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COMPETITIE
Koninklijke Holland Beker Amsterdam
Bram Dubois (KRNSO) plaatste zich op zaterdag 28/06 voor de halve finales A/B
op zondag 27/06, door een tweede plaats in de heats (7.13.92) en een zege in
de herkansing (7.07.40). In die halve finale werd Bram 4de (7.01.26), na Braas
(Ned), Purnell (Aus) en Vicic (Ned). In de B-finale eindigde Bram 3de (7.08.01).
Roel Braas (Ned) won, net als vorig jaar het goud (6.44.33) voor Bahain (Can) en
Purnell (Aus).
Ook enkele Vlaamse clubs namen deel aan de Hollandbeker: KRSG, KRNSO, ARV,
KRB, TRT. De resultaten zijn te bekijken op www.hollandbeker.nl/wedstrijd/uitslagen.
Selecties 2014
World Cup Luzern (11-13/07/2014)
M 1x
Hannes Obreno (BTR)
WK U23 Varese (23-27/07/2014)
LW 1x Eveline Peleman (KRSG)
LM 1x Tim Brys (KRCG)
Coupe de la Jeunesse Libourne (01-03/08/2014)
JM 8+ Fons Artois (KRNSO) – Zalan Hevesi ((RCNSM) – Frederik Van Den Eede (TRT) – Sander De Witte (KRB) –
Willem De Ryckere (KRCG) – Jules Ghysen (RCAE) – Thijs Nieuwenhuyse (KRNSO) – Brent De Bleser (TRT)
stuurman: Ward Burggraeve (BTR)
JM 4x Bapthiste Bertholomé (UNL) – Tom De Borger (TRT) – Lucas Deknock (KRB) – Cedric Burggraeve (BTR)
JW 4x Leen Muyshondt (TRT) – Ilse Vandenhouweele (KRNSO) – Axelle Boels (KRSG) – Marie Noiset (RCNSM)
JW 2x Lara Deliège (UNL) – Yanna De Bock (CRB)
JW 1x Rachel Willaumez (UNB)
Reserveroeiers: Eline Ryckx (KRNSO) – Cedric Defraigne (KRCG) – Matthias Rabaey (KRB)
WK junioren Hamburg (06-10/08/2014)
JM 4x Niels Van Zandweghe (BTR) – Ruben Claeys (KRSG) – Augustin Wambersie (RCNSM) – Ward Lauwers (TRT) –
Aurelien Goubau (UNB)
Youth Olympic Games Nanjing (16-28/08/2014)
JM 1x Niels Van Zandweghe (BTR)
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KALENDER JULI
02-06/07/2014
07/07/2014
11-13/07/2014
12/07/2014
21/07/2014
23-27/07/2014
27/07/2014

Henley Royal Regatta
Raad van Bestuur VRL
World Cup III Luzern
Gent Zwemt
7-Bruggentocht (RARC-KAWV)
WK U23 Varese
Randonnée Des Citadelles Sedan-Namur (RCNSM)

RECREATIE
Toertocht Vlaamse Roeiliga

Na een leerrijke en indrukwekkende zaterdag, waarbij we in Ieper en
omstreken de verwoestende gevolgen van de Eerste Wereldoorlog aan de lijve
ondervonden, werd afgesloten aan de Last Post. Daar legden de Vlaamse
Roeiliga en de Koninklijke Belgische Roeibond een krans neer. Na een goede
nachtrust bezochten we op zondag eerst de dodengang in Diksmuide, alvorens
het traject via de IJzer en Ieperlee naar Ieper roeiden. Een zonovergoten
toertocht vol blije gezichten was het resultaat na 2 dagen roeien in de
Westhoek. Op naar volgend jaar!
Een uitgebreid verslag vind je op onze website.

OPLEIDINGEN EN BIJSCHOLINGEN
Interesse sportkaderopleidingen 2015
De Vlaamse Roeiliga is op dit moment aan het bekijken welke opleidingen het in 2015 zou kunnen organiseren voor de
coaches. Hiervoor peilen we graag eens naar uw interesse voor het volgen van een initiator of trainer B opleiding in
2015. De trainer A opleiding zal op dat moment nog niet kunnen georganiseerd worden (hopelijk wel in 2016).
Hieronder vindt u een overzichtje van de reeds georganiseerde cursussen de afgelopen jaren:
-

Najaar 2010: aspirant initiator roeien Hazewinkel en Hasselt
Voorjaar 2011: initiator roeien Gent
Najaar 2012: initiator roeien Hazewinkel
Najaar 2013: trainer B roeien Hazewinkel
Najaar 2014: initiator roeien Brugge (hiervoor kan nog steeds ingeschreven worden!)

U kan uw interesse kenbaar maken door een mailtje te sturen naar info@vlaamse-roeiliga.be
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PROMOTIE VAN DE ROEISPORT
Gent Zwemt
Op zaterdag 12 juli is de Vlaamse Roeiliga partner van FROS in de organisatie
van Gent Zwemt. Enkel die dag is het mogelijk om in de Gentse
Watersportbaan te zwemmen. Naast de 1 en 2 km zwemnummers is er ook
een duatlon waar er gezwommen en gelopen wordt in en rond de
watersportbaan met 1 of 2 atleten. Daarnaast organiseert de Vlaamse
Roeiliga een demonstratiewedstrijd met 8+ boten, ergometers aan de start,
en initiaties roeien in de kop van de Watersportbaan.

Week van de sportclub
Noteer deze data alvast in jouw agenda!
Zo kan je promotie maken voor het roeien en nieuwe
leden aantrekken.
Klik hier om meer info en ideeën te vinden:
www.weekvandesportclub.be

Sportclubs zijn ‘goed bezig’
Van 13 tot 21 september 2014 vindt de zesde editie plaats van de ‘Week van
de Sportclub’, hét moment voor sportclubs om hun werking en activiteiten in
de kijker te plaatsen. Met de extra actie ‘Sportclubs zijn Goed Bezig’ plaatst
Bloso de werking van de sportclubs in een positief daglicht. Door heel
Vlaanderen zullen 40 ‘Goed Bezig’-fotokaders reizen van sportclub naar
sportclub. Rond 4 thema’s kunnen deelnemende sportclubs hun ‘Goed Bezig’
foto’s insturen en kans maken op 1 van de 40 waardebonnen (ter waarde van
250 euro) voor de aankoop van sportmateriaal. Deze wedstrijd startte
midden mei en loopt tot eind oktober, meer informatie hierover vind je op de
website www.sportclubszijngoedbezig.be. Neem al eens een kijkje en ontdek welke sportclubs reeds aan de slag
gingen (onder andere TRT Hazewinkel).
Maar dat is niet het enige! ALLE sportclubs kunnen bovendien ook een gratis ‘Goed Bezig’ award (met de vermelding
‘Deze sportclub is goed bezig’) aanvragen. Deze award kunnen ze ophangen in hun kantine, clublokaal, sporthal, … en
zo aantonen dat hun sportclub goed bezig is. Een ‘Goed Bezig’ award kan aangevraagd worden via de website
www.sportclubszijngoedbezig.be. Sportclubs die wensen deel te nemen aan de ‘Week van de Sportclub’ of de actie
‘Goed Bezig’ kunnen contact opnemen met hun gemeentelijke sportdienst.
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ALLERLEI
Red Bull voorbij Pampus 10/08/2014
5 vrienden, 30 km roeien en 5 km lopen. Alles met één boot. Is jouw
roeiploeg sterk genoeg om niet voor pampus te blijven liggen?
Op 10 augustus klinkt het startschot voor de loodzware roei- en looprace:
Red Bull Voorbij Pampus. Ploegen van 4 roeiers met stuurman, gaan deze
extreme fysieke en mentale uitdaging met elkaar aan, die over 30 km water
en 5 km land voert. Jullie starten net uit de kust van Volendam, roeien over
het Markermeer, krijgen nieuwe energie op Forteiland Pampus, roeien
verder naar Amsterdam en lopen daar nog eens 5 kilometer. Eenmaal daar
gaan de boten weer te water voor een laatste eindsprint.
Beschikken jij en je vrienden over een onuitputtelijk uithoudingsvermogen en een ijzersterke teamspirit? Schrijf jouw
ploeg nu in en start met trainen. http://www.redbull.com/nl/nl/events/1331646912043/red-bull-voorbijpampus/inschrijven
Onderzoek sportvoeding
Evi Van Acker doet in het kader van haar masterproef een grootschalig consumentenonderzoek naar sportvoeding.
Iedereen die in België woont en minstens 1 keer per twee weken aan sport doet kan de enquête invullen, dit duurt
maximum 10 minuutjes waarbij je ook kans maakt om 1 van de 5 duo cinema tickets te winnen. Hierbij is alvast de
link: https://ghentagriecon.qualtrics.com/SE/?SID=SV_eQkSEOFt1qsD909

WIST JE DAT…
…onze sporttechnische coördinator, Celine Pieters, afgelopen weekend in het
huwelijksbootje gestapt is.
We wensen het jonge stel het allerbeste!
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