
Tijdens de eerste week van sep-

tember vond op het Franse Lac 

d’Aiguebelette het WK roeien 

plaats. 

Vier teams verdedigden er de 

Belgische driekleur: M1x Hannes 

Obreno, W1x Eveline Peleman, 

LM1x Tim Brys en W2- Marine 

Lewuillon-Jeanne Ghuysen. 

De spotlights waren gericht op 

Hannes ObrenoHannes ObrenoHannes ObrenoHannes Obreno, doelstelling was 

top 9 roeien en zich kwalificeren 

voor de Olympische Spelen in 

Rio volgend jaar.  

In deze opzet is Obreno jammer 

genoeg niet geslaagd. Hij finish-

te als zesde in de B-finale in 

07.02.75, dus als twaalfde in de 

totaalstand. De B-finale werd 

gewonnen door de Witrus 

Shcharbachenia in 06.46.57. De 

A-finale werd gewonnen door de 

Tsjech Synek in 06.54.76. 

Volgend jaar heeft Obreno nog 

een laatste kans op de final 

Olympic qualification regatta in 

Luzern. 

Bij de lichtgewichten won de 

Gentse skiffeur Tim Brys Tim Brys Tim Brys Tim Brys knap 

de B-finale in 07.05.09. 

 

Eveline Peleman Eveline Peleman Eveline Peleman Eveline Peleman finishte als 

vierde in de D-finale in 

07.53.08 en sluit hiermee haar 

eerste WK bij de zwaargewich-

ten af als 22e op 36 skiffeuses. 

 

De 2- met Marine Lewuillon Marine Lewuillon Marine Lewuillon Marine Lewuillon en 

Jeanne Ghuysen Jeanne Ghuysen Jeanne Ghuysen Jeanne Ghuysen finishten als 

laatste in de D-finale in 

07.45.59.   

 

COMPETITIE 

WK Aiguebelette - 30 augustus tot 6 september 

WK Masters - 10 tot 13 september  

Van 10 tot 13 september 2015 

vond het WK Masters plaats te 

Hazewinkel. Dit WK voor senio-

ren (+27 jaar) in eigen land was 

een ideale gelegenheid voor de 

Belgen om hieraan deel te ne-

men. In totaal namen er 98 

belgen deel. 

Er werden 16 gouden medailles 

uitgereikt. 

Aan alle deelnemers een dikke 

proficiat met jullie prestaties. 
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Kalender 10/15 

• 03/03/03/03/----11/10/201511/10/201511/10/201511/10/2015 

Week vd Officials 

• 03030303----04/10/201504/10/201504/10/201504/10/2015 

BK Lange boten 

• 11/10/201511/10/201511/10/201511/10/2015 

Jeugdduathlon 

(KRB) 

• 11/10/201511/10/201511/10/201511/10/2015 

Aware Dive Water-

sportbaan Gent 

• 13/10/201513/10/201513/10/201513/10/2015 

Raad van Bestuur 

VRL 

• 17/10/201517/10/201517/10/201517/10/2015 

Jeugdroeihappening 

VRL  

• 17/10/201517/10/201517/10/201517/10/2015 

Marathon (RSNM) 

• 24/10/201524/10/201524/10/201524/10/2015 

Voorstelling jeugd-

sportbeleidsplannen 

(Hazewinkel) 

• 24242424----25/10/201525/10/201525/10/201525/10/2015 

Jeugstage KBR 

(Hazewinkel) 

 

MIXA 2X ARV De Ryck Koen / Blondelle Leen 

MD 1X CNV Dupont Xavier 

WA 2X KRSG Voorhaar Lenny / Rottiers Katia 

ME 1X UNL Somers Jean 

MA 1X TRT Roels Nico 

MIXA 2X TRT Geentjens Evi / Cornelis Stijn 

WC 1X KRSG Rottiers Katia 

MIXC 2X TRT Roels Nico / Bredael Ann Elise 

MA 2- TRT Cornelis Stijn / De Groot Xavier 

WB 1X KRSG Rottiers Katia 

MD 2X ARV De Loose Peter / Van Cleef Gerrit 

MB 1X TRT Roels Nico 

MD 1X RCAE Barbier Eric 

ME 2X UNL Somers Jean / Orban Michel 

MG 8+(INT) ARV De Weert / Pedraza 

MIXC 8+ (INT) TRT  

Coaches Noël Wyckhuyse, Rudy De 
Coninck en Dirk Crois 

Hannes Obreno aan de start 

Tim Brys winnaar B-finale 



- woensdag 7 oktober woensdag 7 oktober woensdag 7 oktober woensdag 7 oktober in Vilvoor-

de (Euro Volley Center, Benelux-

laan 22, 1800 Vilvoorde) 

- vrijdag 9 oktober vrijdag 9 oktober vrijdag 9 oktober vrijdag 9 oktober in Antwerpen 

(Huis van de Sport, Boomgaard-

straat 22, 2018 Antwerpen) 

 

Per locatie is er keuze uit 2 

topsprekers: Jef Brouwers en 

Henk Plugge (NL). 

Meer info & hoe je precies kan 

inschrijven lees je hier. 

 

We zijn benieuwd naar de 

respons, de plaatsen zijn be-

perkt. 

Dit kan je verwachten van 

Henk PluggeHenk PluggeHenk PluggeHenk Plugge: Judoscheids-

rechter -  Ex- politieman - 

Stresshantering 

Dit kan je verwachten van Jef Jef Jef Jef 

BrouwersBrouwersBrouwersBrouwers :  Oud-voetba l -

scheidsrechter - Sportpsycho-

loog - Driehoek privéleven, 

werk en arbitrage.  

Tijdens de “Week van de Offi-

cial” biedt de Vlaamse Sport-

federatie gratis bijscholingen 

aan voor de officials van de 

39 deelnemende sportfedera-

ties, rond het thema mentale 

weerbaarheid. 

De bijscholingen vinden plaats 

op volgende dagen, telkens 

van 19h tot 22h: 

- maandag 5 oktober maandag 5 oktober maandag 5 oktober maandag 5 oktober in Gent 

(3Square Village, Rijvissche-

straat 124, 9052 Zwijnaarde) 
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VTS  
Plus 

kalender 

RECREATIE 
Studentenroeien 

OPLEIDINGEN EN BIJSCHOLINGEN 
Mentale weerbaarheid - 5, 7 of 9 oktober 

13/10/2015 Het managen van emoties in (top)sport- deel 2  Lede 

17/10/2015 Maak als coach het verschil    Hasselt 

22/10/2015 Sporten met grenzen - omgaan met lichamelijk en  Hasselt 

  Seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport 

27/10/2015 Houdingstraining deel II- het trainen van actieve  Oud-Heverlee 

  houdingscontrole  

29/10/2015 Houdingstraining deel III- het trainen van   Oud-Heverlee 

  beweginsbereik   

29/10/2015 Hamstringblessures: onvermijdelijk of toch niet? Gent 

12/11/2015 I-training: trainen en coachen met een tablet (beginners) Turnhout 

14/11/2015 Maak als coach het verschil!    Willebroek 

16/11/2015 ‘Feedback’ or ‘Feed-forward: oplossingsgericht coachen Brugge 

  deel 1 

24/11/2015 Schouderblessures: onvermijdelijk of toch niet?  Oud-Heverlee 

aangepast abonnement te leren 

roeien binnen de schoot van de 

roeiclubs. Dit zorgt voor een 

verhoogde populariteit van het 

roeien, een instroom van le-

den en meer mogelijke deelne-

mers aan de Student Regatta in 

april volgend jaar.   

Wie zich ook wenst in te zetten 

voor het studentenroeien geeft 

zich best op binnen zijn club, 

of neem contact met de VRL 

via 

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

roeiliga.be  

Enkel door samenwerking kan 

het studentenroeien groeien. 

Zowel in Gent als in Antwer-

pen is men bezig om de    

organisatie van het studenten-

roeien op poten te zetten. Op 

beide locaties worden er   

samenwerkingsverbanden 

gelegd tussen de hoger onder-

wijsinstellingen en de lokale 

roeiclubs. De bedoeling is een 

studentenwerking met een 



Dag van de Sportclubbestuurder Gent  

clubbestuurders!  

Vroege inschrijvers genieten van 

een voordeeltarief. Dit jaar vindt 

de Dag van de Sportclubbe-

stuurder in Oost-Vlaanderen 

opnieuw plaats in “Het 

Pand” (Onderbergen 1, 9000 

Gent). Schrijf je snel in, want 

voor sommige keuzesessies 

geldt een maximum aantal 

deelnemers!  

http://www.dynamoproject.be  

Het Dynamo Project nodigt je 

op zaterdag 10 oktober 2015 zaterdag 10 oktober 2015 zaterdag 10 oktober 2015 zaterdag 10 oktober 2015 

graag uit voor    de zesde editie 

van de Dag van de Sportclub-Dag van de Sportclub-Dag van de Sportclub-Dag van de Sportclub-

bestuurder bestuurder bestuurder bestuurder in    OostOostOostOost----

Vlaanderen, Vlaanderen, Vlaanderen, Vlaanderen, dé ontmoetings- 

en bijscholingsdag voor sport-
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Een slimme strategie voor ledenbinding 
Verzeker de toekomst van je club!  

te behouden. Er is een gerichte 

aanpak nodig. En niet zozeer in 

termen van “beter” of “meer”, 

maar vooral “anders”. Een slim-

me strategie die rekening houdt 

met de behoeften van je leden. 

Een praktijkaanpak die door 

succesvolle clubs wordt toege-

past. 100% garantie heb je 

nooit, maar in deze sessie leer 

je de strategie voor ledenbin-

ding die je de beste kansen 

geeft op succes! 

De bijscholing gaat door op 

donderdag 12 november donderdag 12 november donderdag 12 november donderdag 12 november in 

het Huis van de Sport te Gent. 

Voor meer info: 

www.dynamoproject.be 

 

Zijn de leden van je sportclub 

veeleisender geworden? 

Wordt het moeilijker om leden 

aan je club te binden? En zo 

ja, hoe zie jij dan de toekomst 

van je sportclub? Hier bewust 

mee bezig zijn en actie onder-

nemen, kan niet meer ontbre-

ken op de agenda van een 

sportclub. Je activiteiten op 

zich, zoals je ze steeds hebt 

gedaan, zijn in vele gevallen 

niet meer genoeg om je leden 

CLUBNIEUWS 
Week van de Official - 3-11 oktober 
neem een selfie met een kamprechter!  

en 4 oktober’en 4 oktober’en 4 oktober’en 4 oktober’. De meest origine-

le foto wint een verrassingspak-

ket. Zowel de roeiers als de 

kamprechter in kwestie krijgen 

een prijs. De volledige ploeg 

(4/5 of 9 roeiers) en de trainer 

moet op de foto staan.  

De foto’s mogen doorgemaild 

worden naar info@vlaamse-

roeiliga.be.  

De leukste foto’s zullen gedeeld 

worden via de facebookpagina 

van de Vlaamse Roeiliga.   

 

 

De Vlaamse Sportfederatie 

organiseert van 3 tot en met 3 tot en met 3 tot en met 3 tot en met 

11 oktober11 oktober11 oktober11 oktober de eerste editie 

van de ‘Week van de official’‘Week van de official’‘Week van de official’‘Week van de official’. 

Het hoofddoel van deze week 

is waardering uiten voor de 

officials. De bedoeling is dat 

alle deelnemende federaties 

zelf en via hun clubs en spor-

ters de officials van 3 t.e.m. 

11 oktober zoveel mogelijk ‘in 

de bloemetjes’ zetten.  

Ook de Vlaamse Roeiliga doet 

mee en schrijft volgende wed-

strijd uit: ‘maak een originele maak een originele maak een originele maak een originele 

selfie met een kamprechter selfie met een kamprechter selfie met een kamprechter selfie met een kamprechter 

tijdens het Belgisch Kampi-tijdens het Belgisch Kampi-tijdens het Belgisch Kampi-tijdens het Belgisch Kampi-

oenschap Lange Boten op 3 oenschap Lange Boten op 3 oenschap Lange Boten op 3 oenschap Lange Boten op 3 
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Dinsdag 20 oktober zal in Gent het unieke theaterstuk 'Wel winnen, hé' te zien zijn. Dit toneel is 
een humoristische voorstelling boordevol tips omtrent Positief Coachen speciaal voor medewer-
kers van sportclubs. 
  
Ben jij een trainer of coach, een bestuurs- of commissielid, een scheidsrechter of jurylid? Dan 
mag je dit niet missen! 'Wel winnen, hè' is een humoristische voorstelling, speciaal voor vrijwil-
ligers bij sportclubs. Een heerlijk avondje uit in het theater!  
 
Datum:     20 oktober 
Uur:   Aanmelden vanaf 19u15 tot 19u45 
Start voorstelling:  20u 
Einde voorzien:  21u30 
Locatie:   Groenzaal - Gent.  
Tickets:   15 euro (gratis voor Gentse sportclubs) 
Info en inschrijven:  https://stad.gent/sport/nieuws-evenementen/met-je-sportclub-naar-
het-toneel 
 
Een organisatie van Burensportdienst Schelde-Durme, Sporta-federatie, Gymfed, FROS, Vlaamse 
Basketballiga, ICES en Sportdienst Gent. 

Met je sportclub naar het toneel 

BTW vrijstelling tot 25.000 euro 

In 2014 werd de drempel voor kleine ondernemers opgetrokken van 5.580 euro naar 15.000 

euro. Eerder dit jaar vernamen we dat de drempel zou opgetrokken worden naar 25.000 euro. 

Dat wordt nu meer concreet met het wetsontwerp van 4 september 2015. 

In 2013 kreeg België van Europa de toestemming om de drempel op te trekken tot 25.000 euro. 

Om budgettaire redenen werd de drempel in 2014 op 15.000 euro vastgesteld. Met het wets-

ontwerp dat nu op tafel ligt, zal elke belastingplichtige (en dus ook een sportclub) waarvan de 

jaarlijkse omzet uit btw-belaste activiteiten in België 25.000 euro niet overschrijdt, vanaf 1 janu-

ari 2016 van de vrijstelling kunnen genieten. 

Tevens willen we een oproep 

doen aan de Gentse roeiclubs 

om die dag mee te willen hel-

pen met kruiwagens aan de 

oevers om het vuil aldaar te 

verzamelen. Dit kan zelfs wor-

den gezien als een teambuil-

dingspowertraining. 

Zo kunnen we samen met 

duikers, roeiers en kajakkers 

bijdragen tot een propere 

watersportbaan en een beter 

milieu. 

Op 11 oktober 11 oktober 11 oktober 11 oktober zullen een 100-

tal  duikers ui t  Oost-

Vlaanderen duiken in de wa-

tersportbaan te Gent. Dit om 

de watersportbaan schoon watersportbaan schoon watersportbaan schoon watersportbaan schoon te 

makenmakenmakenmaken en alle vuil eruit te 

halen. 

De watersportbaan werd die 

dag gereserveerd. Mogen we 

vriendelijk vragen om die dag 

NIET te willen varen op de 

baan. Dit voor de veiligheid 

van de duikers. 

Dit kadert in het wereldwijde 

project AWARE om de wateren 

te reinigen. 

w w w . p r o j e c t a w a r e . o r g 

  

Er wordt ook samen gewerkt 

met Ivago en de stad Gent. De 

dag zelf zal er heel wat pers-

belangstelling zijn. 

Noteer deze datumNoteer deze datumNoteer deze datumNoteer deze datum    dus al in dus al in dus al in dus al in 

jullie agenda!jullie agenda!jullie agenda!jullie agenda!. 

ALLERLEI 
Aware Dive Watersportbaan Gent 
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Stand van zaken nieuw decreet sportfederaties 

De komende maanden zal duidelijk worden hoe het nieuwe decreet op de sportfederaties er zal uitzien. 

De Bisconceptnota tekende de krijtlijnen. We informeren jullie met dit bericht over de stand van zaken. 

De Vlaamse Sportfederatie heeft nog geen zicht op de tekst van het nieuwe decreet.  

Op 24 september vond in de commissie sport van het Vlaams parlement een hoorzitting over 

de bisconceptnota, die als basis dient voor het decreet. Op 1 oktober is de VSF uitgenodigd door het 

kabinet Sport en het Bloso voor een overleg over het decreet. 

 

We houden jullie hierna verder op de hoogte. 

VRL Jeugdroeihappening - 17 oktober 
Op 17 oktober 17 oktober 17 oktober 17 oktober vindt onze jeugdroeihappening plaats. Dit jaar is de gastclub KR Club GentKR Club GentKR Club GentKR Club Gent. 
 
De wedstrijden worden geroeid in C4X+ en zijn voorbehouden aan de jongeren 12-14, die minstens 
deelgenomen hebben aan 3 wedstrijden in lijn tijdens het voorbije seizoen. Elke jongere roeit 3 par-
cours, over 250 meter, telkens in een andere ploeg. 
 
De ploegen worden geloot per vier, ook de boot en de stuurlui worden geloot, tenzij men kan werken 
met vaste stuurlui. 
 
De klassementen worden opgemaakt volgens de geroeide tijden, per deelnemer worden de tijden per 
reeks opgeteld, de beste tijd over de 3 reeksen is winnaar en behaalt 10 punten, de tweede 9, enz. , 
vanaf de 10 de plaats ontvangt elke deelnemer 1 punt. 
 
Wedstrijdbaan: Watersportbaan ‘Geo Nachez’ te Gent 
Inschrijvingen uiterlijk: vrijdag 16 oktober 2015 om 18.00u 
op volgend adres: K.R. Club Gent, Yachtdreef 2 - 9000 Gent 
Via e-mail: annemarie_dw@yahoo.co.uk 
Lottrekking: zaterdag 17 oktober 2015 om 12.00u in de lokalen van K.R. Club Gent 
 
Wij hopen op een massale opkomst!. 

3e Jeugdstage KBR 24&25 oktober 

De Koninklijke Belgische Roeibond organiseert voor de 3e maal een 
jeugdstagejeugdstagejeugdstagejeugdstage op 24 en 25 oktober 24 en 25 oktober 24 en 25 oktober 24 en 25 oktober te Bloso HazewinkelHazewinkelHazewinkelHazewinkel. Inschrijven kan 

via deze link. 



Vlaamse Roeiliga vzw 

Zuiderlaan 13 

9000 Gent 

Telefoon: (09) 243 12 50 

Fax: (09) 243 11 28 

E-mail: info@vlaamse-roeiliga.be 

In de kijkerIn de kijkerIn de kijkerIn de kijker 
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… er zo'n 235235235235    vrijwilligers vrijwilligers vrijwilligers vrijwilligers meegeholpen hebben aan het WK Masters WK Masters WK Masters WK Masters te Hazewinkel van 10 tot 13 september? Wij hen allen hartelijk 

danken voor hun enthousiaste inzet! 

 

… de VRL op vrijdag 4 december vrijdag 4 december vrijdag 4 december vrijdag 4 december voor het eerst de Roei Awards Roei Awards Roei Awards Roei Awards uitreikt! Noteer deze datum alvast ik jouw agenda. 

 

… de 2e studentenregatta 2e studentenregatta 2e studentenregatta 2e studentenregatta doorgaat op donderdag 21/04/2016 21/04/2016 21/04/2016 21/04/2016 en samen wordt georganiseerd met de 12-urenloop op en naast de 

Watersportbaan te Gent? 

 

 

Wist je dat? 

Bezoek onze vernieuwde webstek 

www.vlaamse-roeiliga.be 

 

    

Dank aan alle vrijwilligers voor jullie enthousiaste inzet op het WK Masters!Dank aan alle vrijwilligers voor jullie enthousiaste inzet op het WK Masters!Dank aan alle vrijwilligers voor jullie enthousiaste inzet op het WK Masters!Dank aan alle vrijwilligers voor jullie enthousiaste inzet op het WK Masters! 


