
en Olympisch zilver won, moest 

zich in de slotmeters reppen om 

de fel sprintende Eveline Pele-

man achter zich te houden. Op 

die manier toont Eveline dat ze 

als lichte skiffeuse al heel wat 

seconden gewonnen heeft ten 

opzichte van het zware deelne-

mersveld. Ze finishte op minder 

dan 10 seconden na de winna-

res van de B finale en op 2 se-

conden van Houghton. De A 

finale werd gewonnen door de 

Tsjechische Knapkova in 

07.30.24.  

Hannes Obreno Hannes Obreno Hannes Obreno Hannes Obreno en Eveline Pele-

man namen afgelopen weekend 

deel aan het Europees Kampi-

oenschap voor senioren in het 

Poolse Poznan. In de categorie 

M1x waren er 20 skiffeurs  

ingeschreven, in de categorie 

W1x waren er 11 skiffeuses 

ingeschreven. Hannes won zijn 

heat en plaatste zich bijgevolg 

rechtstreeks voor de halve finale 

A/B. In die halve finale is hij 3de 

geëindigd waardoor hij zich 

plaatste voor de A finale. Door 

het feit dat Hannes 3de werd in 

zijn halve finale, werd hij in baan 

6 gelegd voor zijn A finale, een 

niet zo voordelige baan. Hannes 

lag tot aan de 1.000m in zesde 

positie maar kon nog terugvech-

ten naar die 5de plaats. Hij fi-

nishte in 07.29.37. Op die ma-

nier evenaart hij zijn 5de plaats 5de plaats 5de plaats 5de plaats 

van vorig jaar op het Europees 

Kampioenschap. De A finale 

werd gewonnen door de Kroaat 

Martin in 06.41.65, vice Olym-

pisch zilveren medaillewinnaar.   

Eveline Peleman Eveline Peleman Eveline Peleman Eveline Peleman werd na de 

herkansingen doorverwezen 

naar de B finale. In die B finale 

eindigde ze als 5de in 07.47.16 

waardoor ze haar EK op een 

11de plaats 11de plaats 11de plaats 11de plaats afsluit. De B finale 

werd gewonnen door de Neder-

landse Scheenaard, tweevoudig 

WK finaliste, in 07.38.52.  

Frances Houghton, de Britse 

toproeister die ook al WK goud 

COMPETITIE 
Europees kampioenschap Senioren Poznan – 29-30 mei 

Europees kampioenschap junioren Racice – 23-24 mei 

Gentenaar Ruben ClaeysRuben ClaeysRuben ClaeysRuben Claeys werd 

geselecteerd in JM 1x, de  

Brusselse Rachel WillaumezRachel WillaumezRachel WillaumezRachel Willaumez in  

JW 1x. In de categorie JM 1x 

waren er 20 skiffeurs ingeschre-

ven. Rachel Willaumez moest 

het opnemen tegen 15 andere 

skiffeuses. Zowel Ruben als 

Rachel wonnen hun voorwed-

strijd. In de halve finale finishte 

Ruben als vijfde in 07.30.929. 

Hongarije won de halve finale in 

07.24.611. De andere halve 

finale werd gewonnen door  

Italië in 07.32.18, een tragere 

eindtijd dan Ruben. Op zondag-

namiddag mocht Ruben van 

start gaan in de B-finale, waar 

hij als derde over de eindmeet 

kwam in 07.38.795. Claeys lag 

de hele wedstrijd in tweede 

positie, maar kon de sterke 

eindsprint van de Noor niet 

afslaan. Tsjechië won de  

B-finale in 07.34.542. Italië won 

de A-finale in 07.23.201. Ruben 

Claeys sluit zijn EK af op een 

eervolle 9de plaats.  

In haar halve finale kwam  

Rachel als tweede over de eind-

meet in 08.16.856 waardoor ze 

zich plaatste voor de A-finale. 

De halve finale werd gewonnen 

door Nederland in 08.10.107. 

De andere halve finale werd 

gewonnen door Groot-Brittannië 

in 08.18.250. In de A-finale 

finishte Rachel als vierde in 

08.18.303 op vier seconden 

van een bronzen medaille, een 

zeer mooie prestatie voor de op 

één na jongste finaliste.  

Nederland won de A-finale in 

08.09.101. Willaumez maakte 

een mooie vooruitgang tegen-

over vorig jaar. Op het EK junio-

ren 2014 in Hazewinkel was 

Rachel 9de in de totaalstand, 

dit jaar 4de. 
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Kalender 06/15 

• 01/06/201501/06/201501/06/201501/06/2015 

Tweede sessie 

jeugdbeleidsplan-

ning 

• 06/06/201506/06/201506/06/201506/06/2015 

Triathlon (BTR) 

• 06060606----07/06/201507/06/201507/06/201507/06/2015 

Recreantenweek-

end Vlaams Roeiliga 

• 07/06201507/06201507/06201507/062015 

Toertocht Vlaamse 

Roeiliga 

• 19191919----21/06/201521/06/201521/06/201521/06/2015 

World Cup II Varese 

• 21/06/201521/06/201521/06/201521/06/2015 

Triathlon (TRT) 

• 27/06/201527/06/201527/06/201527/06/2015 

Handicap de Visé 

(CNV) 

• 27/06/201527/06/201527/06/201527/06/2015 

Doortocht van Gent 

(GRS) 

• 27272727----28/06/201528/06/201528/06/201528/06/2015 

Selectietesten  

nationaal team  



De Federale Sporttechnische 

Commissie van de Koninklijke 

Belgische Roeibond selecteer-

de 3 ploegen voor de eerste 

wereldbeker van het seizoen. 

Eveline Peleman werd gese-

lecteerd in W1x, Hannes 

Obreno in M1x en Niels Van 

Zandweghe en Tim Brys in 

LM2x. Hannes Obreno en Tim 

Brys moesten op het laatste 

moment forfait geven wegens 

een blessure, waardoor Niels 

Van Zandweghe uiteindelijk in 

LM1x van start ging. 

In de categorie W1x waren er 

13 skiffeuses ingeschreven. 

PelemanPelemanPelemanPeleman mocht haar eerste 

wereldbeker starten in de 

derde heat. Daar finishte ze 

als vierde op vier roeisters in 

07.55.54. In de halve finale 

A/B finishte als vierde op zes 

roeisters in 07.53.04. De  

Tsjechische Knapkova, die 

uiteindelijk tweede in de  

A-finale wordt, won de halve 

finale in 07.36.20. Peleman 

werd doorverwezen naar de  

B-finale waar ze als derde 

eindigde in 07.54.32.  

De Zwitserse Gmelin won de  

B - f ina le  in  07.37.72 .  

De A-finale werd gewonnen 

door de 42 jarige tweevoudige 

Olympische en zesvoudige 

Wereldkampioene Ekaterina 

Karsten in 07.39.66. Peleman 

sluit haar eerste wereldbeker 

af op een 9de plaats op 13 

skiffeuses en mag terugblik-

ken op een geslaagd wereld-

bekerdebuut.  

Niels Van ZandwegheNiels Van ZandwegheNiels Van ZandwegheNiels Van Zandweghe moest 

het opnemen tegen 14 andere 

lichte skiffeurs tijdens de  

eerste wereldbeker van zijn 

carrière. Van Zandweghe ging 

van start in de tweede heat en 

finishte daar als tweede in 

07.23.95. In de halve finale 

finishte Niels als vijfde op zes 

skiffeurs in 07.14.52. De  

Sloveen Hrvat, die uiteindelijk 

tweede in de A-finale wordt, 

won de halve finale in 

07.02.50. In de B-finale kwam 

Van Zandweghe als tweede 

over de e indmeet in 

07.20.32. De Kroaat Radonic 

won de B-finale in 07.18.39. 

De A-finale werd gewonnen 

door de Slovaak Babac in 

06.59.40. Niels Van Zandweg-

he mag tevreden terugblikken 

op zijn 8ste plaats op 15 skif-

feurs.  

de uiteindelijke winnaar van 

de A finale, won de heat in 

07.18.95. Ruben kon zich niet 

plaatsen voor de finale. Op 

zondag namen er 27 skiffeurs 

deel. Ruben won zijn heat in 

07.22.46. Hij roeide hiermee 

de 3de snelste tijd van de 27 

skiffeurs. Op zondag worden 

er op de regatta in München 

geen finales geroeid. In de 

categorie JW 1x namen er op 

zaterdag 35 skiffeuses deel. 

Rachel WillaumezRachel WillaumezRachel WillaumezRachel Willaumez won haar 

Er werden 2 boten geselec-

teerd voor de Internationale 

Junioren Regatta in München 

tijdens het weekend van 9 en 

10 mei: Ruben Claeys in JM 

1x en Rachel Willaumez in JW 

1x, beide winnaar van de time 

trials in skiff. Op zaterdag 

namen er 32 skiffeurs deel in 

de categorie JM 1x. Ruben Ruben Ruben Ruben 

ClaeysClaeysClaeysClaeys moest aan de slag in 

de vierde heat waar hij op de 

vierde plaats eindigde in 

07.25.22. De Duitser Runge, 

heat in 08.00.51, waardoor ze 

zich plaatste voor de A-finale. 

In deze A-finale finishte  

Rachel nipt als tweede in 

08.02.56. De Duitse Laura 

Kampmann finishte 56  

honderdsten van een seconde 

sneller. Op zondag waren er 

21 deelneemsters. Rachel 

won opnieuw haar heat in 

08.05.05, de tweede snelste 

tijd van de 21 skiffeuses. Ook 

voor haar geen finale op zon-

dag.  

World Cup I Bled - 9 en 10 mei  

Internationale juniorenregatta München - 9 en 10 mei 
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Eveline Peleman 

KRSG Regatta 

Foto: Jo De Rammelaere 

Niels Van Zandweghe 

Internationale May Regatta KRSG - 9-10 mei  

HutterHutterHutterHutter in de categorie JW1x in 

08.32.76. Oscar DelbekeOscar DelbekeOscar DelbekeOscar Delbeke van 

KR Brugge won het drukbezet-

te nummer JM1x in 07.36.76. 

Er namen 53 boten in het 

totaal deel. Bram DuboisBram DuboisBram DuboisBram Dubois 

(KRNSO) en Gilles PoysatGilles PoysatGilles PoysatGilles Poysat 

(RCAE) wonnen overtuigend in 

hun 2- in 06.50.94.  In de 

categorie M2x namen lichtge-

wichten Ruben SomersRuben SomersRuben SomersRuben Somers (ARV) 

en Maxim SerlezMaxim SerlezMaxim SerlezMaxim Serlez (KRNSO) 

deel, ze wonnen de race in 

06.49.38. Bij de JW2x werden 

enkele dubbels getest in func-

tie van het samenstellen van 

ploegen voor de Coupe de la 

Jeunesse komende zomer.  

Tijdens het weekend van 9-10 

mei vond op de Gentse water-

sportbaan de 96e editie van 

de Ghent May Regatta plaats, 

een organisatie van K.R. Sport 

Gent. 1.006 roeiers, waarvan 

729 buitenlanders, namen 

deel in 1.049 boten. Op zater-

dag won de Nederlandse  

Ruben Claeys 

Rachel Willaumez 



Thuisroeisters Amber Van LintAmber Van LintAmber Van LintAmber Van Lint 

en Axelle BoelsAxelle BoelsAxelle BoelsAxelle Boels wonnen in 

07.38.01.  Ilse Vandenhou-Ilse Vandenhou-Ilse Vandenhou-Ilse Vandenhou-

weeleweeleweeleweele (KRNSO) en Claire Hén-Claire Hén-Claire Hén-Claire Hén-

inininin (RCNSM) werden tweede in 

07.40.61 en LeenLeenLeenLeen MuyshondtMuyshondtMuyshondtMuyshondt 

(TRT) en Louise DaenekindtLouise DaenekindtLouise DaenekindtLouise Daenekindt 

(KRB) werden derde in 

07.43.25. Chloé Zulke. Chloé Zulke. Chloé Zulke. Chloé Zulke (ARV) 

en Valerie FoquéValerie FoquéValerie FoquéValerie Foqué (TRT) werden 

vierde in 07.46.79. In het 

totaal namen er 30 dubbels 

deel. Ook bij de JM8+ werd de 

nationale combinatie getest. 

Zij wonnen de race in 

06.10.37. Pierre De LoofPierre De LoofPierre De LoofPierre De Loof 

(KRB) won de categorie M1x 

in 07.16.09. Frederick TisonFrederick TisonFrederick TisonFrederick Tison 

(GRS) werd derde in 

07.22.83. Ook bij de junior 

jongens werden twee dubbels 

uitgetest in functie van het 

nationaal team. Cedric Cedric Cedric Cedric     

BurggraveBurggraveBurggraveBurggrave (BTR) en Marlon Marlon Marlon Marlon 

ColpaertColpaertColpaertColpaert (KRNSO) wonnen in 

06.46.12. TomTomTomTom De BorgerDe BorgerDe BorgerDe Borger 

(TRT) en    Brent De BleserBrent De BleserBrent De BleserBrent De Bleser (TRT) 

werden tweede in 06.51.85. 

Er namen 46 dubbels in het 

totaal deel. De categorie W1x 

we rd  gewonnen  doo r  

Annemarie BernhardAnnemarie BernhardAnnemarie BernhardAnnemarie Bernhard van Orca 

in 08.05.44. Jeanne GhuysenJeanne GhuysenJeanne GhuysenJeanne Ghuysen 

(UNB) werd tweede in 

08.11.03.  

Op zondag werd de junioren 

skiff gewonnen door Chloé Chloé Chloé Chloé 

ZulkeZulkeZulkeZulke (ARV) bij de meisjes en 

door de Nederlander JorisJorisJorisJoris 

MoermanMoermanMoermanMoerman bij de jongens.  

Louise DaenekindtLouise DaenekindtLouise DaenekindtLouise Daenekindt (KRB) en 

Calvin GovaertCalvin GovaertCalvin GovaertCalvin Govaert (UNB) werden 

respect ieve l i jk  tweede.  

Frederick TisonFrederick TisonFrederick TisonFrederick Tison (GRS) en  

Pierre De LoofPierre De LoofPierre De LoofPierre De Loof (KRB), opnieuw 

een combinatie in functie van 

het nationaal team, wonnen in 

de categorie dubbel heren. 

Maxim SerlezMaxim SerlezMaxim SerlezMaxim Serlez (KRNSO) en 

Aurélien GoubauAurélien GoubauAurélien GoubauAurélien Goubau (UNB)  

werden tweede. De categorie 

JW4x werd gewonnen door de 

nationale combinatie met  

I l s e  V a n d e n h o uw ee l eI l s e  V a n d e n h o uw ee l eI l s e  V a n d e n h o uw ee l eI l s e  V a n d e n h o uw ee l e 

(KRNSO), Axelle BoelsAxelle BoelsAxelle BoelsAxelle Boels (KRSG), 

Valerie FoquéValerie FoquéValerie FoquéValerie Foqué (TRT) en Claire Claire Claire Claire 

HeninHeninHeninHenin (RCNSM) in 07.10.11. 

De JM 8+ werd opnieuw  

gewonnen door de nationale 

combinatie in 06.10.88.  

Tom De Borger en Brent De Tom De Borger en Brent De Tom De Borger en Brent De Tom De Borger en Brent De 

BleserBleserBleserBleser, beide van TRT Haze-

winkel, wonnen de categorie 

JM 2x in 06.53.92. De skiff 

dames werd gewonnen door 

Annick De DeckerAnnick De DeckerAnnick De DeckerAnnick De Decker (GRS).  

Jeanne GhuysenJeanne GhuysenJeanne GhuysenJeanne Ghuysen werd tweede 

en thuisroeister Katia RottiersKatia RottiersKatia RottiersKatia Rottiers 

derde. De skiff heren werd 

gewonnen door de Brit BellBellBellBell. 

De heren 8+ werd gewonnen 

door de Britse club Oxford 

Brookes in 05.40.38.  

stad met onder andere een 

bezoek aan de Sint-

Romboutskathedraal. Onze 

wandeling eindigt bij brouwerij 

“Het Anker” waar we de brou-

werij bezoeken, de huisge-

maakte dranken proeven en 

ook aanschuiven aan tafel. Na 

het diner is er aansluitend een 

bezoek aan het historische 

centrum van Mechelen, de 

stad van de Maneblussers. 

Eens de maan voldoende 

geblust, wordt er overnacht in 

het centrum van de stad. 

 Op zondag wordt er geroeid 

vanuit het centrum van de 

Op    6 en 7 juni 6 en 7 juni 6 en 7 juni 6 en 7 juni gaat 

het tweede recreantenweek-tweede recreantenweek-tweede recreantenweek-tweede recreantenweek-

end en de derde toertocht end en de derde toertocht end en de derde toertocht end en de derde toertocht van 

de Vlaamse Roeiliga door in 

en rond Mechelen. Een combi-

natie van de recreanten trai-

ningsdag en de jaarlijkse toer-

tocht. Op zaterdag staat de 

techniektraining voor recrean-

ten op het programma. Per 

niveau zijn er trainers beschik-

baar die het niveau van de 

deelnemers helpen op te krik-

ken.  ’s Avonds zakken we af 

naar het centrum van Me-

chelen. We bezoeken enkele 

belangrijke monumenten in de 

stad tot in Hofstade. Insche-

pen doen we in de kruidtuin, 

een van de mooiste groene 

plekjes van Mechelen. We 

bewonderen het historische 

centrum van op het water en 

varen daarna richting het na-

tuurdomein “Het Zennegat”. 

Eens daar aangekomen varen 

we via de sluis het kanaal 

Leuven – Dijle binnen. Na een 

middagmaal aan “La Terraz-

za”, naast de kajakclub van 

Mechelen, varen we door tot 

in Hofstade. Aan ’t Stamkroeg-

ske eindigt de tocht en komen 

we opnieuw aan wal.  

Vervolg Internationale May Regatta KRSG 

RECREATIE 
Toertocht en recreantendag - 6 en 7 juni 

Tussentijdse stand Bekers van België 

Op onze website vind je de tussentijdse stand van de Bekers van België terug.  
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Op 22 augustus organiseert 

de Vlaamse Roeiliga in Haze-

winkel een eerste recreatieve 

regatta. Aan deze wedstrijd 

over 4 kilometer met keerpunt 

kunnen ploegen met double, 

triplette en quadruple boten 

deelnemen. Volgens boottype, 

gemiddelde leeftijd en ge-

slacht worden handicaps op-

gelegd. Voor deze wedstrijd is 

het wegens veiligheids-

omstandigheden verplicht om 

een A-licentie te bezitten.  

 

Deze organisatie heeft als 

doel om recreatieve en minder 

recreatieve roeiteams met 

elkaar te laten kampen in een 

wedstrijd waar geen wereldre-

cords 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  

redenen zijn goed om je nu 

reeds voor te bereiden op 

deze unieke wedstrijd.  

gemengde 8-boot (4 meisjes, 

4 jongens en een stuurman/-

vrouw), een 2-zitter team, een 

1-zitter en enkele reserves. 

Onder een stralende zon  

roeiden de studententeams 

de longen uit hun lijf. Het PXL 

Op woensdag 13 mei 2015 

namen Hogeschool PXL, UCLL 

en Universiteit Hasselt het 

voor het twaalfde jaar op rij 

tegen elkaar op tijdens de 

Hasselt Studenten Regatta. 

Elk roeiteam bestaat uit een 

roeiteam kwam als eerste 

over de eindmeet. Honderden 

supporters waren getuige van 

een spannende wedstrijd en 

zorgden voor een geweldige 

sfeer in het regattadorp.  

Recreatieve regatta - 22 augustus  

Hasselt Student Regatta - 13 mei  
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Hasselt Student Regatta 

09/06/2015  Sport met grenzen– Omgaan met lichamelijk en  Willebroek 

  Seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport 

09/06/2015 De uitdagingen van een coach binnen een team Hasselt 

11/06/2015 Relaxatietechnieken als tool voor stresmamagement Hasselt 

11/06/2015 Coachen op maat van je sporters—deel 1  Waregem 

Is je sportseizoen net afgelopen en zit je met je hoofd al bij de voorbereiding op het volgende? Of 

zit je net volop in het sportseizoen? In elk geval: komende maand kan je via het Dynamo Project Dynamo Project Dynamo Project Dynamo Project 

nog enkele interessante bijscholingeninteressante bijscholingeninteressante bijscholingeninteressante bijscholingen, waaronder zelfs twee edities van de Dag van de Sportclub-

bestuurder. Hieronder vind je het overzicht van alle bijscholingen in juni. Interesse? Schrijf je snel 

in!  

OPLEIDING EN BIJSCHOLING 

Bijscholingen in de kijker 

VTS  
Plus 

kalender 

Op    zaterdag 6 junizaterdag 6 junizaterdag 6 junizaterdag 6 juni 2015 organiseert het Dynamo Project de zesde editie van de Dag van de Sport-

clubbestuurder in HasseltHasseltHasseltHasselt. Op zaterdag 20 juni zaterdag 20 juni zaterdag 20 juni zaterdag 20 juni vindt de Dag van de Sportclubbestuurder plaats in 

BruggeBruggeBruggeBrugge. Ook zin om ervaringen uit te wisselen, kennis op te doen en collega-bestuurders te ont-

moeten? Schrijf je dan snel in via deze link. Bij inschrijving vóór donderdag 11 juni vóór donderdag 11 juni vóór donderdag 11 juni vóór donderdag 11 juni voor de dag in 

Brugge kan je genieten van een voordeeltariefvoordeeltariefvoordeeltariefvoordeeltarief! 

Dag van de sportclubbestuurder 

VTS  
Plus 

kalender 



PROMOTIE VAN DE ROEISPORT 
Verslag Dé Watersportdag 
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Zij hebben de deelnemers 

bijgestaan met raad en met 

hun ervaring om hen te laten 

proeven van het roeien in hun 

club…en dat werd duidelijk 

gesmaakt. 

 De vliegende reporter  

Laurens van Stu Bru streek dit 

jaar neer in Hazewinkel. Hij 

kreeg er een initiatie van ARV- 

Op 9 en 10 mei 2015 namen 

5 roeiclubs deel aan Dé Wa-

tersportdag.  

De minder gunstige weersom-

standigheden maakten de 

initiaties niet eenvoudiger. 

Maar desondanks stonden de 

organisatoren, vrijwilligers en 

enthousiaste gebrevetteerde 

monitoren weer klaar.  

en TRT- monitoren en haalde 

de voorzitter van TRT voor zijn 

micro. Een leuk interview werd 

uitgezonden op de nationale 

radio en zette de roeisport in 

de kijker!  

Bij deze een oprecht woordje 

van dank aan alle medewer-

kers van Dé Watersportdag – 

DANK U WEL! 

   

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.  

Nieuwe drakenboot voor The OAR 

Drakenboot ‘The ROAR’ 

belangstellenden. 

Het was een uniek gebeuren, 

The Oar biedt immers als  

enige sportvereniging in  

België het drakenbootvaren 

aan. De uit China overgewaai-

de sport heeft de laatste  

decennia  z i jn  opmars  

gemaakt in Europa, heel wat 

clubs in Duitsland en Neder-

land bieden het drakenboot-

varen aan naast het roeien. 

Het is een echte teamsport. 

Het gelijktijdig insteken van de 

peddels in het water - met de 

nodige kracht - bepaalt  

De nieuwe drakenboot van de 

Antwerpse roeiclub The Oar 

werd op zaterdag 19 april 

2015 gedoopt en te water 

gelaten op het Netekanaal. 

The Oar biedt als enige  

sportvereniging in België het 

drakenbootvaren aan. De 

Ranstse schepen van sport Jef 

Verhaegen, schepen Roel 

Vermeesch en clublid Deirdre 

Morael doopten de draken-

boot tot “The ROAR” en  

wensten de boot een behou-

den vaart. De eerste maiden-

trip werd ingezet door heel 

wat enthousiaste roeiers en 

immers of je wint of niet.  

The Oar biedt het drakenboot-

varen daarom aan als dé idea-

le activiteit voor een sportdag 

(ook voor mensen met een 

handicap), (familie)uitstap of 

teambuilding.  

The Oar vaart met groepen 

van 8 tot maximum 20 perso-

nen (+ 1 trommelaar) en zorgt 

zelf voor een stuurman en de 

nodige begeleiding.  

Meer informatie over The Oar 

en het drakenbootvaren is te 

vinden op www.the-oar.be .  

VRIJWILLIGERS WK MASTERS GEZOCHT! 

Van 8 tot en met 14 september 8 tot en met 14 september 8 tot en met 14 september 8 tot en met 14 september zijn wij op zoek naar vrijwilligers op verschillende dagen voor diver-

se taken. Wij hebben chauffeurs, host/hostessen, tijdopnemers, logistieke en administratieve men-

sen, kassamedewerkers, pontonjongens, botenchauffeurs etc. ... nodig. 

Wil je bijdragen aan dit fantastische, sportieve evenement? Geef je op: volunteers@rowing.be!Geef je op: volunteers@rowing.be!Geef je op: volunteers@rowing.be!Geef je op: volunteers@rowing.be! 



   

volgens deze berekening 

(externe link) met een  

toetsenbordtoetsenbordtoetsenbordtoetsenbord op jaarbasis 10 10 10 10 

urenurenurenuren over 52.000 handelin-

gen. Met een muismuismuismuis doe je er 

maar liefst 60 uren60 uren60 uren60 uren    over. 

Het bannen van je muis is in 

elke toepassing een verrijking. 

Een handige knop op je toet-

senbord daarbij is de menu-

knop (normaal rechts naast je 

spatiebalk). Daarmee bereik 

je hetzelfde, maar net iets 

sneller, als op je rechtermuis-

knop klikken. Vervolgens zie je 

dat per opdracht in het menu 

dat een letter onderlijnd 

In onze vorige nieuwsbrief 

wezen we op de tijd die je kan 

uitsparen met de Windows-

knop op je toetsenbord. Deze 

maand bespreken we een 

toets die waarschijnlijk nog 

minder gebruikt wordt, maar 

daarom niet minder interes-

sant is! 

Werken met je toetsenbord 

i.p.v. je muis levert je op jaar-

basis enorm veel tijdswinst 

op. Hoeveel die tijdswinst juist 

bedraagt, hangt natuurlijk af 

van persoon tot persoon en de 

programma's die je gebruikt. 

Voor Excel bijvoorbeeld doe je 

wordt. Op die manier kan je  

het "klikgedeelte" wederom 

overslaan en kom je pas echt 

op kruissnelheid! 

Interesseert dit thema je? 

Neem dan zeker deel aan 

onze Dag van de Sportclubbe-

stuurder  in Hasselt (6 juni 

2015) of Brugge (20 juni 

2015). Telkens komt een  

sessie "Sneltoetsen en tools" 

aan bod. Je krijgt op anderhalf 

uur tijd heel wat tips & tricks 

mee waaruit je zelf selecteert 

wat nuttig kan zijn voor 

jou.  (Bron: Dynamoproject). 

Fiscale attest sportkampen 

Na de windows-knop … de menu-knop 
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Jeugdroeiers op kamp 

15.000 naar 25.000 euro15.000 naar 25.000 euro15.000 naar 25.000 euro15.000 naar 25.000 euro. 

Dat is goed nieuws, want voor 

vele sportclubs zal de btw-

administratie nu wegvallen. 

Bron: http://trends.knack.be/

economie/onde rnemen/

v e ren i g i ng en - en - k l e i ne -

Vanaf 1 januari 2016 zou het 

plafond aan jaaromzet waar-

onder kleine ondernemingen 

en verenigingen moeten  

vallen om vrijstelling te  

genieten van btw-aangifte en 

btw-aanrekening aan klanten, 

opgetrokken worden van 

ondern...  

Clubs met vragen over btw-

wetgeving kunnen steeds 

terecht bij de helpdesk van 

Dynamo Project en kunnen 

ook maatbegeleiding aanvra-

gen!  

Uitbreiding BTW drempel naar 25.000 euro vanaf 2016 

zware handicap tot achttien 

jaar. Let wel: enkel uitgaven 

gedaan voor kinderen die de 

leeftijd van 12 jaar nog niet 

hebben bereikt, komen in 

aanmerking. 

De belastingplichtige die de 

aftrek in zijn personenbelas-

ting wil doen, moet zelf een 

beroepsinkomen genieten. 

Het kind in kwestie moet ten 

laste zijn van de belasting-

plichtige. 

De organisator van de opvang 

(sportampen,...) is erkend, 

gesubsidieerd of gecontro-

leerd door lokale openbare 

besturen (bv. de gemeente) of 

Indien sportclubs voldoen aan 

een aantal voorwaarden, kun-

nen ze fiscale attesten voor 

sportkampen uitschrijven. Op 

die manier kunnen de ouders 

de kosten van de sportkam-

pen voor een deel recupere-

ren. Het Dynamo Project biedt 

via haar website een modelat-

test voor sportkampen aan. 

De fiscale aftrekbaarheid van 

uitgaven voor de opvang van 

kinderen tijdens sportkampen 

of -activiteiten, is mogelijk als 

volgende voorwaarden vervuld 

zijn: 

De uitgaven moeten gedaan 

zijn voor kinderen tot twaalf 

jaar of voor kinderen met een 

besturen van de gemeen-

schappen of gewesten. 

De echtheid en het bedrag 

van de uitgaven wordt ge-

staafd aan de hand van een 

bewijsstuk. 

Dit modelattest bestaat uit 

twee vakken: het eerste vak 

wordt ingevuld door de over-

heid die de erkenning verleent 

(bv. gemeente), het tweede 

vak wordt ingevuld door de 

organisator zelf. Let  erop dat 

alle gegevens correct zijn inge-

vuld, anders verliest het attest 

zijn bewijswaarde! 

Je kan het document downloa-

den of bestellen via de websi-

te van het Dynamo Project. 



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 - In de kijker 
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… het nieuwe minibusje van de Vlaamse Roeiliga begin mei is toegekomen? Vanaf nu zullen de roeiers en de boten zoveel mogelijk 

met dit busje overal naartoe gebracht worden! 

 

  

 

 

 

 

... de Nederlandse Studentenclub Laga, die deelnam aan onze 1e Vlaamse studentenregatta kwam naar Gent afgezakt met een li-

mousine! 

 

 

 

 

 

 

… de Vlaamse Roeiliga bezig is met het maken van een veiligheidsfilmpje over kapseizen. Collega Brand Breyne lag hiervoor enkele 

keren in het koude water van de Watersportbaan in Gent.    

Wist je dat? 

Bezoek ons op  

www.facebook.com/VlaamseRoeiliga 

ALLERLEI 
Anti Doping filmpje 

NADO Vlaanderen staat in voor de preventie van en de strijd tegen doping in de sport. Naar  

aanleiding van enkele informatiesessies in de Topsportscholen, besloot NADO Vlaanderen om 

een les over het antidopingthema, gericht naar jonge, talentvolle sporters, op te nemen en via 

YouTube ter beschikking te stellen van het brede publiek. Zowel binnen sportclubs, jeugdsport-

werkingen als secundaire scholen kan deze les jonge sporters meer bewustmaken rond en  

bijdragen tot een beter begrip van het antidopingbeleid. Je kan de video bekijken en delen op 

YouTube.    

Naar aanleiding van de eerste Vlaamse Studenten Regatta eerste Vlaamse Studenten Regatta eerste Vlaamse Studenten Regatta eerste Vlaamse Studenten Regatta heeft Steven Baele van Bloemkool-

productions een promotiefilmpromotiefilmpromotiefilmpromotiefilm gemaakt van het roeien in het algemeen en het studenten-

roeien in het bijzonder. Geniet op onderstaande link mee van de sfeer tijdens deze unieke 

gebeurtenis. 

h t t p s : / / www . y o u t u b e . c om /w a t c h ? v = P q x e 5a ZGN50& f e a t u r e = y o u t u . b e 

De studentenregatta kwam ook in de media in de media in de media in de media en naast de visibiliteit in De Gentenaar waren we 

ook te zien op AVS/Sport 40AVS/Sport 40AVS/Sport 40AVS/Sport 40: http://www.avs.be/avsnews/studententregatta. 

In de 
kijker 


