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COMPETITIE
GRS ergometerkampioenschappen - 7 februari 2015
Op zaterdag 7 februari vonden de Gentse ergometerkampioenergometerkampioen
schappen plaats waar 175 roeiers en roeisters het beste van zichzelf
gaven. In de categorie JW16 won Anke De Borger (TRT) in 07.51.7. Bij
de 18 jarigen won Rachel Willaumez (UNB) in 07.05.5, waarmee ze haar
persoonlijke besttijd met 10 seconden verbeterde. Axelle Boels (KRSG)
werd tweede in 07.25.9. In de categorie JM16 ging Calvin Govaert
(UNB) met het goud naar huis. Hij won de race in 06.37.8. Bij de 18
jarigen won Ruben Claeys (KRSG) in 06.16.7. Tom De Borger (TRT) werd
tweede in 06.22.3. Bij de lichtgewichten roeide Niels Van Zandweghe
(BTR) een uitstekende wedstrijd en hij won de race in 06.15.6. Tim Brys (KRCG) werd tweede in 06.23.4. Annick De
Decker (GRS) en Hannes Obreno (BTR) waren de verdiende winnaars bij de senioren. Deze eerste wedstrijd van het
roeiseizoen
eizoen 2015 was tevens de eerste belangrijke wedstrijd in het kader van het uitbouwen van het nationaal team.
De gedetailleerde uitslagen kunnen geraadpleegd worden op www.vlaamse-roeiliga.be.. (foto: Jo De Rammelaere)
Ramme
Brugge Boat Race - 28 februari en 1 maart 2015
KRBrugge mocht dit weekend 154 boten verwelkomen uit zeven
verschillende landen. Er werd op de Oostendse Vaart van Nieuweghe
tot in Brugge over een afstand van 5,5 kilometer gestreden om als
eerste over de meet te komen. De weergoden waren de Brugge Boat
Race goedgezind en er kon geroeid worden onder een blauwe hemel
weliswaar met een stevige wind.
Op zaterdag namen er maar liefst
efst 54 achten deel. De eerste heat ging
om 13.30u van start. Het werd een spannende nek-aan-nek race tussen
Groot-Brittanië,
Brittanië, Imperial College, en het Duitse Bayer Leverkusen.
Groot-Brittanië
Brittanië haalde het met twee hondersten seconden van
Duitsland met een roeitijd
eitijd van 16.37.71. Bij de W8+ kwam KRSG als
eerste over de meet met een roeitijd van 19.11.82. In de categorie JM 8+ moest KRSG de strijd aanbinden met
Hampton School Rowing Club (Groot-Brittanië)
Brittanië) waar ze heel verdienstelijk tweede eindigden
eindigden met een roeitijd
roei
van
17.51.46. In de categorie studenten streden twee Belgische achten (UCLeuven-Limburg
(UCLeuven Limburg en UHasselt) tegen
Pangbourne College BC (Groot-Brittanië).
Brittanië). Pangbourne kwam na 17.40.89 over de meet waarna UCLL en UHasselt
volgden.
Op zondag kwamen heel wat verschillende
rschillende boottypes aan bod. Om 10.30u werd het startschot gegeven door M4X. De
combinatie boot BTR/KRB/KRNSO pakte de gouden plak in 17.03.28. Bij de categorie JM4X kwam KRBrugge als eerste
over de meet in 17.27.41. Alle resultaten van de Brugge Boat Race
Ra zijn terug te vinden op www.vlaamse-roeiliga.be.
www.vlaamse
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Vrijwilligers WK masters Hazewinkel - 10-13 september 2015
Van 10 tot 13 september staan de WK Masters te Hazewinkel op de
wedstrijdkalender. Schrijf dus alvast deze data in jouw agenda! Het
organisatieteam is reeds volop bezig met de voorbereidingen en
vanaf 15 maart zullen de inschrijvingen binnenkomen.
Opnieuw zal de VRL haar schouders steken onder dit evenement en
samen met het organisatiecomité
mité zorgen voor voldoende vrijwilligers
op de wedstrijddagen. Zorg dat je erbij bent bij dit
onvergetelijke event! Meer nieuws komt eraan.
Belgian Regions Rowing Relay - 17 mei 2015
De Royal viert dit jaar zijn 150 ste verjaardag.
verjaardag Om dit te vieren organiseert Royal Sport Nautique de Bruxelles 1865 op
17 mei een 1ste interregionale Regatta.
Regatta Het beloofd een toffe regatta te worden, inschrijven dus!
Ook de andere sporttakken (badminton - basketbal - tennis - tafeltennis) zullen hun 150 jaar in de kijker zetten met
een evenement.

RECREATIE
Datumwijziging recreatieve regatta 22 augustus 2015
Omwille van een bezetting van het centrum Hazewinkel door een triathlon te Mechelen zal de recreatieve regatta een
dag verschoven worden. Noteer deze datum al in je agenda.

OPLEIDINGEN EN BIJSCHOLINGEN
Bijscholing
ijscholing ‘Je sportclub en sociale media: bouw een community op rond je vereniging’ – 21 april 2015
Vandaag
andaag zijn zo goed als alle sportclubs en hun leden aanwezig en actief op minstens één
sociaal platform: Facebook, Twitter, Swarm, Instagram... De voordelen zijn gekend: het
bereiken van potentiële leden en vrijwilligers, informatie van andere organisaties
organisatie opvolgen, je
sponsorinkomsten beïnvloeden, … Sociale
Sociale media vormen misschien wel het interessantste
onderdeel in de communicatiestrategie van je sportclub. Actief zijn op sociale media vergt
natuurlijk wel inspanningen van je sportclub, maar nog belangrijker
belangrijker is dat je het juist inzet.
Tijdens
ijdens deze sessie verneem je hoe sociale media en vooral Facebook voor je sportclub een meerwaarde kunnen
betekenen. Voor deze inleidende sessie heb je geen voorkennis van sociale media nodig.
De bijscholing vindt plaats op 21
1 april 2015 van 19u-22u in het Huis van de Sport te Gent. Inschrijven kan via deze link:
http://www.vyf.be/nl/seminarie-via-dynamo
dynamo-project-472.htm
Bijscholingen in de kijker
"Een goed opgeleide sportclubbestuurder is er twee waard", zoals het spreekwoord luidt. Ook komende maand draagt
Dynamo Project haar steentje bij. Aarzel dus niet en schrijf je nu in voor één of meerdere bijscholingen! Klik hier voor
de bijscholingen via Dynamo Project.
In de vorige nieuwsbrief van Dynamo Project werden de nieuwe bijscholingen aangekondigd m.b.t. het Dynamo
Project Website Pakket. Clubs die deelnemen aan één van de bijscholingen, maken achteraf kans het pakket één jaar
gratis te winnen.
Sportclubs kunnen bij het Dynamo Project een domeinnaam, webruimte, bronbestanden & support in één pakket
aanvragen! Om het pakket eerst te verkennen vooraleer
vooraleer definitief te bestellen, kan je de komende maanden in iedere
provincie een bijscholing volgen.
Na afloop ontvang je als deelnemer een evaluatieformulier. In dat formulier geef je aan of je kans wil maken het
Website Pakket één jaar gratis te winnen. Op 1 juni 2015 zullen de vijf winnaars van de loting bekend gemaakt
worden. Tussen het moment van de bijscholing en 1 juni 2015 kan iedere club via een tijdelijke url aan de website
blijven werken. Win je één van de vijf gratis licenties, dan gaat je werk niet verloren en kan je de nieuwe website gratis
linken aan je domeinnaam (indien gewenst). Wens je meer informatie hierover, neem dan zeker contact op via
dit formulier. Of stuur een mailtje naar
info@dynamoproject.be.
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Verslag bijscholing sportvoeding - 02 februari 2015
Op maandagavond 2 februari organiseerde de Vlaamse Roeiliga in de
Koninklijke Roeivereniging Brugge de infosessie ‘(sport)voeding voor
(top)roeiers’. We mochten ongeveer 80 aanwezigen verwelkomen, dit is het
recordaantal deelnemers aan een bijscholing georganiseerd
georganiseerd door de Vlaamse
Roeiliga! De deelnemers waren zowel coaches, roeiers als ouders. De spreker
was Gino Devriendt, sportdiëtist in het UZ Gent alsook bij sportclubs zoals
Knack Volley Roeselare, Club Brugge en de Vlaamse Atletiekliga. De opzet van
de avond was niet zozeer een verhaal van allerhande voedingssupplementen,
de
maar een uiteenzetting over welke brandstoffen (koolhydraten, vetten,
eiwitten, …) een roeier allemaal nodig heeft en op welke manier hij die uit zijn
voeding kan halen om een zo optimaal
maal mogelijke prestatie te leveren. De Vlaamse Roeiliga wil Gino Devriendt hartelijk
danken voor de zeer interessante uiteenzetting. Ook een woordje van dank aan de K.R. Brugge voor het ter
beschikking stellen van hun clublokalen. Bedankt aan de deelnemers
deelnemers voor de massale aanwezigheid en interesse.

PROMOTIE VAN DE ROEISPORT
Strafste Gentenaar
Eveline Peleman werd genomineerd in de categorie SPORT voor de Strafste Gentenaar! De
winnaar in deze categorie werd uiteindelijk Iljo Keisse, nadat hij
h voor de derde keer
genomineerd was. Kinderkankerfonds-oprichter
oprichter Yves Benoit is De Strafste Gentenaar
2014.

JEUGDSPORT
Jeugdsportfonds 2015
Op de Algemene Vergadering van 11 februari 2015 werden de jeugdsportlabels 2014
uitgereikt. GRS en KRSG sleepten het viersterren label in de wacht. Beide clubs behaalde
900 punten en meer in het jeugdsportfonds 2014. Het driesterren label is voor KRNSO.
The Oar, TRT, ARV en KRB behaalden een tweesterren label. KRCG, RARC-KAWV
RARC
en BTR
ontvingen het één ster label.
Op maandag 16 februari werd het nieuwe herwerkte
subsidiereglement aan de clubs voorgelegd waarin gefocust wordt op het schrijven van een
jeugdsportbeleidsplan in 2015. Koen Termont en Tine Sleurs, die het begeleidingstraject
begeleidingstraject op zich
nemen, gingen diezelfde avond van start met de eerste sessie inzake jeugdsportbeleidsplanning.
De aanwezigen (2 per club) werden in drie groepen ingedeeld waar cluboverschrijdend over het
item werd gebrainstormd. Zo doelen we in 4 sessies naar
naar een werkbaar jeugdsportbeleidsplan
voor alle jeugdsportclubs.

CLUBNIEUWS
Coach met de M-factor
Wil jij dat jouw sporters met 'volle goesting' naar je
trainingen komen? Een sleutelfactor hierin is motiverend
coachen! Coaches met de M-factor
factor weten hun sporters
te prikkelen, bieden motiverende feedback, en
betrekken sporters bij het leerproces, zodat ze boven
zichzelf uitstijgen. Neem een kijkje op www.mfactor.be,
meet jouw M-factor
factor en schrijf je snel
sne in op één van de
infosessies!
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Antidopingregelgeving heeft ook verplichtingen voor organiserende clubs
Het antidopingdecreet
antidopingdecreet legt een aantal verplichtingen op aan de sportverenigingen, onder
meer op het vlak van medewerking verlenen aan dopingcontroles waaronder het registreren
van identificatieidentificatie en contactgegevens van alle deelnemers aan wedstrijden.
Deze verplichtingen zijn in praktijk:
1.
2.
3.

Het voorzien van een dopingcontrolestation door de organiserende club in de nabijheid van de plaats waar de
wedstrijd plaatsvindt (afzonderlijke
afzonderlijke ruimte).
ruimte
Het voorzien door de organiserende club van voldoende ongeopende flessen niet-alcoholische
niet alcoholische drank (minstens 1
fles per te controleren sporter, meestal 6).
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
eenvoudige vraag aan de controlearts kunnen
bezorgd worden.

ALLERLEI
Week van de vrijwilliger!
Vrijwilligers vormen de drijvende kracht achter vele sportclubs.
Tijdens de Week van de Vrijwilliger, van 28 februari tot 8 maart, staat
hun gemotiveerde inzet en enthousiaste engagement centraal. Overal
in Vlaanderen worden opnieuw acties en evenementen
georganiseerd om alle vrijwilligers te bedanken.
Met andere woorden: vrijwilligers zijn onmisbaar in de sportsector,
en dat willen we hen laten
n weten. Bedankt aan alle
bestuursvrijwilligers die zich wekelijks achter de schermen inzetten
om anderen kwalitatief te laten sporten in een leuke club!
Ben jij fier op je vrijwilligers en wil je hen een extra schouderklopje
geven? Zet hen tijdens de Week van de Vrijwilliger in de bloemetjes!
Een origineel bedankje...
•

Bedank je vrijwilligers persoonlijk: met een woordje van dank, een kleine attentie, een bedankingskaartje of mailtje,...

•

Organiseer een evenement voor je vrijwilligers: een borrel, een brunch, een sportieve uitstap,...

•

Plaats een speciale vrijwilliger in de kijker in het clubboekje, in de nieuwsbrief,...

•

Stuur een bedankingskaartje om je vrijwilligers te bedanken.
bedanken

Ga na of je e-mailadres
mailadres of gebruikersnaam ooit gehact werd
Af en toe komt in de actualiteit dat e-mailadressen
e mailadressen of gebruikersnamen op het internet werden gegooid. Via een
website kan je achterhalen of dat bij jou of je sportclub ooit het geval is geweest.
Online circuleren er overzichten van gehackte databases. Wil je weten
wet of je club- of persoonlijk e-mailadres
e
ooit in
ongewenste handen terechtkwam, dan kan je dat achterhalen via http://haveibeenpwned.com.
http://haveibeenpwned.com Geef e-mailadres of
gebruikersnaam in en ontdek welke inbreuken gepleegd werden.
wer
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In de kijker
Voorzitter Marc D’Hont in actie samen met zijn roeiende zonen Bruno (links) en
Karel (rechts).

WIST JE DAT…
… de VRL steeds op zoek is naar chauffeurs voor onze boten trailer om haar poule te versterken? (chauffeurs met
Rijbewijs BE voor onze trailer (met keuring sticker) met aparte nummerplaat en oplooprem systeem). Heb je interesse
om af en toe eens met de boten naar een stage of buitenlandse regatta te rijden? Laat het ons dan weten op
info@vlaamse-roeiliga.be. Een busje en een trailer worden ter beschikking gesteld.
… de Raad van Bestuur van het BOIC er in oktober 2014 voor gekozen heeft om de internationale selectiecriteria toe
te passen voor de Olympische Zomerspelen van Rio 2016 en voor de Olympische Winterspelen van Pyeongchang 2018
(uitgegeven door de internationale sportfederaties in samenspraak met het Internationaal Olympisch Comité). Het
BOIC zal dus geen eigen criteria meer uitgeven.

KALENDER MAART
07-08/03/2015
16/03/2015
22/03/2015
29/03/2015
31/03/2015
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Algemene Vergadering VRL – financieel luik
Internationaal Rivierenhoofd Seneffe
Lentehandicap Wépion (RCNSM)
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