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Nieuwsbrief Vlaamse Roeiliga 

Augustus 2014 

COMPETITIE 

 

WK Amsterdam             

Afgelopen weekend zetten de Gentse Eveline Peleman en de Bruggeling Hannes Obreno het Belgische roeien meer 

dan ooit op de (wereld)kaart!  

Eveline Peleman werd wereldkampioen LW1x in een razend spannende 

wedstrijd! Ze finishte in 7.31.31, twee seconden verwijdert van de World best 

time! De Griekse Nikolaidou (goud op het WK U23) werd tweede in 7.31.73 en 

de Amerikaanse Bertko ging naar huis met het brons, ze finishte in 7.33.97.  

Ze ging rustig van start en kwam aan de eerste 500m als vierde door. De Duitse 

Leonie Pless (bronzen medaille op het EK), lag de eerste wedstrijdhelft aan de 

leiding. Eveline schoof geleidelijk aan op naar die eerste plaats, maar in de 

slotmeters sloeg ze een serieuze snoek en het leek of ze haar eerste positie uit handen ging geven. Ze lag een tijdje 

stil, maar kon zich gelukkig herstellen en de leiding terug overnemen van de Griekse.  Peleman is de tweede roeier en 

tevens de eerste vrouw die in de geschiedenis van het Belgische roeien wereldkampioen wordt, na Wim Van 

Belleghem in 1987. Dankzij haar werd het Belgische volkslied nog eens gespeeld op een WK. 

Ook Hannes Obreno presteerde veruit boven alle verwachtingen op zijn WK 

debuut. Obreno lag een groot deel van de wedstrijd in vierde positie, maar joeg 

de laatste meters zijn tempo serieus de hoogte in en sprintte voorbij de 

Canadees Julien Bahain en de Nederlandse topfavoriet Roel Braas. Obreno 

finishte als tweede in 06.43.85 en behoort bijgevolg bij de 8 beste skiffeurs ter 

wereld. De A finale werd gewonnen door de Tsjech Ondrej Synek in 06.37.12. 

De Nieuw-Zeelander Mahe Drysdale werd tweede, de Cubaan Fournier 

Rodriguez derde.  

Youth Olympic Games Nanjing           

De Bruggeling Van Zandweghe sloot zijn B-finale op de Youth Olympic Games af 

op een 5
e
 plaats, waardoor hij 11

e
 wordt op 24 skiffeurs. Hij finishte in 3.36.45. 

Niels nam een relatief trage start waardoor hij aan de 500m als laatste doorkwam 

en op achtervolgen was aangewezen. Geen eenvoudige opdracht voor de enige 

lichtgewicht die kon doorstoten naar de top 12. De A-finale werd gewonnen door 

Duitsland in 3.21.22. De finales werden bijgewoond door IOC voorzitter Thomas 

Bach.  
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WK junioren Hamburg             

Nadat de JM 4x met Van Zandweghe-Claeys-Wambersie-

Lauwers op 3 seconden na de A-finale miste, mochten ze 

aan de slag in de B-finale. Ze kwamen aan de 500m als 

eerste door en konden deze positie de hele wedstrijd 

aanhouden. Ze wonnen de B-finale in 06.40.93. Kroatië 

finishte drie honderdsten van een seconde later en werd 

tweede in 06.41.26. Frankrijk werd derde in 06.49.05. De 

Belgische jongens mogen tevreden terugblikken op hun 7
e
 

plaats op 27 boten. De A-finale werd gewonnen door Duitsland in 06.44.05, gevolgd door Groot-Brittannië, Nieuw-

Zeeland, Roemenië, Slovenië en Nederland.  

 

De Brusselse skiffeur Aurélien Goubau startte in de C-finale. Hij startte in 3
e
 positie en hield deze plaats de volledige 

wedstrijd aan. Hij finishte als derde in 07.11.73 en werd bijgevolg 15
e
 op 33 skiffeurs. Italië won de C-finale in 

07.04.50, gevolgd door Nederland in 07.11.48. Frankrijk won de B-finale. Duitsland won de A-finale.  

 

KALENDER SEPTEMBER  

 

06/09/2014 Triathlon (KR Sport Gent) 

07/09/2014 Trofee van Vlaanderen (KR Sport Gent)  

13-14/09/2014 World University Rowing Championships Gravelines  

13-14/09/2014 Regatta + drieluik (KR Club Gent) 

20/09/2014 Blauwwitte toertocht (KR Sport Gent) 

27-28/09/2014 Belgisch Kampioenschap Lange Boten  

27/09/2014 Randonnée Butgenbach (RCNSM)  

 

RECREATIE 

 

VRL recreantendag            

De Vlaamse Roeiliga organiseert op 11/10/2014 haar Recreantendag!  

Dit gaat door in Blosocentrum Hazewinkel. Op het programma staan trainingen om 

de techniek in skiff en in meermansboten te verbeteren. Ideaal voor de recreatieve 

roeier die zijn techniek wat wil aanscherpen, nog niet lang geleden zijn initiatie 

heeft gevolgd of gewoon met andere recreanten gezellig wil roeien en trainen. 

Enige vereiste om deel te nemen is de basistechniek van het roeien onder de knie 

te hebben. De roeitechnische begeleiding staat onder leiding van gediplomeerde 

trainers.  

Aansluitend volgt een bijscholing over de organisatie van het recreatief roeien in Nederland, gehouden door Margriet 

Zietse, de verantwoordelijke recreatief roeien van de KNRB. Achteraf kan iedereen aanschuiven voor een gezellige 

BBQ.  

Kostprijs voor de ganse dag bedraagt €60. Kom je enkel voor de bijscholing en de BBQ, dan betaal je €32. Schrijf je 

enkel in voor de gezellige BBQ, drank inbegrepen, dan betaal je €28. 

Programma:  

9.30u  Ontvangst en riggeren boten  

10.30 – 12.30u Roeitraining in skiff 

12.30u  Middagmaal  

13.30 – 15.30u Training in ploegboten  

16.30u  Bijscholing recreatie 

8u  BBQ (drank inbegrepen) 
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OPLEIDINGEN EN BIJSCHOLINGEN  

 

Topsportclinic ActionType® in sport en specifiek in roeien 10/10       

Het gebruik van ActionType® in de sportwereld is voor coaches die op 

internationaal vlak met hun atleten bezig zijn steeds vaker gemeengoed en 

vormt een brug naar topsport-prestaties. 
 

Action Type® is een hulpmiddel in maatwerk en individualisering bij training en 

coaching. "Be Like Me" en "One Size Fits All" is echt verleden tijd. Het gaat om 

het verhogen van de coach- en trainbaarheid van sporter en team. Action Type® 

verschaft meer inzicht in jouw coachingstijl, sportstijl, manier van bewegen, 

leerstijl, temperament, communicatiestijl en teambuilding. In Nederland zijn 

inmiddels ook enkele roeibondscoaches begonnen met de mogelijkheden van 

Action Type® te verkennen en toe te passen.  
 

De Vlaamse Roeiliga nodigt op vrijdagavond 10 oktober Jan Diederik Van den 

Berg uit als spreker. In deze clinic zal een korte algemene inleiding gegeven 

worden wat Action Type® nu precies is. Daarnaast zal worden in gegaan op wat 

je er mentaal en technisch in het roeien mee kunt bereiken. Jan Diederik van den 

Berg is naast roeicoach docent roeien bij de KNRB sinds 2001 en het afgelopen 

seizoen ook bij de VTS. Hij is sinds 2005 intensief bezig met Action Type® en sinds 

de laatste jaren ook heel roeispecifiek. Daarnaast heeft hij alle cursussen voor 

Action Type® in Nederland doorlopen. 
 

De clinic gaat door op vrijdagavond 10 oktober in Hazewinkel van 19u30-22u00. Inschrijven kan tot en met 5 oktober 

op info@vlaamse-roeiliga.be. Gelieve ook te laten weten of je graag een broodje eet voor de start van de clinic (19u).  

 

 

Bijscholing Sport en tewerkstelling in de private, niet-commerciële sector      

De Vlaamse Roeiliga organiseert op woensdag 5 november 2014 om 19.00u in het Huis van de Sport (zaal De 

Boerekreek) de bijscholing ‘Sport en Tewerkstelling in de private, niet-commerciële sector’ in samenwerking met VKKF 

en Vyf. Tijdens deze opleiding krijg je een inzicht van de verschillende mogelijke vormen van tewerkstelling in de 

sportsector. Er wordt een duidelijk beeld gegeven van wat de verschillende stappen zijn bij het zelf tewerkstellen van 

personeel. Verder krijg je antwoorden op: “Hoe is een loon samengesteld?”, “Wat zijn de kosten als werkgever?”, 

“Welke vergoedingen zijn mogelijk?”, “Kan ik gepensioneerden inschakelen?” … Een must voor ieder clubbestuurder 

en alle federaties die begaan zijn met correcte en officiële tewerkstelling in de sportsector! Iedereen is van harte 

welkom! Graag inschrijven VOOR maandag 27 oktober 2014 via het inschrijvingsformulier: 

https://docs.google.com/forms/d/1ZzxkXP66qRemrx7NYITKO0WLgvCBL1pHO1uM62-OdvM/edit?usp=drive_web#  

 

Initiatorcursus Brugge             

De lessen starten op zaterdag 4 oktober. Schrijf je nog snel in voor 29 september!!   

 

Je kunt inschrijven door te surfen naar www.bloso.be/VTS � aanbod opleidingen � aanmelden op de VOTAS 

databank (eerst registreren indien nog geen account) � sporttakgerichte opleidingen � roeien � Initiator roeien 
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PROMOTIE VAN DE ROEISPORT 

 

Studentenroeien             

In combinatie met de Vlaamse Studenten Sport Federatie organiseren 

verschillende Vlaamse roeiclubs vanaf volgend schooljaar studentenroeien. 

Deze zomer wordt nog druk georganiseerd en gepland, maar vanaf 

september/oktober starten in verschillende studentensteden groepen 

studenten te roeien. De trainingen gaan door in de schoot van de clubs, en 

er wordt gewerkt naar een eerste Vlaamse Studentenregatta op het einde 

van het academiejaar. De plaatsen zijn beperkt, dus hou de agenda’s van de 

clubs en hogescholen/universiteiten in de gaten! 

 

 

Zomer Sportpromotietoer           

In de zomer van 2014 nam de Vlaamse Roeiliga opnieuw deel aan de Bloso 

Zomer Sportpromotietoer aan zee. Op 3 verschillende plaatsen zetten we 

het roeien in de kijker. Op 13 augustus was het de beurt aan Blankenberge, 

waar we in samenwerking C-Row de deelnemers lieten zeeroeien. Ondanks 

de sterke wind was het een erg aangename en sportieve dag. Alle foto’s 

kan je terugvinden  op www.facebook.com/vlaamseroeiliga.  

 

 

 

 

 

ALLERLEI 

 

De Vlaamse Roeiliga verkoopt 10 zwarte fleeces en 5 rode T-shirts die aangekocht werden in functie van het EK 

junioren. De fleeces worden verkocht aan 30€ en de T-shirts aan 20€. U kunt uw bestelling doorgeven via 

info@vlaamse-roeiliga.be. De fleeces kunnen gepast worden op het BK Lange Boten.  
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Subsidies voor sportclubs            
Er zijn rond subsidies tal van mogelijkheden voor sportclubs.  Dynamo Project 

bracht een brochure uit "Subsidies voor je sportclub" en bevat de volgende 

hoofdstukken:   

• Organogram van subsidies in het Vlaamse sportlandschap 

• Subsidies door de gemeenten 

• Subsidies door de provincies en Vlaamse Gemeenschapscommissie 

• Ondersteuning door sportfederaties, het departement  CJSM en 

Vlabus 

• Algemene subsidies en premies 

Klik hier om naar de bestelmodule te gaan. 

  

 

“Back to basics”: jongeren binden aan de sportclub         

Veel sportclubs hebben te maken met een groot ledenverloop. Nieuwe leden sluiten zich aan, maar tegelijkertijd is er 

ook een groep die de club verlaat. Het is dus belangrijk aandacht te besteden aan zowel ledenwerving als 

ledenbehoud. 

Op www.laagdrempeligesportclub.be werd een nieuw thema “clubbinding” toegevoegd. Sportclubs kunnen er tips, 

documenten en goede voorbeelden terugvinden. 

Lees meer over dit thema: klik hier. 

 

 

Facultatieve Opdracht Prioriteitenbeleid – Ethias Prevention Awards      

De Vlaamse Roeiliga neemt in het kader van het project prioriteitenbeleid deel aan de wedstrijd “Ethias Prevention 

Awards”. Via deze link kan je elke dag stemmen voor de publieksprijs! http://www.preventionawards.be/nl/vote-

nl.html. Alvast bedankt voor jullie medewerking!   

 

Veiligheid binnen de roeiclubs is een gegeven waar iedereen voor 

verantwoordelijk is. Binnen het project prioriteitenbeleid werken we naar een 

risicoanalyse per club om de algemene veiligheid op een structurele manier te 

verbeteren. Dit doen we onder de deskundige begeleiding van professionele 

preventieadviseurs. Daarnaast leiden we hulpverleners op die bij noodgevallen 

gepast kunnen interveniëren en werken we aan een vaarkaart die de roeiers 

informeert over de veiligheid en risico's per vaarzone. De planning voor het 

project Prioriteitenbeleid heeft vorm gekregen voor de rest van 2014 en 2015. 

Graag doen we een warme oproep naar de clubs die hier voorlopig niet aan deelnemen om zeker in te stappen.  

 

WIST JE DAT… 

 

… De zolder van de Koninklijke Roeivereniging Sport Gent omgebouwd werd tot 

een volwaardige hotelruimte? Op zaterdag 23 augustus 2014 werd de hotelruimte 

plechtig geopend, in aanwezigheid van schepen Rudy Coddens. De open onbenutte 

zolderruimte met een oppervlakte van 296 m² werd als verblijfsruimte 

gecompartimenteerd tot acht kamers met elk een capaciteit van vier personen, 

twee sanitaire blokken, een herwerkte archief- en merchandisingruimte, een 

technisch lokaal en een berging. 

 

… onze kinesiste Katrien Verpoest bevallen is van een flinke zoon Karsten? We wensen mama en zoon het allerbeste! 


