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COMPETITIENIEUWS 
 
OBIC
Op zaterdag 20 november vond de OBIC plaats in de expohallen in Deurne. Er namen
161 roeiers deel aan het Belgisch kampioenschap indoorroeien. Volgende roeiers
werden gekroond tot kampioen:

https://mailchi.mp/vlaamse-roeiliga/nieuwsbrief-vrl-nov2021?e=[UNIQID]
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M Ward Lemmelijn (Schulensmeer) 5.44.60
W Florentine Timmenga (UNB) 7.04.10
LM Tibo Vyvey (KRB) 6.12.00
LW Emma Gabriel (UNL) 7.30.70
MU23 Lode Lemmelijn (Schulensmeer) 6.06.70
WU23 Mazarine Guilbert (GRS)  7.16.60
JM18 Aaron Andries (GRS)         6.12.10
JW18 Eloïse Joris (UNB)              7.10.10
JM16 Aldo Van Hese (KRCG) 6.32.70
JW16 Astrid Francken (KRNSO) 7.32.40

LANGE
AFSTANDSWEDSTRIJD
De ochtend na de OBIC vond op het
Netekanaal een 6km lange
afstandswedstrijd plaats, een verplichte
etappe in het selectietraject voor onze
kandidaat internationale roeiers. Er namen
78 roeiers deel aan de wedstrijd die
onder goede weersomstandigheden
geroeid kon worden.

Tim Brys won in de categorie M1x, Tibo
Vyvey was oppermachtig in de categorie
LM1x en werd de overall winnaar van de
wedstrijd. Boris Taeldeman van de
Gentse RS won de categorie JM1x. Bij de
dames was de eerste plaats voor
Mazarine Guilbert bij de W1x.
Anastasiia Ianina (KRCG) was de
sterkste bij de lichtgewicht dames. De
categorie JW1x werd gewonnen door
thuisroeister Lore Helsen (The Oar).
Lander Onraedt en Laura Ryckaerts,
beide KRNSO, wonnen bij de 14-jarigen. 
Met dank aan roeiclub The Oar voor de
goede ontvangst en de ondersteuning bij
onze wedstrijd!

NIEUW OP DE DOPINGLIJST 2022
De belangrijkste wijziging is de uitbreiding van verboden toedieningswijzen van
glucocorticoïden binnen wedstrijdverband naar alle injecties. Gezien de detectietijd
hiervan tot 60 dagen kan oplopen moeten artsen en sporters hier nu al rekening mee
houden. De nieuwe dopinglijst treedt vanaf 1 januari 2022 in werking. 
Lees meer

https://www.dopingvrij.vlaanderen/nieuws/2021/dopinglijst-2022/


TRANSFERPERIODE 2021
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. 

TOPSPORTNIEUWS 
 
SELECTIETRAJECT
2022
De atleten die deel (willen) uitmaken van

het nationaal team en het land op de

verschillende competities zullen

verdedigen, moeten zich ertoe engageren

om de huidige vooropgestelde planning

volledig te respecteren, los van de club-

en/of andere belangen.

Er zal rekening gehouden worden met het volledige parcours en alle stappen van het
selectietraject bij de beslissing of een atleet al dan niet geselecteerd wordt. Elke roeier die
een internationale selectie wil afdwingen, moet verplicht een aantal selectietesten
afleggen. De voorselectie voor de internationale regatta’s (Wereldbekers, EK, WK) zal na
de time trials gemaakt worden en bevestigd worden tijdens de daaropvolgende
internationale regatta's. 

Het evaluatie- en selectietraject voor 2022 werd vastgelegd door de topsportcommissie. 

Klik hier voor het traject voor de U19 roeiers

Klik hier voor het traject voor de eliteroeiers

JEUGDSPORT 
 
JEUGDSPORTLABEL
2021
 
ARV sculling, TRT Hazewinkel, The
OAR, Gentse RS, KRCG, KRSG,
KRBrugge, KRNSO behaalden dit jaar

het label jeugdvriendelijke roeiclub.

http://login.twizzit.com/public/filemanager/6/10/2015/codex%202014%20nl%20pr.pdf
https://static.twizzit.com/public/v2/media/8/619382cadb07e.pdf
https://static.twizzit.com/public/v2/media/8/619382e527837.pdf


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!

OPLEIDINGEN EN BIJSCHOLINGEN 
 
OPLEIDINGSAANBOD VTS 2022
De Vlaamse Trainersschool heeft haar opleidingsaanbod voor 2022 bekend gemaakt: klik
hier. Voor het roeien plannen we een cursus ‘trainer B’ in die zal starten in oktober 2022.

PLANNING ALGEMEEN GEDEELTE 2022
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 2022 is gekend, klik hier.  
Bij vragen over de sportkaderopleidingen kan je contact opnemen met
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

07/12 Sport met grenzen op jongerenmaat Virtueel Evy Van Coppenolle Klik hier

13/12
Don't overthink. ACT! Een nieuwe manier van

omgaan met negatief denken
Virtueel Cedric Arijs Klik hier

EXR 
 
HEB JIJ EXR AL
ONTDEKT?

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
https://www.sport.vlaanderen/sportbegeleiders/opleiden-en-bijscholen/vind-een-bijscholing-op-jouw-maat/
https://www.sport.vlaanderen/VTS-Bijscholing?activiteitId=99820
https://www.sport.vlaanderen/VTS-Bijscholing?activiteitId=99998


 
Heb je zelf ook interesse om EXR bij jou

thuis te gebruiken? Dat kan! 

Maak nu jouw EXR-account aan via onze

VRL Referral Code (of surf naar:

account.exrgame.com/register/vrl) en

steun daarmee onze Belgian Sharks op

de weg naar Parijs!

WINNAAR EXR
JEUGDCHALLENGE
Op zaterdag 9 oktober lanceerde de
Vlaamse Roeiliga de challenge “EXR
Buoy Blast Hero”. In deze 2 weken
durende jeugdchallenge, mochten de
Vlaamse Roeiclubs hun jeugdleden een
poging laten doen om in de EXR game
een zo hoog mogelijke score neer te
zetten in de minigame “Buoy Blast”. De
jeugdleden werden opgedeeld in 4
categorieën: U15 meisjes, U15 jongens,
U19 meisjes en U19 jongens. In iedere
categorie zou 1 winnaar uit de bus komen.
De 4 winnaars winnen een roeitraining
van ons Olympisch duo Brys – Van
Zandweghe.

Om de clubs iets meer tijd te geven om hun jeugdleden de kans te geven om deel te

nemen, werd de challenge verlengd met 1 week. Op 30 oktober eindigde de challenge en

waren de winnaars bekend. Nogmaals proficiat aan: 

Laura Ryckaerts (KRNSO), Lander Onraedt (KRNSO), Jolijn Declercq (KRNSO) en
Savin Rodenburg (KRSG)! Jullie worden binnenkort gecontacteerd om jullie prijs te

ontvangen!

VRIJE PERIODES
ERGOMETERS
 
Vanaf nu en tijdens de Kerstvakantie van

2021 verhuurt de VRL zijn 8 ergometers.

Ontdek EXR

https://vlaamseroeiliga.be/exr/


Wil je graag EXR uitproberen bij jou

thuis? Huur dan nu uw ergometer en

geniet van de gratis proefperiode van EXR

(de app is eenvoudig te installeren op een

smartphone of tablet via de Google Play

store of de Apple App store). 

Onze voorraad is beperkt, daarom

hanteren wij het principe ‘first come, first

serve’.

CLUBNIEUWS 
 
VRL ROEIAWARDS
Vrijdagavond 26 november vond de zesde
editie van de Roei Awards plaats. 
 
We mochten een 180-tal mensen
feestelijk ontvangen in het Huis van de
Sport in Gent. 
 
Talrijke huldigingen en bedankingen
vonden plaats alvorens we de laureaten
één voor één in de bloemetjes zetten.

De avond werd enthousiast aan elkaar
gepraat door Jelle Terrie en we mochten
ook een aantal prominenten vanuit
Sport Vlaanderen, de Vlaamse
Trainersschool en het BOIC
verwelkomen. 
 
Bedankt ook aan alle sponsors die dit
event mogelijk maakten. 
 
Iedereen hartelijk dank voor jullie

Ergometer huren

mailto:arno.volckaert@vlaamse-roeiliga.be?subject=ergometer%20huren%20tijdens%20kerstvakantie


aanwezigheid en we kijken alvast uit naar
een volgende editie!

BESTUURSNIEUWS 
 
RICHTLIJNEN SPORT
VANAF 29 NOVEMBER
Het overlegcomité kondigde extra
maatregelen aan in de strijd tegen het

virus. 

Concreet komen er voor het sporten zelf

geen beperkingen bij, maar vanaf 29
november is geen publiek meer
toegelaten bij indoor sportwedstrijden.

Wij geven jullie een overzicht van de

maatregelen.

bron: Vlaamse Sportfederatie 

Lees hier meer
 

GRATIS WEBINARS 
 
Corona kan dan wel alles stil leggen, daarom zitten wij niet stil. Integendeel! 

We geven extra aandacht aan 2 thema's waar veel sportclubs hulp bij kunnen gebruiken. 

Dankzij Herlaad jouw Sportclub bieden we deze webinars gratis aan. Go for it! 

 30 november - Clubbinding: interne communicatie

https://vlaamsesportfederatie.be/nieuws-en-inspiratie/corona-richtlijnen-sport-vanaf-29-november
https://vlaamsesportfederatie.us6.list-manage.com/track/click?u=847a07d7adadd74d733c81099&id=c8fb7283a8&e=eed92c1038


7 december - Sponsorwerving: wie ben je? Wat zoek je?
14 december - Clubbinding: positionering van je club
18 januari - Sponsorwerving: waar begin je?
5 april - Sponsorwerving: hoe werf je en betrek je succesvol?

bron: Vlaamse Sportfederatie

WEES SLIMMER DAN PHISHER! 
HERKEN VALSE MAILS 
 
Trap jij in de val van cybercriminelen? Online oplichting is een groot probleem. En er

vallen dagelijks slachtoffers, ook bij sportclubs! Herken jij valse e-mails? Doe de online test

en ontdek meteen of jij je laat vangen.  

 

bron: Vlaamse Sportfederatie 

Lees meer

JACHT OP AUTEURSRECHTEN 
 
Beelden zeggen meer dan woorden. Plaats je ook af en toe foto's, video en audio online

voor jouw club? Hou zeker rekening met de auteursrechten. 

Word je hier op aangesproken? Wees dan voorzichtig! Lees meer.  

 

bron: Vlaamse Sportfederatie 

Lees meer

 
NIEUWS 
 
KONINKLIJKE 
BELGISCHE 
ROEIBOND

KBR JEUGDSTAGE

Het bestuursorgaan heeft op voorstel van

de Voorzitster Gwenda Stevens beslist om

in 2022 twee stages voor onze jeugd te

organiseren. 
 

https://vlaamsesportfederatie.us6.list-manage.com/track/click?u=847a07d7adadd74d733c81099&id=1b527a5ab0&e=eed92c1038
https://vlaamsesportfederatie.us6.list-manage.com/track/click?u=847a07d7adadd74d733c81099&id=6e8297923c&e=eed92c1038
https://vlaamsesportfederatie.us6.list-manage.com/track/click?u=847a07d7adadd74d733c81099&id=f2422f508c&e=eed92c1038
https://vlaamsesportfederatie.us6.list-manage.com/track/click?u=847a07d7adadd74d733c81099&id=35f29593fb&e=eed92c1038
https://www.vlaamsesportfederatie.be/nieuws-en-inspiratie/wees-slimmer-dan-een-phisher-leer-valse-mails-herkennen-0
https://vlaamsesportfederatie.us6.list-manage.com/track/click?u=847a07d7adadd74d733c81099&id=6166e689f8&e=eed92c1038
https://www.vlaamsesportfederatie.be/nieuws-en-inspiratie/jacht-op-auteursrechten


In 2021 heeft er geen jeugdstage plaats gevonden maar dit is enkel om het in 2022 beter

te doen want de beheerders van de KB Roeibond vinden dat dit een zeer belangrijke event

is om onze jeugd aan beide kanten van de taalgrens te verenigen. 
 
Vandaar deze leuke opportuniteit voor alle jongeren van ons land om elkaar beter te leren

kennen en dichter bij elkaar te brengen en dit met een “keitoffe” sfeer, wordt er beslist om

“twee” in plaats van “één” stages te organiseren. 

Een stage begin van het jaar en een andere in het late seizoen.

BEACH SPRINT

Een “Beach sprint” stage komt ook in

aanmerking voor onze jeugd en de

verschillende maatregelen moeten nog

besproken worden. Verdere info in één

van de volgende edities van de VRL en

LFA nieuwsbrieven. 
 

De KRNSO heeft al met succes een

eerste editie van een “Beach sprint”

regatta georganiseerd op onze stranden

en nu het meer en meer aandacht krijgt bij

“World Rowing”, is het nu het moment om

deze discipline te promoten in ons land.

EKU23 HAZEWINKEL 2022 - OC draait op volle toeren

Wenst U deel uitmaken van een uitzonderijk evenement en uw steentje bij te
brengen en op die manier vele jonge roeiers te motiveren?  
Aarzel niet om ons team vrijwilligers te komen versterken.  

Geef jouw naam op via mailadres oc@rowing.be of naar info@lutwille.be 
 



WIST JE DAT?
 
… Justin De Man (KRCG) het roeien

vertegenwoordigt in het Ketnet
programma ‘de Strafste Sporter’?
 

… Tim Brys verkozen is als lid van de

nieuwe atletencommissie van het BOIC?

Ann Wauters werd aangeduid als

voorzitter. Proficiat Tim! (foto: Belga)

... Aaron Andries genomineerd werd als

belofte van het jaar? De longlists worden

door Sportspress.be samengesteld op

advies van specialisten. De

bekendmaking vindt plaats op 19

december. Proficiat Aaron! Lees meer

… het secretariaat van de Vlaamse

Roeiliga gesloten is van vrijdag 24
december tot en met zondag 9 januari.
In de maand december zal er geen

nieuwsbrief verstuurd worden. We wensen

iedereen prettige feestdagen toe!

https://sporza.be/nl/2021/11/29/sportman-en-sportvrouw-van-het-jaar-dit-zijn-alle-genomineerden~1638187655032/?fbclid=IwAR2gbnZeKPp2qepXieFtRoFGTVf_LwlKKSGhl1zU6LRN5ZggW5fOxN1FZYE


08/12/2021 
26/12/2021 
09/01/2022 

 

Algemene Vergadering Vlaamse Roeiliga 
Estafette der Watersporters KRSG 
Loopestafette Gentse RS 
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BK LANGE BOTEN
Tijdens het weekend van 25-26 september vond het Belgisch Kampioenschap Lange
Boten plaats in Sport Vlaanderen Willebroek. Er namen in het totaal 360 boten deel in de

diverse nummers. Klik hier voor de resultaten. 

Volgende titels werden uitgereikt: 

JM2x KRCG M2x KRB

JW2x KRNSO W2x Gentse RS

JM4x Gentse RS M4x Gentse RS

JW4x KRNSO W4x Gentse RS

https://mailchi.mp/vlaamse-roeiliga/nieuwsbrief-vrl-sept2021?e=[UNIQID]
https://static.twizzit.com/public/v2/media/8/61518fb285913.pdf


JM4- KRCG M4- KRSG

JW4- KRNSO LM4x Gentse RS

JM8+ KRB LW4x UNL

JW8+ KRNSO M8+ KRSG 

LM2x KRNSO   

LW2x UNL   

INTERNATIONALE REGATTA KR CLUB GENT
Op 11 en 12 september vond de internationale regatta van KR Club Gent plaats. Er

namen in het totaal 359 roeiers in 442 boten deel aan de wedstrijden. Er werden ook een

aantal Belgische titels uitgereikt:

LM8+ KRCG

W8+ KRNSO

WB1x GRS

W4- KRNSO

MB1x UNB

LM4- GRS

Mixte 4x GRS

JMixte 4x GRS

INFOAVOND BELGIAN
SHARKS
De Vlaamse Roeiliga organiseert op
dinsdagavond 26 oktober een infoavond
voor Belgian Sharks, hun ouders en hun
coaches. De inspanningstesten,
medische onderzoeken,
stabilisatietraining en krachttraining
zijn enkele topics die aan bod komen op
deze interessante avond. 
We vragen om op voorhand in te schrijven
via de QR code op de affiche of via deze
link.

EXR, 
MAAKT

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsGIQb8AZk6uo_WlXvGObaHpJnXZuuVhCWOvV6MGGoAhyt9w/viewform?usp=sf_link


INDOORROEIEN
LEUK!
 
EXR is een roei-applicatie, die je kan

verbinden met je roei-ergometer. Vanop

je eigen toestel zie je jezelf virtueel roeien,

trainingsschema’s voltooien en minigames

spelen.

Waar staat de VRL dit najaar nog met

EXR?

Zaterdag 9 oktober:

Jeugdroeihappening (Gent)

Zaterdag 20 november: OBIC

(Antwerpen)

Vrijdag 26 november: Roei-awards

(Gent)

De Vlaamse Roeiliga geeft de

samenwerking met Salty Lemon een

nieuwe boost. Vanaf heden bestaat er een

VRL referral code bij de aanmaak van

een EXR-account. 

Maak nu jouw account aan via de

Vlaamse Roeiliga en steun de Belgian

Sharks in hun 'Road to Paris'. 

STUDENTENROEIEN
GENT
Het academiejaar 2021-2022 is opnieuw
afgetrapt op de Hogescholen en
Universiteiten. Bij onze Gentse roeiclubs
betekent dit ook een nieuwe groep

Ontdek EXR

https://account.exrgame.com/register/vrl
https://account.exrgame.com/register/vrl
https://vlaamseroeiliga.be/exr/


studenten die van het roeien willen
proeven. Halfweg oktober zullen de
lessen voor de studenten van start gaan.
De sportieve studenten worden verdeeld
onder KRCG, KRSG, GRS en VVR. Wij
wensen hen veel plezier bij de start van
hun roeicarrière!

VTS PLUS KALENDER 
 

Tijdstip Topic Docent

13/10/2021 Angst: het DNA, de context en de zin (Willebroek) Semadeni Kim

19/10/2021Motorische ontwikkeling The Golden Circle (Willebroek)Neyens Ruben

20/10/2021Webinar - Coach met de M-factor Workshop Semadeni Kim

23/10/2021Omgaan met G-sporters (Sportcentrum Schotte) Verellen Joeri

VRL ROEIAWARDS! 
 

Uitgestelde competitie, uitgestelde Olympische Spelen,… maar op vrijdag 26
november om 19u mogen we de Roei Awards opnieuw laten plaatsvinden. Veel
huldigingen, veel awards,… dus noteer dit zeker al in jullie agenda en hou onze

communicatiekanalen in de gaten voor meer info!

#BEDANKTSCHEIDS
#BEDANKTJURY 
 
Dit willen we opnieuw massaal doen

tijdens de Week van de Official! Van 1
tot 10 oktober 2021 worden weer heel

wat bedankingen, schouderklopjes, lieve

woordjes gegeven aan onze Vlaamse

officials. Want zonder officials, geen
wedstrijden en omdat ze het verdienen!

https://www.sport.vlaanderen/VTS-Bijscholing?activiteitId=99486#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-Bijscholing?activiteitId=99939#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-Bijscholing?activiteitId=100000#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-Bijscholing?activiteitId=99938#


JEUGDDAG KBR/VRL 
In de nasleep van de Covid-pandemie,

hebben we beslist om een Jeugddag te

organiseren, dit met een combinatie van

een training roeien en initiatie/wedstrijd
Beach Sprint Rowing. Dit gaat door aan

de Watersportbaan en Blaarmeersen.

Wordt ongetwijfeld een toffe dag! 
Info en/of inschrijven via

secretary@rowing.be en tegen ten laatste

20 oktober 2021.  

Roeien en initiatie Beach Sprint Rowing

mét wedstrijd! Afspraak 9u in KRSG. 

Voor 13-14-15 en 16-jarigen mét

roeilicentie. 

Prijs: 25 EUR (incl. lunch en vieruurtje)

DAG VAN DE SPORTCLUBBESTUURDER
De Dag van de Sportclubbestuurder is dé bijscholingsdag voor alle Vlaamse
sportclubbestuurders.

Een dag om te ontmoeten. Een dag om kennis uit te wisselen. Een dag om opnieuw alle
bestuurders op 1 te zetten. 

Save the date

In het najaar van 2021 kunnen we elkaar opnieuw live ontmoeten. Maar we hebben ook
aan de digitale fans gedacht.

Schrijf deze data alvast in jouw agenda.

zaterdag 16 oktober 2021: live editie in Congrescentrum Lamot Mechelen
zaterdag 20 november 2021: online editie
zaterdag 11 december 2021: live editie in Flanders Expo Gent

Dit jaar pakken we uit met een leuke twist in het concept. Het volledige programma en
inschrijvingen volgen binnenkort!

Bron: Vlaamse Sportfederatie

HOE ZIT DAT MET HET CORONACERTIFICAAT? 
 
We komen meer en meer in contact met elkaar. En dan rijst de vraag. Mag ik als club een
coronacertificaat vragen aan onze sporters of medewerkers?  
Meer info 

mailto:secretary@rowing.be
http://lamot-mechelen.be/
https://www.flandersexpo.be/
https://www.vlaamsesportfederatie.be/kennisbank/mag-je-een-coronacertificaat-vragen-aan-sporters-of-medewerkers


 
Bron: Vlaamse Sportfederatie

DIGITAAL VERENIGINGSLOKET - help je mee?
Administratieve vereenvoudiging in de maak. Ook voor jouw sportclub! 
Via het digitaal Verenigingsloket is overheidsadministratie binnenkort een kwestie van
enkele eenvoudige klikken. En ze zoeken input. 
Meer info 
 
Bron: Vlaamse Sportfederatie

HERLAAD JOUW SPORTCLUB

We blijven nog tot het einde van het jaar

in de running om jouw sportclub gratis te
herladen en ondersteunen. Want post-

corona is er toch nog veel werk. Hoe doen

we dit?

Ontdek onze nieuwste gratis sessie

rond 'clubbinding'. Een eye-opener

voor veel sportclubs. 

We bieden heel wat gratis begeleiding aan

rond sponsoring. Helemaal op maat van

jouw club.  
 
Bron: Vlaamse Sportfederatie

VERENIGINGSWERK, HOE MOET HET NU
VERDER?
Het is een terechte vraag en bezorgdheid vanuit veel sportclubs. En we gingen je op de
hoogte houden. Beloofd is beloofd.  
 
Neem een kijkje achter de schermen van de Vlaamse Sportfederatie.  
 
Bron: Vlaamse Sportfederatie

https://www.vlaamsesportfederatie.be/nieuws-en-inspiratie/digitaal-verenigingsloket-in-oprichting-en-jij-kan-helpen
https://vlaamsesportfederatie.us6.list-manage.com/track/click?u=847a07d7adadd74d733c81099&id=57a5a3f854&e=eed92c1038
https://vlaamsesportfederatie.us6.list-manage.com/track/click?u=847a07d7adadd74d733c81099&id=aec4a2eab3&e=eed92c1038
https://vlaamsesportfederatie.us6.list-manage.com/track/click?u=847a07d7adadd74d733c81099&id=5418751c58&e=eed92c1038


Werk je ook aan inclusie binnen jouw club? 
 

Dan maak je kans op een BeInclusive award.  
 

Ontdek het hier

 
 
NIEUWS 
 
KONINKLIJKE
BELGISCHE
ROEIBOND 
 

 
VOORZITSTER GWENDA STEVENS BLIJFT LID VAN BO VAN BOIC

Op 10 september heeft de

buitengewone algemene vergadering
van het Belgisch Olympisch en
Interfederaal Comité plaats gevonden. 
Het BOIC is “het Nationaal Olympisch

Comité (NOC) dat de Olympische

https://vlaamsesportfederatie.us6.list-manage.com/track/click?u=847a07d7adadd74d733c81099&id=e708b421cf&e=eed92c1038


Beweging en haar waarden in ons land

vertegenwoordigt”.

Het is dus een belangrijke plaats om de sport in het algemeen en onze sport “roeien” te

vertegenwoordigen, de belangen te verdedigen. 

  

Wij zijn fier dat Gwenda Stevens, onze voorzitster van de Koninklijke Belgische Roeibond,

voor de laatste 4 jaren, lid van het bestuursorgaan van deze belangrijke instelling was. Dit

jaar moest zij opnieuw herkozen worden voor een termijn van 4 jaar. 

  

En ze is er in geslaagd, maar haar werk is zo zeer geapprecieerd dat zij de 2de plaats

heeft behaald bij de Vlaamstalige kandidaten met 81 stemmen, 71,05 % van de stemmen. 

 

Daarnaast is Gwenda Stevens ook verkozen als lid van het bureau van het BOIC, dus het

dagelijks executief van het BOIC samen met 6 andere bestuursleden waaronder de

voorzitter en beide ondervoorzitters. Geen twijfel dat deze zeer belangrijke functie nog

meer uitstraling zal geven aan onze sport. 
 
De voorzitter van het BOIC is nu Jean-Michel Saive. 

 

De compositie van het BO kan hier geconsulteerd worden:

https://teambelgium.be/nl/pagina/het-boic#organen 

 

Dank aan Gwenda voor het enorme werk dat zij levert om onze sport te verdedigen.       

 
BELGIAN SHARKS EN JEUGD IN DE BLOEMETJES GEZET 
 
Op 25 en 26 september waren wij met zijn allen langs of op de watersportbaan van
Hazewinkel om te titels van kampioen van België te bestrijden. 
 
Het was ook de gelegenheid om een speciaal moment te maken voor onze roeisters en
roeiers die geselecteerd waren en goed gepresteerd hebben met name de A- en B-
finalisten op Olympische Spelen, WK, EK en alle deelnemers van de Coupe de la
Jeunesse. 
 
(bedankt aan Isabelle Blauwet voor de foto's)

https://teambelgium.be/nl/pagina/het-boic#organen


 
EK U23 HAZEWINKEL 2022 NEEDS YOU! 
 
Overhandiging van de officiële vlag aan beide co-voorzitters Chantal & Gwenda. 
 
Het is nu geen geheim meer … onze roeiwereld zal op 3 en 4 september 2022 de
organisatie van het “EK U23” in hand nemen. 
Het succes hangt af van jullie allen om er een onvergetelijke editie van te maken en op die
manier vele jonge roeiers te motiveren. 
 
Wij doen een oproep naar iedereen om ons team vrijwilligers te komen versterken. 
Een vergadering zal binnenkort georganiseerd worden in verschillende clubs. 
Geef jouw naam op via mailadres oc@rowing.be of naar info@lutwille.be

WIST JE DAT?
… VRL bestuurslid Elke Verhaeghe in

het huwelijksbootje is gestapt op

11/09/2021? Proficiat! 

  

… roeiclub The Oar dit jaar hun 10-jarig
bestaan vierde en enkele leuke

constructies maakte met hun roeiboten? 
 

Ik word graag vrijwilliger

mailto:oc@rowing.be?subject=Ik%20word%20graag%20vrijwilliger


… je via onze website je makkelijk kan

abonneren op EXR? Hiermee steun je

ook onmiddellijk de Belgian Sharks in hun

road to Paris! Of klik op het EXR logo! 
  

… Ronny De Cocker de uitdagingen aan

elkaar blijft rijgen? Hij nam deel aan de

challenge des 7 défis capitaux en werd

mooi 8ste in de categorie 50-59 jarigen

+75kg op 151 deelnemers! Hij roeide bijna

2000 km op de ergometer waarvan de

marathon in 2u49’52’’ – goed voor een

derde plaats op 27 deelnemers!

… Arno Volckaert op 1 oktober al een
jaar bij ons aan de slag is? 

  

… het promofilmpje van Beach Sprint
Rowing eraan komt, blijf ons volgen op

onze socials? 

 

… je nog steeds leuke Belgian Shark
supporterskledij kan kopen via onze

website? Klik >>> 

 

… periode 29 november - 24 december
voor het verhuur van scholenergometers
nog vrij is?

09/10/2021 
16/10/2021 
23/10/2021 
26/10/2021

VRL jeugdroeihappening KRSG 
Jeugdtriathlon Gentse RS 
Jeugdstage KBR - Beach Sprint Blaarmeersen 
Infoavond Belgian Sharks

Volg ons op social media

Kalender

https://account.exrgame.com/register/vrl
https://shop.belgiansharks.be/
https://shop.belgiansharks.be/


View this email in your browser

 
WIJ 
BLIJVEN 
VOORUIT ROEIEN!

 
Na maanden hard werk, laten we ons nieuwe merk te water. Onze missie en verhaal zijn
vertaald in een sterk logo en een frisse nieuwe identiteit. Dit wordt verder vertaald in
een nieuwe website. Je kan nu al een sneak peak vinden via EXR Game Rowing en
Beach Sprint Rowing. Dat allemaal om jou beter te ondersteunen in de roeisport, en nòg
meer sporters te overtuigen van het plezier en de teamspirit die ze kunnen vinden in het
roeien. 
  
Wat blijft: onze persoonlijke aanpak en begeleiding natuurlijk. Samen met jou bouwen
we verder aan de bekendheid van het roeien in Vlaanderen én genieten we van deze
bijzondere sport.
  
Onze nieuwe identiteit houdt meer in dan wat nieuwe kleurtjes. We zetten ook in op
vernieuwing, door initiatieven als EXR Indoor Rowing en het speelse Beach Sprint
Rowing te steunen.  
  
Benieuwd wat je ervan vindt! 
 
PS: Volg ons zeker ook op Facebook en Instagram! 
 

Ontdek onze nieuwe stijl!

https://mailchi.mp/vlaamse-roeiliga/nieuwsbrief-vrl-juni2021?e=[UNIQID]
https://vlaamseroeiliga.be/exr/
https://vlaamseroeiliga.be/beachsprint/
https://www.facebook.com/VlaamseRoeiliga
https://www.instagram.com/vlaamseroeiliga/?hl=nl
https://vlaamseroeiliga.be/beachsprint/
Administrator
Tekstvak
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MAATREGELEN CORONAVIRUS
 
Vanaf 27 juni zijn er weer nieuwe maatregelen in voegen. Je vindt ze hier.  
Lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Deze kan je nakijken op de website van
jouw provincie of gemeente. 
 

TRIATHLON TRT
Wat een weekend! Corona
versoepelingen en vooral een weekend
vol roeiwedstrijden! 
Resultaten van mooi bevolkte TRT
Hazewinkel triatlon op 27 juni vinden
jullie hier. 
 

HOLLANDBEKER
Op 26 en 27 juni werd op de Bosbaan in
Amsterdam de Holland Beker geroeid. De
volgende ploegen werden uitgezonden
door de Koninklijke Belgische Roeibond:

Goud 
JM1x Aaron Andries  
JW1x Astrid Van Roy  

Brons 
M1x Ruben Claeys  

5de plaats
W2x Mazarine Guilbert /
Caitlin Govaert 

DIYR
Tijdens het weekend van 3-4 juli vond op
de Bosbaan in Amsterdam de Dutch
International Youth Regatta plaats. 
Wij namen er deel met 9 ploegen op
zaterdag en 7 ploegen op zondag. 
De doelstelling was om ploegen te testen
tegen internationale tegenstanders in
functie van de Coupe de la Jeunesse.
Hierbij de resultaten:

https://www.vlaamse-roeiliga.be/?oid=10&pid=792&aid=160343&lg=2
https://static.twizzit.com/.../v2/media/8/60d97aaa0d505.pdf


Zaterdag:

Goud 
JM1x Aaron Andries 
JW1x Eloïse Joris
JM4x Savin Rodenburg / Dean Laureyns / Lukas Karambizi / Boris Taeldeman

Zilver  
JW1x Astrid Van Roy 

Brons 
JM2x Emile Dewachter / Jules Vanoverschelde

Zondag:

Goud 
JM2x Savin Rodenburg / Boris Taeldeman
JM1x Aaron Andries
JW2x Astrid Van Roy / Eloïse Joris
JM2- Bram Decraecke / Neal Laureyns

Zilver  
JM4- Erin Neus / Marit Janssens / Astrid Francken / Cato Vanheste
JM2x Lukas Karambizi / Dean Laureyns

Brons     
JM8+ Leys / Pottie / Blommaert / Vandersteegen / Dewachter /
Vanoverschelde / Brandt / Debruyne / (s) Degrande

WK U23
Het WK U23 vindt plaats van 7-11 juli in
Racice (Tsjechië). De Koninklijke
Belgische Roeibond vaardigt de M1x met
Tristan Vandenbussche, de LM2x met
Marlon Colpaert en Tibo Vyvey en de



W2x met Mazarine Guilbert en Caitlin
Govaert af.

Zowel Tristan Vandenbussche (zilver
WK junioren 2019) als Marlon Colpaert -
Tibo Vyvey (goud EK U23 2020) namen
afgelopen maand deel aan World Cup II
in Luzern en behaalden daar goede
resultaten (11de plaats voor
Vandenbussche en 6de plaats voor de
LM2x).

We verwachten dat beide herenploegen
zullen meedoen voor de medailleplaatsen
in Racice.  
Ondertussen roeide al iedereen zijn heat
en zijn alle teams rechtstreeks door naar
de halve finale. De resultaten zijn te
volgen op onze sociale media!  
Veel succes!

GOOD LUCK SHARKS!
Bekijk hier het filmpje dat we maakten om de Olympische roeiers Tim Brys en Niels Van
Zandweghe, samen met hun coach Frans Claes en kinesist Katrien Verpoest uit te
zwaaien naar Tokyo!

https://www.youtube.com/embed/-aveSDFIuJo?list=PL8LOvdfrNLYjGnmPMug2Az-Jt-yvmvYgN&index=3


OLYMPIC GAMES
De Olympische Spelen staan voor de
deur en graag supporteren we met zijn
allen mee voor de Belgian Sharks in
Tokyo. 
 
Hierbij de wedstrijddagen met de daar
bijhorende voorlopig nachtelijke uren! 
 
Lees zeker verder bij Sharks Nights!

KLAAR VOOR DE
SHARKS NIGHTS?
Indien de Covid maatregelen nog wijzigen
en we toestemming krijgen om tijdens de
nachtelijke uren de ‘Shark Nights’ te
organiseren, slaan VRL en Schollaert
Verhuizingen de handen in elkaar.
Tijdens de Olympische Spelen zenden wij
dan de wedstrijden van onze LM2x live
uit op groot scherm, met daaraan
gekoppeld een spetterend feestje.
Iedereen is welkom in de loods van
Schollaert Verhuizingen (TC-Store -
Wiedauwkaai 88E - afslag Precon).

BELGIAN SHARKS
FANSHOP
De officiële fanshop van de Belgian
Sharks werd gelanceerd! Met dank aan
Rowing Service en Geprint kunnen wij
jullie onze eerste fanartikelen te koop
aanbieden met onder onze Belgian Shark-
drinkbussen gesigneerd door Tim en
Niels! Ben jij ook zo'n vurige supporter

https://www.facebook.com/geprintmechelen/?__cft__%5b0%5d=AZUEmbiqdp0Dwk7IV7hZTEiN6ak4pAOKMMq4hfrv-5kqcuYqKvKHAqWtPcx3DtY_I6ty0JnMFIaMTM1TLyvjC22CVqhVuTsXjqmigCSw9FjsM6EzA89dBYeMqyPrSeTYwsF3VInxlIxmP5F2KKZYzdzZP-tOiJ50Nwv2-Ziwe9aWM4skx_Nj93DNwZzJdgeFoLE&__tn__=kK-R


van onze Sharks? 
Neem dan snel een kijkje op de webshop
en plaats snel uw bestelling voor de
Olympics van start gaan!

OLYMPIC CHALLENGE
Doet jouw roeiclub ook mee aan de Olympic Challenge? 

Gentse RS alvast wel, bekijk hier het filmpje. 
Veel succes aan iedereen!

DE SPORTZOMER
Deze zomer zetten we gezinnen massaal aan het sporten. Elke dinsdag in juli en
augustus zijn we met De Sportzomer aanwezig in een andere badplaats. 
 
Je kan er proeven van tal van sporten en je krijgt een unieke kans om je te meten met
echte (top)atleten. We houden het coronaproof, dus vooraf inschrijven is verplicht. 
 
Of je kan kiezen voor één van de acht kustwandelingen die we samen met Radio 2
uitstippelden. Download de app van Radio 2 en je bent vertrokken. 
 

https://shop.belgiansharks.be/
https://www.facebook.com/GentseRebels/videos/3083723555198734


Ook in het binnenland werkten we een 25-tal belevingsroutes uit. Ontdek ze te voet, met
het kompas, op skeelers, te paard, op de fiets of in een kano. Jij kiest. 
 
En er is nog meer. Op het Cartoonfestival in Knokke, dat deze zomer in het teken staat van
sport, laten we je sport ook echt beleven. 
Naast een Multimoveparcours voor de allerkleinsten staan de monitoren van Sport
Vlaanderen, enkele Vlaamse sportfederaties en de sportdienst van Knokke-Heist in voor
een uitdagend sportaanbod. 
 
Ontdek alles over De Sportzomer en schrijf je in 
Meer info over het Cartoonfestival

ROEIEN OP DE
SPORTZOMER
13 juli Bredene 
20 juli Nieuwpoort 
27 juli Westende 
03 augustus Koksijde 
17 augustus Wenduine 
24 augustus Oostende

ERGOMETERPROJECT
De laatste school die dit jaar gebruik
maakt van onze ergometers is Athena
Campus Pottelberg. 
Deze sportschool uit Kortrijk maakt
intensief gebruik van de ergometers
met maar liefst 14 (!) LO-leerkrachten. 
Slagen de leerlingen van Athena erin om
een plekje te bemachtigen in het
klassement? 
Ontdek het snel op onze social media!

OSTEND BEACH SPRINT
CUP
Op zondag 22 augustus organiseren de
VRL en KRNSO de 1ste Beach Sprint
Rowing competitie in België! 
Alle roeiers zijn in de namiddag welkom
om deel te nemen aan deze wedstrijd.
Aansluitend vindt er ook een infomoment
plaats voor de bestuurders en coaches
van onze roeiclubs, met daaraan
gekoppeld een hapje en drankje. 

https://cdn.flxml.eu/lt-2174634324-8928d7d00d550b17b0617083ff4ee839ca0288466ef96f7d
https://cdn.flxml.eu/lt-2174634292-8928d7d00d550b17b0617083ff4ee839ca0288466ef96f7d
https://www.facebook.com/vlaamseroeiliga/


Schrijf deze datum dus snel in jullie
agenda!

TRAINER B ROEIEN NAJAAR 2021
De volgende cursus trainer B roeien (sportspecifiek gedeelte) zal begin oktober 2021
van start gaan. 
Het lessenrooster zal binnenkort bekend gemaakt worden. Voordat het sportspecifieke
gedeelte kan gevolgd worden, moeten de cursisten geslaagd zijn voor het algemeen
gedeelte van instructeur B en trainer B, dat door de Vlaamse Trainersschool
georganiseerd wordt. Heb je interesse? Laat het alvast weten via celine.pieters@vlaamse-
roeiliga.be 
 

VTS TEGOEDBON
De Vlaamse Trainersschool stelt een digitale tegoedbon van 25€ ter beschikking van
cursisten die zich hebben ingeschreven voor een VTS-opleiding met startdatum in 2021.
Deze tegoedbon wordt automatisch ingezet bij inschrijving voor een volgende opleiding
of bijscholing in 2021 of 2022. VTS hoopt hiermee enerzijds de trainers die zich
inschreven/inschrijven voor een opleiding in 2021 te bedanken voor hun inspanningen
tijdens dit coronajaar en anderzijds hen te stimuleren een vervolgopleiding of bijscholing te
volgen. 
 

BIJSCHOLING I-ROW
Op dinsdagavond 17 augustus organiseren we een bijscholing over het programma I-
Row. Deze vindt plaats in KR Sport Gent. De bijscholing wordt gesplitst in twee delen: 
19-20u: de inschrijvingsmodule (doelgroep: inschrijvingsverantwoordelijken) 

mailto:celine.pieters@vlaamse-roeiliga.be


20-21u: ledenbeheer opfrissing + eventueel hulp bij nieuwe competities (doelgroep:
personen die met het ledenbeheer werken)

MAAND VAN DE
SPORTCLUB
Van 1 tot 30 september vindt de Maand
van de Sportclub plaats. 
Het ideale moment om jouw sportclub in
de kijker te plaatsen en iedereen
(opnieuw) te verwelkomen. Want sporters
beleven meer, zeker in een sportclub! 
Doe mee en schrijf je sportclub in op
www.sport.vlaanderen/maandvandesportcl
ub. 
Inschrijven kan nog tot september. 
 
Bron: Sport Vlaanderen

HERLAAD JOUW
SPORTCLUB
Al een jaar zitten zo’n 20.000 sportclubs
op de bank. De jouwe ook? 
Dan is het dringend tijd voor een re-
match! De Vlaamse Sportfederatie, Sport
Vlaanderen en de Vlaamse overheid
werkten aan een actieplan om jouw club
te herladen. Je kan terecht op
www.herlaadjouwsportclub.be voor
webinars, opleidingen, financiële steun en
begeleidingsprogramma’s, met Maarten
Vangramberen als coach! 
 
Bron: Vlaamse Sportfederatie

DYNAMO PROJECT
WORDT VLAAMSE
SPORTFEDERATIE
Zag je het ook al? Dynamo Project wordt
Vlaamse Sportfederatie. Met een nieuw
logo, een nieuwe look & feel en een
nieuwe website. Als sportclubbestuurder

Inschrijven I-row bijscholing

https://cdn.flxml.eu/lt-2174634306-8928d7d00d550b17b0617083ff4ee839ca0288466ef96f7d
http://www.herlaadjouwsportclub.be/?fbclid=IwAR08JWQWTBo7320G77jkSCW6rhKQu8yZiYr9oNw1Yt2yahIDmUiEezP1Jnk
https://forms.gle/t4gQcaE2xh9tyu41A


kan je rekenen op hetzelfde team,
dezelfde spirit en dezelfde vertrouwde
support.

Brochures, modeldocumenten, praktijkvoorbeelden? Ze krijgen een plaats op

www.vlaamsesportfederatie.be. Een vraag via de helpdesk? Of persoonlijke begeleiding

aanvragen? Ook dat kan nog steeds. De experten van de Vlaamse Sportfederatie

ondersteunen je vol enthousiasme.

Ontdek de nieuwe website op www.vlaamsesportfederatie.be.  

Bron: Vlaamse Sportfederatie

EUROPESE WEEK VAN DE SPORT
Jaarlijks vindt in september (23-30 september) de Europese Week van de Sport plaats,
een initiatief van de Europese Commissie om sport en lichaamsbeweging in Europa te
bevorderen. Dit jaar is de actie aan de 7de editie toe. In samenwerking met ISB en VSF,
bieden wij sportclubs tijdens die week de mogelijkheid om een EU-initiatief te
organiseren. Wil jij je met jouw sportclub meten met een club uit een andere EU-lidstaat?
Een vriendschappelijke wedstrijd of training, een internationale stage, les krijgen van een
trainer uit het buitenland, … alles kan. Ga de uitdaging aan en organiseer een
internationale uitwisseling of samenwerking. Inschrijven kan tot 9 juli. 
Alle info en voorwaarden 
 
Bron: Sport Vlaanderen

NIEUWS KONINKLIJKE BELGISCHE ROEIBOND 
 
GEZOCHT: WEBSITE BEHEERDER VOOR DE KBR
 
Het bestuursorgaan van de Koninklijke Belgische Roeibond doet een oproep om onze
Etienne Goormachtigh te vervangen in zijn functie als vrijwilliger website beheerder voor
de KBR. Etienne heeft dit jaren gedaan en heeft uitstekend werk geleverd, waarvoor dank,
maar hij zou ook graag van zijn pensioen willen genieten en daarvoor is het belangrijk om
voor hem een opvolger te vinden. 
Graag kandidaturen op secretary@rowing.be 
 
WIJZIGING FEDERALE SPORTTECHNISCHE COMMISSIE 
 
Op vraag van de VRL hebben Gwenda Stevens en Charles Henri Dallemagne beslist dat
Charles Henri zijn plaats in de FSTC aan Christel Hiel zou laten. 
Het lijkt Gwenda Stevens en Charles Henri Dallemagne belangrijk dat Christel Hiel in deze
commissie zit. Het is een goede manier voor Christel Hiel om aan haar werk met de
junioren en de nationale cohesie te waarborgen en tevens haar werk met jongeren te
verdedigen. Het is ook een weg om haar te ondersteunen en te belonen voor haar werk. 

http://www.vlaamsesportfederatie.be/
https://cdn.flxml.eu/lt-2174156474-e8ebe05365b4d4cf355ab79d0c4ac2dd55762857b1a594df
mailto:secretary@rowing.be


 
BEVESTIGING BO KBR SELECTIE WKU23 RACICE 
 
Het BO wenst deze boodschap te uiten: 
“Wij zijn blij om aan Tristan Vandenbussche, door Evelien Ameel en Dirk Crois getraind, de
kans te geven om zijn talent de kunnen bewijzen. Hij blijft een zeer belangrijke “aanwinst”
in ons team. Ook zijn we trots op Tibo Vyvey en Marlon Colpaert en hun trainer Jeroen
Neus. Wij zijn blij om hen de kans te geven om meer medailles te winnen.  
En ook de meisjes Mazarine Guilbert (VRL), getraind door Christophe Aelman, en Caitlin
Govaert (LFA) maken deel uit van de Belgische selectie. 
Veel succes aan allen in Racice!!” 
 
ALGEMEEN NIEUWS 
 
- Herinnering!! “Coupe de la Jeunesse” zal betwist worden op 6 – 8 Augustus ’21 te Linz 
 
- De algemene vergadering van de BOIC, waar Gwenda Stevens als lid van het BO
zetelt, heeft op 9 juni 2021 plaatsgevonden. Er was geen belangrijk nieuws enkel dat zelfs
het BOIC van deze sanitaire crisis afgezien heeft. 
 
- “Save the date” en vergeet niet dat België een belangrijk evenement zal hosten het EK
U23 op 3 en 4 september 2022 in Hazewinkel 
 
REGATTA SENEFFE 
 
De roeisters en roeiers zullen terug in Seneffe hun selectie regatta kunnen
betwisten.

Gwenda Stevens en Charles Henri Dallemagne hebben namens de Koninklijke
Belgische Roeibond brieven gestuurd naar de Minister-President en de bevoegde
Minister van de Waalse regering om het probleem van de beperking van het roei-oefenen
over een afstand van enkel 1.200 meters aan te passen tot 20 km, zoals vroeger. De twee
Ministers hebben ons geantwoord en het decreet is aangepast.

WIST JE DAT?
 
… onze roeiverenigingen KRNS
Oostende en KR Club Gent
bestaan dit jaar 150 jaar? Naar
aanleiding van deze verjaardag kan
je in het STAM – stadsmuseum Gent
tot het einde van de zomer de expo
‘Gent roeit – 150 jaar Club Gent’
gaan bezoeken. Meer weten?
Stamgent.be/gentroeit. 
  



… om de LM2x met Tim en Niels aan
te moedigen voor de Olympische
Spelen, kan je vanaf nu een kader
op je profielfoto van Facebook
toepassen.

… we Ondrey Synek (Tsjechië) en
Mahe Drysdale (Nieuw-Zeeland) niet
zullen terugzien op de Olympische
Spelen in Tokyo? Veel succes
kanjers met jullie nieuwe dromen! 
  
… er eind juli geen nieuwsbrief zal
verstuurd worden? We wensen
iedereen een mooie zomer toe!

... Ruben Claeys op vrijdag 2/07 te
horen en te zien was op radio 2 bij
"zot veel vakantie"? 
Je kan dit herbeluisteren via deze
link: klik hier

... onze Belgian Sharks Tim Brys
en Niels Van Zandweghe samen
met coach Frans Claes en
kinesiste Katrien Verpoest
woensdag 7 juli op het vliegtuig
richting Tokyo gestapt zijn? We
wensen hen veel succes!

https://radio2.be/luister/select/zot-veel-vakantie/calorieen-verbruiken-en-toch-blijven-eten-een-antwoord-roeien


07-11/07/2021  
24-29/07/2021  

01/08/2021  
06-08/08/2021  
11-15/08/2021  

17/08/2021  
22/08/2021  
24/08/2021  
29/08/2021 

WK U23 Racice (Tsjechië) 
Olympic Games (Rowing) 
Duathlon KR Club Gent 
Coupe de la Jeunesse Linz (Oostenrijk) 
WK Junioren Plovdiv (Bulgarije) 
Bijscholing I-Row 
Ostend Beach Sprint Cup 
Bestuursorgaan VRL 
1.000m van Luik (RCAE)

Volg ons op social media
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UPDATE MAATREGELEN VANAF 09/06
Minister van Binnenlandse Zaken Annelies

Verlinden legde op 25 mei het ontwerp van

ministerieel besluit met de coronamaatregelen

voor de eerste fase van het zomerplan voor

advies voor aan de Raad van State. De

maatregelen treden in werking op 9 juni

2021. We geven je de voornaamste

bepalingen mee rond de sportbeoefening. Het

blijft natuurlijk nog onder voorbehoud en

zoals steeds kunnen lokale

overheden afwijkende maatregelen

nemen. Zodra het MB definitief gepubliceerd

is, worden de geldende protocollen aangepast

en gepubliceerd.

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

Richtlijnen voor ventilatie indoorsporten

COMPETITIE

Time trials junioren - 15-16 mei 2021

Tijdens het weekend van 15-16 mei vonden

de trials voor onze junioren plaats in Sport

Vlaanderen Willebroek. Na meer dan

anderhalf jaar mochten we nog eens een

selectietest op het water voor deze

volledige groep roeiers organiseren. Er namen

10 meisjes en 23 jongens deel. Er werd

gewerkt via het World Rowing systeem om via

een time trial, heats en halve finales

verschillende finales te maken. 
Lees meer

TRT Jeugdtriathlon - 27 juni 2021

Klaar voor de eerste officiële roeiwedstrijd

sinds het BK in oktober 2020? 

Er wordt een drieluik voor junioren

gekoppeld aan de TRT jeugdtriatlon. 

Door de gezondheidssituatie waarin we ons

nu meer dan een jaar bevinden en de vele

geannuleerde wedstrijden wil TRT met dit

drieluik de Juniores (16 en 18 jaar) een kans

geven om tijdens dit voorjaar een

extra wedstrijd te kunnen roeien. 

TRT hoopt om jullie allen te mogen

verwelkomen!

Tijdens de prijsuitreiking van de triathlon organiseert de Vlaamse Roeiliga een uitzwaaimoment

voor Tim Brys en Niels Van Zandweghe. 

Wil je hen ook succes wensen in Tokio? Kom dan zeker even langs!

Nieuwe versie roeicodex online

De roeicodex is de reglementering inzake roeicompetities. Alle competities, die in België

worden betwist, met uitzondering van de regatta voorbehouden aan de leden van één enkele

vereniging, worden gereglementeerd door de internationale codex, door deze

nationale wedstrijdcodex, alsook door hun respectievelijke uitvoeringsreglementen. 

Klik hier om de nieuwe versie van de roeicodex te downloaden.

https://vlaamse-roeiliga.be/?oid=10&pid=792&aid=158801&lg=2
https://vlaamse-roeiliga.be/?oid=10&pid=792&aid=158803&lg=2
https://vlaamse-roeiliga.be/?oid=10&pid=792&aid=157660&lg=2
https://www.isbapp.be/lid/imember/f?p=108:2:0::::P2_COMP_CODE:TRT262789015
https://static.twizzit.com/public/v2/media/8/60a675e29bac4.pdf


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

World Cup Luzern - 21 tot 23 mei 2021

Drie Belgische ploegen namen deel aan de

World Cup in Luzern en mogen tevreden

terugblikken op hun prestatie op de Rotsee.

Skiffeur Tristan Vandenbussche (BTR),

amper 20 jaar, maakte zijn debuut in het

internationaal seniorenveld. Hij werd knap

vijfde in de B-finale.

De A-finale van de lichte dubbeltwee was een

primeur: er lagen 2 Belgische boten naast

elkaar! Tim Brys (KRCG) en Niels Van

Zandweghe (BTR) vochten tot aan de

eindmeet voor een medaille maar moesten

zich tevreden stellen met de vijfde plaats. 

U23 roeiers Marlon Colpaert (KRNSO) en

Tibo Vyvey (KRB) legden een heel knap

parcours af richting de A-finale, waar ze op

een zesde plaats eindigden. 

Proficiat aan alle roeiers, coaches en

omkadering!

Final Olympic Qualification Regatta Luzern - 15 en 16 mei 2021

De Koninklijke Belgische Roeibond stuurde

twee boten naar Luzern om te strijden voor

de laatste felbevochten Olympische tickets.

Ward Lemmelijn (Roeiclub Schulensmeer)

nam deel in de M1x en mocht het opnemen

tegen 25 andere skiffeurs. Na de heats werd

Ward doorverwezen naar de herkansingen,

waar hij bij de eerste twee moest finishen om

http://www.sportkeuring.be/


door te stoten naar de halve finales. Ward

kwam jammer genoeg als derde over de

eindmeet waardoor hij naast de halve finales

en naast het Olympische ticket greep.

Ruben Claeys (KRSG) en Pierre De Loof

(KRB) gingen de strijd aan in de zware

dubbeltwee. Zij finishten als tweede in hun

heat waardoor ze zich rechtstreeks plaatsten

voor de halve finales. In de halve finale lagen

ze gedurende de hele race in vierde positie.

Een eindsprint kon helaas geen derde plaats

uit de brand slepen waardoor hun regatta hier

eindigde. Jammer genoeg geen tweede

Olympisch ticket voor België.

BELGIAN SHARKS

Belgian Sharks official fanshop now open!

De officiële fanshop van de Belgian

Sharks werd gelanceerd! Met dank aan

Rowing Service en Geprint kunnen wij

jullie onze eerste fanartikelen te koop

aanbieden met onder andere onze Belgian

Shark-drinkbussen gesigneerd door Tim en

Niels! Ben jij ook zo'n vurige supporter van

onze Sharks? Neem dan snel een kijkje op

de webshop: KLIK HIER!

Wens onze LM2x succes in Tokio!

https://shop.belgiansharks.be/
https://www.facebook.com/geprintmechelen/?__cft__%5b0%5d=AZUEmbiqdp0Dwk7IV7hZTEiN6ak4pAOKMMq4hfrv-5kqcuYqKvKHAqWtPcx3DtY_I6ty0JnMFIaMTM1TLyvjC22CVqhVuTsXjqmigCSw9FjsM6EzA89dBYeMqyPrSeTYwsF3VInxlIxmP5F2KKZYzdzZP-tOiJ50Nwv2-Ziwe9aWM4skx_Nj93DNwZzJdgeFoLE&__tn__=kK-R
https://shop.belgiansharks.be/


Onze lichte dubbeltwee Brys-Van Zandweghe gaat naar Tokyo! Om hen een extra hart onder de

riem te steken, doen wij een oproep aan ALLE supporters om hen aan te moedigen in de vorm

van een flitsende aanmoedigingsvideo! De vurige inzendingen zullen worden gemonteerd en in een

krachtige video gegoten! Zwaai onze Sharks mee uit en stuur vóór 2 juni uw motiverende kreten

op naar de Vlaamse Roeiliga. 

❗ LET OP❗  De meest creatieve inzendingen maken kans op gesigneerde artikelen! 

  

� Maak een video volgens deze richtlijnen:

5 à 10 seconden

Film horizontaal

Zoom niet in

Zorg voor goede belichting en geluid

.  Stuur uw video nog snel naar: arno.volckaert@vlaamse-roeiliga.be 

� WIN een gesigneerd petje!

PROMOTIE

Ward Lemmelijn wint Containercup 2021!

Ward Lemmelijn mocht op 5 mei als laatste

atleet het tweede seizoen van de Container

Cup op Play4 afsluiten. Met een straffe

eindtijd van 7'59"82 duikt hij als enige

atleet onder de 8 minuten en doet hiermee

mailto:arno.volckaert@vlaamse-roeiliga.be
https://www.facebook.com/wardlemmelijn/?__cft__%5b0%5d=AZXgUWJBNAZro452umNpuxyJqPQO_BkOexR3X7l92c4vwfq3IvCvi_DL3FLkHyW0e75pjNiOparNxY_XG3Zy485ScpKJFXtD7g5Ubb_7Zt5vInhZy8i2vl3EdEu-I_aFVBwzaCeHuVuBfRqJW1NYz_dPpZvHJVCVibBKWNQGx6C2sjOcyJLf0Td_iZCrfzIhZr0&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Play4be/?__cft__%5b0%5d=AZXgUWJBNAZro452umNpuxyJqPQO_BkOexR3X7l92c4vwfq3IvCvi_DL3FLkHyW0e75pjNiOparNxY_XG3Zy485ScpKJFXtD7g5Ubb_7Zt5vInhZy8i2vl3EdEu-I_aFVBwzaCeHuVuBfRqJW1NYz_dPpZvHJVCVibBKWNQGx6C2sjOcyJLf0Td_iZCrfzIhZr0&__tn__=kK-R


een fractie beter dan triatleet Marten Van Riel. 

Proficiat met de overwinning Ward!

Ergometerproject op scholen

De laatste school die dit jaar gebruik maakt

van onze ergometers is Athena Campus

Pottelberg. Deze sportschool uit Kortrijk

maakt intensief gebruik van de

ergometers met maar liefst 14 (!) LO-

leerkrachten. Slagen de leerlingen van Athena

erin om een plekje te bemachtigen in het

klassement? Ontdek het snel op onze social

media!

OPLEIDINGEN

Trainer B Roeien najaar 2021

De volgende cursus trainer B roeien (sportspecifiek gedeelte) zal begin oktober 2021 van

start gaan. Het lessenrooster zal binnenkort bekend gemaakt worden. Voordat het sportspecifieke

gedeelte kan gevolgd worden, moeten de cursisten geslaagd zijn voor het algemeen gedeelte

van instructeur B en trainer B, dat door de Vlaamse Trainersschool georganiseerd wordt. Heb je

interesse? Laat het alvast weten via celine.pieters@vlaamse-roeiliga.be

Maak gebruik van je VTS tegoedbon!

De Vlaamse Trainersschool stelt een digitale tegoedbon van 25€ ter beschikking van cursisten

die zich hebben ingeschreven voor een VTS-opleiding met startdatum in 2021. Deze

tegoedbon wordt automatisch ingezet bij inschrijving voor een volgende opleiding of bijscholing in

2021 of 2022. VTS hoopt hiermee enerzijds de trainers die zich inschreven/inschrijven voor een

opleiding in 2021 te bedanken voor hun inspanningen tijdens dit coronajaar en anderzijds hen te

stimuleren een vervolgopleiding of bijscholing te volgen.

Webinars VTS Plus

Tijdstip Topic Spreker Kostprijs

22/06/2021 Krachttraining in de sport Cédric Demaerschalk 7,5€

24/06/2021
Is communiceren met je G-sporter

moeilijk?
Bregje Hoogmartens 7,5€

28/06/2021
Sport wearables: wat zijn ze waard en

wat doe je er best (niet) mee?
Kristof De Mey 7,5€

30/06/2021 Time out tegen pesten Tumult 7,5€

mailto:celine.pieters@vlaamse-roeiliga.be
https://www.sport.vlaanderen/VTS-Bijscholing?activiteitId=98093#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-Bijscholing?activiteitId=98232#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-Bijscholing?activiteitId=98115#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-Bijscholing?activiteitId=98655#


CLUBNIEUWS

Laat je stem horen in de (jeugd)sport!

Wat vind jij, als jongere of als ouder van een

jongere, belangrijk in de sport en vind je

dit terug in de sportclub (van je kind)? 

Vul snel deze vragenlijst in: klik hier. 

 

Deze vragenlijst is bedoeld voor (ouders

van) jongeren van 6 tot en met 18

jaar en zal ongeveer 20 minuten in beslag

nemen. Je kan de vragenlijst onderbreken

en binnen de week hervatten (via

hetzelfde toestel), zonder dat je antwoorden

verloren gaan.

Jouw deelname is volledig vrijblijvend en je

kan het ten alle tijde stopzetten. Gegevens

worden geheel vertrouwelijk verwerkt en

enkel in functie van onderzoek

gebruikt. Verder informatie omtrent dit

onderzoek en omtrent de verwerking van je

persoonsgegevens, kan je terugvinden in

het informatieformulier. 

Alvast bedankt voor je deelname!

Hartveilige sportclub

Dagelijks krijgen ongeveer 30 mensen in

België een hartstilstand buiten het ziekenhuis.

Slechts 5 à 10% overleeft dit. Door binnen 3

tot 5 minuten te starten met de reanimatie en

door een automatische externe defibrillator

(AED) te gebruiken, verhoog je de

overlevingskans van het slachtoffer tot

70%. 

Rode Kruis-Vlaanderen wil met het project

Hartveilig enerzijds de overlevingskans van

slachtoffers bij een hartstilstand verhogen en

anderzijds de eerstehulpcapaciteiten van de

bevolking vergroten.

Wil je ook een hartveilige sportclub worden?

Dan dien je een AED toestel aan te kopen en

in samenwerking met het Rode Kruis een

http://tiny.cc/KwaliteitJeugdsport
https://vub.fra1.qualtrics.com/CP/File.php?F=F_0Pto72N4Pab8ICO


cursus reanimatie te organiseren. 
Heb je als roeiclub interesse in de

aankoop van een AED toestel? Laat het

ons weten via info@vlaamse-roeiliga.be,

zo kan er mogelijks een groepsaankoop

gedaan worden.

BESTUURSNIEUWS

Herlaad jouw sportclub!

De campagne herlaadjouwsportclub.be werd

in april succesvol gelanceerd. 

De eerste webinars hebben we intussen al in

de benen. 

Maar dit is een marathon, géén sprint en het

echte werk begint dan ook nu maar pas. 

Wat staat er nog op de planning? 
 
Bron: Dynamo project

Europese week van de sport - 23 tot 30 september 2021

Jaarlijks vindt in september de Europese Week van de Sport plaats, een initiatief van de Europese

Commissie om sport en lichaamsbeweging in Europa te bevorderen. Dit jaar is de actie aan de 7de

editie toe. In samenwerking met ISB en VSF, bieden wij sportclubs tijdens die week de

mogelijkheid om een EU-initiatief te organiseren. 

Wil jij je met jouw sportclub meten met een club uit een andere EU-lidstaat? Een

vriendschappelijke wedstrijd of training, een internationale stage, les krijgen van een trainer uit

het buitenland, … alles kan. Ga de uitdaging aan en organiseer een internationale uitwisseling

of samenwerking. Inschrijven kan tot 9 juli. 

Alle info en voorwaarden vind je hier. 

 

Bron: Sport Vlaanderen

Update rond verenigingswerk

Er komt wat schot in de zaak. De federale regering keurde op 7 mei de aanpassingen rond

verenigingswerk en artikel 17 goed. Deze aanpassingen staan de verhoging van het

maandelijks plafond van inkomsten toe, voor bepaalde categorieën verenigingswerkers. 

Wat betekent dit concreet? 

 

Bron: Dynamo project

mailto:info@vlaamse-roeiliga.be
https://vlaamsesportfederatie.us6.list-manage.com/track/click?u=847a07d7adadd74d733c81099&id=e856f684f2&e=eed92c1038
https://cdn.flxml.eu/lt-2174156474-e8ebe05365b4d4cf355ab79d0c4ac2dd55762857b1a594df
https://vlaamsesportfederatie.us6.list-manage.com/track/click?u=847a07d7adadd74d733c81099&id=c3d71391e2&e=eed92c1038


Privacytip: mag je zomaar een online vergadering opnemen?

Sinds vorig jaar zijn de online platformen om te vergaderen heel populair geworden. Ze bieden

veel mogelijkheden, zoals polls en chat. Daarnaast laten ze toe een opname te maken van de

vergadering. Maar mag dit zomaar? 

Lees meer

Bron: Dynamo project

KBR NIEUWS

Bestuursorgaan KBR

De belangrijke functies van het bestuursorgaan werden vastgelegd:

Gwenda Stevens: Voorzitster

Charles Henri Dallemagne : Secretaris-Generaal

Lea Cappoen: adjunct-Secretaris-Generaal

Geneviève Simenon: Ondervoorzitster

Vincent Perot: Penningmeester

Belgisch kampioenschap 2021

Voor het Belgische Kampioenschap 2021, heeft het BO beslist om een programma zoals vorig

jaar op poten te stellen met de aangename samenwerking van Gentse clubs, KRSG en KRCG, en

de Antwerpse Verstandhouding. 

De programma’s zijn dus als volgt opgemaakt:

Op regatta van de KR Sport Gent van 5 september, “TvV” gaan de volgende categorieën

plaatsvinden: 1xJM, 1xM, 1xLM, 1xJW, 1xW, 1xLW, 2-JM, 2-M, 2-LM, 2-JW, 2-W

Op de regatta van KR Club Gent van zaterdag 11 september gaan de volgende categorieën

betwist worden: 4-LM, 8+LM, 4-W, 8+W, 1xBM, 1xBW, + (nieuw) 4xMixte, 4xJMixte

Verdere inlichtingen over de andere categorieën door de Antwerpse Verstandhouding

georganiseerde wedstrijd te Hazewinkel volgen. Hier moeten ook de nummers vermeld worden,

dit voor de duidelijkheid dat er geen nummers worden geannuleerd.  

Vanaf dit jaar worden er ook bronzen BK-medailles uitgereikt!

Allerlei

“Coupe de la Jeunesse” is bevestigd om op 6-8 Augustus ’21 te Linz betwist te worden.

De algemene vergadering van het BOIC, waar Gwenda Stevens als lid van het BO zetelt, zal

worden gehouden op 4 juni 2021.

Meer weten op https://www.rowing.be 

WIST JE DAT ...

https://www.dynamoproject.be/node/35120
https://www.rowing.be/


… Focus & WTV een mooie reportage uitzond van de Belgian U23 lightweight double met

Marlon Colpaert en Tibo Vyvey? Je kan het hier nog eens herbekijken! 

  

… Sportverslaggever Dirk Gerlo er al acht Olympische Spelen bij is en dat hij graag terugblikt?

De medaille van Annelies Bredael behoort tot één van zijn mooiste momenten! Je kan alles

nalezen op Sporza.be: klik hier  

  

… de maand mei goed was voor 54 artikelen over het roeien in verschillende geschreven

media en drie TV momenten!

14/06/2021 

Overlegmoment jeugdsport + roeibrevet     

21/06/2021 

Bestuursorgaan VRL 

27/06/2021 

Triatlon en drieluik junioren TRT

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, Pim, Lien, Lien en Arno. We beantwoorden jullie vragen zo snel

mogelijk via mail of bellen je op.

Copyright © 2021 Vlaamse Roeiliga, All rights reserved.  
 
 
Want to change how you receive these emails? 
You can update your preferences or unsubscribe from this list 
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https://www.focus-wtv.be/sport/roeiersduo-colpaert-vivey-bereiden-zich-voor-op-wk?fbclid=IwAR3djFqLXuyQfyNSngZCNn_NOp8DAOUySnGjy9jyvh4YzLXgU4LAEtlh-n0
https://sporza.be/nl/2021/05/26/dirk-gerlo-maakt-8-spelen-rond-van-het-zilver-van-bredael-in-92-tot-het-zilver-van-timmers-in-rio~1622026956862/
http://www.sportvlaanderen.be/
http://www.vlaamse-roeiliga.be/
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WELKOM PIM RAABEN
Op maandag 3 mei verwelkomen we Pim

Raaben in ons team. Pim is aangesteld

als Technisch Directeur Topsport en

is verantwoordelijk voor het

sporttechnische lange termijn beleid gericht

op het realiseren van

topsportdoelstellingen.  

Je kan Pim bereiken

op pim.raaben@vlaamse-roeiliga.be of

0477/48 66 02. 
Lees meer...

UPDATE MAATREGELEN VANAF 26/04

https://www.facebook.com/VlaamseRoeiliga
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Op basis van de beslissingen door het Overleg

Comité van 14 april 2021, blijven de meeste

coronamaatregelen voor sport ook na 26 april

nog dezelfde. Enkel voor personen vanaf 19

jaar, wordt het toegelaten maximum

aantal personen in een sportgroep

verhoogd van 4 naar 10 vanaf 26 april,

ten gevolge van de aanpassingen in het

samenscholingsverbod. 

Lees meer...

COMPETITIE

Gentse RS Jeugdtriathlon - 22 mei 2021

De Gentse RS nodigt u graag uit op haar

30e Jeugdtriatlon die, onder voorbehoud

van de maatregelen tegen het verspreiden

van het coronavirus, plaatsvindt op 22 mei

2021. Gelieve in te schrijven uiterlijk op

zondag 16 mei om 18.00 uur via de

inschrijvingslink.  

Afgelastingen

Vanwege de geldende Covid-maatregelen werden verschillende wedstrijden intussen afgelast.

KRCG Jeugdduathlon (1 mei) - verplaatst naar 1 augustus

Handicap de la Meuse (RSNM, 2 mei)

De internationale regatta van KRSG (8-9 mei)

Regatta Maubray (RCNT, 16 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.

https://www.vlaamse-roeiliga.be/?oid=10&pid=792&aid=153117&lg=2
http://www.sportkeuring.be/


TOPSPORT

Memorial Paolo d'Aloja Piediluco - 16 tot 18 april 2021

Tijdens het weekend van 16-18 april mochten

we nog eens genieten van enkele

roeiwedstrijden op Italiaanse wateren in

Piediluco. Een vijfkoppige delegatie van de

Belgian Sharks was aanwezig om zich na

lange tijd nog eens te meten met de

aanwezige tegenstanders. Tristan

Vandenbussche nam deel in M1x en won op

zaterdag de zilveren medaille. Hij moest enkel

de Italiaan Di Mauro Gennaro (10e plaats EK

2021) met 54 honderdsten van een seconde

voor zich laten.  

Op zondag won hij de B-finale.

De LM2x met Colpaert-Vyvey won beide

dagen zilver. De dames traden op zaterdag in

skiff aan. Caitlin Govaert en Mazarine

Guilbert werden in de A-finale respectievelijk

derde en vierde. Op zondag traden ze in

dubbeltwee aan en wonnen de B-finale. De

Belgian Sharks nemen in het totaal 4

medailles mee naar huis. 

Proficiat aan alle atleten, coaches en

omkadering!

EK Varese - 9 tot 11 april 2021



België vaardigde 2 ploegen af op het EK in

Varese tijdens het weekend van 9-11 april. De

M2x met De Loof-Claeys maakte een

opmerkelijke progressie tegenover het EK

2020. Ze finishten als tweede in de C-finale. 
 

Niels Van Zandweghe moest

noodgedwongen in lichte skiff deelnemen door

een medische forfait van ploegmaat Tim Brys.

Niels werd tweede in de B-finale.

Kwalificatieregatta Varese - 5 tot 8 april 2021

Belgian Shark Ward Lemmelijn nam van 5-8

april deel aan de Europese

kwalificatieregatta in het Italiaanse Varese.

Lemmelijn won knap de C-finale van het

Olympisch kwalificatietornooi in M1x en sluit

daarmee zijn 1e internationale regatta op een

13e plaats af. Hiermee toont Ward een

enorme progressie ten opzichte van een jaar

geleden!

Vooruitblik

Deelname Final Olympic Qualification Regatta Luzern 15-17 mei

o    M1x Lemmelijn

o    M2x De Loof-Claeys

Deelname World Cup II Luzern 21-23 mei

o    LM2x Van Zandweghe-Brys

o    LM2x Colpaert-Vyvey

o    M1x Vandenbussche



Op zondag 25 april vertrokken de LM2x op buitenlandse stage naar Varese (Italië) ter

voorbereiding van de World Cup in Luzern.  

RECREATIE

Uitstel toertocht VRL/KRNSO/KRCG

In het Pinksterweekend 22-23 mei 2021 stond

de toertocht ter ere van het 150-jarig bestaan

van onze clubs KRNSO en KRCG op het

programma. Jammer genoeg gooiden de

coronamaatregelen roet in het eten.

Aangezien dergelijk evenement een feest

moet zijn voor iedereen, werd na overleg met

alle partijen beslist om de tocht met 1 jaar

uit te stellen. De voorlopig nieuwe datum is

het Pinksterweekend 4-5 juni 2022.

PROMOTIE

Containercup met Ward Lemmelijn

Een jaar nadat Tim Brys een ongelooflijke

prestatie neerzette in de ‘Container Cup’

mogen we dit jaar Ward Lemmelijn in de

genadeloze container verwachten. 

 

Belgian Shark Tim Brys legde de zeven

disciplines af in amper 9 minuten 48 seconden

en 43 honderdsten en werd vierde in de

eindstand. Hij behield ook het record op de

ergo in een tijd van 2'39"81. 

Hou dus zeker het programma in de gaten

van maandag tot donderdag om 19.50 uur op

play 4!

Ergometerproject op scholen

De ergometers zijn momenteel in gebruik



door de leerlingen van GO! Atheneum en

Leefschool De Tandem in Eeklo. Deze

school is alvast uiterst sportief ingesteld met

maar liefst 7 LO-leerkrachten. Ook daar

nemen de leerlingen deel aan de wedstrijd

500m roeien op de ergometer. Doel: een

plekje in het algemene klassement. 

Het nieuwe klassement wordt binnenkort

gepubliceerd op onze sociale media!

BESTUURSNIEUWS

Herlaad jouw sportclub!

Al een jaar zitten zo’n 20.000 sportclubs op

de bank. De jouwe ook? 

Dan is het dringend tijd voor een re-match!

De Vlaamse Sportfederatie, Sport Vlaanderen

en de Vlaamse overheid werkten aan een

actieplan om jouw club te herladen. 

Vanaf 20 april kan je terecht op

www.herlaadjouwsportclub.be voor

webinars, opleidingen, financiële steun en

begeleidingsprogramma’s, met Maarten

Vangramberen als coach!

6 mei: Webinar - Gratis infosessie 'Herlaad jouw sportclub: we stomen je sportclub

klaar voor de toekomst'

18 mei: Webinar - Gratis - Alternatieve financiering voor sportclubs (Herlaad jouw

sportclub)

25 mei: Webinar - Gratis - Financiële planning voor clubs met enkelvoudige

boekhouding (Herlaad jouw sportclub)

25 mei: Webinar - Gratis - Financiële planning voor clubs met dubbele boekhouding

(Herlaad jouw sportclub)

31 mei: Webinar - Gratis - Sponsoring voor jouw sportclub (Herlaad jouw sportclub)

Steun je sportclub-actie Carrefour

http://www.herlaadjouwsportclub.be/?fbclid=IwAR08JWQWTBo7320G77jkSCW6rhKQu8yZiYr9oNw1Yt2yahIDmUiEezP1Jnk
https://vlaamsesportfederatie.us6.list-manage.com/track/click?u=847a07d7adadd74d733c81099&id=ad077029a7&e=8a88d452c1
https://vlaamsesportfederatie.us6.list-manage.com/track/click?u=847a07d7adadd74d733c81099&id=e764539270&e=8a88d452c1
https://vlaamsesportfederatie.us6.list-manage.com/track/click?u=847a07d7adadd74d733c81099&id=d0c76e791d&e=8a88d452c1
https://vlaamsesportfederatie.us6.list-manage.com/track/click?u=847a07d7adadd74d733c81099&id=560a741bae&e=8a88d452c1
https://vlaamsesportfederatie.us6.list-manage.com/track/click?u=847a07d7adadd74d733c81099&id=c627040eac&e=8a88d452c1


Vanaf 5 mei 2021 tem 12 juli 2021 kan je met de hele club sparen voor mooie

sportuitrusting die elke sportclub goed kan gebruiken. Hoe meer leden, vrienden en

sympathisanten jullie kunnen motiveren om mee te sparen in de “Steun je sportclub”

campagne, hoe meer producten jouw club kan bestellen. Op de website vind je voor de club

gepersonaliseerde affiches die je via Instagram, WhatsApp, de clubwebsite, nieuwsbrieven enz.

kan delen en verspreiden. Uiteraard vind je daar ook alle praktische informatie en voorwaarden. 

Deelnemen klik hier!

Enkele interessante weetjes voor sportclubs

1. Baat jouw sportclub een kantine uit? Maak dan binnenkort gebruik van de extra

steunmaatregel voor de horeca. Het verlaagd tarief van 6 procent is opnieuw van

toepassing.  

  

2. Vraag nu jouw btw-vrijstelling aan voor jouw sportclub. Geen idee hoe je hier aan begint? Wij

helpen je op weg. 

  

3. Vermijd boetes en denk aan jouw UBO-register 

Ben je een vzw? Dan ben je verplicht om jaarlijks alle informatie in het UBO-register te bevestigen.

De deadline is 31 augustus 2021. Hou hier rekening mee. 

We zetten het voor jou nog eens op een rijtje. 

4. Sportkantine gesloten? Unisono zoekt naar oplossingen 

Veel sportkantines zijn nog steeds verplicht gesloten. Unisono (Sabam, PlayRight en SIMIM) zet

zijn facturatie on hold om sportclubs financieel te ondersteunen.  
Lees meer 

4. Mag je zomaar krantenartikels gebruiken op je website of sociale media?  

Komt je sportclub in het nieuws, dan is het logisch dat je dit ook wilt delen. Heel belangrijk: hou je

http://steunjesportclub.carrefour.eu/
https://vlaamsesportfederatie.us6.list-manage.com/track/click?u=847a07d7adadd74d733c81099&id=05bfa88bad&e=eed92c1038
https://vlaamsesportfederatie.us6.list-manage.com/track/click?u=847a07d7adadd74d733c81099&id=3df6ac601a&e=eed92c1038
https://vlaamsesportfederatie.us6.list-manage.com/track/click?u=847a07d7adadd74d733c81099&id=bdd7401991&e=eed92c1038
https://www.vlaamsesportfederatie.be/node/34352


wel aan de auteursrechten! 

Lees meer 

Bron: Dynamo Project

De medewerkers van de Vlaamse Roeiliga maken de brug van 13 mei tot 16 mei. 
We zullen opnieuw beschikbaar zijn op maandag 17 mei.

WIST JE DAT ...

… Sport Vlaanderen Willebroek er een nieuwe blikvanger bij heeft? Op de wand van de

botenloods prijkt voortaan een grote en opvallende muurschildering van de Mechelse

kunstenaar Gijs Vanhee. Daarop staan de verschillende watersporten die je in Willebroek kan

beoefenen, afgebeeld. In het kunstwerk zelf hebben we een klimmuur geïntegreerd. 

  

… de roeiboten van onze Olympische Belgian Sharks veilig afgeleverd werden bij Filippi Boats

in Donoratico door Patrick Vangenck en Régis De Vos? Begin mei vertrekt de container naar

Tokyo. 

  

… de supporterskreet SHARK AS A KNIFE op Pasen bekend gemaakt werd? 

  

… het BOIC alle atleten en hun entourage letterlijk in nieuwe kleren heeft gestoken? 

  

… we verder aan het aftellen zijn naar de Olympische Spelen? Nog 79 dagen alvorens het

startschot wordt gegeven! 

  

… het kwalificatietornooi en het EK in Varese minstens 40 keer in de geschreven Belgische

pers werd terug gevonden? 

  

… het IOC virtuele Olympische Spelen organiseert van 13 mei tot 23 juni? Ook het roeien

staat op het programma!

https://www.dynamoproject.be/node/34335


30/04-02/05        

World Cup I Zagreb 

01/05/2021         

Jeugd Duathlon KRCG - uitgesteld naar 1/08 

02/05/2021         

Handicap de la Meuse RSNM - afgelast 

08-09/05/2021   

Internationale Regatta KRSG - afgelast 

10/05/2021         

Bestuursorgaan Vlaamse Roeiliga              

13-16/05/2021 

VRL kantoor maakt de brug      

15-16/05/2021   

Trials junioren Hazewinkel - onder voorbehoud 

15-17/05/2021   

Final Olympic Qualification Regatta Luzern 

16/05/2021         

Regatta RCNT Maubray - afgelast 

21-23/05/2021   

World Cup II Luzern 

22/05/2021         

Jeugd Triathlon Gentse RS 

23/05/2021         

Boucle de Liège UNL 

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

Kalender



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

mail of bellen je op.
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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...

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=792&aid=153117&lg=2
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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.

http://www.sportkeuring.be/


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. Brys-

Van 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

https://static.twizzit.com/public/v2/media/8/604b2a7d26eee.pdf


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 clubs een toertocht van

Oostende naar Gent tijdens het

pinksterweekend. Gespreid over 2 dagen

zullen onze deelnemers meer dan

65 kilometer per boot afleggen. 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.

https://www.facebook.com/VlaamseRoeiliga
https://www.instagram.com/vlaamseroeiliga/
https://www.vlaamse-roeiliga.be/?oid=10&pid=792&aid=150772&lg=2


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

https://www.dynamoproject.be/node/33735
https://www.dynamoproject.be/node/33734


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! 

https://vlaamsesportfederatie.us6.list-manage.com/track/click?u=847a07d7adadd74d733c81099&id=5dac6dc4a7&e=811b062bc9
https://vlaamsesportfederatie.us6.list-manage.com/track/click?u=847a07d7adadd74d733c81099&id=e63a9fd90f&e=811b062bc9
https://vlaamsesportfederatie.us6.list-manage.com/track/click?u=847a07d7adadd74d733c81099&id=86e4c29acd&e=811b062bc9


  

… 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? 
 

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 

Kalender



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
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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 seconden voor de zilveren

medaillist Zablocki. Daarmee 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

https://static.twizzit.com/public/v2/media/8/60210536548ed.pdf
http://www.sportkeuring.be/


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 een toertocht van

Oostende naar Gent tijdens het

pinksterweekend. Gespreid over 2 dagen

zullen onze deelnemers meer dan 60

kilometer per boot afleggen. 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 online bijscholingen

voor trainers. Bekijk het volledige

https://www.sport.vlaanderen/vts-plus-marathon/


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

https://www.sport.vlaanderen/vts-plus-marathon/
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=97093
https://www.vlaamse-roeiliga.be/?oid=10&pid=792&aid=150772&lg=2


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 Eva Maenhout

beantwoordt in korte video’s veel

voorkomende vragen waar sporters

vandaag de dag mee zitten. Klik hier om

de video’s te bekijken. 

Bron: Sport Vlaanderen

BESTUURSNIEUWS

Subsidies voor sportevenementen 2021

https://cdn.flxml.eu/lt-2172621974-db1dfb92989238bb265cdca63a02262385c43d2a15b617ea
https://www.sport.vlaanderen/hoe-blijf-jij-mentaal-fit-in-deze-tijden/


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

https://www.sport.vlaanderen/organisatoren-sportevenementen/voorwaarden/
https://cdn.flxml.eu/lt-2172621994-db1dfb92989238bb265cdca63a02262385c43d2a15b617ea
https://cdn.flxml.eu/lt-2172621996-db1dfb92989238bb265cdca63a02262385c43d2a15b617ea
mailto:clubgrade@vlaamsesportfederatie.be
https://cdn.flxml.eu/lt-2172621970-db1dfb92989238bb265cdca63a02262385c43d2a15b617ea


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?

https://vlaamsesportfederatie.us6.list-manage.com/track/click?u=847a07d7adadd74d733c81099&id=cc38341225&e=eed92c1038
https://vlaamsesportfederatie.us6.list-manage.com/track/click?u=847a07d7adadd74d733c81099&id=722148fbdc&e=eed92c1038
http://www.atlanticwish.be/
https://sporza.be/nl/2021/01/28/martinez-spahl-en-co-rekenen-belgische-sportbonden-op-buitenlandse-knowhow-voor-medailles~1611840550245/


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.

Kalender

https://whaleboat.be/frontrow/
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NIEUWE TECHNISCH DIRECTEUR

De Vlaamse Roeiliga heeft een nieuwe

technisch directeur topsport

aangesteld. Na een 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

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

https://www.vlaamse-roeiliga.be/?oid=10&pid=792&aid=148112&lg=2


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 de ergometer

kampioenschappen moeten afgelasten

omwille van de 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 zijn of haar

ergometerwedstrijd. De GRS maakt een

rangschikking op en 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.

https://cdn.flxml.eu/lt-2172053542-1e88aa45c375c2ff6abe7523bc0b2609ad5608412d7104b1


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

https://www.dopingvrij.vlaanderen/wat-mag-niet/wada-dopinglijst/
https://www.dopingvrij.vlaanderen/media/nzyhhpon/20201214_lijst_verboden_stoffen_en_methoden.pdf
https://www.dopingvrij.vlaanderen/wat-mag-niet/wada-dopinglijst/


celine.pieters@vlaamse-roeiliga.be. We

voorzien een leuke attentie voor elke

pontonjongen en pontonmeisje.

TOPSPORT

Seniorenstage - 30 januari tot 12 februari 2021

Er werd beslist om de buitenlandse stage in

Varese af te gelasten omwille van het

coronavirus. Onze eliteroeiers 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 dat voorzien was op

woensdag 10 februari in Gent 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 het

roeikompas opnieuw ingepland worden!

mailto:celine.pieters@vlaamse-roeiliga.be


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 een toertocht van

Oostende naar Gent tijdens het

pinksterweekend. Gespreid over 2 dagen

zullen onze deelnemers meer dan 60

kilometer per boot afleggen. 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 wat

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

15/03/2021
Motiveren van sporters - op één lijn met bestuur en

ouders
Kim Semadeni Online

17/03/2021 Mentale coaching bij duursporten Arijs Cedric Online

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.

https://www.sport.vlaanderen/sportbegeleiders/opleiden-en-bijscholen/vind-een-bijscholing-op-jouw-maat/
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=96898#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=96831#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=96900#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=96905#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=96911#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=96911#
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=96901#
http://www.kieskleurtegenpesten.be/
https://communicatie.ketnet.be/lancering-move-tegen-pesten-2018-stip-it


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!!

https://forms.gle/3u3M8KbQjnjqiHR5A


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. 

https://www.dynamoproject.be/node/950
https://www.vlaamsesportfederatie.be/node/32400


 
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.  

 

https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/gewone-forfaitaire-onkostenvergoeding-voor-vrijwilligers-in-2021/#:~:text=Vanaf%201%20januari%202021%20bedraagt,je%20geven%20zonder%20vereiste%20bewijsstukken.
https://www.dynamoproject.be/verhoging_fiscale_aftrekbaarheid_sportkampen
https://whaleboat.be/frontrow/?fbclid=IwAR02XBm7hQd-jdwtezwQIfry29eD2Mu0holD5dcH2VuKhsoramSpi-o1qFk
https://www.vlaamse-roeiliga.be/?oid=10&pid=1012


... 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!

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.  

Kalender

https://whaleboat.be/frontrow/


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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