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COMPETITIE
WK Aiguebelette - 30 augustus tot 6 september
Kalender 09/15
•

30/0830/0806/09/2015
WK Senioren
(Aiguebelette)

•

05/09/2015
Jeugdtriathlon
(KRSG)

•

06/09/2015
Trofee van Vlaanderen (KRSG)

•

1010-13/09/2015
World Rowing Masters Regatta
(Hazewinkel)

•

1919-20/09/2015
Internationale regatta en Drieluik
(KRCG)

•

26/09/2015
Jeugdtriathlon
(KRNSO)

Er werden 2 skiffeurs geselecteerd voor het Wereldkampioenschap junioren in Rio de Janeiro:
Ruben Claeys bij de jongens en
Rachel Willaumez bij de meisjes.
Beide roeiers legden een knap
parcours af. Claeys
werden 2 skiffeurs geselecteerd
voor het Wereldkampioenschap
junioren in Rio de Janeiro: Ru-

ben Claeys bij de jongens en
Rachel Willaumez bij de meisjes. Beide roeiers legden een
knap parcours af

een knap parcours af.

werden 2 skiffeurs geselecteerd
voor het Wereldkampioenschap
junioren in Rio de Janeiro: Ruben Claeys bij de jongens en
Rachel Willaumez bij de meisjes. Beide roeiers legden een

WK Junioren Rio de Janeiro - 5 tot 9 augustus
Er
werden
2
skiffeurs
geselecteerd voor het Wereldkampioenschap junioren in
Rio de Janeiro: Ruben Claeys bij
de jongens en Rachel Willaumez
bij de meisjes. Beide roeiers
legden een knap parcours af.
Claeys plaatste zich rechtstreeks voor de kwartfinales, en
finishte in die kwartfinale als
tweede op minder dan één
seconde na de Amerikaanse
winnaar. In de halve finale lootte Ruben een zware reeks en
finishte als vijfde waardoor hij
zich plaatste voor de B finale. In
die finale nam Ruben de beste
start, maar zakte uiteindelijk
weg naar de vijfde plek. Halfweg
nestelde hij zich op de vierde
plaats maar in de slotmeters
kon hij niet reageren op de
tempoversnellingen van zijn
tegenstanders.

Ruben finishte als vierde en
behoort bij de tien snelste junior
skiffeurs van de wereld.
De B finale werd gewonnen door
USA in 07.14.98. De A finale
werd gewonnen door Italië in
07.05.77. Duitsland ging met
de zilveren medaille naar huis,
Australië met de bronzen.

Ook de Brusselse Willaumez
kon zich plaatsen voor de
B finale. Rachel lag tot aan de
1.000m in zesde positie en kon
daarna
nog
een
aantal
skiffeuses inhalen. Ze finishte
als derde in 08.08.98. Kroatië
won de B finale in 08.06.55.
De Nederlandse Marieke Keijser
won de A finale in 07.49.76.

Foto Row2k
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Coupe de la Jeunesse Szeged - 31 juli tot 2 aug

Coupe de la Jeunesse, Szeged

Op de Coupe de la Jeunesse
in het Hongaarse Szeged
heeft de Belgische juniorenploeg maar liefst 8 medailles
behaald. Elke roei(st)er kon
naar huis gaan met minstens
1 medaille. Met de gouden
medaille van de JW8+ op vrijdagavond kon het weekend
alvast goed ingezet worden.

Op zaterdagochtend won Tom
De Borger in JM1x de tweede
gouden medaille. Op zondag
won Tom zilver. Ilse Vandenhouweele en Chloé Zülke wonnen beide dagen in JW2x
brons, net als Marlon Colpaert
en Calvin Govaert die in JM2x
ook met twee bronzen plakken naar huis mochten gaan.

De zilveren medaille was weggelegd voor de jongens van de
JM8+ die op zondagmiddag
een zeer knappe wedstrijd
roeiden. België eindigde op de
7e plaats in het landenklassement. Italië was de grote overwinnaar van dit klassement.

WK U23 Plovdiv - 22 tot 26 juli

WK U23 Plovdiv

De Federale Sporttechnische
Commissie selecteerde de
lichte dubbelvier met Niels
Van Zandweghe – Aurélien
Goubau – Ruben Somers –
Maxim Serlez voor het WK
U23 te Plovdiv (Bulgarije) van
22-26 juli onder leiding van
coach Frans Claes. In deze
categorie waren er 10 entries.

Via een zeer sterke herkansingswedstrijd slaagden ze er in
zich te plaatsen voor de A-finale.
Ze konden heel de wedstrijd
hun tweede positie aanhouden
en finishten in 05.59.77, een
kleine seconde voor Canada
(06.00.47), dat werd doorverwezen naar de B-finale. Italië
werd eerste in 05.58.49.

In die A finale finishten de
Belgen als zesde in 06.23.70.
Frankrijk won het goud in
06.05.61. De Belgische jongens mogen terugblikken op
een heel knappe prestatie.

World Cup Luzern - 10 tot 12 juli

GRS Regatta
foto: Jo De Rammelaere
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Bruggeling Hannes Obreno en
Gentenaar Tim Brys werden
beide geselecteerd voor de
laatste Wereldbeker van het
seizoen op de Rotsee in
Luzern.
Obreno won overtuigend zijn
herkansing in 06.58.18 en
plaatste zich voor de halve
finales. Allesbehalve een eenvoudige opdracht met Drysdale (NZL), Synek (CZE) en de
Kroaat
Martin,
Europees
Kampioen 2015, naast hem,
én een felle tegenwind die ook
van de partij was. Obreno
finishte als derde in 07.12.28
waardoor hij zich plaatste voor
zijn eerste A-finale op een
wereldbeker, een knappe
prestatie!
In die A-finale heeft Obreno de

regerend
wereldkampioen
Ondrej Synek geklopt met zijn
verschroeiende eindsprint. Hij
finishte op anderhalve seconde van het brons als vierde in
06.56.29,
na
Olympisch
Kampioen Drysdale, drievoudig Europees Kampioen
Griskonis en Olympisch brons
Campbell.
Ook Tim Brys roeide een
geslaagde wereldbeker. In de
halve finale finishte hij als
tweede in 07.07.68, waardoor
hij zich plaatste voor de
A-finale. Brys lag bijna de
volledige wedstrijd in vierde
positie en kon die tot aan de
eindmeet aanhouden. Hij
finishte in 07.19.50.
De Slovaak Babac won de

A-finale in 07.11.60.
Gentenaar Tim Brys mag
terugblikken op een zeer
geslaagd wereldbekerdebuut.
Hij werd vierde op 17 deelnemers.

RECREATIE
Recreatieve regatta - 23 augustus
Deze 1ste recreatieve regatta
kon rekenen op 27 enthousiaste roeiers die de geschiedenis van het Vlaamse roeien
terecht zullen ingaan als
“pioniers” van de Vlaamse
recreatieve krachtmeting.
Onder een stralende zon ging
de overwinning naar de 2X
van Gerda Van Zeebroeck en
Luc Velghe van TRT Hazewinkel. Een welgemeend proficiat! Op de 2e plaats, en zeker
ook deels mee de morele

overwinnaars want ze roeiden
de snelste absolute tijd, de 2X
van Yves Royackers en Marcus Fahlbush van The Oar. En
het podium werd vervolledigd
met de dames 4X van RSN
Bruxelles met Geneviève Simenon, Marie-Hélène Coulonvaux, Sofie De Wispelaere
en Jacobijn Walstra. Een speciale vermelding voor de mannen 4X van RSN Bruxelles
waar een blinde roeier mee in
de boot zat en zo bewees dat

het G-roeien perfect mogelijk
is en zijn plaats heeft binnen
het Belgische roeien, niet
alleen tijdens trainingen. De
wedstrijd werd uiteindelijk
afgesloten met een leuke
prijsuitreiking en even gezellige barbecue, verzorgd door
restaurant “The Boathouse”. Recreatieve regatta
Foto’s en verder verslag van
de wedstrijd vind je op de
website en facebookpagina
van de VRL.

Roeibrevet Vlaamse Roeiliga
Dit voorjaar werd werk
gemaakt van het nieuwe
roeibrevet. In juni werd het
document afgewerkt!
Elke club heeft 2 gratis
voorbeeldjes in de brievenbus
ontvangen en hopelijk kan
elke beginnende roeier er
mee aan de slag. Het is een
volledig document geworden
voor elke nieuwe roeier, voor
zowel jong als oud.
Er zijn 4 brevetten aanwezig:
een initiatiebrevet, een skiffbrevet,
een
brevet
in

ploegboot en een stuurmansbrevet (optioneel). Er is
ruimschoots aandacht voor
veiligheid,
voorrangsregels,
verkeersborden,
gedragsregels,
de
verschillende
soorten
boten
en
de
onderdelen van de boten.
Telkens is er ruimte om via
verschillende onderdelen aan
te duiden wat de progressie is
van de beginnende roeier.
Daarnaast is er ruimte voor
een eerste palmares van
wedstrijden of toertochten, de

trainerscursussen en is er een
overzicht van de verzekering
en verschillende roeiclubs.
Met het gebruik van het
brevet kunnen punten
verdiend worden binnen het
jeugdsportproject. Dit brevet
kan besteld worden via
info@vlaamse-roeiliga.be.
Deze zomer werden de roeibrevetten al goed gebruikt
tijdens de sportkampen van
de clubs en Bloso. Op de foto
de fiere roeiers van TRT met
hun brevet.

OPLEIDINGEN EN BIJSCHOLINGEN
Initiator 2015 te Hasselt
In het najaar van 2015 organiseert de Vlaamse Roeiliga in samenwerking met de Vlaamse
Trainersschool opnieuw een cursus initiator roeien. Deze gaat door in Hasselt.
De lessen starten op 3/10/2015.
Je kan inschrijven door te surfen naar www.bloso.be/VTS à aanbod opleidingen - aanmelden op
de VOTAS databank (eerst registreren indien nog geen account) - sporttakgerichte opleidingen roeien - Initiator roeien.
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Roeibrevetten bij TRT
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OPLEIDING EN BIJSCHOLING

VTS
Plus
kalender

19/09/2015

Houdingstraining deel II- het trainen van actieve
houdingscontrole

Gent

24/09/2015

Houdingstraining deel III- het trainen van
beweginsbereik

Gent

29/09/2015

Het managen van emoties in (top)sport- deel 1

Lede

13/10/2015

Het managen van emoties in (top)sport- deel 2

Lede

17/10/2015

Maak als coach het verschil

Hasselt

27/10/2015

Houdingstraining deel II- het trainen van actieve
houdingscontrole

Oud-Heverlee

29/10/2015

Houdingstraining deel III- het trainen van
beweginsbereik

Oud-Heverlee

29/10/2015

Hamstringblessures: onvermijdelijk of toch niet?

Gent

22/10/2015

Sporten met grenzen - omgaan met lichamelijk en

Hasselt

Seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport
14/11/2015

Maak als coach het verschil!

Willebroek

24/11/2015

Schouderblessures: onvermijdelijk of toch niet?

Oud-Heverlee

Dag van de Sportclubbestuurder Gent
Het Dynamo Project nodigt je
op zaterdag 10 oktober 2015
graag uit voor de zesde editie
van de Dag van de Sportclubbestuurder
in
OostOostVlaanderen, dé ontmoetingsen bijscholingsdag voor sport-

clubbestuurders!
Vroege inschrijvers genieten van
een voordeeltarief. Dit jaar vindt
de Dag van de Sportclubbestuurder 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/dagvan-de-sportclubbestuurder

Een slimme strategie voor ledenbinding
Verzeker de toekomst van je club!
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 ondernemen, kan niet meer ontbreken 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

te behouden. Er is een gerichte
aanpak nodig. En niet zozeer in
termen van “beter” of “meer”,
maar vooral “anders”. Een slimme strategie die rekening houdt
met de behoeften van je leden.
Een praktijkaanpak die door
succesvolle clubs wordt toegepast. 100% garantie heb je
nooit, maar in deze sessie leer
je de strategie voor ledenbinding die je de beste kansen
geeft op succes!

De bijscholing gaat door op
donderdag 12 november in
het Huis van de Sport te Gent.
Voor meer info: http://
www.dynamoproject.be/
bijscholing/een-slimmestrategie-voor-ledenbindingverzeker-de-toekomst-van-jeclub-gent-do-12112015

PROMOTIE VAN DE ROEISPORT
Zomer Sportpromotietoer
Zowel in Bredene als in Blankenberge was de Vlaamse
Roeiliga weer paraat om deel
te nemen aan de Zomer Sportpromotietoer die samen met
de andere Vlaamse sportfederaties en Bloso elk jaar wordt

georganiseerd. In Bredene
werd samengewerkt met het
surfroeien van Akhenaton, in
Blankenberge ging samengewerkt worden met C-Row,
maar het slechte weer smeet
toen roet in het eten. Vele

honderden jongeren en ouders werden warm gemaakt
voor de roeisport en hopelijk
vinden velen van hen binnenkort de weg naar de roeiclub
in de buurt.

uit Gent bestond uit de broers
Damien en Bernard Van Durme, Arjan Van Belle en Thibaut Schollaert. Stuurvrouw
was Annelore Ameel. Het team
zat een hele race op medaillekoers tot net voor het einde,
helaas. Ze werden vierde in de

Red Bull Outrow. De bedoeling
was om over een afstand van
vijf kilometer de golf voor te
blijven. ‘Maar na een dikke
3,5 kilometer heeft hij ons
toch te pakken gekregen',
zeggen de Gentse roeiers

Zomer Sportpromotietoer

Red Bull Outrow
4 roeiers en 1 stuurvrouw van
VSR namen als één van de 9
teams deel aan de Red Bull
OUTROW in Gloucestershire
met de volgende uitdaging:
een gigantische riviergolf van
2 tot 3 meter hoog proberen
voor te blijven. Het roeiteam

CLUBNIEUWS
Neem een selfie met een kamprechter
op het BK Lange Boten
De Vlaamse Sportfederatie
organiseert van 3 tot en met
11 oktober de eerste editie
van de ‘Week van de official’.
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 sporters de officials van 3 t.e.m.
11 oktober zoveel mogelijk ‘in

de bloemetjes’ zetten.
Ook de Vlaamse Roeiliga doet
mee en schrijft volgende wedstrijd uit: ‘maak
maak een originele
selfie met een kamprechter
tijdens het Belgisch Kampioenschap Lange Boten op 3 en 4
oktober’.
oktober’ De meest originele
foto wint een verrassingspakket. 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@vlaamseroeiliga.be.
De leukste foto’s zullen gedeeld worden via de facebookpagina van de Vlaamse Roeiliga.

Week van de sportclubs
Van 12 tot en met 20 september 2015 vindt de zevende editie plaats van de "Week
Week van de Sportclub".
club De Week van de Sportclub is hét moment voor sportclubs om hun werking en activiteiten
extra in de kijker te plaatsen.

Gezamenlijke aankoop Filippi boten na WK
De Vlaamse Roeiliga zal een gezamenlijke aankoop van Filippi boten centraliseren na het WK
Masters te Hazewinkel (10-13 september). Hierbij een oproep aan de clubs om te laten weten wie
er interesse heeft in de aankoop van één of meerdere roeiboten aan betere voorwaarden. Neem
gerust contact op met de Vlaamse Roeiliga via info@vlaamse-roeiliga.be.
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Met je sportclub naar het toneel
Dinsdag 20 oktober zal in Gent het unieke theaterstuk 'Wel winnen, hé' te zien zijn. Dit
toneel is een humorissche voorstelling boordevol ps omtrent Posief Coachen speciaal
voor medewerkers 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 humorissche voorstelling, speciaal
voor vrijwilligers bij sportclubs. Een heerlijk avondje uit in het theater!
Datum:
20 oktober
Uur:
Aanmelden vanaf 19u15 tot 19u45
Start voorstelling:
20u
Einde voorzien:
21u30
Locae:
Groenzaal - Gent. Meer info over bereikbaarheid
Tickets:
15 euro (gras voor Gentse sportclubs)
Info en inschrijven: h;ps://stad.gent/sport/nieuws-evenementen/met-je-sportclub-naarhet-toneel
Een organisae van Burensportdienst Schelde-Durme, Sporta-federae, Gymfed, FROS,
Vlaamse Basketballiga, ICES en Sportdienst Gent.

Sponsoring
Sportcareers heeA een werkdocument ontwikkeld speciﬁek voor sportclubs rond het topic sportsponsoring.
Met die minicursus leren de clubs waar je de juiste bedrijven vindt, hoe je ze herkent als
potenële sponsors en bij welke sponsor je het meeste kans maakt. Dit is de aparte link
naar de gras minicursus:
sportcareersacademy.usefedora.com/courses/sportsponsors-vinden.

ALLERLEI
Opkuis Watersportbaan Gent
Op 11 oktober zullen een 100tal duik ers ui t OostVlaanderen duiken in de watersportbaan te Gent. Dit om
de watersportbaan schoon te
maken 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.

Tevens willen we een oproep
doen aan de Gentse roeiclubs
om die dag mee te willen helpen met kruiwagens aan de
oevers om het vuil aldaar te
verzamelen. Dit kan zelfs worden gezien als een teambuildingspowertraining.
Zo kunnen we samen met
duikers, roeiers en kajakkers
bijdragen tot een propere
watersportbaan en een beter
milieu.

Dit kadert in het wereldwijde
project AWARE om de wateren
te
reinigen.
http://
www.projectaware.org/
Er wordt ook samen gewerkt
met Ivago en de stad Gent. De
dag zelf zal er heel wat persbelangstelling
zijn.
Noteer deze datum dus al in
jullie agenda!.
agenda!

Aangifte rechtspersonenbelasting elektronisch
Zoals elk jaar ben je verplicht om voor je sportclub-vzw een “aangifte in de rechtspersonenbelasting” in te dienen. De uiterlijke indieningsdatum is dit jaar 30 september 2015.
2015 Ten opzichte van
de voorgaande jaren is er één belangrijke wijziging. De aangifte is namelijk voortaan verplicht
elektronisch in te dienen.
dienen Lees meer hierover op de website van Dynamo Project:
www.dynamoproject.be.
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Jeugdstage KBR

In de kijker
De Belgische roeiers wonnen maar liefst 8 medailles, elke roeier
die deelnam aan de Coupe de la Jeunesse naar huis ging met
een medaille! Dank aan alle supporters!!

In Memoriam
Pierre Cappelemans, voormalig secretaris-generaal van de KBR
en bestuurder van de LFA, overleed plotseling op zaterdag 25
juli op 63 jarige leeftijd.
Guido Terryn, lid van KRSG sinds 1956, overleed de nacht van 27 op
28 augustus op 72 jarige leeftijd. Hij bereikte de top als coach van
meervoudig WK-medaillewinnares Rita Defauw. Ook was hij o.m.
coach van Wim Van Belleghem, die wereldkampioen lichte skiff
werd. Als coach van de juniors behaalde hij in de tweede helft van de
jaren negentig heel wat successen, o.a. alle titels in punt. De Vlaamse Roeiliga wenst familie en vrienden veel sterkte in deze moeilijke
periode.

Wist je dat?
… de nieuwe tent die de Vlaamse Roeiliga aankocht reeds goed gebruikt wordt op internationale regatta’s? Dank aan sponsor Rowing
Service!

… er nog steeds vrijwilligers nodig zijn voor het WK Masters te Hazewinkel van 10 tot 13 september?
september Schrijf je snel in en maak deel uit
van de groep enthousiaste vrijwilligers!

Bezoek ons op
www.facebook.com/VlaamseRoeiliga

Vlaamse Roeiliga vzw
Zuiderlaan 13
9000 Gent
Telefoon: (09) 243 12 50
Fax: (09) 243 11 28
E-mail: info@vlaamse-roeiliga.be

