
De Gentse Roei- en Sportvereniging organiseerde op zondag 10 januari haar jaarlijkse 

loopcross. Er waren 131 deelnemers. Hieronder kan je de reekswinnaars terugvinden: 
JW12 (1300m) 1 dlnr: Julie De Clercq (KRCG)  

JM12 (1300m) 15 dlnrs: Arjen Willem (BTR) 

JW14 (2600m) 6 dlnrs: Janne Claeys (KRB)  

JM14 (2600m) 25 dlnrs: Arnout Pottie (KRB) 

JW16 (5100m) 7 dlnrs: Maaike Defloor (BTR)  

JM16 (5100m) 23 dlnrs: Tristan Vandenbussche (BTR) 

JW18 (5100m) 11 dlnrs: Axelle Boels (KRSG)  

JM18 (7500m) 13 dlnrs: Xander Deweert (GRS) 

W (5100m) 5 dlnrs: Katrien De Reu (GRS)  

M (7500m) 12 dlnrs: Ruben De Gendt (KRSG) 

MW (5100m) 7 dlnrs: Nadine Deruwe (BTR)  

MM (7500m) 6 dlnrs: Ronny De Cocker (VVR)  
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Kalender 01/16 

• 01/02/201601/02/201601/02/201601/02/2016 

Workshop ‘optimaal 

gebruik van je Polar 

hartslagme-

ter’ (HvdS, Gent) 

• 06/02/201606/02/201606/02/201606/02/2016 

Ergometerkampi-

oenschappen Gent-

se RS 

• 17/02/201617/02/201617/02/201617/02/2016 

Algemene Vergade-

ring VRL (HvdS, 

Gent) 

• 18/02/201618/02/201618/02/201618/02/2016 

Info- en debatavond 

gendoping (Aula, 

Gent) 

• 20/02/201620/02/201620/02/201620/02/2016 

Algemene Vergade-

ring Koninklijke Bel-

gische Roeibond 

(Gentse RS) 

• 21/02/201621/02/201621/02/201621/02/2016 

Winterhandicap 

RSNB 

• 22/02/201622/02/201622/02/201622/02/2016 

Infoavond Faculta-

tieve Opdracht 

Jeugdsport 

(HvdS, Gent) 

• 27272727----28/02/201628/02/201628/02/201628/02/2016 

Brugge Boat Race 

• 29/02/201529/02/201529/02/201529/02/2015 

Raad van Bestuur 

VRL 

(HvdS, Gent)  
 

COMPETITIE 

Loopcross, 10 januari 

Competitielicentie 2016 

Het nieuwe roeiseizoen gaat van start en daarbij hoort de aanvraag van een nieuw licentienummer. 

Vergeet niet tijdig het volledig ingevulde (getekend medisch getuigschrift + kopie identiteitskaart) licen-

tieformulier in orde te brengen en af te geven binnen jouw club.  

Tijdens het weekend van 2 en 3 april organiseert de Vlaamse Roeiliga de Time Trials in Hazewinkel, de 

selectietesten voor het nationaal team. We zijn nog op zoek naar pontonjongens/meisjespontonjongens/meisjespontonjongens/meisjespontonjongens/meisjes om de boten 

aan de start vast te houden. 

Geïnteresseerden mogen een mailtje sturen naar celine.pieters@vlaamse-roeiliga.be.  

Pontonjongens– en meisjes gezocht, 2-3 april 

RECREATIE 

FISA World Tour 2016 

De jaarlijkse FISA World Rowing Tour gaat In 2016 door 

van 25/06 tot 3/07 op de prachtige meren nabij  

Salzburg in Oostenrijk. Een korte blik op de presentatie 

doet iedereen zin krijgen om deel te nemen. Een ideale 

mogelijkheid om binnen Europa zo’n prachtige wateren 

te bezoeken. Linken voor de presentatie en 

de inschrijvingsdocumenten op onze website.   
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Studentenroeien Antwerpen 
Na enkele vergaderingen en brainstormsessies is de kogel door de kerk. De Associatie van Uni-

versiteit en Hogescholen Antwerpen stappen mee in het studentenroeien project! Fedrik De-

grauwe van The OAR, Arno Leurs van ARV, Katia Van Wesemael van TRT en Marc De Waele van 

RARC/KAWV zijn de initiatiefnemers die de Antwerpse studenten de mogelijkheid zullen bieden 

om te leren roeien. Een nieuwe en grote stap binnen het studentenroeien. Het opent de deuren 

om in de toekomst ook in Antwerpen een studentenregatta te organiseren, wie weet misschien 

in het Kattendijkdok.   

Op maandagavond 1 februari organiseert de Vlaamse Roeiliga een workshop ‘optimaal gebruik 

van je Polar hartslagmeter’ voor roeiers en hun coaches. Een medewerker van Polar zal heel 

praktijkgericht toelichten wat je allemaal met je Polar kan doen, welke gegevens je er allemaal 

kan uithalen, hoe je jouw planning en training zo optimaal mogelijk kunt voorbereiden, hoe je 

alles kan analyseren en hoe de coach deze informatie ook kan ontvangen. De workshop start 

om 19u30 en vindt plaats in het Huis van de Sport te Gent. Mocht je reeds vragen hebben, kan 

je die op voorhand doormailen .  

OPLEIDING EN BIJSCHOLING 
Workshop optimaal gebruik van je polar  

Op 18 februari organiseert Alumni Hilo een debat over gendoping. Op de komende Olympische 

Spelen in Rio zal voor het eerst getest worden op gendoping. Maar lopen er nu al genetisch ge-

modificeerde atleten (gga’s) rond? En hoe werkt gendoping juist? Hoe pakken de dopingjagers 

dit aan? En welke zijn de favoriete sjoemelgenen in de sport? De enige manier om een ant-

woord te vinden op deze prangende, maar vaak complexe vragen, is voor één avond de herse-

nen van een eigenzinnige sportjournalist, een sportgen-speurder, een dopingjager en een gen-

therapie-expert in één pot te steken en er eens goed in te draaien… 

SprekersSprekersSprekersSprekers    

Hans Vandeweghe: Kritisch sportjournalist (De Morgen) en dopingkenner (auteur van ‘Wie ge-

looft die coureurs nog?’) 

Martine Thomis: Professor sportgenetica (KULeuven) 

Peter Van Eenoo: Professor en hoofd van DoCoLab (UGent) 

Olivier Vanakker: Professor klinische genetica (Centrum Medische Genetica, UZ-Gent) 

Moderator: Wim Derave. Professor inspanningsfysiologie (UGent) 

Waar en wanneer?Waar en wanneer?Waar en wanneer?Waar en wanneer?    

Aula, Voldersstraat 9, 9000 Gent 

Donderdag 18 februari 2016: 20u-22u (aanpalend praatcafé open van 19u-20u en van 22u-

23u) 

Prijs?Prijs?Prijs?Prijs?  

10 euro (5 euro voor betalende leden AlumniHilo) 

Wil je erbij zijn op deze niet te missen avond? 

Schrijf dan in via deze link:  www.ugent.be/gendoping. 

  

 

Info en debatavond Gendoping, 18 februari 
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OPLEIDING EN BIJSCHOLING 

CLUBNIEUWS 
VRL gaat voor een TOP sportomgeving en zegt 
Time out tegen pesten 

Op 14 april organiseren wij samen met de VYF, Vlaamse Yachting Federatie, een bijscholing 

rond sportmarketing. Hoe kan je als club een marketingstrategie uitwerken om meer waarde te 

creëren voor je doelgroep en zo je doelstellingen realiseren? 

Reserveer alvast deze datum!Reserveer alvast deze datum!Reserveer alvast deze datum!Reserveer alvast deze datum!  

Save the date: 14 april 

De Vlaamse sportsector zet in 2016 het thema pesten hoog op de agenda. Ook wij delen deze De Vlaamse sportsector zet in 2016 het thema pesten hoog op de agenda. Ook wij delen deze De Vlaamse sportsector zet in 2016 het thema pesten hoog op de agenda. Ook wij delen deze De Vlaamse sportsector zet in 2016 het thema pesten hoog op de agenda. Ook wij delen deze 

visie en vragen mee een Time Out tegen Pesten.visie en vragen mee een Time Out tegen Pesten.visie en vragen mee een Time Out tegen Pesten.visie en vragen mee een Time Out tegen Pesten.    Pesten is een ingrijpende vorm van geweld 

waarmee ook minderjarige sporters in Vlaamse sportorganisaties te maken krijgen. Het is kwet-

send, schadelijk en soms zelfs levensbedreigend. Daarom wil de Vlaamse sportsector het the-

ma pesten grondig aanpakken. Coaches en bestuurders worden in 2016 geïnformeerd, opge-

leid en gestimuleerd om actief aan een pestvrije omgeving te werken. De Vlaamse sportwereld 

bouwt zo mee aan een klimaat waarin kinderen en jongeren zich op persoonlijk en sportief vlak 

ten volle kunnen ontwikkelen en ontplooien. 

 

De campagne loopt het hele jaar door onder de titel Time Out tegen Pesten, ook wel TOP in de 

sport. Nadat tal van topsporters de campagne steunden via de sociale media (#topindesport), is 

het nu aan ons om een Time Out te vragen en het thema pesten op de agenda te zetten. Wij 

zeggen alvast luidop Time Out tegen Pesten! 

 

Wie meer informatie wil over dit thema, verwijzen we graag door naar de website van de cam-

pagne: www.topindesport.be. 

Je kunt ook altijd terecht bij het Inter-nationaal Centrum voor Ethiek in de Sport (ICES) voor in-

formatie over pesten en andere ethische thema’s: klik hier. 

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 

VTS  
Plus 

kalender 

De volgende cursus trainer B roeien zal plaatsvinden in Gent en start op zaterdag 1 oktober zaterdag 1 oktober zaterdag 1 oktober zaterdag 1 oktober 

2016201620162016. Het lessenrooster zal binnenkort op de website van de Vlaamse Roeiliga geplaatst  

worden. Voordat het sportspecifieke gedeelte kan gevolgd worden, moeten de cursisten  

geslaagd zijn voor het algemeen gedeelte van instructeur B en trainer Balgemeen gedeelte van instructeur B en trainer Balgemeen gedeelte van instructeur B en trainer Balgemeen gedeelte van instructeur B en trainer B, dat door de Vlaamse 

Trainersschool georganiseerd wordt. Je kan de verschillende data en locaties terugvinden  

via deze link: klik hier. 

Trainer B 



Ook in 2016 gaat de VRL verder met de facultatieve opdracht jeugdsport. We lichten graag het 

aangepaste reglement toe op maandag 22 februari 2016 om 19u in het Huis van de Sport te maandag 22 februari 2016 om 19u in het Huis van de Sport te maandag 22 februari 2016 om 19u in het Huis van de Sport te maandag 22 februari 2016 om 19u in het Huis van de Sport te 

GentGentGentGent. Hou rekening met de voorwaarde om te kunnen instappen in het jeugdsportfonds: een 

goedgekeurd jeugdsportbeleidsplan voorleggen! Graag jullie komst bevestigen voor 15 februari voor 15 februari voor 15 februari voor 15 februari 

2016.2016.2016.2016.  

Door de recente vluchtelingenstroom bestaat er een grote kans dat er bij jouw sportclub ook niet

-Belgen willen aansluiten. Wat zijn hun rechten en waarop moet je letten als sportclubbestuur-

der? Dit alles werd gebundeld in een infofiche opgemaakt door het Gelijkheidscentrum, het 

kruispunt Migratie-Integratie, de Vlaamse Sportfederatie en Bloso. 

 

De krachtlijnen van he document: 

1. Een sportclub mag nietnietnietniet----Belgen aansluitenBelgen aansluitenBelgen aansluitenBelgen aansluiten, zelfs al verblijven ze onwettig in ons land. De aan-

sluiting kan niet geweigerd worden omwille van het verblijfsstatuut (dit wordt gegarandeerd via 

het non-discriminatiebeginsel en het Internationaal Kinderrechtenverdrag). Aansluiting bij een 

sportclub wil echter niet meteen zeggen dat de niet-Belg mag deelnemen aan de competitie. Om 

competitievervalsing tegen te gaan, vragen heel wat federaties een bewijs van identiteit op. Fe-

deraties hebben hier in hun reglementen vaak specifieke regels voor voorzien, dus dit kijk of 

vraag je best na via je specifieke sportfederatie. 

2. Elk aangesloten lid valt onder de verzekering van de sportfederatie ongeacht zijn nationaliteit 

of verblijfsstatuut. Bij terugbetaling van medische kostenterugbetaling van medische kostenterugbetaling van medische kostenterugbetaling van medische kosten wordt een onderscheid gemaakt tus-

sen het deel dat de verzekering van de federatie terugbetaalt (het remgeld) en het bedrag dat de 

ziekteverzekering (mutualiteit) uitbetaalt. Of dit laatste gedeelte door de ziekteverzekering uitbe-

taald wordt, hangt dus af van het feit of de niet-Belg al dan niet bij een mutualiteit is aangeslo-

ten. 

3. Sporters niet-Belgen die geen recht hebben op tussenkomst van de ziekteverzekering, kun-

nen toch nog recht hebben op de terugbetaling van dit gedeelte. Hiervoor gaan ze best bij het 

OCMW langs. 

 

De infofiche bevat een handig overzicht van de te ondernemen stappen.  

Jeugdsportfonds 2016 

BESTUURSNIEUWS 
Rechten van niet-Belgen in je sportclub 

Week van de vrijwilliger, 27 februari tot 6 maart 

Vrijwilligers vormen de drijvende kracht achter vele sportclubs. Tijdens de Week van de Vrijwilli-

ger, 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 Bedankt aan alle bestuursvrijwilligers die zich wekelijks achter de schermen inzetten om Bedankt aan alle bestuursvrijwilligers die zich wekelijks achter de schermen inzetten om Bedankt aan alle bestuursvrijwilligers die zich wekelijks achter de schermen inzetten om 

anderen kwalitatief te laten sporten in een leuke club!anderen kwalitatief te laten sporten in een leuke club!anderen kwalitatief te laten sporten in een leuke club!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 bedan-

kingskaartje 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. 
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Vlaamse Roeiliga vzw 

Zuiderlaan 13 

9000 Gent 

Telefoon: (09) 243 12 50 

Fax: (09) 243 11 28 

E-mail: info@vlaamse-roeiliga.be 
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… de Roeigids 2016Roeigids 2016Roeigids 2016Roeigids 2016 volledig klaar is? Het jaarlijks magazine van de Vlaamse Roeiliga is opnieuw een mooie editie geworden!  

De Roeigidsen zullen verdeeld worden aan de clubs op de Algemene Vergadering op 17/02. 

… de vaarkaartenvaarkaartenvaarkaartenvaarkaarten volledig klaar zijn en dat ze eveneens ter beschikking worden gesteld op de Algemene Vergadering op 17/02. 

  

… het nieuw roeiseizoen gestart is, dus breng je licentie 2016licentie 2016licentie 2016licentie 2016 met bijhorend medisch getuigschrift snel in orde voor een gans jaar  

roeiplezier! 

... de topsportkalender 2016topsportkalender 2016topsportkalender 2016topsportkalender 2016 online te raadplegen is op onze website? Klik hier om hem snel te bekijken. 

… de maxima van de forfaitaire onkostenvergoedingforfaitaire onkostenvergoedingforfaitaire onkostenvergoedingforfaitaire onkostenvergoeding ongewijzigd zijn? Ook in 2016 kan een vrijwilliger via een forfaitaire kosten-

vergoeding maximum 32,71 euro per dag en 1308,38 euro per jaar ontvangen. 

Wist je dat? 

Bezoek onze vernieuwde webstek 

www.vlaamse-roeiliga.be 

ALLERLEI 
Onderzoek ‘De relatie tussen resilience, zelfregulatie en coping 
met het oog op een optimale sportprestatie  

Mart Tas is studente sportmanagement aan de Vrije Universiteit Brussel en werk dit jaar haar masterproef 'De relatie tussen resilien-

ce, zelfregulatie en coping met het oog op een optimale sportprestatie' af. Om dit te kunnen onderzoeken heeft zij een vragenlijst op-

gesteld voor sporters die deelnemen aan competities op provinciaal, Vlaams, nationaal of internationaal niveau. Daarnaast mogen ze 

niet jonger dan 12 jaar zijn en niet ouder dan 55 jaar. Met de resultaten van het onderzoek kan men later aan de hand van verder 

onderzoek bepaalde strategieën uitwerken om de sportprestatie van competitiesporters te gaan verbeteren. Het invullen van de vra-

genlijst zal ongeveer 15-20 minuten duren. Je kan de vragenlijst invullen door hier te klikken.  

Drs. Jens Van Lier, onderzoeker aan de KU Leuven en 

sportpsycholoog, faculteit Psychologie en Pedagogische 

Wetenschappen, doet een online onderzoek naar helpende 

en storende gedachten bij sportprestaties. Het is een  

vervolgonderzoek dat hij reeds heeft uitgevoerd bij een 

Amerikaanse populatie maar nu verder wil onderzoeken bij 

een grote groep sporters uit verschillende sporttakken in 

Vlaanderen.  

Klik hier om deel te nemen aan het onderzoek.   

Online ondezoek  
KU Leuven 

Schrijf je snel in! 


