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Nieuwsbrief Vlaamse Roeiliga
Maart 2014
COMPETITIE

Vrijwilligers gezocht!
Hou je van roeien?
Hou je van engagement en ben je enthousiast?
Wil je de wereldtop van de junioren eens van dichtbij bekijken?
Wil je de sfeer opsnuiven van een Europees Juniorkampioenschap?

Schrijf je dan in als vrijwilliger.
Van 23 tot 25 mei hebben wij een groot aantal medewerkers nodig.
Geef ons dat extra steuntje in de rug door te helpen dit grootse evenement in goede banen te leiden.

Heb je interesse, stuur dan snel een mail naar 2014ERJC@rowing.be en meld je aan. Wat moeten wij
weten: je naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, geboortedatum en maat van t-shirts
(S/M/L/XL).
Als je meer info wil ontvangen, stel de vragen gerust in je mail.
Aarzel niet deze oproep breed te verspreiden!
Met plezier rekenen we op jullie deelname aan het EK avontuur!
Het organisatie comité
ERJC 2014
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Verslag time trials
In het weekend van 22-23 maart vonden de time trials plaats in Hazewinkel.
Deze trials waren een organisatie van de Vlaamse Roeiliga en fungeerden als
nationale selectietesten in functie van het vormen van het Belgisch Nationaal
Team. Er waren 4 categorieën (M-W-JM-JW) en de roeiers dienden in skiff aan
de start te verschijnen. In het totaal waren er 63 deelnemers. Headcoach
Dominique Basset werkte op basis van de geroeide tijden in Seneffe, een
volledig progressiesysteem uit met voorwedstrijden, herkansingen, halve finales en finales. Tijdens deze time trials
werden er voor het eerst automatisch tussentijden opgenomen en fotofinishen opgeladen via Time Tronics en het
digitaal competitieplatform I-Row van de Vlaamse Roeiliga. Deze eerste grote test was alvast geslaagd en we zijn heel
tevreden met deze administratieve vereenvoudiging. Hannes Obreno won in de categorie senior heren, Eveline
Peleman won bij de senior dames, Ward Lauwers bij de junior heren en Rachel Willaumez bij de junior dames. Het
uitgebreide verslag en de resultaten kan je raadplegen op www.vlaamse-roeiliga.be.
Verslag Seneffe
Op zondag 9 maart vond het rivierenhoofd te Seneffe plaats, een
langeafstandswedstrijd over 6 kilometer. In tegenstelling tot vorig jaar
werd er op een zonovergoten kanaal geroeid met een lichte tegenwind. Er
namen 222 roeiers deel in 162 boten. Elke roeier die een plaatsje in het
nationaal team wil bemachtigen moest aantreden in skiff. Hannes Obreno
won overtuigend in de categorie 1xM. Eveline Peleman won in de
categorie 1xW met 23 seconden voorsprong op Marine Lewuillon. De categorie 1xJM werd gewonnen door Bruggeling
Niels Van Zandweghe. Ward Lauwers van TRT Hazewinkel werd tweede. Eline Rycx van KRNSO won in de categorie
1xJW. De resultaten kunnen teruggevonden worden op de website van de Vlaamse Roeiliga.
Verslag Brugge Boat Race
Zaterdagochtend 1 maart omstreeks 10.30u gonsde het al van
roeibedrijvigheid aan het Waggelwater. Boten werden gemonteerd,
roeiers zochten hun materiaal samen, de krachtvoeding werd nog even
bovengehaald, kortom alles wat een goede voorbereiding vereist, werd
afgepunt om dan te resulteren in een goede roeiwedstrijd. De 51
ingeschreven boten uit zes verschillende landen werden heel vlot één
voor één te water gelaten en dit onder toeziend oog van de jury en met
behulp van de marshalls. Daarna mochten de roeiers zich opwarmen
richting de start. De eerste heat kon na het bord-à-bord leggen van de
boten overgaan in een snelle prestart gevolgd door de vliegende start. De krachtmeting tussen de verschillende
ploegen was langs het water echt voelbaar. De M8+ werd een spannende race waarin de gouden plak naar GrootBrittanië, Imperial College, ging met een roeitijd van 15.57.99. Bij de W8+ werd voor het goud gestreden door UNL /
UNB en KRSG. Met een roeitijd van 18.19.33 kwam UNL/UNB eerst over de meet. KRB moest de strijd aanbinden met
Hamton School Rowing Club (Groot-Brittanië) in de categorie JM8+ waar ze heel verdienstelijk tweede eindigden met
een roeitijd van 16.47.89. Zonder tegenstanders in hun categorie won Duitsland (Ratzenburg) in de categorie JW 8+
met een roeitijd van 17.39.88. Het volledige verslag kan je nalezen op www.vlaamse-roeiliga.be.
Elektronisch inschrijven voor BK
Link voor de inschrijvingen BK:
https://www.isbapp.be/lid/imember/f?p=108:2:0::::P2_COMP_CODE:BK1PDD561
Link voor inschrijvingen BvB en regatta:
https://www.isbapp.be/lid/imember/f?p=108:2:0::::P2_COMP_CODE:BVB1PDD012
Maandag 14 april om 18u sluiten de inschrijvingen.
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KALENDER APRIL
02/04/2014
05-09/04/2014
05-10/04/2014
06/04/2014
07/04/2014
11-13/04/2014
12-13/04/2014
26-27/04/2014
29/04/2014

Bijscholing scheepvaartreglementering (Hazewinkel)
Paasstage senioren
Paasstage junioren
Havenregatta UNB
Coachmeeting
Memorial Paolo d’Aloja Piediluco
Internationale GRS regatta
BK Korte Boten
Raad van Bestuur VRL

RECREATIE
Toertocht VRL 7 en 8 juni
Er werd reeds massaal ingeschreven voor het hele weekend van de toertocht
van de Vlaamse Roeiliga. Waarvoor dank aan alle enthousiaste deelnemers!
Zaterdag zullen we met een grote groep de verschillende activiteiten
doorlopen en ’s avonds met de ganse groep gezellig dineren op de grote markt
in Ieper. Het maximum aantal deelnemers werd bereikt, dus er is geen
mogelijkheid meer tot inschrijving voor zaterdag 7 juni. Mensen die nog
wensen deel te nemen aan de toertocht zelf op zondag kunnen zich nog steeds
inschrijven via brand.breyne@vlaamse-roeiliga.be. We hopen uiteraard op
mooi weer om het mooie natuurlandschap vol geschiedenis tussen Diksmuide
en Ieper te doorkruisen.
De Vlaamse Roeiliga dankt haar sponsors het Buitenbeentje en IRWV die de organisatie van deze toertocht mogelijk
maken.
Buitenbeentje
Het Buitenbeentje is een organisatie in Diksmuide die zich bezighoudt met actieve en sportieve recreatie in de
Westhoek. Ze verzorgen uitstappen voor scholen, bedrijven, verenigingen en families. Het aanbod is ruim en
gevarieerd, zodat een breed publiek kan aangesproken worden. Kano/kajak, vlottenbouw, motorboten en het
grootste indoor paintball terrein van West- en Oost-Vlaanderen. Contact: info@buitenbeentje.be of 0495/ 57 62 47.
Het Buitenbeentje bevindt zich op de vertrekplaats van de VRL toertocht 2014, Heernisse 1 Diksmuide.

IRWV
De Ieperse Roei- en Watersport Vereniging heeft een verleden in het roeien, maar richt zich nu
hoofdzakelijk op kano en kajak activiteiten. De clubactiviteiten bevinden zich op sportief vlak over drie
takken. Het kajakpolo neemt een grootste deel voor zijn rekening. Het wildwatervaren, zowel het
toeristisch als competitief rivierafdalen heeft een grote aantrekkingskracht op de jeugd en als laatste
staat het toeristische vlakwatervaren eveneens open voor alle leden. De IRWV vind je aan de Oostkaai
18B in Ieper, een ideale uitvalsbasis voor watersportactiviteiten op het Kanaal Ieper-IJzer.
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Toertochten C-Row
Zeeroei club C-Row nodigt u graag uit voor haar beide toertochten aan de Belgische Kust.
Raid Duinkerke – De Haan
Op 23 mei wordt afgesproken in de Club Nautique van Duinkerke. De dag
nadien wordt er geroeid van Duinkerke naar De Panne waar er afgesloten
wordt met een barbecue.
Hel Van Vlaanderen
Op 21 en 22 juni wordt de Belgische Kust overgestoken van Nederland
tot Frankrijk. Op 21/06 wordt gestart aan de VVW Knokke-Heist en
gevaren tot in Oostende. De dag nadien wordt daar opnieuw vertrokken,
even tot in Frankrijk gevaren en in Sint Idesbald terug aan land gegaan.
Verplichte inschrijving geldt voor beide tochten met een foto van de boot en cv ingesloten. Voor de Raid uiterlijk op
18/05/2014 en voor de Hel van Vlaanderen uiterlijk op 16/06/2014. Contact en info bij Koen De Gezelle op 0477/ 877
237 of www.c-row.be.

PROMOTIE VAN DE ROEISPORT
KVLV roei initiaties
De KVLV vraagt welke clubs interesse hebben om roei initiaties te geven aan groepen van hun
leden. Het zou gaan om halve-dag initiaties die doorgaan in 2015. Gelieve uw bereidheid tot
medewerking als club aan dit project kenbaar te maken aan de VRL.
Ergometerproject
Het ergometerproject 2013-2014 draait op volle toeren. Ongeveer 2.000 leerlingen hebben dit schooljaar al geproefd
van het roeien op de ergometers. Momenteel is er nog 1 periode beschikbaar op het einde van het schooljaar om
scholen in de buurt van de club de kans te geven de ergometers te huren en te gebruiken in hun lessen Lichamelijke
Opvoeding. Van 2 tot 20 juni kan een club in samenwerking met een school nog een periode vastleggen. Stap naar een
school en probeer hen warm te maken voor dit project! Misschien roeien binnenkort deze enthousiaste leerlingen in
jouw club! Alle info en reserveringen via brand.breyne@vlaamse-roeiliga.be.

CLUBNIEUWS
Stem op Ruben Claeys als sportkampioen
Dit jaar wordt op 16 mei 2014 om 20 uur de sportkampioen en sportverdienste
Sint-Martens-Latem 2014 uitgereikt. De sportkampioen wordt verkozen uit 3
genomineerden door online stemming, de sportraad en de pers. Het
gemeentebestuur duidt de 3 genomineerden aan. Dit jaar zijn dat: Ruben Claeys
(roeien), Maxim Pirard (wielrennen) en Stephanie Vanden Borre (hockey). Stem
massaal op Ruben en zet op die manier de roeisport in de kijker: http://www.sintmartens-latem.be/website/7-www/144-www/3860-www/3475-www.html
Akhenaton promoot de roeisport bij Brusselse studenten
Roeiclub Akhenaton biedt op woensdag 23 april initiaties aan voor studenten in Brussel. Op vertoon van hun
studentensportkaart krijgen ze 20% korting. Meer informatie kan je terugvinden op www.studentensportbrussel.be.
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Nieuwe penningmeester KBR
Op de Algemene Vergadering van de KBR/FRBA werd een nieuwe Penningmeester voorgesteld en
aanvaard. Marc Midré (marc.midre@gmail.com) heeft de taak van Pedro de Portocarrero
overgenomen en heeft nu de bevoegdheid als Penningmeester van KBR/FRBA.
Daarnaast heeft de KBR/FRBA op haar Algemene Vergadering het nieuwe logo voorgesteld (zie
hiernaast). Ook de website www.rowing.be werd in een nieuw kleedje gestoken, neem snel eens
een kijkje!

ALLERLEI
Automatische Externe Defibrillator
De Vlaamse Roeiliga heeft een Automatische Externe Defibrillator (AED) aangekocht. Deze staat ter beschikking van
onze roeiclubs die wedstrijden of andere evenementen organiseren. We vragen een waarborg van 100€ aan de
Vlaamse roeiclubs. Bij schade of verlies zal het toestel moeten vergoed worden. Binnen de 2 dagen na het evenement
moet het toestel teruggebracht worden. Vraag de AED tijdig aan via info@vlaamse-roeiliga.be.
Patrimoniumtaks: aangifte ten laatste op 31/03
In de maand februari hebben vzw's de aangifte voor de patrimoniumtaks in de bus gekregen. Dit is een successietaks
verschuldigd op het vermogen of de bezittingen die zich in een vzw bevinden (aangezien rechtspersonen niet
overlijden). De taks bedraagt 0,17% van het vermogen en is enkel te betalen wanneer het vermogen van de vzw
25.000 euro of meer bedraagt. De aangifte (ook indien deze niet verschuldigd is) én betaling van deze vzw
patrimoniumtaks (indien deze verschuldigd is) moeten ten laatste op 31 maart gebeurd zijn.
Klantenlisting BTW: indienen voor 31/03
Voor 31 maart moet de jaarlijkse klantenlisting ingediend worden via de intervat-website voor het kalenderjaar 2013.
Dat geldt zowel voor de gemengde btw-plichtige sportclubs als voor de sportclubs met btw-nummer die genieten
van de vrijstellingsregeling. In de jaarlijkse klantenlisting worden de klanten van de vzw opgenomen. Het betreft de
uitgaande facturen die met btw gefactureerd werden. Enkel als het bedrag 250€ (excl. btw) of meer bedraagt, moet
je de klant opnemen in de btw-listing. Voor de meeste sportclubs gaat het om sponsorfacturen die uitgeschreven
werden.
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