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Nog op zoek naar een leuk, origineel sinterklaas of eindejaarsgeschenkje? Je hebt het

gevonden! Bestel nu snel je Belgian Shark mondmasker en supporter in stijl voor de Olympische

Spelen 2021! Bestel voor 9/12/2020.  

#rowtotokyo2021 #sportersbelevenmeer #roeien 
Bestel hier!

COVID 19 - UPDATE - 1 DECEMBER

In de strijd tegen COVID-19 zijn ook voor de sportsector in Vlaanderen strenge regels van kracht.

Deze regels zijn in lijn met het laatste ministeriële besluit van de federale regering van 27

november 2020. Lokale, strengere maatregelen kunnen hiervan afwijken en kan je best nakijken

bij jouw provincie of gemeente. 

Opgelet: de grenzen van de geboortejaren hieronder vermeld, verschuiven met ingang van

1 januari 2021. 2008 wordt 2009, 2007 wordt 2008, … 

In het kort: 

https://forms.gle/4rrSekxa8h88bvoX8


Sporten in georganiseerd verband (in clubs, sportlessen, groepen, personal training…) is

verboden, behalve:

voor kinderen tot 13 jaar (geboortejaar 2008 of later). Zij mogen:

outdoor en indoor sporten en sportwedstrijden tussen sportgroepen houden.

op sportkamp met groepen niet groter dan 50 deelnemers (inclusief de begeleiders). Voor

alle sportkampen moet je toelating hebben van de gemeente en overnachtingen zijn niet

mogelijk.

voor personen vanaf 13 jaar indien ze zich houden aan strikte voorwaarden:

outdoor sportlessen en -trainingen met maximum vier personen zijn toegestaan als ze

georganiseerd zijn door een club of vereniging. Een van die vier personen is altijd een

meerderjarige trainer of begeleider. 

Uitzonderingen op de regel van vier zijn enkel mogelijk in het kader van onderwijsactiviteiten

van het leerplichtonderwijs. Die richtlijnen vind je terug

op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronamaatregelen-informatie-voor-

scholen (typ “lichamelijke opvoeding” in de zoekbalk). 

Niet-georganiseerde (individuele) sportactiviteiten zijn enkel toegelaten indien

je outdoor sport:

alleen of met het huishouden, eventueel aangevuld met 1 toegestaan nauw contact. Enkel in

deze context mag je sporten zonder afstand te houden

of met maximum 4 personen inclusief jezelf (kinderen tot 13 jaar niet meegerekend) en dat

altijd met afstand van 1,5m

met een privétrainer (die zijn lopende individuele activiteiten van voor 1 november verderzet).

Dit kan indien deze activiteiten plaatsvinden in open lucht met maximum 3

klanten (samenscholing van max. 4) en met 1,5m afstand.

Andere:

Zwembaden: instructiebaden, kinder- en sportbaden mogen open voor iedereen. Recreatiezones

en subtropische zwembaden moeten gesloten blijven. Uitbaters van zwembaden moeten

het protocol voor zwembadexploitanten strikt toepassen. 

fitnesscentra en bowlingzalen blijven gesloten, ook voor kinderen. 

Kleedkamers en douches blijven gesloten, behalve voor kinderen tot 13 jaar die op sportkamp

zijn en in de zwembaden die open mogen. 

Sportkantines blijven gesloten

Professionele sporten en topsport zijn mogelijk mits toestemming bevoegde minister

Publiek is niet toegelaten, behalve 1 persoon van het huishouden bij kinderen tot 13 jaar of 1

begeleider bij een G-sporter

Opgelet, lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Deze kan je nakijken op de website van

jouw provincie of gemeente. 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronamaatregelen-informatie-voor-scholen


Op de officiële website van het federale crisiscentrum over het Coronavirus vind je de laatste

federale maatregelen.

Algemeen protocol sport en corona - vanaf 1 december

Maatregelen voor de sportsector - vanaf 1 december

COMPETITIE EN TOPSPORT

Transferregeling

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

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

december. Je kunt de reglementering hieromtrent nalezen in de Roeicodex , klik hier.  

Kwalificatie WK Indoor - 5 en 6 december

De European Continental Qualifier voor de

Wereldkampioenschappen indoor roeien 2021

en de Europese kampioenschappen indoor

roeien 2021 zullen plaatsvinden op 5-6

december 2020 en worden virtueel

georganiseerd door British Rowing. Roeiers

Ward Lemmelijn en Caitlin Govaert nemen

alvast deel. Veel succes!

Selectietraject 2021 voor junioren en talenten

De VRL maakte het selectietraject 2021 voor

junioren en talenten op. Ook de

topsportkalenders voor het komende seizoen

staan online! 

Klik hier om het selectietraject 2021 voor

junioren en talenten terug te vinden.  

Klik hier voor de topsportkalender 2021 voor

junioren. 

Klik hier voor de topsportkalender 2021 voor

talenten.

Virtuele Team Belgium stage

Op acht maanden van de Olympische Spelen

https://www.info-coronavirus.be/nl/
https://www.sport.vlaanderen/media/15268/generiekprotocol.pdf
https://www.sport.vlaanderen/media/15640/maatregelen-voor-de-sportsector-vanaf-1-december.pdf
https://login.twizzit.com/public/v2/media/8/594918c2c3e46.pdf
https://static.twizzit.com/public/v2/media/8/5fae4b4846bd0.pdf
https://static.twizzit.com/public/v2/media/8/5fae4b63db1ad.pdf
https://static.twizzit.com/public/v2/media/8/5fae4b64083bc.pdf


van Tokio 2020 – en ondanks de moeilijke

context als gevolg van de COVID-19

pandemie – was het cruciaal dat de atleten

elkaar ook dit jaar konden ontmoeten tijdens

de jaarlijkse stage van Team Belgium, die

traditioneel begin november plaatsvindt.

Ditmaal wel op een digitale manier: de

‘Virtual Training Camp (VTC)’ – of de

#TeamBubbelgium Virtual Camp ging

zaterdag 14 november van start en eindigde

op vrijdag 20 november. Tijdens de virtuele

stage werden heel wat interessante clinics

door experten gegeven, werd er sushi

gemaakt voor de camera, vonden er leuke

activiteiten plaats (o.a. escape room) en

kregen de atleten een toespraak van

Koning Filip. Het BOIC maakte een leuk

filmpje met een aantal sfeerbeelden van het

virtuele trainingskamp: Klik hier om het te

ontdekken.

OPLEIDING EN BIJSCHOLING

Dag van de Trainer  - 5 december 2020

https://www.youtube.com/watch?v=BKDwzmgY47M&feature=emb_logo


Op 5 december vindt de Dag van de Trainer plaats en dit zal volledig digitaal verlopen. Er

worden tijdens 6 sessiemomenten 120 unieke workshops aangeboden. Voor de vierde sessie

(14u00-15u15) hebben wij niemand minder dan Ronald Florijn kunnen strikken! Zijn sessie

gaat over: "Hoe veranderde scouting en selectie t.o.v. de gouden tijden van de Holland 8?" 

Vandaag de laatste dag om in te schrijven: Schrijf je nu in!

Opleidingsaanbod VTS 2021

De Vlaamse Trainersschool heeft haar opleidingsaanbod voor 2021 bekend gemaakt: klik hier.

Voor het roeien plannen we een cursus ‘trainer B’ in die zal starten in oktober 2021.

Planning Algemeen gedeelte VTS 2021

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

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

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

De kalender voor de algemene gedeeltes 2021 is gekend, klik hier. 

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

roeiliga.be. 

https://www.sport.vlaanderen/dag-van-de-trainer/schrijf-je-in/?fbclid=IwAR2UXDeOVTKluGYGWC_jv4nw_267vI6DUHYTe9MlqL2wVfPU8JNDPoolHb0
https://www.sport.vlaanderen/sportbegeleiders/opleiden-en-bijscholen/vind-een-vts-opleiding-op-jouw-maat/
https://www.sport.vlaanderen/trainers-en-sportbegeleiders/opleiden-en-bijscholen/vind-een-basismodule-algemeen-gedeelte/
mailto:celine.pieters@vlaamse-roeiliga.be


VTS-Plus Kalender

Levenslang bijleren als sportbegeleider is

belangrijk. Daarom organiseert en erkent de

Vlaamse Trainersschool heel wat

kwaliteitsvolle bijscholingen in Vlaanderen.  
Lees meer

Geen aanbod in de maanden december en januari.

CLUBNIEUWS

Jeugdvriendelijke roeiclubs 2020

ARV sculling, TRT Hazewinkel, The OAR,

Gentse RS, KRCG, KRSG, KRBrugge,

KRNSO behaalden dit jaar het label

jeugdvriendelijke roeiclub.

Na een jaar inzetten op verschillende

jeugdsportacties tijdens deze moeilijke

coronaperiode, behaalden ze voldoende

punten binnen het jeugdsportfonds om het

label jeugdvriendelijke sportclub te

behalen.

Welverdiende proficiat!

BESTUURSNIEUWS

Nieuw wetsvoorstel in de maak: AV organiseren op afstand

Bij het begin van de eerste coronagolf werd een volmachtenbesluit uitgevaardigd dat tijdelijk de

mogelijkheid gaf om de algemene vergadering anders dan gewoonlijk te organiseren (of uit te

stellen). Met dit nieuwe wetsvoorstel wil de wetgever een permanente oplossing voorzien, die

eigen is aan onze hedendaagse digitale manier van werken. 

Lees meer. 
bron: Dynamo Project

Clubs in coronatijden: laat je inspireren! (deel 2)

https://www.sport.vlaanderen/sportbegeleiders/opleiden-en-bijscholen/vind-een-bijscholing-op-jouw-maat/
https://vlaamsesportfederatie.us6.list-manage.com/track/click?u=847a07d7adadd74d733c81099&id=b81ef636ea&e=eed92c1038


Vorige maand kon je al een nieuwsbericht lezen over clubs in coronatijden. Deze maand pikken

we hier verder op in met nieuwe acties van clubs en federaties. 
Lees meer 

Bron: Dynamoproject

WIST JE DAT ...

… het secretariaat van de Vlaamse Roeiliga gesloten is van vrijdag 18 december tot en met

zondag 3 januari. In de maand december zal er geen nieuwsbrief verstuurd worden. We wensen

iedereen prettige feestdagen toe! 

  

… TRT Hazewinkel een originele roei kledinglijn gemaakt heeft? 

... In de nieuwsbrief van de Vlaamse Sportfederatie vzw een item gewijd werd aan hoe

sportclubs in coronatijd werken. TRT Hazewinkel werd hierin opgenomen. Leuk om te lezen:

klik hier. 

  

… de boot voor de Atlantische oversteek die Jelle Veyt, Koen De Gezelle en Gijs Vanden

Bogaerde gaan maken getest en goedgekeurd werd? 

  

… onze senioren en junioren met internationale ambitie in de loop van de maand november een

inspanningstest en de critical power test aflegden? 

  

… er een interview met onze voorzitter Hubert De Witte verscheen in de Krant van West-

Vlaanderen? 

  

… Salty Lemon een promofilmpje met Ward Lemmelijn gemaakt heeft om de EXR-game in de

kijker te zetten? 

  

… je via deze link eens kan nalezen hoe een roeiwedstrijd beleefd wordt ‘portret van een pet’? 

… de steiger in Sport Vlaanderen Willebroek een nieuwe toplaag heeft van 100%

gerecycleerd polyethyleen?

https://www.dynamoproject.be/nieuws/clubs-in-coronatijden-0?fbclid=IwAR14kxcAVzOSE20HIwltoz17seARlPrkYmXBRwsOxT0gW1zDSH0GV-jomCY
https://www.dynamoproject.be/nieuws/clubs-in-coronatijden-0?fbclid=IwAR14kxcAVzOSE20HIwltoz17seARlPrkYmXBRwsOxT0gW1zDSH0GV-jomCY
https://www.edit-h.be/blog/portret-van-een-pet?fbclid=IwAR3FIasF0XFNCvUvIItL-XGOmqWulTjL4wu4Ctq1Gg7BezjrvssLPYYsp9o


5/12/2020   

Dag van de Trainer 

21/12/2020 

Bestuursorgaan VRL 

27/12/2020  

Estafette der Watersporters KRSG

Het kantoor van de Vlaamse Roeiliga is gesloten. Het personeel blijft aan het werk, maar

thuiswerk is de norm.  

We zijn dus nog steeds bereikbaar via info@vlaamse-roeiliga.be of via de individuele e-mail

adressen van Celine, Lien, Lien en Arno. We beantwoorden jullie vragen zo snel mogelijk via

mail of bellen je op.

Kalender

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

Eindelijk enkele roeicompetities!

Half augustus werd er voor het eerst opnieuw geroeid. KRClub Gent beet de spits af met de

organisatie van hun jeugdduathlon. Daarna volgden in september nog enkele wedstrijden die

volledig Corona-proof konden georganiseerd worden. Dank aan alle clubs voor deze extra

inspanningen!

Belgisch kampioenschap Korte boten - 6 en 12 september 2020

Op zondag 6 september werden een

aantal Belgische titels geroeid tijdens de

Trofee van Vlaanderen. In totaal werden 11

titels verdeeld: KRSport Gent ging met 5

titels lopen, Gentse RS nam 4 titels mee

en KRNSO legde beslag op 2 titels.

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


Op zaterdag 12 september werden nog een

aantal Belgische titels geroeid tijdens de

Drieluik van KRClub Gent. In totaal werden 6

titels verdeeld: Gentse RS nam 4 titels in

beslag, KRNSO en KR Sport Gent namen elk

1 titel mee naar huis. Proficiat aan alle

Belgische Kampioenen!

Jeugdroeihappening VRL 10/10 afgelast

Omwille van het gegeven dat bij de jeugdroeihappening continu gemixt wordt met de deelnemers

en dus niet corona-proof kan georganiseerd worden, zien wij ons genoodzaakt om dit event af te

gelasten. 

TOPSPORT

Marlon en Tibo zijn Europese kampioen U23!

Belgian Sharks Marlon Colpaert (KRNSO) en Tibo Vyvey (KRB) wonnen goud op het EK U23

in Duisburg begin september!

Ze finishten in hun lichte dubbeltwee met een tijd van 06.26.86. Duitsland won zilver, Frankrijk

brons.

Focus & WTV bracht een mooie reportage uit. Klik hier om na te genieten van hun medaille en

even te luisteren naar hun toekomstperspectieven.

https://www.focus-wtv.be/nieuws/jong-roeigeweld-na-europese-titel-nooit-naar-de-spelen-jammer-maar-nog-uitdagingen-genoeg


EK Senioren Poznan - 9 tot 11 oktober 2020

Op maandag 5 oktober vertrokken de Belgian Sharks richting Lake Malta Poznan voor het EK

senioren. Bij de categorie LM2x komen Tim Brys (slag) en Niels Van Zandweghe (boeg) aan de

start onder begeleiding van coach Frans Claes. Ruben Claeys (slag) en Pierre De Loof (boeg) vullen

de boot van M2x onder begeleiding van Dirk Crois en Rudy De Coninck. In LM1x zien we Tibo

Vyvey terug onder begeleiding van Piet Graus. Louis Toussaint neemt deel in de categorie PR1M1x

en wordt begeleid door Louis Timmers. Het botentransport en het transport ter plaatse wordt

verzorgd door Patrick Vangenck en Régis Devos. Onze atleten worden onder handen genomen door

Katrien Verpoest.

Foto: Pupophoto.com

OPLEIDING EN BIJSCHOLING

KNRB Roeicoachcongres - 31 oktober 2020

De KNRB organiseert jaarlijks voor roeicoaches een congres om kennis te vergroten, te leren

van elkaar en van verschillende experts. Op zaterdag 31 oktober vindt de vijfde editie plaats in het

hoofdkantoor van Aegon in Den Haag.

Vanwege de corona-maatregelen wordt het KNRB roeicoachcongres opgesplitst in twee dagdelen;

een programma in de ochtend en een programma in de middag met een maximum van 28 coaches

per dagdeel. Aanmelden gaat via inschrijving en is verplicht. Aanmelden is mogelijk vanaf de

eerste week van oktober. Klik hier voor meer informatie.

https://knrb.nl/wat-doen-we/knrb-roeicoachcongres/


Initiator Roeien in Brugge

Op 24/10/2020 start in Brugge een

nieuwe initiatorcursus. Op dit moment

mochten we reeds 17 inschrijvingen

ontvangen. Nieuwe trainers worden opgeleid

om op een kwaliteitsvolle manier het roeien

aan te leren en talenten te vormen.

Meer info vind je 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 de Koninklijke

Roeivereniging Brugge (Wagelwater 4, 8000

Brugge).  

Klik hier voor meer info en om in te

schrijven voor deze cursus.

Dag van de Trainer gaat in 2020 digitaal

De Vlaamse Trainersschool plaatste het

programma van de digitale Dag van de Trainer

online. Inschrijven is voorlopig nog niet

mogelijk, maar neem alvast een kijkje in

het ruime aanbod. Er worden 120 unieke

workshops aangeboden, verspreid over zes

sessiemomenten. Voor ieder wat wils!

Als VRL hebben wij Ronald Florijn, gekend

van de befaamde Holland 8 die goud won op

de OS, kunnen strikken voor een boeiende en

interactieve digitale workshop op de Dag van

de Trainer. Schrijf je dus zeker in voor sessie

4 van 14u-15u15.

Ronald zal de vergelijking maken tussen de

scouting en selectiewijze van vroeger (tijd van

de Holland 8) en de huidige manier van

aanpak. Niet enkel het wetenschappelijke

aspect, maar ook het marketing-technische

gedeelte zal aangehaald worden.

VTS-Plus Kalender

Levenslang bijleren als sportbegeleider is

https://www.facebook.com/VlaamseRoeiliga/videos/448097536002229/
https://www.sport.vlaanderen/VTS-opleiding?activiteitId=89808&opleidingId=1113
https://www.sport.vlaanderen/dag-van-de-trainer/programma/


belangrijk. Daarom organiseert en erkent de

Vlaamse Trainersschool heel wat

kwaliteitsvolle bijscholingen in Vlaanderen. 

Lees meer

12/10/2020 Trainers zeggen neen tegen doping Hans Cooman Gent

20/10/2020

Fysieke begeleiding van jongeren in

ploegsporten, een

sporttakoverschrijdende blik

Stijn Lintermans Oordegem

28/10/2020 Introductie: Coach met de M-factor Inge Masschelein Willebroek

Klik hier voor meer informatie en om in te schrijven.

VRL NIEUWS

Welkom Arno!

Op donderdag 1 oktober mochten we onze

nieuwe medewerker Arno Volckaert

verwelkomen in het VRL team. Als recreatief

coördinator zal Arno zich vnl. toespitsen op

het recreatieve en promotionele luik van het

roeien. Je kan Arno bereiken op

arno.volckaert@vlaamse-roeiliga.be of

09/243 11 28. Arno werkt 80% en is niet

bereikbaar op woensdagnamiddag en

vrijdagnamiddag.

We laten Arno kort even aan het woord: “Tijdens mijn opleiding Sport & Bewegen mocht ik reeds

meerdere malen telkens op een andere manier proeven van het sportieve werkveld. Na mijn

opleiding te hebben afgerond ging ik meteen aan de slag binnen het innovatieve bedrijf RAVEN,

waar ik verantwoordelijk was voor het sportieve luik binnen Virtual Reality. Diverse

leeftijdscategorieën kwamen reeds op mijn pad waardoor ik al verschillende ervaringen heb mogen

opdoen. Met mijn ambitieuze en leergierige persoonlijkheid wil ik nu een nieuwe kracht zijn binnen

het team van de Vlaamse Roeiliga en op die manier wil ik iets te betekenen voor de roeisport in

het algemeen. Samen met ons team kijk ik ernaar uit om innoverende zaken te integreren en zal

ik mijn ervaring gebruiken om de roeisport nog attractiever te maken voor jong en oud.”

CLUBNIEUWS

Welkom terug! #bedanktscheids, #bedanktjury!

Op 3 oktober klinkt opnieuw het startschot

voor de Week van de Official. Zet met je

roeiclub je scheidsrechters, juryleden,

tijdsopnemers,... in de bloemetjes! Want we

https://www.sport.vlaanderen/sportbegeleiders/opleiden-en-bijscholen/vind-een-bijscholing-op-jouw-maat/
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=87795#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=86422#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=87270#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=86518#
mailto:arno.volackert@vlaamse-roeiliga.be


zijn blij dat de kamprechters na lange

coronatijd terug zijn. Doe mee en deel jullie

acties met de hashtags #bedanktscheids en

#bedanktjury.

Tijdens de Week van de Official willen we

onze kamprechters en andere

geïnteresseerden bijscholen en inspireren. De

Vlaamse Sportfederatie organiseert enkele

online sessies die je van thuis kan volgen.

Het is ook mogelijk om de sessies uitgesteld

te bekijken (max. 1 week). Inschrijven is

hiervoor wel noodzakelijk. Op maandag 5

oktober (20u) staat ‘mentale uitdagingen

bij officials’ op het programma, op

donderdag 8 oktober (19u30) is er een

inspiratiesessie door topofficials. Meer

info en inschrijven via deze link.

Jeugdtoertocht KRBrugge - 1 november 2020

KR Brugge organiseert op zondag 1

november een jeugdtoertocht van

Oostende naar Brugge. Er kan in

verschillende categorieën en boottypes

ingeschreven worden. Onderweg is er een

korte stop in Stalhille/Nieuwege voor een

drankje & koekje. Na aankomst kan iedereen

in het clubhuis genieten van pasta, aan 10,00

EUR per portie. Inschrijven kan tot

donderdag 29 oktober 18u00 per mail bij:

KRBjeugdtoer2020@krbrugge.be

Afgelasting jeugdstage KBR

De Koninklijke Belgische Roeibond moet wegens corona de nationale jeugdstage voor 13 en

14-jarigen die voorzien was op 24-25 oktober op het domein Sport Vlaanderen Willebroek

jammer genoeg afgelasten.

Inhuldiging roeisteiger Schulensmeer

https://www.vlaamsesportfederatie.be/kalender/inspiratiesessie-met-topofficials-gratis-webinar
mailto:KRBjeugdtoer2020@krbrugge.be


Op zondag 27 september heeft roeiclub

Schulensmeer een aantal nieuwigheden

ingehuldigd tijdens de Dag van de

Wijers: de aanleg van het

waterbelevingsplatform - roeisteiger (18

meter!) en de aankoop G-kano met trailer.

Daarna werden er een aantal gratis roei

initiaties gegeven.

#iksteunmijnclub: geef sportclubs een duwtje in de rug!

Sportclubs tonen momenteel hun

flexibiliteit en gedrevenheid, meer dan

ooit. Ze gaan tot het uiterste om iedereen

weer in alle veiligheid te laten sporten.

Daarom startten Sport Vlaanderen, samen

met VSF en ISB als partners, de actie

#iksteunmijnclub.

Lees hier wat jij kan doen voor jouw

sportclub

bron: Dynamo Project

BESTUURSNIEUWS

Dag van de Sportclubbestuurder: digitale editie in oktober

Door de corona-omstandigheden en een te

beperkte capaciteit van de locatie in Gent,

gooien we de plannen om. De eerste van drie

bijscholingsdagen voor clubbestuurders gaat

online door.

Klik hier voor meer info.

bron: Dynamo Project

Geldacties in coronatijd

Oktober, dé maand voor geldacties in sportclubs en lokale verenigingen.

Spaghettifestijnen, mosselsoupers, snoepverkoop,… tal van activiteiten worden in het najaar

georganiseerd om centjes binnen te brengen, de financiële clubwerking gezond te houden, extra

materiaal aan te kopen of om sporters te plezieren met leuke extra-sportieve activiteiten.

Helaas. Net als voor andere zaken de voorbije maanden zullen we ook hier creatief moeten

omspringen met onze ideeën om binnen de nationale regelgeving alsnog de nodige euro’s te

kunnen verzamelen. Maar sportclubs zijn flexibel, jullie kunnen dat!

https://vlaamsesportfederatie.us6.list-manage.com/track/click?u=847a07d7adadd74d733c81099&id=4925f4b31d&e=eed92c1038
https://www.dynamoproject.be/bijscholing/dag-van-de-sportclubbestuurder-24102020


Lees meer

Bron: Dynamo Project 

WIST JE DAT ...

… je alle Vlaamse roeiwedstrijden live kan volgen? 

… KRNSO in de prijzen viel bij de uitgestelde Oostendse Sportprijzen 2019 met de JW8+ boot

en voor de tweede keer de trofee van jeugdsportploeg mee naar huis mocht nemen!

 

… de KBR kandidaat-kamprechters zoekt. Alle geïnteresseerden mogen zich melden bij

secretary@rowing.be of chantal.neirinckx@skynet.be.

 

… Schulensmeer nog op zoek is naar lesgevers voor hun start-to-row sessies in oktober.

Bij interesse neem contact op  met anja.cauberghs@schulensmeer.be

… de VRL een mondmasker voor de Belgian Sharks heeft laten maken?

 

… Eveline Peleman haar unieke carrière afsloot met twee nationale titels? Bedankt Eveline

voor alle kippenvelmomenten die je ons bezorgde. Heel veel succes in je verdere carrière en tot

ergens langs het water…

  

… iemand gemiddeld 4,02 jaar lid is bij dezelfde sportclub?

… Serge Miesse geklassificieerd is voor PR3 binnen het para rowing?

 

… Ward Lemmelijn het fietsrecord van Mathieu Van der Poel gebroken heeft in de

containercup voor studenten?

… de Belgian Sharks op buitenlandse stage naar Gavirate (Italië) waren van 3-18

september?

https://www.dynamoproject.be/nieuws/geldacties-in-coronatijden
mailto:secretary@rowing.be
mailto:chantal.neirinckx@skynet.be
mailto:anja.cauberghs@schulensmeer.be


03-11/10/2020

Week van de official

04/10/2020

Duathlon KR Brugge

09-11/10/2020

EK senioren Poznan (Polen)

17-18/10/2020

Belgisch Kampioenschap Lange Boten (Hazewinkel)

23-25/10/2020

European Rowing Coastal Challenge Donoratico (Italië)

24/10/2020

Start initiator cursus (KR Brugge)

31/10/2020

KNRB roeicoachcongres (Den Haag)
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COMPETITIE

Triathlon KRNSO 19/09 afgelast

De jeugdtriathlon van KRNS Oostende van zondag 19/09 wordt afgelast. De club kreeg geen

toelating van de stad Oostende om dit event te organiseren vanwege bepaalde vereiste Covid-

19 maatregelen waaraan de club niet kan voldoen. 

Jeugdroeihappening VRL 10/10 afgelast

Omwille van het gegeven dat bij de jeugdroeihappening continu gemixt wordt met de deelnemers

zien wij ons genoodzaakt om dit event af te gelasten. 

Kleurencodes voor de sportsector

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
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De bedoeling van de kleurencodes is om duidelijkheid en éénvormigheid te brengen voor de

sportsector.

Vlaanderen bevindt zich nu in code geel en volgt de richtlijnen die zijn uitgewerkt in het MB en

de protocollen voor de sportsector. Indien de epidemiologische toestand zou verslechteren dan

kunnen de getroffen regio’s / provincies / lokale besturen tijdelijk een code oranje of rood

afkondigen.

Via de kleurcodes willen de ministers en de sportsector de sportbeoefening en sportcompetities

maximaal vrijwaren. Zo mogen de jongeren tot en met 12 jaar steeds blijven sporten en worden er

bv. in de code oranje enkele voorwaarden verstrengd inzake sportactiviteiten waarbij contact niet

te vermijden is. Daarnaast zijn er ook extra verstrengingen voorzien inzake aanwezigheid van

publiek en gebruik van de kleedkamers en douches.

De volledige kleurencodes vind je hier.

Filippi Special Promo
Door het uitvallen van de WorldCups en Olympisch spelen heeft Filippi productie capaciteit

over. Om de fabriek toch draaiende te houden geeft Filippi 15% korting op alle boten met

aluminium vleugel riggers.

Dit aanbod is geldig tot 30 oktober 2020.

Onze gebruikte boten zijn ook scherper geprijsd.

Zie voor de actuele voorraad onze website: klik hier.

Voor meer informatie neem contact op met Rowingservice:

bjorn@rowingservice.be

tel 0476/581260

TOPSPORT

Europese kampioenschappen 

Op basis van de prestaties op de trials werden

https://www.vlaamsesportfederatie.be/nieuws/akkoord-over-invulling-van-de-kleurcodes-in-de-sport
https://www.roeigoed.nl/gebruikte-en-voorraad-boten/c81
mailto:bjorn@rowingservice.be


volgende atleten geselecteerd voor de

Europese Kampioenschappen die dit najaar

plaatsvinden (onder voorbehoud van de

Covid-19 maatregelen en de beslissing van de

Federale Sporttechnische Commissie):

EK U23 Duisburg (5-6 september):

LM2x      Marlon Colpaert – Tibo Vyvey

EK junioren Belgrado (26-27 september):

JM1x      Aaron Andries

JW2x      Mazarine Guilbert – Eloïse Joris

 

EK senioren Poznan (9-11 oktober): 

LM2x      Tim Brys – Niels Van Zandweghe

M2x        Pierre De Loof – Ruben Claeys

LM1x      Tibo Vyvey

Time Trials

Tijdens het weekend van 8 en 9 augustus

vonden de trials voor de senioren plaats op

de Watersportbaan in Gent en dit in extreme

hitte. Bij de skiff lichtgewicht won Tibo

Vyvey, gevolgd door Tim Brys en Marlon

Colpaert. In de categorie LM2x wonnen Brys-

Van Zandweghe met 3 seconden voorsprong

op de U23 lichte dubbeltwee Vyvey-

Colpaert. Op zondag roeiden de

zwaargewichten. Op basis van een time trial

werd de A en B finale bepaald. Pierre De

Loof won de A-finale, gevolgd door Ruben

Claeys en Frederick Tison.

Op zaterdag 15 augustus vonden de trials

voor de junioren plaats. Aaron Andries

(Gentse RS) won overtuigend bij de jongens,

gevolgd door Loïc Peters (ARV) en Dean

Laureyns (KRCG). Bij de meisjes won

Mazarine Guilbert (Gentse RS). Eloïse Joris

werd tweede, gevolgd door Astrid Van Roy

(KRNSO).

Klik hier voor de resultaten.

OPLEIDING EN BIJSCHOLING

https://www.facebook.com/VlaamseRoeiliga/videos/448097536002229/
https://www.facebook.com/VlaamseRoeiliga/videos/448097536002229/
https://static.twizzit.com/public/v2/media/8/5f3a9e6939d72.pdf


Initiator Roeien in Brugge

Op 24/10/2020 start in Brugge 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 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 de Koninklijke

Roeivereniging Brugge (Wagelwater 4, 8000

Brugge).  

Klik hier voor meer info en om in te

schrijven voor deze cursus.

 

Dag van de Trainer gaat in 2020 digitaal

Omdat de verspreiding van het corona-virus

zich zo moeilijk laat voorspellen, besliste de

Vlaamse Trainersschool nu al om haar Dag

van de Trainer dit jaar digitaal te laten

plaatsvinden. Laat 5 december 2020 dan

ook met stip aangeduid staan in je agenda:

de Dag van de Trainer komt naar je kot.

VTS-Plus Kalender

Levenslang bijleren als sportbegeleider is

belangrijk. Daarom organiseert en erkent de

Vlaamse Trainersschool heel wat

kwaliteitsvolle bijscholingen in Vlaanderen. 

Lees meer

09/09/2020
Aguility & quickness van algemeen

naar georiënteerd trainen
Ruben Neyens Willebroek

21/09/2020 Coach met de M-factor workshop Bert Van Poucke Gent

22/09/2020 Gezonde sportvoeding Gino Devriendt Brugge

23/09/2020 Coach met de M-factor workshop Owen Sisk Genk

29/09/2020 Omgaan met kinderen met Justine Loosveldt Hofstade

https://www.facebook.com/VlaamseRoeiliga/videos/448097536002229/
https://www.sport.vlaanderen/VTS-opleiding?activiteitId=89808&opleidingId=1113
https://www.sport.vlaanderen/sportbegeleiders/opleiden-en-bijscholen/vind-een-bijscholing-op-jouw-maat/
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=87795#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=87781#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=86035#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=87787#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=85728#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=85728#


gedragsmoeilijkheden

Klik hier voor meer informatie en om in te schrijven.

CLUBNIEUWS

Help jij onze communicatie een handje?

Communicatie is zeer belangrijk binnen de

Vlaamse Roeiliga en we zijn benieuwd naar

jouw mening!

Op dit moment heeft 3% van onze leden zijn

mening gegeven, dan kan volgens ons beter!

Alvast bedankt om enkele minuten de tijd te

willen nemen voor het invullen van deze

bevraging.

Laat ons weten wat jij belangrijk vindt!

Klik hier om de vragenlijst te openen.

#bedanktscheids #bedanktjury

Dit willen we opnieuw massaal doen tijdens

de Week van de Official! Van 6 tot 11

oktober 2020 worden weer heel wat

bedankingen, elbowbumps, foodshakes, lieve

woordjes gegeven aan onze Vlaamse officials.

Want zonder officials, geen wedstrijden en

omdat ze het verdienen!

BESTUURSNIEUWS

Bevraging clubondersteuning

Beste bestuurder, beste trainer, jouw

mening telt!

Met deze vragenlijst over

clubondersteuning kun je die geven en ons

helpen om knel- en verbeterpunten in kaart te

brengen en aan te pakken.

In 2017 werd deze bevraging afgenomen. Graag stellen we jullie vandaag opnieuw dezelfde vragen

om na te gaan of we al een betere ondersteuning hebben kunnen aanbieden in de afgelopen

https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=85728#
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2O0nZ7DMLXlGm2k-pasDE05y23XkCgicVQKmGYzPVRYyYUQ/viewform


beleidsperiode.

Alvast bedankt om enkele minuten de tijd te willen nemen voor het invullen van deze bevraging.

Op dit moment vulden slechts 6 personen deze bevraging in. We zouden het fijn vinden om nog

wat meer reacties te ontvangen. 

Klik hier om de vragenlijst te openen.

Registratieplicht sportcafetaria

De Nationale Veiligheidsraad heeft op 23 juli 2020 beslist dat horecazaken vanaf 25 juli de

aanwezigheid van hun gasten moeten bijhouden. Deze regels gelden ook voor

sportkantines en cafetaria's.

Lees meer

Bron: Dynamo Project 

Betalen zonder cash: wat is mogelijk?

Het is duidelijk dat we nog even zullen moeten leven met COVID-19. Binnen de sportsector zijn

veel organisaties de voorbije maanden alternatieven voor betalingen met fysiek geld gaan

voorzien. We geven je een overzicht van de mogelijkheden.

Lees meer

Bron: Vlaamse Sportfederatie

WIST JE DAT ...

… de medewerkers van de Vlaamse Roeiliga maar liefst 6 verschillende

dossiers hebben ingediend om subsidies voor de roeisport te verkrijgen! De

beleidsplannen2021-2024 dienden per 1 september bij Sport Vlaanderen toe te komen!

… er binnenkort een nieuwe medewerker zal beginnen bij de Vlaamse Roeiliga? Arno Volckaert

zal starten op 1 oktober. Welkom Arno!

 

… Tim Brys en Niels Van Zandweghe na hun interview met Radio 2 alle luisteraars en gezinnen

uitdagen voor een challenge: in 45 seconden zoveel mogelijk droge roeihalen uitvoeren.

 

… Tim Brys begin juli roeilessen gaf aan zeilster Emma Plasschaert? Misschien een geslaagde

combi voor Olympische Spelen Beach Sprint Parijs 2024?

… Tim Brys op 2 september te gast was in 'Vivel le Vélo" bij Karl Van Nieuwkerke naast

Zdenek Stybar en Bert De Backer? De uitzending kan je hier herbekijken.

… Ronny De Cocker meegedaan heeft aan le 'Challenge des 7 défis capitaux' en daarbij 7de

geworden is in zijn leeftijdscategorie? Dit zijn uitdagingen/proeven die je moet doen op een

Concept 2 ergometer. Proficiat Ronny! Klik hier voor zijn resultaat.

https://forms.gle/2Hc2LzvAYc1UW6yn9
https://www.dynamoproject.be/nieuws/registratieplicht-sportcafetaria
https://www.vlaamsesportfederatie.be/node/28259
https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/vive-le-velo/2020/vive-le-velo-d20200902/
https://c7dc.ffaviron.fr/rankings?categorie=18


… er een nieuw voorstel voorligt voor het behoud van het statuut verenigingswerk binnen de

sportsector? Lees meer

 

… in tijden van Corona je communicatie op sociale media goed moet verzorgen? Klik hier voor

enkele tips.

De medewerkers van de Vlaamse Roeiliga doen aan telewerking. Dit betekent niet

dat VRL onbereikbaar is. Onze medewerkers kunnen telefonisch gecontacteerd

worden via volgende nummers: Celine: 09 243 12 50 - Lien Desmet: 09 243 11 30

- Lien Van de Velde: 09 243 11 30

05-06/09/2020

European Championships  U23, Duisburg

5/09/2020

Triathlon (KRSG)

6/09/2020

Trofee van Vlaanderen + BK Korte Boten (KRSG)

12-13/09/2020

Internationale regatta en Drieluik van Club Gent + BK Korte boten

26-27/09/2020

European Junior Championships, Belgrado

27/09/2020

Triathlon (GRS)

 
De triathlon van KRNSO, de blauwwitte toertocht van KRSG en de roeihappening van de

VRL worden afgelast

 

Copyright © 2020 Vlaamse Roeiliga, All rights reserved. 
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HEROPSTART SPORTSECTOR FASE 4

Beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad geldig vanaf 1 juli

Alle sporten zijn weer toegelaten mét contact als:

ze in georganiseerd verband plaatsvinden,

ze in een groep van maximum 50 personen plaatsvinden,

er steeds een meerderjarige verantwoordelijke aanwezig is, en

je je handen voor en na wast en het gemeenschappelijk sportmateriaal voor en na het

sporten schoonmaakt

Kleedkamers en douches mogen gebruikt worden zoals in de veiligheidsprotocollen beschreven

wordt (Worden gepubliceerd na publicatie van het MB).

Publiek mag weer

Vanaf 1 juli:

Maximum 200 toeschouwers binnen of 400 toeschouwers buiten en mits het volgen van de

veiligheidsprotocollen.

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


Voor reguliere evenementen die in permanente infrastructuren zoals bijvoorbeeld tribunes

worden georganiseerd, zullen protocollen worden opgesteld. Deze bezorgen we jullie

binnenkort.

Voor éénmalige evenementen in de publieke ruimte zal vanaf 1 juli een online-instrument

(matrix) beschikbaar zijn, dat als referentie zal dienen voor de lokale overheden bij het

verlenen van vergunningen voor deze evenementen. Er zullen ook duidelijke regels moeten

worden toegepast.

Vanaf 1 augustus:

maximum 400 toeschouwers binnen of 800 personen buiten en mits het volgen van de

veiligheidsprotocollen, op voorwaarde dat de gezondheidssituatie het toelaat.

Een uitzondering om deze limiet te overschrijden, kan gevraagd worden aan lokale overheden

voor permanente infrastructuren met een zittend publiek, met inachtneming van de

veiligheidsvoorschriften.

Klik hier om de leidraad te downloaden.

Updates rond sportbeoefening

Via deze link kan je alle info over de impact van corona op de sportbeoefening terugvinden.

Dagelijks vult Sport Vlaanderen deze informatie op de site aan. Je kan er nu ook affiches vinden

die de belangrijkste spelregels visueel voorstellen. Die kan je uithangen aan

sportaccommodaties, zodat iedereen meteen ziet wat er van hen verwacht wordt.

Bron: Sport Vlaanderen

Richtlijnen vanuit FISA  - return to training

De sportmedische commissie van FISA heeft informatie verzameld vanuit diverse bronnen over de

hele wereld om een document met richtlijnen op te stellen over “Return to Training - Advice for

post-peak and post-pandemic periods”. Je kan het document terugvinden via deze link.

TOPSPORT

Europese kampioenschappen 

Het Europees Kampioenschap U23 in

Duisburg op 5 en 6 september kan

doorgaan, weliswaar onder strikte

voorwaarden.

Ook het Europees Kampioenschap Junioren

in Belgrado op 26 en 27 september

mag doorgaan.

Onze topsporters hebben een doel in het

vooruitzicht, een goede voorbereiding

gewenst!

https://static.twizzit.com/public/v2/media/8/5efb41c57ea27.pdf
https://cdn.flxml.eu/lt-2168530036-1c66a050260d8e59e1e9a8b827e80e11619a759ccced7497
http://www.worldrowing.com/news/return-training-advice-for-post-peak-and-post-pandemic-periods
https://www.facebook.com/VlaamseRoeiliga/videos/448097536002229/


RECREATIE

Roei je brevet deze zomer!

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.

Vraag ernaar in je roeiclub!

Dit boekje kan aangekocht worden voor een

mooi clubtarief van 4 € per brevet. Plaats je

bestelling via info@vlaamse-roeiliga.be.

OPLEIDING EN BIJSCHOLING

Initiator Roeien in Brugge

In het najaar start een nieuwe

initiatorcursus in Brugge.

De agenda wordt momenteel opgemaakt,

maar de lessen gaan door van oktober tot

december.

Iedereen die zich extra wil opleiden in het

trainen van roeiers kan zich binnenkort

inschrijven. Het is een eerste en meteen

degelijke stap om je roeikennis didactisch

verantwoord door te geven aan beginnende

roeiers.

World Rowing lanceert 'the coaches corner'

World Rowing lanceert elke woensdag op de facebookpagina een interessante video voor

coaches. Dit is het moment voor de coaches om een aantal technische aspecten op te frissen.

https://www.facebook.com/VlaamseRoeiliga/videos/448097536002229/
mailto:info@vlaamse-roeiliga.be
https://www.facebook.com/VlaamseRoeiliga/videos/448097536002229/


Elke video is van een expert in zijn of haar vakgebied. Ideaal om eens te bekijken tijdens deze

periode zodat er na de corona maatregelen terug optimaal getraind kan worden. Het programma:

 

1. Mahe Drysdale with Martin Damir explaining how it is to row on top for a long time - 1 July

2. Training preparation of the Men's 8+ - 8 July

3. Description of nutrition of the GB Olympic team - 15 July

4. GB conference on technique from Paul Thompson - 22 July

5. Description of the "catch" - how to change speed in the boat - 29 July

6. Australian coach education program on technique and flexibility - importance of pelvis - 5

August

7. Coaching tips of Henry Mahon - 12 August

Dag van de Trainer gaat in 2020 digitaal

Omdat de verspreiding van het corona-virus

zich zo moeilijk laat voorspellen, besliste de

Vlaamse Trainersschool nu al om haar Dag

van de Trainer dit jaar digitaal te laten

plaatsvinden. Laat 5 december 2020 dan

ook met stip aangeduid staan in je agenda:

de Dag van de Trainer komt naar je kot.

VTS-Plus Kalender

Levenslang bijleren als sportbegeleider is

belangrijk. Daarom organiseert en erkent de

Vlaamse Trainersschool heel wat

kwaliteitsvolle bijscholingen in Vlaanderen. 

Lees meer

Webinars VTS-Plus 

Geen aanbod in de zomermaanden.

Klik hier voor meer informatie en om in te schrijven.

CLUBNIEUWS

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

Met deze leuze willen we ouders en

sportorganisaties ertoe aanzetten om

sportende kinderen te beschermen tegen

zonnebrand: met schaduw, T-shirt en

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


zonnecrème. Want als de huid van jonge

kindjes verbrandt, hebben ze voor de rest van

hun leven een verhoogd risico op huidkanker.

Lees meer

Doe mee aan de maand van de sportclub!

Van 1 tot 30 september 2020 vindt de 12de

editie plaats van de Maand van de

Sportclub. Met deze actie wil Sport

Vlaanderen alle sportclubs in de kijker

plaatsen en inwoners in contact brengen met

het lokale sportclubaanbod. Dynamo Project

roept sportclubs mee op om de deuren te

openen voor het publiek.

Lees meer

Bron: Dynamo Project

Help jij onze communicatie een handje?

Communicatie is zeer belangrijk binnen de

Vlaamse Roeiliga en we zijn benieuwd naar

jouw mening!

Op dit moment heeft 3% van onze leden zijn

mening gegeven, dan kan volgens ons beter!

Alvast bedankt om enkele minuten de tijd te

willen nemen voor het invullen van deze

bevraging.

Laat ons weten wat jij belangrijk vindt!

Klik hier om de vragenlijst te openen.

BESTUURSNIEUWS

Noodfonds: 87 miljoen euro voor lokale verenigingen

De Vlaamse Regering maakt 265 miljoen euro middelen vrij om verschillende getroffen

sectoren te ondersteunen. Lees hier welke zaken er voor sport zijn voorzien.

Bron: Dynamo Project 

https://www.sport.vlaanderen/sportersbelevenmeer/voor-club-of-sportdienst/schaduw-t-shirt-zonnecreme-en-het-loopt-gesmeerd/
https://vlaamsesportfederatie.us6.list-manage.com/track/click?u=847a07d7adadd74d733c81099&id=e870952e61&e=eed92c1038
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2O0nZ7DMLXlGm2k-pasDE05y23XkCgicVQKmGYzPVRYyYUQ/viewform
https://vlaamsesportfederatie.us6.list-manage.com/track/click?u=847a07d7adadd74d733c81099&id=4a1d5757aa&e=eed92c1038


Onkostenvergoedingen voor vrijwilligers: maximumbedragen 

Voor reële kilometervergoedingen geldt een maximumbedrag per kilometer. Vanaf

01/07/2020 zal dit bedrag zakken van € 0,3653/km naar € 0,3542/km Lees meer.

Bron: Dynamo projcet 

Waarom is het verenigingswerk zo belangrijk voor sport?

Het dossier verenigingswerk blijft hoog op onze agenda staan. VSF pleit samen met AISF voor het

behoud van de huidige regeling voor de non-profit sport. Waarom er zo snel mogelijk een

oplossing moet komen voor de sportsector? Dat vertellen we, behalve aan de politieke

verantwoordelijken, ook aan het ruimere publiek!

Lees meer

Bron: Dynamo Project 

SPONSOR IN DE KIJKER

WIST JE DAT ...

… de sportafdeling van het GO! Atheneum Ieper een eigen Container Cup organiseerde met

behulp van een ergometer van de Vlaamse Roeiliga?

… de Vlaamse Roeiliga mee de campagne ondersteunt om het statuut van de

verenigingswerker te behouden?

… de Vlaamse Roeiliga volop bezig is met het uitstippelen van een nieuw 4-jarenplan 2021-

2024?

 

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

De medewerkers van de Vlaamse Roeiliga doen aan telewerking. Dit betekent niet

https://vlaamsesportfederatie.us6.list-manage.com/track/click?u=847a07d7adadd74d733c81099&id=e95e606f55&e=eed92c1038
https://vlaamsesportfederatie.us6.list-manage.com/track/click?u=847a07d7adadd74d733c81099&id=4b9362b55a&e=eed92c1038
http://www.roeigoed.nl/


dat VRL onbereikbaar is. Onze medewerkers kunnen telefonisch gecontacteerd

worden via volgende nummers: Celine: 09 243 12 50 - Brand: 09 243 11 28 - Lien

Desmet: 09 243 11 30 - Lien Van de Velde: 09 243 11 30

Geen events/wedstrijden tot 31/07

08/07/2020

Bestuursorgaan VRL

01-02/08/2020

Trials Hazewinkel

05-06/09/2020

European Championships  U23, Duisburg

26-27/09/2020

European Junior Championships, Belgrado
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VRL WERFT AAN!

Technisch directeur Roeien: klik hier!

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://www.vlaamse-roeiliga.be/?oid=10&pid=57298


Recreatief coördinator VRL: klik hier!

https://www.vlaamse-roeiliga.be/?oid=10&pid=57293


Bestuursleden VRL



HEROPSTART SPORTSECTOR FASE 2

Updates rond sportbeoefening

Via deze link kan je alle info over de impact van corona op de sportbeoefening terugvinden.

Dagelijks vult Sport Vlaanderen deze informatie op de site aan. Je kan er nu ook affiches vinden

die de belangrijkste spelregels visueel voorstellen. Die kan je uithangen aan

sportaccommodaties, zodat iedereen meteen ziet wat er van hen verwacht wordt.

Bron: Sport Vlaanderen

https://cdn.flxml.eu/lt-2168530036-1c66a050260d8e59e1e9a8b827e80e11619a759ccced7497


Richtlijnen vanuit FISA  - return to training

De sportmedische commissie van FISA heeft informatie verzameld vanuit diverse bronnen over de

hele wereld om een document met richtlijnen op te stellen over “Return to Training - Advice for

post-peak and post-pandemic periods”. Je kan het document terugvinden via deze link.

Beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad geldig vanaf 18 mei

Na de Nationale Veiligheidsraad van woensdag 13 mei maakte premier Wilmès nieuwe

versoepelingen vanaf 18 mei bekend, ook om te sporten. Zo is het volgende toegestaan bovenop

de eerder genomen beslissingen.

Regelmatige trainingen en lessen in de buitenlucht, op voorwaarde dat:

Die geen fysiek contact impliceren

Ze in georganiseerd verband plaatsvinden, d.w.z. enkel georganiseerd door een club of

vereniging

Ze in een groep van maximum 20 personen plaatsvinden

Er steeds een trainer of een meerderjarige toezichter aanwezig is

Er steeds een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon kan worden gerespecteerd

Alle sportwedstrijden zijn tot 31 juli geannuleerd.

Uiteraard blijven de andere (hygiënische) maatregelen nog steeds van toepassing. We moeten

allen nog even volhouden om binnenkort terug zoals vroeger te kunnen roeien. Veel goede moed!

http://www.worldrowing.com/news/return-training-advice-for-post-peak-and-post-pandemic-periods


TOPSPORT

Mooie reclame voor het roeien in de media!

Op 5 mei nam Belgian Shark Tim Brys deel

aan de ‘Containercup’ op VIER. Hij zette er

een topprestatie neer, versloeg toen alle

wielrenners op de fietsproef en nestelde zich

uiteindelijke op een mooie vierde plaats,

waar hij enkel 3 wielrenners voor zich moet

laten! Tim zijn prestatie toont aan dat roeiers

echt wel tot het uiterste gaan en tot de

https://www.facebook.com/VlaamseRoeiliga/videos/448097536002229/


meest complete topsporters behoren. Als

er enkel gekeken wordt naar de

uithoudingsproeven staat Tim Brys op een

eerste plaats! Dankzij Tim kwam de

roeisport in een heel mooi daglicht te

staan en namen heel wat kranten en andere

media deze prestatie op.

OPLEIDING EN BIJSCHOLING

World Rowing lanceert 'the coaches corner'

World Rowing lanceert elke woensdag op de facebookpagina een interessante video voor

coaches. Dit is het moment voor de coaches om een aantal technische aspecten op te frissen.

Elke video is van een expert in zijn of haar vakgebied. Ideaal om eens te bekijken tijdens deze

periode zodat er na de corona maatregelen terug optimaal getraind kan worden. Het programma:

 

 1. Development of rowing in the last 150 years - size of rowers - 3 June

 2. Biomechanics of rowing - power contribution of each part of the body - 10 June

 3. Training on boat, land preparation - ergo training with long finish - 17 June

 4. General psychological description of the Men's 8+ preparation - 24 June

 5. Mahe Drysdale with Martin Damir explaining how it is to row on top for a long time - 1 July

 6. Training preparation of the Men's 8+ - 8 July

 7. Description of nutrition of the GB Olympic team - 15 July

 8. GB conference on technique from Paul Thompson - 22 July

 9. Description of the "catch" - how to change speed in the boat - 29 July

10. Australian coach education program on technique and flexibility - importance of pelvis - 5

August

11. Coaching tips of Henry Mahon - 12 August

Dag van de Trainer gaat in 2020 digitaal

Omdat de verspreiding van het corona-virus

zich zo moeilijk laat voorspellen, besliste de

Vlaamse Trainersschool nu al om haar Dag

van de Trainer dit jaar digitaal te laten

plaatsvinden. Laat 5 december 2020 dan

ook met stip aangeduid staan in je agenda:

de Dag van de Trainer komt naar je kot.

VTS-Plus Kalender

Levenslang bijleren als sportbegeleider is



belangrijk. Daarom organiseert en erkent de

Vlaamse Trainersschool heel wat

kwaliteitsvolle bijscholingen in Vlaanderen. 

Lees meer

Webinars VTS-Plus 

Tijdstip Topic Spreker Kostprijs

09/06 van 19u30-

20u30

Belang van hydratatie bij sporters (teamsport

en individuele sport)
Deneulin Valentijn Gratis

10/06 van 19u30-

20u30

Mentale aspecten bij sportblessures:

begeleiding voor, tijdens en na de blessure
Arijs Cedric Gratis

Klik hier voor meer informatie en om in te schrijven.

BESTUURSNIEUWS

Projectsubsidies in het kader van de Europese week van de sport

Sport Vlaanderen biedt, in samenwerking met VSF en ISB, de Vlaamse sportclubs de mogelijkheid

om een samenwerking, uitdaging of uitwisseling te organiseren met een Europese sportclub. Zo

maakt iedere Vlaamse club, aangesloten bij een erkende federatie, kans op een budget van

€750 voor een project dat plaatsvindt tussen 19 en 30 september. Opgelet, de uiterste

indiendatum is maandag 22 juni om 23u59! 

Lees meer

Bron: Sport Vlaanderen 

VSF wil onderhandelingen starten rond oplossing verenigingswerk

VSF neemt, samen met haar Waalse collega’s van AISF, het voortouw om de onderhandelingen

rond een nieuwe regeling voor de sportsector op gang te trekken. Het dossier werd op 25

mei verstuurd naar de pers en de politieke verantwoordelijken. VSF en AISF vragen om zo spoedig

mogelijk over dit dossier te kunnen samenzitten met bevoegd federaal minister De Block. 

Lees meer

Bron: Vlaamse Sportfederatie 

Een nieuwe reeks webinars voor de maand juni

Na het wegvallen van de fysieke bijscholingen schakelde ook Dynamo Project over naar het

aanbieden van webinars. Het was een nieuw concept, maar we merkten de stijgende trend bij de

inschrijvingen tijdens de maand mei. We blikken terug op mooie cijfers! Bekijk het

webinarrapport.

https://www.sport.vlaanderen/sportbegeleiders/opleiden-en-bijscholen/vind-een-bijscholing-op-jouw-maat/
https://www.vlaamsesportfederatie.be/node/22551
https://www.dynamoproject.be/nieuws/vsf-wil-onderhandelingen-opstarten-voor-oplossing-verenigingswerk
https://vlaamsesportfederatie.us6.list-manage.com/track/click?u=847a07d7adadd74d733c81099&id=5e1cb5614c&e=eed92c1038


Het Dynamo Project blijft sportclubbestuurders een hart onder de riem steken. We bieden ook in

juni wekelijks een gratis webinar aan, telkens om 20u. Ontdek alle online bijscholingen voor de

komende maand:

4/6 - Sportouders: de uitdagingen, conflicten en kansen

11/6 - Wegwijs in fiscaliteit en de sportclub

18/6 - Sociale media voor je sportclub

25/6 - Gezond sporten is werk maken van letselpreventie

Lees meer

Bron: Dynamo Project 

WIST JE DAT ...

… de vernieuwde app van de Vlaamse Trainersschool is er! Je kan deze downloaden in je

vertrouwde app store (zoek op ‘Vlaamse Trainersschool’). Je kan nog makkelijker mobiel

inschrijven voor opleidingen en bijscholingen en zelf je lessenrooster makkelijk exporteren naar de

eigen agenda. Je krijgt er live updates over je opleidingen/bijscholingen (bijvoorbeeld: de docent is

ziek), en nog zoveel meer.

 

… de VRL zo een 200 liter ontsmettingsmateriaal leverde in de roeiclubs om de heropstart zo

vlot en veilig mogelijk te laten verlopen?

 

… er een mooi artikel over de Gentse Watersportbaan verscheen in het Gentse stadsmagazine

van de maand mei? Klik hier om het te lezen.

 

De medewerkers van de Vlaamse Roeiliga doen aan telewerking. Dit betekent niet

dat VRL onbereikbaar is. Onze medewerkers kunnen telefonisch gecontacteerd

worden via volgende nummers: Celine: 09 243 12 50 - Brand: 09 243 11 28 - Lien

Desmet: 09 243 11 30 - Lien Van de Velde: 09 243 11 30

Geen events/wedstrijden tot 31/07.

Kalender

https://vlaamsesportfederatie.us6.list-manage.com/track/click?u=847a07d7adadd74d733c81099&id=61c42ab4ec&e=eed92c1038
https://vlaamsesportfederatie.us6.list-manage.com/track/click?u=847a07d7adadd74d733c81099&id=57a89dc212&e=eed92c1038
https://vlaamsesportfederatie.us6.list-manage.com/track/click?u=847a07d7adadd74d733c81099&id=bbd1721768&e=eed92c1038
https://vlaamsesportfederatie.us6.list-manage.com/track/click?u=847a07d7adadd74d733c81099&id=d99e56b007&e=eed92c1038
https://www.dynamoproject.be/node/26755
https://static.twizzit.com/public/v2/media/8/5ecbd1147eab1.pdf
http://www.sportvlaanderen.be/
http://www.vlaamse-roeiliga.be/
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ROEIEN IN CORONATIJD
Vanaf 4 mei mag roeien onder strikte voorwaarden terug opgestart worden. De Vlaamse Roeiliga

stelt volgende richtlijnen voorop voor de heropstart van de roeisport. Het doel is om onze

aangesloten roeiclubs in staat te stellen hun activiteiten op een verantwoorde manier te

hervatten. Volg zeker steeds de richtlijnen van jouw club!

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


MAATREGELEN CORONAVIRUS

De Europese Kampioenschappen werden uitgesteld naar een latere datum

(afhankelijk van de maatregelen):

EK U23 Duisburg: 5-6 september (zoals oorspronkelijk gepland) – definitieve beslissing

op 30 mei

EK junioren Belgrado: 26-27 september – definitieve beslissing op 24 juni

EK senioren Poznan: 9-11 oktober – definitieve beslissing op 31 juli

 

FISA heeft tot op de dag van vandaag volgende internationale wedstrijden

geannuleerd/uitgesteld:

World Cup I Sabaudia, World Cup II Varese en World Cup III Luzern



European and Final Olympic Qualification Regatta’s

European Rowing Junior Championships Belgrado: mogelijk uitgesteld

Olympic Games Tokyo: uitgesteld 

Coupe de la Jeunesse Linz

World Rowing Championships Bled

Volgende organisaties op Belgisch/Vlaams niveau worden uitgesteld of

geannuleerd:

Duathlon KRCG 3 mei: uitgesteld

Internationale meiregatta KR Sport Gent 9 en 10 mei: afgelast 

Hasselt Student Regatta 10 mei: afgelast 

Internationale wedstrijd RCNT 17 mei: afgelast

Triathlon GRS 23 mei: afgelast

Persconferentie 27 mei: uitgesteld naar 2021

De gezondheid van onze atleten, coaches en clubbesturen is onze hoogste prioriteit. Verzorg

jezelf, volg de richtlijnen en draag zorg voor elkaar. Bij vragen kan je steeds contact

opnemen via info@vlaamse-roeiliga.be 

 
Bereikbaarheid medewerkers Vlaamse Roeiliga 

Het Huis van de Sport in Gent is momenteel gesloten. Onze medewerkers zijn aan het

telewerken. Dit betekent niet dat VRL onbereikbaar is. Onze medewerkers kunnen

telefonisch gecontacteerd worden via volgende nummers:

Celine: 09 243 12 50

Brand: 09 243 11 28  

Lien Desmet: 09 243 11 30

Lien Van de Velde: 09 243 11 30

BLIJF SPORTEN!

Filmpje Niels Van Zandweghe

Niels Van Zandweghe maakte in

samenwerking met stad Brugge een

filmpje waarin hij toont hoe hij blijft trainen

in deze bizarre tijden van corona. Hij raadt

iedereen aan om dit ook zoveel mogelijk veilig

en op afstand te blijven doen. We roeien ons

door corona heen!

Klik op de foto om het filmpje te bekijken.

 

Het is héél belangrijk om te blijven sporten,

ook al kunnen we nu niet naar onze

https://www.facebook.com/VlaamseRoeiliga/videos/448097536002229/


roeiclub/sportclub. Op de website

www.blijfsporten.be kan je heel wat

nuttige oefeningen en video’s terugvinden om

thuis in beweging te blijven!

Tim Brys doet mee aan de Containercup

In tijden van corona pakt de TV zender Vier

uit met een nieuwe reeks namelijk de

Container Cup. 30 Belgische topatleten

en 10 Bekende Vlamingen nemen het

dagelijks tegen elkaar op in een even

heroïsche als unieke zevenkamp in een aan

covid 19 – aangepaste sportcontainer.

Zondag 26 april mochten we het startschot al

zien met Pieter Timmers en Remco

Evenepoel. Er is maar één opdracht: zo snel

en zo hard mogelijk knallen op elk

onderdeel om over het hele parcours de beste

tijd en score neer te zetten. Lopen, roeien,

fietsen, golfen, schieten, bankdrukken en de

 monkey bars zijn de zeven disciplines. Onze

roeier Tim Brys werd voor het programma

gecontacteerd en zal op dinsdag 5 mei te

zien zijn op TV zender Vier van 20u00 tot

20u30. Zeker allen kijken!

RECREATIE

https://www.facebook.com/VlaamseRoeiliga/videos/448097536002229/
http://www.blijfsporten.be/
https://www.facebook.com/VlaamseRoeiliga/videos/448097536002229/


Uitstel VRL Toertocht 

De toertocht van de Vlaamse Roeiliga, die

gepland was op 7/06/2020, zal door de

Corona maatregelen worden uitgesteld.

Een nieuwe datum kan nu nog niet geprikt

worden. We volgen de richtlijnen van de

overheid, De Vlaamse Waterweg en Sport

Vlaanderen op. 

Eens het weer mogelijk is ziet de planning er

als volgt uit: we spreken af in de voormiddag,

en eens de boten opgetuigd en de

botenwagens aan de aankomst staan, nemen

we het middagmaal op de jachtclub

Spanjeveer voor de start. Een gezellige

middag dus voor we samen het water op

gaan. Dan vertrekt de ganse groep via de

meanderende Moervaart en Durme richting

Lokeren. Met af en toe een tussenstop voor

een versnapering en drankje. 

OPLEIDING EN BIJSCHOLING

World Rowing lanceert 'the coaches corner'

World Rowing lanceert elke woensdag op de facebookpagina een interessante video voor

coaches. Dit is het moment voor de coaches om een aantal technische aspecten op te frissen.

Elke video is van een expert in zijn of haar vakgebied. Ideaal om eens te bekijken tijdens deze

periode zodat er na de corona maatregelen terug optimaal getraind kan worden. Het programma:

 

 1. Unique physiology of rowing - Anatomy of a rower by Greg White - 22 April

 2. Point of view of a top coach, Juergen Grobler, about race strategy - 29 April

 3. Concise explanation on boat technique - 6 May

 4. FISA, explaining different parts of races - 13 May

 5.Coaching tips of top level coaching from New Zealand - 20 May

 6. Weight training for rowing - GB system - 27 May

 7. Development of rowing in the last 150 years - size of rowers - 3 June

 8. Biomechanics of rowing - power contribution of each part of the body - 10 June

 9. Training on boat, land preparation - ergo training with long finish - 17 June

10. General psychological description of the Men's 8+ preparation - 24 June

11. Mahe Drysdale with Martin Damir explaining how it is to row on top for a long time - 1 July

12. Training preparation of the Men's 8+ - 8 July

13. Description of nutrition of the GB Olympic team - 15 July



14. GB conference on technique from Paul Thompson - 22 July

15. Description of the "catch" - how to change speed in the boat - 29 July

16. Australian coach education program on technique and flexibility - importance of pelvis - 5

August

17. Coaching tips of Henry Mahon - 12 August

VTS-Plus Kalender

Levenslang bijleren als sportbegeleider is

belangrijk. Daarom organiseert en erkent de

Vlaamse Trainersschool heel wat

kwaliteitsvolle bijscholingen in Vlaanderen. 

Lees meer

Opschorting van alle aanbod tot minstens 31 mei 2020.

CLUBNIEUWS

Aanpassingen jeugdsportreglement

Naar aanleiding van de corona maatregelen en het feit dat heel wat clubs hun geplande activiteiten

niet kunnen laten doorgaan, heeft de VRL een aangepast jeugdsportreglement opgemaakt.

Klik hier om het terug te vinden.

Online roeigids lezen!

Klik hier om online de Roeigids te raadplegen of om enkele leuke interviews of artikels te

lezen.

BESTUURSNIEUWS

Coronacrisis: overzicht compensatiemaatregelen

Aangezien de financiële impact van de coronacrisis op sportorganisaties meer en meer

duidelijk begint te worden, heeft Sport Vlaanderen een tabel opgesteld met de voornaamste

compensatiemaatregelen die verschillende instanties op dit moment aanbieden.

In de tabel vind je naast basisinformatie (maatregel, referentie, korte inhoud) ook terug op welke

rechtsvormen de maatregel van toepassing is en hoe dit naar de sportsector vertaald wordt.

Lees meer

Bron: Dynamo Project 

Snelle oplossing nodig voor regeling onbelast bijverdienen

https://www.sport.vlaanderen/sportbegeleiders/opleiden-en-bijscholen/vind-een-bijscholing-op-jouw-maat/
https://static.twizzit.com/public/v2/media/8/5e9da758d8a13.pdf
https://static.twizzit.com/public/v2/media/8/5e5cddb825588.pdf
https://www.dynamoproject.be/node/22968/


Het Grondwettelijk Hof vernietigde gisteren de regeling rond het onbelast bijverdienen. In het

verenigingsleven geniet vooral de sportsector van het statuut. Zo’n 70% van de mensen die actief

zijn via het systeem, doet dat binnen de sportverenigingen. De beslissing heeft dus een erg

negatieve impact op de sportsector. VSF reageerde met een persbericht. 

Lees meer

Bron: Dynamo Project 

Werd je Algemene Vergadering uitgesteld door Corona?

Heel wat fysieke vergaderingen werden noodgedwongen uitgesteld door de coronamaatregelen.

Juridisch gezien stelt de vzw-wetgeving dat een Algemene Vergadering (AV) uiterlijk zes maanden

na het einde van het boekjaar moet plaatsvinden. Een nieuw volmachtbesluit, dat op 9 april

gepubliceerd werd, creëert soepelere regels om je AV te kunnen organiseren.

Wat zijn de opties? Lees meer

Bron: Dynamo Project 

Check, een geslaagde eerste webinar!

Op 16 april organiseerde het Dynamo

Project een webinar "Wegwijs in btw en de

sportclub". Het was een succes! Ondanks een

korte inschrijvingsperiode telden we meer dan

40 aandachtige deelnemers tijdens de

livesessie. Graag een terugblik?

Intussen staat een volgende webinar

gepland. Op 30 april kan je "Boekhouden op

maat van je sportclub" gratis vanuit je zetel

volgen! Een thema waar ongetwijfeld veel

sportclubbestuurders mee worstelen. Schrijf

je snel in! Klik hier!

Bron: Dynamo Project 

IN MEMORIAM

Overlijden Ferdinand Peeters

Met grote droefheid melden we het overlijden

van Ferdinand "Fernand" Peeters. Hij was

76 jaar. Fernand was bestuurder van de

Vlaamse Roeiliga sinds 2011 en werd vanuit

die functie aangeduid als vertegenwoordiger

https://www.dynamoproject.be/node/24191
https://www.dynamoproject.be/node/23016
https://vlaamsesportfederatie.us6.list-manage.com/track/click?u=847a07d7adadd74d733c81099&id=7fa9fa7209&e=811b062bc9
https://vlaamsesportfederatie.us6.list-manage.com/track/click?u=847a07d7adadd74d733c81099&id=b9b2e28478&e=811b062bc9
https://www.dynamoproject.be/node/24185


voor VRL bij het bestuursorgaan van de

Koninklijke Belgische Roeibond. Hij was er

achtereenvolgens penningmeester en

secretaris-generaal.

Zijn carrière begon in 1960 als roeier bij ARV. Fernand roeide meteen in competitieverband en was

tijdens zijn legerdienst bij de Zeemacht een vaste waarde in de 8+. In 1969 roeide Fernand zijn

laatste wedstrijd tijdens het BK te Gent. Daarna bleef hij als recreatief roeier verder trainen.

Fernand was ook jarenlang bestuurder van de National Rowing Family (NRF). Hij was voorzitter van

2014 tot 2018.

De roeiers, roeisters en coaches kennen hem vooral als vaste, passievolle fotograaf op het ponton

van de beide BK’s en vele andere roeiwedstrijden.

We leven mee met al diegenen die Fernand zullen missen, in het bijzonder zijn vrouw Lea, zijn

kinderen Bob en Lisbeth en zijn 5 kleinkinderen. Fernand zal herinnerd worden als een gedreven

man en een vriend met het (roei-)hart op de juiste plaats. Vaar wel Fernand! 

WIST JE DAT ...

… Carl Plasschaert een filmpje maakte van zijn Atlantische ervaringen? Klik hier om het te

bekijken. Geniet ervan!

 

De medewerkers van de Vlaamse Roeiliga doen aan telewerking. Dit betekent niet

dat VRL onbereikbaar is. Onze medewerkers kunnen telefonisch gecontacteerd

worden via volgende nummers: Celine: 09 243 12 50 - Brand: 09 243 11 28 - Lien

Desmet: 09 243 11 30 - Lien Van de Velde: 09 243 11 30

01-03/05/2020 World Cup II afgelast

02/05/2020 23ste Jeugd Duathlon KRCG uitgesteld

03/05/2020 31ieme Handicap de la Meuse afgelast

09-10/05/2020 Internationale Regatta KRSG afgelast

10/05/2020 Hasselt Student Regatta afgelast

17-19/05/2020 Final Paralympic Qualification Regatta  afgelast

17/05/2020 52ième Regatta Maubray RCNT afgelast

22-24/05/2020 World Cup III afgelast 

Kalender

https://www.youtube.com/watch?v=W681yezpG8Y&t=124s&fbclid=IwAR2LBUGhiGmn55_fxAs1IXNKlHMxo7aPaVxfHgQJzYRpNJCWA3nLr9F3Hmc


23/05/2020 28ste Jeugd Triathlon GRS afgelast 

24/05/2020 24ième La Boucle de Liège      

30-31/05/2020 European Junior Championships uitgesteld
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MAATREGELEN CORONAVIRUS

Ook de Vlaamse Roeiliga wil de nodige maatregelen nemen om de verspreiding
van het coronavirus zo veel mogelijk tegen te gaan.

Er is nog steeds een algemeen verbod op beoefening van de roeisport, zowel
in groep als individueel. We vragen aan elke roeiclub om deze maatregelen strikt
na te leven en op te volgen in het belang van iedereen zijn gezondheid. Onze
verzekering zal niet tussenkomen indien er zich een ongeval voordoet.
 
Verbod recreatie en maatregelen watersport (richtlijnen de Vlaamse Waterweg):
In navolging van de federale en Vlaamse Covid-19 maatregelen is elke vorm van
recreatievaart (zowel in groep als individueel) verboden op alle bevaarbare en
onbevaarbare waterwegen in Vlaanderen. Ook het beoefenen van watersport is
niet mogelijk. De mededeling werd eveneens gepubliceerd op
https://www.visuris.be/maatregelen
Deze maatregelen zijn afgestemd met de Federale Overheid en Sport Vlaanderen
en liggen in lijn met de aanpak van de Nationale Veiligheidsraad.
 

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://www.visuris.be/maatregelen


In navolging van de maatregelen van de nationale veiligheidsraad beslist Sport
Vlaanderen om alle sportcentra te sluiten tot en met zondag 19 april.
 
 FISA heeft tot op de dag van vandaag volgende internationale wedstrijden
geannuleerd/uitgesteld:

World Cup I Sabaudia, World Cup II Varese en World Cup III Luzern

European and Final Olympic Qualification Regatta’s

European Rowing Junior Championships Belgrado: mogelijk uitgesteld

Olympic Games Tokyo: uitgesteld 

Volgende organisaties op Belgisch/Vlaams niveau worden uitgesteld of
geannuleerd:

Trials 28 en 29 maart: uitgesteld naar een latere datum, afhankelijk van de
internationale kalender

Interclub Schulensmeer 4 april: uitgesteld naar een latere datum

Roeikompas (testdag talenten) 6 april: uitgesteld naar een latere datum

Paasstage nationaal collectief 4-10 april: afgelast

Internationale regatta Gentse RS 11 en 12 april: afgelast

Buitenlandse stage Varese nationaal collectief vanaf 13 april: afgelast

Belgisch Kampioenschap Korte Boten 18 en 19 april: uitgesteld naar een latere
datum

Belgisch Kampioenschap Studentenroeien op 22 april: afgelast

Internationale meiregatta KR Sport Gent 9 en 10 mei: afgelast 

Duathlon KRCG 2 mei: uitgesteld

Hasselt Student Regatta 10 mei: afgelast 

Maubray Regatta 17 mei: afgelast

Persconferentie 27 mei: uitgesteld in functie van de nieuwe datum van de
Olympische Spelen 

Daarnaast worden alle vergaderingen op Vlaams niveau afgelast tot zeker
19 april.

De gezondheid van onze atleten, coaches en clubbesturen is onze hoogste
prioriteit. Verzorg jezelf, volg de richtlijnen en draag zorg voor elkaar. We hopen dat
jullie snel terug jullie favoriete sport kunnen beoefenen. Bij vragen kan je steeds
contact opnemen via info@vlaamse-roeiliga.be
 
Bereikbaarheid medewerkers Vlaamse Roeiliga 
Het Huis van de Sport in Gent is momenteel gesloten. Onze medewerkers zullen
van maandag 16/03 tot vrijdag 17/04 telewerken. Dit betekent niet dat VRL
onbereikbaar is. Onze medewerkers kunnen telefonisch gecontacteerd worden via
volgende nummers:

Celine: 09 243 12 50

Brand: 09 243 11 28  

Lien Desmet: 09 243 11 30



Lien Van de Velde: 09 243 11 30

TOPSPORT

Datum Olympische Spelen Tokyo bekend!

Het internationaal Olympisch Comité en het

internationaal Paralympisch comité maakten

vandaag in een perscommuniqué bekend dat

de Olympische Spelen 2020 verschoven

worden naar de zomer van 2021. Van 23 juli

tot 8 augustus vinden de Olympische Spelen

plaats, van 24 augustus tot 5 september

de Paralympische Spelen.

Klik hier voor het persbericht van het

IOC

BLIJF SPORTEN!

Het is héél belangrijk om te blijven sporten,

ook al kunnen we nu niet naar onze

roeiclub/sportclub. Op de website

www.blijfsporten.be kan je heel wat

nuttige oefeningen en video’s terugvinden om

thuis in beweging te blijven!

RECREATIE

VRL Toertocht (voorlopig) 8/06/2020

Wegens de corona tijden kunnen we nog niet

bevestigen of de toertocht van de Vlaamse

Roeiliga op de vooropgestelde datum zal

kunnen doorgaan. We volgen het op en

communiceren wanneer we meer weten. Het

zal  een aangename ontspannende roeitocht

zijn eens we weer op het water mogen. We

https://www.olympic.org/news/ioc-ipc-tokyo-2020-organising-committee-and-tokyo-metropolitan-government-announce-new-dates-for-the-olympic-and-paralympic-games-tokyo-2020
http://www.blijfsporten.be/


gaan van Mendonk (boven Gent) via de

Moervaart en de Durme naar Lokeren.

De meanderende stroom met lage oevers

toont een vergeten hoekje natuurpracht. Op

het programma staat een atypische toertocht

met een middagmaal als startpunt. Na de

opstart tafelen we gezellig met elkaar, waarna

met enkele kleine drankstops naar Lokeren

varen. Meer info en inschrijven via

brand.breyne@vlaamse-roeiliga.be.

Interclub beachsprint

Ben jij in 2024 een Belgische Olympiër in

deze nieuwe roeivariant?

Door het coronavirus zijn er reeds vele

activiteiten geannuleerd, zo ook de eerste

interclubs.

De 'Interclub' is de nieuwe verzamelnaam

voor een groep laagdrempelige, lokale, licht-

competitieve roei activiteiten.

Wedstrijden met hun eigen karakter en

reglement, met zo weinig mogelijk

drempels om verschillende doelgroepen

samen in een wedstrijd te kunnen laten

deelnemen. We proberen in samenwerking

met de clubs zo de schotten tussen

doelgroepen weg te halen en mensen met

verschillende achtergrond en ambitie samen

te laten roeien. We hopen om dit verder dit

jaar terug te kunnen opnemen.

De interclub opzet past goed om een opstart te doen voor het nieuwe roei concept: de beach

sprint start roeiwedstrijd. Deze, in vooral de Middellandse Zeelanden populaire roeivariant, kan

niet alleen aan zee, maar ook op grotere wateroppervlaktes met gemakkelijke toegang tot het

water. Dat vergroot meteen aanzienlijk het mogelijke roeiwater in Vlaanderen, en heeft duidelijke

Olympische ambities. 

mailto:brand.breyne@vlaamse-roeiliga.be


STUDENTENROEIEN

Vlaams Studenten Ergometerroeien - 4 maart 2020

Woensdag 4/03 ging in Leuven het Vlaams

Kampioenschap Indoor Studentenroeien

door, een onderdeel van de finales van

Studentensport Vlaanderen. In de grote zaal,

voor de prijsuitreiking - en bijhorende spots

en lichten - namen 24 studenten deel aan de

finales. UGent, KU Leuven en Thomas More

stonden paraat.

Positie 1 & 2 bij de dames vonden we bij de

studentenroeiers van UGent, met een derde

plaats voor KU Leuven. Bij de heren een

verrassing: Brent De Bleser leek op weg om

zijn titel van vorig jaar te verlengen, maar

werd op de valreep verslagen door Samuel

Peeters, een volleyballer van Thomas More.

Staat hier een nieuwe Ward Lemmelijn op?

The Oar bood hem alleszins een initiatie op

het water aan.

OPLEIDING EN BIJSCHOLING

Video Analyse - 7 maart 2020

Op zaterdag 7 maart vond de bijscholing

rond video analyse plaats. Er waren

ongeveer 20 aanwezigen. Expert Kristof

Huts gaf tips en tricks om een goede video te

maken, besprak enkele programma’s en apps

om video’s te bewerken en analyseren en gaf

nuttige tips rond bewegingsanalyse mee. 

Klik hier om de powerpointpresentatie te

bekijken.

https://static.twizzit.com/public/v2/media/8/5e690374b2b23.pdf


Info blauwalgen - 7 maart 2020

Op zaterdag 7 maart 2020 organiseerde Sport Vlaanderen een infosessie 'Blauwalgen: een

bedreiging voor de watersport?' 

De laatste jaren werden meer en meer watersportclubs geconfronteerd met de bloei van

blauwalgen op de vijvers met als gevolg een zwem- en recreatieverbod. Clubtrainingen kunnen

niet meer doorgaan, wedstrijden worden geannuleerd en zwemvijvers moeten tijdelijk de deuren

sluiten. Maar wat zijn blauwalgen nu juist? Hoe herken je ze? En wat moet je doen wanneer je ze

aantreft in het water? Veel vragen waarop Sport Vlaanderen een antwoord op geeft. 

Lees hier alles over wetgeving en procedures i.v.m. blauwalgen. 

Lees hier alles over blauwalgen en hun bedreiging voor de watersport. 

VTS-Plus Kalender

Levenslang bijleren als sportbegeleider is

belangrijk. Daarom organiseert en erkent de

Vlaamse Trainersschool heel wat

kwaliteitsvolle bijscholingen in Vlaanderen. 

Lees meer

Opschorting van alle aanbod tot minstens 30 april 2020.

 

VRL PRODUCT IN DE KIJKER

Elke zondag posten wij een interessant

artikel uit onze roeigids online op

Facebook en Instagram. Deze artikels zijn

ook online te lezen in onze roeigids (klik

hier) of wil je de artikels afzonderlijk

raadplegen, dan kan dit ook:

-  Enkele leuke weetjes van 2019

-  Talisker Whiskey Atlantic Challenge

- Carrièrebegeleiding bij topsporters -

hoe zij het ervaren

Komen de volgende weken aan de beurt: 

- Denk aan de toekomst, professionaliseer je

sportclub!

- Ward Lemmelijn, een leuk interview met

deze Wereldkampioen indoorroeien!

- Virtual reality... de toekomst van de

https://static.twizzit.com/public/v2/media/8/5e820c10bedab.pdf
https://static.twizzit.com/public/v2/media/8/5e820c13d6623.pdf
https://www.sport.vlaanderen/sportbegeleiders/opleiden-en-bijscholen/vind-een-bijscholing-op-jouw-maat/
https://static.twizzit.com/public/v2/media/8/5e5cddb825588.pdf
https://static.twizzit.com/public/v2/media/8/5e81cb2abf869.pdf
https://static.twizzit.com/public/v2/media/8/5e81ccea7006f.pdf
https://static.twizzit.com/public/v2/media/8/5e81cb24c7ec1.pdf


roeisport?

Veel leesplezier!

CLUBNIEUWS

Bevraging clubs naar aanleiding coronacrisis

De maatregelen die door de overheid genomen zijn om de verspreiding van het coronavirus te

bestrijden, hebben ook op de sportsector een zware (financiële) impact. De Vlaamse

Sportfederatie vzw (de koepelorganisatie van sportfederaties en hun sportclubs) wil in kaart

brengen welke moeilijkheden sportorganisaties ervaren na de uitbraak van deze crisis. Daarom

vragen we jullie om zo snel mogelijk de bevraging in te vullen indien je dit nog niet gedaan

hebt: klik hier.

Online roeigids lezen!

Klik hier om online de Roeigids te raadplegen of om enkele leuke interviews of artikels te

lezen.

BESTUURSNIEUWS

Elke Verhaeghe nieuwe bestuurder Vlaamse Roeiliga

Tijdens de Algemene Vergadering van de

Vlaamse Roeiliga op woensdagavond 4 maart

werd Elke Verhaeghe unaniem verkozen

tot nieuwe bestuurder van de Vlaamse

Roeiliga.

We heten Elke van harte welkom in ons

bestuursorgaan!

Coronavirus: alles wat je moet weten als sportclub

Ook de sportsector wordt stevig belaagd door het coronavirus. Dynamo Project maakte een

speciale webpagina met alle informatie die specifiek voor sportverenigingen geldt. Je vindt

er de vragen én antwoorden die ons het meest gesteld worden. Heb je nog andere vragen? Geef ze

ons door. Hoe meer informatie we kunnen verzamelen over de impact op sportclubs, hoe beter!

Klik hier

Bron: Dynamo Project 

https://www.vlaamsesportfederatie.be/node/22845
http://https//static.twizzit.com/public/v2/media/8/5e5cddb825588.pdf
https://vlaamsesportfederatie.us6.list-manage.com/track/click?u=847a07d7adadd74d733c81099&id=7cc299cc58&e=eed92c1038
https://www.dynamoproject.be/coronavirus


Coronavirus: wat zijn de fiscale gevolgen voor verenigingen?

Het coronavirus heeft heel wat gevolgen voor verenigingen. Doordat publieksactiviteiten zijn

afgelast, komt de vereniging soms financieel onder druk te staan. De federale regering heeft een

aantal maatregelen getroffen om financiële ademruimte te creëren. Zo werden heel wat

deadlines voor fiscale verplichtingen uitgesteld. Opgelet! De patrimoniumtaks hoort niet bij

deze lijst en moet nog steeds vóór 31 maart worden aangegeven.

Bron: Dynamo Project 

Coronavirus: zijn er compensatiemogelijkheden voor de

sporthoreca?

De corona hinderpremie is ook op sportverenigingen in Vlaanderen van toepassing. Het kan

gaan over sportclubs, sportfederaties, zelfstandige uitbaters of concessionarissen van horecazaken,

die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Op de website van VLAIO vind je de meest recente

informatie en aanvraagprocedures.

Lees meer in de FAQ van Dynamo Project

Bron: Dynamo Project 

IN MEMORIAM

Overlijden Johan De Fauw

Met diepe droefheid meldt de Gentse RS het heengaan van Johan De Fauw op 10 maart (1970–

2020). Johan was actief lid sinds 1983. Hij heeft gedurende zijn lange roeicarrière diverse

Belgische titels behaald bij de junioren en senioren. Na zijn roeicarrière bleef hij actief binnen de

Gentse RS. Hij laat 2 kinderen en een vriendin na.

WIST JE DAT ...

… begin maart was de laatste aflevering van ‘100 dagen’ te zien op Eén. We konden Zion week

na week aanschouwen in zijn klimzaal maar mochten het heugelijk nieuws lezen dat hij sinds vorig

jaar begonnen was met roeien. TRT Hazewinkel is zijn thuishaven geworden!

 

De medewerkers van de Vlaamse Roeiliga doen aan telewerking. Dit betekent niet

dat VRL onbereikbaar is. Onze medewerkers kunnen telefonisch gecontacteerd

worden via volgende nummers: Celine: 09 243 12 50 - Brand: 09 243 11 28 - Lien

Desmet: 09 243 11 30 - Lien Van de Velde: 09 243 11 30

https://vlaamsesportfederatie.us6.list-manage.com/track/click?u=847a07d7adadd74d733c81099&id=eeff10965c&e=eed92c1038
https://www.facebook.com/trthazewinkel/?__tn__=K-R&eid=ARBBqkNEafubHrwE6bTNNisENGmnpwYkuqacUjNU4aRz6EK1fXrC6Y8HfK7p-jK4wAP1wkFj-g8vrG6Y&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB5NoxlWRzn9c3H8VUWmOaP0A5sS9xGNN99YONycVmfjUACktDWM0svfuzFb8MoQtQP-teOcyo1kEMqvM3jdBY1tM_maG4LEKIsHIgNUWVGAPbMHGXYn_sjoHmv5Bt45bZpF4pdVeI0XUNEq188licmxhwbiIxWoPI2pifJxvd2aYFoNwUENPaEHxLhY6ZNBasAOqN8PMFV7IR4gJauFYd2Gh7aITiILq4uOzCb2NrOOUeU6zEI_O86L1-ai0ronEVze0aK3kqD82r5gW67jg9ehnT0icRkB_Qs4nHwSjwaFrczlrcZWkV47b_cFDKDj1w1ZxnLqiXH3PRN7M6FX2cIkg


Trials 28 en 29 maart: uitgesteld naar een latere datum, afhankelijk van de internationale

kalender

Interclub Schulensmeer 4 april: uitgesteld naar een latere datum

Roeikompas (testdag talenten) 6 april: uitgesteld naar een latere datum

Paasstage nationaal collectief 4-10 april: afgelast

Internationale regatta Gentse RS 11 en 12 april: afgelast

Buitenlandse stage Varese nationaal collectief vanaf 13 april: afgelast

Belgisch Kampioenschap Korte Boten 18 en 19 april: uitgesteld naar een latere datum

Belgisch Kampioenschap Studentenroeien op 22 april: afgelast

Duathlon KRCG op 2 mei: uitgesteld

Internationale meiregatta KR Sport Gent 9 en 10 mei: afgelast 

Hasselt Student Regatta 10 mei: afgelast 

Maubray Regatta 17 mei: afgelast

Persconferentie 27 mei: uitgesteld in functie van de nieuwe datum van de Olympische Spelen 
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COMPETITIE

Brugge Boat Race - 29 februari en 1 maart 2020

De 26ste editie van de Brugge Boat

Race is afgelopen weekend tot een succesvol

einde gekomen na twee dagen van spanning

over de ruwe weersomstandigheden. De

23 achten die op zaterdag niet konden racen

vanwege het slechte weer, konden zich

uiteindelijk op zondag toch meten aan elkaar

en van goede race-omstandigheden genieten.

Ook alle andere kortere boten roeiden hun

wedstrijd uit en zo kon het programma van

zondag zonder veel haperingen afgewerkt

worden. 

Over het hele weekend namen er 642 roeiers,

waarvan 466 buitenlanders uit 7 landen, deel

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


in 109 boten.

Klik hier voor de resultaten.

Gentse RS Ergometerwedstrijd - 8 februari 2020

Op zaterdag 8 februari organiseerde de

Gentse RS haar 27e Open Gentse Roei-

ergometerkampioenschappen. Dit jaar

gaven 163 roeiers het beste van zichzelf op

de ergometer. Deze wedstrijd telde officieel

mee als evaluatiewedstrijd voor de Belgian

Sharks die komend seizoen de Belgische

kleuren willen verdedigen in het internationaal

veld.

Lees meer

Klik hier voor de gedetailleerde uitslagen.

Tête de Rivière Seneffe afgelast!

Het Adeps-centrum wordt momenteel gerenoveerd (diepe geulen op de parking en op het

terrein, geen toiletten, geen douches, …) en heeft wat vertraging opgelopen waardoor het onder

deze omstandigheden jammer genoeg niet haalbaar is om er een wedstrijd in te richten.

Kom de Belgian Sharks van dichtbij bewonderen!

Voor een goede organisatie van de time

trials (dit zijn de selectietesten voor het

nationaal team) in Hazewinkel op zaterdag

28 en zondag 29 maart 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?

Stuur dan een mailtje naar

celine.pieters@vlaamse-roeiliga.be. We

voorzien een leuke attentie voor elke

pontonjongen en pontonmeisje.

ROEIKOMPAS voor 13-16 jarigen

https://static.twizzit.com/public/v2/media/8/5e5cd8f9cc0e6.pdf
https://www.vlaamse-roeiliga.be/?oid=10&pid=1301&aid=127127&lg=2
https://static.twizzit.com/public/v2/media/8/5e41143ee48c1.pdf
mailto:celine.pieters@vlaamse-roeiliga.be


De VRL en LFA organiseren op maandag 6

april het ROEIKOMPAS voor 13-16 jarigen

in Hazewinkel. Dit vindt plaats tijdens de

paasstage van het nationaal team. Leuk

weetje, tijdens deze dag zal er een petje en

t-shirt gesigneerd door de Olympische

LM2x verloot worden onder de aanwezige

jeugdroeiers! Doelgroep zijn roeiers en

roeisters geboren in 2004 – 2005 – 2006 –

2007. Hou deze datum alvast vrij in je

agenda!

Vlaams kampioenschap ergometerroeien ism MOEV

Op woensdag 5 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 500m. De

opkomst was goed, het enthousiasme van de

deelnemers nog beter.

Na een ganse middag roeien en telkens tijden

verbeteren waren er medailles voor volgende

winnaars, Vlaamse Kampioenen. Een

eervolle vermelding aan Aaron Andries die

zijn titel van vorig jaar verlengde.

Meisjes 2e graad: Lina Vercruysse, KA

Voskenslaan

Meisjes 3e graad: Floor De Backer, KA

Zelzate

Jongens 2e graad: Toon Allaert, Sint

Janscollege/Gentse RS

Jongens 3e graad: Aaron Andries, Sint

Lievenscollege Gent/Gentse RS

TOPSPORT

Ward Lemmelijn opnieuw Wereldkampioen indoorroeien!

Ward Lemmelijn (Hogeschool PXL) werd



begin februari voor de tweede keer

wereldkampioen ergometerroeien in

Parijs in de categorie MU23! Hij won zowel de

races over 500m als de races over 2.000m en

verbrak het Belgisch record in de categorie

U23 met 3 seconden. Hij verscherpte zijn

persoonlijke besttijd naar 05.48.30.

Proficiat!

RECREATIE

Schrijf je in voor de VRL Toertocht!

Op zondag 7 juni gaat de toertocht van de

Vlaamse Roeiliga door op de Moervaart en

de Durme van Gent naar Lokeren. In het

mooie Waasland volgen we Reynaert de Vos

door de weidse velden om kronkelend de

Durme af te roeien tot in Lokeren.  

Inschrijvingen en info via

brand.breyne@vlaamse-roeiliga.be.

STUDENTENROEIEN

Vlaams Studenten Ergometerroeien - 4 maart 2020

In Leuven wordt op 4/03 het

ergometerkampioenschap voor

studenten gehouden. Dit is een onderdeel

van de Vlaamse Sportfinales van

Studentensport Vlaanderen. Alle jongeren die

studeren en een gooi willen doen naar het

Vlaams Kampioenschap indoor roeien zijn

uitgenodigd. De wedstrijd gaat over 1000m,

vanaf 17u30 kunnen er tijden geroeid

worden. Om 19u30 wordt de finale gehouden

voor de beste tijden voor dames en heren.

OPLEIDING EN BIJSCHOLING

Video Analyse - 7 maart 2020: ook voor roeiers!

mailto:brand.breyne@vlaamse-roeiliga.be


De VRL organiseert op zaterdagnamiddag 7

maart een bijscholing over video-analyse.

Expert Kristof Huts zal onze trainers en

andere geïnteresseerden begeleiden in het

maken van een kwalitatieve video en tonen

hoe je deze achteraf kan analyseren op je pc.

Zowel theorie als praktijk! Klik hier om je in

te schrijven!

Blauwalgen: een bedreiging voor de watersport? - 7 maart 2020

Op zaterdag 7 maart 2020 (13u – 17u)

organiseert Sport Vlaanderen Willebroek

een infosessie ‘Blauwalgen: een bedreiging

voor de watersport?’

De deelname is gratis, maar inschrijven is

wel verplicht.

De infosessie is interessant voor

watersportclubs- en federaties, beheerders

van watergebonden recreatiedomeinen en

lokale overheden.

Watersportclubs- en federaties, maar ook

recreatiedomeinen hebben in 2019 veel

hinder ondervonden door blauwalgen.

Verscheidene recreatie- en zwemvijvers

kregen te maken met een zwem- of

recreatieverbod. Beheerders en gebruikers

zitten op dat moment met veel vragen. In

aanloop naar het watersportseizoen 2020

willen Sport Vlaanderen met een boeiend

programma tegemoetkomen aan deze vragen.

Meer info en inschrijven?

www.sport.vlaanderen/sportenomgeving

 

VTS-Plus Kalender

Levenslang bijleren als sportbegeleider is

belangrijk. Daarom organiseert en erkent de

Vlaamse Trainersschool heel wat

kwaliteitsvolle bijscholingen in Vlaanderen. 

Lees meer

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0XrWUEKb-7FKbdedyQjmQse4MREOjBJcOrOUrU1CpuEMAaQ/viewform?usp=sf_link
http://www.sport.vlaanderen/sportenomgeving
https://www.sport.vlaanderen/sportbegeleiders/opleiden-en-bijscholen/vind-een-bijscholing-op-jouw-maat/


 

17/03/2020 Introductie – coach met de M-factor Jan Dierens
Oud-

Herverlee

25/03/2020
Krachttraining als prikkel voor beter bewegen op latere

leeftijd
Beate Hofkens Herentals

 

VRL PRODUCT IN DE KIJKER!
Het roeibrevet van de Vlaamse Roeiliga is geschikt voor alle beginnende roeiers. Zowel jong

als oud, met een recreatieve of competitieve focus, iedereen heeft een meerwaarde om met het

brevet te beginnen leren roeien. 

Het brevet is ontwikkeld om het levenslang

roeien te stimuleren en beginners na hun

initiatie of sportkamp aan te laten sluiten bij

een roeiclub om de resterende brevetten in

het boekje af te leggen. Bij het

initiatiebrevet is er ook een deel techniek,

materiaalkennis en veiligheidsvoorschriften.

Er zijn verschillende onderdelen die afgevinkt

kunnen worden tot het behalen van het

brevet. Daarnaast is er het skiffbrevet, het

brevet in ploegboot en het facultatieve

stuurmansbrevet.

Het brevet werd vorm gegeven met mooie

roeifoto’s, en heeft naast de brevetten ook

een palmares voor eerste recreatieve en

competitieve activiteiten. Het brevet kan via

het secretariaat besteld worden.

CLUBNIEUWS

Lees snel de roeigids 2020!

Klik hier voor de digitale versie. Binnenkort zijn de gedrukte exemplaren beschikbaar bij de

clubs. Lees zeker de leuke interviews van de lichte dubbel 2004, interessante artikels over virtual

reality, professionalisering, carrièrebegeleiding...

BESTUURSNIEUWS

Tijd om subsidies voor sportevenementen aan te vragen

http://https//static.twizzit.com/public/v2/media/8/5e5cddb825588.pdf


Ook in 2020 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 subsidieaanvragen voor de periode tussen 1 juli 2020 en 28 februari 2021 kun je indienen

tot 15 maart 2020 via de website van Sport Vlaanderen.

Meer info

Bron: Sport Vlaanderen 

31 maart: deadline voor enkele belangrijke verplichtingen

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

en de klantenlisting. Alle info voor je sportclub op een rijtje?

Lees meer

Bron: Dynamo Project 

Over drankbonnetjes, btw en boetes

Recent kwam er opnieuw een sportclub in de media door de problematiek van btw op gratis

drankbonnetjes. Het Dynamo Project zet al jaren in op het opleiden en begeleiden van

clubbestuurders in deze complexe materie.

Meer weten over het btw-verhaal?

Bron: Dynamo Project 

VARIA

De uitbraak van het coronavirus (Covid-19) beheerst al enkele weken de actualiteit.

De federale overheidsdienst Volksgezondheid heeft, in nauwe samenwerking met haar partners bij

de Gemeenschappen en Gewesten, het initiatief genomen om alle belangrijke informatie samen te

brengen.

 

Op de website www.info-coronavirus.be is alle informatie makkelijk te vinden en worden de

‘veel gestelde vragen’ doorlopend bijgewerkt onder toezicht van een groep experten en virologen.

Ook het laatste nieuws over de evolutie in ons land is er op een toegankelijke manier te

raadplegen. Burgers kunnen op de website ook per mail hun vragen kwijt of kunnen de FOD

Volksgezondheid bellen op het gratis info-nummer 0800 14 689.

 

Ook FISA bezorgde op 27 februari 2020 richtlijnen nopens het coronavirus: klik hier. 

WIST JE DAT ...

… op zondag 9 februari de drie oceaanroeiers aanwezig waren in de zevende dag?

… de Van Durme brothers tijdens de pauze van de GRS ergometerkampioenschappen een

https://www.sport.vlaanderen/organisatoren-sportevenementen/
https://www.dynamoproject.be/node/22419
https://vlaamsesportfederatie.us6.list-manage.com/track/click?u=847a07d7adadd74d733c81099&id=fb6c3d4782&e=eed92c1038
http://www.info-coronavirus.be/
http://www.worldrowing.com/mm//Document/General/General/14/20/44/RecommendationsfromtheFISASportsMedicineCommissionCoronavirus270220F_Neutral.pdf


uiteenzetting gaven van hoe zij zich hun overtocht ervaren hebben?

 

… je kan komen luisteren naar het avontuur van Carl Plasschaert tijdens het Antwerp Nautical

Event op 7 en 8 maart? Meer info: klik hier. 

 

… onze Belgian Lightweight Double meedeed aan de STIP IT actie tijdens de ‘week tegen

pesten’?

 

… er op zondag 23 februari een mooie reportage werd uitgezonden op Sportweekend over

Ward Lemmelijn tijdens de stage van de Belgian Sharks op het Lago di Varese?

 

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

65€ per dag?

…de Watersportdag doorgaat in de maand mei 2020 met een apotheose in Sport Vlaanderen

Willebroek op 16/05/2020?

 

… roeiers van Gentse RS en KRSG op 15 februari 2020 hebben deelgenomen aan de “VII

Regata Internacional Centro de Mar” in Portugal?

… de Belgian Sharks vervroegd zijn teruggekeerd van hun topsportstage wegens potentiële

dreiging van het Coronavirus?

… Er een aantal roeiers in aanmerking komen voor de Gentse Sportawards?

In de categorie Gents jeugdteam van het jaar op sportief vlak (tot en met 21 jaar) vinden we de

twee zonder stuurman Junior Heren met Florian Chalmet en Henri Steyaert van KRSG terug. In de

categorie Gentse sportvereniging van het jaar neemt KRSG het op tegen KGZV (Waterpolo) en

Koninklijke Olympic Gent (gewichtheffen).

De winnaars worden bekend gemaakt op 20 maart 2020 tijdens de Gentse Sportawards. 

… de VRL zich wil inzetten voor beach sprints en/of coastal rowing in de toekomst?

… de bedden in het Olympisch dorp in Tokyo 2020 uit papier gemaakt zijn?

https://antwerpnauticalevent.be/
https://www.facebook.com/krsportgent/?__tn__=K-R&eid=ARA2yafT4iFcbbE_fUBPrtEYLIO4WeNCKQpIgQCTfUbyV-YMjbUMkMii6aXc5ck3AmWoGfKtDpp49pc2&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAnDm3TumMS1oUJu0msQtKrr45Hv0O9cAjF572VZHvPC73Ngfa3854MzNBoI0Q0OD_yVCUgQFOkZeh6eZ8uJLfCf4ENygX_ZXD6aQLjIPekG7BIhLZwfEGrO86V8qyihUy_M7--XGkYOBOCT3DIbqSRYYKcnLALyDTF0B5NUGa8VJrN5ye-2hk9Tql2JhdkOn89dtgYq2z2jeXwWq3pmi8rVn1sxB3x9baIFG7uOLllQisnbZm2hluiiPfT9b5k9DrnMiz4VO-P7k1UjR3gCZknwrUmwU5_QoPPWIWpYCQxrv6fmFdm3J-HQz-dDoBY3OZuZDv95FEwgn1a569Y9wuFVGeSRsX5YmwKnzlcItkMwQ
https://www.facebook.com/krsportgent/?__tn__=K-R&eid=ARDmh8AaoaW3UELNcf_bvycykAq06MLYQ_6BX5c3ZYz-7AMiNXUWeA0EOw9F00zgHRwThbTtYYAvXZPS&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAnDm3TumMS1oUJu0msQtKrr45Hv0O9cAjF572VZHvPC73Ngfa3854MzNBoI0Q0OD_yVCUgQFOkZeh6eZ8uJLfCf4ENygX_ZXD6aQLjIPekG7BIhLZwfEGrO86V8qyihUy_M7--XGkYOBOCT3DIbqSRYYKcnLALyDTF0B5NUGa8VJrN5ye-2hk9Tql2JhdkOn89dtgYq2z2jeXwWq3pmi8rVn1sxB3x9baIFG7uOLllQisnbZm2hluiiPfT9b5k9DrnMiz4VO-P7k1UjR3gCZknwrUmwU5_QoPPWIWpYCQxrv6fmFdm3J-HQz-dDoBY3OZuZDv95FEwgn1a569Y9wuFVGeSRsX5YmwKnzlcItkMwQ


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.

04/03/2020

Algemene Vergadering Vlaamse Roeiliga

07/03/2020

Bijscholing video analyse (Gent)

07/03/2020

Infomoment blauwalgen (Willebroek)

09/03/2020

Opleiding club-API Brugge

12/03/2020

Opleiding club-API Hazewinkel

21/03/2020 

Algemene Vergadering Koninklijke Belgische

Roeibond

28-29/03/2020

Trials Hazewinkel

Kalender
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Gentse RS Loopcross - 12 januari 2020

De Gentse Roei- en Sportvereniging organiseerde op zondag 12 januari haar jaarlijkse

loopcross. Er waren 136 deelnemers. Klik hier om de uitslagen te raadplegen.

Vlaams Kampioenschap Ergometerroeien - 5 februari 2020

Op woensdag 5 februari zijn alle Vlaamse

scholieren 2e en 3e graad uitgenodigd voor

het Vlaams Kampioenschap

ergometerroeien voor scholieren in de

topsporthal in Gent. De ganse middag van

13.30u tot 17u is er kans om te roeien en

tijden scherper te stellen. Om 17u kennen we

de kampioenen en worden deze gehuldigd.

Inschrijven is niet nodig.

Competitielicentie 2020

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

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/8/5e1c72bcad119.pdf


licentienummer. Vergeet niet tijdig het volledig ingevulde licentieformulier in orde te brengen en

af te geven binnen jouw club.

Dopinglijst 2020

De nieuwe lijst met verboden stoffen en

methoden werd gepubliceerd in het Belgisch

staatblad. Klik hier om de lijst te raadplegen.

Klik hier om de belangrijkste wijzigingen te

bekijken.

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.

Gezocht!

Voor een goede organisatie van de time

trials (dit zijn de selectietesten voor het

nationaal team) in Hazewinkel op zaterdag

28 en zondag 29 maart 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?

Stuur dan een mailtje naar

celine.pieters@vlaamse-roeiliga.be. We

voorzien een leuke attentie voor elke

pontonjongen en pontonmeisje.

ROEIKOMPAS voor 13-16 jarigen

De VRL en LFA organiseren op maandag 6

april de jaarlijkse testdag voor 13-16 jarigen

in Hazewinkel, vanaf heden omgedoopt tot

het ROEIKOMPAS. Dit vindt plaats tijdens de

paasstage van het nationaal team. Leuk

weetje, tijdens deze testdag zal er een petje

https://www.dopinglijn.be/fileadmin/media/regelgeving/MB_20191129_verboden_lijst_2020_pubBS121219.pdf
https://www.dopinglijn.be/fileadmin/media/regelgeving/Lijst_verboden_stoffen_en_methoden_-_wijzigingen.pdf
http://www.antidoping.vlaanderen/
mailto:celine.pieters@vlaamse-roeiliga.be


en t-shirt gesigneerd door de Olympische

LM2x verloot worden onder de aanwezige

jeugdroeiers! Doelgroep zijn roeiers en

roeisters geboren in 2004 – 2005 – 2006 –

2007. Hou deze datum alvast vrij in je

agenda!

TOPSPORT

Belgian Sharks op stage in Italië

Onze Belgian Sharks gaan op stage naar

het Lago di Varese (Italië) van 16-29

februari. We wensen Tim Brys – Niels Van

Zandweghe – Marlon Colpaert – Tibo Vyvey –

Ruben Claeys – Ward Lemmelijn een goede

stage toe en dit onder begeleiding van

Dominique Basset - Frans Claes - Rudy De

Coninck en Jeroen Neus. 

RECREATIE

Rowing for life - 21 december 2019

Op 21 december roeiden 53 roeiers, 6

verschillende clubs, 8 boten en 10 roeiers van

De Sleutel samen in de Gentse binnenstad.

Het was een mooie dag om ons in de

kerstperiode in te zetten voor het goede doel.

In totaal werd €1104,25 opgehaald voor

de Diabetes Liga via Music for Life!

We wensen iedereen te bedanken die van

ver en dichtbij betrokken was bij dit warme

evenement!

Rowing for All

De Rowing for All commissie kwam opnieuw



samen om zich over het recreatieve roeien

te buigen. Een nieuw initiatief werd

geopperd om in 2020 uit te proberen: de

Interclub. Een roei ontmoeting waarbij

lokale roeiers het tegen elkaar opnemen

binnen een laagdrempelige competitie. Zo

willen we de grenzen tussen clubs wegwerken

en mensen meer met elkaar te laten roeien.

Indien mogelijk proberen we dit met de jeugd

duatlons en triatlons te combineren. Meer info

binnenkort op de website.

Save the date: 7 juni 2020 voor de VRL Toertocht!

De toertocht van de Vlaamse Roeiliga in

2020 gaat door op de Moervaart. We starten

ten noorden van Gent, op het begin van de

Moervaart in Mendonk. Het einde is in het

centrum van Lokeren. Onderweg komen we

Wachtebeke, het Waasland en verschillende

oude bruggen tegen, die de tocht extra

kruiden. ’s Middags is het gezellig tafelen in

het Keysershof. Een herhaling van de tocht

van 2016, en we hopen nu op een volledig

droge editie.

STUDENTENROEIEN

BK Studenten Ergometerroeien - 22 april 2020

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 Gent wordt op 22/04 het Belgisch

Kampioenschap ergometerroeien voor

studenten georganiseerd.

Alle studentenroeiers worden uitgenodigd om

hun beste tijden te roeien tijdens de

voorrondes. In de finales komen de beste

tijden voor heren en dames tegen elkaar uit

om de prijzen te verdelen. Zowel ervaren als

minder ervaren roeiers zijn welkom.



OPLEIDING EN BIJSCHOLING

Video Analyse - 7 maart 2020

De VRL organiseert op zaterdagnamiddag 7

maart een bijscholing over video-analyse.

Expert Kristof Huts zal onze trainers en

andere geïnteresseerden begeleiden in het

maken van een kwalitatieve video en tonen

hoe je deze achteraf kan analyseren op je pc.

Zowel theorie als praktijk! Klik hier om je in

te schrijven!

Blauwalgen: een bedreiging voor de watersport? - 7 maart 2020

Op zaterdag 7 maart 2020 (13u – 17u)

organiseert Sport Vlaanderen Willebroek

een infosessie ‘Blauwalgen: een bedreiging

voor de watersport?’

De deelname is gratis, maar inschrijven is

wel verplicht.

De infosessie is interessant voor

watersportclubs- en federaties, beheerders

van watergebonden recreatiedomeinen en

lokale overheden.

Watersportclubs- en federaties, maar ook

recreatiedomeinen hebben in 2019 veel

hinder ondervonden door blauwalgen.

Verscheidene recreatie- en zwemvijvers

kregen te maken met een zwem- of

recreatieverbod. Beheerders en gebruikers

zitten op dat moment met veel vragen. In

aanloop naar het watersportseizoen 2020

willen Sport Vlaanderen met een boeiend

programma tegemoetkomen aan deze vragen.

Meer info en inschrijven?

www.sport.vlaanderen/sportenomgeving

 

VTS-Plus Kalender

Levenslang bijleren als sportbegeleider is

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0XrWUEKb-7FKbdedyQjmQse4MREOjBJcOrOUrU1CpuEMAaQ/viewform?usp=sf_link
http://www.sport.vlaanderen/sportenomgeving


belangrijk. Daarom organiseert en erkent de

Vlaamse Trainersschool heel wat

kwaliteitsvolle bijscholingen in Vlaanderen. 

Lees meer

 
19/02/2020 Omgaan met kinderen met gedragsmoeilijkheden Justine Loosveldt Wuustwezel

22/02/2020

Op sporten staat geen leeftijd! Wat verandert er bij het

ouder worden en hoe kan je je begeleiding hierop

aanpassen?

Benjamin Aerts
Sint-Gillis-

Waas

25/02/2020
Concrete tips & tricks om je sport autismevriendelijker

te maken
Debbie Van Biesen Geel

 

VRL PRODUCT IN DE KIJKER!
Wist je dat je steeds de wedstrijduitslagen op de website van de Vlaamse Roeiliga kan

terugvinden?

Ook de voorprogramma’s en lottrekkingen worden door ons online geplaatst.

Je kan dit terugvinden onder ‘competitie’-‘kalender’.

CLUBNIEUWS

Week tegen pesten - 14 tot 21 februari 2020

https://www.sport.vlaanderen/sportbegeleiders/opleiden-en-bijscholen/vind-een-bijscholing-op-jouw-maat/
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=86922#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=85598#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=85612#


Van 14 tot 21 februari 2020 is er opnieuw de Vlaamse week tegen pesten. Dit is een actie

van het netwerk ‘kies kleur tegen pesten’. We doen dit jaar als sportsector massaal mee met de

STIP IT actie (een actie vanuit Ketnet voor kinderen en jongeren uit alle sectoren). STIP staat

voor Samen Tegen Iemand Pesten.

Week van de vrijwilliger - 28 februari tot 8 maart 2020

Van 28 februari tot 8 maart 2020 is het

weer zover: dan is het opnieuw de week van

de vrijwilliger! Intussen is dit initiatief van

het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk al aan

de 34 ste editie toe.

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.

BESTUURSNIEUWS

7 tips: jouw sportclub in de pers

Persaandacht genereren voor je sporters en sportclub, het blijft een moeilijk gegeven. Ontdek in

onze nieuwe tool zeven concrete tips om mee aan de slag te gaan!

Lees meer

Bron: Dynamo Project 

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

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

http://www.kieskleurtegenpesten.be/
https://communicatie.ketnet.be/lancering-move-tegen-pesten-2018-stip-it
https://www.vrijwilligersweek.be/
https://vlaamsesportfederatie.us6.list-manage.com/track/click?u=847a07d7adadd74d733c81099&id=a49c22d2a8&e=eed92c1038


aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan

niet in elektronische vorm, volgende gegevens te vermelden:

de naam van de rechtspersoon

de rechtsvorm, voluit of afgekort

de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de rechtspersoon

het ondernemingsnummer

het woord "rechtspersonenregister" of "RPR", gevolgd door de vermelding van de rechtbank van

de zetel van de rechtspersoon. Het RPR kun je hier opzoeken.

in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de rechtspersoon

in voorkomend geval, het feit dat de rechtspersoon in vereffening is

Het is belangrijk deze verplichting na te leven aangezien artikel 2:22 van het WVV stelt dat

diegene die namens een rechtspersoon aan een akte of website meewerkt die niet voldoet aan

bovenstaande vermeldingen, aansprakelijk gesteld kan worden voor de daarin aangegane

verbintenissen.

Bron: Dynamo Project 

Geïndexeerde bedragen verenigingswerk

Het was even wachten op officiële bevestiging vanuit de overheid, maar nu is het definitief: de

bedragen voor 2020 worden geïndexeerd.

Je mag maximaal 6.340 euro per kalenderjaar verdienen met bijklussen. In dat bedrag zijn

eventuele verplaatsingskosten en onkosten inbegrepen. Het bedrag geldt voor de drie soorten

klussen samen: verenigingswerk, diensten van burger aan burger en activiteiten in de

deeleconomie. 

Het maximum maandbedrag voor sportactiviteiten ligt na indexering op 1.056,66 euro.

Lees meer

Bron: Dynamo Project

Een maand zonder alcohol? Daag je sporters uit!

Tournée Minérale is de laatste jaren uitgegroeid tot een nationaal succes. De campagne daagt

iedereen uit om tijdens de maand februari geen druppel alcohol te drinken. Nieuw dit jaar is dat er

sterk ingezet wordt op teams. 

Ook sportclubs of verenigingen kunnen hun sporters of leden uitdagen om allemaal samen

mee te doen. De initiatiefnemers (Stichting tegen Kanker en de druglijn) zetten je stap voor stap

https://territoriale-bevoegdheid.just.fgov.be/cgi-main/competence-territoriale.pl
https://www.dynamoproject.be/nieuws/indexering-bedragen-verenigingswerk-2020


op weg om je actie bekend te maken en iedereen aan te moedigen. 

Interesse? Wat kan je doen?

Download de "how-to-gids"(externe link) met informatie en concrete tips.

Je kan een gratis toolbox bestellen met een manifesto, een affiche, stickers,...

op materiaal.tourneeminerale.be(externe link).

Alle initiatieven en acties kan je nakijken op www.tourneeminerale.be.

Bron: Dynamo Project

VARIA

Belgian Sharks, nieuwe naam voor ons Belgisch roeiteam!

Op 25 december 2019 werd de nieuwe naam

en het bijhorende logo van het Belgisch

nationaal team bekendgemaakt. Vanaf nu

kunnen we de Belgian Sharks aanmoedigen

op de verschillende internationale

wedstrijden. Het logo werd ontwikkeld door 4

studenten Grafische en Digitale Media

(Grafimediabeleid Crossmedia) van de

Arteveldehogeschool.

Samen met de naam en het logo werd een

promotiefilmpje gelanceerd die we graag zo

breed mogelijk verspreid zien. Het filmpje is

terug te vinden op onze website: klik

hier. Steven Baele van

Bloemkoolproductions maakte er een

flitsend filmpje van. Dit werd mogelijk

gemaakt door de samenwerking met Stad

Gent en Stad Brugge.

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!

Check Instagram!

Met de overgang van oud naar nieuw zette de Vlaamse Roeiliga ook de stap naar Instagram.

https://gallery.mailchimp.com/630f79b6eef3e507f61151741/files/60734ebe-92d9-475d-aa7a-4b5bf2cfa92b/how_to_NL_.pdf
http://materiaal.tourneeminerale.be/
http://www.tourneeminerale.be/
https://www.vlaamse-roeiliga.be/index.php?oid=10&pid=792&aid=124787&lg=2
http://www.vlaamse-roeiliga.be/
https://www.facebook.com/VlaamseRoeiliga/


Vanaf heden kan je ons ook hier volgen! #vlaamseroeiliga

IN MEMORIAM
Tot onze grote spijt moeten wij u melden dat roeier Dirk Roosen, oud lid van RARC en ARV plots

overleden is. Hij maakte deel uit van de “De Acht van de Zeemacht”. Wij wensen de familie sterkte

in deze moeilijke tijd.

WIST JE DAT ...

… Ward Lemmelijn dit weekend deelneemt aan het WK Indoorroeien te Parijs? We wensen

hem veel succes!

… De roeiclubs van de Hasseltse hogescholen en universiteiten op zoek zijn naar een

tweedehands trailer voor de uitbreiding van hun roei activiteiten om boten te transporteren? PXL

Hogeschool, UHasselt en UCLL kunnen zo meer wedstrijden, stages en trainingen op verplaatsing

organiseren. Gelieve te reageren via info@vlaamse-roeiliga.be.

… de Van Durme Brothers aan land kwamen in Antigua na een overtocht van 39 dagen, 21 uur

en 2 minuten? Een heel dikke proficiat met deze buitengewone prestatie!

… ook Carl Plasschaert voet aan wal zette na 50 dagen, 6 uur en 19 minuten? Hij was

daarmee de 2e solo roeier die aan land kwam na 5.000 km. Ook een heel dikke proficiat met deze

buitengewone prestatie!

… Gentse RS, KRCG, KRSG, KRNSO, KRB, TRT en The OAR het label jeugdvriendelijke

roeiclub in ontvangst mochten nemen voor het een gans jaar inzet op kwalitatieve jeugdwerking.

Proficiat! 

… de Belgian Sharks op winterstage gingen in Avis (Portugal).

… 18 initiatoren waaronder ook onze topsporters Niels Van Zandweghe, Tim Brys, Hannes

Obreno en Eveline Peleman eind december tot begin januari hun theoretische examens hebben

afgelegd voor de trainerscursus Initiator roeien. Nu duimen voor goede resultaten!

… ook 4 trainers B eind januari hun theoretische examens hebben afgelegd voor de

trainerscursus Trainer B roeien. De volgende stap in hun opleiding is stage lopen. Veel succes!

… Ward Bosmans (TRT) het meest geboden heeft voor de gesigneerde T-shirt en pet van

onze LM2x ten voordele van de Diabetesliga!

… Eline Van Loke het nieuwe promotiefilmpje geliked en gedeeld heeft en zo ook trotse

winnaar werd van een gesigneerde pet en t-shirt van de LM2x!

… Davy Callewaert van Sportwerk Vlaanderen een inspirerend filmpje voor ons maakte

https://www.facebook.com/SportwerkVl/?__tn__=K-R&eid=ARAK5VjBlxjPjgu9hw8IER0pqxWKHAnwgzm1uh0355U8F9aG6OPdlMsvRoN_L25kjiDtWImAiWyNcuHW&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAommp2v7vMnzuLbuCWw3kHZXdjOkPeA5wXudFJTuSVbu7rIafYfsFmob2vQhxViNrfmsFxv_y78rzG-LskPP74xFGXokS3dgD-fTAKTO7-qbtjn1hcsa30lJM5MuH8qe77mesZNzKkmXfWGhIsPLwB8FjUmbPX3k8PvpjXFD0AFlSUkSCtLacMWLsQBis-VASprep-UaoyncuB36la2O4OQuTlQZ7S2sxYdocQQxMtegtPulMVZr2yEUDJrF3DAQCHiA00smdoEelyQKJPoubPOUU7238euRv7xoJzwwszjVN7e0EwS_EqwnYN560x1pCzSsxxGmwgEgxHSU_A7fNqDw


rond professionalisering en betaalbaarheid van trainers.

Bekijk dit hier:  https://www.youtube.com/watch?v=QhWZrol8P5E&feature=youtu.be

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.

05/02/2020 

Vlaams Kampioenschap Ergometerroeien

(Topsporthal Vlaanderen)

07-08/02/2020

World Rowing Indoor Championships (Parijs)

08/02/2020

Ergometerkampioenschappen Gentse RS

16/02/2020

Winterhandicap RSNB

16-29/02/2020

Kalender

https://www.youtube.com/watch?v=QhWZrol8P5E&feature=youtu.be&fbclid=IwAR24lNBAljazgVxhN2L-xH_kFXaSZKQ-JrfD7WKyPF-33J8bFoSsjomntSk


Buitenlandse stage nationaal team (Varese,

Italië)

19/02/2020

Bestuursorgaan VRL

29/02-01/03/2020

Brugge Boat Race (KR Brugge)

07/03/2020

Bijscholing Video Analyse
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