
Bezoek ook de facebookpagina 

van de VRL voor meer foto’s! 

Op 30/04/2015 organiseerde 

de Vlaamse Roeiliga in samen-

werking met de Oost-Vlaamse 

Roeiliga (KRCG, KRSG, GRS, 

VVR) de 1e Vlaamse Studenten 

Regatta. 

In mooi weer kwamen negen 

voltallige studententeams aan 

de start. In de poules waren er 

overwinningen voor HoGent-

UGent, Laga uit Nederland en 

een samengestelde boot van 

Antwerpen, die samen de A-

finale uitmaakten. In de B-finale 

namen de studenten van Vives-

Odyssee-UGent, UGent en 

Artevelde-UGent het tegen el-

kaar op. De C-Finale werd ge-

roeid door de studenten van 

PXL, UHasselt en UCLL. In een 

spannende finale won uiteinde-

lijk de combinatie HoGent-

UGent met volgende roeiers: De 

Witte M., Van Belleghem H., 

Besard M., Lambrechts J., Van 

Durme D., Avoux M., Artois F., 

Van de Vijver A. en cox: De Bus-

scher E. 

Een leuk initiatief dat volgend 

jaar hopelijk opnieuw herhaald 

wordt. 

COMPETITIE 

1e Vlaamse Studentenregatta - 30 april 

BK Korte Boten - 25 en 26 april  

In het weekend van 25 en 26 

april vond op het roeiwater van 

Hazewinkel het Belgisch Kampi-

oenschap Korte Boottypes 

plaats. De Gentse clubs KRSG 

en GRS waren het meest suc-

cesvol. KRSGKRSGKRSGKRSG ging naar huis 

met 6 gouden medailles, GRSGRSGRSGRS 

met 5. De Antwerpse roeiclub 

TRT HazewinkelTRT HazewinkelTRT HazewinkelTRT Hazewinkel kon 4 gouden 

plakken veroveren. Onze beste 

Belgische skiffeur Hannes Hannes Hannes Hannes 

ObrenoObrenoObrenoObreno moest jammer genoeg 

forfait geven wegens een bles-

sure. De categorie M1x werd dit 

jaar gewonnen door Oostende-

naar Bram DuboisBram DuboisBram DuboisBram Dubois. Hij won met 

twee seconden voorsprong op 

Gilles PoysatGilles PoysatGilles PoysatGilles Poysat (RCAE). In de cate-

gorie W1x had wereldkampioe-

ne Eveline PelemanEveline PelemanEveline PelemanEveline Peleman weinig  

tegenstand na forfait van An-An-An-An-

nick De Deckernick De Deckernick De Deckernick De Decker. Peleman won 

de race tegen de Brusselse 

EgertonEgertonEgertonEgerton----WarburtonWarburtonWarburtonWarburton. In de lichte 

categorie was het een spannen-

de race tussen Gentenaar Tim Tim Tim Tim 

BrysBrysBrysBrys en Bruggeling Niels Van Niels Van Niels Van Niels Van 

ZandwegheZandwegheZandwegheZandweghe. Uiteindelijk won 

Tim Brys de wedstrijd met 3 

seconden voorsprong op Van 

Zandweghe. Bij de lichte dames 

was de opdracht iets eenvoudi-

ger voor Evi GeentjensEvi GeentjensEvi GeentjensEvi Geentjens van TRT. 

Zij won met 15 seconden voor-

sprong op de Gentse Karijn Karijn Karijn Karijn 

CattrijsseCattrijsseCattrijsseCattrijsse. De categorie JW 1x 

werd overtuigend gewonnen 

door de Brusselse Rachel Wil-Rachel Wil-Rachel Wil-Rachel Wil-

laumezlaumezlaumezlaumez (UNB). Ilse Vandenhou-Ilse Vandenhou-Ilse Vandenhou-Ilse Vandenhou-

weeleweeleweeleweele (KRNSO) werd tweede.  

Bij de junior jongens was het 

hard tegen onzacht. Dit keer 

was het Tom De BorgerTom De BorgerTom De BorgerTom De Borger (TRT) 

die als eerste over de eindmeet 

kwam. Ruben ClaeysRuben ClaeysRuben ClaeysRuben Claeys (KRSG) 

volgde enkele honderdsten van 

een seconde later. Willaumez 

en Claeys, de winnaars van de 

time trials, mogen binnen 2 

weken de Belgische kleuren 

gaan verdedigen op de Interna-

tionale juniorenregatta in Mün-

chen.  

Met een deelname van 452 

boten, voortbewogen door 339 

roeiers en roeisters, in 22 fina-

les boekten de organisatoren 

alvast een deelnamerecord.  

Proficiat aan alle laureaten!  
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Kalender 05/15 

• 8888----10/05/201510/05/201510/05/201510/05/2015 

Wold Cup I (Bled) 

• 9999----10/05/201510/05/201510/05/201510/05/2015 

Internationale regat-

ta (KRSG) 

• 9999----10/05/201510/05/201510/05/201510/05/2015 

Internationale regat-

ta (München) 

• 9999----10/05/201510/05/201510/05/201510/05/2015 

Dé Watersportdag 

• 13/05/201513/05/201513/05/201513/05/2015 

Studentenregatta 

Hasselt 

• 14/05/201514/05/201514/05/201514/05/2015 

Regatta Maubray

(RCNT) 

• 16/05/201516/05/201516/05/201516/05/2015 

Jeugdtriathlon (GRS) 

• 17/05/201517/05/201517/05/201517/05/2015 

Royal Rowing Relay 

(RSNB) 

• 18/05/201518/05/201518/05/201518/05/2015 

Raad van Bestuur 

VRL 

• 23232323----24/05/201524/05/201524/05/201524/05/2015 

EK Junioren (Racice) 

• 25/05/201525/05/201525/05/201525/05/2015 

Int. Handicap van de 

Maas (RSNM) 

• 29292929----31/05/201531/05/201531/05/201531/05/2015 

Europees Kampi-

oenschap (Poznan) 

• 31/05/201531/05/201531/05/201531/05/2015 

Bouclé de Liège 

(UNL)  



In het weekend van 18-19 

april vonden de time trials 

plaats in Hazewinkel. Deze 

trials zijn een organisatie van 

de Vlaamse Roeiliga en  fun-

geren als nationale selectie-

testen in functie van het vor-

men van het Belgisch Natio-

naal Team. Er waren 4 catego-

rieën (M-W-JM-JW) en de roei-

ers dienden in skiff of 2- aan 

de start te verschijnen. In het 

totaal waren er 45 deelne-

mers. Headcoach Dominique 

Basset werkte een progressie-

systeem uit met een race  

tegen de tijd, voorwedstrijden 

en finales. De categorie JW1x 

werd gewonnen door Rachel Rachel Rachel Rachel 

WillaumezWillaumezWillaumezWillaumez (UNB) in 08.15.32. 

Chloé ZulkeChloé ZulkeChloé ZulkeChloé Zulke (ARV) kwam 22 

seconden later over de eind-

meet als tweede. De categorie 

JM 1x werd gewonnen door 

Ruben ClaeysRuben ClaeysRuben ClaeysRuben Claeys (KRSG) in 

07.27.29. Tom De BorgerTom De BorgerTom De BorgerTom De Borger van 

TRT werd tweede.  Eveline Eveline Eveline Eveline 

PelemanPelemanPelemanPeleman was op zaterdag de 

sterkste skiffeuze bij de da-

mes. Op zondag gaf ze forfait 

om medische redenen en won 

Annick De DeckerAnnick De DeckerAnnick De DeckerAnnick De Decker. Bij de   

heren namen Bram DuboisBram DuboisBram DuboisBram Dubois 

(KRNSO) en Gilles PoysatGilles PoysatGilles PoysatGilles Poysat 

(RCAE) deel in M2-. Ze finish-

ten in 06.55.98. Ook Hannes 

Obreno gaf forfait om medi-

sche redenen. Tim BrysTim BrysTim BrysTim Brys     

ontpopte zich als sterkste 

skiffeur. Hij won in 07.23.15. 

Enkele honderdsten van een 

seconde later finishte Niels Niels Niels Niels 

Van ZandwegheVan ZandwegheVan ZandwegheVan Zandweghe als tweede. 

De Belgische roeiers en roei-

sters zetten enkele mooie 

prestaties neer. Bij de meisjes 

18 jaar won de Brusselse 

Rachel WillaumezRachel WillaumezRachel WillaumezRachel Willaumez (UNB) in 

08.20,78. De Duitse Laura Laura Laura Laura 

Kampmann Kampmann Kampmann Kampmann finishte als twee-

de en de Brugse Olivia Ghey-Olivia Ghey-Olivia Ghey-Olivia Ghey-

sen sen sen sen (BTR) werd derde in 

08.38.15. Ilse Vandenhou-Ilse Vandenhou-Ilse Vandenhou-Ilse Vandenhou-

weele weele weele weele (KRNSO) en Axelle Axelle Axelle Axelle 

Boels Boels Boels Boels (KRSG) werden respec-

tievelijk vierde en vijfde. Bij de 

jongens 18 jaar won de     

Nederlander Bram Schwarz Bram Schwarz Bram Schwarz Bram Schwarz in 

07.30,78. Ruben Claeys Ruben Claeys Ruben Claeys Ruben Claeys 

(KRSG) werd tweede in 

07.38,02. TomTomTomTom De Borger De Borger De Borger De Borger 

finishte 17 honderdsten van 

een seconde later in 

07.38,19. Marlon Colpaert Marlon Colpaert Marlon Colpaert Marlon Colpaert 

(KRNSO) werd knap zesde.   

In het weekend van 11 en 12 

april vond op de Gentse Wa-

tersportbaan de voorjaarsre-

gatta van de Gentse Roei- en 

Sportvereniging plaats. Het 

werd een topeditie voor de 

Gentse club, die dit jaar 50 

kaarsjes mag uitblazen, met 

een recordopkomst van 1.220 

roeiers in 1.182 boten. Dit 

betekent dat de GRS 400 

roeiers meer dan vorig jaar 

mocht verwelkomen. Ook de 

weersomstandigheden maak-

ten een progressie in positieve 

lijn. Op zaterdag waren er nog 

enkele regenbuien en heel 

wat wind, op zondag was het 

prachtig weer. Met enkele 

wereldtoppers van formaat 

kon deze 38 editie niet meer 

stuk. 

Bij de dames skiff kreeg An-An-An-An-

nick De Decker nick De Decker nick De Decker nick De Decker (GRS) op   

zondag een tegenstandster 

van formaat tegenover zich: 

de Wit-Russische Ekatarina Ekatarina Ekatarina Ekatarina 

KarstenKarstenKarstenKarsten, goed voor drie     

gouden Olympische medailles 

en zes wereldtitels. Op zater-

dag werd De Decker vierde, op 

zondag knap derde.  

Bij de heren skiff mocht Han-Han-Han-Han-

nes Obreno nes Obreno nes Obreno nes Obreno (BTR) de uitdaging 

opnieuw aangaan met de 

Nederlander Roel BraasRoel BraasRoel BraasRoel Braas. Net 

zoals op het WK 2014 was 

Obreno de sterkste. Hij finish-

te in 07.07,55, 10 seconden 

voor Braas. Thuisroeier Han-Han-Han-Han-

nes De Reunes De Reunes De Reunes De Reu (GRS) werd knap 

vierde.  

In de categorie LM1x kreeg 

VRL Time Trials - 18 en 19 april 

Internationale Regatta GRS - 11 en 12 april 

Nationale testdag 11-14 jarigen - 18 april 

Ook talentdetectie en het opvol-

gen en begeleiden van jonge 

talenten in samenwerking met 

de clubs is een belangrijk    

objectief. De eerste evaluatie 

vond plaats op zaterdag 18 april 

van 13u-15u. Die dag werden er 

enkele fysieke testen afgeno-

men. De meest talentvolle 

roeiers en roeisters zullen 

uitgenodigd worden op een 

nationale stage in Hazewinkel 

eind augustus.  

Bedankt aan alle roeiers en 

roeisters voor hun deelname! 

De Koninklijke Belgische Roei-

bond organiseert in 2015 

enkele evaluatiemomenten 

voor haar populatie 11-14 

jarige roeiers. De doelstelling 

is om een exact beeld te   

hebben van het potentieel 

roeiers en roeisters in België. 
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VRL Time Trials  

GRS Regatta 

foto: Jo De Rammelaere 

Nationale testdag 



Bruggeling Niels Van Zand-Van Zand-Van Zand-Van Zand-

wegheweghewegheweghe (BTR) heel wat Duitse 

toppers voorgeschoteld. Hij 

werd achtste in 07.37,13 

maar was achteraf teleurge-

steld over zijn wedstrijd. In de 

categorie JM 18 werd een 

Belgische combinatie uitge-

test in functie van de internati-

onale wedstrijden dit seizoen. 

De combinatie bestond uit 

Cedric Defraigne Cedric Defraigne Cedric Defraigne Cedric Defraigne (KRCG), 

Brent De Bleser Brent De Bleser Brent De Bleser Brent De Bleser (TRT), Stijn Stijn Stijn Stijn 

Sterck Sterck Sterck Sterck (TRT), Matthias Rabaey Matthias Rabaey Matthias Rabaey Matthias Rabaey 

(KRB), Sander De Witte Sander De Witte Sander De Witte Sander De Witte (KRB), 

Bert Verkest Bert Verkest Bert Verkest Bert Verkest (KRB), Gaston Gaston Gaston Gaston 

Mercier Mercier Mercier Mercier (RCNT), Calvin   Go-Calvin   Go-Calvin   Go-Calvin   Go-

vaert vaert vaert vaert (UNB) en stuurman Ly-Ly-Ly-Ly-

sander Neussander Neussander Neussander Neus (KRNSO). De 

ploeg, gecoacht door Piet 

Graus, haalde de overwinning 

binnen in 06.06,42. 

de gezellige avond vol cultuur 

en amusement wordt afgeslo-

ten in het centrum van de 

stad. 

Eens de maan voldoende 

geblust en overnacht in een 

van de mooie hotels van Me-

chelen wacht de toertocht op 

zondagmorgen. De start wordt 

gegeven in de Kruidtuin, in het 

hartje van de stad. Via de Dijle 

die dwars door Mechelen 

vloeit wordt er koers gezet 

naar het Zennegat, waar het 

kanaal Leuven-Dijle wordt 

binnen gevaren. Het middag-

Op 6 en 7 juni 2015 6 en 7 juni 2015 6 en 7 juni 2015 6 en 7 juni 2015 gaat het 

recreantenweekend van de 

Vlaamse Roeiliga door. Op 

zaterdagzaterdagzaterdagzaterdag zijn er techniektrai-techniektrai-techniektrai-techniektrai-

ningenningenningenningen voor recreanten in 

HazewinkelHazewinkelHazewinkelHazewinkel, op zondagzondagzondagzondag de 

toertochttoertochttoertochttoertocht in en door Me-Me-Me-Me-

chelenchelenchelenchelen. 

Op zaterdagavond is er een 

bezoek aan het historisch 

centrum van Mechelen, ge-

volgd door een brouwerijbe-

zoek in de brouwerij Het An-

ker. In dezelfde brouwerij kan 

de ganse groep aanschuiven 

voor het aansluitende diner en 

maal in restaurant La Terrazza 

zorgt ervoor dat alle deelne-

mers zonder problemen het 

einde van de 19 km lange 

tocht kunnen halen. Eindigen 

doen we in Hofstade aan het 

Stamkroegske, omkleden in 

het Bloso domein. 

Inschrijven en info via Inschrijven en info via Inschrijven en info via Inschrijven en info via 

b r and . b r e yn e@v laamse -

roeiliga.be.  

Wees er snel bij, want onder 

andere de plaatsen voor het 

diner op zaterdagavond zijn 

gelimiteerd. 

Vervolg Internationale Regatta GRS  

RECREATIE 
Toertocht en recreantendag - 6 en 7 juni 

Memorial Paolo d’ Ajola Piediluco - 10-12 april 

eerste in 06.32.46. Aangezien 

enkel de eerste drie ploegen 

zich plaatsen voor de A-finales 

en er in Piediluco geen B-

finales geroeid werden, bete-

kende dit geen finale voor 

Bram en Gilles op zaterdag. 

Nochtans mogen ze niet onte-

vreden terugblikken op hun 

wedstrijd aangezien ze op 

slechts 10 seconden van de 

winnaar finishten. Op zaterdag 

eindigden Bram en Gilles als 

vijfde op vijf ploegen in hun 

heat met een tijd van 

06.40.85, slechts 6 seconden 

van de winnaar Griekenland. 

Jammer genoeg werden ze in 

baan 7 gelegd waardoor ze 

met een lege baan naast hen 

moesten roeien. De Griekse 

heren, 6e op het WK 2014 in 

M4- en Vice-Europees Kampi-

oen, finishten in 06.34.61. 

Opnieuw geen A of B finale 

voor de Belgen. De ploeg 

moet nog progressie maken 

de komende weken maar 

gezien het beperkte tijdsver-

schil met hun tegenstanders 

hebben ze het zeker niet 

slecht gedaan op deze eerste 

internationale test.  

Tijdens het weekend van 10-

12 april hebben Bram DuboisBram DuboisBram DuboisBram Dubois 

(KRNSO) en Gilles PoysatGilles PoysatGilles PoysatGilles Poysat 

(RCAE) deel genomen aan de 

Memorial Paolo d’Aloja op het 

Italiaanse Lago di Piediluco. 

Ze roeiden in het boottype  

M2-, een nieuwe formatie en 

een eerste grote test in het 

internationale competitieveld. 

Er namen 14 ploegen in het 

totaal deel in dit boottype. Op 

vrijdag eindigden ze als vijfde 

op zes ploegen in hun heat 

met een tijd van 06.42.84. De 

Italiaanse twee zonder, 7e op 

het WK 2014, finishten als 
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Piediluco 

 

Schrijf je snel Schrijf je snel Schrijf je snel Schrijf je snel 

in in in in     

voor onze voor onze voor onze voor onze 

recreantendag recreantendag recreantendag recreantendag 

en toertocht en toertocht en toertocht en toertocht     

op 6 en 7 juniop 6 en 7 juniop 6 en 7 juniop 6 en 7 juni    



05/05/2015  Hamstringblessures: onvermijdelijk of toch niet? Oud-Heverlee 

06/05/2015 Polarized training als methodiek voor het opbouwen Hasselt 

  van de aerobe uithouding 

07/05/2015 Houdingstraining: werken aan de basis!  Willebroek 

30/05/2015 Houdingstraining: werken aan de basis!  Genk 

09/06/2015 Sport met grenzen - Omgaan met lichamelijk en Willebroek 

  Seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport 

09/06/2015 De uitdagingen van een coach binnen een team Hasselt 

11/06/2015 Relaxatietechnieken als tool voor stressmanagement Hasselt 

11/06/2015 Coachen op maat van je sporters - deel 1  Waregem 

stuur dan je meest sportieve, 

origineelste, grappigste of 

mooiste roeifilmpjeroeifilmpjeroeifilmpjeroeifilmpje, door naar 

onze facebookpagina en mis-

schien ga jij deze zomer wa-

tersporten op onze kosten ! 

Het wedstrijdreglement voor 

Maak kans op 250 euro aan 

water(sport)prijzen. Vorig jaar 

hebben we al een eerste op-

roep gedaan naar creatief 

talent, dit jaar opnieuw! Bruis 

je niet alleen van de roeisport 

maar ben je ook nog creatief, 

het inzenden van een filmpje 

vind je hier: 

https://www.bloso.be/
sportpromotie/
ActiesEvenementen/
Iedereen/Watersportdag/
Pages/Wedstrijdfilmpje.aspx 

OPLEIDING EN BIJSCHOLING 

Creatief met roeisport 

PROMOTIE VAN DE ROEISPORT 
Inschrijven Dé Vereniging van Studio Brussel 

Iedere club kan zich opgeven 

voor Dé Vereniging.    Dit kan via 

de website van StuBru    http://

s t u b r u . b e / d o e m e e /

devereniging0.        

Stel jullie playlist samen en 

kom met jullie club op de ra-

dio voor of tijdens Dé Water-

sportdag! 

Naar aanloop van Dé Water-

sportdag zou het leuk zijn 

moest je met jullie roeivereni-

ging ook op StuBru kunnen 

komen met bv Dé Vereniging! 
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VTS  
Plus 

kalender 

De selectie van de winnaars 

zal eind mei gebeuren op  

basis van de meest originele – 

mooiste foto.  

De clubs die eind mei niet 

winnen, nemen in oktober 

2015 automatisch deel aan 

de 'normale' Goed Bezig-

Roeiclubs die deelnemen aan 

de Goed Bezig-actie en 1 of 

meerdere foto’s (met de Goed 

Bezig-kader) insturen, maken 

kans op 1 van de 4 extra op 1 van de 4 extra op 1 van de 4 extra op 1 van de 4 extra 

waardebonnenwaardebonnenwaardebonnenwaardebonnen die worden 

uitgereikt door de organisatie 

van Dé Watersportdag.  

fotowedstrijd en maken zo 

kans op 1 van de 40 materi-1 van de 40 materi-1 van de 40 materi-1 van de 40 materi-

aalchequesaalchequesaalchequesaalcheques ter waarde van € 

250.  

Enkel foto’s die ingestuurd 

worden via de website van 

"Goed Bezig" komen in aan-

merking voor de wedstrijd! 

Roeiclubs zijn GOED BEZIG 

De Standaard Magazine pakte begin april uit met een luxenummer op groot formaat. Ook foto-

graaf Athos Burez en styliste Marieke De Pauw werkten mee aan het 120 pagina’s tellende maga-

zine, voor een modeshoot met thema roeisport.  

Klik hier om enkele foto’s te bekijken: http://www.standaard.be/cnt/dmf20150403_01613532  

Fotoshoot in KR Brugge 

Fotoshoot KR Brugge 



Georges 

Lambert, 

ere-

voorzitter 

van de Ko-

ninklijke 

Belgische 

Roeibond 

heeft een boek uitgebracht 

over de Belgische roeiers op 

de Olympische Spelen van 

Athene 1896 tot Londen 

2012. Geïnteresseerden 

kunnen dit boek bestellen 

via mail:  

lambert.gd@skynet.be.  

De prijs bedraagt 40 euro.  

De Vlaamse Roeiliga zal een gezamenlijke aankoop van Filippi boten centraliseren na het WK 

Masters te Hazewinkel (10-13 september). Hierbij een oproep aan de clubs om te laten weten wie 

er interesse heeft in de aankoop van één of meerdere roeiboten aan betere voorwaarden. Neem 

gerust contact op met de Vlaamse Roeiliga via info@vlaamse-roeiliga.be.  

mengd btw-belastingplichtige 

zal zijn, kan er op twee manie-

ren btw in aftrek genomen 

worden. Enerzijds volgens het 

algemeen verhoudingsgetal 

en anderzijds volgens het 

werkelijk gebruik. Bij de stan-

daard methode, het algemeen 

verhoudingsgetal, bereken je 

Een sportclub die een btw-

boekhouding voert moet ener-

zijds btw doorstorten op be-

paalde ontvangsten maar kan 

anderzijds van (correcte) fac-

turen in het aankoopjournaal 

ook btw in aftrek nemen. Aan-

gezien een sportclub in de 

praktijk in principe een ge-

een bepaald percentage op 

basis van het vorige kalender-

jaar. Hoe doe je dit? Zie 

http://

www.dynamoproject.be/

nieuws/faq-van-de-maand-hoe

-bereken-je-een-algemeen-

verhoudingsgetal?  

Gezamenlijke aankoop Filippi boten na WK 

Hoe bereken je een algemeen verhoudingsgetal? 

CLUBNIEUWS 
Marathon des Sables 

VVR voorzitter Ronny De Cocker heeft begin april deelgenomen aan de 30ste editie van de legen-

darische Marathon des Sables in de woestijn van Zuid-Marokko. Daar werd hij 153ste op 1.332 

deelnemers die aan de start kwamen. De VRL wil Ronny van harte feliciteren met deze fantasti-

sche prestatie!  
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Ronny De Cocker 

De VRL vraagt met aandrang aan de wedstrijdorganisatoren om de megafoons en chronometers 

tijdig binnen te brengen en het materiaal met respect te behandelen.  

Megafoons en chronometers VRL 

slotte opent je Windows ver-

kenner. Hetzelfde kan je ech-

ter (sneller) bereiken door de 

Windows-knop op je toetsen-

bord te gebruiken in combina-

tie met de letter "e". De ver-

kenner opent meteen. Ken je 

bovendien niemand die manu-

eel rechts bovenaan al zijn 

openstaande vensters gaat 

minimaliseren om zo uiteinde-

lijk op het bureaublad uit te 

komen? Die persoon zou even 

Waarschijnlijk herken je de 

knop op je toetsenbord wel, 

maar gebruik je hem ook ef-

fectief? Nochtans kan je er 

heel wat tijd mee uitsparen! 

Iedereen die met Windows 

werkt, kent volgende hande-

ling wel. Je pakt je muis, je 

gaat op zoek naar de Windows

-knop (bij de meeste mensen 

links onderaan op je scherm), 

je klikt erop om vervolgens op 

"Computer" te klikken en ten 

goed de Windows-knop in 

combinatie met de letter "d" 

kunnen gebruiken. Een kleine 

tijdswinst denk je waarschijn-

lijk? Mogelijk, maar boven-

staande twee simplistische 

voorbeeldjes zijn slechts een 

minieme fractie van mogelijke 

sneltoetsen die er bestaan. 

De Windows sneltoetsen al-

leen al zijn ontelbaar, neem 

bijvoorbeeld hier eens een 

kijkje.  

Heb je de Windows-knop op je toetsenbord  
reeds ontdekt? De Belgische 

roeiers op de 
Olympische Spelen 
(1896-2012) 
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Ronny De Cocker kon afgelopen weekend een cheque 

van 5000 euro overhandigen aan de stichting NEMA!  
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… er komend weekend heel veel roeiers actief zullen zijn op het water (WC I Bled, Internationale regatta KRSG, Internationale junior-

regatta München)? Wij wensen iedereen veel succes! 

… de antidopingregels ook op breedtesportersbreedtesportersbreedtesportersbreedtesporters van toepassing zijn? Alleen wie buiten elke vorm van organisatie sport (dus geen lid is 

van een club en nooit deelneemt aan sportevenementen, ongeacht of ze van recreatieve, demonstratieve of competitieve aard zijn) valt 

buiten toepassing van de antidopingregels.  

… als je om gezondheidsredenen een verboden stof moet innemen kan je een toestemming wegens therapeutische noodzaaktoestemming wegens therapeutische noodzaaktoestemming wegens therapeutische noodzaaktoestemming wegens therapeutische noodzaak (TTN) 

aanvragen. Enkel voor minderjarige breedtesporters is een doktersattest voldoende. Als meerderjarige breedtesporter heb je de keuze 

om een TTN proactief (voor gebruik) of retroactief (na gebruik) aan te vragen. Een doktersattest voor meerderjarige breedtesporters is 

dus niet voldoende.  

… een breedtesporter die schuldig wordt bevonden aan een dopingpraktijk, zal een uitsluiting van sportactiviteitenuitsluiting van sportactiviteitenuitsluiting van sportactiviteitenuitsluiting van sportactiviteiten (2-4 jaar) en een 

geldboetegeldboetegeldboetegeldboete (1.000-4.000 euro) opgelegd worden.  

Neem snel een kijkje op www.dopinglijn.be en check bij inname van een medicijn of dit een verboden stof bevat.  

Wist je dat? 

Bezoek ons op  

www.facebook.com/VlaamseRoeiliga 

Je kan Maxime Van Maldeghem helpen bij zijn thesis door volgende 

vragenlijst over sport celebrity endorsers in te vullen. Het neemt 

slechts 5 minuten in beslag en je kan hem er een groot plezier mee 

doen. Indien u op het einde van de vragenlijst uw e-mail adres achter-

laat maakt u kans op een fles champagne. Klik hier om de vragenlijst 

in te vullen: http://ghentmarketing.qualtrics.com/SE/?

SID=SV_eFjAvoIBMmIahN3 

Vragenlijst celebrity endorsers 

ALLERLEI 
Vissen 

Een Amerikaans roeiteam wist niet wat er gebeurde toen er plots 
honderden vissen uit het water opsprongen en de roeiers leken aan 
te vallen.  

Het roeiteam van de Washington University in St. Louis was een   

normale training aan het afronden toen plots de hel leek los te     

barsten. Honderden Aziatische karpers sprongen op uit het water, 

richting de studenten. Wanneer je de onderstaande video bekijkt, 

dan lijkt het op een goed georganiseerde aanval van de vissen. Niets 

is minder waar. De karpersoort staat erom bekend dat ze opspringen 

wanneer ze zich bedreigd voelen. Wellicht verschoot een karper iets 

te hard van de boot en dat deed ook de andere karpers schrikken. 

Neem snel een kijkje op volgende website om de spectaculaire    

beelden te zien: http://www.zita.be/nieuws/bizar/3797515_vissers-

vallen-roeiers-aan-video.html  


