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COMPETITIE
Brugge Boat Race, 27 en 28 februari
Kalender 01/16
•

05/03/2016
Evaluatietest
Nationaal Team
(Hazewinkel)

•

07/03/2016
Groot Vlaams
Studenten
Kampioenschap
(Gent)

•

20/03/2016
Internationaal
Rivierhoofd
(Seneffe)

•

26/03/2016
Havenregatta UNB

•

27/03/2016
Lentehandicap
RCNSM
(Wépion)

Zaterdag- en zondagmorgen: een blauwe hemel, het zonnetje van de partij maar weliswaar heel frisjes.
Een ideale dag om de Brugge Boat Race te organiseren. KR Brugge mocht weer deelnemers uit acht
verschillende landen verwelkomen. Dit jaar letterlijk een
kleurrijk deelnemersveld. Roeipakjes hadden leuke, frisse
kleuren en heel verschillende prints! Hier en daar werd een
geluksbrenger mee op het water genomen.
De eerste winnaar van het weekend was de 8+M van Imperial
(GBR) die de afstand van 5000m in 17.00.87 aflegde. Ze
werden gevolgd door CRC (GER) in 17.44.79 en een gemende
Belgische-Sloveense-Oostenrijkse boot in 17.44.91. De ploeg
van de Gentse RS haalde wegens materiaalbreuk de start
niet. Ook de dames van Imperial (GBR) gingen lopen met de eerste plek (19.37.53). Opnieuw gevolgd
door CRC (GER) in 20.10.87 en een andere boot van Imperial (GBR) in 20.41.82. In de categorie JM8+
do min ee rd e We st min st e r School m et een winn end e ti j d van 17.32 .11.
Op zondag kwamen heel wat verschillende boottypes aan bod. Alle resultaten zijn terug te vinden op
onze website:klik hier.

Ergometerkampioenschappen, 6 februari
De Gentse RS organiseerde op zaterdag 6 februari haar jaarlijkse ergometer-kampioenschappen. Er
waren 146 deelnemers en er werden 2 Belgische records verbroken. Bert Verkest brak het record bij de
18 jarigen dat op naam van Benoît Leclercq stond en Niels Van Zandweghe brak het record in de categorie M<=75kg, dat tot hiertoe op naam van Hannes Obreno stond. Hieronder kan je de reekswinnaars
terugvinden.
De gedetailleerde uitslagen kunnen geraadpleegd worden op onze website: klik hier.
JW14: Jeanne Lenom (RCAE), 03.45.30
JM14: Stan Marcxk (TRT), 03.34.90
JW16: Caitlin Govaert (UNB), 07.26.20
JM16: Calvin Govaert (UNB), 06.31.20
MM: Christophe Campolini (SRUNL), 03.08.00
JW18: Axelle Boels (KRSG), 07.20.10
JM18: Bert Verkest (KRB), 06.09.50: nieuw Belgisch record!
W<=61.5 kg: Eveline Peleman (KRSG), 07.14.00
M<=75 kg: Niels Van Zandweghe (BTR), 06.09.30: nieuw Belgisch record!
W: Annick De Decker (GRS), 06.49.10
M: Jean-Benoît Valschaerts (RSNB), 05.57.10
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Studentenroeiwedstrijden, 7 maart
De Vlaamse Roeiliga investeert in extra wedstrijden voor studenten. In samenwerking met de VSSF
gaan op maandag 07/03/2016 in de GUSB aan de watersportbaan in Gent de eerste interuniversitaire ergometer-kampioenschappen door.
Inschrijven kan op de website van de Vlaamse Studentensportfederatie: klik hier.
Daarnaast zoeken we nog teams voor deelname aan de tweede editie van de studentenregatta.
Gemengde groepen studenten kunnen zich inschrijven via brand.breyne@vlaamse-roeiliga.be om
deel te nemen.

Pontonjongens– en meisjes gezocht, 2-3 april
De Vlaamse Roeiliga organiseert tijdens het weekend van 2 en 3 april de time trials in Hazewinkel.
Dit zijn de selectietesten voor het nationaal team.
Voor een goede organisatie zijn wij op zoek naar een aantal helpende handen waaronder
pontonjongens en pontonmeisjes die de boten helpen vasthouden aan de start.
Wil jij graag jouw steentje bijdragen hiervoor?
Stuur dan een mailtje naar celine.pieters@vlaamse-roeiliga.be.
We voorzien een leuke attentie voor elk pontonjongen en pontonmeisje. Hartelijk dank!

RECREATIE
Studentenroeien Antwerpen
Sinds 2016 is aan de Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen het studentenroeien van
start gegaan.
Van 10 tot 17 februari waren er publiciteitsmomenten in de verschillende instellingen van de associatie.
Op zondag 28/02 ging een initiatiemoment door om alle geïnteresseerde studenten eens een ervaring op het water te gunnen.
Vanaf 5/03 gaan de eerste trainingen door. Het initiatief hiervoor komt van enkele dolenthousiastelingen uit de verschillende Antwerpse clubs: Fedrik Degrauwe van The Oar, Arno Leurs van ARV,
Katia Van Wesemael van TRT en Marc De Waele van RARC/KAWV.
Bedankt voor jullie inspanningen!

Toertocht VRL
Op 5/06/2016 gaat de toertocht van de Vlaamse Roeiliga door op de Moervaart van de haven van
Gent tot in Lokeren.
Deze prachtig groene vaart brengt ons langs rustige natuurgebieden, prachtige oude bruggen en
een middagstop aan het Keysershof richting het schilderachtige Lokeren.
Binnenkort ontvangen alle clubs verdere info.
Er kan ingeschreven worden via brand.breyne@vlaamse-roeiliga.be.
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OPLEIDING EN BIJSCHOLING
Bijscholing sportmarketing, 14 april
Heeft je club een geschikt aanbod dat aansluit bij de wensen van de verschillende doelgroepen
(sporters, supporters, vrijwilligers…)?
Via de tools van de sportmarketing kan je club een marketingstrategie uitwerken (de 5 P’s:
product, promotie, prijs, plaats en personeel) om meer waarde te creëren voor haar
doelgroepen en zo de vooropgestelde doelstellingen zoals sportieve prestaties, medewerking
van supporters, sympathisanten en vrijwilligers of aantrekken van sponsors te realiseren. Het
werken met de digitale en sociale media kan hierbij een belangrijke troef zijn.
Deze bijscholing wordt georganiseerd samen met de Vlaamse Yachting Federatie en de Vlaamse
Kano- en Kajakfederatie.
Wanneer:
Wanneer donderdag 14 april 2016 om 19u
Waar: Huis van de Sport in Gent
Waar
Inschrijven via deze link: klik hier.

Trainer B Roeien 2016
De volgende cursus trainer B roeien zal plaatsvinden in Gent en start op zaterdag 1 oktober
2016.
Klik hier voor het lessenrooster (onder voorbehoud)
Klik hier voor het opleidingsstramien
Voordat het sportspecifieke gedeelte kan gevolgd worden, moet de cursist geslaagd zijn voor
het algemeen gedeelte van instructeur B en trainer B,
B dat door de Vlaamse Trainersschool
georganiseerd wordt.
Indien dit nog niet het geval is, dient de cursist dit zo snel mogelijk te volgen.
Je kan de verschillende data en locaties terugvinden via deze link.
Indien je meer informatie wenst te verkrijgen, stuur gerust een mailtje
naar celine.pieters@vlaamse-roeiliga.be.
29/02/2016

‘Feedback’ of ‘Feed-forward’: oplossingsgericht coachen

Hasselt

09/03/2016

Portie ‘sportvoeding’ aub!

Hasselt

10/03/2016

Hamstringblessures: onvermijdelijk of toch niet?

Gent

14/03/2016

‘Feedback’ of ‘Feed-forward’: oplossingsgericht coachen Brugge

Hasselt

18/03/2016

CONGRES: Gluren bij de buren (samen met NL coach)

Herentals

Workshop ‘Optimaal gebruik van je Polar’
Op maandagavond 1 februari organiseerde de Vlaamse Roeiliga een workshop ‘optimaal
gebruik van je Polar hartslagmeter’ voor ongeveer 25 roeiers en hun coaches. Een medewerker
van Polar lichtte enkele basisprincipes van inspanningsfysiologie en hartslagmeting toe, gevolgd
door een aantal praktijkgerichte tips hoe je met je Polar hartslagmeter aan de slag kan, welke
trainingsgegevens je kan programmeren, analyseren, …
Daarnaast kwam ook aan bod hoe je als coach al deze informatie van je atleet kan ontvangen.
Je kan de powerpointpresentatie hier downloaden.
Klik hier voor een korte toelichting bij de presentatie.

VTS
Plus
kalender
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CLUBNIEUWS
Week van de vrijwilliger, 27 februari tot 6 maart
Vrijwilligers vormen de drijvende kracht achter vele sportclubs. Tijdens de Week van de Vrijwilliger, van 27 februari tot 6 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
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.

Werkgroep Codex
Naar aanleiding van het einde van een Olympiade kunnen er voorstellen tot wijziging van de
Roeicodex geopperd worden.
Daar enkele clubs ons al aangaven voorstellen tot wijziging te willen formuleren is het misschien
aangewezen een werkgroep op te richten vanuit de VRL.
Wie zich geroepen voelt hieraan mee te werken: graag een seintje naar info@vlaamse-roeiliga.be.

Save the date: Nationale testdag op 14 mei
Ook in 2016 organiseren de VRL en LFA enkele evaluatiemomenten voor de populatie 1111-14
jarige roeiers. De doelstelling is om een exact beeld te hebben van het potentieel roeiers en roeisters in België. Ook talentdetectie en het opvolgen en begeleiden van jonge talenten in samenwerking met de clubs is een belangrijk objectief. De eerste evaluatie omvat enkele fysieke testen
die afgenomen zullen worden op zaterdag 14 mei.
mei Doelgroep zijn roeiers en roeisters geboren in
2002, 2003, 2004 en 2005. Je kan inschrijven voor deze testdag door een mailtje te sturen
naar info@vlaamse-roeiliga.be tegen uiterlijk 1 mei met vermelding van naam, voornaam, geboortejaar, contactgegevens en contactgegevens ouders (e-mailadres en telnr.).

BESTUURSNIEUWS
Bevraging clubs inzake beleidsplan 2017-2020
In de loop van maart zullen wij een algemene bevraging bij de roeiclubs lanceren met het oog
op het beleidsplan 2017-2020 en dit in het kader van het nieuwe (ontwerp)decreet dat het
sportsubsidiëringsbeleid in Vlaanderen vanaf 2017 zal beheersen.

Patrimoniumtaks
Uiterlijk op 31 maart moet de aangifte voor de patrimoniumtaks van vzw's gebeurd zijn. Moet je
vereniging
deze
taks
betalen
of
mag
je
een
nihil-aangifte
indienen?
Lees hier meer
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BTW Listing indienen voor 31 maart
Voer je als sportclub een btw-boekhouding of opteer je voor de vrijstellingsregeling (kleine ondernemer) via formulier 604A waardoor
je een btw-nummer hebt aangevraagd, dan moet je jaarlijks voor 31 maart de klantenlisting indienen.
Lees hier meer

Dag van de sportclubbestuurders

ALLERLEI
Rio 2016 kwalificaties: een stand van zaken
“Wie gaat er voor Team Belgium naar de Olympische Spelen in Rio?” is een vraag
die op vele lippen brandt. In het grote geheel van internationale selectiecriteria is
het vaak moeilijk om door de bomen het bos te zien. Deze criteria verschillen namelijk erg per sport. Daarom zetten wij alvast een aantal dingen voor jou op een
rijtje. Klik hier om het volledige artikel te lezen.

Wist je dat?
… het VRL busje bedrukt werd zodat we goed zichtbaar zijn op de weg!

… Tim Brys genomineerd is voor de prijs 'Sportieve Hogeschoolstudent Academiejaar 2015-2016', een prijs voor de combinatie topsport en studie? Deze prijs wordt uitgereikt na het Groot Vlaams Studentenkampioenschap in de GUSB te Gent op maandag 7 maart
2016.

… Dynamo Project feedback vraagt over hun brochures zodat zij hun tools verder kunnen afstemmen op de noden van de clubs. Klik
hier om jouw evaluatie door te geven.

Bezoek onze website
www.vlaamse-roeiliga.be

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

