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COMPETITIE
Belgisch Kampioenschap Lange Boten, 27 en 28 september
Afgelopen weekend vond in het Bloso centrum Hazewinkel het
Belgisch Kampioenschap lange boottypes plaats, een organisatie
van de Koninklijke Belgische Roeibond in samenwerking met de
Brusselse club Royal Sport Nautique de Bruxelles. In het totaal
waren er 16 te verdelen Belgische titels. KRSG ging naar huis met 4
gouden plakken, GRS-TRT-KRNSO behaalden er elk 3. BTR, KRB en
UNB gingen er met 1 naar huis. De mannen van KRSG wonnen het
koninginnennummer (de acht met stuurman). De resultaten kunnen
geraadpleegd worden op onze website. Dit BK lange boten is de
traditionele afsluiter van het roeiseizoen. Proficiat aan alle roeiers
en trainers met hun prestaties van het afgelopen jaar!

Langeafstandswedstrijd Vlaamse Roeiliga, 25 oktober
De Vlaamse Roeiliga organiseert op zaterdagvoormiddag 25/10
haar langeafstandswedstrijd op het kanaal Brugge-Zeebrugge. De
wedstrijd staat open voor alle roeiers. Inschrijven kan in 1x, 2-, 2x.
Deze wedstrijd is een verplichte etappe in het selectietraject voor
kandidaat internationale roeiers 2015 (verplichte deelname in skiff).
Inschrijven kan tot 13 oktober via volgende link:
https://www.isbapp.be/lid/imember/f?p=108:2:0::::P2_COMP_CODE:VRL4455LA12

WK Universitairen Gravelines, 13 en 14 september
In het weekend van 13-14 september hebben er 2 Belgische ploegen
deelgenomen aan het WK voor Universitaire roeiers in het Noord-Franse
Gravelines. Stijn Rosiers (KRSG) en Maxim Serlez (KRNSO) namen deel in LM 2x.
Ze werden 6e in de B-finale in een tijd van 7.05.00, dus 12e in de totaalstand.
Gilles Poysat nam deel in M1x. Hij werd 2e in de B-finale in 7.17.59.
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Voorprogramma OBIC, 22 november
Het voorprogramma van de OBIC dat in de Roeigids 2014 is opgenomen, werd recentelijk aangepast. Vanaf de
namiddag is er nog een wedstrijd voor junioren 12 en zijn er sprintwedstrijden over 500m. Het volledige
voorprogramma kan je terugvinden op http://www.sculling.be/programma_nl.php

Plassendale Cup, KRNSO, 9 november

De Plassendale Cup zal niet georganiseerd worden wegens verbouwingswerken.

KALENDER OKTOBER
02-03/10/2014
04/10/2014
05/10/2014
08/10/2014
09-12/10/2014
10/10/2014
11/10/2014
11/10/2014
11-12/10/2014
12/10/2014
17-19/10/2014
18/10/2014
18-19/10/2014
25/10/2014

Wereldrecordpoging VSR (Watersportbaan Gent)
Eerste lesdag initiatorcursus (KR Brugge)
Jeugdduathlon (KR Brugge)
Raad van Bestuur Vlaamse Roeiliga
World Rowing Master Regatta Ballarat (FISA)
Topsportclinic Action Types (Hazewinkel)
Jeugdroeihappening VRL (KRSG)
Recreantendag Vlaamse Roeiliga (Hazewinkel)
Eerste stageweekend nationaal team (Hazewinkel)
Biathlon (CRB)
World Rowing Coastal Championships (Thessaloniki)
Internationale marathon (RSNM)
Jeugdstage KBR (Hazewinkel)
Langeafstandswedstrijd Vlaamse Roeiliga (BTR)

RECREATIE
VRL Recreantendag
Op 11 oktober gaat de VRL Recreantendag
door in Hazewinkel. Alvast bedankt aan de
groep recreanten die reeds inschreven voor
de trainingen, de bijscholing en de BBQ. Maar
er zijn nog plaatsen vrij!
Alle personen die meehelpen het recreatieve
roeien te organiseren binnen hun club worden
van harte uitgenodigd op de bijscholing
recreatie. Een lezing vanuit de VRL en de
Nederlandse Roeibond geeft aan waar we nu staan en waar we naar toe kunnen binnen het recreatief roeien. Input
van en discussie met personen met ervaring binnen de clubs is één van de doelstellingen van de avond.
Wie wenst kan nog inschrijvingen of info vragen via brand.breyne@vlaamse-roeiliga.be.
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OPLEIDINGEN EN BIJSCHOLINGEN
Workshop ActionType® in sport en specifiek in roeien 10/10
Het gebruik van ActionType® in de sportwereld is voor coaches die op
internationaal vlak met hun atleten bezig zijn steeds vaker gemeengoed en vormt
een brug naar topsport-prestaties.
Action Type® is een hulpmiddel in maatwerk en individualisering bij training en
coaching. "Be Like Me" en "One Size Fits All" is echt verleden tijd. Het gaat om het
verhogen van de coach- en trainbaarheid van sporter en team. Action Type®
verschaft meer inzicht in jouw coachingstijl, sportstijl, manier van bewegen,
leerstijl, temperament, communicatiestijl en teambuilding. In Nederland zijn
inmiddels ook enkele roeibondscoaches begonnen met de mogelijkheden van
Action Type® te verkennen en toe te passen.
De Vlaamse Roeiliga nodigt op vrijdagavond 10 oktober Jan Diederik Van den Berg
uit als spreker. In deze workshop zal een korte algemene inleiding gegeven worden
wat Action Type® nu precies is. Daarnaast zal worden in gegaan op wat je er
mentaal en technisch in het roeien mee kunt bereiken. Jan Diederik van den Berg is
naast roeicoach docent roeien bij de KNRB sinds 2001 en het afgelopen seizoen
ook bij de VTS. Hij is sinds 2005 intensief bezig met Action Type® en sinds de
laatste jaren ook heel roeispecifiek. Daarnaast heeft hij alle cursussen voor Action
Type® in Nederland doorlopen.
De workshop gaat door op vrijdagavond 10 oktober in Hazewinkel van 19u30-22u00. Inschrijven kan tot en met 5
oktober op info@vlaamse-roeiliga.be. Gelieve ook te laten weten of je graag een broodje eet voor de start van de
workshop (19u).
Sportcongres en Dag van de Sportclubbestuurder 11/10
de

Op zaterdag 11 oktober wordt het 6 Sportcongres
georganiseerd in het Pand te Gent.
Het
sportcongres is het belangrijkste multidisciplinaire
congres rond sportvoeding, -psychologie, -fysiologie
en nieuwe technieken. Het programma en alle verdere info vindt u terug op de website www.sportcongres.be.
In de voormiddag wordt op dezelfde locatie de Dag van de Sportclubbestuurder georganiseerd door het Dynamo
Project met tal van interessante sessies voor sportclubbestuurders. Zie www.dynamoproject.be voor meer informatie.
Je kan beide interessante bijscholingen perfect combineren: in de voormiddag de Dag van de Sportclubbestuurder en
in de namiddag het Sportcongres.
De Vlaamse Roeiliga heeft 2 vrijkaarten voor het sportcongres. Stuur als de bliksem een mailtje naar info@vlaamseroeiliga.be, de eerste 2 winnen een vrijkaart.
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Dag van de Sportclubbestuurder: bijna volzet!
Enkele sessies op de resterende edities van de Dag van de
Sportclubbestuurder dit najaar geraken volzet. Wil je graag nog
deelnemen aan je voorkeurssessies in Gent op 11 oktober, Leuven
op 25 oktober of Berchem op 22 november? Schijf je dan snel in. Ga
naar www.dagvandesportclubbestuurder.be (link is external) voor
alle info. Je leest er ook getuigenissen van sportclubbestuurders die
dit voorjaar al deelnamen aan een Dag van de Sportclubbestuurder.
Bijscholing Sport en tewerkstelling voor clubbestuurders, 5 november
De Vlaamse Roeiliga organiseert op woensdag 5 november 2014 om 19.00u in het Huis van de Sport (zaal De
Boerekreek) de bijscholing ‘Sport en Tewerkstelling in de private, niet-commerciële sector’ in samenwerking met VKKF
en Vyf. Tijdens deze opleiding krijg je een inzicht van de verschillende mogelijke vormen van tewerkstelling in de
sportsector. Er wordt een duidelijk beeld gegeven van wat de verschillende stappen zijn bij het zelf tewerkstellen van
personeel. Verder krijg je antwoorden op: “Hoe is een loon samengesteld?”, “Wat zijn de kosten als werkgever?”,
“Welke vergoedingen zijn mogelijk?”, “Kan ik gepensioneerden inschakelen?” … Een must voor ieder clubbestuurder
en alle federaties die begaan zijn met correcte en officiële tewerkstelling in de sportsector! Iedereen is van harte
welkom! Graag inschrijven voor maandag 27 oktober 2014.
VTS plus bijscholingen in oktober
Creativiteit bij het nemen van beslissingen in 02/10/2014
een wedstrijd
18/10/2014

Willebroek
Genk

Houdingstraining: werken aan de basis!

04/10/2014
04/11/2014
06/12/2014

Brugge
Willebroek
Genk

Ken jezelf en je sporters (Action Type)

16/10/2014
08/11/2014

Gent
Brugge

Plannen en periodiseren in individuele
uithoudingssporten

21/10/2014
25/11/2014

Hasselt
Gent

PROMOTIE VAN DE ROEISPORT
Studentenroeien
In Gent en Hasselt wordt in oktober het studentenroeien opgestart. Studenten
uit de UHasselt, PXL, KHLim, UGent, Aretevelde Hogeschool, HoGent en HoWest
kunnen voortaan leren roeien. In Gent wordt getraind bij de VVR op dinsdag en
donderdag. In Hasselt roeit men aan de KHYC. Er wordt getraind om deel te
nemen aan de eerste Vlaamse Studenten Regatta in mei 2015. We wensen de
studenten veel succes in hun nieuwe roeicarrière!
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ALLERLEI
Filmpje over onze wereldkampioene, Eveline Peleman
Bekijk deze mooie reportage over Eveline Peleman via volgende link: http://vimeo.com/m/106366255.
Filmpje over het verloop van een dopingcontrole
NADO Vlaanderen, de dienst van de Vlaamse Overheid die instaat voor de preventie en de strijd inzake doping in de
sport, heeft een vernieuwde, uitgebreide video over het verloop van een dopingcontrole uitgebracht. Wat zijn rechten
en plichten van de sporter, de controlearts en de wedstrijdorganisator bij een dopingcontrole? Deze video
verduidelijkt stap voor stap hoe een dopingcontrole verloopt, vanaf de aankomst van het controleteam tot de
verwerking van de stalen en de resultaten. Bekijk het filmpje op http://youtu.be/XuW1POk2YP4.
e

2 KBR Jeugdstage, 18 en 19 oktober
Stage van 18/10 8u30 tot 19/10 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
Ethias Prevention Awards 2014
Laatste oproep voor jullie stemmen!
De Vlaamse Roeiliga neemt deel aan de wedstrijd “Ethias Prevention Awards”.
Via deze link kan je elke dag stemmen voor de publieksprijs tot 31/10!
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. Per club zijn de preventiecoördinatoren in de weer om een volledige checklist in te
(laten) vullen om de mogelijke risico’s binnen de club te ontdekken. Een nodige taak om de verantwoordelijkheid voor
een veilige sportbeoefening te blijven opnemen. In dit project zijn we pioniers in Vlaanderen en dit stellen we graag in
een goed daglicht door deze publieksprijs te proberen winnen.
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WIST JE DAT…
… 80% van de Vlaamse sportfederaties niet altijd over voldoende scheidsrechters, juryleden of resultaatopnemers
beschikt. Slechts de helft van de federaties beschikt over goed gekwalificeerde officials op alle niveaus. Dat blijkt uit
een onderzoek dat de Vlaamse Sportfederatie (VSF) vorig jaar liet uitvoeren. Lees het volledige artikel op
http://www.standaard.be/cnt/dmf20140925_01286865
… De nieuwe WADA code de straf voor dopingzondaars, die bewust naar doping gegrepen hebben, verhoogt naar 4
jaar!
... de VSR (Vlaamse Studentenkring der Roeiers) op dit ogenblik een
wereldrecordpoging onderneemt om in 24u zo veel mogelijk km's te
roeien? Je kan ze nog gaan aanmoedigen tot 20u!
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