
Hannes Obreno en Eveline  

Peleman namen deel aan de 

tweede wereldbeker tweede wereldbeker tweede wereldbeker tweede wereldbeker van het 

seizoen in het Italiaanse VareseVareseVareseVarese.  

In de categorie M1x waren er  

31 skiffeurs ingeschreven, in de 

categorie W1x waren er  

22   skiffeuses ingeschreven.  

ObrenoObrenoObrenoObreno miste jammer genoeg op 

zes honderdsten van een secon-

de de A-finale, maar kon dit met 

zijn winst in de B-finale meer 

dan goed maken. Hij finishte in 

06.49.82. De A-finale werd  

gewonnen door de Nieuw-

Zeelander Drysdale in 06.45.22.  

Voor PelemanPelemanPelemanPeleman was de opdracht 

net iets zwaarder. In de her-

kansingen moest ze het  

opnemen tegen de Wit-

Russische Tatsiana Kukhta, 

onlangs nog brons op het EK en 

de Canadese Carling Zeeman, 

WK-finaliste in 2014. Enkel de 

eerste twee plaatsten zich voor 

de halve finale A/B. Peleman 

werd vijfde in 07.40.12 en werd 

doorverwezen naar de D-finale.  

Ze roeide een sterke race en 

won de wedstrijd in 07.39.70, 

opnieuw enkele seconden  

sneller dan op het EK.  

De A-finale werd gewonnen door 

Kim Crow in 07.20.10. USA 

werd tweede, Oostenrijk derde.  

COMPETITIE 
World Cup II Varese – 19-21 juni 

Selecties 2015  
World Cup Luzern (10World Cup Luzern (10World Cup Luzern (10World Cup Luzern (10----12/07/2015)12/07/2015)12/07/2015)12/07/2015) 

M 1x     Hannes Obreno 

LM 1x   Tim Brys 

WK U23 Plovdiv (22WK U23 Plovdiv (22WK U23 Plovdiv (22WK U23 Plovdiv (22----26/07/2015)26/07/2015)26/07/2015)26/07/2015) 

LM 4x   Niels Van Zandweghe – Ruben Somers – Aurélien Goubau – Maxim Serlez 

Coupe de la Jeunesse Szeged (31/07Coupe de la Jeunesse Szeged (31/07Coupe de la Jeunesse Szeged (31/07Coupe de la Jeunesse Szeged (31/07----02/08/2015)02/08/2015)02/08/2015)02/08/2015) 

JM 1x  Tom De Borger 

JM 2x  Marlon Colpaert – Calvin Govaert  

JM 8+   Cedric Defraigne – Brent De Bleser – Matthias Rabaey – Sander De Witte – Gaston   

  Mercier – Bert Verkest – Stijn Sterck – Cedric Burggraeve (stuurman Lysander Neus)  

Reserve: JM 1x Liam Beerlandt 

JW 2x  Chloé Zulke – Ilse Vandenhouweele 

JW 2-  Leen Muyshondt – Louise Daenekindt  

JW 4x  Claire Henin – Amber Van Lint – Axelle Boels – Valerie Focqué 

JW 8+  Claire Henin – Amber Van Lint – Axelle Boels – Valerie Focqué – Leen Muyshondt – 

  Louise Daenekindt – Chloé Zulke – Ilse Vandenhouweele (stuurman Lysander Neus)  

WK junioren Rio de Janeiro (05WK junioren Rio de Janeiro (05WK junioren Rio de Janeiro (05WK junioren Rio de Janeiro (05----09/08/2015)09/08/2015)09/08/2015)09/08/2015) 

JM 1x     Ruben Claeys (KRSG) 

JW 1x     Rachel Willaumez (UNB)  
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Kalender 07-08/15 

• 01010101----05/07/201505/07/201505/07/201505/07/2015 
Henley Royal Regatta 

• 05/07/201505/07/201505/07/201505/07/2015 
7-bruggentocht (RARC-
KAWV) 

• 06/07/201506/07/201506/07/201506/07/2015 
Raad van Bestuur VRL 

• 10101010----12/07/201512/07/201512/07/201512/07/2015 
World Cup III (Luzern) 

• 11/07/201511/07/201511/07/201511/07/2015 
Gent Zwemt 

• 22222222----26/07/201526/07/201526/07/201526/07/2015 
WK U23 (Plovdiv) 

• 26/07/201526/07/201526/07/201526/07/2015 
Randonnée des Cita-
delles (RCNSM) 

• 31/0731/0731/0731/07----02/08/201502/08/201502/08/201502/08/2015 
Coupe de la Jeunesse 
(Szeged) 

• 05050505----09/08/201509/08/201509/08/201509/08/2015 
WK Junioren  
(Rio de Janeiro)  

• 22/08/201522/08/201522/08/201522/08/2015 
Recreatieve regatta 
VRL 

• 23/08/201523/08/201523/08/201523/08/2015 
Afvaart Hoge Maas 
(RCNSM) 

• 29/08/201529/08/201529/08/201529/08/2015 
Golden River Tocht 
(VVR) 

• 30/08/201530/08/201530/08/201530/08/2015 
1000m van Luik (RCAE) 

• 30/0830/0830/0830/08----06/09/201506/09/201506/09/201506/09/2015 
WK Senioren 
(Aiguebelette) 

Hannes Obreno 

Eveline Peleman 



Jaarlijks wordt op de vrijdag

(nacht) en zaterdag na  

Hemelvaart de vermaarde 

Elfsteden Roeimarathon Elfsteden Roeimarathon Elfsteden Roeimarathon Elfsteden Roeimarathon ge-

houden. 

Een honderdtal binnen- en 

buitenlandse ploegen trachten 

de kleine 210 kilometer als 

snelste af te leggen.  

De start is op vrijdagavond 

20.00 uur in de Leeuwarder 

Prinsentuin.  

Achtereenvolgens vertrekken 

de wedstrijdroeiers, de mixed 

teams en de damesteams. Als 

laatste varen de roeiers van 

de buitencategorie(ën) en de 

toerroeiers richting Dokkum.  

De ploegen bestaan uit  

minimaal 3 en maximaal 12 

personen, die het traject in 

een C2x+ roeien.  

Toeschouwers en volgers  

kunnen hun helden vrijdag-

avond in Leeuwarden, Bartle-

hiem en Dokkum aanmoedi-

gen. Rond zonsopgang passe-

ren de snelste C2's Sloten om 

vervolgens via Balk, Stavoren, 

Hindeloopen, Workum, Bols-

ward, Harlingen, Franeker en 

Berlikum de meet in Leeuwar-

den te passeren. 

Ook roeiclub The Oar roeiclub The Oar roeiclub The Oar roeiclub The Oar nam 

deel aan deze Elfsteden  

Marathon.  

Ondanks een technische  

panne konden ze een puike 

vierde plaats uit de wacht 

slepen! Hiermee hebben ze 

ruimschoots het gestelde doel 

(trachten om de 30e plaats 

van 2014 om te zetten in een 

29e plaats dit jaar) behaald. 

Ze hadden 19u, 5min en  

33sec nodig  om de volle  

210 kilometer af te leggen (18 

seconden na de derde ploeg 

en 7 minuten voor de vijfde 

ploeg).  

De tussenstand van de Bekers van België kan je raadplegen op onze website. 

Elfstedenroeimarathon - 15 en 16 mei  

Tussentijdse stand Bekers van België 
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Elfstedenroeimarathon 

VRL Toertocht  

 

Tussentijdse stand Allround Criterium 

Op zondag 7 juni zondag 7 juni zondag 7 juni zondag 7 juni werd met 

vereende krachten een mobiel 

ponton in de kruidtuin  

centrum Mechelen geplaatst. 

Een huzarenwerkje dat niet 

zonder de hulp van Jef Van 

Dijck van de RARC/KAWV 

mogelijk was.  

Het eerste deel door het  

historische centrum van de 

stad was prachtig. Eens door 

de sluis wachtte ons het  

natuurgebied van het Zenne-

gat. Onder de zalige zon werd 

het Leuvens kanaal binnen 

gevaren en de versnaperingen 

verdeeld onder de deel-

nemers.  

Tijdens de middagstop aan 

het lokaal van de Mechelse 

Kajak Club werd ruim de tijd 

genomen om op het gemak 

het lekkere middagmaal te 

verorberen.  

Nadien was het in rechte lijn 

richting finish waar met een 

frisse pint kon worden terug-

gekeken op een geslaagde en 

warme dag. 

   

 

Onder een stralende zon werd 

op zaterdag 6 juni zaterdag 6 juni zaterdag 6 juni zaterdag 6 juni in Hazewin-

kel verzameld voor de eerste 

dag van het recreanten-

weekend.  

 

Onder de deskundige leiding 

van Luc Somers en Luc Velghe 

werden de verzamelde recre-

anten in skiff en doubles ge-

plaatst en hun niveau opge-

krikt.  

Eens terug in Mechelen werd 

de brouwerij van Het Anker 

bezocht en gekeurd met  

degustaties en een avond-

maal.  

De tussenstand van de Allround Criterium kan je raadplegen op onze website. 

RECREATIE 
Toertocht en recreantendag - 6 en 7 juni 

Techniektraining 

 



Op 22 augustus 22 augustus 22 augustus 22 augustus organiseert 

de Vlaamse Roeiliga in  

Hazewinkel een eerste recrea-eerste recrea-eerste recrea-eerste recrea-

tieve regattatieve regattatieve regattatieve regatta.  

Aan deze wedstrijd over 4 

kilometer met keerpunt  

kunnen ploegen in 2X, 4X, C2 

en C4 deelnemen. 

Volgens boottype, gemiddelde 

leeftijd en geslacht worden 

handicaps opgelegd. 

Deze organisatie heeft als 

doel om recreatieve en minder 

recreatieve roeiteams met 

elkaar te laten kampen in een 

wedstrijd waar geen wereld-

records in tijden, maar wel in 

roeiplezier worden gebroken. 

Als voorbereiding op de  

masters, als opstart van een 

nieuw studentenroei jaar, als 

hereniging met een gouden 

roeiploeg uit een vorige eeuw 

of gewoon om zich te meten 

met andere ploegen op een 

niet-topsport niveau, alle rede-

nen zijn goed om je nu reeds 

voor te bereiden op deze unie-

ke wedstrijd. 

Schrijf je snel Schrijf je snel Schrijf je snel Schrijf je snel in voor de Re-

creatieve Regatta die door-

gaat op zaterdag 22 augustus 

2015 te Hazewinkel. 

Deze wedstrijd staat open 

voor roeiers vanaf 17 jaar tot 

en met masters. 

Alle ingeschreven deelnemers 

moeten een A licentie bezit-

ten..  

Je kan inschrijven door te surfen naar 

www.bloso.be/VTS - aanbod opleidingen - aan-

melden op de VOTAS databank (eerst registre-

ren indien nog geen account) - sporttakgerichte 

opleidingen - roeien - Initiator roeien.  

In het najaar van 2015 organiseert de Vlaamse 

Roeiliga in samenwerking met de Vlaamse 

Trainersschoolopnieuw een cursus initiator 

roeien. Deze gaat door in Hasselt. 

De toelatingsproef voor mensen die geen  

A-licentie bezitten gaat door op zaterdag 

29/08/2015, de lessen starten op zaterdag 

3/10/2015.  

Recreatieve regatta – 22 mei  

OPLEIDING EN BIJSCHOLING 
Initiator roeien 2015 te Hasselt  

Roeibrevet 

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de opmaak van het nieuwe roeibrevet.  

Een roeibrevet waar elke beginner, jong of oud, een leidraad in vindt naar techniek, veiligheid, 

palmares en opleidingen.  

Er is een initiatiebrevet, een skiffbrevet, een brevet in ploegboot en een facultatief stuurmansbre-

vet.  
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Schrijf je snel in Schrijf je snel in Schrijf je snel in Schrijf je snel in     

voor onze 1e voor onze 1e voor onze 1e voor onze 1e 

Recreatieve Recreatieve Recreatieve Recreatieve 

regatta regatta regatta regatta     

op 22 augustusop 22 augustusop 22 augustusop 22 augustus    

lijk van hun eigen interesses en behoeftes.  

Elke deelnemer kan twee sessies volgen op een 

voormiddag.  

De volgende Dag van de Sportclub Dag van de Sportclub Dag van de Sportclub Dag van de Sportclub vindt plaats 

in GentGentGentGent op 10 oktober 2015 10 oktober 2015 10 oktober 2015 10 oktober 2015 van 9u30 tot 

14u30 .  

Het Dynamo Project organiseert de Dag van de 

Sportclubbestuurder jaarlijks in de vijf Vlaamse 

provincies.  

De Dag van de Sportclubbestuurder is dé  

ontmoetings- en bijscholingsdag voor sport-

clubbestuurders!  

Deelnemers kunnen bij inschrijving kiezen uit 

verschillende workshops en sessies, afhanke-

Dag van de sportclubbestuurder  



CLUBNIEUWS 
Gezamenlijke aankoop Filippi boten na WK Masters 

De Vlaamse Roeiliga zal een gezamenlijke aankoop van Filippi boten centraliseren na het WK 

Masters te Hazewinkel (10-13 september). Hierbij een oproep aan de clubs om te laten weten wie 

er interesse heeft in de aankoop van één of meerdere roeiboten aan betere voorwaarden. Neem 

gerust contact op met de Vlaamse Roeiliga via info@vlaamse-roeiliga.be.  

In 3 dagen tijd kwamen 10 000 kinderen op bezoek in provinciaal domein Puyenbroek. De kinde-

ren van de basisschool kwamen op maandag en dinsdag ook met het roeien in contact. Onder 

luide aanmoediging van drum balls en djembes werd veel plezier gemaakt op de ergometers.   

De opzet van deze sportdag voor bedrijven was in groep een marathon lopen. Door goede uitsla-

gen bij verschillende challenges kon tijd gewonnen worden. Één van deze challenges was het roei-

en. Naast de bedrijven kwamen ook verschillende Olympische atleten op bezoek bij onze stand. 

De top 3 van de Olympiërs was Wilfried van Herck, Jelena Peeters en Heidi Rakels.  

Run to Rio BOIC - 21 juni  
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Run to Rio BOIC  

Op 1 juli wijzigt het maximumbedrag van de kilometervergoeding. Na een jarenlange stijging, zakt 

het bedrag naar 0,3412 EUR per kilometer voor de periode van 1 juli 2015 tot en met 30 juni 

2016. 

Vergeet dus het huidige maximum van 0,3468 EUR/km niet aan te passen voor alle verplaatsin-

gen gemaakt vanaf 1 juli. Het aangepaste vrijwilligersregister (een tool van Dynamo-project) zal 

vanaf 1 juli ook beschikbaar zijn, al kan je in je huidige versie van het vrijwilligersregister ook ge-

woon het bedrag aanpassen in het eerste tabblad. 

Wijziging maximumbedrag km-vergoeding 

Remembrance voor Ronald Harcourt Sanderson, 
gouden roeier Olympische Spelen in London 1908 

PROMOTIE VAN DE ROEISPORT 
Scholengordel– 22 en 23 juni 

Remembrance R.H. Sanderson 

line-up van 1392 palen, een 

afspiegeling van de doden-

grafiek op deze begraafplaats. 

Het paaltje van de overlijdens-

datum van Sanderson telt 31 

‘streepjes’.  

De auteurs van het boek 

‘Olympiërs in Flanders Fields’ 

Herwig Reynaert en Bart 

Vangrysperre verleenden hun 

medewerking en onder-

steuning. Bovendien tekenen 

ook de jonge fotograaf van het 

Op 25 juni 2015 hielden de 

zesdeklassers van de VBS 

Immaculata Ieper een herden-

king voor R.H. Sanderson die 

tijdens de Eerste Wereldoorlog 

de Royal Field Artillery diende 

en op 17 april 1918 sneuvel-

de.  

Hij ligt begraven op Lijssent-

hoek Military Cemetery (graf 

XXVII.G.3.) in Poperinge.  

Opmerkelijk aan de begraaf-

plaats Lijssenthoek is de  

boek Francis Vanhee en roeier 

Dirk Crois, zilveren medaille-Dirk Crois, zilveren medaille-Dirk Crois, zilveren medaille-Dirk Crois, zilveren medaille-

winnaar tijdens de Olympische winnaar tijdens de Olympische winnaar tijdens de Olympische winnaar tijdens de Olympische 

Spelen van 1984,Spelen van 1984,Spelen van 1984,Spelen van 1984, present.  

Voor de leerlingen van het 

zesde leer jaar  is  de  

remembrance de afsluiter van 

een klasproject rond het boek 

‘Olympiërs in Flanders Fields’ 

waaraan ook Dirk Crois mee-

werkte. 

KBR 
Jeugdstage 

24 en 25 oktober 201524 en 25 oktober 201524 en 25 oktober 201524 en 25 oktober 2015    



Vlaamse Roeiliga vzw 

Zuiderlaan 13 

9000 Gent 

Telefoon: (09) 243 12 50 

Fax: (09) 243 11 28 

E-mail: info@vlaamse-roeiliga.be 

In de kijker - In de kijker - In de kijker   
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…  de Vlaamse Roeiliga graaf Jacques Rogge, voormalig IOC 

voorzitter, ontmoette op het BOIC evenement ‘Run to Rio’? 

  

 

 

 

 

 

… de volgende nieuwsbrief eind augustus verschijnt? Wegens 

de zomervakantie slaan we een maandje over.  

Wist je dat? 

Bezoek ons op  

www.facebook.com/VlaamseRoeiliga 

ALLERLEI 
Opkuis Watersportbaan Gent 

Op 11 oktober 11 oktober 11 oktober 11 oktober zullen een 100-tal duikers uit Oost-Vlaanderen duiken 

in de watersportbaan te Gent. Dit om de watersportbaan schoon watersportbaan schoon watersportbaan schoon watersportbaan schoon te 

makenmakenmakenmaken en alle vuil eruit te halen. De watersportbaan werd die dag 

gereserveerd. Mogen we vriendelijk vragen die dag niet te varen op de 

baan. Dit voor de veiligheid van de duikers. 

Tevens willen we een oproep doen aan de Gentse roeiclubs om die 

dag mee te willen helpen met kruiwagens aan de oevers om het vuil 

aldaar te verzamelen. Dit kan zelfs worden gezien als een team-

buildingspowertraining. 

Zo kunnen we samen met duikers, roeiers en kajakkers bijdragen tot 

een propere watersportbaan en een beter milieu. 

Dit kadert in het wereldwijde project AWARE om de wateren te reini-

gen. http://www.projectaware.org/ 

Er wordt ook samen gewerkt met Ivago en de stad Gent. De dag zelf 

zal er heel wat persbelangstelling zijn. 

Noteer deze datum dus al in jullie agenda!  

Een foto van het hotel te Varese 

met roeiers Hannes Obreno, 

Eveline Peleman en kiné 

Freder ik Adr iaenssen.  

Wie staat waar? 

In de 
kijker 

Week van de Sportclubs 
12 t.e.m. 20 september 

Van 12 tot en met 20 september 12 tot en met 20 september 12 tot en met 20 september 12 tot en met 20 september 2015 vindt de zevende editie 

plaats van de "Week van de SportclubWeek van de SportclubWeek van de SportclubWeek van de Sportclub". De Week van de  

Sportclub is hét moment voor sportclubs om hun werking en 

activiteiten extra in de kijker te plaatsen.  

Week van de Official 
3 t.e.m. 11 oktober 

Tienduizenden officials (scheidsrechters, juryleden, resultaat-

opnemers,...)  zorgen er wekelijks voor dat we in Vlaanderen op 

een kwalitatieve manier aan sport kunnen doen. Om deze  

mensen eens in de bloemetjes te zetten is er een 1ste editie 

van de "Week van de Official"  die zal doorgaan van 3 t.e.m. 11 

oktober 2015. Het hoofddoel van deze week is waardering 

uiten voor de officials! De Vlaamse Roeiliga neemt hier ook aan 

deel. 


