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COMPETITIE 

 

Eerste Vlaamse Studenten Regatta 

Op 30/04/2015 strijden alle studenten roeiteams van België op de Watersportbaan in Gent voor de 

titel van beste roeiteam van Vlaanderen. Als je student bent aan een Vlaamse hoger 

onderwijsinstelling, aarzel dan

regatta via brand.breyne@vlaamse

randanimatie vind je op de website 

teams die in een poulesysteem 1 tegen 1 roeien over 250m om dan per 3 de finale plaatsen te 

verdelen. Een gloednieuw concept binnen de roeiwereld dat zijn eigen p

binnen de roeiwereld. 

We zijn ook nog altijd op zoek naar vrijwilligers

verantwoordelijke de roeiteams te begeleiden. Mensen die wensen deel uit te maken van de eerste organ

studentenregatta geven zich op via brand.breyne@vlaamse

http://studentenregatta.surveytalent.com/survey/vrijwilligers

Internationaal rivierenhoofd Seneffe 

Op zondag 22 maart vond het rivierenhoofd te Seneffe

roeier die een plaatsje in het nationaal team wil bemachtigen moest aantreden in skiff

Poysat namen deel in 2-M en wonnen in 22:28,83. 

de categorie 1xW. De categorie 1xJM werd gewonnen door 

tweede. Rachel Willaumez won in de categorie 1xJW. 

maar hadden geen tegenstand. De resultaten kunnen teruggevonden worden op de website van de Vlaamse Roeiliga. 

 

Pontonjongens en -meisjes time trials Vlaamse Roeiliga 

Tijdens het weekend van 18

Hazewinkel, de selectietesten voor het nationaal team. We zijn nog op zoek naar 

pontonjongens/meisjes

zaterdag is van 

een mailtje sturen naar 

 

 

 

Nationale testdag 11-14 jarigen  

De Koninklijke Belgische Roeibond organiseert in 2015 enkele evaluatie

haar populatie 11

potentieel roeiers en roeisters in België. Ook talentdetectie en het opvolgen en begeleiden 

van jonge talenten in samenwerking met de clubs is een be

evaluatie omvat enkele fysieke testen die afgenomen zullen worden op 

van 13u-15u

Inschrijven voor deze testen moet uiterlijk 31/03 op 

voornaam, geboortejaar, contactgegevens en contactgegevens ouders (e

Neem een kijkje op onze website: www.vlaamse
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strijden alle studenten roeiteams van België op de Watersportbaan in Gent voor de 

titel van beste roeiteam van Vlaanderen. Als je student bent aan een Vlaamse hoger 

onderwijsinstelling, aarzel dan niet om je nog in te schrijven om je school vertegenwoordigen op de 

brand.breyne@vlaamse-roeiliga.be. Alle informatie over de (sprint)wedstrijd en de 

randanimatie vind je op de website www.vlaamse-roeiliga.be. We verwachten 9 gemengde 8+ 

teams die in een poulesysteem 1 tegen 1 roeien over 250m om dan per 3 de finale plaatsen te 

verdelen. Een gloednieuw concept binnen de roeiwereld dat zijn eigen p

binnen de roeiwereld.  

vrijwilligers om te helpen in de bar, de opbouw en afbouw en om als team 

verantwoordelijke de roeiteams te begeleiden. Mensen die wensen deel uit te maken van de eerste organ

brand.breyne@vlaamse-roeiliga.be of via deze link: 

udentenregatta.surveytalent.com/survey/vrijwilligers-studentenregatta. 

       

maart vond het rivierenhoofd te Seneffe plaats, een langeafstandswedstrijd over 6 kilometer. Elke 

roeier die een plaatsje in het nationaal team wil bemachtigen moest aantreden in skiff of 2

M en wonnen in 22:28,83. Hannes Obreno won in de categorie 1xM. 

de categorie 1xW. De categorie 1xJM werd gewonnen door Ruben Claeys. Tom De Borger 

won in de categorie 1xJW. Marine Lewuillon en Jeanne Ghuysen

De resultaten kunnen teruggevonden worden op de website van de Vlaamse Roeiliga. 

meisjes time trials Vlaamse Roeiliga      

Tijdens het weekend van 18-19 april organiseert de Vlaamse Roeiliga de time trials in 

Hazewinkel, de selectietesten voor het nationaal team. We zijn nog op zoek naar 

pontonjongens/meisjes om de boten aan de start vast te houden. Het wedstrijdschema op 

van 10u-12u en 15u-17u en op zondag van 10u-12u. Geïnteresseerden mogen 

een mailtje sturen naar celine.pieters@vlaamse-roeiliga.be. 

      

De Koninklijke Belgische Roeibond organiseert in 2015 enkele evaluatie

haar populatie 11-14 jarige roeiers. De doelstelling is om een exact beeld te hebben van het 

potentieel roeiers en roeisters in België. Ook talentdetectie en het opvolgen en begeleiden 

van jonge talenten in samenwerking met de clubs is een belangrijk objectief. De eerste 

evaluatie omvat enkele fysieke testen die afgenomen zullen worden op 

15u. Doelgroep zijn roeiers en roeisters geboren in 2001, 2002, 2003 en 2004. 

Inschrijven voor deze testen moet uiterlijk 31/03 op celine.pieters@vlaamse-roeiliga.be met vermelding van naam, 

voornaam, geboortejaar, contactgegevens en contactgegevens ouders (e-mailadres en telnr). 

www.vlaamse-roeiliga.be 
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strijden alle studenten roeiteams van België op de Watersportbaan in Gent voor de 

titel van beste roeiteam van Vlaanderen. Als je student bent aan een Vlaamse hoger 

niet om je nog in te schrijven om je school vertegenwoordigen op de 

. Alle informatie over de (sprint)wedstrijd en de 

. We verwachten 9 gemengde 8+ 

teams die in een poulesysteem 1 tegen 1 roeien over 250m om dan per 3 de finale plaatsen te 

verdelen. Een gloednieuw concept binnen de roeiwereld dat zijn eigen plek wenst te veroveren 

om te helpen in de bar, de opbouw en afbouw en om als team 

verantwoordelijke de roeiteams te begeleiden. Mensen die wensen deel uit te maken van de eerste organisatie van de 

    

plaats, een langeafstandswedstrijd over 6 kilometer. Elke 

of 2-. Bram Dubois en Gilles 

1xM. Eveline Peleman won in 

 van TRT Hazewinkel werd 

Jeanne Ghuysen gingen aan de slag in 2-W 

De resultaten kunnen teruggevonden worden op de website van de Vlaamse Roeiliga.  

   

19 april organiseert de Vlaamse Roeiliga de time trials in 

Hazewinkel, de selectietesten voor het nationaal team. We zijn nog op zoek naar 

om de boten aan de start vast te houden. Het wedstrijdschema op 

12u. Geïnteresseerden mogen 

   

De Koninklijke Belgische Roeibond organiseert in 2015 enkele evaluatiemomenten voor 

14 jarige roeiers. De doelstelling is om een exact beeld te hebben van het 

potentieel roeiers en roeisters in België. Ook talentdetectie en het opvolgen en begeleiden 

langrijk objectief. De eerste 

evaluatie omvat enkele fysieke testen die afgenomen zullen worden op zaterdag 18 april 

. Doelgroep zijn roeiers en roeisters geboren in 2001, 2002, 2003 en 2004. 

met vermelding van naam, 

mailadres en telnr).  
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Ganze Regatta Goes    

Op 7 maart namen leden van VVR en The Oar deel aan de 11

tijdsrace over 4,3 km. De roeiers van VVR behaalden een 1

C4*, een 2
e
 plaats voor de HC4*, een 3

e

namen deel in diverse boottypes en behaalden enkele overwinningen! 

 

Herinnering: gebruik van Belgische kleuren

De laatste jaren zien wij meer en meer Belgisch

verschijnen bij roeiers en roeisters die in het préstadium zitten om een selectie te bekomen. Dit 

zorgt voor verwarring bij mensen binnen en buiten de (Belgische) roeiwereld. Hierdoor heeft de 

Koninklijke Belgische Roeibond beslist om enkel nog roeiers en roeisters toe te laten op 

binnenlandse én buitenlandse wedstrijden in Belgische kleuren die reeds 

op zak hebben.  

 

Vrijwilligers WK masters Hazewinkel - 

lijk event! Meer nieuws komt eraan. 

 

RECREATIE 

 

Nieuw Roeibrevet   

 

Vanaf deze zomer is voor organisatoren van initiaties en beginnende roeiers een nieuwe tool: een 

nieuw roeibrevet. Dit brevet bevat de verschillende stappen van de eerste kennismaking met de 

sport tot de eerste competitie of eerste toertocht. Dit document 

van alle leeftijden en met verschillende ambities. Aandacht gaat van techniek en materiaal tot 

veiligheid en gedrag.  

 

 

 

OPLEIDINGEN EN BIJSCHOLINGEN 

 

Bijscholing ‘Je sportclub en sociale media: bouw een community

vereniging’ 

Vandaag zijn zo goed als alle sportclubs en hun leden aanwezig en actief op minstens 

één sociaal platform: Facebook, Twitter, Swarm, Instagram... De voordelen zijn gekend: 

het bereiken van potentiële leden en 

opvolgen, je sponsorinkomsten beïnvloeden, … S

het interessantste onderdeel in de communicatiestrategie van je sportclub. Actief zijn 

op sociale media vergt natuurlijk wel i

Tijdens deze sessie verneem je hoe sociale media en vooral Facebook voor je sportclub een meerwaarde kunnen 

betekenen. Voor deze inleidende sessie heb je geen voorkennis van soc

 

De bijscholing vindt plaats op 21 april 2015

http://www.vyf.be/nl/seminarie-via-dynamo

 

  

Neem een kijkje op onze website: www.vlaamse

 

      

Op 7 maart namen leden van VVR en The Oar deel aan de 11
e
 Ganze Regatta in Goes (NL). De Ganze Regatta is 

tijdsrace over 4,3 km. De roeiers van VVR behaalden een 1
e
 plaats voor de vrouwen in DC4*, een 2

e
 plaats voor de H4* en een 6

e
 plaats voor de HC4+. Ook de roeiers van The Oar 

namen deel in diverse boottypes en behaalden enkele overwinningen!  

Herinnering: gebruik van Belgische kleuren      

De laatste jaren zien wij meer en meer Belgische kleuren (roeipakjes en riemen) op wedstrijden 

verschijnen bij roeiers en roeisters die in het préstadium zitten om een selectie te bekomen. Dit 

zorgt voor verwarring bij mensen binnen en buiten de (Belgische) roeiwereld. Hierdoor heeft de 

gische Roeibond beslist om enkel nog roeiers en roeisters toe te laten op 

binnenlandse én buitenlandse wedstrijden in Belgische kleuren die reeds 

 10-13 september 2015    

Van 10 tot 13 september staan de WK Masters te Hazewinkel 

wedstrijdkalender. Schrijf dus alvast deze data in jouw agenda! 

organisatieteam is reeds volop bezig met de voorbereidingen en 

vanaf nu komen de inschrijvingen komen. 

Opnieuw zal de VRL haar schouders steken onder

samen met het organisatiecomité zorgen voor voldoende

op de wedstrijddagen.  Zorg dat je erbij bent bij dit on

      

Vanaf deze zomer is voor organisatoren van initiaties en beginnende roeiers een nieuwe tool: een 

nieuw roeibrevet. Dit brevet bevat de verschillende stappen van de eerste kennismaking met de 

sport tot de eerste competitie of eerste toertocht. Dit document werd opgemaakt voor beginners 

van alle leeftijden en met verschillende ambities. Aandacht gaat van techniek en materiaal tot 

 

OPLEIDINGEN EN BIJSCHOLINGEN  

ijscholing ‘Je sportclub en sociale media: bouw een community

vereniging’ – 21/04   

andaag zijn zo goed als alle sportclubs en hun leden aanwezig en actief op minstens 

één sociaal platform: Facebook, Twitter, Swarm, Instagram... De voordelen zijn gekend: 

het bereiken van potentiële leden en vrijwilligers, informatie van andere organisaties 

opvolgen, je sponsorinkomsten beïnvloeden, … Sociale media vormen misschien wel 

het interessantste onderdeel in de communicatiestrategie van je sportclub. Actief zijn 

op sociale media vergt natuurlijk wel inspanningen van je sportclub, maar nog belangrijker is dat je het juist inzet. 

ijdens deze sessie verneem je hoe sociale media en vooral Facebook voor je sportclub een meerwaarde kunnen 

betekenen. Voor deze inleidende sessie heb je geen voorkennis van sociale media nodig. 

1 april 2015 van 19u-22u in het Huis van de Sport te Gent. Inschrijven kan via deze link: 

dynamo-project-472.htm  

www.vlaamse-roeiliga.be 

   

Ganze Regatta in Goes (NL). De Ganze Regatta is een 

plaats voor de vrouwen in DC4*, een 2
e
 plaats voor de mix 

Ook de roeiers van The Oar 

   

e kleuren (roeipakjes en riemen) op wedstrijden 

verschijnen bij roeiers en roeisters die in het préstadium zitten om een selectie te bekomen. Dit 

zorgt voor verwarring bij mensen binnen en buiten de (Belgische) roeiwereld. Hierdoor heeft de 

gische Roeibond beslist om enkel nog roeiers en roeisters toe te laten op 

binnenlandse én buitenlandse wedstrijden in Belgische kleuren die reeds een definitieve selectie 

    

WK Masters te Hazewinkel op de 

Schrijf dus alvast deze data in jouw agenda! Het 

reeds volop bezig met de voorbereidingen en 

zal de VRL haar schouders steken onder dit evenement en 

samen met het organisatiecomité zorgen voor voldoende vrijwilligers 

Zorg dat je erbij bent bij dit onvergete-

   

Vanaf deze zomer is voor organisatoren van initiaties en beginnende roeiers een nieuwe tool: een 

nieuw roeibrevet. Dit brevet bevat de verschillende stappen van de eerste kennismaking met de 

werd opgemaakt voor beginners 

van alle leeftijden en met verschillende ambities. Aandacht gaat van techniek en materiaal tot 

ijscholing ‘Je sportclub en sociale media: bouw een community op rond je 

andaag zijn zo goed als alle sportclubs en hun leden aanwezig en actief op minstens 

één sociaal platform: Facebook, Twitter, Swarm, Instagram... De voordelen zijn gekend: 

vrijwilligers, informatie van andere organisaties 

ociale media vormen misschien wel 

het interessantste onderdeel in de communicatiestrategie van je sportclub. Actief zijn 

nspanningen van je sportclub, maar nog belangrijker is dat je het juist inzet. 

ijdens deze sessie verneem je hoe sociale media en vooral Facebook voor je sportclub een meerwaarde kunnen 

Inschrijven kan via deze link: 
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Dag van de Trainer    

Op 13 december 2014 organiseerde de Vlaamse Trainersschool (VTS) de zesde editie van de 

rond de Topsporthal Vlaanderen te Gent. Net als tijdens de vorige edities 

Vlaanderen, zowel gediplomeerde als (nog) niet gediplomeerde trainers!

nabeschouwing op deze 6
e
 editie. Je kan het filmpje bekijken via de volgende link: 

https://www.youtube.com/watch?v=O3y7tH

 

VTS Plus Kalender    

 

23/04/2015 Het belang van leiders binnen

23/04/2015 Coachen op maat van je sporters 

30/04/2015 Coachen op maat van je sporters 

05/05/2015 Hamstringblessures: onvermijdelijk of toch niet?

06/05/2015 Polarized training als methodiek voor het opbouwen van de aerobe uithouding

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

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

 

PROMOTIE VAN DE ROEISPORT 

 

Inschrijven Dé Vereniging van Studio Brussel

Naar aanloop van Dé Watersportdag zou het leuk zijn 

kunnen komen met Dé Vereniging! Iedere club kan zich opgeven voor Dé Vereniging.

de website van StuBru

met jullie club op de radio vo

 

Creatief met roeisport   

Maak kans op 250 euro aan water(sport)prijzen. Vorig jaar hebben we al een eerste

talent, dit jaar opnieuw! Bruis je niet alleen van de roeisport maar ben je ook nog creatief, stuur dan je meest 

sportieve, origineelste, grappigste of mooiste 

zomer watersporten op onze kosten! 

Het wedstrijdreglement voor het inzenden van een filmpje vind je hier:

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

 

Roeiclubs zijn GOED BEZIG  

 

  

Neem een kijkje op onze website: www.vlaamse

 

      

organiseerde de Vlaamse Trainersschool (VTS) de zesde editie van de 

rond de Topsporthal Vlaanderen te Gent. Net als tijdens de vorige edities richtte VTS zich

Vlaanderen, zowel gediplomeerde als (nog) niet gediplomeerde trainers! VTS maakte een 

editie. Je kan het filmpje bekijken via de volgende link:  

https://www.youtube.com/watch?v=O3y7tH-YdbY  

      

Het belang van leiders binnen het team voor een optimaal teamfunctioneren  

Coachen op maat van je sporters - deel 1  

Coachen op maat van je sporters - deel 2  

Hamstringblessures: onvermijdelijk of toch niet?  

Polarized training als methodiek voor het opbouwen van de aerobe uithouding

Houdingstraining: werken aan de basis!  

Houdingstraining: werken aan de basis!  

 

Inschrijven Dé Vereniging van Studio Brussel      

Naar aanloop van Dé Watersportdag zou het leuk zijn mocht jullie roeivereniging ook op StuBru 

kunnen komen met Dé Vereniging! Iedere club kan zich opgeven voor Dé Vereniging.

de website van StuBru http://stubru.be/doemee/devereniging0. Stel jullie playlist samen en kom 

met jullie club op de radio voor of tijdens Dé Watersportdag! 

      

Maak kans op 250 euro aan water(sport)prijzen. Vorig jaar hebben we al een eerste oproep gedaan naar cre

Bruis je niet alleen van de roeisport maar ben je ook nog creatief, stuur dan je meest 

sportieve, origineelste, grappigste of mooiste roeifilmpje, door naar onze facebookpagina

Het wedstrijdreglement voor het inzenden van een filmpje vind je hier: 

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

      

Roeiclubs die deelnemen aan de Goed Bezig-actie en 1 of meerdere foto’s 

(met de Goed Bezig-kader) insturen, maken kans 

waardebonnen die worden uitgereikt door de organisatie van Dé 

Watersportdag. De selectie van de winnaars zal eind m

van de meest originele – mooiste foto. De clubs die eind mei niet winnen, 

nemen in oktober 2015 automatisch deel aan de 'normale' Goed Bezig

fotowedstrijd en maken zo kans op 1 van de 40 materiaalcheques

van € 250. Enkel foto’s die ingestuurd worden via de website van "

komen in aanmerking voor de wedstrijd!

http://sportclubszijngoedbezig.be/ 

www.vlaamse-roeiliga.be 

   

organiseerde de Vlaamse Trainersschool (VTS) de zesde editie van de Dag van de Trainer in en 

richtte VTS zich tot alle trainers in 

VTS maakte een leuk filmpje als 

   

Liedekerke 

Willebroek 

Willebroek 

Oud-Heverlee 

Polarized training als methodiek voor het opbouwen van de aerobe uithouding Hasselt 

Willebroek 

Genk 

   

jullie roeivereniging ook op StuBru 

kunnen komen met Dé Vereniging! Iedere club kan zich opgeven voor Dé Vereniging. Dit kan via 

Stel jullie playlist samen en kom 

   

oproep gedaan naar creatief 

Bruis je niet alleen van de roeisport maar ben je ook nog creatief, stuur dan je meest 

facebookpagina en misschien ga jij deze 

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

   

actie en 1 of meerdere foto’s 

kader) insturen, maken kans op 1 van de 4 extra 

die worden uitgereikt door de organisatie van Dé 

Watersportdag. De selectie van de winnaars zal eind mei gebeuren op basis 

mooiste foto. De clubs die eind mei niet winnen, 

nemen in oktober 2015 automatisch deel aan de 'normale' Goed Bezig-

1 van de 40 materiaalcheques ter waarde 

o’s die ingestuurd worden via de website van "Goed Bezig" 

komen in aanmerking voor de wedstrijd! Meer info op 
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CLUBNIEUWS  

 

Coach met de M-factor   

sporters bij het leerproces, zodat ze boven zichzelf uitstijgen. Neem een kijkje op 

factor en schrijf je snel in op één van de infosessies

 

Brugse Sportprijzen 2014   

Op maandag 9 maart 2015 werden de Brugse Sportprijzen 2014 uitgereikt. Alle Bruggelingen of leden van de Brugse 

sportclubs die in 2014 een Belgische titel behaalden werden in de bloemetjes gezet. Speciale aandacht ging naar de 

acht roeiers, waaronder vier Bruggelingen, die zich begin oktober op de Gentse watersportbaan een plaatsje in het 

Guinness Book of Records roeiden. In 24 uur legden ze maar liefst 342 kilometer

wereldrecord met maar liefst negenentwintig kilometer. A

Sportverdienste uitgereikt. Meervoudig

geroemd omwille van zijn mooie carrière op het internationale toneel.

 

Moeten jonge sporters een hartscreening ondergaan

Kan plotse dood door hartstilstand bij jonge sporters (14

preventief bij iedereen een hartonderzoek uit te voeren? Een nieuwe studie van het 

Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg 

wetenschappelijk bewijsmateriaal op een rijtje.

Het slechte nieuws is dat er vandaag geen betrouwbare wetenschappelijke gegevens 

bestaan die aantonen dat door hartscreening bij asymptomatische jonge sporters het risico 

op vroegtijdige overlijdens kan worden voorkomen. De onderzoeken die bij dergelijke 

hartscreening kunnen worden gebruikt zijn onvoldoende nauwkeurig. Een kwart van de 

mensen met verhoogd risico wordt gemist. En anderzijds veroorzaken deze onderzoeken 

vele tienduizenden gevallen van vals alarm, met ongerustheid en overbodige bijkomende onderzoeken als gevolg. 

Uiteindelijk kan bij een dergelijke systematische screening niet worden vermeden dat duizenden jonge sporters 

onnodig worden behandeld, wat ook niet zonder risi

stoppen met sporten. Terwijl niet bewezen is dat door al deze maatregelen het netto aantal overlijdens daalt.

Het goede nieuws is dat voor jonge, recreatieve sporters die geen hartklachten 

verplichten tot een sportmedische hartscreening vooraleer ze lid kunnen worden van een sportclub of deel kunnen 

nemen aan sportieve massa-evenementen. Bij klachten of symptomen blijft het uiteraard aangewezen een arts t

consulteren. 

Lees het volledige artikel op: https://kce.fgov.be/nl/press

hartonderzoek-van-jonge-sporters-levens

 

Mag je tijdens een sportkamp medicatie geven?

Stel: je wil EHBO

lessenreeksen. Mag je daarin ook een voorraadje zonder voorschrift te verkrijgen 

medicatie stoppen zoals aspirine, algemene pijnstillers, pilletjes tegen keelpijn,...? En mag 

je die aan kinderen geven in

Op deze vragen geeft VSF duidelijk antwoord op wat mag en niet mag. Het volledige 

artikel lees je op 

minderjarigen?utm_source=Vlaamse+Sportfederatie&

VSF_Online_maart_2015&utm_medium=email&utm_term=0_384f99da85

Het besluit stelt dat medicatie geven aan een minderjarige is

arts of (wat niet-voorschriftplichtige medicijnen betreft) de schriftelijke toestemming van een ouder of voogd.

Neem een kijkje op onze website: www.vlaamse

 

      

Wil jij dat jouw sporters met 'volle goesting' naar je 

trainingen komen? Een sleutelfactor hierin is motiverend 

coachen! Coaches met de M-factor

prikkelen, bieden motiverende feedback, en betrekken 

sporters bij het leerproces, zodat ze boven zichzelf uitstijgen. Neem een kijkje op www.mfactor.be

één van de infosessies 

      

Op maandag 9 maart 2015 werden de Brugse Sportprijzen 2014 uitgereikt. Alle Bruggelingen of leden van de Brugse 

sportclubs die in 2014 een Belgische titel behaalden werden in de bloemetjes gezet. Speciale aandacht ging naar de 

Bruggelingen, die zich begin oktober op de Gentse watersportbaan een plaatsje in het 

Guinness Book of Records roeiden. In 24 uur legden ze maar liefst 342 kilometer af, een verbetering van het vorige 

wereldrecord met maar liefst negenentwintig kilometer. Als slotstuk van de avond werd de

uitgereikt. Meervoudig Olympisch roeier Tim Maeyens (KRB) trok aan het langste eind. Hij wordt 

geroemd omwille van zijn mooie carrière op het internationale toneel. 

hartscreening ondergaan?     

Kan plotse dood door hartstilstand bij jonge sporters (14-34 jaar) worden voorkomen door 

preventief bij iedereen een hartonderzoek uit te voeren? Een nieuwe studie van het 

Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) zette het beschikbare 

wetenschappelijk bewijsmateriaal op een rijtje. 

Het slechte nieuws is dat er vandaag geen betrouwbare wetenschappelijke gegevens 

bestaan die aantonen dat door hartscreening bij asymptomatische jonge sporters het risico 

ijdige overlijdens kan worden voorkomen. De onderzoeken die bij dergelijke 

hartscreening kunnen worden gebruikt zijn onvoldoende nauwkeurig. Een kwart van de 

mensen met verhoogd risico wordt gemist. En anderzijds veroorzaken deze onderzoeken 

nden gevallen van vals alarm, met ongerustheid en overbodige bijkomende onderzoeken als gevolg. 

Uiteindelijk kan bij een dergelijke systematische screening niet worden vermeden dat duizenden jonge sporters 

onnodig worden behandeld, wat ook niet zonder risico is, of dat zij het advies krijgen om tijdelijk of definitief te 

stoppen met sporten. Terwijl niet bewezen is dat door al deze maatregelen het netto aantal overlijdens daalt.

Het goede nieuws is dat voor jonge, recreatieve sporters die geen hartklachten hebben, het KCE aanraadt hen niet te 

verplichten tot een sportmedische hartscreening vooraleer ze lid kunnen worden van een sportclub of deel kunnen 

evenementen. Bij klachten of symptomen blijft het uiteraard aangewezen een arts t

https://kce.fgov.be/nl/press-release/geen-wetenschappelijk

levens-. 

ag je tijdens een sportkamp medicatie geven?      

Stel: je wil EHBO-koffers samenstellen om te gebruiken tijdens sportkampen en 

lessenreeksen. Mag je daarin ook een voorraadje zonder voorschrift te verkrijgen 

medicatie stoppen zoals aspirine, algemene pijnstillers, pilletjes tegen keelpijn,...? En mag 

je die aan kinderen geven indien nodig? 

Op deze vragen geeft VSF duidelijk antwoord op wat mag en niet mag. Het volledige 

artikel lees je op http://www.vlaamsesportfederatie.be/nieuws/mag

sportkamp

minderjarigen?utm_source=Vlaamse+Sportfederatie&utm_campaign=980d1e8176-

VSF_Online_maart_2015&utm_medium=email&utm_term=0_384f99da85-980d1e8176-69773621

Het besluit stelt dat medicatie geven aan een minderjarige is toegelaten als je beschikt over het voorschrift van een 

htige medicijnen betreft) de schriftelijke toestemming van een ouder of voogd.

www.vlaamse-roeiliga.be 

    

Wil jij dat jouw sporters met 'volle goesting' naar je 

trainingen komen? Een sleutelfactor hierin is motiverend 

factor weten hun sporters te 

prikkelen, bieden motiverende feedback, en betrekken 

www.mfactor.be, meet jouw M-

   

Op maandag 9 maart 2015 werden de Brugse Sportprijzen 2014 uitgereikt. Alle Bruggelingen of leden van de Brugse 

sportclubs die in 2014 een Belgische titel behaalden werden in de bloemetjes gezet. Speciale aandacht ging naar de 

Bruggelingen, die zich begin oktober op de Gentse watersportbaan een plaatsje in het 

, een verbetering van het vorige 

ls slotstuk van de avond werd de Trofee van 

trok aan het langste eind. Hij wordt 
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preventief bij iedereen een hartonderzoek uit te voeren? Een nieuwe studie van het 
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Het slechte nieuws is dat er vandaag geen betrouwbare wetenschappelijke gegevens 

bestaan die aantonen dat door hartscreening bij asymptomatische jonge sporters het risico 

ijdige overlijdens kan worden voorkomen. De onderzoeken die bij dergelijke 

hartscreening kunnen worden gebruikt zijn onvoldoende nauwkeurig. Een kwart van de 

mensen met verhoogd risico wordt gemist. En anderzijds veroorzaken deze onderzoeken 

nden gevallen van vals alarm, met ongerustheid en overbodige bijkomende onderzoeken als gevolg. 

Uiteindelijk kan bij een dergelijke systematische screening niet worden vermeden dat duizenden jonge sporters 
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samenstellen om te gebruiken tijdens sportkampen en 

lessenreeksen. Mag je daarin ook een voorraadje zonder voorschrift te verkrijgen 

medicatie stoppen zoals aspirine, algemene pijnstillers, pilletjes tegen keelpijn,...? En mag 

Op deze vragen geeft VSF duidelijk antwoord op wat mag en niet mag. Het volledige 

http://www.vlaamsesportfederatie.be/nieuws/mag-je-tijdens-een-

sportkamp-medicatie-geven-aan-
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toegelaten als je beschikt over het voorschrift van een 

htige medicijnen betreft) de schriftelijke toestemming van een ouder of voogd. 
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Update register werkende leden  

Eén van de verplichtingen die een vzw heeft, is om een up

vermeldt wie de effectieve (= werkende) leden van een vzw zijn. Het is een bevoegdheid van de Raad van Bestuur om 

dit register correct bij te houden. Wijzigingen moeten binnen de 8 dagen genoteerd worden in het register.

Tot in 2009 moest het ledenregister ook jaarlijks 

Vandaag hoeft een neerlegging niet meer, maar het is wel nog steeds verplicht (én van groot belang) om een actueel 

ledenregister bij te houden op de zetel van de vereniging. Welke gegevens je

het model "Register van werkende leden"

TIP: Ervaart je sportclub (SPAM) problemen?

SPAM is een fenomeen waarmee iedere sportclub op één of andere manier wel eens in 

aanraking komt. E

mensen als hinderlijk ervaren en het kan er bovendien ook voor zorgen dat je op een 

zwarte lijst terecht komt.

Wanneer je informatie wenst te communiceren aan een grote groep, heb je tegenwoordig 

veel opties. Je sportclub heeft mogelijk een website, is waarschijnlijk actief op sociale 

media, werkt met een nieuwsbriefsysteem zoals bijvoorbeeld 

versturen van e

Veel mensen zijn tegenwoordig bovendien geen vragende partij meer om zo'n e

zender manueel opvolgen welke e-mailadressen nog in gebruik zijn.

In een uitzonderlijk geval kunnen dergelijke grote mailings er zelfs voor zorgen dat je e

komt te staan waardoor je mail niet bij je ontvanger terecht komt of rechtstreeks in de SPAM fol

controleren of dit het geval is via Mxtoolbox.com

staat. Daarvoor moet je een server ip of het domein opgeven.

Wil je voor je sportclub grote mailings versturen, dan maak je beter gebruik van bijvoorbeeld 

functionaliteiten van de gratis versie zijn in principe voldoende en je 

 

ALLERLEI 

 

Overlijden Daniel Topolski   

Roeicoach Daniel Topolski overleed op 21 februari op 69

overwinningen in ‘the Boat Race’ tussen 1976 en 1985. Naast roeicoach was hij ook journalist, auteur, fotograaf, 

omroeper, … Zijn boek ‘True Blue’ is een echte aanrader voor roeiliefhebbers. 

volgende links:  

http://www.telegraph.co.uk/news/obituaries/11428054/Daniel

http://www.theguardian.com/sport/2015/feb/21/daniel

http://www.bbc.com/sport/0/rowing/31567042

 

In de kijker     

Na 37 jaar als directeur van

geeft het roer over aan Kurt Lobbestael

Johan blijft nog actief als voorzitter van de Federale Sporttechnische commissie en 

reigocoach van Antwerpen.

 

 

 

 

Neem een kijkje op onze website: www.vlaamse

 

      

Eén van de verplichtingen die een vzw heeft, is om een up-to-date ledenregister bij te houden. Dit ledenregister 

effectieve (= werkende) leden van een vzw zijn. Het is een bevoegdheid van de Raad van Bestuur om 

dit register correct bij te houden. Wijzigingen moeten binnen de 8 dagen genoteerd worden in het register.

Tot in 2009 moest het ledenregister ook jaarlijks neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel. 

Vandaag hoeft een neerlegging niet meer, maar het is wel nog steeds verplicht (én van groot belang) om een actueel 

ledenregister bij te houden op de zetel van de vereniging. Welke gegevens je precies moet bijhouden vind je terug in 

model "Register van werkende leden". (bron Dynamo Project). 

TIP: Ervaart je sportclub (SPAM) problemen?      

SPAM is een fenomeen waarmee iedere sportclub op één of andere manier wel eens in 

aanraking komt. E-mails versturen naar een groot adressenbestand wordt door veel 

mensen als hinderlijk ervaren en het kan er bovendien ook voor zorgen dat je op een 

e lijst terecht komt. 

Wanneer je informatie wenst te communiceren aan een grote groep, heb je tegenwoordig 

veel opties. Je sportclub heeft mogelijk een website, is waarschijnlijk actief op sociale 

media, werkt met een nieuwsbriefsysteem zoals bijvoorbeeld Mailchimp, enz. Het manueel 

versturen van e-mails, gelijktijdig naar honderden mensen, is ondertussen achterhaald. 

Veel mensen zijn tegenwoordig bovendien geen vragende partij meer om zo'n e-mails te ontvangen en zelf moet je als 

mailadressen nog in gebruik zijn. 

In een uitzonderlijk geval kunnen dergelijke grote mailings er zelfs voor zorgen dat je e-mailadres op een zwarte lijst 

komt te staan waardoor je mail niet bij je ontvanger terecht komt of rechtstreeks in de SPAM fol

Mxtoolbox.com (externe link). Deze website gaat na of je mailserver op de blacklist 

of het domein opgeven. 

Wil je voor je sportclub grote mailings versturen, dan maak je beter gebruik van bijvoorbeeld 

functionaliteiten van de gratis versie zijn in principe voldoende en je kan tot 2.000 abonnees bereiken.

      

Roeicoach Daniel Topolski overleed op 21 februari op 69-jarige leeftijd. Topolski loodste Oxford 

tussen 1976 en 1985. Naast roeicoach was hij ook journalist, auteur, fotograaf, 

omroeper, … Zijn boek ‘True Blue’ is een echte aanrader voor roeiliefhebbers. Je kan alles over hem nalezen via de 

http://www.telegraph.co.uk/news/obituaries/11428054/Daniel-Topolski-rowing-coach-obituary.html

http://www.theguardian.com/sport/2015/feb/21/daniel-topolski-observer-rowing-boat-race

c.com/sport/0/rowing/31567042 

      

Na 37 jaar als directeur van het domein Hazewinkel gaat Johan Blondelle met pensioen. Hij 

geeft het roer over aan Kurt Lobbestael. Gelukkig zegt hij de roeiwereld geen vaarwel! 

Johan blijft nog actief als voorzitter van de Federale Sporttechnische commissie en 

reigocoach van Antwerpen. We wensen jou een schitterend pensioen toe!

www.vlaamse-roeiliga.be 
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WIST JE DAT… 

 

… VVR voorzitter Ronny De Cocker op vrijdag 13 april start aan de Marathon des Sables, een 7 daagse loopwedstrijd 

door de woestijn. Hij doet dit ten voordele van Nema, een Vlaamse Vereniging voor Neuro-Musculaire aandoeningen. 

Je kan al het nieuws hieromtrent volgen via de Facebookpagina.  

 

… Celine Pieters de dopingpreventieverantwoordelijke van de Vlaamse Roeiliga is? Zij is het eerste aanspreekpunt 

voor atleten, begeleiders en clubs inzake antidoping. Je kan haar contacteren op celine.pieters@vlaamse-roeiliga.be 

 

… de VRL steeds op zoek is naar chauffeurs voor onze boten trailer om haar poule te versterken? Heb je interesse om 

af en toe eens met de boten naar een stage of buitenlandse regatta te rijden? Laat het ons dan weten op 

info@vlaamse-roeiliga.be. Een busje en een trailer worden ter beschikking gesteld. 

 

KALENDER APRIL    

 

05/04/2015   Havenregatta UNB  

11-12/04/2015   Internationale regatta GRS  

13-17/04/2015   Paasstage nationaal team  

18-19/04/2015   Time trials VRL  

18/04/2015   Afname fysieke testen 11-14 jarigen 

25-26/04/2015   Belgisch Kampioenschap Korte Boten 

30/04/2015   Eerste Vlaamse Studentenregatta  

 

 

 

 

 

 

 


