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COMPETITIE
e

WK U23: Eveline Peleman wint de bronzen medaille, Tim Brys wordt 6
Eveline Peleman mocht in de A finale van het WK U23 op zoek gaan naar een
e
WK-medaille. Ze startte haar wedstrijd in 4 positie, en stak in de derde 500m de
e
Nieuw-Zeelandse Kiddle voorbij waardoor ze naar de 3 plaats opschoof die ze
tot het einde kon aanhouden. Peleman maakte haar droom waar en won de
bronzen medaille! Ze finishte in 7.44.350. De Nederlandse Paulis won goud
(7.37.180), de Griekse Nikolaidou, regerend wereldkampioen, het zilver
(7.41.580).
Ook de andere Gentenaar Tim Brys mocht na een succesvolle halve finale
e
doorstoten naar die A finale. Tim startte in 2 positie maar schoof uiteindelijk op
e
e
naar de 6 plaats. Brys werd afgestraft voor zijn te snelle start en finishte als 6 in
7.09.710. De Amerikaan Campbell jr. won het goud in 6.54.490.
Peleman en Brys mogen terugblikken op een heel geslaagd WK in Varese, waar
ze beloond werden voor het vele en harde trainen van het voorbije jaar!
Bekijk het filmpje van de finale LW 1x op http://www.youtube.com/watch?v=Ndz_VQLmUmM&feature=youtu.be.
Coupe de la Jeunesse Libourne
Ook onze junioren zetten afgelopen weekend mooie prestaties neer op de
Coupe de la Jeunesse in het Franse Libourne. Rachel Willaumez won beide
dagen de gouden medaille in JW 1x en de JM 4x met Deknock, Hevesi,
Bertholomé en De Borger won op zaterdag de bronzen medaille. Op zondag
werden ze vierde. De JM 8+ werd op zaterdag vijfde en op zondag vierde. De
JW 2x finishten beide dagen jammer genoeg als laatste in de B finale. De JW 4x
bereikte beide dagen de A finale, ze werden zesde op zaterdag en vijfde op
zondag.
Bedankt aan alle ouders en sympathisanten die mee waren om te supporteren.
Een ware invasie van rood was waar te nemen naast de roeibaan!
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Hannes Obreno wint de D-finale in het Zwitserse Luzern
Hannes Obreno startte samen met 30 andere skiffeurs in de laatste World Cup van 2014 in het Zwitserse Luzern.
e
Hannes finishte in zijn kwartfinale als 5 met een tijd van 7.30.800, waardoor hij rechtstreeks werd doorverwezen naar
e
e
de D-finale voor de 19 tot 24 plaats. De kwartfinale werd gewonnen door Roel Braas in 7.03.730. In die weinig tot de
verbeelding sprekende D-finale startte ook de Kroaat David Sain, vorig jaar nog wereldkampioen in dubbelvier en op
de Spelen 2012 goed voor Olympisch zilver. Hannes nam een goede start en leidde na 500m met anderhalve seconde.
Halfweg was die voorsprong verdubbeld en aan de eindmeet had een ontketende Obreno de kloof verder uitgediept
tot meer dan acht seconden, bijna vier lengtes voorsprong. Hannes Obreno, die eind mei op het EK nog op een knappe
e
de
5 plaats eindigde, sluit dit tornooi af op een 19 plaats.
European Universities Games
De 4x afgevaardigd door de Associatie UGent met Bram Dubois, Gilles Debrock, Jonas Thierens en Jonas Deconinck
heeft de zilveren medaille gewonnen op de European Universities Games in Rotterdam. Ze finishten in 06.13,47. De
Universiteit van Berlijn won de titel in 06.09,40.
Selectie WK senioren Amsterdam
M1x
Hannes Obreno
LW1x Eveline Peleman

KALENDER AUGUSTUS
01-03/08/2014
06-10/08/2014
09/08/2014
16-28/08/2014
17/08/2014
24/08/2014
24-31/08/2014
25/08/2014
30/08/2014
31/08/2014

Coupe de la Jeunesse (Libourne)
WK junioren (Hamburg)
Golden River Tocht (VVR)
Youth Olympic Games (Nanjing)
Afvaart Hoge Maas (RCNSM)
Roeihappening The Oar
WK senioren (Amsterdam)
Raad van Bestuur Vlaamse Roeiliga
Toelatingsproef initiator roeien (KRB)
1.000m van Luik (RCAE)

RECREATIE
VRL recreantendag
Ben je een recreatieve roeier? Wil je graag nog eens getraind worden door een
professionele trainer om je techniek in skiff en in ploegboten bij te schaven? Dan is
de VRL recreantendag iets voor jou!
De Vlaamse Roeiliga organiseert in het weekend van 11 en 12 oktober een dag
waarbij de recreatieve roeiers ondersteund en getraind worden om in het roeien
te verbeteren. Zowel in skiff als in meermansboten wordt het niveau naar boven
gebracht.
Nadien is er de bijscholing over de organisatie van het recreatief roeien in Nederland door de verantwoordelijke van
de Koninklijke Nederlandse Roeibond. Afsluiten doen we met een gezellige barbecue aan de chalets in Hazewinkel.
Inschrijvingen en info via brand.breyne@vlaamse-roeiliga.be.
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OPLEIDINGEN EN BIJSCHOLINGEN
Initiatorcursus Brugge
In het najaar van 2014 organiseert de Vlaamse Roeiliga in samenwerking met de Vlaamse Trainersschool opnieuw
haar cursus initiator roeien. Deze gaat door in Brugge: de eerste twee theoriedagen in het Bloso-centrum Julien
Saelens, en vanaf dan in K.R. Brugge. De toelatingsproef voor mensen die geen A licentie bezitten gaat door in de KRB
op 30/08/2014, de lessen starten op 4/10/2014. Je kan inschrijven door te surfen naar www.bloso.be/VTS  aanbod
opleidingen  aanmelden op de VOTAS databank (eerst registreren indien nog geen account)  sporttakgerichte
opleidingen  roeien  Initiator roeien
Interesse sportkaderopleidingen 2015
De Vlaamse Roeiliga is op dit moment aan het bekijken welke opleidingen we in 2015 zouden kunnen organiseren
voor de coaches. Hiervoor peilen we graag eens naar uw interesse voor het volgen van een initiator of trainer B
opleiding in 2015. De trainer A opleiding zal op dat moment nog niet kunnen georganiseerd worden (hopelijk wel in
2016). Hieronder vindt u een overzichtje van de reeds georganiseerde cursussen de afgelopen jaren:
- Najaar 2010: aspirant initiator roeien Hazewinkel en Hasselt
- Voorjaar 2011: initiator roeien Gent
- Najaar 2012: initiator roeien Hazewinkel
- Najaar 2013: trainer B roeien Hazewinkel
- Najaar 2014: initiator roeien Brugge (hiervoor kan nog steeds ingeschreven worden!)
U kan uw interesse kenbaar maken door een mailtje te sturen naar info@vlaamse-roeiliga.be
Bijscholingen VTS plus
VTS plus organiseert in het najaar 2014 onderstaande sporttak overschrijdende bijscholingen. Alle info en inschrijven
via www.bloso.be/VTSplus.
Datum

Topic

Locatie

Doelgroep

08/09/2014

Het belang van leiders binnen een team voor een optimaal
teamfunctioneren

Leuven

Trainer B, Trainer A

10/09/2014

Het belang van leiders binnen een team voor een optimaal
teamfunctioneren

Leuven

Initiator, Instructeur B

20/09/2014

Maak als coach het verschil!

Hasselt

Trainer B, Trainer A

22/09/2014

I-training - Integratie van smartphones, tablets en apps bij
video-anaylse

Gent

Trainers van alle niveaus

03/10/2014

Sportmedia anno 2014

Brussel

Trainer B, Trainer A

08/10/2014

Talentdetectie en -identificatie: feiten en fictie

Gent

Initiator, Instructeur B

11/10/2014

Blessurepreventie voor knieletsels

Lede

Trainers van alle niveaus

25/10/2014

Maak als coach het verschil!

Willebroek

Initiator, Instructeur B

12/11/2014

Van gevarieerd bewegen tot sportspecialisatie: variatie blijft
de sleutel

Gent

Initiator, Instructeur B

22/11/2014

Maak als coach het verschil!

Willebroek

Trainer B, Trainer A

13/12/2014

Dag van de Trainer

Gent

Trainers van alle niveaus
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e

2 KBR Jeugdstage
e

Op 18 en 19 oktober organiseert de KBR voor de 2 keer een jeugdstage.
Stage van 8u30 tot 14u te Hazewinkel
Voor 13- en 14-jarigen
Kostprijs: 80 euro
Inschrijven op www.rowing.be
(inschrijving+betaling= defintieve inschrijving)
Beperkt aantal plaatsen: 40 roeiers en 8 coaches

PROMOTIE VAN DE ROEISPORT
Studentenroeien
In combinatie met de Vlaamse Studenten Sport Federatie
organiseren verschillende Vlaamse roeiclubs vanaf volgend
schooljaar studentenroeien. Deze zomer wordt nog druk
georganiseerd en gepland, maar vanaf september/oktober starten
in verschillende studentensteden groepen studenten te roeien. De
trainingen gaan door in de schoot van de clubs, en er wordt
gewerkt naar een eerste Vlaamse Studentenregatta op het einde
van het academiejaar. De plaatsen zijn beperkt, dus hou de
agenda’s van de clubs en hogescholen/universiteiten in de gaten!
Gent Zwemt
Op 12 juli nam de VRL deel als partner van Gent Zwemt.
Naast een info en ergometerstand aan de activiteitenzone, waren
er ook demonstratiewedstrijden met 8+ boten en roei initiaties via
het ponton van de KRSG.
Daar konden roeiers en niet-roeiers proeven van het roeien in de
Volans boten (www.volansrowing.com). Deze boten met vaste bank
en sliding riggers zijn erg goede, stabiele en toch snelle boten voor
elke recreatieve roeier.
Eén boot werd op de KRSG gelaten om tot 15 augustus door
verschillende clubs uit te proberen. Aarzel niet om Thierry Jacobs
via thierry.jacobs4@telenet.be te contacteren om deze boot een te
proberen.
In contrast met de goede organisatie was het mindere weer op de
dag zelf. Desalniettemin waren er in totaal een 400-tal deelnemers
en heel wat nieuwsgierigen. Zowel op, in en rond het water werd
gesport, met als topper een mooie opkomst voor de eerste
zwemloop wedstrijd. Alle uitslagen en foto’s vindt u op:
www.fros.be.
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Zomer Sportpromotietoer
In de zomer 2014 neemt de Vlaamse Roeiliga opnieuw deel aan de Bloso
Sport Promotietoer aan zee. Op 3 verschillende plaatsen zetten we het
roeien in de kijker. Op 17 juli was het de beurt aan Middelkerke, waar we in
samenwerking Akhenaton Roeischool de deelnemers lieten surfroeien op
zee. Mede door het prachtige weer was het een erg aangename en
sportieve dag. Alle foto’s op www.facebook.com/vlaamseroeiliga

ALLERLEI
Ethias Prevention Awards
De Vlaamse Roeiliga neemt in het kader van het project prioriteitenbeleid
deel
aan
de
wedstrijd
“Ethias
Prevention
Awards”.
Via deze link kan je elke dag stemmen voor de publieksprijs!
http://www.preventionawards.be/nl/vote-nl.html. Alvast bedankt voor
jullie medewerking!
Binnen het project prioriteitenbeleid werken we naar een risicoanalyse per
club om de algemene veiligheid op een structurele manier te verbeteren.
Dit doen we onder de deskundige begeleiding van professionele preventieadviseurs. Daarnaast leiden we
hulpverleners op die bij noodgevallen gepast kunnen interveniëren en werken we aan een vaarkaart die de roeiers
informeert over de veiligheid en risico's per vaarzone.
Facultatieve Opdracht Prioriteitenbeleid
Veiligheid binnen de roeiclubs is een gegeven waar iedereen voor
verantwoordelijk is.
De planning voor het project Prioriteitenbeleid heeft vorm gekregen voor
de rest van 2014 en 2015. Graag doen we een warme oproep naar de clubs
die hier voorlopig niet aan deelnemen om zeker in te stappen. Op Vlaams
niveau werken we naar de risicoanalyse en risicopreventie in alle clubs
onder leiding van professionele preventieadviseurs.
Oproep commissie ‘communicatie en sponsoring’
De commissie ‘communicatie en sponsoring’ van de Vlaamse Roeiliga doet een oproep naar nieuwe leden om in de
commissie te zetelen. Kandidaturen kunnen tegen 22 augustus ingestuurd worden naar info@vlaamse-roeiliga.be.

WIST JE DAT…
De Nederlandse roeiers afgelopen maand de Google Glass getest hebben? Een nieuwe applicatie op de bril zorgt
ervoor dat zij belangrijke gegevens kunnen waarnemen zonder van roeihouding te veranderen. Lees het volledige
artikel op http://sportknowhowxl.nl/nieuwsberichten/9234
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