Nieuwsbrief VRL – september 2013

Neem een kijkje op onze website: www.vlaamse-roeiliga.be

Nieuwsbrief Vlaamse Roeiliga
September 2013
COMPETITIE
Belgisch Kampioenschap Lange Boten
Afgelopen weekend vond in het Bloso centrum Hazewinkel het Belgisch
Kampioenschap lange boottypes plaats, een organisatie van de Koninklijke
Belgische Roeibond in samenwerking met de Waalse club Royal Sport Nautique
de Bruxelles. Door de aanwezigheid van blauwalgen in de watersportbaan
werden alle skiffwedstrijden afgelast. In het totaal waren er 16 te verdelen
Belgische titels. KRSG was oppermachtig en behaalde 7 gouden plakken. KRNSO
en TRT behaalden er elk 3. BTR (4xM), KRB (4x JM) en GRS (4xW) gingen er met 1
naar huis. De mannen van TRT wonnen het koninginnennummer (de acht met stuurman). De resultaten kunnen
geraadpleegd worden op onze website. Dit BK lange boten is de traditionele afsluiter van het roeiseizoen. Proficiat aan
alle roeiers en trainers met hun prestaties van het afgelopen jaar!
Langeafstandswedstrijd Vlaamse Roeiliga 26/10
De Vlaamse Roeiliga organiseert op zaterdagvoormiddag 26/10 een
langeafstandswedstrijd op het kanaal Brugge-Zeebrugge. Alle roeiers die in 2013
deelgenomen hebben aan een competitie kunnen hiervoor inschrijven. De
topsportcommissie nodigt met aandrang de roeiers uit die dit seizoen de
Belgische kleuren verdedigden tijdens de jeugdbeker, het WK junioren, het WK
U23 en het EK. Inschrijven kan tot 12 oktober via volgende link:
https://www.isbapp.be/lid/imember/f?p=108:2:0::::P2_COMP:4

KALENDER OKTOBER
05/10/2013
06/10/2013
06/10/2013
09/10/2013
11/10/2013
12/10/2013
12/10/2013
13/10/2013
19/10/2013
22/10/2013
23/10/2013
26/10/2013

Met steun van:

Blauwwitte toertocht KRSG
Duathlon KRB
Traversée de Paris et des Hautes-de-Seine
Opleiding clubs digitaal platform – ledenadministratie
Start trainer B roeien (Hazewinkel)
Toertocht Vlaamse Roeiliga (Bree-Neerharen)
Jeugdroeihappening Vlaamse Roeiliga (GRS)
Internationale biathlon CRB
Internationale marathon RSNM
Raad van Bestuur Vlaamse Roeiliga
Bijscholing verzekeringen
Langeafstandswedstrijd Vlaamse Roeiliga
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OPLEIDINGEN EN BIJSCHOLINGEN
Toelichting bij het digitaal platform
De Vlaamse Roeiliga organiseert in het najaar 2 toelichtingsmomenten over het digitaal platform:
- Op woensdagavond 9 oktober om 19u in GRS: toelichting ledenbeheer
- Op woensdagavond 11 december om 19u in GRS: toelichting competitie-platform
Van elke club worden telkens een 2-tal verantwoordelijken verwacht. Noteer alvast de data in je agenda!
Bijscholing verzekeringen
Op woensdag 23 oktober om 19u30 organiseren we een bijscholing over verzekeringen in het Huis van de Sport te
Gent. Bart Hannes van Ethias zal die avond toelichting geven over de ledenverzekering en de vrijwilligersverzekering.
Er zal ruimte zijn voor vraagstelling waardoor de bijscholing interactief zal verlopen. Zeker en vast interessant voor alle
roei-clubbestuurders! Inschrijven tot en met vrijdag 11 oktober op lien.desmet@vlaamse-roeiliga.be.
Opleiding EHBO
In het kader van de Facultatieve Opdracht Prioriteitenbeleid organiseert de Vlaamse Roeiliga
een cursus EHBO in Hazewinkel (9/11 en 23/11) en Gent (30/11 en 17/12). De leden van de
commissie prioriteitenbeleid nemen hier reeds aan deel, maar er is nog plaats voor
geïnteresseerden van de deelnemende clubs die ook een EHBO opleiding en diploma wensen
te behalen. Details en inschrijvingen via brand.breyne@vlaamse-roeiliga.be.
Sportcongres en Dag van de Sportclubbestuurder 12/10
de
Op zaterdag 12 oktober wordt het 5 Sportcongres georganiseerd in het Pand te Gent.
Het sportcongres is het belangrijkste multidisciplinaire congres rond sportvoeding, psychologie, -fysiologie en nieuwe technieken. Het programma en alle verdere info vindt
u terug op de website www.sportcongres.be.
In de voormiddag wordt op dezelfde locatie de Dag van de Sportclubbestuurder
georganiseerd door het Dynamo Project met tal van interessante sessies voor
sportclubbestuurders. Zie www.dynamoproject.be voor meer informatie.
Je kan beide interessante bijscholingen perfect combineren: in de voormiddag de Dag
van de Sportclubbestuurder en in de namiddag het Sportcongres.

Kom gratis naar de Zenith beurs
De Zenith beurs vindt plaats van zondag 17 november tot en met donderdag 21 november in Brussels Expo (Heizel) en
richt zich naar actieve 50-plussers. In het kader van de Bloso-sensibiliseringscampagne ‘Sportelen, Beweeg zoals je
bent’, neemt Bloso voor de 3de maal deel aan deze beurs. Tijdens deze beurs biedt het Bloso-Sportelteam de
bezoekers de mogelijkheid om hun algemene conditie te testen. Bovendien kunnen de 50-plussers deelnemen aan
verschillende gratis initiaties: Pilates, Zumba Gold, Fitball, Salsa,… De Vlaamse Roeiliga kan gratis toegangstickets
bemachtigen ter waarde van 8€. Indien interesse, graag een seintje op info@vlaamse-roeiliga.be.
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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 roodwitten 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 12/10/2013 gaat de toertocht van de Vlaamse Roeiliga door van Bree naar Neerharen op de ZuidWillemsvaart. De inschrijvingen lopen heel vlot binnen (53 inschrijvingen tot op heden). Met de vele Vlaamse, maar
ook internationale roeiers, zullen we er in hopelijk mooi herfstweer een aangename dag van maken. Belangrijke
aanpassing is dat we niet vanuit Bocholt, maar vanuit Bree vertrekken, wat 10’ minder ver rijden is voor iedereen.
Daar hebben we een betere instapplaats voor alle soorten boten. Vergeet ook je reddingsvest niet mee te nemen.
Deze moet zeker in de boot aanwezig zijn. Reageer nog snel als je je nog wenst in te schrijven door een mailtje te
sturen naar brand.breyne@vlaamse-roeiliga.be.

VARIA
Nieuwe tarieven Sabam met ingang van 1 september 2013
Overleg tussen VSF, de Franstalige tegenhanger AISF en Sabam leidde tot een nieuwe en transparantere tarifering
voor sportclubs die muziek gebruiken. Deze tarieven gaan in op 1 september 2013. Sabam schrijft binnenkort de
sportclubs aan die reeds een overeenkomst hebben, om ze op de hoogte te brengen van de nieuwe tarieven.
Sportclubs hebben de keuze om een jaarcontract af te sluiten met Sabam. "Amateurclubs" (d.i. clubs die geen
nationale afdelingen hebben) betalen in dat geval slechts 100 euro om een jaar lang in orde te zijn voor hun reguliere
sportieve werking. Daarnaast werden ook soepelere regels opgesteld met betrekking tot occasioneel muziekgebruik
(bv. voor de organisatie van een evenement binnen je sportclub).
Jean-Christophe Rolland nieuwe FISA voorzitter
Op het FISA Congres in Chungju (Zuid Korea) werd een nieuwe FISA voorzitter en
ondervoorzitter gekozen. Er waren 75 landen aanwezig (inclusief België). Jean-Christophe
Rolland werd verkozen als FISA voorzitter met 117 stemmen. De andere kandidaten waren
John Boultbee (50 stemmen) en Tricia Smith (12 stemmen). Tricia Smith werd verkozen als
ondervoorzitter (98 stemmen). Huidig FISA voorzitter Denis Oswald doet nog verder tot aan
World Cup III in 2014 in Luzerne en dan neemt Jean-Christophe over.
Volgende evenementen werden toegewezen: 2015 WR U23 Championships to PLOVDIV
(BUL), 2017 WR Championships to SARASOTA (Florida, USA), 2018 WR Championships to
PLOVDIV (BUL), 2017 WR Masters Regatta to BLED (SLO) en de Coastal Rowing 2015 to LIMA
(Peru).
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Zoek het postkaartje van Sven van sportenverkeer.be

Sven de mascotte van Sport & Verkeer heeft nood aan vakantie.
Goed 5000 sporters bezochten op een half jaar tijd al Sven’s webstek www.sportenverkeer.be Tijd voor
ontspanning!
Sven vertrekt op digitale reis! Natuurlijk mogen zijn trouwe fans af en toe een postkaartje
verwachten...
Vind Sven’s postkaartje op
www.vlaamse-roeiliga.be
tussen 07 oktober en 13 oktober , klik op de afbeelding, vul je
gegevens in en …
WIN een verkeersveiligheidpakket
voor je club!
Op 14 oktober om 12u wordt de winnende club geloot en bekend gemaakt via mail.

Sport&Verkeer, wat is dat? Even ter herinnering. De website www.sportenverkeer.be is dé verkeersgids voor
sportclub en sporter. De site is er ook voor jouw sporttak!
Elke sporter maakt de verplaatsing tussen thuis en sportclub… En bovendien trainen sommigen wel eens op de
openbare weg. Hoe kan dit zo verkeersveilig mogelijk?
www.sportenverkeer.be, zeker een kijkje waard!
Vacature halftijds administratief coördinator
Om haar equipe te versterken is de Vlaamse Roeiliga op zoek naar een administratief coördinator vanaf 1 december
2013. Het betreft een halftijds contract van onbepaalde duur, verloning volgens de Bloso barema’s. Minimum diploma
hoger onderwijs van 1 cyclus met volledig leerplan (A1, graduaat, bachelor) en boekhoudkundige kennis zijn een must.
Solliciteren met CV en motivatie t.a.v. voorzitter Guy Haaze (guyhaaze@yahoo.com) voor 28/10/2013.

Huldiging gediplomeerde initiatoren
Op zaterdag 28 september 2013
werden de gediplomeerde initiatoren
die hun diploma in 2011 en 2013
behaald hebben, door de Vlaamse
Roeiliga in de bloemetjes gezet. Na een
inleidend woordje van waardering van
secretaris-generaal Chantal Neirinckx
mochten de initiatoren hun VRL
getuigschrift samen met een kleine
attentie in ontvangst nemen. De
roeiwereld is heel tevreden met de 35
nieuwe gekwalificeerde lesgevers en
hoopt dat deze mensen ook aan de slag
gaan in hun eigen club.
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Jeugdstage Koninklijke Belgische Roeibond op 2 en 3 november

Met steun van:

