interaction.decathlon.be/BacktoSportNL?fbclid=IwAR2yLUfk2h5_U55lVKfAcgMcK6SQqoT8Hcg4U6GkNHM-Z5phew2xuUpm0jM
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COMPETITIE

Eveline Peleman wordt tweede in Henley - 21 - 23 juni 2019

Eveline Peleman (KR Sport Gent) nam

tijdens het weekend van 21-23 juni deel aan

Henley Women’s Regatta. Ze behaalde er

een knappe tweede plaats in de categorie

lichtgewicht dames.

 

TOPSPORT

Nationaal team in actie tijdens de zomermaanden

World Cup III Rotterdam (12-14 jul)

LM2x   Tim Brys – Niels Van Zandweghe

PR1M1x   Louis Toussaint

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
Administrator
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WK U23 Sarasota (24-28 jul)

BLM2x   Marlon Colpaert-Tibo Vyvey

 

Coupe de la Jeunesse Corgeno (2-4 aug)

JM 1x   Florian Bailly

JM 2x   Nathan Antonissen – Flavio Decoster

JW 1x   Astrid Van Roy

JW 2x   Emma Gabriel – Eloïse Joris

WK junioren Tokyo (7-11 aug)

JM1x   Tristan Vandenbussche

JM2-   Florian Chalmet – Henri Steyert

JW2x   Caitlin Govaert – Jeanne Lenom

 

Wereldkampioenschap Linz (25 aug – 1

sep)

LM2x   Tim Brys – Niels Van Zandweghe

PR1M1x   Louis Toussaint

RECREATIE

Toertocht VRL - 8 juni 2019

Onder barre weersomstandigheden werd

de start gegeven in Roesbrugge. Regen en

windvlagen stoorden de noeste roeiers niet,

en deze werden daarvoor beloond met mooi

weer later op de dag. Het eerste deel op de

groene en mooi meanderende IJzer werd

gevolgd door een rustiger deel op de Lo-

vaart. De afslag door de Fintele sluis was wel

geen sinecure door de weersomstandigheden.

’s Middags werd geluncht in de grote tent bij

het brouwhuis De Snoek in Alveringem. Dit

jaar was een recordjaar met 112

deelnemers en 23 boten.

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, 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@vlaamse-roeiliga.be.

Zeeroeifestival - 10 augustus 2019 

De Vlaamse Roeiliga organiseert in

samenwerking met C-Row op zaterdag

10 augustus in de Windhaan in De Haan

voor de 2e maal het zeeroeifestival.

Verschillende boottypes liggen klaar voor

gratis initiaties en een kleine competitie. Kom

van het zeeroeien proeven, deze prachtige

avontuurlijke discipline wordt binnenkort

waarschijnlijk deel van het olympische

programma.

OPLEIDING EN BIJSCHOLING

Initiatorcursus Roeien - 2019

In oktober 2019 start in Gent 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.

Inschrijven kan hier.

mailto:info@vlaamse-roeiliga.be
https://www.sport.vlaanderen/VTS-opleiding?activiteitId=71961&opleidingId=1113#


Trainer B Roeien 2019

De cursus trainer B roeien zal van start gaan

op zaterdag 5 oktober 2019. Het

lessenrooster zal binnenkort bekend

gemaakt 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

Er zijn geen bijscholingen in juli en augustus.

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/


CLUBNIEUWS

Zonder kamprechters geen roeisport!

Bekijk zeker eens dit mooie filmpje en wie interesse heeft in de functie van kamprechter, laat

dit weten aan uw club zodanig dat uw kandidatuur kan doorgegeven worden aan de Koninklijke

Belgische Roeibond. 

Titel 'Coolste Sportclub' ligt weer voor het rapen

In september gaat Sport

Vlaanderen opnieuw op zoek naar de coolste

sportclub van Vlaanderen. Zij doen dat in

de Maand van de Sportclub, die ze samen met

de VSF en het ISB organiseren. Sport

Vlaanderen vraagt alle sportclubs om hun

deuren open te gooien voor het publiek. Voor

de lokale organisatie rekenen ze op de

medewerking van de sportdiensten. En ook

schoolkinderen vragen ze opnieuw om hun

‘sportclub naar school’ te brengen. 

Lees meer

Schaduw. T-Shirt. Zonnecrème. En het loopt gesmeerd!

Met deze leuze wil Sport Vlaanderen ouders

en sportorganisaties ertoe aanzetten om

sportende kinderen te beschermen tegen

zonnebrand: met schaduw, T-shirt en

zonnecrème. Want als de huid van jonge

kindjes verbrandt, hebben ze voor de rest van

hun leven een verhoogd risico op huidkanker.

Ontdek op de website de #smeerem-

campagne, met ondersteunende flyers, tips,

promotiemateriaal én een fotowedstrijd.

Lees meer

IN MEMORIAM

Op maandag 3 juni 2019 vernamen we met

droefheid het overlijden van Denise Lambert

- De Schouwer. Denise was jarenlang als

medewerkster actief op bijna alle

https://youtu.be/h_I8XK-R7TQ
https://www.sport.vlaanderen/sportersbelevenmeer/voor-club-of-sportdienst/maand-van-de-sportclub/?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=nieuwsbriefjuni2019&utm_content=lees+meer
https://www.sport.vlaanderen/smeerem?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=nieuwsbriefjuni2019&utm_content=lees+meer


roeievenementen. Onze gedachten zijn bij

haar rouwende familie en vrienden.

BESTUURSNIEUWS

Nieuwe wetgeving cateringmateriaal

Vanaf 2020 zal het op alle evenementen - dus ook bij sportwedstrijden - verboden zijn om

drank te serveren in wegwerpbekertjes, blikjes of petflesjes. Frisdrank zal je moeten aankopen in

glazen retourflessen of tappen via een postmixsysteem en aan de consument serveren in

herbruikbare bekers. Hetzelfde geldt voor bieren: enkel nog uit vaten of glazen retourflessen en

schenken in herbruikbare bekers.

Lees meer

Bron: Dynamo Project

Verenigingswerk: hoe en wanneer geef je de prestaties in de online

tool in?

Sportclubs die met verenigingswerkers werken, moeten in principe maandelijks de prestaties van

hun verenigingswerkers in de online tool via bijklussen.be ingeven.

Lees meer

Bron: Dynamo Project

Denk je tijdig aan je aangifte rechtspersonenbelasting?

Het indienen van een aangifte in de rechtspersonenbelasting is een strikt wettelijke

verplichting. Ook wanneer je vzw niks moet betalen zal er een aangifte moeten ingediend

worden.

Lees meer

Bron: Dynamo Project

Welke gegevens moet je als vzw zeker vermelden per 1/01/2020?

Artikel 2:20 van de WVV verplicht rechtspersonen om op alle akten, facturen, aankondigingen,

bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm,

een aantal gegevens te vermelden.

https://www.dynamoproject.be/nieuws/nieuwe-wetgeving-cateringmateriaal
https://vlaamsesportfederatie.us6.list-manage.com/track/click?u=847a07d7adadd74d733c81099&id=c20c36add1&e=eed92c1038
https://www.dynamoproject.be/nieuws/denk-je-tijdig-aan-je-aangifte-rechtspersonenbelasting


Lees meer

Bron: Dynamo Project

WIST JE DAT ...

… Louis Toussaint en Jules Tuerlinckx gehuldigd zijn als beste jongere en beste sporter met

een beperking van de provincie Namen? (foto's van Vincent Massaux)

… Louis Toussaint een 10e plaats behaalde op de tweede wereldbeker in Poznan?

… Gwenda Stevens en Dominique Monami het onderwerp ‘Women and sport’ op de agenda

zetten bij het BOIC?

… Lieven Malisse (KBRugge) als kamprechter actief is tijdens WCIII in Rotterdam?

… Gwenda Stevens aan de slag gaat als kamprechter tijdens het WK U23 in Sarasota?

… de LM2x en PR1M1x een roeistage afwerken op het meer van Varese van 1-20 augustus?

… Patrick Rombout juryvoorzitter is tijdens het WK junioren in Tokyo en het WK senioren in

Linz?

… de Roei Awards doorgaan op vrijdag 29 november 2019?

… de Olympische roeibaan in Tokyo officieel werd geopend?

… de Van Durme brothers en Carl Plasschaert in volle voorbereiding zitten van hun Talisker

Whisky Atlantic Challenge?

… The OAR 32 atleten van het Nieuw-Zeelandse nationale roeiteam te gast krijgt in hun

nieuwe accommodatie?

… er in juli geen nieuwsbrief zal verstuurd worden? We wensen iedereen een mooie zomer toe!

… het VRL kantoor gesloten is van donderdag 15 tot en met zondag 18 augustus?

De medewerkers van de Vlaamse Roeiliga kunnen op verplaatsing zijn. Het is

aangewezen om vooraf even telefonisch contact op te nemen met de VRL teneinde

niet voor gesloten deuren te staan.

https://www.dynamoproject.be/faq/wvv-welke-gegevens-moet-je-als-vzw-zeker-vermelden-vanaf-1-januari-2020


10-14/07/2019

Entre Deux Rivières (Nantes, FRA)

12-14/07/2019

WC III Rotterdam

16/07/2019

Raad van Bestuur VRL

20-27/07/2019

Randonnée citadelles Sedan-Namur (RCNSM)

24-28/07/2019

WK U23 Sarasota

2-4/08/2019

Coupe de la Jeunesse Corgeno

7-11/08/2019

WK junioren Tokyo

10/08/2019

Zeeroeifestival

10-12/08/2019

WK University Rowing (Shangai, CHN)

24/08/2019

Golden River tocht (VVR)

24/08/2019

Afvaart Félicien Rops (RCNSM)

25/08/2019

1000m van luik (RCAE)

25/08-01/09/2019

Wereldkampioenschap Linz

30-31/08/2019

Afvaart van de Cher (Larçay, FRA)

31/08/2019

150 jaar KRB – Bruges Challenge Cup – KRB

Duathlon

Kalender

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

Internationale regatta KRSG - 11 en 12 mei 2019

In Gent vond tijdens het weekend van 11 en

12 mei de 100e editie van de

internationale regatta van K.R. Sport

Gent plaats. 965 roeiers namen deel aan

deze feesteditie in 1.064 boten.  
Klik hier voor de resultaten

Nationale testdagen  voor 13-16 jarigen - 15 en 22 mei 2019

De VRL en LFA organiseerden 2

talentennamiddagen: op

woensdagnamiddag 15 mei werden de testjes

afgenomen in Gent en op woensdag 22 mei

in Hazewinkel. Er namen 59 enthousiaste

roeiertjes (45 jongens en 14 meisjes) deel. 

De roeiers werden gemeten, gewogen, getest

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://static.twizzit.com/public/v2/media/8/5cd92c1988525.pdf
https://static.twizzit.com/public/v2/media/8/5cd92c1988525.pdf
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op lenigheid, kracht, explosiviteit, snelheid en

ergometerroeien. De testdag werd afgesloten

met een 12’ durende coopertest.

Dankzij de hulp van de vele aanwezige

coaches konden alle testen vlot afgenomen

worden via een doorschuifsysteem voor de 7

verschillende groepen. 

Er werden een aantal knappe resultaten

geboekt. Het doel van deze testdag was om

een gedetailleerd beeld te verkrijgen van

onze volledige populatie 14-16 jarige

roeiers. Dit is tevens een verplichte opdracht

van Sport Vlaanderen. 

Bedankt aan alle clubs, roeiers en coaches

voor hun aanwezigheid en inzet!

Tussenstand Beker van België en Allroundcriterium

Hierbij de tussenstand van de Beker van België en het Allroundcriterium.

TOPSPORT

EK Senioren Luzern - 31 mei tot 2 juni 2019

Niels Van Zandweghe en Tim Brys

behalen een bronzen medaille op het EK

roeien in Luzern! 

In een spannende wedstrijd die iedereen tot

het uiterste drijft, sprinten de Duitsers naar

de overwinning voor de Italianen en de

Belgen. De LM2x op een 3de plaats in

6:15.51. De top 3 finishen binnen de 3

seconden.

Pierre De Loof miste 16 honderdsten voor

een plaats in de halve finale en roeide zo

de C-finale, hij finishte als zesde in 7.11.41.

Polen won deze finale in 7.00.14. 

EK Junioren Essen - 18 en 19 mei 2019

https://static.twizzit.com/public/v2/media/8/5cf4bb6dcc901.xlsx
https://static.twizzit.com/public/v2/media/8/5cf4bb4d373ef.xlsx


België vaardigde 3 boten af voor het EK

junioren te Essen. Tristan

Vandenbussche nam deel in skiff en

veroverde er de gouden medaille! 

Hij finishte in 6.56.60 voor de Wit-Rus Ivan

Brynza en de Zwitser Tim Roth.

De JM2- met Florian Chalmet en Henri

Steyaert eindigde 5de met een tijd van

6.51.63.   

Jeanne Lenom en Caitlin Govaert gingen

als 4de over de eindmeet in de A finale van

de JW2x in 7.14.89.

World Cup I Plovdiv - 10 tot 12 mei 2019

België selecteerde twee boten voor de eerste

wereldbeker van het seizoen: Pierre De

Loof in skiff en Tim Brys-Niels Van

Zandweghe in LM2x. De LM2x veroverde

het goud! Ze wonnen met een bootlengte

voorsprong in 6.40.40. Polen werd tweede,

Portugal derde.

Skiffeur Pierre De Loof wordt knap vierde.

Hij finishte in 7.40.45. De Kroaat Damir

Martin won de A-finale in 7.26.90.

Internationale regatta Duisburg - 11 en 12 mei 2019

De groep U23 roeiers nam tijdens het

weekend van 10-12 mei deel aan de

Internationale Wedau Regatta te

Duisburg. Ruben Claeys nam deel in skiff.

Hij won zijn heat maar gaf forfait voor de A-



finale wegens een blessure. Tom De Borger

roeide op zaterdag in skiff waar hij 5de werd

in de A-finale. Op zondag roeide hij met

Gaston Mercier in 2x, ze werden 3de in de

B-finale. Marlon Colpaert en Tibo Vyvey

roeiden in 2x. Op zaterdag werden ze 2e in de

B-finale, op zondag werden ze 5de in de A-

finale. 
 

RECREATIE

Toertocht VRL - 8 juni 2019

De jaarlijkse toertocht van de Vlaamse

Roeiliga gaat door in West-Vlaanderen op

8 juni 2019. We varen op de IJzer en de Lo-

vaart van Roesbrugge tot in Veurne. Met

meer dan 100 deelnemers een top editie!

Zomerregatta - 23 juni 2019

In Hazewinkel organiseren we naar

jaarlijkse gewoonte de zomerregatta. Een

laagdrempelige wedstrijd voor recreanten,

masters en studenten. De wedstrijd gaat

over 4 km met keerpunt. Mixed ploegen,

verschillende leeftijden, verschillende

aantallen per boot roeien met een

handicap tegen elkaar in dezelfde

competitie. Nadien wordt gezellig

verbroederd op het terras. Inschrijven en info

via brand.breyne@vlaamse-roeiliga.be.

Save the date - 10 augustus 2019 

De Vlaamse Roeiliga organiseert in

mailto:brand.breyne@vlaamse-roeiliga.be


samenwerking met C-Row op zaterdag

10 augustus in de Windhaan in De Haan

voor de 2e maal het zeeroeifestival. Het

avontuurlijke en laagdrempelige

zeeroeien wordt er aangeboden aan alle

roeiers en niet-roeiers die een initiatie of

een meer doorgedreven zeeroei ervaring

wensen. Deze leuke roei activiteit zou

binnenkort zomaar een aanvulling kunnen

worden op de Olympische Spelen. Reden

genoeg dus om op een zomerse dag af te

zakken naar de kust!

STUDENTENROEIEN

PXL wint de 8+ op de Hasselt Student Regatta - 8 mei 2019

Op de Hasselt Studenten Regatta op woensdag 8/05 roeide het PXL Roeiteam net zoals de

voorbije jaren naar de overwinning in de 8-riem. Het won de wedstrijd op het Albertkanaal

onder de tuikabelbrug voor het UHasselt Roeiteam en UC Leuven Limburg.  
In skiff was de overwinning in Hasselt voor Ward Lemmelijn van PXL Hogeschool, die won

voor Ruben D'Haen van UHasselt en Joris Giel van UCLL. 

Bij de dubbels kon UC Leuven-Limburg Roeiteam de overwinning meenemen voor PXL

Roeiteam en Roeiteam UHasselt.  

Proficiat aan alle roeiers!

OPLEIDING EN BIJSCHOLING

EHBO initiatie - 8 en 15 mei 2019

KRCG en Sport Vlaanderen Willebroek ontving

op 8 en 15 mei 2 groepen roeiers voor een

EHBO bijscholing. In totaal 30 roeiers

schoolden zich bij en oefenden de



reanimatietechnieken en gebruik van de

automatische elektronische defibrillator

(AED).

Bij navraag was de AED van Sport Vlaanderen

Willebroek in herstel (batterij) en ging

eerstdaags opnieuw operationeel zijn. 

 

Goed om weten dat deze attent gemonitord

worden, en iedereen deze weet hangen, ook

in de buurt van jouw roeiclub.

Initiatorcursus Roeien - 2019

In oktober 2019 start in Gent 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. 
Inschrijven kan hier.

Trainer B Roeien 2019

De cursus trainer B roeien zal van start gaan

op zaterdag 5 oktober 2019. Het

lessenrooster zal binnenkort bekend

gemaakt worden. Voordat het sportspecifieke

gedeelte kan gevolgd worden, moeten de

cursisten geslaagd zijn voor het algemeen

gedeelte van instructeur B en trainer B,

https://www.sport.vlaanderen/VTS-opleiding?activiteitId=71961&opleidingId=1113#


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

 
Datum Thema Docent Locatie

03/06/2019 Gezonde sportvoeding Rector Karolien Willebroek

06/06/2019 Sportvoeding voor teamsporten Devriendt Gino Gent

11/06/2019 Sportvoeding voor teamsporten Rector Karolien Tienen

17/06/2019 Introductie: Coach met de M-factor Masschelein Inge Brugge

17/06/2019 Sportbegeleiding op maat Autrique Betty Beerschot

18/06/2019 Objectieve bewegingsanalyse Huts Kristof Tienen

24/06/2019 Stretching. Wat? Hoe? Waarom? Wanneer?
Van De Steene

Fabienne
Gent

CLUBNIEUWS

Scholenproject ergometerroeien 2019-2020

Vanaf september starten de scholen hun volgend academiejaar. Een ideale manier om de

schoolgaande jeugd met het roeien in aanraking te brengen is deel te nemen aan het

scholenproject ergometerroeien. Doorheen het academiejaar zijn er periodes van 2 of 3 weken

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=75837#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=76364#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=76365#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=77947#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=78541#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=76890#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=77968#


waarbij er 8 ergometers gehuurd kunnen worden. Deze kunnen op de school of op een centrale

plaats gezet worden, waarna de schoolgaande jeugd ook op de club op bezoek komt voor een

eventuele initiatie op het water. 

Een succesvolle formule die bijvoorbeeld bij The Oar voor heel wat ledenwerving zorgde. Wenst

uw club ook samen te werken met een school in de buurt, neem dan contact hierover op via

brand.breyne@vlaamse-roeiliga.be.

BESTUURSNIEUWS

Bijscholing nieuwe wetgeving vzw's

De Vlaamse Roeiliga organiseert op dinsdag 25 juni om 19u in het Huis van de Sport te

Gent een bijscholing rond de relevante vzw-wetgeving voor sportclubs. Op 28 februari 2019

werd namelijk het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen goedgekeurd in het Parlement. Met

ingang van 1 mei 2019 zullen nieuwe vzw’s meteen onder de nieuwe wetgeving vallen. Bestaande

vzw’s hebben langer de tijd om zich in regel te stellen. Het opmaken of aanpassen van de

statuten, het op de hoogte zijn van nieuwe regels rond bestuurdersaansprakelijkheid en de

uitbreiding van een ‘vereniging zonder winstoogmerk’ naar een ‘vereniging zonder winstuitkering’

zijn enkele redenen waarom deze bijscholing een must is voor bestuurders van een

(sport)vzw. 

Deze bijscholing wordt gegeven door Lut Wille, advocaat en lid van KRB. 

Inschrijven kan via mail naar lien.vandevelde@vlaamse-roeiliga.be met de melding van het

aantal personen.

Modelstatuten WVV beschikbaar

Met de inwerkingtreding van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) hadden de

modelstatuten van het Dynamo Project een update nodig. Ze zijn aangepast en staan

beschikbaar voor jullie. 

Lees meer 

Bron: Dynamo Project

Ontwerp jouw affiches, flyers, FB-berichtjes, ... gratis met Canva!

Ook geen grafisch talent? Maar moet er af en toe wel een affiche, flyer, social media berichtje,

... ontworpen worden binnen jouw club? Geen probleem! 

Met de online tool Canva kun je heel gemakkelijk en gratis (!) professionele afbeeldingen

en sjablonen voor presentaties, websites en sociale media maken. Eenvoudiger kan niet en zeker

het proberen waard! 

Lees meer 
Bron: Dynamo Project

mailto:brand.breyne@vlaamse-roeiliga.be
mailto:lien.vandevelde@vlaamse-roeiliga.be?subject=Bijscholing%20nieuwe%20wetgeving%20vzw%27s
https://www.dynamoproject.be/nieuws/nieuwe-modelstatuten-aangepast-aan-wvv
https://www.canva.com/
https://www.dynamoproject.be/nieuws/gezocht-tweede-groep-pilootclubs-voor-clubgrade


Een student in jouw sportclub?

Kom je soms handen tekort binnen jouw sportclub? Of schuif je projecten op de lange baan

wegens te weinig tijd? Dan kan een student misschien helpen. Neem een kijkje in de VSF-gidsen

"stagestudenten" en "eindwerken" om vlot een match te vinden. 
Bron: Dynamo Project

WIST JE DAT ...

…de Belgian lightweight double uiteindelijk toch gehuldigd werd door Sport Vlaanderen op 1

mei 2019 voor hun bronzen medaille op het WK 2018? 

  

… de persconferentie samen met VKKF niet onopgemerkt voorbij is gegaan door verschillende

media? 

  

… Carl Plasschaert van The OAR op 25 mei op Radio 2 was om zijn roeiuitdaging The Atlantic

Journey uit de doeken te doe? 

  

… Sporza een mooi interview lanceerde over vader en zoon De Loof? Je kan dit hier

herbeluisteren. 

  

…  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! 

  

… kamprechter Tim Sautois België vertegenwoordigde op het EK junioren in Essen en dat

Peter Van Belle kamprechter was op het EK senioren in Luzern? 

  

… de boten voor het WK U23 in Sarasota en voor het WK junioren in Tokyo eerstdaags

moeten vertrekken om deze tijdig per schip ter plaatse te krijgen?

De medewerkers van de Vlaamse Roeiliga kunnen op verplaatsing zijn. Het is

aangewezen om vooraf even telefonisch contact op te nemen met de VRL teneinde

niet voor gesloten deuren te staan.

08/06/2019 

VRL Toertocht 

09/06/2019 

Vogalonga toertocht (Venetië) 

15/06/2019 

Kalender

https://vlaamsesportfederatie.us6.list-manage.com/track/click?u=847a07d7adadd74d733c81099&id=8b746fbfa5&e=eed92c1038
https://vlaamsesportfederatie.us6.list-manage.com/track/click?u=847a07d7adadd74d733c81099&id=6f83a02aa8&e=eed92c1038
https://sporza.be/nl/2019/05/20/vader-en-zoon-de-loof/


Dauw zeeroeitocht (C-Row) 

16/06/2019 

Hel van Vlaanderen (C-row) 

21-23/06/2019 

World Cup II Poznan 

22/06/2019 

Handicap de Visé – CNV 

22-23/06/2019 

Testweekend Nationaal Team 

23/06/2019 

TRT jeugdtriathlon 

23/06/2019 

VRL Zomer Regatta 

29/06/2019 

GRS doortocht door Gent
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COMPETITIE

BK Korte boten - 27 en 28 april 2019

Op zaterdag 27 en zondag 28 april vond

het Belgisch Kampioenschap Korte Boten

plaats in Sport Vlaanderen Willebroek. Er

werden mooie wedstrijden geroeid, al waren

de weersomstandigheden niet zo optimaal. 

In het totaal waren er 20 te verdelen titels.

KR Sport Gent was de overwinnaar van het

weekend en ging naar huis met 7 gouden

plakken. De Gentse RS won er 4, UN

Brussel 3, KRNS Oostende 2 en KR Club

Gent/RCNSM/Brugse TR/KR Brugge 1.

Proficiat aan alle roeiers!  

Lees meer

Internationale regatta Gentse RS - 13 en 14 april 2019

Tijdens het weekend van 13 en 14 april

vond op de Gentse Watersportbaan de

voorjaarsregatta van de Gentse Roei- en

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
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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=108296&lg=2
Administrator
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Sportvereniging plaats. Het werd een

geslaagde editie voor de Gentse club, met een

opkomst van 994 roeiers in 1.051 boten.

Gedurende de regatta werden een aantal

ploegen uitgetest in functie van het vormen

van het nationaal team. 

Lees meer

Nationale testdagen  voor 13-16 jarigen - 15 en 22 mei 2019

De VRL en LFA organiseren op woensdag 15

mei en 22 mei de jaarlijkse testdag voor 13-

16 jarigen. Op 15 mei zullen de testen

afgenomen worden in Gent, op 22 mei in

Hazewinkel . Je kan kiezen op welke locatie

en datum je liefst inschrijft. Doelgroep zijn

roeiers en roeisters geboren in 2003 – 2004 –

2005 – 2006. 

Inschrijven voor deze testen kan via deze

link: klik hier.

TOPSPORT

Memorial Paola d'Aloja Piediluco - 13 en 14 april 2019

Het Belgisch nationaal team keert met 4

zilveren medailles huiswaarts van de

Memorial Paola d’Aloja in het Italiaanse

Piediluco. Zowel de lichte dubbeltwee met

Brys (KR Club Gent)-Van Zandweghe

(Brugse TR) als junior skiffeur Tristan

Vandenbussche (Brugse TR) wonnen beide

dagen de zilveren medaille.  
Lees meer

http://www.vlaamse-roeiliga.be/?oid=10&pid=792&aid=107659&lg=2
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWneYKTtMSAge4WDkUhREM37nPvHtnh2Lwjjdm9QSnF4lO2A/viewform
http://www.vlaamse-roeiliga.be/?oid=10&pid=792&aid=107648&lg=2


Time Trials - 6 en 7 april 2019

Tijdens het weekend van 6 en 7 april vonden

in Sport Vlaanderen Willebroek de nationale

selectietesten voor het roeien plaats. De

roeiers dienden 3 gelijkaardige parcours van

2.000m af te leggen, verspreid over het hele

weekend. De weersomstandigheden waren

uitstekend en er werden mooie prestaties

bijeen geroeid. De winnaars:

JM 18: Florian Chalmet (2 wedstrijden) en

Henri Steyaert (1 wedstrijd) 

JW 18: Jeanne Lenom 

M1x: Pierre De Loof 

LM2x: Tim Brys (2 wedstrijden) en Niels Van

Zandweghe (1 wedstrijd) 

JM 16: Loïc Peters (2 wedstrijden) en Aaron

Andries (1 wedstrijd) 

JW 16: Astrid Van Roy

Atleten en selectiecriteria Olympische Spelen 2020

Op vrijdag 3 mei werden de atleten en

selectiecriteria richting Tokyo 2020

bekend gemaakt.  

De dubbel lichtgewicht met Tim Brys en

Niels Van Zandweghe zal trachten reeds dit

jaar de selectie op zak te hebben. Ook Pierre

De Loof gaat in skiff de uitdaging aan om

volgend jaar in Tokyo te kunnen starten.  
Lees meer

Olympische kalender Tokyo 2020

Neem uw agenda 2020 ter hand en noteer

nu alvast de datums waarop uw favoriete

Team Belgium atleten zullen aantreden!

Het organisatiecomité voor Tokio 2020

maakte immers het gedetailleerde

wedstrijdschema bekend voor de

Olympische Spelen van volgend jaar: klik

hier. 

Tussen 24 juli en 9 augustus 2020 worden in

http://www.vlaamse-roeiliga.be/?oid=10&pid=792&aid=108645&lg=2
https://tokyo2020.org/en/games/schedule/olympic/


Tokio een recordaantal van 33 sport- en 339

disciplines georganiseerd. 

Roeien en boogschieten vinden plaats op de

dag van de openingsceremonie: 24 juli

2020.

RECREATIE

Toertocht VRL - 8 juni 2019

De jaarlijkse toertocht van de Vlaamse

Roeiliga gaat dit jaar door in West-

Vlaanderen. We varen op de IJzer en de Lo-

vaart van Roesbrugge tot in Veurne.

De middagstop aan het mout-& brouwhuis De

Snoek in Alveringem sterkt de innerlijke mens

voor de rest van de tocht richting Veurne

wordt aangevangen. Deelnameprijs is €30

(incl. ontbijt en middagmaal). Meer info en

inschrijven via brand.breyne@vlaamse-

roeiliga.be.

Zomerregatta - 23 juni 2019

Nu de zon zich al iets meer laat zien denken

we meteen aan de zomer. In Hazewinkel

organiseren we naar jaarlijkse gewoonte de

zomerregatta. Een laagdrempelige

wedstrijd voor recreanten, masters en

studenten. De wedstrijd gaat over 4 km met

mailto:brand.breyne@vlaamse-roeiliga.be


keerpunt. Mixed ploegen, verschillende

leeftijden, verschillende aantallen per boot

roeien met een handicap tegen elkaar in

dezelfde competitie. Nadien wordt gezellig

verbroederd op het terras. Inschrijven en info

via brand.breyne@vlaamse-roeiliga.be.

STUDENTENROEIEN

Hasselt Student Regatta - 28 april en 8 mei 2019

Op zondag 28 april ging in Hasselt de pré-regatta van de Hasselt Student Regatta door. Bij

de 8+ won UC Leuven Limburg en mag als eerste de baan kiezen voor de regatta. Het belooft weer

een spannende editie van de Hasselt Student Regatta te worden op woensdag 8 mei op het

Albertkanaal aan de tuikabelbrug. Naast de 8+ boten zijn er wedstrijden in skiffs en dubbels, deze

werden in de Pré-regatta gewonnen door PXL Hogeschool en UC Leuven Limburg respectievelijk.

Op de brug zelf is er naar goede gewoonte een gezellige drukte met drank en eetstandjes en

achteraf een grote fuif. Kan PXL voor de vierde keer na elkaar de grote beker in ontvangst

nemen, of springt een andere hoger onderwijsinstelling eindelijk eens naar het hoogste schavot?

OPLEIDING EN BIJSCHOLING

EHBO initiatie - 8 en 15 mei 2019

Stel dat er straks iemand van je roeiclub of

gezin iets overkomt. Weet je dan hoe je moet

reageren? Kan je eerste hulp toedienen bij

een verstuiking, een brandwonde, verdrinking

of hartfalen?  

De Vlaamse Roeiliga organiseert 2 EHBO

initiaties of opfrissessies. 

Woensdagavond 8/05/2019 van 19 - 22u

(Clubhuis KRCG - Gent)

mailto:brand.breyne@vlaamse-roeiliga.be


Woensdagavond 15/05/2019 van 19 -

22u (Sport Vlaanderen te Willebroek -

Hazewinkel)

Deze sessies zijn gratis, gelieve vooraf in te schrijven via brand.breyne@vlaamse-roeiliga.be. 

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

Initiatorcursus Roeien - 2019

De volgende initiatorcursus roeien zal plaatsvinden in Gent en start begin oktober. Van zodra

de planning gemaakt is wordt deze gecommuniceerd via de website.

Trainer B Roeien 2019

De cursus trainer B roeien zal van start gaan

op zaterdag 5 oktober 2019. Het

lessenrooster zal binnenkort bekend

gemaakt 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

https://www.sport.vlaanderen/VTS-opleiding?activiteitId=64479&opleidingId=1114
https://login.twizzit.com/public/v2/media/8/5a588a999cd3d.pdf


kwaliteitsvolle bijscholingen in Vlaanderen.  

Lees meer

 
Datum Thema Docent Locatie

06/05/2019 Trainers zeggen neen tegen doping Cooman Hans Oordegem

08/05/2019
Van SWOT analyse tot fysiek jaarplan (recreatieve

sportbegeleider)
Deckx Stefan Hasselt

13/05/2019
Van SWOT analyse tot fysiek jaarplan (competitieve

sportbegeleider)
Deckx Stefan Herentals

15/05/2019
Hoe ga ik als trainer aan de slag met kleine wondjes en

kwetsuren?

Van Assche

Werner
Tienen

15/05/2019 Get fit 2 sport: oefeningen ifv blessurepreventie Galle Samuel Gent

18/05/2019 Omgaan met G-sporters Van Besien Debbie Gent

23/05/2019
Polarized Training: polariseringsmodel voor

uithoudingssporten

Van

Schuylenbergh

Reinout

Herentals

29/05/2019
Krachttraining als prikkel voor beter bewegen op latere

leeftijd
Hofkens Beate Herentals

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.

Watersportdag Hazewinkel - 25 mei 2019

De ganse maand mei zijn er acties van de

Watersportdag, en op 25 mei is er de grote

finale in Sport Vlaanderen Willebroek –

Hazewinkel. Naast roeien is er kajak,

waterski, zeilen, windsurf, SUP en is er een

gans belevingsdorp opgezet door Decathlon.  

Promotiemateriaal kan besteld worden via

de Vlaamse Roeiliga of Wind en Watersport

Vlaanderen: klik hier. 

Alle initiatieven kun je ontdekken op

www.watersportdag.be
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https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=77833#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=75836#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=77872#
https://drive.google.com/drive/folders/1R_YqcHcPXIlujGxqU78DtAzwuG8uhSyJ
http://www.watersportdag.be/


Overlijden Roland Deneubourg

Met grote droefheid melden wij het overlijden van Roland Deneubourg, mede-oprichter van de

Gentse Roei- en Sportverenging. Wij wensen de familie en vrienden veel sterkte en bedanken

Roland voor zijn decennia lange inzet voor de Gentse RS.

BESTUURSNIEUWS

Wanneer treed nieuw wetboek vennootschappen en verenigingen in

werking?

Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) treedt in werking op 1 mei

2019. Volgende overgangstermijnen zijn voorzien:

Nieuwe vzw’s worden vanaf 1 mei 2019 opgericht volgens de nieuwe wetgeving.

Een statutenwijziging tussen 1 mei 2019 en 1 januari 2020 biedt de keuze om de statuten

al aan te passen aan de nieuwe wetgeving of hier nog mee te wachten.

Bestaande vzw’s die een statutenwijziging doen moeten vanaf 1 januari 2020 verplicht hun

statuten conform de nieuwe wetgeving aanpassen.

Indien er niets neergelegd moet worden treden de dwingende bepalingen van de wetgeving

automatisch in werking op 1 januari 2020 (ook al zijn de statuten niet gewijzigd).

Uiterlijk op 1 januari 2024 moeten de statuten van alle vzw’s aangepast zijn.

Lees meer 
Bron: Dynamo Sport

WIST JE DAT ...

https://www.dynamoproject.be/faq/wvv-wanneer-treedt-de-vernieuwde-vzw-wetgeving-in-werking


… onze oudste roeier met een A licentie geboren is in 1941 en dus 78 jaar is? 

 

… Tristan Vandenbussche in de boot van Hannes Obreno roeit? 

 

… Oxford met Augustin Wambersie helaas het onderspit moest tegenover Cambridge in The

Oxford Boat Race? 

 

… er heel wat roeiclubs een leuke paasstage achter de rug hebben? 

 

… het nationaal team gekleed zal worden door het Australische merk 776BC die alsook het

Australische nationale team ondersteunt? 
 
… de VRL Roei Awards zullen plaatsvinden op vrijdag 29/11/2019 en dat iedereen van harte

welkom is? 

 

… de Engelsman Lee Spencer de Atlantische oceaan over roeide in een nieuw record? Hij

deed het in 60 dagen en is daarmee de snelste solo roeier, alsook de eerste persoon met een

handicap, hij heeft namelijk een geamputeerd been.

De medewerkers van de Vlaamse Roeiliga kunnen op verplaatsing zijn. Het is

aangewezen om vooraf even telefonisch contact op te nemen met de VRL teneinde

niet voor gesloten deuren te staan.

04/05/2019 

Duathlon KRCG 

05/05/2019 

Internationale handicap van de Maas RSNM 

08/05/2019 

Hasselt Student Regatta 

10-12/05/2019 

World Cup I Plovdiv 

11-12/05/2019 

Internationale Regatta KRSG 

11-12/05/2019 

Internationale regatta Duisburg 

12/05/2019 

Randonnée Des Nénuphars, St. Omer FRA 

15/05/2019 

Testdag 14-16 jarigen  

15/05/2019 

Raad van Bestuur (HvdS Gent) 

Kalender



18-19/05/2019 

EK junioren Essen 

18-19/05/2019 

Para-Rowing Regatta Gavirate 

20/05/2018 

Maubray Regatta RCNT 

22/05/2019 

Testdag 14-16 jarigen  

25/05/2019  

Triathlon Gentse RS 

25/05/2019  

Watersportdag 

26/05/2019 

Boucle de Liège UNL 

31/05-2/06/2019 

EK Senioren Lucerne
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Bedankt Guy Haaze!

Guy Haaze heeft zijn mandaat als voorzitter

van de Vlaamse Roeiliga niet meer verlengd. 
We wensen hem van harte te danken voor de

jarenlange inzet voor het roeien. 

Guy begon in 2011 als bestuurder in de

functie van secretaris om in 2013 door te

groeien naar voorzitter gecombineerd met

de functie als penningmeester. Vanaf 2017

kon hij zich volledig toespitsen op het

voorzitterschap. 

Guy Haaze stippelde een mooi beleid uit voor

onze federatie en we hopen dat we daar nog

lang de vruchten van mogen plukken. 

Dank je wel Guy, we komen je zeker nog

eens tegen langs het water!

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://topindesport.be/acties/#step5
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Nieuwe Raad van Bestuur

De vergadering van de Raad van Bestuur van

27/03/2019 heeft de heer Hubert De Witte

verkozen tot voorzitter van de Raad van

Bestuur van de Vlaamse Roeiliga vzw. 

Hubert zetelt sinds 2017 in onze Raad van Bestuur

als penningmeester. Hij werd begin dit jaar ook

verkozen tot voorzitter van de Koninklijke

Roeivereniging Brugge. 

 

Tijdens dezelfde zitting werd de heer Vincent

Pauwels aangesteld als penningmeester. 

 

De functies van de overige leden van de Raad van

Bestuur blijven ongewijzigd.

COMPETITIE

Pontonjongens en -meisjes gezocht!

Wil jij graag toproeiers aan het werk zien

en jouw steentje bijdragen? Geef je dan

snel op als pontonjongen of -meisje op

zaterdag 6 en/of zondagochtend 7

april want dan vinden de time trials plaats

in Hazewinkel.  

Stuur snel een mailtje naar

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


celine.pieters@vlaamse-roeiliga.be. 

We voorzien een leuke attentie voor jullie!

Nationale testdagen  voor 13-16 jarigen - 15 en 22 mei 2019

De VRL en LFA organiseren op woensdag 15

mei en 22 mei de jaarlijkse testdag voor 13-

16 jarigen. Op 15 mei zullen de testen

afgenomen worden in Gent, op 22 mei in

Hazewinkel . Je kan kiezen op welke locatie

en datum je liefst inschrijft. Doelgroep zijn

roeiers en roeisters geboren in 2003 – 2004 –

2005 – 2006. 

Inschrijven voor deze testen kan via

info@vlaamse-roeiliga.be met vermelding

van naam, voornaam, geboortejaar, club en

e-mailadres en de dag dat je wenst in te

schrijven.

TOPSPORT

Nationaal team op stage in Le Temple-sur-Lot

Afgelopen maand ging het nationaal team

14 dagen op stage. De eerste 3 dagen

werden afgewerkt in Hazewinkel waarna ze

doorreisden naar het Franse

topsportcentrum La Base in Le Temple-

sur-Lot. Onder begeleiding van technisch

directeur Dominique Basset en coaches Dirk

Crois, Frans Claes en Rudy de Coninck

werkten de atleten een zwaar programma af.

’s Morgens voor het ontbijt werd er steeds 30

min gelopen waarna er in skiffs, dubbels en

vieren wekelijks meer dan 215 km

geroeid werd. Naast de roeitrainingen

werkten de atleten ook een viertal

krachttrainingen af. Leuk weetje: voor het

eerst gingen er ook junioren-lijstroeiers mee

op de winterstage! Op dat moment vond er

ook een nationale stage plaats tijdens de

krokusvakantie in Hazewinkel voor junioren.

mailto:celine.pieters@vlaamse-roeiliga.be
mailto:celine.pieters@vlaamse-roeiliga.be


RECREATIE

Toertocht VRL - 8 juni 2019

De jaarlijkse toertocht van de Vlaamse

Roeiliga gaat dit jaar door in West-

Vlaanderen. We varen op de IJzer en de Lo-

vaart van Roesbrugge tot in Veurne.

De middagstop aan het mout-& brouwhuis De

Snoek in Alveringem sterkt de innerlijke mens

voor de rest van de tocht richting Veurne

wordt aangevangen. Deelnameprijs is €30

(incl. ontbijt en middagmaal). Meer info en

inschrijven via brand.breyne@vlaamse-

roeiliga.be.

Zomerregatta - 23 juni 2019

Nu de zon zich al iets meer laat zien denken

we meteen aan de zomer. In Hazewinkel

organiseren we naar jaarlijkse gewoonte de

zomerregatta. Een laagdrempelige

wedstrijd voor recreanten, masters en

studenten. De wedstrijd gaat over 4 km met

keerpunt. Mixed ploegen, verschillende

leeftijden, verschillende aantallen per boot

roeien met een handicap tegen elkaar in

dezelfde competitie. Nadien wordt gezellig

verbroederd op het terras. Inschrijven en info

via brand.breyne@vlaamse-roeiliga.be.

OPLEIDING EN BIJSCHOLING

EHBO initiatie - 8 en 15 mei 2019

Stel dat er straks iemand van je roeiclub of

gezin iets overkomt. Weet je dan hoe je moet

reageren? Kan je eerste hulp toedienen bij

een verstuiking, een brandwonde, verdrinking

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


of hartfalen?  

De Vlaamse Roeiliga organiseert 2 EHBO

initiaties of opfrissessies. 

Woensdagavond 8/05/2019 van 19 - 22u

(Huis van de Sport te Gent)

Woensdagavond 15/05/2019 van 19 - 22u

(Sport Vlaanderen te Willebroek -

Hazewinkel)

Deze sessies zijn gratis, gelieve vooraf in te schrijven via brand.breyne@vlaamse-roeiliga.be. 

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

Initiatorcursus Roeien - 2019

De volgende initiatorcursus roeien zal plaatsvinden in Gent en start begin oktober. Van zodra

de planning gemaakt is wordt deze gecommuniceerd via de website.

Trainer B Roeien 2019

De cursus trainer B roeien zal van start gaan

op zaterdag 5 oktober 2019. Het

lessenrooster zal binnenkort bekend

gemaakt 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.

Bijscholing wedstrijdreglementering - 16 maart 2019

Op zaterdag 16 maart vond de bijscholing

rond wedstrijdreglementering plaats. Er

waren ongeveer 25 kamprechters, trainers,

clubbestuurders en roeiers aanwezig. In de

voormiddag lichtte Chantal Neirinckx de

https://www.sport.vlaanderen/VTS-opleiding?activiteitId=64479&opleidingId=1114
https://login.twizzit.com/public/v2/media/8/5a588a999cd3d.pdf
https://topindesport.be/acties/#step5


nationale wedstrijdreglementering toe, in de

namiddag sprak Patrick Rombaut over

internationale structuren en reglementen. 

Klik hier voor de powerpoint over de

nationale codex. 

Klik hier voor de powerpoint over de

internationale structuren en reglementen

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

01/04/2019
De Groeispurt: invloed op talentidentificatie en -

ontwikkeling
Dieter Deprez Brugge

03/04/2019 Als trainer ben je ook een beetje opvoeder Pascale Bruyneels Mortsel

04/04/2019 Introductie coach met de M-factor Jan Dierens Hasselt

09/03/2019 Houdingstraining deel 3 Kristof Huts Tienen

23/04/2019 Objectieve bewegingsanalyse Kristof Huts Leuven

29/04/2019 Sporten met Diabetes type 1: gezond maar niet evident Pieter Gillard Hofstade

30/04/2018 Zelfregulatie: je atleet aanzetten tot actief leren Cedric Arijs Gent

CLUBNIEUWS

Oproep bestuurders VRL

Wens je 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? 

https://topindesport.be/acties/#step5
https://static.twizzit.com/public/v2/media/8/5c93a2d195b19.pdf
https://static.twizzit.com/public/v2/media/8/5c93a2d718c3f.pdf
https://www.sport.vlaanderen/sportbegeleiders/opleiden-en-bijscholen/vind-een-bijscholing-op-jouw-maat/
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=75815#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=75819#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=77710#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=76889#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=77763#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=75822#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=77052#


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

VRL voor eventuele bijkomende inlichtingen. 

Belangrijk bericht inzake veiligheid

Graag geven wij onderstaande informatie mee

aan alle clubs, trainers en roeiers.  

In Ierland is een zwaar accident gebeurd

met een meisje roeiend in vierkoppel.  
Een van de meisjes had lang los haar en is

daarmee gekneld aan een rigger van hun

boot. De brandweer heeft het haar moeten

afsnijden om haar te redden. Zij ligt nu nog

op intensieve. 
Lees meer 
Bron: Irishtimes.com

BESTUURSNIEUWS

Gwenda Stevens, ondervoorzitter van IFSO

Op vrijdag 8 maart werd in het Vredespaleis

in het Nederlandse Den Haag de

“International Federation for Sports

Officials” (IFSO) boven de doopvont

gehouden. Gwenda Stevens, lid van de raad

van bestuur van het BOIC en voorzitster van

de Commissie Officials van het BOIC is één

van de drie ondervoorzitters van het IFSO. 
Lees meer 
Bron: BOIC

Nieuw wetboek vennootschappen en verenigingen 

Het was al enkele maanden hangende: het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen

(WVV) is eindelijk door het parlement geraakt op de plenaire zitting van 28 februari 2019. Nu de

wetgeving gestemd is, zitten veel organisaties ongetwijfeld met vragen. We zetten hieronder op

een rijtje hoe de timing eruit ziet en wat wij zullen doen om te ondersteunen. 

Lees meer 
Bron: Dynamo Sport

Nieuwe tarieven voor vzw publicaties

https://www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/garda%C3%AD-investigate-how-girl-became-trapped-under-boat-in-limerick-1.3803657
https://teambelgium.be/nl/artikel/boic-medestichter-international-federation-for-sports-officials
https://www.dynamoproject.be/nieuws/het-nieuwe-wetboek-vennootschappen-en-verenigingen-is-gestemd


De oprichting van een vzw, wijzigingen in de statuten of in de raad van bestuur van een vzw

moeten gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. Aan zo'n publicatie zijn

publicatiekosten verbonden. Het bedrag van die kosten wordt jaarlijks geïndexeerd. 
Let op: vanaf 1 augustus 2013 is er voor de oprichting van een vzw een voordeelprijs indien je de

oprichting digitaal doet! Dit kan via www.e-griffie.be. 
Lees meer 
Bron: Dynamo Sport

WIST JE DAT ...

… Tim en Niels te zien waren op Proximus TV Sport op donderdag 21 maart 2019 in het

programma Tandem? 

 

… de 82-jarige Amerikaanse professor Rainer Storb zijn eredoctoraat gevierd heeft op

Gentse wateren samen met VVR? 

 

… er voor het eerst een Belg aan de start komt in de mythische Boatrace tussen Oxford en

Camebridge, namelijk Augustin Wambersie? 

 

… Ruben De Gendt, onze Topsportarts, in de krant De Morgen aan het woord is geweest met

Tips om gezond beginnen sporten? 

 

… er op Sport Vlaanderen Willebroek 1440 boeien liggen? 

 

... TRT een nieuwe voorzitter heeft? We wensen Ward Bosmans veel succes in zijn nieuwe

functie! 

 

… Niels Van Zandweghe zijn stage sportmanagement bij de Vlaamse Roeiliga afgerond

heeft? De projecten rond datamanagement, kledij, het uitwerken van een plan van aanpak voor de

uitbouw van Roeiclub Schulensmeer, talentdetectie in het buitenland en zeeroeien behoorden tot

zijn takenpakket. 

  

… op dit moment Tibo Vandendriessche, stagestudent vanuit het HILO, zijn stage doet rond

biomechanica in het roeien bij de VRL? Tibo doet metingen met de Peach Innovations Powerline

installatie op enkele roeiboten en analyseert dan allerhande variabelen. Aan de hand van deze

analyses geeft Tibo praktische tips aan de coaches en roeiers. 
 

http://www.e-griffie.be/
https://www.dynamoproject.be/faq/welke-publicatiekosten-zijn-verbonden-aan-een-vzw
https://www.facebook.com/ProximusSports/videos/571251396691165/


De medewerkers van de Vlaamse Roeiliga kunnen op verplaatsing zijn. Het is

aangewezen om vooraf even telefonisch contact op te nemen met de VRL teneinde

niet voor gesloten deuren te staan.

06-07/04/2019                   

Time Trials (Sport Vlaanderen, Willebroek) 

07-10/04/2019                   

Voorbereidende stage Piediluco nationaal

team (Sport Vlaanderen, Willebroek) 

08-12/04/2019                   

Paasstage nationaal team (Sport Vlaanderen,

Willebroek) 

12-14/04/2019                   

Internationale Regatta Memorial 'Paolo

d'Aloja' (Piediluco, Italië) 

13-14/04/2019                   

Internationale voorjaarsregatta Gentse RS

(Gent) 

21/04/2019                         

Havenregatta UNB 

27-28/04/2019                   

Kalender

https://www.facebook.com/ProximusSports/videos/571251396691165/


Belgisch Kampioenschap korte boten (Sport

Vlaanderen, Willebroek) 
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COMPETITIE

Brugge Boat Race KRB - 2 en 3 maart 2019

Afgelopen weekend was er grote bedrijvigheid

op en rond het Brugse Waggelwater aan de

Koninklijke Roeivereniging Brugge, dan

vond de 25e editie van de Brugge Boat

Race plaats. Over het hele weekend namen

er 793 roeiers, waarvan 618 buitenlanders,

deel in 176 boten.  
Lees meer. 

Ergometerwedstrijd Gentse RS - 9 februari 2019

De Gentse RS organiseerde op zaterdag 9

februari haar jaarlijkse ergometer-

kampioenschappen. Dit jaar gaven 191

roeiers het beste van zichzelf op de

ergometer. Deze wedstrijd telde officieel mee

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
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als evaluatiewedstrijd voor de roeiers die

komend seizoen de Belgische kleuren willen

verdedigen in het internationaal veld. Tim

Brys (KRCG) verbrak officieus het

Belgisch record bij de lichtgewichten.  
Lees meer.

Pontonjongens en -meisjes gezocht!

De Vlaamse Roeiliga organiseert op zaterdag

6 en zondag 7 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 Ergometerrroeien i.s.m. MOEV

Op woensdag 6 februari ging in de

Topsporthal in Gent het Vlaams

Kampioenschap ergometerroeien voor

scholieren door in samenwerking met MOEV.

Het kampioenschap stond open voor jongens

en meisjes van de tweede en derde graad

secundair onderwijs en ging over 250m. 

Lees meer

TOPSPORT

Ward Lemmelijn Wereldkampioen U23 indoorroeien

In Long Beach, Los Angeles, USA, werd Ward

Lemmelijn van PXL Roeiteam 

WERELDKAMPIOEN U23

ergometerroeien! Hij roeide een tijd van

5:50,3, een verbetering van zijn eigen

http://www.vlaamse-roeiliga.be/?oid=10&pid=792&aid=103444&lg=2
mailto:celine.pieters@vlaamse-roeiliga.be
http://www.vlaamse-roeiliga.be/?oid=10&pid=792&aid=105086&lg=2


Belgisch U23 record.  

Lees meer

Niels Van Zandweghe Sportman van het jaar in Brugge

Maandagavond 25/02 werd in de

Magdalenazaal in Sint-Andries, Brugge de

Brugse kampioenen gehuldigd. Niels Van

Zandweghe werd er voor zijn prestaties in

2018 gehuldigd als sportman van het jaar.

Proficiat Niels! 

De winnaars worden gekozen door het

Verbond van de Brugse sportjournalisten.

Lees meer

Ook Tim Brys genomineerd voor Strafste Gentenaar

Ook Tim Brys maakt kans op de trofee van

Strafste Gentenaar in de categorie sport.

Hij heeft echter 2 te duchten tegenstanders

met name Florent Van Aubel, wereldkampioen

met de Red Lions, hockeyteam en Bashir

Abdi, zilver op de 10.000m op het EK. Op 11

maart wordt bekend gemaakt wie de trofee

wint. We duimen voor hem!

Roeiers van het nationaal team op stage naar Frankrijk

Ons Nationaal Team is op stage vertrokken

naar Temple-sur-Lot (Frankrijk). We wensen

Tim Brys - Florian Chalmet - Ruben

Claeys - Marlon Colpaert - Pierre de

Loof - Henri Steyaert - Tristan

http://www.vlaamse-roeiliga.be/?oid=10&pid=792&aid=104759&lg=2
http://www.vlaamse-roeiliga.be/?oid=10&pid=792&aid=104868&lg=2


Vandenbussche - Tibo Vyvey en Niels Van

Zandweghe een goede stage toe en dit onder

begeleiding van Dominique Basset - Frans

Claes - Dirk Crois - Rudy De Coninck en

kiné Katrien Verpoest. 

RECREATIE

Toertocht VRL - 8 juni 2019

Op zaterdag 8 juni gaat de toertocht van

de Vlaamse Roeiliga door op de IJzer en het

Lo-Kanaal van Roesbrugge naar Veurne.

Waar de IJzer West-Vlaanderen binnenkomt

kronkelt ze nog fijn door de ruime broeken. In

Fintele slaan we af naar de Lo-vaart tot de

middagstop aan de Snoek brouwerij. Na de

lunch varen we verder naar de jachthaven

van Veurne.  
Inschrijvingen en info via

brand.breyne@vlaamse-roeiliga.be.

Trainersboek voor beginnende trainers

De Vlaamse Roeiliga ontwikkelde een nieuw

document ter ondersteuning van de

recreatieve en beginnende trainers en

studententrainers. Een verzameling

trainingsinhouden over verschillende

onderwerpen: initiatie, spelvormen,

techniek, conditie, kracht, uitdagingen en

alternatieve trainingen. Er zijn telkens enkele

trainingen uitgewerkt, en alternatieven

voorzien. 

STUDENTENROEIEN

Vlaams Kampioenschap studenten ergometerroeien

mailto:brand.breyne@vlaamse-roeiliga.be


In Leuven werd op 27/02 het

ergometerkampioenschap voor

studenten gehouden. Verschillende

studenten uit Hasselt, Antwerpen en Gent

kwamen samen om tegen elkaar te kampen.

De wedstrijd ging over 1000m. 
Lees meer

OPLEIDING EN BIJSCHOLING

Trainer B Roeien 2019

De cursus trainer B roeien zal van start gaan

op zaterdag 5 oktober 2019. 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.

Bijscholing wedstrijdreglementen - 16 maart 2019

De Federale Kamprechters- en Regattacommissie organiseert een bijscholing op zaterdag 16

maart 2019 van 10u tot 16u30 in de lokalen van K.R. Sport Gent, Kanodreef 1, 9000 Gent.  

Op het programma: laatste nieuwigheden FISA, Nationale wedstrijdcodex, analyse van wedstrijd-

en probleemsituaties. 

Deze bijscholing staat open voor alle andere geïnteresseerden (clubbestuurders, trainers,

kandidaat-kamprechters,…).  
Lees meer

VTS-Plus Kalender

Levenslang bijleren als sportbegeleider is

belangrijk. Daarom organiseert en erkent de

https://www.sport.vlaanderen/VTS-opleiding?activiteitId=64479&opleidingId=1114
https://login.twizzit.com/public/v2/media/8/5a588a999cd3d.pdf
http://www.vlaamse-roeiliga.be/?oid=10&pid=792&aid=102594&lg=2


Vlaamse Trainersschool heel wat

kwaliteitsvolle bijscholingen in Vlaanderen.  

Lees meer

 
Datum Thema Docent Locatie

05/03/2019 Houdingstraining deel 1 Kristof Huts Tienen

05/03/2019 Devellop the balance and let the perforrmance grow Ruben Neyens Willebroek

11/03/2019 Ademspiertraining voor duursporters Stefan Deckx Tienen

12/03/2019 Time out tegen pesten  Gent

12/03/2019 Houdingstraining deel 2 Kristof Huts Tienen

14/03/2019
Het fysieke component 'Agility' ontwikkelen bij jonge

atleten
Ruben Neyens Mortsel

16/03/2019 Op sporten staat geen leeftijd
Kathleen

Kerremans
Brasschaat

18/03/2018 Sport met grenzen  Brugge

19/03/2018 Fysieke begeleiding van jongeren in ploegsporten Stijn Lintermans Willebroek

23/03/2019
Het fysieke component 'Agility' ontwikkelen bij jonge

atleten
Ruben Neyens Genk

25/03/2019
De groeispurt: invloed op talentidentificatie en -

ontwikkeling
Dieter Deprez Brugge

26/03/2019 Houdingstraining deel 3 Kristof Huts Tienen

26/03/2019 Omgaan met kinderen met gedragsmoeilijkheden Justine Loosvelt Brasschaat

27/03/2019 Ademspiertraining voor duursporters Stefan Deckx Gent

27/03/2019
Het fysieke component 'Agility' ontwikkelen bij jonge

atleten
Ruben Neyens Brugge

CLUBNIEUWS
Roeigids 2019 beschikbaar!

Binnenkort zijn de gedrukte exemplaren

beschikbaar bij de clubs. Lees zeker de leuke

interviews van Belgian lightweight

double , Eveline Peleman , Louis

Toussaint. Interessante artikels over

zeeroeien C-row, voeding, letselpreventie,

GDPR, verenigingswerk... 
Klik hier voor de digitale versie.

BESTUURSNIEUWS

Tijd om subsidies voor sportevenementen aan te vragen

https://www.sport.vlaanderen/sportbegeleiders/opleiden-en-bijscholen/vind-een-bijscholing-op-jouw-maat/
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=76887#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=77792#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=75810#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=75811#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=76888#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=77815#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=77815#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=75812#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=75813#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=75814#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=77787#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=75815#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=76889#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=75816#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=75816#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=75817#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=75817#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=77948#
https://topindesport.be/acties/#step5
https://www.facebook.com/BELlm2x/?__tn__=K-R&eid=ARCvYlMsII0PiNkbKF7vJDZ3DVaH1Rr4cHGs9CSJMsMWsYPwstXjpZ-MLmUTtq5x_wk_z6HW9nj5uyba&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDgFf8TBv39RfP4QF86w9KBU66uiXpwsqDQiqheWaOOSxWQ2sBESwcTRcuj6mmZcdODswSBPS7M4mhvsnho7sJkde0jgh0jqwz_cWQSh8EbNR5GO0WJXp_LalYJpRzKTiolUklh3JIROdQnm1nbX9L0ecl6gFUGho0-_0rJcuTjsb9KIJLLCO2HI-ttRud_uUqnCdNzzluqrxtpGP6MSbRZhWsdPJ6l3trNiK9XFWaDzUJxWWYx9jknW2AYsLZzGU9il25GtjEj_rF1kKnT2qhvJMGQec2dsWeL6uALPG2Y2CqOmhhCxeQBRIJJPZuLcR14rM7BNqAITAt5X2mSLBcFWQ
https://www.facebook.com/EvelinePeleman/?__tn__=K-R&eid=ARBHrGReAiM0fXJmSTmeewUxXOqqC2emNzsPpMb7Cr2-9Jh9JJe8qDKhbO_upP6pgjvQhMwA01oJ6NFN&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDgFf8TBv39RfP4QF86w9KBU66uiXpwsqDQiqheWaOOSxWQ2sBESwcTRcuj6mmZcdODswSBPS7M4mhvsnho7sJkde0jgh0jqwz_cWQSh8EbNR5GO0WJXp_LalYJpRzKTiolUklh3JIROdQnm1nbX9L0ecl6gFUGho0-_0rJcuTjsb9KIJLLCO2HI-ttRud_uUqnCdNzzluqrxtpGP6MSbRZhWsdPJ6l3trNiK9XFWaDzUJxWWYx9jknW2AYsLZzGU9il25GtjEj_rF1kKnT2qhvJMGQec2dsWeL6uALPG2Y2CqOmhhCxeQBRIJJPZuLcR14rM7BNqAITAt5X2mSLBcFWQ
https://www.facebook.com/Louis-Toussaint-333423503378150/?__tn__=K-R&eid=ARBDulsDD0FY5xHGvbNYUaX0DIkLaTSIFfzpD5qTSjBJnGt_xfuXC5z84tizCgTmMY2Xae28b7rH4GxN&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDgFf8TBv39RfP4QF86w9KBU66uiXpwsqDQiqheWaOOSxWQ2sBESwcTRcuj6mmZcdODswSBPS7M4mhvsnho7sJkde0jgh0jqwz_cWQSh8EbNR5GO0WJXp_LalYJpRzKTiolUklh3JIROdQnm1nbX9L0ecl6gFUGho0-_0rJcuTjsb9KIJLLCO2HI-ttRud_uUqnCdNzzluqrxtpGP6MSbRZhWsdPJ6l3trNiK9XFWaDzUJxWWYx9jknW2AYsLZzGU9il25GtjEj_rF1kKnT2qhvJMGQec2dsWeL6uALPG2Y2CqOmhhCxeQBRIJJPZuLcR14rM7BNqAITAt5X2mSLBcFWQ
https://www.facebook.com/vzwCrow/?__tn__=K-R&eid=ARArop5GQ3JCe-XZwDpKRuLj4TGaDNTyQogspxOw-4jupeU6Wvn6wCNEx7NfBg6Y0ykMlRwsmnA5djlv&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDgFf8TBv39RfP4QF86w9KBU66uiXpwsqDQiqheWaOOSxWQ2sBESwcTRcuj6mmZcdODswSBPS7M4mhvsnho7sJkde0jgh0jqwz_cWQSh8EbNR5GO0WJXp_LalYJpRzKTiolUklh3JIROdQnm1nbX9L0ecl6gFUGho0-_0rJcuTjsb9KIJLLCO2HI-ttRud_uUqnCdNzzluqrxtpGP6MSbRZhWsdPJ6l3trNiK9XFWaDzUJxWWYx9jknW2AYsLZzGU9il25GtjEj_rF1kKnT2qhvJMGQec2dsWeL6uALPG2Y2CqOmhhCxeQBRIJJPZuLcR14rM7BNqAITAt5X2mSLBcFWQ
https://static.twizzit.com/publ%E2%80%A6/%E2%80%A6/media/8/5c6686e2293bf.pdf


Ook in 2019 biedt Sport Vlaanderen financiële

ondersteuning aan bovenlokale en

topsportevenementen. Ze zijn dan ook prima

gelegenheden om mensen niet alleen aan het

sporten te zien, maar anderen er ook toe aan

te zetten. 

Alle subsidie-aanvragen voor de periode

tussen 1 juli 2019 en 29 februari 2020 kun je

indienen tot 15 maart 2019 via de website

van Sport Vlaanderen. 

Lees meer

Handleiding voor UBO register online

Niet enkel vennootschappen, maar ook (internationale) vzw's en stichtingen moeten via

elektronische wijze dus ook de sportclubs, namelijk via MyMinFin.be,  informatie over de

"uiteindelijke begunstigden" naar het UBO-register sturen.  
Klik hier voor de handleiding 
Bron: Vlaamse Sportfederatie

Kan je verenigingswerk en vrijwilligerswerk cumuleren?

De wetgeving rond vrijwilligers en verenigingswerkers werd er niet eenvoudiger op

waardoor veel mensen zich vragen stellen over welke cumul mogelijkheden er zijn. Aan de hand

van een handig schema in deze FAQ wordt duidelijk wat kan en wat niet. 
Bron: Dynamo Sport

Demo aangifte verenigingswerk 

De voorbije maanden kregen we heel wat praktische vragen over de aangifte van

verenigingswerk via de applicatie bijklussen.be. Dit filmpje toont hoe zo'n aangifte verloopt. 
Bron: Dynamo Sport

31 maart: deadline voor enkele belangrijke verplichtingen

Vóór 31 maart moet een vzw enkele fiscale verplichtingen naleven i.v.m. de klantenlisting en de

patrimoniumtaks. Lees meer 
Bron: Dynamo Sport

WIST JE DAT ...

https://topindesport.be/acties/#step5
https://www.sport.vlaanderen/organisatoren-sportevenementen/ondersteunde-evenementen/?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=nieuwsbrieffebruari2019&utm_content=lees+meer
https://www.vlaamsesportfederatie.be/nieuws/handleiding-ubo-voor-vzws-online
https://vlaamsesportfederatie.us6.list-manage.com/track/click?u=847a07d7adadd74d733c81099&id=1513405953&e=eed92c1038
https://vlaamsesportfederatie.us6.list-manage.com/track/click?u=847a07d7adadd74d733c81099&id=a907a87cd1&e=eed92c1038
https://vlaamsesportfederatie.us6.list-manage.com/track/click?u=847a07d7adadd74d733c81099&id=2b0c3a7552&e=eed92c1038


… Tim Brys en Niels Van Zandweghe een nieuwe gesponsorde Oakley zonnebril van Optiek

Van Gorp - Beerse in ontvangst mochten nemen om te schitteren op de wedstrijden in 2019? 

  

… Tim Brys en Niels Van Zandweghe tijdens de pauze van de GRS

ergometerkampioenschappen een uiteenzetting gaven van hoe zij zich voorbereiden op een

wedstrijd en dat de zaal helemaal vol zat? 

  

… Louis Toussaint de Engie Talent of The Year Award gewonnen heeft? 

  

…de Watersportdag doorgaat op zaterdag 25 mei 2019? 

  

… de aangesloten roeiclubs het busje van de VRL kunnen huren tegen het voordelige tarief van

65€ per dag? 

  

… tijdens een buitengewone ‘delegates meeting’ in Corgeno (ITA) Gwenda Stevens werd

verkozen als secretaris-generaal van de Coupe de la Jeunesse? 

  

… KRNSO Barbara Sarafian kon strikken voor een leuke uitdaging? Bekijk het filmpje op onze

facebookpagina. 

  

… ons topduo Tim Brys en Niels Van Zandweghe zullen schitteren in de reeks ‘Tandem’, een

gloednieuwe reeks die inzoomt op de unieke band tussen twee figuren uit de sportwereld?

De reeks zal te bekijken zijn op Proximus TV op het 11 (1)-kanaal elke donderdag om 20.30u.

De medewerkers van de Vlaamse Roeiliga kunnen op verplaatsing zijn. Het is

aangewezen om vooraf even telefonisch contact op te nemen met de VRL teneinde

niet voor gesloten deuren te staan.

https://www.facebook.com/Oakley/?__tn__=K-R&eid=ARCO7CuuQoCFm-8cQV-Xp4oRCoz44h5uVfdoYHwGSFpBTy33w0PPnm5Vf8NAuxTRYRDCsoWbOwM4ftlT&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBhrUMr_NE1yahy8i5BGIxyhM-Gsmfz5DWjNIx1z2IGUFgsnMn9dleKssvLxk5cXyrYSRytaTo8tzcgfoLr7ywDM2_qGznKu-5nPjFwM_cr0E-YRwk8qYAjcjey9qonYgBxk6J0Q1wKA-pAexU_JbKe9uqI12LDKgNKddiwX6k2P3NwkjrP2T0pGXu8aQl-hpRrxB4wT7ZYYti6d7iev5bkZ72qc_L2x402JFujYfGdMlcNtwDI-Rd8GKiDzQ1iAgS-zEaxWHcqmTNWzAz0e62Kualn_QUC8FTHpwYTa8o15WK4Vy8Cs3l0DqLg-_0ZmGBNXKNBFr6wx1rjLxQfdW5Owg
https://www.facebook.com/OptiekVanGorp/?__tn__=K-R&eid=ARC1Fri9NKeX3rm0-req2OUyM-ud9RW7YewyNxsNYJvikxJVTfBIbdZctfe3ayud6zYaUYctJ17OK0bD&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBhrUMr_NE1yahy8i5BGIxyhM-Gsmfz5DWjNIx1z2IGUFgsnMn9dleKssvLxk5cXyrYSRytaTo8tzcgfoLr7ywDM2_qGznKu-5nPjFwM_cr0E-YRwk8qYAjcjey9qonYgBxk6J0Q1wKA-pAexU_JbKe9uqI12LDKgNKddiwX6k2P3NwkjrP2T0pGXu8aQl-hpRrxB4wT7ZYYti6d7iev5bkZ72qc_L2x402JFujYfGdMlcNtwDI-Rd8GKiDzQ1iAgS-zEaxWHcqmTNWzAz0e62Kualn_QUC8FTHpwYTa8o15WK4Vy8Cs3l0DqLg-_0ZmGBNXKNBFr6wx1rjLxQfdW5Owg


27/02-10/03/2019 

Stage Nationaal team (Frankrijk) 

13/03/2019 

Algemene Vergadering Vlaamse Roeiliga

(HvdS Gent) 

16/03/2019  

Bijscholing wedstrijdreglementering roeien

(KRSG) 

17/03/2019 

Internationaal Rivierenhoofd 3Y (Seneffe) 

24/03/2019  

Lentehandicap Wépion (RCNSM) 

30/03/2019 

Algemene Vergadering Koninklijke Belgische

Roeibond (ARV)
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COMPETITIE

Loopcross Gentse RS - 13 januari 2019

De Gentse Roei- en Sportvereniging

organiseerde op zondag 13 januari haar

jaarlijkse loopcross. Er waren 153

deelnemers. Klik hier om de uitslagen te

raadplegen.

Vlaams Kampioenschap Ergometerroeien - 6 februari 2019

Op woensdag 6 februari zijn alle Vlaamse

scholieren 2e en 3e graad uitgenodigd voor

het Vlaams Kampioenschap

ergometerroeien voor scholieren in de

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://static.twizzit.com/public/v2/media/8/5c3d9084699d4.pdf


topsporthal in Gent. De ganse middag van

13.30u tot 16u30 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.

Competitielicenties 2019

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.

Dopinglijst 2019

De nieuwe lijst met verboden stoffen en methoden werd gepubliceerd in het Belgisch

staatblad. Klik hier om de lijst te raadplegen. 

Op de website www.antidoping.vlaanderen kan je niet alleen de lijst terugvinden maar kan je,

als sporter of behandelend arts, voor elk geneesmiddel dat in België op de markt verkrijgbaar is

nagaan of dit geneesmiddel al dan niet een verboden stof bevat, zoals vermeld op de lijst. Het is

de verantwoordelijkheid van de sporter om te weten welke stoffen en methoden er in de Lijst

staan en welke stoffen er zich in zijn of haar lichaam bevinden.

TOPSPORT

Goud op EK U23 indoorroeien in Denemarken

Ward Lemmelijn is U23 Europees ergo

kampioen geworden in Denemarken. Hij

noteerde een recordtijd van 5.51.7. 

Proficiat Ward en het PXL Roeiteam! 

 

Ward roeit sinds 2 jaar bij de Hasseltse PXL

Hogeschool, en kreeg zo de roeimicrobe te

pakken. Hij behaalde reeds mooie resultaten

op het vorige EK, en ook bij nationale

ergometerwedstrijden roeide hij heel snelle

tijden en ereplaatsen bij elkaar. Ward piekte

naar dit EK, en graaide met brio het goud

mee naar huis. 

Cold to Gold - koelende kledij voor topsporters

https://www.dopinglijn.be/fileadmin/media/regelgeving/Lijst_verboden_stoffen_2019.pdf
http://www.antidoping.vlaanderen/


De Olympische en Paralympische Spelen van Tokio 2020 beloven niet alleen een spannende

sportieve strijd te worden, het wordt ongetwijfeld ook een gevecht tegen de hitte en

vochtigheid. Om de atleten maximale kansen te bieden, heeft Sport Vlaanderen aan 6 bedrijven

gevraagd om koelende kledij te ontwerpen. Voor die broodnodige verkoeling wordt al jaren

gebruik gemaakt van ijsvesten, die een logistieke uitdaging vormen. 

  

Enerzijds wil Sport Vlaanderen de ijsvesten optimaliseren, anderzijds wordt er naar een

alternatief gezicht voor tijdens de wedstrijden: wedstrijdpakjes met een koelend effect, op

maat gemaakt van de verschillende sporten. De materialen zullen komende zomer uitgetest

kunnen worden op verschillende testevents. Sport Vlaanderen rekent erop om tegen april 2020

de kledij te hebben ontwikkeld, ruim op tijd voor de Olympische Spelen van Tokio 2020. Maar ook

na de Spelen, voor andere wedstrijden en kampioenschappen, zal de kledij nuttig en relevant

blijven.

RECREATIE

Safe the date: Toertocht VRL op 8 juni 2019

De toertocht van de Vlaamse Roeiliga in

2019 gaat door op de IJzer en de Lo-

vaart. We starten in het rustieke Roesbrugge,

waar de IJzer zijn intrede maakt in

Vlaanderen. Via het IJzerbekken kronkelen we

naar Fintele, waar we door de sluis de Lo-

vaart in trekken. Van daar vertrekken we

noordwaarts richting Veurne. Blokkeer deze

dag al in jouw agenda!

STUDENTENROEIEN

Klaar voor 2e semester: VK studenten ergometerroeien

We wensen alle studentenroeiers een

deugddoende pauze na hun examenperiodes.

Eens het 2e semester opnieuw is gestart,

nemen we opnieuw de riemen op in Gent,

Hasselt en Antwerpen.

In Leuven wordt op 27/02 het Vlaams

Kampioenschap

ergometerroeien georganiseerd. Alle

studentenroeiers worden uitgenodigd om hun



beste tijden te roeien tijdens de voorrondes.

In de finales komen de beste 5 tijden voor

heren en dames tegen elkaar uit om de

prijzen te verdelen. Zowel ervaren als minder

ervaren roeiers zijn welkom.

OPLEIDING EN BIJSCHOLING

Infosessie GDPR en Verenigingswerk - 10 februari 2019

Op zondag 10/02/2019 vindt er een

infosessie GDPR en een infosessie

Verenigingswerk plaats op de Belgian

Boatshow op de stand van WWSV (Wind- en

Watersport Vlaanderen) – hal 7 in Flanders

Expo te Gent. Lees verder om meer te weten

over de infosessies en het bekomen van een

gratis toegangsticket voor de Belgian

Boatshow.  Lees meer

Bijscholing wedstrijdreglementen - 16 maart 2019

De Federale Kamprechters- en

Regattacommissie organiseert een

bijscholing op zaterdag 16 maart 2019

van 10u tot 16u30 in de lokalen van K.R.

Sport Gent, Kanodreef 1, 9000 Gent.  

Op het programma: laatste nieuwigheden

FISA, Nationale wedstrijdcodex, analyse van

wedstrijd- en probleemsituaties. 

Deze bijscholing staat open voor alle andere

geïnteresseerden (clubbestuurders, trainers,

kandidaat-kamprechters,…).  
Lees meer

Trainer B Roeien 2019

De volgende cursus trainer B roeien zal

http://www.vlaamse-roeiliga.be/?oid=10&pid=792&aid=102440&lg=2
http://www.vlaamse-roeiliga.be/?oid=10&pid=792&aid=102594&lg=2


plaatsvinden in Gent en start op zaterdag 5

oktober 2019. Het minimum aantal

deelnemers werd ondertussen van 6 naar 4

verlaagd, waardoor de cursus hopelijk dit

najaar van start kan gaan. 

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.

Klik hier om in te schrijven.

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

05/03/2019 Houdingstraining deel 1 Kristof Huts Tienen

05/03/2019 Devellop the balance and let the perforrmance grow Ruben Neyens Willebroek

11/03/2019 Ademspiertraining voor duursporters Stefan Deckx Tienen

12/03/2019 Time out tegen pesten  Gent

12/03/2019 Houdingstraining deel 2 Kristof Huts Tienen

14/03/2019
Het fysieke component 'Agility' ontwikkelen bij jonge

atleten
Ruben Neyens Mortsel

16/03/2019 Op sporten staat geen leeftijd
Kathleen

Kerremans
Brasschaat

18/03/2018 Sport met grenzen  Brugge

19/03/2018 Fysieke begeleiding van jongeren in ploegsporten Stijn Lintermans Willebroek

23/03/2019
Het fysieke component 'Agility' ontwikkelen bij jonge

atleten
Ruben Neyens Genk

25/03/2019
De groeispurt: invloed op talentidentificatie en -

ontwikkeling
Dieter Deprez Brugge

26/03/2019 Houdingstraining deel 3 Kristof Huts Tienen

26/03/2019 Omgaan met kinderen met gedragsmoeilijkheden Justine Loosvelt Brasschaat

https://www.sport.vlaanderen/VTS-opleiding?activiteitId=64479&opleidingId=1114
https://www.sport.vlaanderen/sportbegeleiders/opleiden-en-bijscholen/vind-een-bijscholing-op-jouw-maat/
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=76887#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=77792#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=75810#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=75811#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=76888#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=77815#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=77815#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=75812#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=75813#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=75814#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=77787#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=75815#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=76889#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=75816#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=75816#


27/03/2019 Ademspiertraining voor duursporters Stefan Deckx Gent

27/03/2019
Het fysieke component 'Agility' ontwikkelen bij jonge

atleten
Ruben Neyens Brugge

CLUBNIEUWS
Marktonderzoek naar sportkledij kano, kajak en roeien

Via deze link kan u een enquête invullen over uw sportbeleving op gebied van kledij als

roeier: klik hier. 

Het invullen van de vragenlijst neemt maximaal 10 minuten in beslag. Alvast bedankt!

Week tegen pesten - 22 februari tot 1 maart 2019

De Vlaamse week tegen pesten! Jouw

club doet toch ook mee?  

 

Van 22 februari tot 1 maart is er opnieuw

de Vlaamse week tegen pesten. 

Dit is een actie van het netwerk ‘kies kleur

tegen pesten’.  
Stip it: zet 4 stippen op je hand en doe de

'Move tegen Pesten': zo laat je zien dat je

tegen pesten bent. Deel met #stipit.  
 
Laat met je sportclub zien dat jullie tegen

pesten zijn!

Week van de vrijwilliger - 23 februari tot 3 maart 2019

Van 23 februari tot 3 maart is het weer

zover: dan is het opnieuw de week van de

vrijwilliger! 

Zonder vrijwilligers zou de sportsector niet

zijn wat ze nu is. Tijdens deze week is het dan

ook het ideale moment om alle

vrijwilligers te bedanken die zich dagelijks

inzetten voor hun sport.

Via de officiële website kan je alle

informatie vinden over de campagne.

Inclusie van kinderen met autisme in de sportclub

https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=75817#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=75817#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=77948#
https://www.survio.com/survey/d/L4G4D5R5S2M5I0R8E
https://topindesport.be/acties/#step5
http://www.kieskleurtegenpesten.be/
https://www.youtube.com/watch?v=PxBN1ehYUnM
https://topindesport.be/acties/#step5
https://www.vrijwilligersweek.be/


Kinderen en jongeren sporten en spelen in

hun vrije tijd graag met anderen. Dit gaat ook

op voor kinderen met een

autismespectrumstoornis of kortweg

autisme. Met behulp van de nieuwste

brochure van Het Raster kunnen trainers en

jeugdleiders in samenspraak met ouders

mogelijke obstakels voor deelname beter

begrijpen en helpen oplossen. Klik hier om

de brochure ‘Autisme in de sportclub’ te

downloaden. 

BESTUURSNIEUWS

Infosessie financiering sportinfrastructuur - 5 februari 2019

Op 5 februari 2019 organiseert Sport Vlaanderen 's avonds een infosessie waarin je meer

verneemt over het aanbod van de Participatiemaatschappij Vlaanderen, het belang van een goed

business plan, crowdfunding en hoe banken naar een aanvraag voor een banklening kijken.

Elke deelnemer krijgt ook de mogelijkheid tot een individueel adviesgesprek. Klik hier voor meer

informatie. 
Bron: Dynamo Project

Verenigingswerk: laatste update

De laatste nieuwigheden rond het statuut verenigingswerk nog even op een rijtje gezet: 

- met ingang van 1 januari 2019 is voor de sportsector via KB een verhoogd maandbedrag voor

verenigingswerk van toepassing. Wie gebruik kan maken van deze verhoogde vergoeding, lees

je hier. 

- met ingang van 1 januari 2019 werden de bedragen in het kader van verenigingswerk ook

geïndexeerd. De recentste bedragen vind je hier. 

Bron: Dynamo Project

Verenigingswerk: model welzijnsbescherming

De wetgeving over verenigingswerk legt ook enkele regels rond welzijnsbescherming op.

Aangezien dit eerder ingewikkelde materie is, voorziet Dynamo een model dat als basis kan dienen

https://topindesport.be/acties/#step5
https://www.hetraster.be/attachments/article/112/Autisme_in_de_sportclub.pdf
https://www.dynamoproject.be/nieuws/infosessie-financiering-sportinfrastructuur-0
https://www.dynamoproject.be/nieuws/verenigingswerk-kb-verhoogd-maandbedrag-gepubliceerd
https://www.dynamoproject.be/faq/verenigingswerk-wie-kan-gebruik-maken-van-het-verdubbelde-maandbedrag
https://www.dynamoproject.be/faq/verenigingswerk-welke-geindexeerde-maxima-zijn-van-toepassing


om in je sportclub mee aan de slag te gaan. Lees meer. 

Bron: Dynamo Project

Update vrijwilligersregister online

Met deze tool kan je club op een eenvoudige manier een vrijwilligersregister en

nominatieve lijst per vrijwilliger bijhouden. De tool kreeg een update naar aanleiding van het

verhoogde jaarlijks plafond. 

Lees meer 

Bron: Dynamo Project 
 

VARIA

Vind VRL leuk op Facebook!

Naast onze maandelijkse nieuwsbrief en onze updates via de website www.vlaamse-roeiliga.be

kan je ons ook volgen op Facebook: https://www.facebook.com/VlaamseRoeiliga/. 

Vind ons leuk en je wordt automatisch op de hoogte gehouden van de allerlaatste nieuwtjes!

WIST JE DAT ...

… VRL met de actie in het kader van de Warmste week 1.130 euro bijeen roeide voor

organisatie De Sleutel? 

 

… TRT 443 km roeide en hiermee 2.900 euro ophaalde voor het palliatief netwerk Mechelen

tijdens de Warmste  Week? 

 

… het Nederlandse magazine Roei! naar België kwam en de KRB bezocht in het kader van de

Brugge Boat Race, alsook een gesprek had met Gwenda Stevens, de voorzitter van de

Belgische Roeibond? 
 
… Hubert De Witte verkozen werd tot voorzitter van KR Brugge? We wensen hem veel succes in

https://www.dynamoproject.be/nieuws/verenigingswerk-model-welzijnsbescherming-beschikbaar
https://www.dynamoproject.be/nieuws/nieuwe-versie-vrijwilligersregister-online
http://www.vlaamse-roeiliga.be/
https://www.facebook.com/VlaamseRoeiliga/


zijn nieuwe functie! 

 

… Jelle Veyt op 1 januari 2019 de top van de Carstensz Pyramid (4.884 m) bereikt heeft in de

Indonesische provincie Papoea en dit na een tocht van 9.000 km fietsen van Kathmandu naar

Indonesië, 4. 000 km roeien naar Papua en nog eens 1.500 km gefietst naar de voet van de

Carstenz Pyramid? 

 

… KRSG trainster Evelien Ameel op 11 december 2018 voor het eerst mama is geworden van

een flinke zoon Cyriel? en ook ARV trainer Philippe De Waele opnieuw papa is geworden van

een dochtertje Luna op 4 januari 2019? We wensen beiden een dikke proficiat!

De medewerkers van de Vlaamse Roeiliga kunnen op verplaatsing zijn. Het is

aangewezen om vooraf even telefonisch contact op te nemen met de VRL teneinde

niet voor gesloten deuren te staan.

06/02/2019 

Vlaams Kampioenschap Ergometerroeien

(Topsporthal Vlaanderen) 

09/02/2019 

Ergometerkampioenschappen Gentse RS 

10/02/2019 

Infosessie GDPR en Verenigingswerk op

Belgian Boat Show 

17/02/2019 

Winterhandicap RSNB 

25/02 - 10/03/2019  

Buitenlandse stage Nationaal team (Temple

sur Lot, Frankrijk) 

27/02/2019 

Raad van Bestuur VRL 

27/02/2019 

Vlaams Studentenkampioenschap

Ergometerroeien (Leuven) 

13/03/2019 

Algemene Vergadering VRL 
 

Kalender

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