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Nieuwsbrief Vlaamse Roeiliga 

Augustus 2013 

COMPETITIE 

 

WK junioren Trakai            

De Brugse skiffeur Pierre De Loof trad aan in de B-finale om te strijden voor 

plaats 7 tot 12, nadat hij jammer genoeg op drie 100sten van een seconde de 

A-finale gemist heeft. Aan de 1.500m lag De Loof nog in 6e positie, maar 

dankzij zijn eindsprint heeft hij het tornooi op een 3e plaats kunnen 

beëindigen (9e plaats in de totaalstand op 36 deelnemers). Hij roeide een tijd 

van 07:17,77. De B-finale werd gewonnen door de Duitser Schlueter 

(07:12,66), de A-finale werd gewonnen door de Pool Wegrzycki-Szymczyk 

(06:59,69). De Loof mag terugkijken op een geslaagd tornooi. 

 

Coupe de la Jeunesse Luzern: België keert met 3 medailles terug naar huis      

België vaardigde 5 ploegen af naar het Zwitserse Luzern: JW 1x, JW 2x, JM 2x, JM 4x, JM 8+. Met o.a. 3 medailles 

roeiden de Belgische junioren één van de betere resultaten van de afgelopen jaren op de internationale jeugdbeker. 

De dubbelvier Vanderdeelen, Lauwers, Van Zandweghe en Meuldermans wonnen een zilveren en een bronzen 

medaille! De Belgische koninginnenboot, de 8 met stuurman, viel zoals vorig jaar net buiten de medailles met op 

beide dagen een vierde plaats. Skiffeuze Astrid Rycx legde op zaterdag beslag op een vierde plaats, en op zondag 

behaalde zij de zilveren medaille! De meisjes dubbeltwee Cattrijsse-Gheysen vielen net naast het podium en 

eindigden vierde. Op zondag werden zij zesde. De jongens dubbeltwee Somers-Deknock eindigden op zaterdag op een 

vijfde plaats en op zondag wonnen zij de B-finale. Ook reserveroeiers Tom De Borger (1x) en Manu Zenner en Cedric 

Rosseel (2-) zetten een mooie prestatie neer. Met deze knappe prestaties bewezen de Belgische junioren dat ze klaar 

zijn om zich volop voor te bereiden op het EK junioren, dat eind mei 2014 in Hazewinkel plaatsvindt.  
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Persartikels roeien            

De voorbije maanden zijn er enkele persartikels verschenen betreffende de financiering van het topsportroeien door 

BLOSO en het BOIC. De VRL wenst in dit verband te benadrukken dat het alleen op basis van de sportieve prestaties 

van haar atleten de discussie met de betrokken instanties aangaat en dit wederzijds is. 

World Outgames Antwerp            

Van 31 juli tot en met 11 augustus vonden in Antwerpen de World Outgames 

plaats. Dit internationale sportevenement werd georganiseerd vanuit de holebi-

gemeenschap maar was toegankelijk voor alle atleten, ongeacht voorkeur. Het 

roeien is een relatief nieuwe sport voor de World Outgames en voor de 

roeicompetitie werd op 3 en 4 augustus uitgeweken naar de Gentse 

Watersportbaan, met op 5 augustus een tocht door de historische binnenstad. De 

wedstrijden vonden plaats op 1.000m in verschillende categorieën. We mochten 

in Gent 140 deelnemers uit 12 landen verwelkomen op een uiterst zonnig weekend en konden tevens genieten van 

enkele spannende wedstrijden. U kan de resultaten terugvinden op onze website.    

 

KALENDER SEPTEMBER   
 

05-08/09/2013   WK masters (Varese) 

07/09/2013   Triatlon KRSG 

08/09/2013   Trofee van Vlaanderen – Memorial Victor Uytterhaegen (KRSG) 

14-15/09/2013   Internationale regatta KRCG + drieluik van Club Gent  

14-15/09/2013   De Hel van Vlaanderen (C-row) 

21/09/2013   Triatlon KRNSO 

25/09/2013   Moezeltoertocht 

28-29/09/2013   BK Lange Boten Hazewinkel +regatta RSNB 

 

BEVRAGING COMPETITIEKALENDER  

 

De Vlaamse Roeiliga deed in juni een bevraging bij haar stakeholders over de Belgische competitiekalender roeien. 

268 personen hebben de vragenlijst ingevuld, waarvoor dank! Hieronder kan je de voornaamste conclusies 

terugvinden. De uitgebreide resultaten kan je terugvinden op de homepage van de website.  

Aantal wedstrijden 

∗ Algemeen vraagt men dat de clubs meer wedstrijden organiseren (2.000m wedstrijden en langeafstand vanaf 

oktober: Seneffe – kanaal Gent – kanaal Oostende – Netekanaal – …) 

∗ Er zijn voldoende ergometerwedstrijden en triatlons/duathlons  

∗ Meer ‘recreatieve’ wedstrijden om het roeien te promoten zoals Maubray (bv. tijdens Gentse Feesten 

sprintwedstrijd in binnenstad of eens wedstrijdjes over kortere afstanden)  

∗ Wedstrijden tussen universiteiten in Gent, Kortrijk, Leuven, Hasselt, …  
 

Timing van de wedstrijden 

∗ Start seizoen & einde seizoen zijn OK  

∗ 1/3 vindt het BK korte boten te vroeg in het seizoen 

∗ 50% vindt dat de competities niet goed verdeeld zijn over het seizoen (te druk in april en mei, dan 3 maanden 

geen wedstrijden voor niet-internationalen) 

∗ 60% vindt dat er meer competities moeten georganiseerd worden in de zomermaanden (vanaf half augustus? 

Ook jeugdcompetities in zomermaanden?)  

∗ Jeugdcompetitie te veel weekends na elkaar, beter spreiden 

∗ Beter afstemmen van Vlaamse regatta’s op internationale kalender 
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Geografische spreiding 

∗ 40% vindt dat er te weinig wedstrijden in Wallonië zijn en 34% vindt dat er te weinig wedstrijden in Brussel zijn.  

∗ Nood aan meer wedstrijden in West-Vlaanderen en Antwerpen (Hazewinkel).  

∗ 50% vindt dat er nood is aan een wedstrijd in Limburg (noodzakelijk is dat er een roeiclub komt die dit kan 

organiseren). Goed voor promotie van de roeisport en meer mensen aan het roeien te brengen daar. 

∗ Ongeveer 60% vindt niet dat er nood is aan een wedstrijd in Vlaams-Brabant, 40% vindt van wel (bv. 

sprintwedstrijd in Vilvoorde). Geschikt wateroppervlak? 

 

OPLEIDINGEN EN BIJSCHOLINGEN 

 

Toelichting bij het digitaal platform          

De Vlaamse Roeiliga organiseert in het najaar 2 toelichtingsmomenten over het digitaal platform:  

- Op woensdagavond 9 oktober om 19u in GRS: toelichting ledenbeheer  

- Op woensdagavond  11 december om 19u in GRS: toelichting competitie-platform  

Van elke club worden telkens een 2-tal verantwoordelijken verwacht. Noteer alvast de data in je agenda!  

 

Bijscholing verzekeringen            

Op woensdag 23 oktober om 19u30 organiseren we een bijscholing over verzekeringen in het Huis van de Sport te 

Gent. Bart Hannes van Ethias zal die avond toelichting geven over de ledenverzekering en de vrijwilligersverzekering. 

Er zal ruimte zijn voor vraagstelling waardoor de bijscholing interactief zal verlopen. Zeker en vast interessant voor alle 

roei-clubbestuurders! Inschrijven tot en met vrijdag 11 oktober op lien.desmet@vlaamse-roeiliga.be.  

 

Trainer B roeien Hazewinkel           

De lessen zullen starten in het weekend van 11 en 12 oktober 2013. De cursus zal een 7-tal weekends in beslag nemen 

in het najaar 2013 / voorjaar 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 � Trainer B roeien � afzonderlijk op module 2, 3 en 4 inschrijven.  

 

Opleiding EHBO             

In het kader van de Facultatieve Opdracht Prioriteitenbeleid organiseert de Vlaamse Roeiliga 

een cursus EHBO in Hazewinkel (9 en 23/11) en Gent (30/11 en 17/12). De leden van de 

commissie prioriteitenbeleid nemen hier reeds aan deel, maar er is nog plaats voor 

geïnteresseerden van de deelnemende clubs die ook een EHBO opleiding en diploma wensen 

te behalen. Details en inschrijvingen via brand.breyne@vlaamse-roeiliga.be.  

 

PROMOTIE VAN DE ROEISPORT 

 

Ergometerproject op scholen           

In het najaar hebben we nog 1 beschikbare periode voor het ergometerproject, namelijk van 23 september tot en met 

11 oktober. Clubs kunnen nog snel een school aanspreken om hiervoor in te tekenen. Neem contact op met 

brand.breyne@vlaamse-roeiliga.be of op 09/243 12 50 voor info en reservaties.  

 

Zomer Sportpromotietoer           

Net als vorig jaar nam de Vlaamse Roeiliga deel aan de Zomer Sportpromotietoer. De voorbije jaren heeft Bloso deze 

actie samen met een 30-tal Vlaamse sportfederaties met succes georganiseerd. Deze samenwerking resulteert in een 

breed en kwalitatief sportprogramma. In 2013 was de VRL present in Westende, Middelkerke en Bredene, de 3 

plaatsen het dichtst bij onze club aan de kust in Oostende. 3 dagen lang was het een drukte van jewelste in het mooie 

weer op de dijk. Vele kinderen en hun ouders leerden het roeien kennen en konden zich uitleven op de ergometers. 

We hopen dat velen onder hen het roeien verder willen ontdekken in de club bij hen in de buurt. 



Nieuwsbrief VRL – augustus 2013 Neem een kijkje op onze website: www.vlaamse-roeiliga.be 

Met steun van:  

 

Studentenroeien  in Vlaanderen          

De Vlaamse Roeiliga wenst in Vlaanderen de studenten aan het roeien te brengen, in samenwerking met de Vlaamse 

Studentensportfederatie (VSSF) die de associaties van hogescholen en universiteiten aanspreekt om hun studenten 

de mogelijkheid te bieden te leren roeien en te trainen naar een heus Vlaams Studenten Kampioenschap (VSK) (enkel 

voor 8+ boten, mannen en vrouwen in afzonderlijke boten). Dit is de apotheose op het einde van het academiejaar 

waarbij elke onderwijsinstelling kan deelnemen aan een “Vlaamse Studentenregatta”. Roeiende studenten zullen 

terecht kunnen bij een club in de buurt om te leren roeien bij gediplomeerde trainers en kunnen er gebruik maken van 

het aanwezige materiaal. De bedoeling is dat de studenten na de regatta ook blijven roeien en zich aansluiten bij een 

club. Er zijn mogelijkheden om dit te organiseren in de volgende studentensteden: Gent, Antwerpen, Kortrijk, Brugge, 

Oostende, Mechelen, Brussel en Hasselt. Het subsidiedossier is ingediend, waarvan het grootste deel is gereserveerd 

als vergoeding voor de deelnemende clubs en trainers. 

 

TOERTOCHTEN 

 

Toertocht Vlaamse Roeiliga           

Op zaterdag 12/10/2013 gaat de toertocht van de Vlaamse Roeiliga door van Bocholt naar Neerharen op de Zuid-

Willemsvaart. Een schitterende route voor de recreatieve vaarweggebruiker, goed begaanbaar en veilig. Na de 

roeitocht volgt een geleide wandeling door het historische dorpje Rekem, tevens uitgeroepen tot mooiste dorpje van 

België. In Rekem volgt ook een maaltijd als afsluiter van de sportieve dag. Verdere details en het voorprogramma van 

de toertocht zijn terug te vinden op de website en de Facebookpagina van de VRL. Inschrijvingen worden gemaild naar 

brand.breyne@vlaamse-roeiliga.be voor 29/09/2013. Met de ingeschreven ploegen wordt samengewerkt om het 

botentransport zo efficiënt mogelijk te organiseren.  

 

De Hel van Vlaanderen            

C-ROW organiseert op 14 en 15 september de roeitocht ‘De Hel van Vlaanderen’, 

een oversteek van de Vlaamse kust (80 km). Op zaterdag is de start in VVW Knokke-

Heist, aankomst in Oostende. Op zondag wordt er vertrokken in Oostende en 

aangekomen in Sint-Idesbald. Inschrijven kost 25€ per persoon. Verplicht in te 

schrijven voor 07/09/2013 op info@zeeroeien.be.  

 

 

 

VARIA  

 

De VRL zwaait uit…            

Afgelopen maand zijn de administratief coördinator François Dullaert en de headcoach Frans Claes op pensioen 

gegaan. De Vlaamse Roeiliga wil hen bedanken voor het geleverde werk en hen een aangenaam pensioen toewensen! 

 

 ‘De jongens in de boot – de legendarische acht van 1936’        

Deze zomer verscheen het boek ‘De jongens in de boot - de legendarische acht van 1936’, 

geschreven door Daniël James Brown. De Vlaamse Roeiliga kocht het boek aan en je kan het 

ontlenen bij ons door een mailtje te sturen naar info@vlaamse-roeiliga.be. Het is een boek 

dat elke roeiliefhebber moet gelezen hebben! Misschien het meest interessant zijn de noten 

achteraan in het boek, waarin de auteur zijn geraadpleegde bronnen citeert: persartikels, 

interviews, dagboeken van roeiers en coaches, ... Dit alles zorgt ervoor dat hier meer sprake is 

dan louter een roman. Het is meer een journalistiek werk, een getuigenis van hoe het er zo'n 

tachtig jaar geleden aan toeging in een stukje roeiwereld in een andere maatschappij met 

heel wat minder weelde en comfort dan vandaag. Het boek is te koop in de reguliere 

boekhandel (Standaard Boekhandel, Fnac, ...) en kost +/- 29 euro. 
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Loop eens mee met een kamprechter en krijg de smaak te pakken!        

In België zijn we dringend op zoek naar meer kamprechters! Momenteel is er een groot tekort aan kamprechters 

waardoor bepaalde wedstrijden in het gedrang komen. We hopen in de toekomst beroep te kunnen doen op 

juryassistenten die de officiële juryleden kunnen bijstaan in hun taken zonder de gebruikelijke cursussen en examens 

te moeten doorlopen. Heb je zin om eens mee te lopen met een kamprechter en te kijken hoe jij in de toekomst je 

steentje kan bijdragen? Neem een kijkje achter de schermen en vergezel de jury tijdens een jeugdtriatlon of duathlon 

in het najaar. Je kan hieraan deelnemen tijdens:  

- Triathlon KRSG op zaterdag 7 september 

- Triathlon KRNSO op zaterdag 21 september 

- Duathlon KRB op zondag 6 oktober  

Je kan jouw keuze doorgeven via de volgende link: http://www.doodle.com/n7s2fi3xzrv5zcsd 

 

Dag van de Sportclubbestuurder Leuven          

Op zaterdag 28 september 2013 organiseert het Dynamo Project in 

samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant de ‘Dag van de 

Sportclubbestuurder’ in Leuven. Deelnemers kunnen bij inschrijving 

kiezen uit verschillende workshops en sessies, afhankelijk van hun 

eigen interesses en behoeftes. Meer info en inschrijven via 

www.dynamoproject.be.  

 

Gordel Festival             

Neem deel aan het Gordel Festival op 30 augustus en 1 september! Meer info op www.gordelfestival.be  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


