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Nieuwsbrief Vlaamse Roeiliga 

Oktober 2014 

COMPETITIE 

 

Langeafstandswedstrijd Vlaamse Roeiliga, 25 oktober        

 

Op zaterdag 25 oktober vond de 3e editie van de 

langeafstandswedstrijd van de Vlaamse Roeiliga plaats op het 

kanaal Zeebrugge-Brugge. Er werd een wedstrijd geroeid in 

droog weer met een zwakke wind. Er namen in totaal 78 

roeiers in 74 boten deel.  

In de categorie skiff senioren won Hannes Obreno (BTR) met een tijd van 16:58.30. Gilles Poysat (RCAE Liège) finishte 

op 17.37.01 als tweede. Bij de dames won Eveline Peleman (KRSG) met een tijd van 18:54.09. Marine Lewuillon kwam 

als tweede over de meet met een tijd van 19.12.46. 

Bij de JM 1x werd Ruben Claeys (KRSG) de overwinnaar en bij de JW1x kwam Olivia Gheysen (BTR) als eerste over de 

meet. De uitslagen kunnen teruggevonden worden op de website. 

VRL Jeugdroeihappening, 11 oktober          

 

Op zaterdag 11 oktober was de Vlaamse Roeiliga te gast bij KR Sport 

Gent voor de organisatie van haar jaarlijkse Jeugdroeihappening. 

Na een hele week behoorlijk weer, dreigde de regen net vandaag 

roet in het eten te gooien. Maar niets was minder waar, tegen 13u30 

hield de regen het voor bekeken. Een 74-tal roeiers en roeisters uit 

een 8-tal clubs mochten uiteindelijk onder een stralend zonnetje het 

einde van hun roeiseizoen vieren. Met dank aan de begeleiders die 

alle roeiers in de juiste ploegen wisten te manoeuvreren. Uiteindelijk 

werd Stan Marckx (TRT) de eindwinnaar en won TRT Hazewinkel nipt 

het clubklassement voor KR Sport Gent en KRNSO. 

(Verslag Annemarie De Wispelaere) 
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Op de Happening werden tevens de prijzen uitgereikt van het Allroundcriterium 2014. Nogmaals proficiat aan de 

laureaten: 

JW12 • 1e: NAGELS Rania (KRNSO) • 2e: BEERLANDT Fleur (KRNSO) • 

3e: DEWEERT Cara (GRS)  

JM12 • 1e: KOURTESIS Ilias-Parys (BTR) • 2e: MARCKX Stan (TRT) • 

3e: WIELFAERT Thomas (KRB)  

JW14 • 1e: DUMONT Laïs (GRS) • 2e: ZENNER Dagmar (KRSG) • 3e: 

VAN AMERSFOORTH Emma (KRSG)  

JM14 • 1e: ZENNER Arne (KRSG) • 2e: VANDENBUSSCHE Tristan (BTR) 

• 3e: CATTRYSSE Wout (KRNSO)  

Clubklassement • JW12 - JM14: KRNSO • JM12: BTR • JW12: KRSG 

ALMA Rowing Race, 26 oktober           

 

Het was een mooie dag voor de 5e editie van de ALMA ROWING RACE. Er stonden 2 wedstrijden op het programma. 

In de 8+Mixed wonnen de Duitsers van Aachen de wedstrijd. Zij waren superieur, een goede fysieke conditie en een 

goede techniek bezorgden hun de overwinning in 18'16. Luik werd tweede in 20'27 en Hasselt, één van onze nieuwe 

studentenroeiclubs, sloot het rijtje af met 21'01. 

In de categorie 8+Men won Gent (VSR) de wedstrijd, een boot die bestaat uit enkele roeiers die de laatste 

jaren Belgisch kampioen geworden zijn, in 16'39. Luik, met de beste roeiers uit UNL en RCAE, werd 2e in 16'42. 

Aachen, dat vorig jaar eerste werd, werd dit jaar derde in een tijd van 16'50. En Hasselt met zeer krachtige roeiers, 

doch met een techniek die nog kan geperfectioneerd worden werd 4e in 17'18. 

Iedereen vond het een aangename wedstrijd, dankzij de spanning en de aanmoedigende toeschouwers vanop de 

bruggen. De Gentse roeiers zeiden achteraf dat ze al hun reserves hadden moeten aanspreken om hun leiderspositie 

te behouden. 

Resultaten 2014            

Op onze website kan u de eindstanden raadplegen van het Allroundcriterium en de Bekers van België. 

Link naar eindstand allroundcriterium 2014: http://www.vlaamse-roeiliga.be/node/2051 

Link naar definitieve stand Bekers van België 2014: http://www.vlaamse-roeiliga.be/node/2059 

Transferregeling 2014            

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 kunt de reglementering hieromtrent 

nalezen in de Roeicodex: http://www.vlaamse-roeiliga.be/node/1715. 
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KALENDER OKTOBER  

05/11/2014   Bijscholing tewerkstelling (HvdS, Gent)  

06-09/11/2014   FISA World Coaches Conference Rio de Janeiro 

15-16/11/2014   Tweede stageweekend Nationaal Team (Hazewinkel) 

17/11/2014   Bijeenkomst clubs i.v.m. I-Row  

22/11/2014   OBIC (ARV) 

29-30/11/2014   Derde stageweekend Nationaal Team (Hazewinkel) 

30/11/2014   Tête de Rivière (SNUB) 

1/12/2014   Raad van Bestuur VRL 

6/12/2014   Algemene vergadering VRL   

 

RECREATIE 

 

VRL Recreantendag                     

 

Op zaterdag 11 oktober was het verzamelen geblazen in Hazewinkel 

voor de eerste recreantendag van de Vlaamse Roeiliga. Er vonden 

verschillende activiteiten voor de recreatieve roeier in Vlaanderen 

plaats. Op de agenda stonden techniektrainingen in voor- en 

namiddag. Daarna volgde een bijscholing over het recreatief roeien in 

Nederland en Vlaanderen en we sloten af met een lekkere BBQ. 19 

roeiers uit gans Vlaanderen waren de eersten om de recreantendag 

af te trappen. We mochten zelfs een Hasseltse delegatie ontvangen, 

een primeur voor de nieuwe studentenclubs uit Limburg.  

Ondanks de hevige regen en een spijtig ongeval werd er toch deftig geroeid op de vijver. De vier lesgevers hadden hun 

handen vol en trachtten iedereen de nodige persoonlijke feedback te geven. In de namiddag werd de 8+ boot op het 

water gelaten, maar ook verschillende eerste skiffervaringen werden opgedaan.  

Studentenroeien Gent                     

 

Op 30 september boden zich tientallen studenten aan bij de VVR om 

in te schrijven voor een eerste academiejaar van het studentenroeien 

in Gent. Een akkoord is gemaakt tussen de Associatie Universiteit 

Gent, de VVR en de Vlaamse Roeiliga om alle studenten van de 

associatie die zich aanbieden te leren roeien. Zo werden de 

verschillende onderwijsinstellingen van de associatie lid bij de 

Vlaamse Roeiliga.  

De maximale capaciteit voor het aantal studenten binnen de VVR 

werd snel bereikt. Zo zijn er zowel op dinsdag als op donderdag 15 

studenten die leren roeien en er werd zelfs direct een reservelijst 

aangelegd. We kunnen gerust spreken van een groot succes! En de groeimarge is nog enorm in Gent; zowel qua 

studenten als qua clubs die hen opvangen.  

Zowel de nieuwe studentenroeiers in Gent als de studenten die in de nieuwe Hasseltse studentenclubs roeien, trainen 

naar een eerste Studentenregatta in Gent op het einde van het academiejaar 2014 – 2015. 
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OPLEIDINGEN EN BIJSCHOLINGEN  

 

Workshop ActionType® in sport en specifiek in roeien 10/10       

 

Op vrijdagavond 10 oktober vond in Hazewinkel de topsportclinic 

Action Types plaats. De uiteenzetting werd gegeven door Jan Diederik 

Van den Berg, onze Nederlandse docent in de trainer B cursus. Er 

waren 15 aanwezigen die aandachtig luisterden naar Jan Diederik zijn 

uiteenzetting. Action Type is eigenlijk een heel praktisch middel om 

te coachen. Het idee achter Action Types is dat elke persoon 

verschillend is en op een andere manier moet benaderd worden 

(maatwerk). Action Types gaat over mentale en motorische 

voorkeuren. Het is vergelijkbaar met MBTI (= een systematiek om de 

verschillen in persoonlijkheid van mensen te classificeren), maar bij 

Action Type komt er nog een heel deel motoriek bij. Op het einde van 

de uiteenzetting moesten de cursisten elk afzonderlijk enkele oefeningen uitvoeren zodat de anderen konden bepalen 

welke voorkeurmotoriek elke cursist heeft. Het volledige verslag + de presentatie van de uiteenzetting kan je 

terugvinden op onze website. 

Verslag Recreatieve bijscholing 11/10          

 

In de bijscholing, het 2e onderdeel van de Recreantendag van de VRL, werd het recreatief aanbod van Nederland en 

Vlaanderen vergeleken door Anton Renting en Brand Breyne. Naast schaalgrootte werden er toch veel gelijkenissen 

gevonden. Er is echter nog een weg te gaan om tot een vergelijkbare populariteit als sport te komen. We voegden 

direct daad bij woord en schoven aan voor de lekkere barbecue met drank à volonté. Zo werd een regenachtige dag 

toch erg positief afgesloten. 

Initiatorcursus             

 

In Brugge zijn de eerste lessen van de initiatorcursus roeien gestart. 

De eerste twee zaterdagen in het Bloso centrum Julien Saelens zijn al 

achter de rug. De rest van de lessen gaan door in KR Brugge waar we 

kunnen gebruik maken van de mooie faciliteiten. Deskundige 

lesgevers zoals Philippe De Waele, Piet Graus en Swa Deley nemen de 

toekomstige initiatoren doorheen de cursusteksten en praktische 

oefeningen. In mei 2015 studeren hopelijk alle 15 deelnemers met 

vrucht af en hebben we opnieuw een nieuwe trotse lichting 

initiatoren.  

 

Bijscholing tewerkstelling in de sport, 5 november         

 

De Vlaamse Roeiliga organiseert op woensdag 5 november 2014 om 19.00u in het Huis van de Sport (zaal De 

Boerekreek) de bijscholing ‘Sport en Tewerkstelling in de private, niet-commerciële sector’ in samenwerking met VKKF 

en Vyf. Tijdens deze opleiding krijg je een inzicht van de verschillende mogelijke vormen van tewerkstelling in de 

sportsector. Er wordt een duidelijk beeld gegeven van wat de verschillende stappen zijn bij het zelf tewerkstellen van 

personeel. Verder krijg je antwoorden op: “Hoe is een loon samengesteld?”, “Wat zijn de kosten als werkgever?”, 

“Welke vergoedingen zijn mogelijk?”, “Kan ik gepensioneerden inschakelen?” … Een must voor ieder clubbestuurder 

en alle federaties die begaan zijn met correcte en officiële tewerkstelling in de sportsector! Iedereen is van harte 

welkom!  



Nieuwsbrief VRL – september 2014 Neem een kijkje op onze website: www.vlaamse-roeiliga.be 

Met steun van:  

 

 

Evaluatievergadering I-row, 17 november          

 

Na een jaar werken met het digitale systeem I-row verneemt de Vlaamse Roeiliga graag jullie op- of aanmerkingen. Zo 

kan dit leden-/competitieplatform constructief verder ontwikkeld worden.  

Op maandag 17 november om 19u organiseert de Vlaamse Roeiliga in samenwerking met ISB een 

evaluatievergadering over I-row, ons ledenbeheer en competitieplatform. Deze bijeenkomst zal doorgaan in de 

Gelagzaal in KRCG. 

Om deze vergadering vlot te laten verlopen, kan u al eventuele vragen of opmerkingen doorsturen naar 

info@vlaamse-roeiliga.be. Zo kunnen wij deze behandelen en u zo goed mogelijk van antwoord dienen op 17/11.  

Graag uw komst bevestigen op info@vlaamse-roeiliga.be. 

Dag van de Sportclubbestuurder, 22 november         

 

Enkele sessies op de resterende edities van de Dag van de 

Sportclubbestuurder dit najaar geraken volzet. Wil je graag nog 

deelnemen aan je voorkeurssessies in Berchem op 22 november? 

Schijf je dan snel in. Ga naar www.dagvandesportclubbestuurder.be 

voor alle informatie. Je leest er ook getuigenissen van 

sportclubbestuurders die dit voorjaar al deelnamen aan een Dag van de Sportclubbestuurder.  

VTS Bijscholingen in november           

 

 

Graag laten we je kennis maken met de VTS Plus kalender voor het najaar! Het is een interessante mix geworden van 

psychologische, sociale, trainingstechnische en paramedische thema's.    

Maak als coach het verschil 8/11/2014 Hasselt 

I-training: integratie van smartphones, tablets en apps bij videoanalyse 24/11/2014 Vosselaar 

Het sociale statuut van de trainer 20/11/2014 Liedekerke

Houdingstraining: werken aan de basis! 04/11/2014 Willebroek

Ken jezelf en je sporters (Action Type) 08/11/2014 Brugge  
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Plannen en periodiseren in individuele uithoudingssporten 25/11/2014 Gent  

Sport met grenzen: omgaan met seksuele integriteit in de sport 06/11/2014 

15/11/2014 

18/11/2014 

Gent 

Hasselt 

Willebroek

Polarized training als methodiek voor het opbouwen van de aerobe uithouding18/11/2014 Gent  

 

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! De 

deelnameprijs voor de Dag van de Trainer bedraagt 25 euro als je online inschrijft. 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. 

 

 

PROMOTIE VAN DE ROEISPORT 

 

VSR Wereldrecordpoging 24u roeien, 2 en 3 oktober        

Na het droevige nieuws van de Zwitserse organisatie achter de 

RedBull X-Row, moest de VSR op zoek gaan naar een nieuwe 

uitdaging om onze mooie roeisport de media aandacht te geven die 

het verdiend. Uit één van de cantussen in november 2013 kwam een 

“leuk” idee voort. “We gaan proberen het wereldrecord 24 uur 

roeien te breken.” 

We namen contact op met Guinness voor meer informatie. De regels 

waren duidelijk: beeldmateriaal en een deurwaarder. Klonk allemaal 

logisch, maar Guinness had daar een prijskaartje aan gehangen, 

ongeveer 3000 euro. We lieten onze kopjes wat hangen, maar onder het motto “wat we zelf doen, doen we meestal 

beter”, zijn we naar andere oplossingen beginnen zoeken. Door zelf een deurwaarder te zoeken, beeldmateriaal te 

maken en GPS-registratie moest het wel lukken. 

En het is gelukt! We roeiden van donderdag 2 oktober 20u tot vrijdag 3 oktober 20u. Om 18u02 werd het record van 

de Hongaren geëvenaard door Hannes en Pierre. Zij werkten onder luid applaus de laatste 250m van dat rondje af. De 

euforie die door ons allemaal heen ging, gaf ons een extra boost om die laatste twee uren vol te maken. Nog even op 

de tanden bijten en het was gedaan.  
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Dit evenement was zonder meer een succes voor de VSR en we 

hopen oprecht dat dit het ook was voor de hele roeisport. Het is nu 

aan een ander team om ons record scherper te stellen, want over één 

ding was iedereen het eens: Dit doen we nooit meer!  

Wij gaan op zoek naar een nieuwe uitdaging, opnieuw deelnemen aan 

de Red Bull XRow en daar beter doen dan onze eerste keer staat 

bovenaan ons lijstje, maar we zijn van plan om ook op Belgische 

bodem nog van ons te laten horen! 

 

Deze tekst werd geschreven door Thibaut Schollaert, een uitgebreid verslag komt in onze roeigids terecht. 

Het lichaam van Coppens, 16 oktober          

 

De mannen van TRT zijn erin geslaagd om met hun 8+ zowel de 

parachute als de waterskiër voort te trekken. Mooie promotie voor 

het roeien! Het programma 'Het lichaam van Coppens' is nog tot 

13/11 gratis te herbekijken op de website van VTM. 

http://vtm.be/video/volledige-afleveringen/id/256384003720000. 

 

 

 

 

 

ALLERLEI 

 

Head of the Charles, 19 oktober           

 

Op 19 oktober nam, voor het eerst, een Belgisch acht met stuurman deel aan de prestigieuze "Head of the Charles" in 

Boston (USA). In de boot zaten Chistophe Dekeyser, Hannes De Reu, Gilles Debrock (GRS), Bram Dubois, Arne Dubois, 

Maxim Serlez (KRNSO), Bastien Hoste en Karel D'hont (KRB), de ploeg werd gecoacht door Tim Maeyens en gestuurd 

door Sheila Rinozzi. Zij finishten in 15.45.90 als 31ste op 36 ploegen. Winnaar in 14.20.23 werd Craftsbury met 

volgend team team (waaronder verschillende wereldkampioenen) Sinkovic V-Sinkovic M-Drysdale M-Tufte O-Synek O-

Braas R-Bahain J-Graves J/cox: Wiersum P. 

 

2e KBR Jeugdstage, 18 en 19 oktober          

  

 

De jeugdstage van 18 en 19 oktober verwelkomde 31 deelnemers van 

BTR, KRNSO, KRSG, KRCG, KRB, ARV, RARC-KAWV en The OAR. Het 

werd een heel toffe stage met goede trainingen. Voor meer foto’s 

kan men naar Facebook gaan van de KBR. 
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BOIC Stage Mulhouse, 25 tot 31 oktober          

 

Sander De Witte (KRB), Brent De Bleser (TRT) en Jules Ghuysen namen afgelopen week onder begeleiding van Louis 

Timmers deel aan de BOIC stage te Mulhouse. 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 79 atleten uit 6 sporten elkaar (basketbal, handboogschieten, judo, kano,  

roeien, volleybal), in Vittel waren dat 65 atleten uit 4 sporten (atletiek, 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. 

 

WIST JE DAT… 

   

... onze wereldkampioene Eveline Peleman, die begeleid werd door Gwenda Stevens als voorzitster van de Koninklijke 

Belgische Roeibond op 22 oktober werd ontvangen door Koning Filip en Koningin Mathilde samen met meer dan 200 

verdienstelijke sporters van 2013 & 2014?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… dat de Vlaamse Roeiliga een facebookpagina heeft?  

Ons volgen kan je doen op: https://www.facebook.com/VlaamseRoeiliga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


