
Tijdens het weekend van 3-4 

oktober vond in het Bloso cen-

trum Hazewinkel het Belgisch 

Kampioenschap lange bootty-

pes plaats, een organisatie van 

de Koninklijke Belgische Roei-

bond in samenwerking met de 

Brusselse club Royal Sport Nau-

tique de Bruxelles. 

In het totaal waren er 16 te 

verdelen Belgische titels. KRSG 

ging naar huis met 6 gouden 

plakken, GRS met 4. KRB en TRT 

behaalden 2 gouden medailles, 

BTR en UNB elk 1. De mannen 

van KRSG wonnen het koningin-

nennummer (de acht met stuur-

man). 

De resultaten kunnen geraad-

pleegd worden op onze website. 

Dit BK lange boten is de  

traditionele afsluiter van het roei-

seizoen. Proficiat aan alle roeiers 

en trainers met hun prestaties 

 

Nieuwsbrief Oktober 2015 

Kalender 11/15 

• 02020202----06/11/201506/11/201506/11/201506/11/2015 

Nationale stage 

(Hazewinkel) 

• 03/11/201503/11/201503/11/201503/11/2015 

Coachmeeting 

• 12/11/201512/11/201512/11/201512/11/2015 

Bijscholing ledenbin-

ding 

• 13131313----15/11/201515/11/201515/11/201515/11/2015 

Coastal Rowing 

Championships 

• 15/11/201515/11/201515/11/201515/11/2015 

VRL Lange Afstand 

(Seneffe) 

• 16/11/201516/11/201516/11/201516/11/2015 

Raad van Bestuur 

VRL 

• 18/11/201518/11/201518/11/201518/11/2015 

Commissie Rowing 

for All 

• 19191919----22/11/201522/11/201522/11/201522/11/2015 

FISA World Coaches 

Conference Saraso-

ta (Florida) 

• 21/11/201521/11/201521/11/201521/11/2015 

OBIC ergometerwed-

strijd (ARV) 

• 28/11/201528/11/201528/11/201528/11/2015 

Algemene Vergade-

ring VRL 

• 30/11/201530/11/201530/11/201530/11/2015 

Clinic ‘Mental Coa-

ching’ 

• 04/12/201504/12/201504/12/201504/12/2015 

VRL Roeiawards 

 

COMPETITIE 

BK Lange Boten, 3-4 oktober 

van het afgelopen jaar proficiat 

met jullie prestaties. 

Foto Fernand Peeters 

COMPETITIE 
Head of the Charles, 17-18 oktober 

Gedurende de race werd ik ge-

hinderd door twee boten die me 

inhaalden en de hele tijd bij me 

bleven en zo dus ook een paar 

keer een clash heb gehad met 

de riemen en een botsing.  

Hierdoor heb ik zowat elke 

bocht gemist. Vooral de laatste 

bocht aan Cambridge Boatclub 

heb ik volledig gemist, waardoor 

ik dus heel wat tijd verloren 

ben.  

Maar aangezien de weinige 

training ben ik best tevreden 

over het roeien zelf. Er is nog 

veel verbetering mogelijk en het 

was een fantastische ervaring!”. 

Tijdens het weekend van 17-

18 oktober nam Eveline  

Peleman deel aan de Head of 

the Charles regatta in het 

Amerikaanse Boston.  

Peleman nam deel in de 

zwaargewicht categorie en 

finishte als dertiende op 19 

skiffeuses. “Er stond heel veel 

wind tijdens de race, voorna-

melijk de eerste twee kilome-

ter. Tijdens deze eerste twee 

kilometer kon ik wat afstand 

nemen van de dames die 

achter mij startten maar na-

dien begonnen de bochten te 

komen en de vermoeidheid 

van de wind.  

Eveline Peleman 



Het werd een ietwat grauwe dag 

en de warme chocomelk met 

boterkoeken nadien was een 

welkome opwarming na het 

roeien!  

Bedankt aan de begeleiders die 

alle roeiers in de juiste ploegen 

wisten te manoeuvreren. 

Uiteindelijk werd Anton De-

quinnemaere (GRS) de eind-

winnaar en wonnen BTR en 

KRSG met een ex aequo het 

clubklassement. GRS werd 

derde. 

 

 

Op zaterdag 17 oktober was 

de Vlaamse Roeiliga te gast bij 

KR Club Gent voor de organi-

satie van haar jaarlijkse 

Jeugdroeihappening. 

Een 62-tal roeiers en roeisters 

uit een 8-tal clubs mochten 

het einde van hun roeiseizoen 

vieren.  
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Op de Happening werden tevens de prijzen uitgereikt van het Allroundcriterium 2015.  

Nogmaals proficiat aan de laureaten: 

JW12JW12JW12JW12 
1e plaats: NEUS Erin - KRNSO 
2e plaats: DEWEERT Cara - GRS 
3e plaats: DEVISCH Eline - BTR  
JM12JM12JM12JM12 
1e plaats: VANDENBUSSCHE Florian - BTR 
2e plaats: LAUREYNS Dean - KRCG 
3e plaats: BOEY Mauri - KRNSO  
JW14JW14JW14JW14 
1e plaats: NAGELS Rania - KRNSO 
2e plaats: VERMEULEN Rosanne - KRSG 
3e plaats: BEERLANDT Fleur - KRNSO  
JM14JM14JM14JM14 
1e plaats: VANDENBUSSCHE Tristan - BTR 
2e plaats: BURGGRAEVE Ward - BTR 
3e plaats: MARCKX Stan - TRT & CHALMET Florian - KRSG  
ClubklassementClubklassementClubklassementClubklassement 
JW12 - KRNSO 
JM12 - BTR 
JW14 - KRNSO 
JM14 - BTR  

VRL Jeugdroeihappening, 17 oktober 

KRNSO Plassendale cup geannuleerd 
De Plassendale Cup, die doorging op 8 november, zal niet georganiseerd worden wegens de 

verbouwingswerken aan het clubhuis.  

Winnaar Anton Dequinnemere 

Bart Obreno (BTR) en Gwenda 

Stevens (KRSG) 

Lange Afstand Seneffe, 15 november 

 

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

Resultaten 2015 

Transferperiode 2015 

Roeiers die van club wensen te veranderen, moeten dit aanvragen bij de oorspronkelijke vereni-

ging en de Vlaamse Roeiliga via een aangetekend schrijven tussen 1 november en 15 decem-1 november en 15 decem-1 november en 15 decem-1 november en 15 decem-

berberberber. Je kunt de reglementering hieromtrent nalezen in de Roeicodex op onze website.  

De Vlaamse Roeiliga organiseert op zondagvoormiddag 15/11 haar langeafstandswedstrijd in 

Seneffe.  De wedstrijd staat open voor alle roeiers.  

Inschrijven kan in 1x, 2-, 2x. Deze wedstrijd is een verplichte etappe in het selectietraject voor 

kandidaat internationale roeiers 2016 (verplichte deelname in skiff). 

Inschrijven kan tot 2 november via het digitaal platform I-row.    
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RECREATIE 
Studentenroeien 2015-2016 
Gent, Hasselt en Antwerpen?  

en worden klaargestoomd om 

deel te nemen aan de studen-

tenregatta in het voorjaar van 

2016. Naast die wedstrijd wordt 

ook een volledige kalender op-

gesteld met mogelijke uitdagin-

gen voor studenten doorheen 

het jaar. Daarnaast wordt ook 

binnenkort een beslissing 

genomen bij de Associatie 

Universiteit Antwerpen om al 

dan niet aan te sluiten bij het 

grote project studentenroeien. 

De Antwerpse clubs staan 

alvast te popelen om hen op 

te vangen.    

Naast de jaarlijkse instroom 

van studentenroeiers in Has-

selt zijn er ook 24 enthousias-

te Gentse studenten inge-

schreven die een plaats heb-

ben gekregen in de 2 deelne-

mende clubs aan de water-

sportbaan. Ze krijgen initiaties 

niet meer genoeg om je leden te 

behouden. Er is een gerichte 

aanpak nodig. En niet zozeer in 

termen van “beter” of “meer”, 

maar vooral “anders”.  

Een slimme strategie die reke-

ning houdt met de behoeften 

van je leden. Een praktijkaan-

pak die door succesvolle clubs 

wordt toegepast. 100% garantie 

heb je nooit, maar in deze   

sessie leer je de strategie voor 

ledenbinding die je de beste 

kansen geeft op succes! 

De bijscholing gaat door op 

donderdag 12 november donderdag 12 november donderdag 12 november donderdag 12 november in 

het Huis van de Sport te Gent. 

Voor meer info: 

www.dynamoproject.be 

 

Zijn de leden van je sportclub 

veeleisender geworden? 

Wordt het moeilijker om leden 

aan je club te binden? En zo 

ja, hoe zie jij dan de toekomst 

van je sportclub? Hier bewust 

mee bezig zijn en actie onder-

nemen, kan niet meer ontbre-

ken op de agenda van een 

sportclub. Je activiteiten op 

zich, zoals je ze steeds hebt 

gedaan, zijn in vele gevallen 

OPLEIDING EN BIJSCHOLING 
Een slimme strategie voor ledenbinding 
Verzeker de toekomst van je club!  

Studentenroeien  

Indien je bepaalde onderwer-

pen zeker aan bod wil zien 

komen, laat het dan tijdig 

weten. 

Eva Maenhout is klinisch  

psycholoog en werkt als sport-

psycholoog in topsport sinds 

2008. Haar ervaring situeert 

zich voornamelijk in het bege-

leiden van topsporters en 

coaches in het voetbal, volley-

bal, basketbal, wielrennen, 

zwemmen, gymnastiek,  

Op maandagavond 30/11 maandagavond 30/11 maandagavond 30/11 maandagavond 30/11 

organiseert de Vlaamse Roei-

liga een clinic Mental  

coaching van 19u30-21u30 in 

het Huis van de Sport te Gent. 

De clinic wordt gegeven door 

Eva Maenhout.  

Zowel coaches als roeiers 

worden hierop uitgenodigd. 

Inschrijven kan tot vrijdag 20 

november op info@vlaamse-

roeiliga.be.  

 

ropeskipping. Ze is een actief 

lid van het Bloso Expertenplat-

form Sportpsychologie. Eva 

heeft heel wat ervaring in het 

werken met trainers uit spor-

ten allerhande en op alle ni-

veaus. Meer info over haar 

kun je vinden op:  

www.maenhoutperquy.be. 

OPLEIDING EN BIJSCHOLING 
Clinic ‘Mental coaching’, 30 november 

Eva Maenhout 
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12/11/2015  I-training: trainen en coachen met een tablet (beginners) Turnhout   

14/11/2015 VOLZET - Maak als coach het verschil!   Willebroek  

16/11/2015 ‘Feedback’ of ’feed-forward’: oplossingsgericht   Brugge 

  coachen - deel 1 

24/11/2015 VOLZET - Schouderblessures: onvermijdelijk   Oud-Heverlee 

  of toch niet? 

26/11/2015 Portie sportvoeding aub! Beter trainen en presteren Herentals 

  door de juiste voeding. 

VTS  
Plus 

kalender 

Dag van de Sportclubbestuurder 

Het Dynamo Project nodigt je graag uit voor    de zesde editie van de Dag van de Sportclubbestuur-Dag van de Sportclubbestuur-Dag van de Sportclubbestuur-Dag van de Sportclubbestuur-

derderderder op zaterdag 7zaterdag 7zaterdag 7zaterdag 7    novembernovembernovembernovember in Leuven of op zaterdagzaterdagzaterdagzaterdag    21 november 2015 21 november 2015 21 november 2015 21 november 2015 in Berchem, , , , dé ontmoe-

tings- en bijscholingsdag voor sportclubbestuurders!  

Vroege inschrijvers genieten van een voordeeltarief.  

Schrijf je snel in, want voor sommige keuzesessies geldt een maximum aantal deelnemers! 

Meer info en inschrijven www.dynamoproject.be.  

Deze actie kaderde in het 

wereldwijde project AWARE 

om de wateren te reinigen. De 

duikers vragen hiermee aan-

dacht voor proper water. De 

duikers haalden liefst 1.462 

kilogram afval uit het water. 

Op 11 oktober sprongen een 

70-tal duikers uit Oost-

Vlaanderen de Watersport-

baan te Gent in om deze 

schoon te maken en het vuil 

eruit te halen over een strook 

van 1.200m.  

De Watersportbaan bestaat 

reeds 65 jaar maar er werd 

nog nooit in gedoken. Je kan 

het volledige artikel nalezen in 

h e t  L a a t s t e  N i e u w s -

regionieuws.  

Aware Dive Watersportbaan Gent 

CLUBNIEUWS 
Week van de Official  

De Vlaamse Roeiliga nam hier-

aan deel en werkte een drietal 

acties uit. Allereerst was er de 

wedstrijd ‘maak een originele 

selfie met een kamprechter 

tijden het BK Lange Boten’. De 

4x van ARV stuurde de meest 

originele foto in en ontvangt een 

prijzenpakket op de VRL Roei 

Awards op vrijdagavond 4 de-

cember. Vervolgens ontvingen 

alle aanwezige kamprechters op 

het Belgisch Kampioenschap 

een doosje ‘Mercietjes’. Ten 

slotte kreeg elke kamprechter 

tijdens de Week van de Offici-

al een bedankingskaartje in 

de brievenbus als bedanking 

voor de jarenlange inzet op en 

naast het water. Ook bij de 

andere sportfederaties wer-

den er heel wat acties onder-

nomen om de officials te be-

danken!  

De Vlaamse Sportfederatie 

organiseerde van 3 tot en met 

11 oktober de eerste editie 

van de ‘Week van de official’. 

Het hoofddoel van deze week 

is waardering uiten voor de 

officials. De bedoeling was dat 

alle deelnemende federaties 

zelf en via hun clubs en spor-

ters de officials van 3 t.e.m. 

11 oktober zoveel mogelijk ‘in 

de bloemetjes’ zetten. 

Gewonnen Selfie (inzending ARV) 
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Jeugdsportbeleidsplan 

Op zaterdag 24 oktober kwamen de jeugdsportverantwoordelijken van KRB, KRNSO, KRSG, KRCG, 

GRS, TRT, ARV en The Oar hun jeugdsportbeleidsplan voorstellen. Het was een leerrijke voormiddag 

waar vele good practices gedeeld werden. Hierbij enkele sfeerfoto’s. 

thema’s. Zo probeert een 

OPEN club na te denken over 

de betaalbaarheid, een aan-

bod op maat, het onthaal en 

durft het bestuur zichzelf en 

de huidige gewoontes van de 

club in vraag te stellen. 

 

Om de stap te kunnen zetten 

om een OPEN sportclub te 

blijven, is een bereidheid tot 

verandering noodzakelijk. 

Voldoende draagvlak creëren, 

rekening houden met mogelij-

Elke sportclub is sociaal, ge-

woon door er te zijn voor haar 

leden. Dit betekent niet dat ze 

OPEN staat voor iedereen. 

Heel wat mensen ervaren 

participatiedrempels om aan 

sport te doen of lid te worden 

van een sportclub. 

Een OPEN sportclub is zich 

bewust van deze drempels en 

wil deze verlagen via drempel-

verlagende initiatieven. 

Een OPEN sportclub voert 

actief beleid rond een aantal 

ke weerstand en op zoek gaan 

naar samenwerking met loka-

le partners zijn hierbij belang-

rijke factoren. 

 

Het Dynamo Project en Bloso 

lanceren de brochure "Een 

OPEN sportclub".  

De brochure geeft je inspiratie 

en goesting om van je sport-

club een OPEN sportclub te 

maken, een warme plaats 

voor nieuwe en oude leden.  

Nieuwe brochure ‘een OPEN sportclub’ 

tewerkstelling  in de sportclub 

op zich: de arbeidsovereen-

komst, de loonsverwerkingen, 

verzekeringen, bijstand bij 

vragen omtrent combinatie 

met een andere job, enz.  

Het voordeel voor de trainer, 

of persoon die in dienst werkt 

van de sportclub, is dat het 

om een officiële tewerkstelling 

gaat waarbij pensioen- en 

andere rechten worden op-

gebouwd dankzij de inzet voor 

de club.  

Het voordeel voor de sportclub 

Is je sportclub op zoek naar 

een manier om op een  

correcte, duurzame manier 

professionele krachten in te 

zetten? Dan kan dat via het 

"project sportclubs" van het 

Vlaams Bureau voor Sport-

begeleiding (Vlabus). 

Sportclubs kunnen via Vlabus  

tegen voordelige tarieven 

(vanaf 17 euro/uur) een  

trainer, verenigingsmanager, 

coördinator of ondersteunen-

de functie deeltijds of voltijds 

tewerkstellen. Vlabus neemt 

alle administratie voor deze 

is dat deze tewerkstelling kan 

gebeuren tegen een betaal-

baar tarief en dat de volledige 

administratie van deze  

tewerkstelling wordt verzorgd 

door Vlabus, zodat het club-

bestuur meer tijd heeft voor 

waar het echt om draait in de 

club: de sporter en het  

sportieve beleid van de club.  

Wil je meer informatie over dit 

project sportclubs?  

Neem dan contact op met 

Thomas De Pourcq via tho-

mas.de.pourcq@vlabus.be of 

09 243 12 35  

Voordelige tewerkstellingsmogelijkheden via Vlabus 



Vlaamse Roeiliga vzw 

Zuiderlaan 13 

9000 Gent 

Telefoon: (09) 243 12 50 

Fax: (09) 243 11 28 

E-mail: info@vlaamse-roeiliga.be 

In de kijkerIn de kijkerIn de kijkerIn de kijker 
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… de VRL een gloednieuwe websitegloednieuwe websitegloednieuwe websitegloednieuwe website heeft, klik er snel heen:    www.vlaamsewww.vlaamsewww.vlaamsewww.vlaamse----roeiliga.beroeiliga.beroeiliga.beroeiliga.be! 

 

… het studentenroeien gestart is en het zo'n groot succes is dat er helaas studenten op een wachtlijst moeten geplaatst worden!  

 

 

Wist je dat? 

Bezoek onze vernieuwde webstek 

www.vlaamse-roeiliga.be 

De Koninklijke Belgische Roeibond organiseerde op 24 en 25 oktober24 en 25 oktober24 en 25 oktober24 en 25 oktober haar derde jeugdstagejeugdstagejeugdstagejeugdstage in HazewinkelHazewinkelHazewinkelHazewinkel. 

Een 40-tal jeugdroeiers van heel wat verschillende clubs (BTR-KRB-KRNSO-KRSG-KRCG-ARV-TRT-The Oar) namen er aan deel. De en-

thousiaste roeiers en roeisters hebben allen goed getraind en dit in een vriendschappelijke en ontspannen sfeer. 's Avonds werd nog 

even de kennis getoetst in verband met voeding en wedstrijdreglementen. Nadien vertrok de groep, goed ingeduffeld, op fakkeltocht 

rond de roeibaan. Na een koek en drankje vertrok iedereen naar de kamers om daar nog wat na te praten.  

Het was opnieuw een fantastisch goede jeugdstage welke voor iedereen open stond die reeds aan drie wedstrijden had deelgeno-

men! Op naar de volgende editie en misschien komt er ook nog een nieuwe stage bij voor 15-16 jarigen, wait until next year... . 

3e Jeugdstage KBR  

Naar aanleiding van de 'Week van de Officials' werd elke aanwezige 

kamprechter op het BK door de Vlaamse Roeiliga bedankt met een 

doosje 'Mercietjes' voor hun jarenlange inzet, zowel op als naast het 

water!  


