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MAATREGELEN NAAR AANLEIDING VAN
HET CORONAVIRUS
UPDATE 24 maart 2021 – Op basis van de
persconferentie na het Overleg Comité van 24
maart 2021 blijven de meeste maatregelen
voor sport zoals aangekondigd op 22 maart
gelijk. Enkel voor personen vanaf 19 jaar,
wordt het toegelaten maximum aantal
personen in een sportgroep gereduceerd van
10 naar 4 vanaf 27 maart.
Lees meer...

COMPETITIE
Afgelastingen
Vanwege de geldende Covid-maatregelen werden verschillende wedstrijden intussen afgelast.
De internationale voorjaarsregatta van de Gentse RS (voorzien op 10-11 april)
Het Belgisch Kampioenschap Korte Boten (voorzien op 17-18 april)
De Havenregatta van UNB (voorzien op 25 april)
De internationale regatta van KRSG (voorzien op 7 mei)

Sporthervatting na een positieve corona-test
Indien je positief getest bent op het coronavirus mag je 10 dagen niet sporten, ook al heb je
geen klachten. Daarna is het belangrijk om niet té intensief op te starten. Via de website

www.sportkeuring.be kan je hierover gericht advies krijgen.

TOPSPORT
Trials senioren 6-7 maart
Tijdens het weekend van 6 en 7 maart vonden de time trials van het nationaal seniorenteam plaats
in Sport Vlaanderen Willebroek.

Ward Lemmelijn (Roeiclub Schulensmeer) won de A-finale bij de zware heren met een tijd van
7.26.95, gevolgd door Tristan Vandenbussche (Brugse TR) en Pierre De Loof (KR Brugge). Bij de
lichtgewichten won Tibo Vyvey (KR Brugge) overtuigend de finale in 7.38.97. Aaron Andries
(Gentse RS) werd tweede, gevolgd door Marlon Colpaert (KRNS Oostende). Bij de dames won
Caitlin Govaert (UN Brussel), Mazarine Guilbert (Gentse RS) werd tweede.
Op zondag werden er testen in dubbeltwee boten gedaan. In de voormiddag won de M2x met
Pierre De Loof en Ruben Claeys en binnen dezelfde seconde finishte de LM2x met Brys-Van
Zandweghe. In de namiddag waren de lichte dubbeltwee boten sterker dan de zware boten. BrysVan Zandweghe wonnen, gevolgd door Colpaert-Vyvey.
Klik hier voor de resultaten.

Beslissingen selectiecommissie
Op dinsdagavond 9 maart
kwam de nationale
selectiecommissie samen en
werden volgende beslissingen
genomen:

Deelname European Olympic Qualification Regatta Varese 5-7 april (3 tickets voor de
Olympische Spelen)
M1x Ward Lemmelijn

Deelname European Rowing Championships Varese 9-11 april
LM2x Van Zandweghe-Brys
M2x De Loof-Claeys
Deelname Memorial Piediluco 16-18 april
LM2x Colpaert-Vyvey
M1x Tristan Vandenbussche
W1x/W2x Guilbert-Govaert
Op zondag 21 maart vertrokken de Belgian Sharks op buitenlandse stage naar Varese (Italië) ter
voorbereiding van het Olympisch kwalificatietornooi en het Europees Kampioenschap.

Uitstel Trials junioren

Jammer genoeg zien we ons genoodzaakt om in de huidige situatie de trials voor de junioren,
die voorzien waren op 3 en 4 april, uit te stellen. Ook de aansluitende paasstage kan niet
doorgaan. Daarnaast werd beslist dat het Europees Kampioen junioren in München uitgesteld
werd.
We hebben een (voorlopig) nieuwe datum vooropgesteld voor de trials voor de junioren, namelijk
15-16 mei. Op basis van de resultaten van de trials zal er een selectie gemaakt worden richting
de Hollandbeker op 26-27 juni, welke doorslaggevend zal zijn voor de selectie voor de Coupe de
la Jeunesse en het WK junioren.
Daarnaast lijkt het ons niet opportuun om de komende weken met een groep junioren deel te
nemen aan een internationale roeiwedstrijd zoals Essen of Keulen. Het risico op besmetting dat
reizen met zich meebrengt en de impact van de quarantainemaatregelen achteraf is te groot voor
middelbare scholieren en de naderende examens.

Easter surprise: supporter slogan gekozen
Eind februari lanceerde de Vlaamse Roeiliga een campagne voor een slogan voor op de supporters
T-shirt voor de BELGIAN SHARKS. De oproep werd via verschillende kanalen gedeeld en dit lokte
heel wat reactie uit. In een eerste fase kon iedereen die dat wou een creatieve slogan of
supporterskreet inzenden. Na 48 uur sloot deze poll en werd een top-10 gemaakt van alle
inzendingen. In de tweede fase kon er gestemd worden op een favoriete slogan uit die selectie.
Na het tellen van de stemmen werd het definitief: een nieuwe slogan is geboren: SHARK AS A
KNIFE. Deze slogan zal gedrukt worden op de supporters kledij en zal te koop zijn via onze
webshop (binnenkort meer hierover).
Zie hieronder het 'Easter-surprise'!

RECREATIE
Save the date! Toertocht VRL/KRNSO/KRCG - 22-23 mei 2021

Naar aanleiding van het 150-jarig bestaan
van KRNSO en KRCG organiseren we samen
met

beide

Oostende

clubs
naar

een

toertocht

van

tijdens

het

Gent

pinksterweekend. Gespreid over 2 dagen
zullen
65

onze

kilometer

deelnemers
per

boot

meer

afleggen.

dan
Plezier

verzekerd! Hou alvast 22 en 23 mei vrij in
je agenda!

PROMOTIE
Leaderboards ergometerproject op scholen
Vanaf heden heeft het ergometerproject op
scholen

een

nieuwigheid.

De

leerlingen

worden uitgedaagd om zo snel mogelijk
500m te roeien op een ergometer. De
tijden worden door de VRL bijgehouden op
een leaderboard en op die manier kan een
leerling

een

plaatsje

in

het

klassement

veroveren. De eerste school die deelnam was
lagere school De Wonderwijzer uit Schilde. Zij
zijn dan ook de eerste leerlingen die het
klassement

vervoegen.

Na

iedere

school

wordt het klassement geüpdatet en op onze
social

media

kanalen

(facebook

en

instagram) gepost. Gaat jouw school de
uitdaging aan?

CLUBNIEUWS
Roeibrevet vanaf heden online!
De VRL maakt binnenkort werk van een
volledig aangepast roeibrevet. In afwachting
hiervan kan je de 3 verschillende brevetten
(initiatiebrevet – skiffbrevet – brevet in
ploegboot) downloaden via onze website:
klik hier.

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.

BESTUURSNIEUWS
Patrick Lafontaine nieuwe bestuurder Vlaamse Roeiliga
Tijdens de Algemene Vergadering van de
Vlaamse Roeiliga op woensdagavond 10
maart werd Patrick Lafontaine verkozen tot
nieuwe bestuurder van de Vlaamse
Roeiliga. We heten Patrick van harte welkom
in ons bestuursorgaan. Ook de volgende
bestuurders werden bekrachtigd of
herbenoemd: Hubert De Witte, Annelies
Bredael, Lea Cappoen, Mike Galet, Chantal
Neirinckx en Gwenda Stevens.

Gwenda Stevens zet voorzitterschap van de Koninklijke Belgische
Roeibond verder
Tijdens de algemene vergadering van 20 maart 2021 in "videoconferentie", besliste de Koninklijke
Belgische Roeibond om mevrouw Gwenda Stevens voor 4 jaar te hernieuwen als voorzitter van de
federatie. Deze beslissing om mevrouw Stevens voor een derde termijn van 4 jaar te verlengen,
wordt gerechtvaardigd door verschillende elementen.

Ze is een "bestuurder" maar ook een
actieve sportvrouw

Haar strijd voor "gendergelijkheid" en haar
toewijding en haar zelfverloochening.
Ze begon deze toewijding jaren geleden,
maar vooral sinds ze vicevoorzitter werd
van haar club en toetrad tot de structuren
van de Vlaamse Roeiliga en de federatie in
2004.
Deze beslissing is gerechtvaardigd, vooral
omdat Gwenda Stevens er altijd een
erezaak van heeft gemaakt om "boven de
strijd" te blijven en altijd tot consensus
wenst te komen, alsook haar rol als
“arbiter” tot in de perfectie te vervullen.
Proficiat Gwenda!

Vraag je sportnoodlening aan vanaf 29 maart
Positief nieuws in deze barre coronatijden. Sport Vlaanderen voorziet sportnoodleningen voor
sportclubs, sportfederaties of sportgerelateerde rechtspersonen. Zij kunnen € 25.000 tot € 1
miljoen lenen aan slechts 1% rente over een looptijd tot 9 jaar.
Vanaf 29 maart kan jouw sportclub een noodlening aanvragen via het online platform van Sport
Vlaanderen.

Klik hier om te weten hoe je dit precies doet.
(Bron: Dynamo Project)

Juridische modeldocumenten op maat van jouw club
Juridische documenten. Complex maar noodzakelijk. De basis van je sportclub moet goed
zitten. Het opstellen van een intern reglement of overeenkomst is vaak een lastig karwei voor een
bestuur. Wij helpen je graag op weg met onze modeldocumenten:
Model intern reglement
Huurovereenkomst voor accommodatie
Overeenkomst zelfstandige trainer
Klik hier om de documenten te downloaden.
(Bron: Dynamo Project)

5 nieuwe verwachtte steunmaatregelen
De minister van Financiën bereidt een aantal nieuwe ondersteuningsmaatregelen voor als gevolg

van de COVID-19 pandemie. In afwachting van het Koninklijk Besluit zetten we 5 maatregelen

op een rijtje. Een opvallende nieuwkomer is een belastingvermindering voor verhuurders die de
huur voor leegstaande sportaccommodatie kwijtschelden.
(Bron: Dynamo Project)

Ontdek de voordelen van SOCIALware voor jouw club
Als sportclub kan je besparen op je IT-budget, terwijl je gebruik maakt van de meest up-to-date
IT-tools. Niet onbelangrijk in deze versnelde digitale tijden. Hiervoor kan je aankloppen bij
SOCIALware. In een webinar op donderdag 29 april worden de verschillende mogelijkheden
toegelicht.
Klik hier voor meer info over het webinar.
(Bron: Dynamo Project)

Deel je idee en win tot €3.000 voor je sportclub
Het voorbije jaar toonden veel sportclubs hun kracht. De clubwerking werd meermaals bijgestuurd.
En velen kwamen origineel en innovatief uit de hoek. Deel zeker je idee en ervaringen. Sport
Vlaanderen deelt prijzen uit!
(Bron: Dynamo Project)

WIST JE DAT ...
… Jonas Deconinck (Gentse RS) (foto) één van de boegbeelden was voor de promotiecampagne
van 'De Week van de Vrijwilliger'?

... Jelle Veyt samen met Koen De Gezelle (C-row) en Gijs Vanden Bogaerde begin maart hun
Atlantisch avontuur startten en ze wegens zeeziekte noodgedwongen aan land moesten op 12
maart 2021?

… de Vlaamse Roeiliga via korte filmpjes meewerkt aan de campagne #blijfsporten?

… de Vlaamse Roeiliga 40 deelnemers had tijdens de 2 webinars met Els Snauwaert in het kader
van de VTS Plus Marathon?

… jullie voor onze Olympische Slogan hebben gestemd? Hou onze socials in de gaten want later
meer hierover!

… onze Belgian Sharks Tim Brys en Niels Van Zandweghe Koninklijk bezoek (foto) kregen op
10 maart om hen nog verder aan te moedigen richting Olympische Spelen Tokio 2021?

… een nieuwe lichting initiatoren (foto) hun diploma in ontvangst mochten nemen? Welkom aan
boord!

… Maïtée Union (foto) de Virtual Cycling Classic won bij de vrouwen, een rollenwedstrijd voor
amateurs! Proficiat!

… de Van Durme Brothers hun boot waarmee ze hun Atlantisch avontuur hebben meegemaakt,
verkopen?

Kalender

03-04/04/2021
Trials Junioren (Sport Vlaanderen) - UITGESTELD
05-07/04/2021
European Olympic Qualification Regatta Varese
09-11/04/2021
Europees Kampioenschap Varese
10-11/04/2021
Internationale voorjaarsregatta Gentse RS (Gent) - AFGELAST
16-18/04/2021
Internationale Regatta Memorial 'Paolo d'Aloja (Piediluco, Italië)
17-18/04/2021
Belgisch Kampioenschap Korte Boten (Sport Vlaanderen, Willebroek) - UITGESTELD

25/04/2021
Havenregatta UNB - AFGELAST

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.
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COMPETITIE
Officieuze ergometerwedstrijd Gentse RS - 3 tot 6 februari 2021
De Gentse RS organiseerde tussen 3 en 6

februari officieuze ergometerwedstrijden,
om onze competitieroeiers toch een uitdaging
te geven in deze corona-tijden. Dit mooie
initiatief werd zeer goed onthaald en er werd
massaal ingeschreven. Er namen in het
totaal 191 roeiers deel, dit zijn er zelfs 28
meer dan tijdens de live-editie in 2020. De
kandidaat

junioren

voor

het

nationaal

collectief konden ter plaatse in de Gentse RS
hun test gaan afleggen. Klik hier voor de
uitslagen.

Afgelaste competities
Vanwege de geldende Covid-maatregelen worden de Tête de Rivière in Seneffe (voorzien op 14
maart) en de Handicap van RCNSM in Wépion (voorzien op 21 maart) afgelast.

Sporthervatting na een positieve corona test
Indien je positief getest bent op het coronavirus mag je 10 dagen niet sporten, ook al heb je
geen klachten. Daarna is het belangrijk om niet té intensief op te starten. Via de website
www.sportkeuring.be kan je hierover gericht advies krijgen.

TOPSPORT
Ward Lemmelijn wereldkampioen indoorroeien!
Ward Lemmelijn is op zaterdag 27 februari
wereldkampioen indoor roeien geworden.
Lemmelijn finishte met een toptijd van
5.42.2,

8

medaillist

seconden
Zablocki.

voor

de

Daarmee

zilveren
scherpt

Lemmelijn zijn persoonlijke besttijd zelfs met
5 seconden aan.
Het was zijn eerste deelname in de open
senior

categorie,

nadat

hij

reeds

3

wereldtitels bij de beloften en de Europese
titel in de senioren categorie in december
2020 won.
Normaal

gezien

vond

het

wereldkampioenschap plaats in China, maar

door de Covid-19 maatregelen roeide elke
deelnemer op zijn eigen ergometer thuis.

Time Trials - 6 en 7 maart 2021
Op

zaterdag

6

en

zondag

7

maart

organiseren we trials in Sport Vlaanderen
Willebroek, dit zijn de selectietesten voor
het nationaal seniorenteam, met het oog
op de selectie van een zwaargewichtboot
richting de Olympische Spelen in Tokyo.
Op

zaterdagochtend

roeien

onze

Belgian

Sharks een race tegen de tijd, om in de
namiddag een A/B finale te roeien. Op zondag
worden er dubbeltwee boten uitgetest. Veel
succes!

RECREATIE
Save the date! Toertocht VRL/KRNSO/KRCG - 22-23 mei 2021
Naar aanleiding van het 150-jarig bestaan
van KRNSO en KRCG organiseren we samen
met

beide

clubs

Oostende

naar

een
Gent

toertocht

van

tijdens

het

pinksterweekend. Gespreid over 2 dagen
zullen

onze

kilometer

deelnemers

per

boot

meer

afleggen.

dan

60

Plezier

verzekerd! Hou alvast 22 en 23 mei vrij in
je agenda!

OPLEIDING EN BIJSCHOLING
VTS-Plus Marathon
De Vlaamse Trainersschool gaf op maandag
22 februari de aftrap van de VTS plus
marathon: 42 dagen lang elke avond een
aantal

interessante

voor

trainers.

online

Bekijk

bijscholingen
het

volledige

programma hier.
Ook de VRL doet mee!

Op 25/02 organiseerde de VRL : Hoe kan ik in
deze periode van Corona mijn roeiers best
gemotiveerd houden? Bewust inwerken op
hun motivatie helpt!

Op 18/03 volgt de bijscholing over 'Roeien,
sportpsychologie en mentale training: a
perfect match!' gegeven door Els
Snauwaert.
Inschrijven kan via deze link: klik hier!

CLUBNIEUWS
Roeibrevet vanaf heden online!
De VRL maakt binnenkort werk van een
volledig aangepast roeibrevet. In afwachting
hiervan kan je de 3 verschillende brevetten
(initiatiebrevet – skiffbrevet – brevet in
ploegboot) downloaden via onze website:
klik hier.

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.

Krijgt jouw favoriete sportvrijwilliger een plek in de weekendkrant
van HLN?
Ook

nu

in

tijden

van

corona

zijn

onze

sportvrijwilligers, die vaak het kloppende
hart van de sportclub zijn, van cruciaal
belang. Hun passie maakt het verschil. Of ze
momenteel thuis zitten of op de club, ze
blijven zich 100% geven voor de sport.
Daarom willen minister van Sport Ben Weyts,
Sport Vlaanderen, VSF en ISB hen huldigen
tijdens de Week van de Vrijwilliger (27/2 tem
7/3).

Het

Laatste

Nieuws

voorziet

een

paginagrote eregalerij in hun weekendeditie
van 6 en 7 maart. Nomineer vandaag nog
je

favoriete

vrijwilliger

via

www.hln.be/sportvrijwilliger en wie weet
verschijnt zijn of haar foto wel in Het Laatste
Nieuws.

Blijf mentaal fit in deze rare tijden!
Mis jij ook het sporten met vrienden? Of
wedstrijden spelen met jouw club? In deze
Corona-tijden

is

blijven

sporten

en

bewegen niet altijd even gemakkelijk en
soms in clubverband zelfs niet mogelijk. En
dat kan mentaal zwaar wegen.
Sportfederaties en sportclubs krijgen dagelijks
vragen van sporters. Daarom slaan we de
handen

in

elkaar

met

verschillende

sportpsychologen en brengen we hun advies
dichter bij jou.
Sportpsychologe
beantwoordt
voorkomende

in

Eva
korte

vragen

Maenhout
video’s

waar

veel

sporters

vandaag de dag mee zitten. Klik hier om
de video’s te bekijken.

Bron: Sport Vlaanderen

BESTUURSNIEUWS
Subsidies voor sportevenementen 2021

Ook

in

2021

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 2021 en 31 december 2021 kun je indienen
tot 15 maart 2021 via de website van Sport Vlaanderen.

Lees meer
bron: Sport Vlaanderen

Sportfederaties en -clubs kunnen 'noodlenen' aan 1% rente
Sportclubs, sportfederaties en sportgerelateerde rechtspersonen die het financieel moeilijk
hebben, kunnen van 25.000 tot 1 miljoen euro lenen aan een rente van slechts 1% over
een maximum looptijd van negen jaar. De aanvrager moet kunnen aantonen dat ze financieel
gezond was voor de aanvang van de COVID-19-pandemie, dat de financiële schade door de
pandemie is veroorzaakt en dat het krediet ertoe bijdraagt om weer financieel gezond te worden.
Het Vlaams Parlement keurde op 24 februari het voorstel van decreet goed. Na de goedkeuring
ervan door de Vlaamse regering verwachten we dat we de aanvraag- en goedkeuringsprocedures
kunnen opstarten in maart.
Interesse? Bekijk de modaliteiten en andere informatie. Vanaf midden maart organiseert
Sport Vlaanderen infosessies. Wil je op de hoogte blijven, laat je gegevens achter.
Bron: Sport Vlaanderen

Een sterke sportclub? Schrijf je in voor een Clubgrade-traject
Een flinke dosis passie voor de sport volstaat al lang niet meer om een sportclub te besturen. Als
bestuurslid sta je voor heel wat uitdagingen. Via het Dynamo Project vind je tal van tools en
opleidingen rond managementthema’s. Maar in een sportclub werk je ook en vooral met mensen.
Die intermenselijke relaties zijn een uitdaging op zich. Hoe vinden we voldoende vrijwilligers?
Hoe communiceren we goed naar onze doelgroepen? Hoe kunnen we onze werking
professionaliseren?

Hoe

betrekken

we

meer

onze

ouders?

Clubgrade

biedt

begeleidingstrajecten aan op maat van jouw club. Het team van Clubgrade gaat op
onderzoek en kijkt waar de uitdagingen liggen. Ze spreken met iedereen van de club en werken
steeds bottom-up. Met de concrete oplossingen die ze aanbieden kan je met jouw sportclub aan de
slag.
Heb je vragen? Neem gerust contact op met Ellen Mallezie, coördinator Clubgrade – Vlaamse
Sportfederatie via clubgrade@vlaamsesportfederatie.be.
Meer info en prijzen
Bron: Vlaamse Sportfederatie

Must knows voor vzw's
Jaarlijks wijzigen de tarieven voor publicaties van aktes in het Belgisch Staatsblad. De nieuwe
tarieven zijn geldig vanaf 1 maart. Bekijk de nieuwste tarieven.
Een vzw heeft enkele jaarlijkse fiscale verplichtingen. De deadline van 31 maart nadert
opnieuw. We zetten de verplichtingen voor jou op een rijtje.
Bron: www.dynamoproject.be

WIST JE DAT ...
… de Belgian Sharks een intensieve trainingsstage achter de rug hebben in Hazewinkel? De
senioren waren er de eerste 2 weken van februari en de junioren trainden er tijdens de
krokusvakantie.

… Benny Sintubin en Jeroen Claeys van KR Club Gent in 2023 willen deelnemen aan de Talisker
Whiskey Atlantic Challenge in 2023? Hun project heet ‘Atlantic Wish’ en je kan hen volgen via
www.atlanticwish.be en via de Facebookpagina.

… onze nieuwe technisch directeur topsport Pim Raaben vanaf 3 mei van start gaat bij de VRL?
Pim werd onlangs geïnterviewd door Sporza, klik hier om het interview te bekijken.

… Ward Lemmelijn ‘roeier van de maand’ is bij Word Rowing?

… Koen De Gezelle, Jelle Veyt en Gijs Vandenbogaerde op donderdag 25 februari het anker
gelicht hebben in Portimao voor een oversteek van 7.000km richting Miami?

…de warme coolmaxen, geschonken door Schollaert verhuizingen, al heel nuttig geweest zijn
in de koude winterperiode?

… een aantal clubs zich achter de STIP it actie gezet hebben!

… Sport Vlaanderen en Studio Brussel de handen in elkaar slaan? Vrijdagmiddag tussen 12
en 13 uur wordt gebombardeerd tot het sportuurtje van de week, de StuBru@Work-out.

… de nieuwe brochures en modeldocumenten voor verenigingswerk online staan bij Dynamo
Project?

Kalender

02/03/2021
Topsportcommissie VRL
03/03/2021
Infovergadering jeugdsportverantwoordelijken
03/03/2021
Algemene Vergadering NRF
06-07/03/2021
Trials senioren Hazewinkel
09/03/2021
Topsportcommissie VRL
10/03/2021
Algemene Vergadering Vlaamse Roeiliga
18/03/2021
Bijscholing ‘Roeien, sportpsychologie en mentale training: a perfect match!’ (Els Snauwaert)
20/03/2021
Algemene Vergadering Koninklijke Belgische Roeibond
31/03/2021
Bestuursorgaan Vlaamse Roeiliga

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.
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NIEUWE TECHNISCH DIRECTEUR
De

Vlaamse

technisch
aangesteld.

Roeiliga

heeft

een

directeur
Na

een

nieuwe

topsport
doordachte

selectieprocedure werd in samenspraak met
de Taskforce Topsport gekozen voor Pim
Raaben.
Pim

Raaben

wordt

binnen

de

VRL

verantwoordelijk voor het realiseren van
topsportdoelstellingen

gericht

op

het

sporttechnische lange termijn beleid. Dit

alles

in

nauwe

samenwerking

met

een

expertenteam.
Lees meer

COVID 19 - UPDATE - 1 FEBRUARI
Eerder deze week werden de regels voor buitenschoolse activiteiten aangepast in kader van de bestrijding van het
COVID19-virus. De nieuwe maatregelen gaan in vanaf 1 februari 2021.
Als algemene regel geldt dat outdoor sporten steeds de voorkeur geniet waar mogelijk.

voor kinderen tot 13 jaar (°2008)
Outdoor en indoor trainen met contact is toegestaan, in een groep van maximum 10 personen. Sportbegeleiders
worden niet meegerekend in dat maximum van 10 personen.
Wedstrijden met deelnemers van verschillende clubs (tornooien, competitie, interclub, …) zijn niet toegestaan.
Je kiest voor 1 buitenschoolse activiteit of hobby. Zo beperk je het aantal groepen waarin je samenkomt en
verminder je het risico op verspreiding van COVID-19.
Voor jongeren vanaf 13 jaar (°2007) tot en met 18 jaar (°2002)
Indoor sporten is niet toegestaan
Outdoor, en in zwembaden, is trainen met contact toegestaan, in een groep van maximum 10 personen.
Sportbegeleiders worden niet meegerekend in dat maximum van 10 personen. Contact is toegestaan voor zover
dit noodzakelijk is door de aard van de sport.
Wedstrijden met deelnemers van verschillende clubs (tornooien, competitie, interclub, …) zijn niet toegestaan.
Je kiest voor 1 buitenschoolse activiteit of hobby. Zo beperk je het aantal groepen waarin je samenkomt en
verminder je het risico op verspreiding van COVID-19.
Voor personen vanaf 19 jaar (°2001 of vroeger) blijven de richtlijnen ongewijzigd
outdoor trainen of outdoor sportlessen volgen met maximum vier personen en mét 1,5m afstand is toegestaan
Voor sportkampen tot en met 12 jaar zijn enkel in de week van de Krokusvakantie (van 13/2/2021 tot
21/2/2021) groepen tot maximum 25 personen toegestaan. Overnachtingen zijn niet mogelijk. Enkel tijdens
onderwijsactiviteiten van het leerplichtonderwijs zijn samenscholingen met meer dan 10 personen toegestaan.
Die richtlijnen vind je terug op de site van Onderwijs Vlaanderen (typ “lichamelijke opvoeding” in de zoekbalk).
Verder gelden nog volgende algemene maatregelen
Zwembaden: instructiebaden, kinder- en sportbaden mogen open.
Recreatiezones en subtropische zwembaden moeten gesloten blijven. Uitbaters van zwembaden moeten het
protocol voor zwembadexploitanten strikt toepassen.
Kleedkamers en douches blijven gesloten, behalve bij sportkampenzwembaden.
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.
Lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Deze kan je nakijken op de website van jouw provincie of
gemeente.

COMPETITIE
GRS ergometerkampioenschappen - 6 februari 2021
De

Gentse

RS

heeft

kampioenschappen
omwille

van

de

de

ergometer

moeten

afgelasten

maatregelen

tegen

het

verspreiden van het coronavirus. Om het
Belgische roeien te promoten, en om de
competitieroeiers toch een doel te geven,
organiseert de Gentse RS officieuze online
ergometerkampioenschappen. Elke roeier
kan deelnemen. Inschrijven gebeurt door
de roeiclubs via e-mail uiterlijk op dinsdag
2/2/2021. Elke deelnemer doet tussen 3 en
6

februari

17.00u

ergometerwedstrijd.
rangschikking

op

De
en

zijn

of

haar

GRS

maakt

een

houdt

op

zaterdag

6/2/2021 om 18.30u een online ‘ceremonie’
via

Zoom.

Hopelijk

schrijven

jullie

hiervoor massaal in!

Competitielicentie 2021
Het nieuwe roeiseizoen gaat hopelijk binnenkort van start en daarbij hoort de aanvraag van een nieuw
licentienummer. Vergeet niet tijdig het volledig ingevulde licentieformulier in orde te brengen en af te geven
binnen jouw club.

Nieuwe website NADO Vlaanderen

NADO Vlaanderen heeft een volledig nieuwe website: www.dopingvrij.vlaanderen.

Dat is voortaan dé plek waar je een antwoord vindt op al je vragen met betrekking tot doping: Wat mag wel en
wat niet? Bevat mijn geneesmiddel verboden stoffen? Hoe verloopt een dopingcontrole? Ook kan je er een
vermoeden van dopinggebruik melden. De nieuwe website vervangt de Dopinglijn, waarmee Vlaanderen ruim 20
jaar lang een voortrekkersrol in het dopingbeleid heeft vervuld.

Dopinglijst 2021
Naar

jaarlijkse

gewoonte

heeft

het

Wereldantidopingagentschap WADA haar lijst
van

verboden

middelen

geüpdatet.

De

vernieuwde lijst treedt op 1 januari 2021
in werking. Benieuwd wat er veranderd is?
De belangrijkste wijziging in de ‘lijst met
verboden

stoffen

en

methoden’

van

het

WADA, beter bekend als de dopinglijst, heeft
verband

met

het

gebruik

van

drugs

(cocaïne, heroïne, MDMA en THC) buiten
wedstrijdverband. Wanneer er geen intentie
tot

prestatieverbetering

wordt

vastgesteld

omwille van een te lage drempelwaarde, zal
er

voortaan

namelijk

een

standaardschorsing van drie maanden
opgelegd worden.
De

overige

wijzigingen

vind

je

in

het bijgesloten document.
De volledige lijst met verboden middelen kan
je nalezen op de pagina 'Wat staat er op de
WADA-dopinglijst?' op deze site. Daarin
zijn ook de wijzigingen van de vernieuwde
dopinglijst opgenomen.

Gezocht: pontonmeisjes en -jongens
De Vlaamse Roeiliga organiseert op zaterdag
6 en zondag 7 maart de time trials voor
senioren en op zaterdag 3 en zondag 4
april de time trials voor junioren, telkens
in Hazewinkel. Dit zijn de selectietesten
voor het nationaal team. Voor een goede
organisatie zijn wij op zoek naar een aantal
helpende

handen

waaronder

pontonjongens en pontonmeisjes die de
boten helpen vasthouden aan de start. Wil jij
hiervoor graag jouw steentje bijdragen?
Stuur

dan

een

mailtje

naar

celine.pieters@vlaamse-roeiliga.be.
voorzien

een

leuke

attentie

voor

We
elke

pontonjongen en pontonmeisje.

TOPSPORT
Seniorenstage - 30 januari tot 12 februari 2021
Er werd beslist om de buitenlandse stage in
Varese

af

te

coronavirus.

gelasten

Onze

omwille

eliteroeiers

van

het

gaan

als

alternatief op stage naar Hazewinkel van
30 januari tot 12 februari. Tijdens deze
stage zal verder gewerkt worden aan de
samenstelling van een zwaargewichtboot
richting het Olympisch kwalificatietornooi in
Luzern.

Juniorenstage krokusvakantie
Tijdens de krokusvakantie staat er een
juniorenstage

in

Hazewinkel

op

het

programma van zaterdag 13 tot vrijdag 19
februari. Er zal met een aantal juniorenroeiers
gewerkt worden richting het EK/WK junioren.

Selectietraject 2021 voor junioren en talenten
Het

roeikompas

woensdag

10

dat

februari

voorzien
in

Gent

was

op

en

op

woensdag 24 februari in Hazewinkel, hebben
we jammer genoeg uitgesteld. Tijdens
deze namiddagen was het de bedoeling om
door studenten van de UGent de Eurofit
testbatterij te laten afnemen. De evolutie in
de scores van de roeiers kunnen jaar na jaar
opgevolgd worden. Van zodra de corona
maatregelen

het

toelaten,

zal

roeikompas opnieuw ingepland worden!

het

RECREATIE
Save the date! Toertocht VRL/KRNSO/KRCG - 22-23 mei 2021

Naar aanleiding van het 150-jarig bestaan
van KRNSO en KRCG organiseren we samen
met

beide

clubs

Oostende

naar

een
Gent

toertocht

van

tijdens

het

pinksterweekend. Gespreid over 2 dagen
zullen

onze

kilometer

deelnemers

per

boot

meer

dan

afleggen.

60

Plezier

verzekerd! Hou alvast 22 en 23 mei vrij in
je agenda!

STUDENTENROEIEN
Ook onze studentenroeiers staan al een tijdje
aan de kant, maar het studentenroeien
start

geleidelijk

aan

terug

op.

Nu

onze

studenten het einde van hun examenperiode
in zicht hebben, zullen onze coaches de
lessen in kleine groepjes terug beginnen
opstarten. Wij hopen dat de lessen op deze
manier kunnen blijven doorgaan tot het einde
van het schooljaar!

OPLEIDING EN BIJSCHOLING
Nieuwe trainers B
Eind 2020 mochten 4 cursisten hun trainer B
diploma ontvangen. Proficiat Evelien Ameel
(KRSG),

Guy

Defraigne

(KRCG),

Jelle

Terrie (Gentse RS) en Filip Joossens (The

Oar)! De volgende trainer B cursus gaat
normaal gezien dit najaar (begin oktober) van
start.
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd
aan de initiatorcursus die in het najaar van
2019 werd opgestart.

VTS-Plus Kalender
Levenslang bijleren als sportbegeleider is
belangrijk. Daarom organiseert en erkent de
Vlaamse

Trainersschool

heel

kwaliteitsvolle bijscholingen in Vlaanderen.
Lees meer

25/02/2021

Waarom balanstraining in iedere training moet zitten

Stijn Lintermans

Online

02/03/2021

Belang van hydratatie bij sporters

Valentijn Deneulin

Online

04/03/2021

Mentale coaching van de niet-competitieve sporter

Arijs Cedric

Online

11/03/2021

Lange termijnperiodisatie van de mentale ontwikkeling

Arijs Cedric

Online

Kim Semadeni

Online

Arijs Cedric

Online

15/03/2021
17/03/2021

Motiveren van sporters - op één lijn met bestuur en
ouders
Mentale coaching bij duursporten

CLUBNIEUWS
Week tegen pesten - 5 tot 12 februari 2021
Van 5 tot 12 februari 2021 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.

wat

Week van de vrijwilliger - 27 februari tot 7 maart 2021
Van 27 februari tot 7 maart 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
35ste 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.

VRL verhuurt 8 ergometers
Tijdens de periode van 15 februari tot en
met 14 maart 2021 verhuren wij onze 8
splinternieuwe PM5-ergometers.
Om onze leden in deze periode waarin we
weinig mogen sporten toch wat actief te
houden, stellen we vanuit de VRL onze
ergometers te huur. Interesse?
Vul dan snel dit formulier in, en reserveer
uw ergometer!!

BESTUURSNIEUWS
Organiseer je AV nu ook digitaal
Goed nieuws! Met de coronawet van 20 december 2020 wordt een permanente oplossing voorzien, die eigen
is aan onze hedendaagse digitale manier van werken.
Lees meer
bron: Dynamo Project

Valse start voor de nieuwe wet verenigingswerk
Tot op vandaag is er geen volledige duidelijkheid over het nieuwe systeem van verenigingswerk voor de sport.
En dat terwijl de nieuwe regelgeving al enkele weken van kracht is. “Het platform voor de aangiftes is nog niet
actief. Het blijft ook wachten op de maximumbedragen. Sportclubs worden nog maar eens in de steek gelaten”, zegt
voorzitter Koen Umans van de Vlaamse Sportfederatie.
Op 24 december 2020 verscheen de nieuwe wet op het verenigingswerk in het Belgisch Staatsblad. De Kamer van
Volksvertegenwoordigers keurde die wetgeving in allerijl goed, nadat er nauwelijks overlegd werd met de sector.
Een vergiftigd kerstcadeau, dat sportclubs opzadelt met zo’n 20% extra belastingen.

Lees meer
Bron: Vlaamse Sportfederatie

Vrijwilligersvergoeding 2021
Vanaf 1 januari 2021 bedraagt de gewone forfaitaire onkostenvergoeding voor vrijwilligers maximaal € 35,41
per dag en € 1416,16 per jaar. Die vergoeding mag je geven zonder vereiste bewijsstukken.

Het jaarlijks plafond van de verhoogde forfaitaire kostenvergoeding bedraagt vanaf 1 januari 2021 € 2.600,90
voor bepaalde categorieën van vrijwilligers, waaronder vrijwilligers in de sportsector. De maximale dagvergoeding
blijft behouden op € 35,41.

Lees meer
Bron: www.vlaanderenvrijwilligt.be

Verhoging fiscale aftrekbaarheid voor sportkampen
Organiseer je sportkampen? Dan kun je de ouders van deelnemende kinderen helpen besparen door een fiscaal
attest uit te reiken. De federale overheid verhoogt verder de fiscale aftrekbaarheid voor kinderopvang.
Wat moet jouw club hiervoor doen? Lees meer
Bron: www.dynamoproject.be

WIST JE DAT ...
… Sport Vlaanderen groen licht geeft aan de VRL voor de innovatieve dossiers ‘EXR game Rowing’ en ‘Beach
Sprint Rowing’? Wordt vervolgd!

… elke topsportcoach een mooie winterjas van Peak Performance van de VRL mocht ontvangen? We laten onze
coaches niet in de kou staan tijdens de winter.

… onze Belgian Sharks een warme coolmax van Schollaert Verhuizingen in de bus kregen?

… het Olympisch roeiprogramma ongewijzigd blijft in 2024 waardoor het lichtgewichtroeien op het
programma blijft staan?

… Ward Lemmelijn zijn recordtijd op de ergometer aanscherpte? Hij werd begin december Europees Kampioen
met een tijd van 5:47,6

… Ronald Florijn een interessante sessie verzorgde op de digitale Dag van de Trainer?

… Jelle Veyt en Koen De Gezelle eind januari opnieuw vertrekken voor een enorm avontuur. Ze steken de
Atlantische oceaan over van vasteland (Portimao, Portugal) naar vasteland (Miami, US), een slordige 7000km.
Volg hun avonturen zeker via https://whaleboat.be/frontrow/!

…

de

kalender

voor

2021

online

staat!

Vind

hem

op

onze

website

samen

met

alle

beschikbare

voorprogramma's. De lottrekkingen en resultaten worden aangevuld van zodra deze bekend zijn! Klik hier.

... Ronny de Cocker met zijn Franse licentie deelnam aan de Franse indoor kampioenschappen. Hij
werd 5de in de categorie 55-59 jaar, lichtgewicht, in een tijd van 07:13,0. Proficiat!

Kalender

30/01-12/02/2021
Seniorenstage Hazewinkel
03-06/02/2021
Officieuze ergometerkampioenschappen Gentse RS
08/02/2021
Bestuursorgaan Vlaamse Roeiliga
13-19/02/2021
Juniorenstage Hazewinkel
23-27/02/2021
World Rowing Indoor Championships (virtueel)

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.
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