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COMPETITIE
Langeafstandswedstrijd Vlaamse Roeiliga 26/10
e

Op zaterdag 26 oktober vond de 2 editie van de
langeafstandswedstrijd van de Vlaamse Roeiliga plaats op het
kanaal Zeebrugge-Brugge. In tegenstelling tot vorig jaar waren
de weergoden ons welgezind. Er namen 44 roeiers in 38 boten
deel. In de categorie skiff senioren won Hannes Obreno
overtuigend met een tijd van 18:41,53. Bram Dubois finishte
45 seconden later als tweede. Bij de dames won Marine
Lewuillon met een tijd van 20:41,78. Katia Rottiers eindigde
37 seconden later. De uitslagen kunnen teruggevonden worden op de website.
VRL Jeugdroeihappening - 12 oktober 2013
Op zaterdag 12 oktober was de Vlaamse Roeiliga te gast bij de Gentse R.S. voor de organisatie van haar jaarlijkse
Jeugdroeihappening. Na een hele week regenbuien trotseren, mochten we genieten van een uiterst zonnige middag.
Een 65-tal roeiers en roeisters uit een 5-tal clubs kwamen in actie en maakten er een gezellige, spannende middag
van. Met dank aan de begeleiders die alle roeiers in de juiste ploegen wisten te manoeuvreren. Uiteindelijk werd Karel
De Rammelaere (KRSG) de eindwinnaar en won de Gentse R.S. het clubklassement voor K.R.N.S.O. en K.R. Sport Gent.

Op de Happening werden tevens de prijzen uitgereikt van het Allroundcriterium 2013. Nogmaals proficiat aan de laureaten:
JW12 • 1e: NAGELS Rania (KRNSO) • 2e: JACOBS Marie (GRS) • 3e: BEERLANDT Fleur (KRNSO)
JM12 • 1e: BURGGRAEVE Ward (BTR) • 2e: VANDENBUSSCHE Tristan (BTR) • 3e: BOELS Thomas (KRSG)
JW14 • 1e: COLPAERT Luca (KRNSO) • 2e: SOETAERT Severine (GRS) • 3e: ZENNER Dagmar (KRSG) & VERHEYE Megan (BTR)
JM14 • 1e: COLPAERT Marlon (KRNSO) • 2e: BEERLANDT Liam (KRNSO) • 3e: RYCKIER Sen (KRNSO)
Clubklassement • JW12 - JW14 - JM14: KRNSO • JM12: BTR
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Red Bull X-Row

“Het heeft iets onwezenlijks om plots onderweg te zijn naar een evenement waar je een volledig jaar naar hebt
uitgekeken, maar toch was het op vrijdag 4 oktober zover. Na maanden plannen, sponsors zoeken, duizend-en-één
dingen regelen, zat het VSR toch maar mooi in twee busjes op weg naar Zwitserland, waar we ons de volgende dag als
eerste Belgische ploeg gingen wagen aan de beruchte Red Bull Xrow…” Je kan het volledige verslag nalezen op
www.vlaamse-roeiliga.be.
Bekers van België
De definitieve stand van de Bekers van België kan teruggevonden worden op onze website: http://www.vlaamseroeiliga.be/node/1799.
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€.

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 NOVEMBER
02-03/11/2013
04/11/2013
07-10/11/2013
09/11/2013
10/11/2013
16/11/2013
17/11/2013
23/11/2013
30/11/2013
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Jeugdstageweekend Koninklijke Belgische Roeibond – Hazewinkel
Raad van Bestuur Vlaamse Roeiliga
FISA World Coaches Conference Tallinn
Opleiding EHBO – Hazewinkel
Plassendale Cup
OBIC
Journée nationale du huit à Gravelines
Opleiding EHBO – Hazewinkel
Opleiding EHBO – Gent
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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.
Noteer de datum alvast in je agenda.
Bijscholing verzekeringen
Op woensdag 23 oktober organiseerde de VRL een bijscholing over verzekeringen. Bart Hannes van Ethias gaf die
avond toelichting over onder andere de sportongevallenverzekering voor leden (A- en B-licenties), de
vrijwilligersverzekering (C-licenties), verzekering bestuurdersaansprakelijkheid, botenverzekering en nog zo veel
meer. De opkomst van 17 deelnemers liet al uitschijnen dat het item verzekeringen niet onbelangrijk is binnen de
roeiwereld. Er werden gretig notities genomen en heel wat vragen werden afgevuurd. Binnenkort zullen alle clubs de
nodige info die op deze avond werd verstrekt via een powerpoint doorgestuurd krijgen.

PROMOTIE VAN DE ROEISPORT
ARV gaat naakt!
Deze zomer gingen de Antwerpse roeiers uit de kleren! Uiteraard zijn ze niet gewoon in hun adamskostuum over
Hazewinkel beginnen rennen. De rood-witten stelden in samenwerking met student fotografie Jeroen Leurs een
prachtige naaktkalender samen. Hiermee trachten ze niet enkel de roeisport wat bekender maken, maar ook wat
extra investeringsmiddelen te verzamelen. Benieuwd naar het resultaat? De kalenders zijn te koop bij de ARV-leden
en uiteraard op de OBIC voor 20 euro.

TOERTOCHTEN
Toertocht Vlaamse Roeiliga
Op zaterdag 12 oktober organiseerde de Vlaamse Roeiliga
haar jaarlijkse toertocht. We hadden alvast de weergoden
aan onze kant. Het was een mooie herfstdag en het
zonnetje kwam de 50 deelnemers aan de toertocht
geregeld goedendag zeggen. De 12 boten van 9
verschillende clubs voeren van Bree naar de sluis in
Neerharen op de Zuid-Willemsvaart. ’s Middags werd
gegeten in Neeroeteren en ’s avonds werd er gezellig
afgesloten in restaurant In De Oude God in Rekem. De
reacties waren positief en hopelijk zien we elkaar volgend jaar opnieuw terug! Een uitvoerig verslag en foto-overzicht
van de tocht vind je terug op de website en de Facebookpagina van de VRL.
Bernkastel Regatta
De vereniging The Oar behaalde enige puike resultaten op de Bernkastel
regatta in Duitsland. Daar werd deelgenomen met vooral masters en een
aantal beginnende juniores. Alles werd geroeid in C-boten. De masters C 8
werd tweede in hun reeks, en versloeg daarbij alle club achten maar moest
het uiteindelijk afleggen tegen een regionale combinatie acht. Er werden ook
enkele eerste plaatsen geroeid in C4 koppel en C4 punt. Een junior van The
Oar liet zich opmerken toen hij werd opgepikt om deel te nemen in een
plaatselijke boot.
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VARIA
BOIC stage Mulhouse
Ward Lauwers (TRT), Niels Van Zandweghe (BTR) en Aurélien
Goubau namen afgelopen week onder begeleiding van Louis
Timmers deel aan de BOIC stage te Mulhouse. De foto’s kan je
raadplegen op onze website en op onze Facebookpagina. De
herfstvakantie was voor het BOIC opnieuw het uitgelezen moment
om de meest talentvolle jongeren uit olympische sporten te
verzamelen in de topsportcentra van Mulhouse en Vittel (Frankrijk).
In Mulhouse ontmoetten 82 atleten uit 10 sporten elkaar
(boogschieten, judo, kajak, karabijnschieten, roeien, tafeltennis, taekwondo, volleybal, wielrennen en worstelen), in
Vittel waren dat 62 atleten uit 5 sporten (atletiek, golf, gymnastiek, triatlon en zwemmen). De dagelijkse trainingen
maken het grootste deel van het programma uit. Een andere grote troef van deze zevendaagse stage zijn de
ontmoetingen met andere sporten via teambuildingactiviteiten.
Van Ramsgate naar Oostende- de reportage
Bekijk de reportage, gemaakt door Tom Deridder, van de grote oversteek op www.c-row.be.
Respect voor materiaal van de Vlaamse Roeiliga
De Vlaamse Roeiliga zou willen vragen aan de clubs om de boten van de Vlaamse Roeiliga die zij ter beschikking
hebben goed te onderhouden. Alvast bedankt hiervoor!
Zoek het postkaartje van Sven van sportenverkeer.be
The OAR heeft de wedstrijd van Sport & Verkeer gewonnen en krijgt
hiervoor een verkeersveiligheidspakket toegestuurd!
Zin om als sportclub meer te doen voor verkeersveiligheid? Je kan een
steentje bijdragen door jullie leden, ouders, supporters, vrijwilligers,
trainers… naar de website van Sport & Verkeer toe te leiden. Hoe kan je dit
concreet aanpakken? Heeft je club een site? Plaats een link naar:
‘www.sportenverkeer.be, dé verkeersgids voor sportclub en sporter!’ op
jullie site. Je kan ook het logo van Sport & Verkeer op jullie website
plaatsen.
Ethisch Verantwoord Sporten – lichamelijke en seksuele integriteit in de sport
Een heleboel kinderen en jongeren beleven elke dag fijne sportmomenten. Dat
gebeurt natuurlijk het liefst op een veilige manier. Een belangrijk aspect daarbij is
de lichamelijke en seksuele integriteit. Om het project nog eens extra in de kijker
te zetten, heeft ICES vzw een aantrekkelijk en kernachtig filmpje gemaakt:
http://www.youtube.com/watch?v=UDh7HneYjFY.
Om dit thema aan te pakken biedt de sportsector enkele instrumenten aan voor
de sportorganisaties. Zo is er een handleiding voor kleinere sportorganisaties
(sportclubs…) en een Vlaggensysteem. Op www.sportmetgrenzen.be vind je alle
informatie en kun je deze instrumenten gratis bestellen of downloaden.

Met steun van:

