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COMPETITIE
Time Trials, 2-3 april 2016
Kalender 04/16
•

0909-10/04/2016
Internationale Regatta (Gentse RS)

•

14/04/2016
Bijscholing Sportmarketing (Gent)

•

18/04/2016
Raad van Bestuur
(Gent)

•

21/04/2016
International
Student Regatta
(Gent)

•

2323-24/04/2016
BK Korte Boten
(Hazewinkel)

•

30/04/2016
Duathlon KRCG

Afgelopen weekend vonden in Hazewinkel de trials plaats, de selectietesten voor het nationaal team. Er
werd gewerkt met het progressiesysteem van FISA.
De heren legden elke dag een volledig parcours af met voorwedstrijden, herkansingen en finales. De
junior jongens, junior meisjes en lichtgewicht dame roeiden 2 of 3 wedstrijden tijdens het volledige
weekend: voorwedstrijden, herkansingen en finales. Op zondagnamiddag roeiden de junioren een parcours in grote boten.
Bij de heren maakte Hannes Obreno beide dagen zijn favorietenrol waar en won de A-finale.
finale Hij finishte
telkens ongeveer 10 seconden voor Brusselaar Valschaerts. Obreno focust zich nu verder op de Olympische kwalificatie die binnen 7 weken op het programma staat. Ook lichtgewicht Van Zandweghe presteerde knap en finishte beide dagen als derde. Ook deze Brugse roeier tracht zich in lichte dubbeltwee
te plaatsen voor Rio. Zijn ploeggenoot Tim Brys moest echter forfait geven op zondag wegens een griepaanval.Bij de junioren heren was Brent De Bleser de winnaar, nipt gevolgd door de Oostendse roeiers
Marlon Colpaert en Liam Beerlandt. Bij de junioren dames won de Brusselse Willaumez overtuigend.
Vandenhouweele werd tweede en Boels derde. De gedetailleerde resultaten kunnen teruggevonden
worden op de website: klik hier.
M1x zaterdag
1.
Hannes Obreno
07.33.73
2.
Jean-Benoît Valschaerts 07.45.24
3.
Niels Van Zandweghe
07.48.55
Ruben Somers won in de B-finale in 07.56.60
M1x zondag
1.
Hannes Obreno
07.09.98
2.
Jean-Benoît Valschaerts 07.18.94
3.
Niels Van Zandweghe
07.24.21
Ruben Somers won in de B-finale in 07.38.76
JM1x
1.
Brent De Bleser
07.30.17
2.
Marlon Colpaert
07.31.43
3.
Liam Beerlandt
07.34.48
Benjamin Decatelle won de B-finale in 07.41.74
LW1x Eveline Peleman
Parcours 1: 08.21.49 — Parcours 2: 08.50.29 — Parcours 3: 08.06.09
JW 1x
1.
Rachel Willaumez
08.21.02
2.
Ilse Vandenhouweele
08.32.44
3.
3. Axelle Boels
08.35.34
Louise Daenekindt won de B-finale in 08.48.82
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Rivierhoofd Seneffe, 20 maart
Op zondag 20 maart vond het rivierenhoofd te Seneffe plaats, een langeafstandswedstrijd over
6 kilometer. Er kwamen 113 boten aan de start. In de categorie 1xM ging Ruben Somers (ARV) aan
de haal met de gouden plak in een tijd van 23:17,10. Hij werd op de hielen gezeten door
Ward Lauwers (TRT) en Tom De Borger (TRT). Katia Rottiers (KRSG) won met 26:28,97 bij de 1xW.
Bij de junioren overtuigde TRT zowel in de categorie 1xJM met Brent de Bleser als in 1xJW met
Valérie Foqué.
Foqué De resultaten kunnen teruggevonden worden op onze website.

Nationale testdag 11-14 jarigen, 14 mei
Ook in 2016 organiseren de VRL en LFA enkele evaluatiemomenten voor de populatie 11-14 jarige
roeiers. De doelstelling is om een exact beeld te hebben van het potentieel roeiers en roeisters in
België. Ook talentdetectie en het opvolgen en begeleiden van jonge talenten in samenwerking met
de clubs is een belangrijk objectief.
De eerste evaluatie omvat enkele fysieke testen die afgenomen zullen worden op zaterdag 14 mei
tussen 14u en 17u in Gent.
Gent Doelgroep zijn roeiers en roeisters geboren in 2002, 2003, 2004 en
2005. Je kan inschrijven voor deze testdag door een mailtje te sturen naar info@vlaamseroeiliga.be tegen uiterlijk 1 mei met vermelding van naam, voornaam, geboortejaar, contactgegevens en contactgegevens ouders (e-mailadres en telefoonnummer).

Herinnering gebruik Belgische kleuren
De laatste jaren zien wij meer en meer Belgische kleuren (roeipakjes en riemen) op wedstrijden
verschijnen bij roeiers en roeisters die in het prestadium zitten om een selectie te bekomen. Dit
zorgt voor verwarring bij mensen binnen en buiten de (Belgische) roeiwereld. Hierdoor heeft de
Koninklijke Belgische Roeibond beslist om enkel nog roeiers en roeisters toe te laten op binnenlandse én buitenlandse wedstrijden in Belgische kleuren die reeds een definitieve selectie op zak
hebben.

Bekers van België
Het reglement voor de Bekers van België kan je terugvinden op onze website.

WADA lijst 2016
De nieuwe WADA lijst met verboden stoffen en methoden kan je terugvinden via deze link.
Alle roeiers die deelnemen aan FISA wedstrijden moeten hun medicatie checken met deze lijst. Bij
vragen kan je contact opnemen met Dr. Ruben De Gendt op ruben.de.gendt@telenet.be.

International Student Regatta, 21 april
Op 21 april gaat aan de Watersportbaan in Gent de 2e studentenregatta door. Schrijf voor 8/04 je
8+ studententeam in voor deelname. Zorg wel voor een 50/50 verhouding roeiende dames/heren.
Stuurmannen of vrouwen moeten ook student zijn.
Naast interesse uit Nederland nu ook mogelijke deelnames van Cambridge University (ENG) en
Technische Universität Braunschwieg (DUI).
Stel zelf je team van 9 samen en tracht hen in Gent te verslaan!
Inschrijvingen en vragen via brand.breyne@vlaamsebrand.breyne@vlaamse-roeiliga.be.
roeiliga.be.
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Groot Vlaams Studentenkampioenschap Indoorroeien
Maandag 7 maart ging in het GUSB in Gent het Groot Vlaams Studenten Kampioenschap van
Studentensport Vlaanderen door. Naast alle andere sportfinales stond voor het eerst ook het
roeien op het programma. De vier beste tijden kwamen tijdens de prijsuitreiking, voor een publiek van ongeveer 250 man, samen om onder elkaar uit te maken wie de eerste kampioenen
waren. Overwinningen voor een enthousiast en wild publiek waren voor Riet Kellers (KUL) en
Frederick Tison (UGent). Tim Brys van KRCG mocht achteraf de prijs van sportiefste Hogeschoolstudent in ontvangst nemen. Tim ontving de prijs als bewijs van een goede combinatie van studeren
en
topsport
tijdens
zijn
ganse
carrière
aan
de
hogeschool.
Alle foto's van het evenement vind je op onze facebookpagina.

OPLEIDING EN BIJSCHOLING
Bijscholing sportmarketing, 14 april
Heeft je club een geschikt aanbod dat aansluit bij de wensen van de verschillende doelgroepen
(sporters, supporters, vrijwilligers…)?
Via de tools van de sportmarketing kan je club een marketingstrategie uitwerken (de 5 P’s:
product, promotie, prijs, plaats en personeel) om meer waarde te creëren voor haar
doelgroepen en zo de vooropgestelde doelstellingen zoals sportieve prestaties, medewerking
van supporters, sympathisanten en vrijwilligers of aantrekken van sponsors te realiseren. Het
werken met de digitale en sociale media kan hierbij een belangrijke troef zijn.
Deze bijscholing wordt georganiseerd samen met de Vlaamse Yachting Federatie en de Vlaamse
Kano- en Kajakfederatie.
Wanneer:
Wanneer donderdag 14 april 2016 om 19u
Waar:
Waar Huis van de Sport in Gent
Inschrijven via deze link: klik hier.

Studierichting Roeien aan KTA te Brugge
Vanaf september 2016 start er een
sportrichting ROEIEN in het KTA in Brugge.
Wanneer je meer informatie hierover wilt of wenst in te
schrijven kan je je richten naar KTA Brugge.
http://www.ktabrugge.be
Een promofilmpje en de flyer vind je alvast op onze website en op onze facebook pagina.

20/04/2016

Het managen van emoties in (top) sport

Willebroek

27/04/2016

Het managen van emoties in (top) sport

Willebroek

27/04/2016

Relaxatietechnieken als tool voor stressmanagement

Gent

02/05/2016

Time out tegen pesten

Kortrijk

03/05/2016

Time out tegen pesten

Gent

VTS
Plus
kalender
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RECREATIE
Toertocht VRL, 5 juni
Op 5/06/2016 gaat de toertocht van de Vlaamse Roeiliga door op de Moervaart van de haven
van Gent tot in Lokeren.
Lokeren Deze prachtig groene vaart brengt ons langs rustige natuurgebieden,
prachtige oude bruggen en een middagstop aan het Keysershof richting het schilderachtige Lokeren. Binnenkort ontvangen alle clubs verdere info en kan er ingeschreven worden via
brand.breyne@vlaamse-roeiliga.be.

CLUBNIEUWS
Zet jouw sportorganisatie op de TOP-kaart
Laat zien dat jouw sportorganisatie tegen pesten is! Registreer je op de TOPTOP-kaart en ga voluit
voor een pestvrije sportomgeving! De TOP-actie wil letterlijk àlle sportorganisaties in Vlaanderen
doen kleur bekennen. Welke kleur? Iedereen moet gaan voor geel! Geel is de kleur van een positieve vibe, van een optimistisch groepsgevoel, van plezier en van een constructieve sfeer. Van
een sportorganisatie die vrij is van pesten. Meer info: www.topindesport.be.
In 2016 worden zes TOPTOP-vormingen georganiseerd verspreid over Vlaanderen. Je komt er te
weten hoe je een TOP-omgeving kan creëren en samen gaan we op zoek naar een positief antwoord op pestgedrag. De vorming staat stil bij wat pestgedrag is, hoe het ontstaat, wat de risicofactoren zijn, met welke gevolgen de gepeste kampt. Tijdens de vorming worden de zes laagdrempelige TOP-acties voorgesteld: bewustwording, positief groepsklimaat, aanspreekpunt en
meldingsprocedure, gedragscode, thematraining en gepaste reactie.
Schrijf je snel in! Klik hier : https://topindesport.be/vorming.
Kortrijk 2 mei — Gent 3 mei — Hasselt 12 mei — Antwerpen 3 oktober — Brugge 6 oktober —
Leuven 10 oktober

Werkgroep Codex
Naar aanleiding van het einde van een Olympiade kunnen er voorstellen tot wijziging van de
Roeicodex geopperd worden.
Daar enkele clubs ons al aangaven voorstellen tot wijziging te willen formuleren is het misschien
aangewezen een werkgroep op te richten vanuit de VRL.
Wie zich geroepen voelt hieraan mee te werken: graag een seintje naar info@vlaamse-roeiliga.be.

BESTUURSNIEUWS
Dag van de sportclubbestuuder, save the date
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ALLERLEI
Oxford — Cambridge
Cambridge wint de 162e Boat Race en leidt nu met 82-79. Lees het volledige artikel hier.

Filmpjes VRL Time Trials
Enkele studenten van hogeschool UCLL hebben afgelopen weekend filmpjes gemaakt van de Time Trials. Jullie kunnen deze terugvinden op onze facebookpagina: klik hier.

Wist je dat?

… KRB onverwacht bezoek kreeg van een zeehond tijdens de training? Een vermelding in de krant waardig: klik hier!

… het nog 123 dagen zijn tot aan de Olympische Spelen Roeien in Rio.
Rio

… De VRL Roeiawards doorgaan op vrijdag 2 december 2016.

… de Dag van de Trainer dit jaar doorgaat op 17 december?
december Reserveer deze datum alvast in je agenda!

… Laurens Hagelsteen van PXL Hogeschool uit Hasselt op zoek is naar een 2x om over te kopen. Materiaal, bouwjaar of merk zijn niet
gespecifieerd. Contact via hagelsteensl@gmail.com.

Bezoek onze website
www.vlaamse-roeiliga.be

Vlaamse Roeiliga vzw
Zuiderlaan 13
9000 Gent
Telefoon: (09) 243 12 50
Fax: (09) 243 11 28
E-mail: info@vlaamse-roeiliga.be

