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Nieuwsbrief Vlaamse Roeiliga 

April 2013 

KALENDER MEI  

01/05/2013   Toertocht stroke across the city RSNB 

04/05/2013 Duathlon KRCG 

04-05/05/2013 Internationale juniorenregatta München 

08/05/2013 Studentenregatta Hasselt 

09/05/2013 Regatta RCNT 

11-12/05/2013 Internationale regatta KRSG / Internationale regatta Essen 

14/05/2013 Coachmeeting  

15/05/2013 Raad van Bestuur Vlaamse Roeiliga  

18/05/2013 Triatlon GRS 

18-19/05/2013 Internationale juniorenregatta Keulen / Toertocht Afvaart Hoge Samber RCNSM 

19/05/2013 Internationale handicap van de Maas RSNM 

25-26/05/2013 EK junioren Minsk 

26/05/2013 Boucle de Liège UNL 

31/05/2013-02/06/2013 EK senioren Sevilla  

01-02/06/2013 Internationale regatta Gravelines  

 

COMPETITIE 

Belgisch Kampioenschap Korte Boten          

Op de eerste wedstrijddag van het BK Korte Boten te Hazewinkel maakte Hannes Obreno (BTR) zijn favorietenrol waar 

in de skiff U23. Hij klopte Jean-Benoît Valschaerts (RSNB) met 6 seconden. Op zondag won Valschaerts dan de 1x bij 

de heren. Bram Dubois (KRNSO) werd tweede. Bij de dames won Marine Lewuillon (UNB) zowel de skiff bij de U23 als 

bij de senioren. De skiff junior 16 werd bij de meisjes gewonnen door Olivia Gheysen (BTR) en bij de jongens door 

Tom De Borger (TRT). De skiff junioren werd gewonnen door Astrid Rycx (KRNSO) en Pierre De Loof (KRB). In de 

categorie 2- was KRNSO oppermachtig. Zij wonnen zowel in de categorie U23 als in de categorie junioren en zowel bij 

de dames als bij de heren! De lichte skiff werd bij de dames gewonnen door Eveline Peleman (KRSG), bij de heren 

door Tim Brys (KRCG). Proficiat aan alle kampioenen! De resultaten kunnen gedownload worden op onze website.  
 

Eveline Peleman wint goud in Piediluco          

Eveline Peleman heeft de eerste dag in haar lichte skiff de A-finale gewonnen! Ze 

eindigde 1e op 7 roeisters met een tijd van 08:16,94. Evi Geentjens eindigde in diezelfde 

race 5e. Op zondag roeiden alle Belgen de A finale! Eveline en Evi eindigden in hun 

dubbel op een 5e plaats op 6 deelnemers (08:15,22). Lukas Lambregt en Maxim Serlez 

eindigden in de lichte 2- op een 4e plaats op 5 deelnemers (08:08,90). Bram Dubois 

roeide in zijn skiff een tijd van 08:23,48 (5e plaats op 6 deelnemers). De resultaten 

kunnen teruggevonden worden op http://www.memorialdaloja.org/results.shtml. 
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Internationale regatta GRS           

De GRS heeft opnieuw een succesvolle internationale voorjaarsregatta achter de rug. Op zaterdag moesten alle 

junioren die een plaatsje willen veroveren in het nationaal team in 1x of in 2- aantreden. Op zaterdagavond maakten 

de coaches dan ploegen voor de zondag. De skiff junioren werd gewonnen door Karijn Cattrijsse (JW) en Pierre De 

Loof (JM). Bij de skiff senioren klopte Hannes Obreno de Nederlander Roel Braas en won de wedstrijd, op zondag was 

het net andersom. Bij de dames won Marine Lewuillon, voor Evi Geentjens. Eveline Peleman won de lichtgewichtskiff. 

Op zondag werden er verschillende 2x en 4x uitgetest. Augustin Rigolet en Arne Vanderdeelen behaalden een tweede 

plaats in de JM 2x. De JM 4x werd gewonnen door Rigolet/Vanderdeelen/Van Zandweghe/Meuldermans.  

 

Time trials 4 april            

De uitgestelde time trials zijn dan toch nog kunnen 

doorgaan op donderdag 4 april, al waren de 

weersomstandigheden opnieuw niet optimaal (veel 

wind). In de voormiddag roeide iedereen in skiff, 

behalve de lichte 2- Maxim Serlez/Lukas Lambregt. 

Hannes Obreno zette een sterke prestatie neer en won 

met 15 seconden voor Jean-Benoît Valschaerts. Bij de 

dames zette Marine Lewuillon de sterkste tijd neer 

voor Geentjens, Peleman en Verbelen. Bij de junioren won Pierre De Loof overtuigend de eerste voorwedstrijd. De 

tweede voorwedstrijd werd gewonnen door Augustin Rigolet. In de namiddag roeiden de senioren in dubbel. Hannes 

Obreno en Jean-Benoît Valschaerts roeiden een sterke 2.000m, goed voor een tijd van 06:58,5. De lichte 2- 

Serlez/Lambregt presteerde ook goed, met een tijd van 07:39,79. Bij de dames wonnen Geentjens/Peleman met 7 

seconden voor Lewuillon/Verbelen. De junioren roeiden een finale A en een finale B volgens de prestaties van de 

voormiddag. Pierre De Loof was opnieuw duidelijk de sterkste. Hij won de A finale met een tijd van 08:05,28. Augustin 

Rigolet roeide 17 seconden later als tweede over de eindmeet. De B finale werd gewonnen door Niels Van 

Zandweghe (08:14,79). De foto's kan je bekijken via deze link:    

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.520881754620742.1073741825.2946... 

 

RECREATIE 

 

Overzicht toertochten 2013           
 

Datum Naam Plaats Organisator (BEL) 

20/04/2013 Internationale Bollentocht Haarlem, NED 

1/05/2013 Stroke Across The City Brussel RSNB 

10 - 11/05/2013 Elfsteden Roeimarathon Leeuwarden, NED 

12/05/2013 Randonnée Des Nénuphars St-Omer, FRA 

18 - 19/05/2013 Afvaart Hoge Samber Landrecies RCNSM 

19/05/2013 Vogalonga Venetië, ITA 

25 - 26/05/2013 5e Randonnée d'Aviron Gray-Aux Saone Bonaparte Gray, FRA 

15/06/2013 FISA World Row Tour IRL 

16/06/2013 La Grande Boucle de la Seine Neuilly-sur-Seine FRA 

29/06/2013 19e doortocht van Gent Gent GRS 

29 - 30/06/2013 Ram' Jazz Île de France, FRA 

21/07/2013 7 Bruggentocht  Viersel RARC-KAWV 

10/08/2013 Golden River Tocht Gent  VVR 

16-18/08/2013 World Rowing Coastal Challenge Helsingborg, ZWE 
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CLUBNIEUWS  

 

C-Row is op zoek naar een C2           

Koen De Gezelle, voorzitter van roeiclub C-Row, is op zoek naar een Coastal open C2 roeiboot die voldoet aan de FISA 

normen voor Coastal Rowing om deel te nemen aan het WK Coastal Rowing in Helsingborg (Zweden) dat plaatsvindt 

van 15-19 augustus. Indien jouw club kan helpen, gelieve contact op te nemen met Koen via airrow@telenet.be.  

 

Artikeltje over TRT in ‘De Nieuwe Maan’          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reglementering C-boten in Nederland          

In Nederland is gesproken over het al of niet toelaten bij wedstrijden van C-boten zonder meetbrief, waarbij duidelijk 

is geworden, dat boten niet altijd voldoen aan de maatvoering zoals vermeld in het Reglement voor Roeiwedstrijden. 

(3/10/2012). Het bestuur heeft besloten om uiterlijk in 2013 alle boten te laten nameten en alsnog te voorzien van 

een meetbrief. Als boten niet voldoen aan de maatvoering, wordt dat uitdrukkelijk aangetekend in de meetbrief. Alle 

nieuwe boten dienen aan de maatvoering eisen te voldoen en zijn verplicht voorzien te zijn van een meetbrief die dit 

bevestigt. Dit geldt zowel voor Marathonwedstrijden als alle andere wedstrijden. Ploegen die bij controle de 

meetbrief niet kunnen voorleggen worden uitgesloten van deelname. Boten die niet meedoen aan een wedstrijd, 

hoeven niet van een meetbrief te zijn voorzien. Verdere info kan je verkrijgen op de website van de Koninklijke 

Nederlandse Roeibond. 

18/08/2013 Afvaart Hoge Maas Wépion RSCSM 

28/08/2013 Rallye du Canal du Midi Toulouse, FRA 

7/09/2013 Descente du Cher à l'aviron Larçay, FRA 

14 - 15/09/2013 Belgische kust Knokke - De Panne Knokke C-Row 

25 - 29/09/2013 Moezeltoertocht Moezel, DUI 

5/10/2013 Blauwwitte Toertocht Gent KRSG 

6/10/2013 Traversée de Paris et des Hauts-de-Seine Parijs, FRA 

12/10/2013 VRL toertocht Limburg VRL 

10/11/2013 Plassendale Toertocht Oostende KRNSO 

10 - 11/11/2013 Boucle du Vidourle Camargue Camargue, FRA 
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Deelname Ronny De Cocker marathon Parijs         

Ronny De Cocker, voorzitter van roeiclub VVR, heeft op zondag 7 april deelgenomen aan de marathon in Parijs. Hij 

liep de 42.195 km in een uitstekende tijd van 02u45,26. Van de 40.108 deelnemers behaalde hij een 234
e
 plaats. Hij 

nam deel in de categorie veteranen, waar hij 65
e
 op 10.623 deelnemers eindigde. Proficiat met dit mooie resultaat! 

Tussentijden: 5km – 00u19,15 / 15km – 00u58,30 / 20km – 01u17,47 / 25km – 01u36,56 / 30km – 01u56,25 / 35km – 

02u16,04 / 40km – 02u36,18. 

 

Ganze Regatta Goes             

De VVR heeft op 3 maart deelgenomen met 5 ploegen aan de Ganze Regatta. Ze hebben 3 eerste plaatsen behaald in 

2x, C3x en 4x+, een tweede plaats en een derde plaats in C4x+. Bovendien heeft de 2x van VVR de snelste tijd geroeid 

van alle deelnemers (sneller dan de achtriemen): 16.47.18! Dezelfde dubbel heeft nog steeds het baanrecord, 

gevestigd vorig jaar 15.41. Sinds 2009 houdt het baanrecord in MIX C4X+ van VVR nog altijd stand 19.02. 

 

PROMOTIE VAN DE ROEISPORT 

 

C-Row zal de Blankenbergse Scute over 200m slepen        

De mannen van roeiclub C-Row gaan opnieuw een uitdaging tegemoet: op 

vrijdag 10 mei tijdens de Blankenbergse Havenfeesten zullen zij rond 10u 

met hun roeiboot de Blankenbergse Scute Sint-Pieter (zie foto) proberen 

slepen over 200m. De Blankenbergse Scute is een traditionele schuit waar er 

garnalen mee gevangen worden. Het schip weegt 30 ton, is 13m lang en 5m 

breed. C-Row zal deze uitdaging aangaan met hun roeiboot waarmee ze het 

kanaal zullen overvaren. Er is ook een prijsvraag aan verbonden: ‘hoe lang zal 

C-Row er over doen om de Blankenbergse Scute over 200m te slepen’? De 

winnaar krijgt een plaats op de bijboot tijdens de grote oversteek. We laten 

nog weten op welke manier je kan deelnemen (wellicht via formulieren). Kom dit spektakel bewonderen aan de 

Havengeul in Blankenberge! Studio Brussel zal ook aanwezig zijn.  

 

Studentenregatta Hasselt            

 

 

 

 

 

 
 

Op woensdag 8 mei 2013 vindt de 10
e
 editie van de Hasselt Studenten Regatta plaats. Het geheel concentreert zich op 

de Tuikabelbrug in Godsheide waar het regattadorp zal opgebouwd worden. Zoals elk jaar wordt er ook veel aandacht 

besteed aan de randanimatie (drank- en eetstandjes, dj-sets, optredens, …). Om 15u wordt het startschot van het 

evenement gegeven, om 17u is er een vlottenrace tussen de studentenverenigingen, om 17u15 zijn er races voor 1 en 

2 zitters en om 18u roeien de 8-en van de verschillende hogescholen en universiteit tegen elkaar. Je kan het 

volledige programma terugvinden op http://www.foxeva.be/programma-8-mei/.  
 

Op zondag 21 april vonden de voorwedstrijden plaats om uit te maken wie in welke baan zal starten. De 4 roeiteams 

trokken in een soort poulesysteem spurtjes van 500m tegen elkaar. Iedere ploeg roeide 3 wedstrijden, d.w.z. dat ze 

onderling al een eerste keer tegen elkaar uitkwamen en zo al een duidelijk beeld kregen van de tegenstand. Het 

roeiteam van de KHLim kwam als beste uit de qualifiers en mocht als eerste een baan kiezen. Zij kozen voor baan 2. 

Volgens kapitein Hannah Cuypers kreeg die roeibaan de voorkeur omdat er minder golfslag is. Het team dat de 

Velocitas bemant (PHL) zal in baan 3 roeien, de studenten van de XIOS verwachten hun supporters aan baan 1 (zijde 

Diepenbeek) en UHasselt tenslotte, roeit in baan 4. 



Nieuwsbrief VRL – april 2013 Neem een kijkje op onze website: www.vlaamse-roeiliga.be 

Met steun van:  

 

Dé Watersportdag en StuBru           

Zeven Vlaamse roeiclubs (ARV-BTR-TRT-KRCG-KRSG-KRNSO-RARC/KAWV) 

zetten hun deuren op zaterdag 18 en/of zondag 19 mei open voor iedereen 

die graag eens van het roeien wil proeven. De promotiecampagne die Bloso 

samen met de watersportfederaties opgestart heeft, draait op volle toeren. 

Via de krant De Zondag, via Brightfish (kinepolis) tijdens de 2
de

 week van de 

paasvakantie, MNM en Radio 2 (2 weken op voorhand spots ad random) en 

StuBru wordt Dé Watersportdag en dus ook alle deelnemende clubs in de 

spotlights gezet. Samen met Bloso werd er een ganse ‘zadelhoescampagne’ 

opgezet waarin tijdens de week van 22 april 2013 over heel Vlaanderen zadelhoesjes ter promotie van Dé 

Watersportdag werden verdeeld. De Vlaamse Roeiliga ging samen met de Vyf reclame gaan maken in Oost-

Vlaanderen.  

 

Tijdens Dé Watersportdag op zaterdag 18 mei  organiseert StuBru drie live uitzendingen 

(Paalse Plas – Duinbergen Lake Side – Antwerpen Galgeweel). Er zullen verschillende clubs 

gecontacteerd worden om het programma ‘De vereniging’ op te luisteren met hun eigen 

topnummers. Vandaar dat VRL een warme oproep doet naar alle clubs om zich op te geven 

voor Dé Vereniging. Dit kan via de website van StuBru 

http://www.stubru.be/programmas/devereniging. Stel jullie playlist samen en kom met 

jullie club op de radio!!! Voor meer info kan je terecht op Facebook en de website 

www.watersportdag.be. 

 

WETGEVING  

 

2013: een belangrijk jaar voor het gemeentelijk sportclubbeleid       

Als sportclub is een goede link met het lokaal sportbeleid en de gemeentelijke of stedelijke sportdienst heel erg 

belangrijk. Via de gemeente kun je als club subsidies ontvangen, gebruik maken van sportinfrastructuur, bijscholing 

volgen en/of inschrijvingsgeld voor trainerscursussen terugbetaald krijgen. Maar je kan op gemeentelijk vlak ook je 

steentje bijdragen, door bijvoorbeeld deel uit te maken van de lokale sportraad of samen met de sportdienst 

promotionele acties te ondernemen. Als sportclub is het belangrijk om te weten dat de gemeentelijke sportdienst 

vanaf 2014 volgens een nieuwe regelgeving zal moeten werken. Dat betekent dat de sportdiensten momenteel hun 

nieuw beleid aan het voorbereiden of opmaken zijn. Zo zal men nieuwe doelstellingen en acties op poten zetten, om 

vanaf januari 2014 uit te voeren. Bepaalde gemeenten zullen hun subsidiereglementen wijzigen, of de sportraad 

opnieuw samenstellen. Als sportclub roepen we je op om je goed te informeren over deze wijzigingen. En indien 

mogelijk er actief aan mee te werken. Veel succes! 

 

Nieuwe brochure Dynamo Project "Fiscale behandeling van inkomsten uit sportactiviteiten"    

In een sportclub zetten heel wat personen zich in voor een vlotte werking: 

trainers, sporters, medewerkers, scheidsrechters,… Sommigen ontvangen een 

vergoeding voor hun inzet. Wie zich als vrijwilliger inzet, ontvangt soms een 

onkostenvergoeding. Daarnaast kunnen ook prestatievergoedingen betaald 

worden aan verschillende betrokkenen. Afhankelijk van de aard en de grootorde 

van de vergoedingen, moeten ze op een bepaalde manier fiscaal behandeld 

worden. Omdat rond dit thema heel wat vragen rijzen en de antwoorden niet 

altijd eenvoudig zijn, brengt het Dynamo Project een samenvattende brochure 

uit. De brochure geeft een grondige toelichting bij het correct vervullen van 

fiscale formaliteiten wanneer vergoedingen uitgekeerd worden in de sportclub. Zo kan elke betrokkene zich met een 

gerust gemoed inzetten voor zijn sportclub. Je kan de brochure bestellen via www.dynamoproject.be.  
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Wist je dat …             

je in mei en juni voorschotten moet betalen indien je als sportclub btw-aangiftes per kwartaal indient en je btw 

verschuldigd bent aan de staat naar aanleiding van je eerste kwartaalaangifte? Dat voorschot is gelijk aan één derde 

van de verschuldigde btw van het vorige kwartaal, in dit geval het eerste kwartaal van 2013. Je kan dit bedrag 

terugvinden in rooster 71 van je btw-aangifte. Als je terug te vorderen btw hebt (rooster 72 is ingevuld), zijn er geen 

voorschotten verschuldigd in mei en juni. 

 

VARIA  

 

Applicatie voor stroke coaches op je smartphone         

Via de volgende links kan je de applicatie installeren:  

Rowing calculator v 1.5 (http://market.android.com/search?q=pname:com.kona.paulslaw) 

Stroke Counter v 1.1 (http://market.android.com/search?q=pname:com.apps.strokeCounter) 

Rowing Rating and Ratio Watch v 0.1.0(http://market.android.com/search?q=pname:uk.co.drdv.RowingRatingAndRatioWatch) 

Talos Rowing v 0.9.6.214 (http://market.android.com/search?q=pname:org.nargila.robostroke.android.app) 

And/Oar Beta v 1.2.5 (http://market.android.com/search?q=pname:com.carolinarower.android.accelerometer) 

RowCoachPro v 1.2 (http://market.android.com/search?q=pname:com.rowcoachpro) 

BoatCoach v 1.11 (http://market.android.com/search?q=pname:com.eiref.boatcoach) 

 

Stel je sportclub kandidaat voor de Prijs voor het Vrijwilligerswerk 2013      

Heeft jouw sportclub een uitmuntende vrijwilligerswerking? Stel dan je sportclub kandidaat voor de Prijs voor het 

Vrijwilligerswerk 2013. Dit kan nog tot en met 5 mei 2013. De laureaat krijgt een kunstwerk en geldprijs (2.500 euro) 

uit handen van minister-president Kris Peeters. De vrijwillige inzet van duizenden mensen is van groot maatschappelijk 

belang. Het is niet louter een "extraatje", maar vaak de essentiële schakel in de uitwerking van een succesvol verhaal. 

De jury nomineert tien verenigingen of projecten. Noteer ook alvast de prijsuitreiking op 19 juni in Brussel in je 

agenda. Je vindt alle info op http://www.prijsvrijwilligerswerk.be/home-pvhvw 

 

Sportfotograaf in één dag           

Sport is spanning, actie, kracht, emotie en nog veel meer. Hoe breng je dat allemaal in beeld? Op zondag 26 mei (10u-

17u) kan je in het Sportimonium (Hofstade) terecht voor een opleidingsdag sportfotografie. Topsportfotograaf Nico 

Vereecken geeft je tips om met jouw camera, hoe eenvoudig ook, straffe foto's van sporters te maken. De deelnemers 

worden de hele dag lang in een stevig sportbad ondergedompeld. Inschrijven kan via sport@beeldexpressie.be of 03 

289 12 06 en kost 15€. Opgelet, het aantal plaatsen is beperkt! Snel inschrijven is dus de boodschap (kan nog tot en 

met 20 mei). 

 

Het Dynamo Project daagt je sportclub uit tijdens Kortrijk Loopt op 20 mei 2013     

Op Pinkstermaandag 20 mei 2013 – tijdens Kortrijk Loopt – lanceert het 

Dynamo Project de eerste editie van de Dynamo Challenge! Vier teams van 

telkens vier personen (minimumleeftijd 18 jaar) worden uitgedaagd om een 

Dynamo-bal (2,5 m diameter!) over een afstand van 4,7 km te verplaatsen. 

Het team dat als eerste de bal over de eindmeet rolt wint een aankoopbon 

van Decathlon ter waarde van 150 euro. De Challenge start om 12u op de 

Sportcampus Lange Munte - na de start van de Think-Pink Ladies - met 

aankomst op de Grote Markt in Kortrijk. Stel je ten laatste op vrijdag 10 mei 

2013 kandidaat via info@dynamoproject.be en vermeld daarbij de naam van 

je team, de namen van de vier teamleden plus de contactgegevens van de 

teamverantwoordelijke. Deelname is gratis en alle lopers ontvangen een t-shirt. Maandag 13 mei worden de namen 

van de deelnemende clubs op www.dynamoproject.be en per mail bekendgemaakt. 


