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COMPETITIE
Kalender 12/15
•

04/12/2015
VRL Roeiawards

•

05/12/2015
Bijscholing hulpverlener
(Hazewinkel)

OBIC, 21 november
Op zaterdag 21/11/2015 vond
in de Expohal te Deurne de
OBIC plaats. De roeiers werden
luidkeels aangemoedigd en
gaven er het beste van zichzelf.

De nieuwe Belgische kampioenen indoor roeien zijn:

Er werden 2 nieuwe Belgische
records geroeid:

JW: Rachel Willaumez (UNB)
7.18.10

JM: Bert Verkest (KRB) 6.11.40
nieuw Belgisch record

LW: Eveline Peleman (KRSG)
7.14.20

Mu23: Pierre De Loof (KRB)
6.05.80 nieuw Belgisch record

Wu23: Amber Van Lint (KRSG)
7.44.80

De
resultaten
kunnen
teruggevonden worden op
www.vlaamse-roeiliga.be.

•

06/12/2015
Tête de Rivière
(SNUB)

•

27/12/2015
Loopestafette
(KRSG)

Foto Isabelle Blauwet

11/01/2016
Raad van Bestuur
VRL

VRL Lange Afstand, 15 november

•

•

01/02/2016
Workshop ‘Polar
hartslagmeter’

LM: Tim Brys (KRCG) 6.16.90

De Vlaamse Roeiliga
organiseerde op zondag 15
november de langeafstandswedstrijd in Seneffe. Alle roeiers
die een plaats in het nationaal
team ambiëren volgend seizoen, kwamen in skiff aan de
start. Vanwege de weersom-

standigheden werd de afstand
ingekort van 6 km naar 5,4 km.
Bij de heren won Tim Brys
(KRCG), gevolgd door Aurélien
Goubau (UNB). Marlon Colpaert
(KRNSO) won bij de junior heren, Brent De Bleser (TRT) werd
tweede.

Eveline Peleman (KRSG) won
bij de dames, gevolgd door
Annick De Decker (GRS). Axelle
Boels (KRSG) veroverde de
eerste plaats bij de junior dames, Rachel Willaumez (UNB)
de tweede.

Silver Skiff Race Turijn, 7-8 november
Eveline Peleman werd zoals
vorig jaar uitgenodigd door
sponsor Filippi om deel te
nemen aan de Silver Skiff Race
te Turijn tijdens het weekend
van 7-8 november.
“De wedstrijd verliep heel goed
onder een aangenaam zonnetje.
De laatste 2 km (11 km totaal)
waren er wel net een beetje te
veel aan. Uiteindelijk finish ik

hier in een sterk internationaal
veld op een 3de totaal plaats en
1ste bij de U23. Het gevoel en
de conditie in vergelijking met
The Head of The Charles is al
een pak beter. Een zeer tof
weekend met zeer aangenaam
gezelschap van de Sinkovic
broers, Mahe Drysdale, Pedro
Fraga, Caroline Bouw (winnares
en 3de op het WK 2015),...”
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KRNSO Ergorun, 20 december
KRNSO nodigt u uit om op zondag 20 december deel te nemen aan hun eerste Ergorun! Elk
team moet proberen zoveel mogelijk ergometer en loop kilometers te verzamelen in 20 minuten. Het winnende team belonen ze alvast met 2 concept2 boordriemen. Ook de verliezers zullen een mooie prijs ontvangen.
Locatie: KRNSO, Prins Albertlaan 104, Oostende
Categorie: open klasse; elke ploeg bestaat uit 3 personen waarvan minimum 1 dame
Startnummers: kunnen worden afgehaald vanaf 10u30
Start: de 1ste reeks start stipt om 11u30
Hoofdprijs: 2 Concept2 boordriemen geschonken door Rowing Service
Spelregels: het wedstrijd reglement vindt u op de VRL website.
Inschrijven: inschrijven kan via krnso.ergorun@hotmail.com

Transferperiode 2015
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.
ber Je kunt de reglementering hieromtrent nalezen in de Roeicodex op onze website.

RECREATIE
Vergadering Rowing for All
Op 18/11 vond een nieuwe vergadering Rowing for all plaats. Hierin werden de data vastgelegd
voor de verschillende evenementen voor volgend jaar:

•
•
•
•

studenten ergometerkampioenschappen op het GVSK op 7/03/2016
International Student Regatta op 21/04/2016
toertocht VRL op 5/06/2016
Recreatieve regatta op 20/08/2016

OPLEIDING EN BIJSCHOLING
Start initiatorcursus
In Hasselt is op 14/11 de initiatorcursus gestart. Het is de eerste maal dat de cursus doorgaat
in Limburg, en dit speciaal om tegemoet te komen aan de vraag van de nieuwe studentenclubs
van Hasselt. Hier is enorm veel roei-enthousiasme, en dit wensen we door de initiatorcursus te
stimuleren en ondersteunen. We bedanken de verschillende lesgevers om hun tijd en moeite te
steken in de toekomst van het Limburgse roeien.

VTS Plus kalender
02/12/2015

I-training: trainen en coachen met een tablet

Turnhout

07/12/2015

‘Feedback’ of ‘Feed-forward’: oplossingsgericht coachen

Brugge

Algemeen gedeelte Trainer B
In oktober 2016 organiseert de Vlaamse Roeiliga het sportspecifieke gedeelte van de cursus
trainer B roeien in Gent. Coaches die hier willen aan deelnemen, moeten eerst geslaagd zijn
voor het algemeen gedeelte instructeur B en trainer B, dat door de Vlaamse Trainersschool georganiseerd wordt. Je kan de verschillende data en locaties terugvinden via deze link.
Pagina 2
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OPLEIDING EN BIJSCHOLING
Workshop ‘optimaal gebruik van je Polar hartslagmeter’
1 februari 2016
Op maandagavond 1 februari
organiseert de Vlaamse
Roeiliga een workshop
‘optimaal gebruik van je Polar
hartslagmeter’ voor roeiers en
hun coaches. Een medewerker van Polar zal heel praktijkgericht toelichten wat je
allemaal met je Polar kan

doen, welke gegevens je er
allemaal kan uithalen, hoe je
jouw planning en training zo
optimaal mogelijk kunt voorbereiden, hoe je alles kan
analyseren en hoe de coach
deze informatie ook kan
ontvangen. De workshop start
om 19u30 en vindt plaats in

het Huis van de Sport te Gent.
Inschrijven
kan
tot
in25/01/2016
op
fo@vlaamse-roeiliga.be. Mocht
je reeds vragen hebben, kan
je die op voorhand doormailen.

CLUBNIEUWS
Het Sportkookboek
Geniet dankzij de Vlaamse Roeiliga en Uitgeverij Lannoo van GRATIS verzending bij aankoop van
‘Het Sportkookboek' via www.lannooshop.be/roeiliga. De actie is enkel geldig via deze
specifieke url van LannooShop tot en met 31/1/2016, zolang de voorraad strekt. De korting
wordt automatisch toegekend zodra u een exemplaar aan uw winkelmandje toevoegt .

Lancering nieuwe website ICES
Om de sportsector nog beter
te informeren en ondersteunen
omtrent
ethisch
sporten, lanceert het Internationaal Centrum Ethiek in
de Sport (ICES) een gloedgloednieuwe website.
website
Wil je thematisch werken?
werken
Dan vind je er achtergrondinformatie, goede voorbeelden
en
hapklare
instrumenten rond thema's

als fair play, pesten, gendergelijkheid,
interculturaliteit,
respect, solidariteit ...
Wil je het structureel aanaanpakken?
pakken Raadpleeg dan het
nieuwe 8-stappenplan op weg
naar een volwaardig ethisch
sportklimaat. Per stap krijg je
een bondige uitleg en inspirerende voorbeelden van sportclubs, sportfederaties en sportdiensten.

Praktische werkdocumenten
bieden je een leidraad om
concreet aan de slag te gaan!
Nieuwsgierig? Bezoek de
nieuwe website, neem deel
aan de wedstrijd en maak
kans op een bon van
Decathlon!
www.ethischsporten.be

Nieuwe website: Vlaanderen vrijwilligt
Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk lanceerde de website www.vlaanderenvrijwilligt.be.
Alle relevante info over vrijwilligerswerk – ook over de vrijwilligerswetgeving – vind je daar vanaf
nu terug. De inhoud van de website vrijwilligersweb.be, vrijwilligerswetgeving.be en succesvolvrijwilligen.be werd herwerkt en geïntegreerd in www.vlaanderenvrijwilligt.be. Een nieuw logo en
nieuwe huisstijl werd ontwikkeld om moderner, frisser en sterker te ogen.
Tegelijk werden twee campagnewebsites gelanceerd waar iedereen promomateriaal en
ins pi rat i e kan vin den voor de In ter nat i on ale Dag V ri jw i ll ig er sw erk
(www.internationaledagvrijwillgerswerk.be) en de Week van de Vrijwilliger
(www.vrijwilligersweek.be) .
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CLUBNIEUWS
Een vrijwilligersvriendelijke sportclub
Tijden veranderen: mensen
willen zich nog steeds vrijwillig
inzetten binnen sportclubs,
maar ze doen dat op een
andere manier dan pakweg
twintig jaar geleden. Om
voldoende
vrijwilligers
te
vinden én te behouden binnen
een sportclub heb je een duurzaam vrijwilligersbeleid nodig.
Het Dynamo Project biedt je
sportclub een uitgelezen kans

om hier rond aan de slag te
gaan met het traject "Een
vrij-willigersvriendelijke
sportclub anno 2016". Nog 20 sportclubs kunnen instappen in het
project.
Tijdens de begeleidingstrajecten
leren de deelnemers hoe ze hun
sportclub door de bril van de
vrijwilliger kunnen bekijken en
worden ze getraind in algemene
principes om met hedendaagse

vrijwilligers te werken. Het
traject is een unieke kans om
sportclubs te inspireren! De
theoretische
omkadering
wordt door middel van een
zesstappenplan onmiddellijk
in de praktijk gebracht.

In de kijker

Hannes Obreno heeft van 8 tot 18 november samen met
Team Belgium hard getraind op de BOIC atletenstage in
Lanzarote. Op deze foto zie je Hannes meetrainen met de
triatlon-dames en hun trainers.

Wist je dat?
... er 4 vrouwen, genaamd, ‘The Coxless Crew’ een record trachten te breken door in 3 etappes van San Francisco naar Cairns
(Australië) te roeien in een roze roeiboot, genaamd Doris. In het totaal zullen de vrouwen ongeveer 13.600 km geroeid hebben. Lees er
alles over in dit artikel: klik hier.
... de Vlaamse Roeiliga start met een rubriek 'zoek en vind' op de website. Heb je als club iets aan te bieden of ben je op zoek naar
iets laat het ons weten. Wij plaatsen het dan op onze website.
... het secretariaat van de Vlaamse Roeiliga gesloten is van zaterdag 19 december tot maandag 4 januari.
januari In de maand december zal
er geen nieuwsbrief verstuurd worden. We wensen iedereen prettige feestdagen toe!

Bezoek onze vernieuwde webstek
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

