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Nieuwsbrief Vlaamse Roeiliga 

Mei 2013 

KALENDER JUNI  

 

01/06/2013   Triathlon BTR 

04/06/2013   Topsportcommissie VRL  

15-23/06/2013   FISA World Rowing Tour (Ierland) 

16/06/2013   La Grande Boucle de la Seine 

21-23/06/2013   World Cup II Eton  

24/06/2013   Coachmeeting 

29/06/2013   6e handicap international de Visé (CNV) 

29/06/2013   Doortocht van Gent (GRS) 

29-30/06/2013   Hollandbeker 

29-30/06/2013   Toertocht Ram’ Jazz (île de France) 

30/06/2013   Triathlon TRT 

 

COMPETITIE 

 

Evi Geentjens en Eveline Peleman worden 10e op het EK        

Geentjens en Peleman zijn in de categorie dubbeltwee lichtgewicht 4e geworden in de B-

finale op het EK te Sevilla, met een tijd van 07:58,32. Belarus won de B-finale met een tijd 

van 07:48,46. De A-finale werd gewonnen door de Italianen met een tijd van 07:37,92. Evi 

en Eveline zitten nog niet zo lang samen in de boot en hebben met hun sterke tijd in de 

herkansingen (07:06,24) toch aangetoond dat er nog heel wat progressie mogelijk is. 

 

EK junioren Minsk            

Arne Vanderdeelen en Augustin Rigolet hebben op het EK junioren in het Wit-

Russische Minsk de Belgische kleuren verdedigd. Zij namen deel in de categorie JM 

2x, samen met 17 andere landen. In hun voorwedstrijd eindigden zij op een 4e plaats 

(06:43,098), goed voor een 9e besttijd, maar enkel de eerste 2 konden zich 

rechtstreeks plaatsen voor de halve finales. In de herkansingen finishten ze ook als 

vierde met een tijd van 06:47,307, waardoor ze verwezen werden naar de C-finale. In 

die C-finale eindigden ze op een 2e plaats (06:58,961), in de eindstand goed voor een 14e plaats op 18 ploegen. De A-

finale werd gewonnen door Roemenië (06:19,959). 

 

Internationale juniorenregatta Keulen          

De junioren regatta in het Duitse Keulen is een verplichte regatta voor elke roeier die een selectie voor de Coupe de la 

Jeunesse nastreeft. De meisjes traden aan in JW 2x en JW 4x. De jongens in JM 8+, JM 4-,  JM 2-, JM 2x en JM 1x. De 

roeiers behaalden matige plaatsen. Het verslag kan je nalezen op http://www.vlaamse-roeiliga.be/node/1747.  
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Internationale regatta Essen           

De Belgische delegatie heeft mooie prestaties neergezet op de Hügelregatta in het 

Duitse Essen. Op zaterdag werden er 5 podiumplaatsen behaald. Hannes Obreno 

won de finale van de skiff U23. Evi Geentjens won in de categorie lichte skiff. Op 

zondag waren er 2 podiumplaatsen weggelegd voor de Belgen. Hannes Obreno 

nam deze keer deel in de categorie M1x en eindigde tweede. Marine Lewuillon 

behaalde op zondag goud in haar skiffrace. Het volledige verslag kan je nalezen op 

http://www.vlaamse-roeiliga.be/node/1743.  

 

Internationale regatta KR Sport Gent          

In het weekend van 11 en 12 mei vond de 94 internationale meiregatta van KR Sport 

Gent plaats. De skiff heren werd op beide dagen gewonnen door Bram Dubois. Bij 

de dames won de Britse Flood Debie de skiffrace op zaterdag, voor thuisroeister 

Katia Rottiers. Op zondag won Niels Van Zandweghe in de categorie JM18 1x. De JM 

2x Somers/Deknock roeide op zaterdag de beste tijd van 63 dubbels. De junior 8 

werd op zondag gewonnen door de jongens van KR Sport Gent. Het uitgebreide 

verslag kan je nalezen op http://www.vlaamse-roeiliga.be/node/1745.  

 

Internationale juniorenregatta München          

In het weekend van 4 en 5 mei hebben onze junioren de Belgische kleuren verdedigd 

op de internationale junioren regatta te München, de selectieregatta voor het EK en 

WK junioren. Pierre De Loof behaalde de 4e snelste tijd van alle deelnemers, maar 

stootte jammer genoeg niet door naar de A finale. Hij won wel de B-finale met een tijd 

van 07:27:38. Op zondag roeide hij de derde snelste tijd van alle deelnemers. Het 

verslag kan je nalezen op http://www.vlaamse-roeiliga.be/node/1739.  

 

Bekers van België            

De tussentijdse stand van de Bekers van België kan je terugvinden op http://www.vlaamse-roeiliga.be/node/1742.  

 

Selecties             

De Federale Sporttechnische Commissie heeft de selecties opgemaakt. Deze selecties werden opgemaakt op basis van 

een evaluatie van het gehele traject. 

WK U23 Linz:  MU23 1x  Hannes Obreno 

WU23 1x  Marine Lewuillon 

LWU23 1x  Eveline Peleman 

LMU23 2-  Lukas Lambregt / Maxim Serlez  

WK junioren Trakaï:  JM1x   Pierre De Loof  

 

RECREATIE 

 

Toertocht Vlaamse Roeiliga 12/10/2013          

Op zaterdag 12 oktober 2013 organiseert de Vlaamse Roeiliga haar jaarlijkse 

toertocht. Een éénmalige ontspannen roeitocht op de idyllische Zuid-

Willemsvaart in Limburg dicht bij de Nederlandse grens. Meer bepaald het 

traject tussen Bocholt en Neerharen. ‘s Middags wordt er gestopt in ’t Eilandje 

in Neeroeteren. ’s Avonds wordt er gedineerd in ‘De Oude God’ in Rekem, het 

mooiste dorp van België. Meer info over de route vind je terug op 

www.dewillemsroute.eu. Hou alvast 12 oktober vrij! Verdere info volgt.  
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Kalender recreatie            

Binnenkort zal een affiche met de kalender recreatieroeien bij de Vlaamse roeiclubs verdeeld worden. Hiermee wordt 

het recreatief roeien in en rondom Vlaanderen extra in de kijker geplaatst en heb je een overzicht van de 

verschillende Belgische en internationale toertochten. Deze kalender zal jaarlijks hernieuwd worden. Elke club zal 

alvast 2 affiches krijgen. Extra affiches kunnen gratis aangevraagd worden bij de Vlaamse Roeiliga.  

 

Roeiers op bezoek            

Om als roeisport te groeien moet er gewerkt worden aan de basis. De basis van elke sport is het recreatief beoefenen 

van die sport in clubverband met gekwalificeerde begeleiding. Als VRL willen we het recreatief roeien stimuleren. Een 

eerste initiatief in die materie is het “Roeiers op Bezoek” voorstel. De basisidee van dit voorstel is recreatieve roeiers 

op bezoek te laten komen bij andere roeiclubs in Vlaanderen. Op deze manier leren ze op een ontspannen manier de 

club kennen en kan er eens buiten de eigen wateren geroeid worden. Om de logistiek tot een minimum te beperken 

wordt er geroeid met de boten van de ontvangende club. Om daar geen problemen te krijgen wordt er gewerkt met 

een plafond van het aantal bezoekende roeiers. De aanvragen worden via de VRL gecoördineerd. Verdere info volgt!  

 

Toertochten             

Dit is een oproep naar alle Vlaamse clubs die deelnemen aan toertochten in België of daarbuiten. Gelieve jullie 

deelnemersaantallen door te geven aan de VRL (brand.breyne@vlaamse-roeiliga.be). Op die manier kunnen we het 

recreatief roeien goed in kaart brengen en een betere service bieden aan al diegene die niet met een competitieve bril 

in een roeiboot stappen. 

 

Aanvaring met vreemd voorwerp           

Via de volgende link (http://www.vlaamse-roeiliga.be/node/1750) kom je te weten wat je moet doen bij aanvaring 

met een vreemd voorwerp op de waterwegen.  

 

PROMOTIE VAN DE ROEISPORT 

 

De grote oversteek            

Koen De Gezelle en Stefan Vanaudenhove van C-row sleepten op woensdag 10 mei 

tijdens de havenfeesten van Blankenberge met hun roeiboot de gerenoveerde 

Blankenbergse vissersschuit “B1 Sint-Pieter Scute” (16 ton) voort in de havengeul van 

Blankenberge. Ze sleepten de Scute over een afstand van 200m in 2m19’. Koen en 

Stefan hadden gepland om in het weekend van 25 en 26 mei hun grote oversteek van 

Ramsgate naar Oostende te doen. Wegens de slechte weercondities hebben ze dit 

moeten uitstellen naar een latere datum. Als alternatief waren ze wel aanwezig op 

“Oostende voor Anker”, het grootse, jaarlijkse watererfgoed festival van de Noordzeekusten. Het bracht authentieke 

schepen en hun bezielers samen.  

 

Roeien troef op 18 en 19 mei 2013          

117 deelnemende watersportclubs, 3 Bloso Watersportcentra, 3 live uitzendingen met 

Studio Brussel en vooral heel veel pret op, in, onder of rond het water. Dé grote 

meevaller van de 9e editie van Dé Watersportdag editie 2013 was ongetwijfeld het weer. 

De 7 deelnemende roeiclubs konden onverwacht rekenen op mooi lenteweer na een 

week van doffe waterellende en barre kou. Dat maakte dat heel wat enthousiastelingen 

nog last-minute beslisten om af te zakken naar een deelnemende watersportclub in de 

buurt. 90 deelnemers werden enthousiast geïnitieerd in het roeien bij 7 verschillende 

roeiclubs (ARV-TRT-KRCG-KRSG-KRNSO-RARC-KAWV-BTR). Door het gratis aanbieden van 

roei-initiaties, proberen de organisatoren de drempel naar de roeisport te verlagen. 
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Ergometerproject op scholen           

De laatste periode van het ergometerproject voor dit schooljaar is reeds van 

start gegaan. Het was een goed jaar waarbij de ergometers van de VRL het hele 

jaar door op verplaatsing waren. Voor volgend jaar hebben we wat extra 

periodes gereserveerd waardoor meer scholen kunnen gebruik maken van het 

project. De reservaties voor volgend jaar komen reeds binnen. In het kader van 

de facultatieve opdracht jeugdsport hebben enkele roeiclubs ingetekend op dit 

project. Zij kunnen ook al hun reservaties voor een beschikbare periode 

doormailen naar brand.breyne@vlaamse-roeiliga.be. 

 

VEILIGHEID 

 

Facultatieve Opdracht Prioriteitenbeleid          

Reeds 13 personen van 8 roeiclubs tekenden in voor de eerste sessie prioriteitenbeleid op woensdag 5 juni. Graag 

hebben we afvaardiging van alle verschillende clubs, daar het gaat over de veiligheid van alle, en in het bijzonder de 

jeugdige roeiers. Naast een inleiding en inkadering van het beleid, wordt reeds gewerkt naar een risicoanalyse van het 

roeiproces. 

 

Campagne "Ik sport slim" gelanceerd          

Vorige maand werd “Ik sport slim”, een bewustmakingscampagne van Vlaams minister van Sport Muyters gelanceerd. 

De campagne is het uithangbord van het actieplan Gezond Sporten van de Vlaamse overheid, met als doel: sportend 

Vlaanderen helpen om het aantal sportblessures te beperken en tegelijk zo lang mogelijk te blijven sporten. De twee 

blikvangers van de campagne: een mannenlijf waarop een hart is getatoeëerd dat vooral uit fietsonderdelen bestaat, 

een vrouwenlijf met longen die bij nader inzien door loopschoenen worden gevormd. Surf naar www.iksportslim.be 

voor meer info, om te testen welk type sporter je bent en campagnemateriaal te downloaden. 

 

WETGEVING  

 

Dynamo Project heeft een handleiding patrimoniumtaks ontwikkeld       

Krijgt jouw sportclub ook jaarlijks een formulier i.v.m. de taks tot vergoeding van de successierechten opgestuurd? 

Deze taks, beter gekend als patrimoniumtaks, moet door vzw's wiens vermogen een bepaalde grens overschrijdt, 

betaald worden. Twijfel je of je de taks al dan niet moet betalen, dan is het nieuwste document 'Handleiding 

patrimoniumtaks' het ideale hulpmiddel. In het document komt onder meer aan bod op wie de taks van toepassing is, 

welke waarde belast wordt en hoe de aangifte moet gebeuren. Je kan het document bestellen via 

http://www.vlaamsesportfederatie.be/dynamo/bestel.aspx?productid=754. 

 

VARIA  

 

Organisatiecomité EK junioren en WK masters zoekt enthousiaste medewerkers     

Met het Europees Kampioenschap Junioren in 2014 en Masters Wereldkampioenschappen in 2015 komt België met 

hoogstaande organisaties op de internationale roeikaart. Het organisatiecomité wenst aan de hand van die 

evenementen roeien en zijn waarden in Belgische ondernemingen beter laten kennen, alsook de deelnemers, fans, 

ouders, ... niet alleen de nodige informatie geven maar ook virtueel engageren, zelfs al maanden op voorhand.  Wij 

zoeken dus gepassioneerde en inventieve vrijwilligers om aan de website, social media bladzijden, video's, foto's, ... 

mee te werken. Denk je dat je tijd hiervoor kan vrijmaken en wil je deel uitmaken van een dynamieke groep, stuur dan 

een mailtje naar: pat.lambert@gmail.com waarin je in enkele lijnen uitlegt waar je troeven zitten! 
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Michel Knuysen is overleden           

Oud roeikampioen Michel Knuysen is op 6 mei 2013 overleden, hij werd 83 jaar. Knuysen veroverde zilver in de twee 

zonder stuurman samen met Robert Baetens op de Olympische Spelen van Helsinki in 1953. Hij won ook verschillende 

Belgische titels en een Europese titel. Na zijn sportcarrière werd Knuysen zaakvoerder van een zeilmakerij. De 

Vlaamse Roeiliga wenst veel sterkte toe aan familie en vrienden. 

 

Coaching software            

Sportlyzer is een online programma voor roeicoaches om hun trainingsproces te plannen en analyseren. Alle gegevens 

worden ‘in the cloud’ opgeslaan en zijn steeds toegankelijk. Je kan een demo bekijken op www.sportlyzer.com. Indien 

er coaches hiervoor interesse hebben, gelieve dit te laten weten aan celine.pieters@vlaamse-roeiliga.be.  

 

Samenwerking met Tebo Rowing / JL Racing          

De Koninklijke Belgische Roeibond zal opnieuw samenwerken met Tebo Rowing / JL Racing voor de kledij van de 

nationale ploeg. Nieuw dit jaar is dat er gewerkt zal worden met een webshop, waarop de roeiers zelf hun kledij 

kunnen bestellen. Er zal ook een aparte rubriek voorzien zijn met kledij voor supporters.  

 

Dag van de Sportclubbestuurder Kortrijk          

Op zaterdag 22 juni vindt in Kortrijk de Dag van de Sportclubbestuurder plaats. Dit is een organisatie van het Dynamo 

Project. Bij inschrijving voor 13 juni kan je genieten van een voordeeltarief. Inschrijven kan via 

www.dynamoproject.be.  Ben je benieuwd hoe het er op de Dag van de Sportclubbestuurder aan toe gaat? Bekijk dan 

het filmpje op http://www.vlaamsesportfederatie.be/dynamo/nieuwsdet/filmpje-dag-van-de-sportclubbestuurder_1517_86.aspx.  

 

Akhenaton organiseert het Benelux Surfrowing Kampioenschap op 20 juli      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


