Nieuwsbrief VRL – november 2013

Neem een kijkje op onze website: www.vlaamse-roeiliga.be

Nieuwsbrief Vlaamse Roeiliga
November 2013
COMPETITIE
OBIC
Zaterdag 16/11/2013 vond in de Expohal te Deurne de OBIC plaats. De
roeiers werden luidkeels aangemoedigd en gaven er het beste van zichzelf.
De categorie JW14 werd gewonnen door Dagmar Zenner (KRSG). De
categorie JW16 werd overtuigend gewonnen door Rachel Willaumez
(Akhenaton) met 15 seconden voorsprong. Olivia Gheysen van BTR werd
tweede. Alanah Pelkmans (KRNSO) won bij de achttienjarigen. Karijn
Cattrijsse (GRS) eindigde als tweede. Jeanne Ghuysen (UNB), in 2011
e
wereldkampioen indoor roeien in Boston, won de wedstrijd W-23. Marine Lewuillon (UNB), goed voor een 5 plaats
op het WK U23 in Linz afgelopen zomer, werd tweede. Bij de lichte dames won Eveline Peleman (KRSG) overtuigend.
De open categorie werd gewonnen door Annick De Decker (GRS).
In de categorie JM16 waren Sam Van Melkebeek en Ruben Claeys van KRSG oppermachtig. Ook Tom De Borger (TRT)
zette een knappe prestatie neer. Bij de achttienjarigen won Bruggeling Pierre De Loof (KRB). Niels Van Zandweghe
(BTR) roeide 10 seconden sneller dan vorig jaar en werd knap tweede. De categorie M-23 werd gewonnen door
Thomas Nelissen (TRT). Bij de lichte heren won Xavier De Groot (TRT), gevolgd door Stijn Rosiers (KRSG). De open
categorie werd gewonnen door Jean-Benoît Valschaert (RSNB). Bram Dubois (KRNSO) werd tweede. De resultaten
kunnen teruggevonden worden op www.vlaamse-roeiliga.be.
Plassendale Cup
e
Op zondag 10/11/2013 vond de 10 Plassendale Cup plaats. Deze langeafstandswedstrijd van 8,5 km wordt normaal
gezien geroeid tussen Nieuweghebrug en Plassendalebrug. Door de gure weersomstandigheden (windkracht 5 tot 7)
werd echter beslist om de wedstrijd in omgekeerde richting te roeien, dus van Plassendalebrug naar Nieuweghebrug.
Er namen een 120-tal roeiers deel. Voor de eindrangschikking wordt rekening gehouden met een coëfficiënt volgens
geslacht, leeftijd en type boot. De finale overwinning ging naar de 16 jarige Oostendse roeisters Nina-Maria Colpaert,
Eline Rycx, Tine Verstraete en Marie-Filique Verhelle die deelnamen in 4x. De tweede plaats was voor Katia Rottiers.
Transferregeling
Roeiers die van club wensen te veranderen, moeten dit aanvragen bij de oorspronkelijke vereniging en de Vlaamse
Roeiliga via een aangetekend schrijven tussen 1 november en 15 december. Je kan de reglementering hieromtrent
nalezen in de Roeicodex: http://www.vlaamse-roeiliga.be/node/1715.

Fit for rowing
Op zaterdag 25 januari 2014 vindt ‘FIT FOR ROWING’ plaats in Kopenhagen (Denemarken), het Europees
Kampioenschap Indoorroeien. Meer informatie hieromtrent kan je terugvinden op www.FitForRowing.dk.
Met steun van:

Nieuwsbrief VRL – november 2013

Neem een kijkje op onze website: www.vlaamse-roeiliga.be

Wedstrijd Belgische roeipakjes
De Koninklijke Belgische Roeibond zou graag een nieuw Belgisch roeipakje
ontwerpen. Heb jij een creatieve geest en ben je in staat om een nieuw design te
ontwerpen? Mail jouw voorstel tegen 31/01/2014 naar gwenda.stevens@rowing.be.
De winnaar krijgt een eigen ontwerp van jacket bij Tebo Rowing, goed voor een
waarde van ongeveer 85€. Er werden ondertussen reeds een aantal mooie
voorstellen doorgemaild.

KALENDER DECEMBER
30/11-01/12/2013
02/12/2013
07/12/2013
08/12/2013
11/12/2013
14-15/12/2013
17/12/2013
18/12/2013
26-30/12/2013
29/12/2013

Stageweekend Hazewinkel
Algemene Vergadering Vlaamse Roeiliga
Opleiding EHBO – Gent
Tête de rivière (SNUB)
Opleiding digitaal competitieplatform (GRS)
Stageweekend Hazewinkel
Raad van Bestuur Vlaamse Roeiliga
Toelichting inspanningstesten door Jan Boone
Kerststage Hazewinkel
Loopestafette voor watersporters (KRSG)

JEUGDROEIEN
ste

1 Jeugdstage 2-3 november - georganiseerd door de Koninklijke Belgische Roeibond
Om wat meer aandacht op de jeugd te vestigen, heeft de Koninklijke Belgische Roeibond beslist om een jeugdstage te
organiseren voor jongeren van 12-14 jaar in het weekend van 2 & 3 november. Zo maar even 35 jongeren van VRL en
LFA kwamen naar de stage. Na een stevige opwarming ging de vloot ’s morgens op het water; ze werden gevolgd
door trainers van de verschillende clubs. Het was meteen ook een eerste kennismaking tussen de nieuwe nationale
coach Dominique Basset en onze jeugd. Er werden plannen gemaakt voor de toekomst om aan talentendetectie te
doen. Zaterdagnamiddag werd er een tweede keer goed getraind. ’s Avonds gaf een diëtiste een uiteenzetting
betreffende de voeding vóór, tijdens en na de competitie / training. Achteraf werd deze presentatie naar de ouders
doorgemaild. Na de film La Régate ging iedereen naar bed, de meeste roeiers waren al behoorlijk moe!
Zondagochtend was er nog één training en tijdens de middaglunch had iedereen de gelegenheid om vragen te stellen
aan Hannes Obreno, onze zilveren medaillist op het WK-23 te Linz. Iedereen ging moe maar voldaan naar huis met
opnieuw wat extra roei-ervaring op zak. Aan elke deelnemer wordt er de komende dagen nog een verrassing bezorgd.
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OPLEIDINGEN EN BIJSCHOLINGEN
Toelichting bij het digitaal platform
De Vlaamse Roeiliga organiseert op woensdagavond 11 december om 19u een toelichting bij het competitie-platform.
We verwachten alle organisatoren van competities. Indien je nog niet ingeschreven bent, gelieve een mailtje te sturen
naar celine.pieters@vlaamse-roeiliga.be.
Interpretatie van de inspanningstesten
Op woensdagavond 18 december organiseren we om 19u30 in het Huis van de Sport te Gent een infoavond over de
inspanningstesten. Jan Boone zal toelichten hoe jullie de inspanningstest van jullie roeiers kunnen interpreteren. Als
jullie hierover vragen hebben, kunnen jullie die op dat moment ook stellen aan Jan. Gelieve in te schrijven voor 11/12
via celine.pieters@vlaamse-roeiliga.be
Algemeen gedeelte instructeur B en trainer B 2014
Het geslaagd zijn voor de basismodule ‘Algemeen Gedeelte’ (module 1) is een toelatingsvoorwaarde om de
roeispecifieke modules van de opleiding te mogen starten. Schrijf dan ook tijdig in voor het ‘Algemeen Gedeelte’.
Hieronder volgt een overzicht van de mogelijke data en locaties waarop je deze cursussen kan volgen:
Cursus
Algemeen gedeelte instructeur B
Algemeen gedeelte trainer B
Algemeen gedeelte instructeur B
Algemeen gedeelte trainer B
ZELFSTUDIE Algemeen gedeelte instructeur B
ZELFSTUDIE Algemeen gedeelte trainer B
Algemeen gedeelte instructeur B
Algemeen gedeelte trainer B
Algemeen gedeelte instructeur B
Algemeen gedeelte trainer B
ZELFSTUDIE Algemeen gedeelte instructeur B
ZELFSTUDIE Algemeen gedeelte trainer B

Locatie
Genk
Genk
Gent
Gent
Gent
Gent
Kortrijk
Kortrijk
Berchem
Berchem
Willebroek
Willebroek

Startdatum
21/01/2014
21/01/2014
21/01/2014
21/01/2014
24/01/2014
31/01/2014
25/01/2014
25/01/2014
25/01/2014
25/01/2014
14/05/2014
21/05/2014

Einddatum
27/03/2014
24/04/2014
27/03/2014
24/04/2014
24/01/2014
31/01/2014
29/03/2014
26/04/2014
29/03/2014
26/04/2014
14/05/2014
21/05/2014

Uren
22.5
22.5
22.5
22.5

Einddatum
10/05/2014
24/01/2014
14/05/2014
18/09/2014

Uren
35

22.5
22.5
22.5
22.5

Prijs
60€
60€
60€
60€
40€
40€
60€
60€
60€
60€
40€
40€

Overzicht algemeen gedeelte trainer A
Cursus
Algemeen gedeelte trainer A – deel 1
ZELFSTUDIE Algemeen gedeelte trainer A
ZELFSTUDIE Algemeen gedeelte trainer A
ZELFSTUDIE Algemeen gedeelte trainer A

Locatie
Gent
Gent
Willebroek
Brussel

Startdatum
25/01/2014
24/01/2014
14/05/2014
18/09/2014

Prijs
100€
70€
70€
70€

RECREATIE
Roeiers op bezoek
Het project Roeiers op Bezoek is een aanvulling van het aanbod voor de recreatieve roeier in Vlaanderen. Het geeft
hen de mogelijkheid om te roeien waar ze willen en wanneer ze willen. Het secretariaat van de Vlaamse Roeiliga
regelt voor hen de mogelijkheid en het materiaal om bij een andere club in Vlaanderen op bezoek te komen en te
roeien. Alleen of in groep, tijdens de week of in het weekend. Vooraf gevraagd worden de mogelijkheden
bekeken. Men vult de overeenkomst in, gaat akkoord met de waarborg voor het gebruik van het materiaal en men kan
aan de slag. De affiche van het project ‘Roeiers op Bezoek’ kan je in bijlage bij deze nieuwsbrief terugvinden.
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PROMOTIE VAN DE ROEISPORT
Ergometerproject
Het eerste semester van het schooljaar 2013-2014 en bijgevolg ook het eerste semester van ons ergometerproject
zitten er bijna op. Het project was een schot in de roos met deelname van scholen in Oostende, Evergem, Mechelen
en Eeklo. Het tweede semester is ook bijna volzet, er zijn nog 2 periodes vrij. Clubs kunnen in samenspraak met
scholen nog een periode reserveren in mei en juni om ergometers te huren ter aanvulling van de lessen Lichamelijke
Opvoeding. De periodes die nog beschikbaar zijn: 12/05/2014 – 30/05/2014 en 2/06/2014 – 20/06/2014. Informatie
en reservaties bij brand.breyne@vlaamse-roeiliga.be.
Extrasport.be
De Vlaamse Roeiliga heeft een samenwerkingsakkoord afgesloten met de sport-nieuwswebsite www.extrasport.be.
Deze website zal geregeld nieuwsfeiten en verhalen publiceren vanuit het roeien. Hou de website dus in het oog.

ALLERLEI
Algemene Vergadering Vlaamse Roeiliga – sportief luik
De Vlaamse Roeiliga hield haar jaarlijkse Algemene Vergadering – sportief luik op maandagavond 2 december in het
Huis van de Sport te Gent. De jaarlijkse actieplannen 2014 en bijhorende begroting voor topsport – competitie –
recreatie – kaderopleiding & bijscholing – ondersteunen van de roeiclubs & informatieplicht – promotie – jeugdsport –
prioriteitenbeleid en Ethisch Verantwoord Sporten werden voorgesteld door de medewerkers van de VRL. De
begroting 2014 werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering. De aanwezige clubafgevaardigden mochten tevens
hun voorkeur geven voor een nieuw logo voor de Vlaamse Roeiliga. Begin 2014 zal het nieuwe logo voorgesteld
worden. Hieronder geven we jullie alvast de keuzemogelijkheden mee.

Nieuwsflash: Regering keurt verhoging btw-drempel tot 15.000 euro goed
Nadat de Verenigde Verenigingen (waaronder ook de Vlaamse Sportfederatie vzw en het Dynamo Project) vorige
week in een open brief aan de regering vroeg om haar beloftes na te komen, lijkt er dan toch eindelijk beweging in
het btw-dossier te zitten. De regering keurde vrijdag namelijk het voorstel goed om de btw- grens voor kleine
ondernemers op te trekken naar 15.000 euro. In januari 2013 machtigde de EU België om de btw-drempel op te
trekken tot 25.000 euro. De oorspronkelijke belofte om de grens op te trekken tot 25.000 euro werd dus niet
waargemaakt, maar volgens sommige bronnen zou dat in de toekomst nog een mogelijkheid kunnen zijn. In elk geval
zal binnenkort een verhoogde grens van 15.000 euro van toepassing zijn, wat de sportclubs (en andere verenigingen)
iets meer ademruimte geeft om aan de btw-verplichtingen te ontsnappen. Wanneer de regel van kracht wordt, is nog
niet bepaald. Hierover hopen we ook snel uitsluitsel te kunnen geven.
Sluiting secretariaat
Het secretariaat van de Vlaamse Roeiliga is gesloten van zaterdag 21 december tot
maandag 6 januari. Er zal geen nieuwsbrief voor de maand december opgemaakt
worden. Wij wensen iedereen prettige feestdagen toe!
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