
Zondagavond heeft de Koninklijke Belgische Roeibond de knoop doorgehakt. Voorlopig mag er één boot 

naar Rio.  Skiffeur Hannes Obreno mag ons land vertegenwoordigen op de Olympische Spelen. 

Tim Brys en Niels Van Zandweghe hebben nog een waterkansje. Eens gekend is welke en hoeveel olym-

pische tickets door bepaalde federaties worden teruggegeven, zal de FISA kijken of er nog een ticket 

aan België kan uitgereikt worden, het Belgische team staat bovenaan hun lijstje. Die beslissing valt op 

13 juni. 
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Kalender 06/16 

• 01/06/201601/06/201601/06/201601/06/2016         

Raad van Bestuur 
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• 01/06/201601/06/201601/06/201601/06/2016         
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nicatie en sponso-
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• 04/06/201604/06/201604/06/201604/06/2016         
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Toertocht VRL - 
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• 06/06/201606/06/201606/06/201606/06/2016            
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• 17171717----

19/06/201619/06/201619/06/201619/06/2016         
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• 19/06/201619/06/201619/06/201619/06/2016               
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• 25/06/2016 25/06/2016 25/06/2016 25/06/2016            
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• 25/06/201625/06/201625/06/201625/06/2016         
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03/07/201603/07/201603/07/201603/07/2016           

FISA World Row Tour 

• 26/06/201626/06/201626/06/201626/06/2016 

TRT Jeugdtriathlon 

• 29/0629/0629/0629/06----3/07/20163/07/20163/07/20163/07/2016 

Royal Henley Regatta  

  

COMPETITIE 

Skiffeur Hannes Obreno naar Olympische Spelen  

Het kwalificatietoernooi in Luzern, Zwitserland, is voor de Belgische teams een succes geworden. Beide 

Belgische boten wonnen namelijk hun finale. Hannes Obreno Hannes Obreno Hannes Obreno Hannes Obreno startte sterk in zijn finale, maar moest 

tegenstand dulden van de Deen en de Hongaar. Na 1000m kwam Hannes door op de 2e plaats, na de 

opgekomen Australiër, maar met de eerste vier plaatsen nog binnen 6 tienden van een seconde. Eens 

na de 1000m schakelde Hannes een versnelling hoger en kon hij voor een eerste keer zijn boot aan de 

leiding leggen. De Australiër Grant bleef echter zijn karretje aanhaken, en ook de Deen Sverri Nielsen 

was nooit veraf. Hannes hield niet alleen stand, hij liep zelfs nog een beetje uit, en won zijn finale!  

Zijn tijd van 6:47:610 was genoeg om de Australiër (6:49:070) en uiteindelijk de Hongaar Bendeguz 

Petervari-Molnar (6:50:210) af te houden.  

 

Kwalificatietoernooi Luzern 
22—24 mei 2016 

(Foto’s Worldrowing.com) 



Pagina 2 

Nieuwsbrief mei 2016 

Er namen drie boten deel aan het Europees Kampioenschap voor senioren in het Duitse Branden-

burg: M1x met Hannes Obreno (BTR), LM2x met Niels van Zandweghe (BTR) en Tim Brys (KRCG) en 

LW1x met Eveline Peleman (KRSG).  In de categorie M1x kwamen 16 skiffeurs aan de start, in de 

categorie LM2x waren 14 landen ingeschreven en in de categorie LW1x startten 10 skiffeuses.  

 

Hannes Obreno Hannes Obreno Hannes Obreno Hannes Obreno ging als eerste Belg aan de slag in de tweede heat van drie. Hij diende bij de  

eerste 2 te eindigen om rechtstreeks door te stoten naar de halve finale. Hannes slaagde in deze 

opdracht en liet enkel de Litouwer Griskonis voor. Hannes finishte in 7.39.96, de Litouwer in 

7.32.69 

Hij eindigde tweede in zijn halve finale (7.45.28) op twee seconden van de winnaar de Kroaat  

Damir Martin (7.43.69). Hij versloeg de Tsjechische wereldkampioen Ondrej Synek en de Brit Alan 

Cambell die beiden reeds geplaats zijn voor de Olympische Spelen.  

Hannes startte goed en vatte de A-finale aan in vierde positie. Het werd een spannende strijd voor 

de derde plaats met de wereldkampioen Ondrej Synek. De Tjech kon amper met negentien  

honderdsten van één seconde verschil Hannes nipt weerhouden van de bronzen medaille. Op de 

eerste plaats vinden we de kroaat Damir Martin terug en het zilver is voor de Litouwer Mindaugas 

Griskonis. 

 

De LM2x met Niels van Zandweghe en Tim BrysNiels van Zandweghe en Tim BrysNiels van Zandweghe en Tim BrysNiels van Zandweghe en Tim Brys    moesten bij de eerste drie ploegen zijn om door te 

gaan naar de halve finale. Ook zij slaagden hierin door als tweede over de eindmeet te komen in 

6.49.46. De Ierse broers O’Donovan gingen hen voor in 6.46.75. 

De LM2x werden derde (7.02.39) in de halve finale en dit was voldoende voor een ticket naar de A-

finale. De Noren wonnen en de Nederlanders werden tweede.  

De Belgische dubbel had in baan 6 zwaar te kampen met een felle zijwind. Als nieuwkomers in dit 

nummer startten ze in vijfde positie en konden deze plaats behouden tot aan de finish 

(07.07.730).  

 

Eveline PelemanEveline PelemanEveline PelemanEveline Peleman    eindigde derde in haar heat in 8.32.16 en werd doorverwezen naar de her-

kansingen om een plaatsje in de A-finale te roeien. Tijdens haar herkansing roeide ze bijna gans de 

wedstrijd op de 4de plaats. Plaatsen 1 en 2 mochten door naar de A-finale. Met een 4de plaats en 

een tijd van 8.53.39 ging Eveline door naar de B-finale.  

Op de slotdag kwam Eveline Peleman als eerste voor de dag in de B-finale. Eveline startte in baan 

3 en werd tweede in haar wedstrijd met een tijd van 08.25.10. Ze eindigde 8ste op 10 deel-

nemers.   

Europees Kampioenschap Brandenburg 
6-8 mei 2016 

De lichte dubbeltwee met Niels Van Zandweghe en Tim Brys Niels Van Zandweghe en Tim Brys Niels Van Zandweghe en Tim Brys Niels Van Zandweghe en Tim Brys startte ook meteen aan kop in hun 

finale. Het waren echter de Denen en de Turken die sterk kwamen opzetten. Deze boten namen de 

wedstrijd over, maar Niels en Tim gaven niet af. Het was na 1500m duidelijk dat alles nog moest 

beslist worden: de eerste 3 boten lagen namelijk binnen een halve seconde van elkaar. Niels en 

Tim begonnen aan een sterke finale. Ze haalden de Denen en de Turken nog in en wonnen de 

finale! Met hun tijd van 6:21:78 hadden ze genoeg over om de Turken (6:23:10) en de Denen 

(6:23:13) achter zich te houden. Een welgemeende proficiat aan Hannes, Niels en Tim en Dirk 

Crois, Frans Claes en Dominique Basset!  

 

Door een regel van de FISA kan België echter maar 1 boot naar Rio sturen. De KBR, de VRL en het 

BOIC hebben alles in het werk gesteld om de FISA er alsnog toe te bewegen deze beslissing te 

herzien. 

Ook onze noorderburen toonden zich solidair, en startten een internationale petitie om aan de FISA 

voor te leggen. Deze petitie verenigde iedereen, ook Drysdale en Olaf Tufte tekenden de petitie.  

Foto’s Worldrowing.com 

Foto’s Worldrowing.com 
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Er werden twee boten geselecteerd voor de Internationale Junioren Regatta in München tijdens 

het weekend van 7 en 8 mei 2016: Brent De Bleser Brent De Bleser Brent De Bleser Brent De Bleser (TRT) in JM1x en Rachel Willaumez Rachel Willaumez Rachel Willaumez Rachel Willaumez (UNB) in 

JW1x, beide winnaar van de time trails in skiff.  

Op de eerste wedstrijddag konden beide roeiers zich net niet plaatsen voor de A-finale. Brent De 

Bleser won de B-finale en mocht met zijn 7de plaats op 42 skiffeurs het beste Belgische  

resultaat optekenen. Rachel Willaumez werd 3de in haar B-finale en werd 9de op 29 skiffeuses. 

Beiden roeiden een sterke voorwedstrijd waarin zowel Brent als Rachel de tweede beste tijd 

roeiden op gans hun deelnemersveld. Brent slaagde er zelfs in om zijn B-finale een sterkere tijd 

te roeien dan de winnaar van de A-finale. 

Op de tweede wedstrijddag bewees Brent dat hij in goede vorm is, want hij kwam als snelste 

skiffeur over de meet op 24 deelnemers. De gouden plak mocht hij dus in ontvangst nemen. 

Ook Rachel kwam heel sterk voor de dag. Ze liet enkel de Franse Margaux Balleul voor en 

mocht dus tekenen voor zilver.  

Internationale Juniorregatta Munchen 
7 - 8 mei 2016  

Foto Patrick De Bleser 

Tijdens het weekend van 7-8 mei vond op de Gentse watersportbaan de 97e editie van de 

Ghent May Regatta plaats. Tijdens deze regatta werden veel boten getest voor het samenstellen 

van ploegen voor het EK Junioren te Trakai en de Coupe de la Jeunesse  

komende zomer.  

Een extra grote buitenlandse delegatie mocht ontvangen worden, daar er verschillende  

nummers niet aan bod kwamen op het EK in Brandenburg hetzelfde weekend. Het zorgde voor 

een kwalitatief erg hoge regatta voor de U23 en Junioren ploegen. Naast Belgische,  

Nederlandse en Engelse ploegen waren er dit jaar delegaties van Polen, Zweden, Oostenrijk, 

Frankrijk en Duitsland. 

In de sterk bezette wedstrijden waren er ook goede prestaties te noteren van Belgische boten. 

Zo waren er overwinningen van KRSG in de LM2- op beide dagen, won de Belgische selectie de 

JW8+ en won de Brugs-Oostendse combinatie de JM4X. Verder won Calvin Govaert (UNB) de 

JM1X, Caitlin Govaert (UNB) de JW18 1X, en Jean Benoît Valschaerts (RSNB) de M1X. Ander 

gouden en zilver eremetaal vind je terug in de uitslagen op onze website. 

Uiteindelijk namen 1219 roeiers deel, waarvan 938 buitenlanders, in in totaal 1360 boten. Een 

record!  

Internationale Mei Regatta KRSG 
7 - 8 mei 2016 

Foto Jo De Rammelaere 

Tussentijdse stand Beker van België  

Op onze website www.vlaamse-roeiliga.be vind je de tussentijdse stand van de Bekers van Bel-

gië terug.   
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Op 5/06/2016 gaat de toertocht van de Vlaamse Roeiliga door op de Moervaart van de haven van 

Gent tot in Lokeren. Deze prachtig groene vaart brengt ons langs rustige natuurgebieden, prachtige 

oude bruggen en een middagstop aan het Keysershof richting het schilderachtige Lokeren. Er kan 

nog last-minute ingeschreven worden via brand.breyne@vlaamse-roeiliga.be.  

 

 

Toertocht VRL 2016 
5 juni 2016 

RECREATIE 

Recreatieve regatta 
20 augustus 2016  

Op zaterdag 20 augustus gaat in Hazewinkel de tweede editie van de recreatieve regatta door. 

Deze unieke regatta over 4 km met keerpunt verzamelt alle sportieve roeiers die zich niet tot de 

Belgische top rekenen. Een 2e klasse roeiwedstrijd als het ware. Zowel met 2, 3 als met 4 wordt er 

met verschillende leeftijden als geslacht in dezelfde competitie geroeid. Deze competitie, die een 

grote gemene deler maakt van de heterogene groep roeiers tussen de Belgische toproeiers en de 

volledig recreatieve toerroeiers, wordt achteraf afgesloten met een heerlijke barbecue. Schrijf je 

snel in via brand.breyne@vlaamse-roeiliga.be. 

Elfstedenmarathon 
6 mei 2016   

Deze 3e editie van de Elfstedentocht (althans, de 3e keer dat The OAR deelneemt) zal de geschie-

denis ingaan als de editie waarbij bewezen werd dat je je perfect helemaal kunt leeg roeien en 

toch nog een goed resultaat neerzetten …   

Markus, Maarten, Sharan, Finlay, Filip, Sander, Leen, Yves en Stijn zijn blijven trekken tot de kracht 

echt helemaal op was. Greet, Liesbeth en Fien hebben gezorgd dat niet-roeiers tijdig naar de vol-

gende wisselplaats gestuurd werden (in de auto of per boot). Roeiers kregen zo de maximale toe-

laatbare rust en konden proeven van de heerlijke muesli repen, smeuïge broodpudding, zalige 

pasta of andere broodnodige energiebommen.  

Met veel moed plakten we ons startnummer 3 op de Jules d’Or, die voor de gelegenheid zijn alter 

ego OAR FORCE ONE weer had aangenomen. Het team met 9 roeiers en 3 motiverende ondersteu-

ners schoot om 20u vrijdagavond uit de startblokken. We zijn als 3e beginnen trekken aan de rie-

men en zijn ermee gestopt als 34ste, maar wij kunnen wel zeggen dat wij 217 km hebben geroeid, 

terwijl de eerste er maar 210 heeft gedaan.  

Alle roeiers hebben het verschil gevoeld tussen 4 en 6 roeisessies van gemiddeld 10 km, niet al-

leen aan onze handen maar in heel ons lichaam. Deze editie zal bij deze ploeg blijven hangen als 

een echt fysiek vermoeiende versie, maar het ongelooflijk mooie was toch dat deze ploeg is blijven 

strijden, elke roeisessie er doodgeroeide teamleden uit de Jules kropen, maar na een kwartiertje 

rust er terug tegenaan gingen. Knap werk, knap team.  
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OPLEIDING EN BIJSCHOLING 

Het online platform voor competitie- en ledenbeheer I-row is voortdurend in beweging. Sinds de 

opstart 2013-2014 komen er op regelmatige basis nieuwe mogelijkheden, leuke snufjes, extra 

informatie… bij. 

Graag willen we jullie de werking van al deze nieuwigheden uit de doeken doen op maandag     

6 juni 2016 in het Huis van de Sport. Schrijf je in via info@vlaamse-roeiliga.be voor woensdag   

1 juni 2016!  

Bijscholing I-row  
6 juni 2016 

14/06/2016 ‘Feedback’ of ‘Feed-forward’:    Gent 

  oplossingsgericht coachen       

16/06/2016 Aan de slag met een nieuwe visie op periodisering   Leuven 

VTS  
Plus 

kalender 

Vanaf september 2016 september 2016 september 2016 september 2016 start er een  

sportrichting ROEIEN sportrichting ROEIEN sportrichting ROEIEN sportrichting ROEIEN in het KTA in Brugge. 

Wanneer je meer informatie hierover wilt of wenst in te 

schrijven kan je je richten naar KTA Brugge. 

http://www.ktabrugge.be 

Een promofilmpje en de flyer vind je alvast op onze websi-

te en op onze facebook pagina. 

Studierichting Roeien aan KTA te Brugge 

Op 11/05/2016 ging op het Albertkanaal in Hasselt de Hasseltse Studenten Regatta door. Uni-

versiteit Hasselt, Hogeschool PXL en UC Leuven Limburg namen het tegen elkaar op. Na de 

vlottentochten en de competitie in skiff en doubles namen de achtriemen het tegen elkaar op. 

Een opnieuw aangenaam volgelopen tuikabelbrug zag dat PXL hogeschool met een duidelijk 

overwicht de overwinning wegkaapte. Reeds voor de 2e maal na elkaar zijn ze de beste. Profici-

at aan kapitein Valerie Jenaer en haar team!  

STUDENTENROEIEN 
Hasseltse Studentenregatta 
11 mei 2016  



Dag van de sportclubbestuuder, save the date 

De Koninklijke Roeivereniging Brugge heeft een nieuwe clubmascotte ‘Jeffrey’ de zeehond. Een 

6-tal weken geleden dook het beestje op in de buurt van de roeiclub. Het zeehondje is ongeveer 

2 jaar oud en heeft het erg naar zijn zin in de Brugse wateren. Hij laat het niet na om even te 

pauzeren op een roeiboot of het KR Brugse ponton. Je kan meer lezen hierover in het nieuws-

blad via de link op onze website.  
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CLUBNIEUWS 
Ieder diertje zijn pleziertje 

Op zaterdag 14 mei kwamen uit alle windstreken de Belgische roei-jeugd in de Gentse Roei- en 

Sportvereniging neergestreken. Voor alle 11 tot 14-jarigen waren er fysieke proeven waardoor we 

een goed beeld konden krijgen van de kwaliteiten van de jonge wolven die zich aanboden. Erg 

mooie prestaties werden geleverd in de 6 proeven die ze voorgeschoteld kregen. Bij de  

afsluitende beep test waren er 2 atleten die het de volle 12 minuten konden volhouden.  

Nogmaals bedankt aan de GRS, de test-afnemende trainers en ouders, en de ouders die zorgden 

voor het transport. En uiteraard ook proficiat aan de jonge atleten voor de geleverde prestaties. 

Deze resultaten worden meegenomen dit jaar, en samen met de resultaten van de jeugd triatlons 

en duatlons, wordt hiermee in het najaar een selectie gemaakt voor de afsluitende jeugdstage.  

Nationale testdag 11 tot 14 jarigen  

BESTUURSNIEUWS 
Commissie Communicatie en Sponsoring  

Op woensdag 1 juni 2016 komt de commissie communicatie en sponsoring graag samen om 

18u in het Huis van de Sport in Gent om de nieuwe lijnen uit te tekenen voor het VRL  

communicatie en sponsoring beleid. 

Zeker nu er opnieuw mogelijkheden zijn om Olympisch te schitteren moeten sponsors en media 

gesensibiliseerd worden! Willen jullie of clubmedewerkers meedenken hoe we het roeien beter 

bekend kunnen maken, zit je vol goede ideeën om sponsors over de brug te krijgen,… kom dan 

zeker en vast af maar geef graag op voorhand een seintje op info@vlaamse-roeiliga.be.  
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Op zondag 1 mei 2016 is Celine Pieters (sporttechnisch coördinator VRL) bevallen van een  

mooie dochter Lisa. De VRL wenst haar alle geluk toe!  

Olympische muntstukken  

ALLERLEI 
Proficiat! 

Voor de muntverzamelaars onder ons is er goed nieuws de Koninklijke Munt van België en het BOIC 

sloegen de handen in elkaar om een olympisch muntstuk van 2 euro en een zilveren muntstuk van 

10 euro uit te brengen. De munten zijn te verkrijgen via de website van de Koninklijke Munt. Deze 

verzamelstukken zijn duurder dan hun muntwaarde. Het 2 euro muntstuk kost 8 euro en het zilve-

ren 10 euro muntstuk kost 42 euro. Ze komen niet in omloop en worden in een beperkte oplage 

geslagen. Van het 2 euro muntstuk komen er 325.000 exemplaren uit, van het 10 euro muntstuk 

worden er wereldwijd slechts 10.000 exemplaren uitgegeven. De financiële steun die op deze  

manier aan Team Belgium verleend wordt, kunnen we investeren in extra begeleiding en onder-

steuning voor onze topatleten. En die steun is nodig. Want Rio de Janeiro is een mooie  

bestemming, maar ook een verre en dure bestemming en in de topsport maakt elk detail een groot 

verschil. 

Hitte en ozon: start van waakzaamheidsfase 

Warme zomerdagen kunnen door de hoge temperatuur en ozonpieken (ernstige) gevolgen hebben 

voor de gezondheid. Sporters zijn één van de kwetsbare groepen bij hitte en ozon.  

Sporters: 

• hebben door de buitenactiviteit een grotere blootstelling 

• leveren verhoogde fysieke inspanningen en hebben o.a. een hogere ademfrequentie 

• hebben soms een verlaagde risicoperceptie en perceptie van warmtegevoeligheid 

• verwachten mogelijk dezelfde prestaties te leveren in de warmte als op minder warme da-

gen 

• willen nogal eens presteren omwille van de groepsdruk 

• nemen deel aan wedstrijden die meestal doorgaan op tijdstippen wanneer de temperaturen 

en ozonconcentraties het hoogst zijn 

Hitte kan leiden tot symptomen gaande van (slaap)hinder, huiduitslag tot hitteslag. Veel ozon kan 

dan weer leiden tot kortademigheid, irritatie van de ogen, keelpijn en hoofdpijn. Zonder bescher-

ming kan de zon zonnebrand en een zonnesteek geven. 

Daarom vraagt het agentschap Zorg en Gezondheid om de nodige maatregelen te nemen.  

In de folder "Hittegolf en ozonpieken: aanbevelingen voor sportclubs en voor sportieve en culturele 

evenementen" vind je meer informatie over preventie en herkenning van gezondheidsklachten  

veroorzaakt door hitte en ozon. Extra informatie kan je lezen op www.zorg-en-gezondheid.be/

hittealarm.  

De waakzaamheidsfase loopt van 15 mei tot en met 30 september. 



De Time Out tegen Pesten campagne lanceert dit jaar zes TOP-acties waarmee iedereen aan de 

slag kan om aan een pestvrije sport te werken. Marc Herremans lanceert TOP-actie 2: Zorg voor 

een aanspreekpunt!  

Een pestvrije sportomgeving heeft behoefte aan een laagdrempelig aanspreekpunt en een  

duidelijke meldingsprocedure die gekend zijn bij iedereen. Melden is positief en betekent hulp 

zoeken voor jezelf of iemand anders. Melden hoort geen taboe te zijn en moet gestimuleerd 

worden in elke sportorganisatie. 

Hoe doe je dat concreet? TOP-actie 2 reikt je tips en omkadering aan voor een aanspreekpunt, 

een rapporteringsformulier voor het opvolgen van meldingen, en een aantrekkelijke affiche om 

het taboe rond klikken te doorbreken. Ga ermee aan de slag in jouw sportorganisatie en word 

TOP! 

Vind alle informatie op www.topindesport.be/acties/#step2. Bekijk ook zeker het vormings-

aanbod en het TOP-promotiemateriaal! Het filmpje met Marc Herremans vind je op onze website.  
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Marc Herremans lanceert TOP-actie 2: zorg 
voor een aanspreekpunt 

Nieuwe uitdaging voor VRL arts Ruben De Gendt  

Onze VRL arts Ruben De Gendt staat op 18 juni aan de start van de zwaarste fietswedstrijd ter 

wereld. Samen met drie anderen rijdt hij van west (Los Angeles) naar oost (Annapolis) door de 

Verenigde Staten, een tocht van 5.000 kilometer. De race is 30 procent langer dan de Tour de 

France, maar omdat er continu gereden wordt is de tijdsspanne veel korter. Het team zou in 8 

dagen aan de finish willen zijn. We wensen hem veel succes!  

Vlaamse Roeiliga vzw 

Zuiderlaan 13 

9000 Gent 

Telefoon: (09) 243 12 50 

Fax: (09) 243 11 28 

E-mail: info@vlaamse-roeiliga.be 

… het nog 66 dagen zijn tot aan de Olympische Spelen Roeien in Rio. 

 

… voorzitter Vlaamse Roeiliga en voorzitter KRSG Patrick Rombaut ontmoeten  

Herman De Croo tijdens de KRSG May Regatta  

  

… het tijdens onze zomertijd is het in Rio de Janeiro 5 uur vroeger. 

 

… Ronny De Cocker samen met Antonio opgenomen is in het World Guinness Book of Records als de wereldrecordhouders Fastest 

marathon pushing a weelchair in 3u36.11! Proficiat Ronny!  

Wist je dat? 

Bezoek onze website 
www.vlaamse-roeiliga.be 


