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COMPETITIE
OBIC 2014
Op zaterdag 22/11/2014 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 Caitlin Govaert (UNB). De categorie JW16 werd
overtuigend gewonnen door Rachel Willaumez (UNB) met meer dan 18 seconden
voorsprong op Axelle Boels (KRSG). Bij de achttienjarigen won Yanna De Bock (CRB).
Jeanne Ghuysen (UNB), in 2011 wereldkampioen indoor roeien in Boston, won net
zoals vorig jaar de wedstrijd W-23. Bij de lichtgewichten won kersvers
wereldkampioen Eveline Peleman met een nieuwe persoonlijke besttijd: 07.05.1. Annick De Decker was
oppermachtig bij de dames.
Calvin Govaert van RCNSM won zoals verwacht bij de veertienjarigen. In de categorie JM16 was Bert Verkest van KRB
uitstekend in vorm. Hij won van Sander De Witte (KRB) en Brent De Bleser (TRT). Ruben Claeys (KRSG) zette de beste
prestatie neer bij de achttienjarigen. Tom De Borger (TRT) eindigde tweede. De categorie M-23 werd gewonnen door
Pierre De Loof (KRB). Bij de lichte heren won Tim Brys (KRCG), gevolgd door Pierre Boutaine (KRSG). De open
categorie werd gewonnen door Jean-Benoît Valschaerts (RSNB). Hannes Obreno (BTR) werd tweede. De resultaten
kunnen teruggevonden worden op www.vlaamse-roeiliga.be.
Eveline Peleman schittert in Turijn
Als wereldkampioene lichtgewicht was Eveline Peleman uitgenodigd op de befaamde
Silver Skiff 2014 in Turijn. Deze wedstrijd vond plaats op zondag 9 november, met 138
skiffeuses aan de start. Het betreft een chronorace over 11 kilometer.
Eveline was zowel de beste lichtgewicht (meer dan een minuut sneller dan de
tweede) als de beste U23 (46.08.89, meer dan anderhalve minuut sneller dan de
tweede). In de open klasse waren er slechts vier roeisters sneller. Knappe prestatie!
In het totaal waren er 519 deelnemers. Algemeen winnaar werd Martin Sinkovic
(CRO), Msen in 40.35.14!
Europees Kampioenschap ergometerroeien
De Poolse Roeifederatie organiseert op zaterdag 31 januari de
Europese Indoorkampioenschappen 2015 in Szczecin (Polen).
Je kan deelnemen in de categorieën LW, OW, LM, OM telkens
over 2.000m. Inschrijven kan tot 16 januari 2015 op
http://www.ecrowing2015.pl/en
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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.

KALENDER DECEMBER
01/12/2014
06/12/2014
06/12/2014
13/12/2014
14-21/12/2014
20-23/12/2014
28/12/2014
10-11/01/2015
24-25/01/2015
02/02/2015

Raad van Bestuur Vlaamse Roeiliga
Algemene Vergadering Vlaamse Roeiliga + huldiging atleten
e
7 cursusdag initiator roeien (KR Brugge)
Bijscholing ‘hulpverlener’
Buitenlandse stage Sevilla senioren
Kerststage junioren en senioren U23
Loopestafette voor watersporters (KRSG)
Stageweekend nationaal team
Stageweekend nationaal team
Infoavond (sport)voeding bij toproeiers

OPLEIDINGEN EN BIJSCHOLINGEN
Bijscholing hulpverlener, 13 december
Op 13 december (van 14u tot 18u) gaat in het Huis van de Sport in Gent de bijscholing voor de hulpverlener door. De
gediplomeerden van 2013 kunnen door het volgen van de bijscholing hun kennis heropfrissen en hun diploma
opnieuw verlengen. Deelnemers moeten zich melden via brand.breyne@vlaamse-roeiliga.be. In 2015 wordt opnieuw
een gratis en volledige bijscholing georganiseerd in samenwerking met Meducation.
Dag van de Trainer, 13 december
Op 13 december 2014 organiseert de Vlaamse Trainersschool (VTS) de zesde editie van de Dag van
de Trainer. Net als tijdens de vorige edities richt de VTS zich tot alle trainers in Vlaanderen, zowel
gediplomeerde als (nog) niet gediplomeerde trainers! Ze beloven alvast een feesteditie, want de
Vlaamse Trainersschool bestaat dit jaar 20 jaar! Als je ter plaatse wil inschrijven - en indien er nog
voldoende plaatsen beschikbaar zijn - betaal je 35 euro.
Inschrijven kan via http://bloso.eventplus.be.
Infosessie sportvoeding 2/02/2015
Op maandagavond 2 februari organiseert de Vlaamse Roeiliga een infosessie “(sport)voeding voor toproeiers”. De
infosessie start om 19u30 en vindt plaats in de K.R. Brugge (Waggelwater 4 te Brugge). Gino Devriendt (sportdiëtist UZ
Gent) zal heel praktijkgericht toelichten welk soort voeding je wanneer best inneemt als topatleet. Deze sessie is zeer
nuttige materie voor coaches, ouders en uiteraard ook de roeiers zelf. Inschrijven kan tot 26/01/2015 op
info@vlaamse-roeiliga.be. Mocht je reeds vragen hebben, kan je die op voorhand doormailen.
Bijscholing Sport en tewerkstelling, 5 november
De Vlaamse Roeiliga organiseerde op woensdag 5 november 2014 de bijscholing ‘Sport en Tewerkstelling in de
private, niet-commerciële sector’ in samenwerking met VKKF en Vyf. Tijdens deze opleiding kregen we een inzicht van
de verschillende mogelijke vormen van tewerkstelling in de sportsector. Er werdt een duidelijk beeld gegeven van wat
de verschillende stappen zijn bij het zelf tewerkstellen van personeel. Een uiteenzetting zal in onze roeigids te vinden
zijn.
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PRIORITEITENBELEID
Checklist risicoanalyse
In december worden de ingevulde checklists vanuit de clubs terug op het bureau van de Vlaamse Roeiliga verwacht.
Op basis van de risicoanalyse binnen elke club wordt een overzicht gemaakt van de veiligheidssituatie in gans
Vlaanderen. Dit wordt de basis van het veiligheidsbeleid van de komende jaren. Met behulp van professionele
preventieadviseurs zullen de checklists overlopen worden en wordt een prioriteitenlijst opgemaakt. We willen iedere
roeier op zijn verantwoordelijkheid wijzen om niet alleen voor de jongste roeiers, maar voor iedere roeier de sport zo
veilig en aangenaam mogelijk te maken.

CLUBNIEUWS
Wijnverkoop t.v.v. vzw C-row i.s.m. Zuid-Afrika wijnspecialist Rouseu
Kom wijn proeven op zondag 7 december 2014! 14 excellente wijnen staan klaar tussen 14u30 en 18u in de kantine
van de KRSG, Kanodreef 1, 9000 Gent. Inkom: 4 euro per persoon.
Je kan een bestelformulier downloaden op www.c-row.be als je niet op de proeverij aanwezig kan zijn of eenvoudig je
bestelling doormailen naar info@c-row.be.

ALLERLEI
Nieuwe website Tebo Rowing
Ontdek de nieuwe website van Tebo Rowing en doe inspiratie op voor ROEIPAKJES - ROEISHIRTS - SHORTS EN LANGE
BROEKEN - ROEIJACKETS - TURTLES (BODYWARMERS) - TOPJES - ACCESSOIRES. Surf snel naar www.teborowing.com!
e

2 KBR Jeugdstage, 18 en 19 oktober
Dat weekend was het opnieuw een leuke bijeenkomst voor de jeugd
13-14 jarigen. Zo maar liefst 31 deelnemers waren er van BTR,
KRNSO, KRSG, KRCG, KRB, ARV, RARC-KAWV en The OAR.
Het werd een heel toffe stage met in totaal 3 goede trainingen, er
werd telkens gemengd geroeid in dubbels, vierkoppels en een acht. ’s
Avonds werden er in het kort voedingstips gegeven en was er een
half uurtje een vragenronde, nadien maakten wij ons klaar voor een
fakkeltocht
rond
de
baan
van
Hazewinkel!
De bedoeling van deze stage is vooral om elkaar beter te leren
kennen, het is leuk wanneer je een paar jaren nadien, geselecteerd wordt voor de nationale ploeg en je elkaar
opnieuw zou tegenkomen in de boot. Op die manier kan je dan nog eens herinneringen naar boven halen van de
de
jeugdstage. Op naar de 3 Jeugdstage op 17 en 18 oktober 2015!!
Omega Pharma Run, Ronny De Cocker duwt rolstoel tijdens halve marathon
Vorig weekend vond in Nazareth de vijfde editie van de Omega Pharma Run plaats.
Een massaloop waar iedereen welkom is. De opbrengst gaat naar goede doelen. Aan
de jubileumeditie hebben gisteren meer dan 3000 lopers deelgenomen. Marc
Coucke, de CEO van Omega Pharma, heeft 5 jaar geleden de uitdaging aangegaan
om een halve marathon te lopen. Toen heeft hij de Omega Pharma Run in het leven
geroepen. De deelnemers hebben de keuze tussen verschillende afstanden.
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Een dergelijk massa-event kan alleen georganiseerd worden met de steun van heel wat vrijwilligers. De lopers die
deelnemen aan de Omega Pharma Run hebben zich goed voorbereid. Ronny De Cocker loopt de halve marathon
terwijl hij de rolstoel van Antonio Ventriglia voortduwt. Ronny, voorzitter van VVR, doet dit voor het goede doel: de
vzw NEMA, een zelfhulpgroep die zich sinds 1987 inzet voor mensen met een neuromusculaire aandoening.
Ronny gaat ook deelnemen aan de Marathon van de woestijn in april 2015.
Team Belgium
Op 12 november, tijdens de atletenstage in Lanzarote, lanceerde het BOIC zijn
nieuwe website. Deze website toont de inspanningen die Team Belgium dag na dag
levert om te presteren op de Olympische Spelen van Rio in 2016. Team Belgium, dat
zijn natuurlijk in de eerste plaats de atleten. Maar ook de sportfederatie, de
coaches, familie, fans en sponsors zijn een onmisbare schakel op de ‘Road to Rio’.
Hoe het verhaal van Team Belgium onderweg naar Rio er zal uitzien, bepalen niet
wijzelf, maar u! Aan de hand van publieke berichten op Facebook, Twitter en
Instagram van atleten, federaties en liga’s, partners … kan iedereen de weg naar Rio
2016
op
de
voet
volgen.
www.teambelgium.be.

Sluiting secretariaat
Het secretariaat van de Vlaamse Roeiliga is gesloten van zaterdag 20 december
tot maandag 5 januari. In de maand december zal er geen nieuwsbrief verstuurd
worden. We wensen iedereen prettige feestdagen toe!

WIST JE DAT…
… Patrick Rombaut (voorzitter KRSG) opgenomen werd als lid van het Executive Committee van de FISA? Dat is het
hoogste orgaan van de Internationale Roeibond, dat slechts 7 leden telt! Het is meer dan 50 jaar geleden dat een Belg
nog een dergelijke hoge functie had (bondsvoorzitter Jacques Spreux was in de jaren 1950 ondervoorzitter). Proficiat!
… Eveline Peleman nipt verslaan werd door Emma Twigg (Nieuw-Zeeland) als “roeister van het jaar 2014” door de
FISA?
e

… Diezelfde Eveline Peleman met 1.714 stemmen 5 werd bij de Sporza-stemming voor “Sportvrouw van het Jaar
2014”? Ze was één van de 17 genomineerden.
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