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FANTASTISCHE PRESTATIES OP HET WK U23 TE LINZ!
Hannes Obreno, die vorig jaar nog 4e werd, heeft een zilveren medaille gewonnen op het WK U23 in het Oostenrijkse
Linz. De eerste medaille op het WK U23 ooit voor België! Hij finishte in een tijd van 06:50,70. In het begin van de race
lag hij in vierde positie, daarna schoof hij door naar een 3e plaats die hij even kon behouden. Met zijn fenomenale
eindsprint werd hij uiteindelijk tweede! De Duitser Trzybinski, die vorig jaar zilver won, kon nu het goud veroveren
met een tijd van 06:49,17.
e

Ook Eveline Peleman, vorig jaar nog 14 op het WK U23, zette een topprestatie neer en eindigde als vierde met een
tijd van 08:09,10. De Gentse lichtgewichtskiffeuze miste haar start en kwam aan de 500m als laatste door. Gelukkig
schoof ze daarna op naar een 5e positie en met haar knappe sprint wist ze nog een 4e plaats uit de brand te slepen!
Het goud ging naar Griekenland.
Marine Lewuillon sloot haar WK U23 eveneens met een knappe plaats af. Lewuillon werd 5e met een tijd van
07:50,34. Zij heeft gedurende de hele race haar 5e positie kunnen behouden. Het goud ging naar Duitsland (07:30,84).
De lichte 2- stuurman Lukas Lambregt en Maxim Serlez traden aan in de B finale. Zij eindigden daar op een 6e en
laatste plaats met een tijd van 07:01,40. Een knappe prestatie van deze twee Oostendse eerstejaarssenioren. Zij
slaagden in hun doelstelling om een top 12 plaats te roeien.
De roeiers mogen enorm fier zijn op hun knappe prestaties die ze behaald hebben op dit WK U23!
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KALENDER AUGUSTUS
2-4/08/2013
05/08/2013
07-11/08/2013
10/08/2013
12/08/2013
17-18/08/2013
18/08/2013
25/08/2013
25/08-01/09/2013
28/08/2013

Coupe de la Jeunesse (Luzern)
Topsportcommissie VRL
WK junioren (Trakaï)
Golden River Tocht (VVR)
Rallye du Canal du Midi
WK Coastal Rowing (Helsingborg)
Afvaart Hoge Maas (RCNSM)
1.000m van Luik (RCAE)
WK senioren (Zuid-Korea)
Raad van Bestuur VRL

COMPETITIE
e

Evi Geentjens wordt 11 in Luzern
e
Lichtgewichtskiffeuze Evi Geentjens was de enige Belgische deelnemer aan de 3 World Cup te Luzern. Op
zaterdagochtend stond Evi in de halve finalerace voor een loodzware opdracht. Om zich te kunnen plaatsen voor de Afinale moest ze bij de eerste 3 eindigen, wetende dat de wereldkampioene van 2011, de vice-wereldkampioene van
2012 en de 4e op het WK 2012 deelnamen in haar race. Een opdracht waar ze jammer genoeg niet in slaagde. Ze
roeide een tijd van 08:31,72. In de B-finale finishte Evi in 08:02,81, goed voor een 5e plaats (11e in de totaalstand).
Jean-Benoît Valschaerts eindigt als 6e in de A finale op de universiade in Kazan
Twee Waalse roeiers namen deel aan de Universiade in Kazan: Jean-Benoît Valschaerts nam deel in M1x, François
Libois in LM1x. Valschaerts heeft jammer genoeg zijn sterke prestatie van tijdens de vorige races niet kunnen herhalen
waardoor hij laatste is geworden in de A finale (7:41.44). Hij lag van in het begin van de wedstrijd op een 6e plaats, en
heeft dit niet meer kunnen veranderen. De zege ging naar Mindaugas Griskonis (7:18.32), de Litouwer die 8e werd op
de Olympische Spelen en 4de op het EK 2013. François Libois sloot zijn B finale in de lichte skiff als 4e af met een tijd
van 7:43.62.

OPLEIDINGEN EN BIJSCHOLINGEN
Clinic Richard Tonks
Op 5 juli heeft de Nieuw-Zeelandse toptrainer Richard Tonks in
het Bloso centrum Hazewinkel een uiteenzetting over de
roeihaal gegeven. De clinic werd bijgewoond door 34 coaches,
roeiers en bestuurders van de Vlaamse roeiverenigingen. In het
eerste deel van zijn betoog beschreef hij tot in de fijnste details
de roeihaal en ontleedde die in de verschillende fases. Hij
gebruikt daarbij fotomateriaal van beroemde ploegen als
de broers Hansen (Noorwegen OS Montreal goud in M2X) en de
Swindell zussen (NZ OS Athene en Peking goud in W2X). In het
tweede gedeelte heeft hij het over het coachen van topploegen en de positie van de coach in de begeleiding van
toproeiers. Zelf is Tonks een "no-nonsence coach" en voorstander van het hardere werk. Meermaals benadrukte hij
het belang van de basisuithouding. De intrest van het vele harde werk dat je de roeiers oplegt, wordt betaald in de
finales van de wedstrijden. Er was toch wel wat gekuch in de zaal als hij het had over het aantal km per week voor zijn
toproeiers: 230km. Hij haalde vorig jaar met zijn ploegen 5 medailles op de Olympische Spelen: driemaal goud en
tweemaal brons!
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Trainer B roeien Hazewinkel
Sinds kort kan er ingeschreven worden voor het sportspecifieke gedeelte van de cursus trainer B roeien (Hazewinkel).
De lessen zullen starten in het weekend van 11 en 12 oktober 2013. De cursus zal grotendeels gedoceerd worden
door een docent van de Koninklijke Nederlandse Roeibond. De cursus zal een 7-tal weekends in beslag nemen in het
najaar 2013 / voorjaar 2014. Er zal telkens op vrijdagavond (19u-22u) en op zaterdag (9u-16u) les gegeven worden. Er
is mogelijkheid om te blijven slapen in Hazewinkel. De kostprijs zal 205€ bedragen. Je kan inschrijven door te surfen
naar www.bloso.be/VTS  aanbod opleidingen  aanmelden op de VOTAS databank (eerst registreren indien nog
geen account)  sporttakgerichte opleidingen  roeien  Trainer B roeien  afzonderlijk op module 2, 3 en 4
inschrijven. Indien je vragen hebt, kan je steeds terecht bij celine.pieters@vlaamse-roeiliga.be.

PROMOTIE VAN DE ROEISPORT
World Outgames
Op zaterdag 3 en zondag 4 augustus vinden de World Outgames plaats op de Gentse Watersportbaan. Volg het hele
gebeuren via: http://www.woga2013.org/index.php/en/sports/rowing
Ergometerproject op scholen
De reservaties voor het ergometerproject komen vlot binnen. Hieronder kan je de nog beschikbare periodes
terugvinden. We verhuren onze ergometers voor 1€ per ergometer per dag, een lage prijs om de leerlingen warm te
maken voor onze mooie sport. Neem contact op met brand.breyne@vlaamse-roeiliga.be of op 09/243 12 50 voor info
en reservaties.
Van week…

T.e.m. week…

23/09/2013

7/10/2013

17/02/2014

10/03/2014

21/04/2014

5/05/2014

12/05/2014

26/05/2014

2/06/2014

16/06/2014

23/06/2014

30/06/2014

Gent Zwemt
Op zaterdag 13 juli nam de Vlaamse Roeiliga deel als partner van FROS aan het
evenement Gent Zwemt. Enkel die dag is het mogelijk om in de Gentse
watersportbaan te zwemmen. Er was een stand van de Vlaamse Roeiliga met
ergometers en er was een demonstratie van de roeiers van VSR en GRS in 8+
boten op het water. De kleine demonstratiewedstrijd werd gewonnen door de
roeiers van VSR. Uiteindelijk deden 400 deelnemers mee aan het totale
evenement, er kan gesproken worden van een top editie. Op de Facebookpagina
van de Vlaamse Roeiliga zijn er foto’s te bezichtigen.

VARIA
Paul De Loof overleden
Op 4 juli is Dhr. De Loof overleden, stichter en voorzitter van de Brugse Trimm- en Roeiclub. Hij overleed op 73 jarige
leeftijd. De Loof was gevallen in zijn tweede verblijfplaats Marbella en liep een heupbreuk op. Hij liet in de jaren ’80
een clubhuis bouwen en zijn club bereikte een sportief hoogtepunt toen meerdere roeiers een medaille behaalden op
de Olympische Spelen. Ook zijn zoon Pierre Marie De Loof behaalde een Olympische medaille. Paul De Loof is de
grootvader van de huidige Brugse belofte Pierre De Loof.
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Benelux Surfrowing Championships
Op 20 juli 2013 heeft Akhenaton RS als “Belgian Surfrowing League” het jaarlijkse evenement ‘Benelux Surfrowing
de
Championships’ georganiseerd. Het was de 9 editie en was zoals de vorige jaren succesvol, met veel plezier voor de
deelnemers en zelfs new recruits op het strand. Het is spectaculair en aantrekkelijk. Eind deze maand zou een
Belgische ploeg deelnemen aan de Europese Kampioenschappen georganiseerd door de European Surfrowing
Federation op het strand van Wijk aan Zee, NL. Akhenaton is gestart in 2004 met deze sport die overgewaaid is uit
Australië: surfboat of surfroeien. Oorspronkelijk was het een reddingsmiddel op surfstranden. De bedoeling van deze
sport is om tot een boei te roeien, 300 of 400 meter (naargelang de verschillende categorieën) van het strand, en
terug te komen met, als het mogelijk is, een goede surfbeweging op de golven!

Loop eens mee met een kamprechter en krijg de smaak te pakken!
In België zijn we dringend op zoek naar meer kamprechters! Momenteel is er een groot tekort aan kamprechters
waardoor bepaalde wedstrijden in het gedrang komen. We hopen in de toekomst beroep te kunnen doen op
juryassistenten die de officiële juryleden kunnen bijstaan in hun taken zonder de gebruikelijke cursussen en examens
te moeten doorlopen. Heb je zin om eens mee te lopen met een kamprechter en te kijken hoe jij in de toekomst je
steentje kan bijdragen? Neem een kijkje achter de schermen en vergezel de jury tijdens een jeugdtriatlon of duathlon
in het najaar. Je kan hieraan deelnemen tijdens:
- Triathlon KRSG op zaterdag 7 september
- Triathlon KRNSO op zaterdag 21 september
- Duathlon KRB op zondag 6 oktober
Je kan jouw keuze doorgeven via de volgende link voor 31 augustus: http://www.doodle.com/n7s2fi3xzrv5zcsd
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Sportclubs en vzw’s lopen tegen de lamp bij fiscale controles
Lees het artikel op http://www.hln.be/hln/nl/943/Consument/article/detail/1675528/2013/07/26/Fiscus-klistsportclubs-vzw-s-en-bedrijfsleiders.dhtml
Financiële steun nodig als verenging? Hebt u al aan crowdfunding gedacht?
Via crowdfunding bent u in de mogelijkheid om op een eenvoudige manier geld in te zamelen voor de werking van uw
vereniging of voor een project waaraan wordt gewerkt. Of het nu gaat om nieuwe truitjes van een voetbalploeg,
materiaal voor de scouts of de restauratie van het clubhuis, via crowdfunding is het allemaal mogelijk. Voor meer info,
zie www.crofun.be
Schrijf je in op de nieuwsbrief van het BOIC
Je kan je inschrijven op de Olympic Flash, de nieuwsbrief van het BOIC, op www.olympic.be (homepage). Op die
manier krijg je elke maand het belangrijkste Olympische nieuws toegestuurd.
Oxfam Trailwalker zoekt vrijwilligers op 24 en 25 augustus
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