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COMPETITIE
Ergometerwedstrijd GRS
Op zaterdag 8 februari vonden de Gentse ergometerkampioenschappen
plaats, de eerste belangrijke wedstrijd van het roeiseizoen 2014 in het
kader van het uitbouwen van het nationaal team. Op deze
ergometerwedstrijd werd tevens voor het eerst gewerkt met het
digitaal competitieplatform van de Vlaamse Roeiliga. 192 roeiers en
roeister gaven er het beste van zichzelf. Er werd zelfs een nieuw
Belgisch record geroeid: Rachel Willaumez van UNB verbrak in de
categorie JW16 het record van Clara François. Willaumez zette een tijd neer van 07:24,5. De uitslagen: JM 14: Calvin
Govaert (Sambre et Meuse) / JW 14: Dagmar Zenner (KRSG) / JM16: Bert Verkest (KRB) / JW16: Rachel Willaumez
(UNB) / MW: Kathleen Hargot (Sambre et Meuse)/ MM: Eric Barbier (RCAE) / JM18: Niels Van Zandweghe (BTR) /
JW18: Jolien Cattrijsse (KRSG) / LM: Kristof Dekeyzer (GRS) / LW: Eveline Peleman (KRSG) / M: Hannes Obreno (BTR)
/ W: Annick De Decker (GRS). De gedetailleerde uitslagen kunnen geraadpleegd worden op www.vlaamse-roeiliga.be
 “jongste resultaten”.
Oproep medewerkers EK junioren 2014
Het organisatiecomité doet een oproep naar de clubs om medewerkers aan te
leveren voor het EK junioren 2014, zowel tijdens het EK zelf (23-25 mei) als in de
voorbereidende week (19-23 mei). Probeer deze data te blokkeren in je agenda.
We rekenen alvast op de medewerking van de clubs om tot een goede
organisatie te komen. Neem snel een kijkje op www.2014erjc.be en op de interactieve Facebookpagina van het EK die
je kan terugvinden via ‘2014erjc’. Liken en sharen! Je kan ook steeds informatie bekomen via 2014erjc@rowing.be.
Antidopingregelgeving heeft ook verplichtingen voor organiserende clubs
Het antidopingdecreet legt een aantal verplichtingen op aan de sportverenigingen, onder meer
op het vlak van medewerking verlenen aan dopingcontroles waaronder het registreren van
identificatie- en contactgegevens van alle deelnemers aan wedstrijden.
Deze verplichtingen zijn in praktijk:
1. Het voorzien van een dopingcontrolestation door de organiserende club in de nabijheid van de plaats waar de
wedstrijd plaatsvindt (afzonderlijke ruimte).
2. Het voorzien door de organiserende club van voldoende ongeopende flessen niet-alcoholische drank (minstens 1
fles per te controleren sporter, meestal 6).
3. Het terplaatse kunnen voorleggen van de identificatie en contactgegevens van alle sporters die deelnemen aan de
betrokken wedstrijd. Al deze sporters moeten ook een passend identiteitsbewijs kunnen voorleggen. De lijst met
identificatie en contactgegevens van alle deelnemers moet op eenvoudige vraag aan de controlearts kunnen
bezorgd worden.
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KALENDER MAART
01-02/03/2014
03-04/03/2014
08/03/2014
09/03/2014
19/03/2014
22-23/03/2014
28-30/03/2014
30/03/2014

Brugge Boat Race (KRB)
Juniorstage Hazewinkel
Ganzen Regatta Goes (NL)
Seneffe (3Y)
Raad van Bestuur Vlaamse Roeiliga
Time trials Hazewinkel
World Cup I Sydney
Handicap de Printemps de la Haute Meuse (RCNSM)

OPLEIDINGEN EN BIJSCHOLINGEN
Bijscholing scheepvaartreglementering – 2 april – Hazewinkel
De Vlaamse Roeiliga organiseert op woensdag 2 april om 19u30 in het Bloso
centrum Hazewinkel een bijscholing betreffende de scheepvaartreglementering in Vlaanderen. De Scheepvaartpolitie Antwerpen zal de
reglementen toelichten en klaar staan om te antwoorden op al uw vragen.
Nadien zullen Ronald Janssens en Johan Blondelle een korte uiteenzetting
betreffende het waterwegenvignet geven. We zouden willen vragen om uw
vragen op voorhand te versturen naar info@vlaamse-roeiliga.be. U kan
inschrijven tot woensdag 26 maart op info@vlaamse-roeiliga.be.
Start2Teach - 22 maart 2014 – Gent
Hoe sta je voor een groep, hoe bouw je een les op, wat doe je als de kinderen niet luisteren of stil willen zijn, hoe zorg
je voor een goede sportuitleg of demonstratie,… Deze praktische vorming geeft beginnende, minder ervaren en/of
niet gediplomeerde lesgevers en trainers nuttige tips & tricks. Trainers van Gentse clubs zijn welkom op zaterdag 22
maart tussen 9 en 12 uur in Sporthal Hekers te Zwijnaarde. Inschrijven kan via deze link:
https://docs.google.com/forms/d/1O2hQezl-TcXEU0STBQx4oAgk9hbqf9I6vKkSq9pVXac/viewform

RECREATIE
Toertocht Vlaamse Roeiliga
Het (voor)programma van de toertocht van de Vlaamse Roeiliga op 7 en
8 juni werd vastgelegd. Op 7 juni dompelen we ons onder in het leven in
en rond Ieper van 100 geleden tijdens de Eerste Wereldoorlog. We
bezoeken het ‘In Flanders Fields Museum’, bezoeken Ieper en maken
een begeleide busrit in de ruime omgeving. ’s Avonds bezoeken we de
Last Post, die wordt opgeluisterd door een doedelzakspeler van The Oar,
en gaan we samen dineren. Overnachting is mogelijk in Hotel O of op de
camping.
Op zondag roeien we van Diksmuide naar Ieper, het vroegere front
tussen de Duitse en geallieerde troepen. De herdenking van de Eerste
Wereldoorlog kan je niet levendiger beleven dan deel te nemen aan deze tocht. De affiche is als bijlage bij deze
nieuwsbrief toegevoegd. Verdere info en inschrijvingen bij brand.breyne@vlaamse-roeiliga.be. Schrijf snel in want de
plaatsen zijn beperkt. Inschrijvingen moeten binnen zijn tegen 15 maart.
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PROMOTIE VAN DE ROEISPORT
Dé Watersportdag 2014
De voorbereidingen voor Dé Watersportdag 2014 draaien op volle toeren. De Vlaamse
Roeiliga werkt hiervoor samen met de andere watersportfederaties en Bloso. Roeiclubs
ARV sculling, BTR, C-row, GRS, KRNSO, The Oar en TRT openen alvast enthousiast hun
deuren op 17 en/of 18 mei 2014 en verwelkomen geïnteresseerden om van de roeisport
te komen proeven. Andere clubs kunnen nog steeds inschrijven via de website:
https://www.bloso.be/sites/Sportpromotie/WSD/Pages/InvulFormulier.aspx
Inloggen kan met onderstaande gegevens:
Gebruiker: EADBLO\VRL.wsd
Paswoord: Azerty$456789
Na inschrijving kom je op de Bloso website terecht met jullie aanbod tijdens Dé Watersportdag. Je kan alles van Dé
Watersportdag ook volgen op de nieuwe facebookpagina. Deze kan je vinden via www.facebook.com/watersportdag
of via de zoekfunctie bij facebook: watersportdag. Ga er alvast heen en vergeet de pagina niet te ‘liken’!
KVLV roei initiaties
De KVLV vraagt welke clubs interesse hebben om roei initiaties te geven aan groepen
van hun leden. Het zou gaan om halve-dag initiaties die doorgaan in 2015. In
samenspraak met de clubs die wensen mee te werken, zal de VRL opnieuw contact
opnemen met de KVLV om de voorwaarden te bespreken. Gelieve uw bereidheid tot
medewerking als club aan dit project kenbaar te maken aan de VRL voor 20/03/2014.
Oproep begeleiding studentenroeien
De Vlaamse Roeiliga zit met verschillende partners aan tafel om het studentenroeien in Vlaanderen opnieuw op de
kaart te zetten. Roeien wordt in de schooljaren 2014 – 2015 en 2015 – 2016 dé Studentensport van het Jaar. Clubs in
Gent, Hasselt, Brugge, Brussel en Antwerpen zijn bereid om studenten te ontvangen en te leren roeien. Dit kunnen ze
echter niet alleen! Alle personen die zich willen opgeven om clubs bij te staan in de uitbouw van een continue
studentenroei werking kunnen zich opgeven via brand.breyne@vlaamse-roeiliga.be. Samen knopen we terug aan bij
het roemrijke en traditionele verleden van het roeien in de schoot van de universiteiten en hogescholen.

ETHISCH VERANTWOORD SPORTEN
Van 21 februari tot 2 maart 2014 kiest heel Vlaanderen opnieuw kleur tegen pesten
Jaarlijks roepen kinderen, leerkrachten, scholen en jeugdbewegingen samen pesten een halt toe in de Vlaamse Week
tegen Pesten. In deze week gaat extra aandacht naar allerlei waardevolle initiatieven om pesten en cyberpesten te
helpen bestrijden en voorkomen. Ook voor sportclubs is er een belangrijke rol weggelegd om pestgedrag tegen te
gaan. Sportclubs kunnen via onderstaande link heel wat inspiratie en materiaal halen om dit onder aandacht te
brengen! http://www.kieskleurtegenpesten.be/vlaamse-week-tegen-pesten

CLUBNIEUWS
Brugse sportprijzen
Op maandag 17 februari werden de Brugse sportprijzen uitgereikt. Hannes Obreno won de titel ‘Brugse sportman
2013’. Tijdens de show, doorspekt met verschillende sportieve demonstraties, werden ook alle Belgische kampioenen
2013 uit Brugge in de bloemetjes gezet. Via een filmpje over de geschiedenis van de Koninklijke Roeivereniging
Brugge werden sportclubs opgeroepen om met hun erfgoed aan de slag te gaan.
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Multimove voor kinderen
Multimove voor kinderen biedt 3- tot 8-jarige kinderen een gevarieerd
bewegingsprogramma aan, waarin de focus op de algemene ontwikkeling van
vaardigheden ligt en een sporttak niet meteen herkenbaar is. Momenteel nemen
75 sportclubs binnen 13 sportfederaties deel aan het proefproject Multimove,
samen goed voor 2.364 kinderen. In het najaar wordt dit aanbod uitgerold over
heel Vlaanderen en Brussel. Elke club kan een Multimove-club worden! Spring dus
mee op de kar om kinderen op een onderbouwde manier te prikkelen om gezond
en gevarieerd te laten bewegen. Vanaf 1 maart kan een aanvraag ingediend worden. In februari/maart wordt in elke
provincie een informatieavond georganiseerd om alle verantwoordelijken (geen lesgevers) van potentiële nieuwe
Multimove-sportclubs op de hoogte te brengen van het verloop van het Multimove project. Indien er roeiclubs
interesse hebben om deel te nemen aan het Multimove project, laat het ons weten op info@vlaamse-roeiliga.be.

ALLERLEI
Nieuwe medewerkster vanaf 03/03
Vanaf 3 maart zal Lien Van de Velde het team van de Vlaamse Roeiliga komen vervoegen als halftijdse administratief
coördinator. Lien heeft reeds ervaring in de sportsector, o.a. via haar job als administratief coördinator bij
sportfederatie BVLO en sportclub La Gantoise. Je kan Lien bereiken vanaf 03/03 op lien.vandevelde@vlaamseroeiliga.be.
Philippe Paquay wordt administrateur-generaal van Bloso
De Vlaamse Regering heeft Philippe Paquay, huidig algemeen directeur van Bloso, benoemd tot
administrateur-generaal van de sportadministratie met ingang vanaf 1 februari 2014. Hiermee
volgt hij Carla Galle op als hoofd van Bloso.

Vacature nieuwe webmaster
De Vlaamse Roeiliga is op zoek naar een nieuwe webmaster. De structuur van de website bestaat reeds. De
webmaster dient de website te onderhouden en af en toe bepaalde informatie toe te voegen (foto’s, logo’s, nieuwe
menubalken,…). De informatie wordt steeds toegeleverd door de medewerkers van de Vlaamse Roeiliga. Kennis van
Drupal en PHP is een vereiste. Kandidaturen kunnen gestuurd worden naar info@vlaamse-roeiliga.be.
Automatische Externe Defibrillator
De Vlaamse Roeiliga heeft een Automatische Externe Defibrillator (AED) aangekocht. Deze staat ter beschikking van
onze roeiclubs die wedstrijden of andere evenementen organiseren. We vragen een waarborg van 100€ aan de
Vlaamse roeiclubs. Bij schade of verlies zal het toestel moeten vergoed worden. Binnen de 2 dagen na het evenement
moet het toestel teruggebracht worden op het kantoor van de VRL. Vraag de AED tijdig aan via info@vlaamseroeiliga.be.
Verhoging btw-drempel in werking vanaf 1 april 2014
Dat de btw-drempel voor kleine ondernemers verhoogd zou worden naar 15.000 euro, was reeds een vaststaand feit.
Ondertussen is het Koninklijk Besluit uitgevaardigd dat de verhoging van de grens bepaalt, waardoor de verhoging
eindelijk definitief kan genoemd worden met ingang van 1 april 2014. De Vlaamse Sportfederatie en het Dynamo
Project zijn blij dat de verhoging naar 15.000 euro eindelijk ingevoerd wordt, maar vinden het deels ook een gemiste
kans aangezien een voorstel tot 25.000 euro op tafel lag.
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