
KONINKLIJKE BELGISCHE ROEIBOND – JAAROVERZICHT 2016 

 

GELUKKIG NIEUWJAAR! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Voor de uitslagen van onze nationale wedstrijden, verwijzen wij u naar www.rowing.be – 

rubriek ‘Nationaal’ – subrubriek ‘Kalender’ 

Belgische Wedstrijdkalender 2016 

Datum Evenementen roeien 2016 Organisatie Plaats 

10/01/2016 Loopcross GRS Gent 

6/02/2016 Ergometerwedstrijd GRS Gent 

21/02/2016 92ste Winterhandicap RSNB Bruxelles 

27+28/02/2016 22ste NB 8+ Brugge Boat race KRB Brugge 

20/03/2016 43ste Rivierenhoofd 3Y Seneffe 

26/03/2016 15de Havenregatta UNB Bruxelles 

27/03/2016 Handicap International de la Vallée Mosane RCNSM Wépion 

2+3/04/2016 Time Trials Vlaamse Roeiliga VRL Hazewinkel 

9+10/04/2016 Internationale Voorjaarsregatta GRS Gent 

21/04/2016 Internationale Studentenregatta VRL Gent 

23+24/04/2016 Belgisch Kampioenschap Korte boten KBR/Antw. Hazewinkel 

30/04/2016 19de Jeugdduatlon KRCG Gent 

7+8/05/2016 Internationale Meiregatta  KRSG Gent 

15/05/2016 48ste Regatta RCNT RCNT Maubray 

21/05/2016 25ste Jeugdtriatlon  GRS Gent 

22/05/2016 27ste Internationale Handicap van de Maas RSNM Liège 

29/05/2016 Boucle de Liège UNL  -  20ste editie UNL Liège 

4/06/2016 Jeugdtriatlon  BTR Brugge 

25/06/2016 9de Internationale Handicap van Visé RCNV Visé 

26/06/2016 Jeugdtriatlon TRT Hazewinkel 

20/08/2016 Nationale Recreatieve Regatta VRL Hazewinkel 

28/08/2016 1000 m van Luik  RCAE Liège 

3/09/2016 34ste Jeugdtriatlon KRSG Gent 

4/09/2016 Trofee van Vlaanderen (Memorial Victor Uytterhaegen) KRSG Gent 

10+11/09/2016 120ste Internationale Regatta + 14de drieluik KRCG Gent 

17/09/2016 Jeugdtriatlon KRNSO Oostende 

24+25/09/2016 Belg. Kampioenschap. Lange Boten + Regatta RSNB KBR/RSNB Hazewinkel 

2/10/2016 Championnat de la LFA LFA Visé 

2/10/2016 Jeugdduathlon KRB Brugge 

8/10/2016 VRL Jeugdroeihappening VRL Gent 

15/10/2016 59ste Internationale Marathon RSNM Liège 

6/11/2016 Plassendale Cup - Lange afstand KRNSO Oostende 

13/11/2016 Lange afstandswedstrijd Netekanaal VRL/LFA Viersel 

19/11/2016 OBIC Belgisch Kampioenschap ARV Antwerpen 

4/12/2016 8ste Rivierenhoofd SNUB Bruxelles 

26/12/2016 Loopestafette voor watersporters KRSG Gent 

 

 



 

Internationale Wedstrijdkalender 2016 

 

 

 

 

 

 
Datum Evenement 2016 Organisatie Land 

15-17/04/2016 World Cup I - Varese FISA ITA 

6-8/05/2016 Europees Kampioenschap - Brandenburg FISA GER 

22-29/05/2016 World Cup II – Luzern + kwalificatieregatta O.S. Rio FISA SUI 

17-19/06/2016 World Cup III - Poznan FISA POL 

9-10/07/2016 Europees Kampioenschap Junior - Trakai FISA LIT 

30-31/07/2016 Coupe de la Jeunesse - Poznan CdJ POL 

6-12/08/2016 Olympische Spelen - Rio IOC BRA 

20-28/08/2016 Wereldkampioenschap Sr/u23/Jr - Rotterdam  FISA NED 

2-4/09/2016 FISU Rowing Championships - Poznan FISU POL 

8-11/09/2016 World Rowing Master Regatta - Kopenhagen FISA DEN 

21-23/10/2016 Coastal Rowing Championships - Monaco FISA MON 

 

Nationale toertochtenkalender 2016 

 
Datum Evenement 2016 Organisatie Plaats 

20/02/2016 Roeiers Run & Bike RSNB Brussel 

1/05/2016 Stroke across the city RSNB Brussel 

5/06/2016 Toertocht VRL – Gent-Lokeren langs Moervaart VRL Gent 

25/06/2016 Doortocht van Gent GRS Gent 

27/08/2016 Golden River tocht VVR Gent 

17/09/2016 Blauwwitte toertocht – Deinze-Gent KRSG Gent 

6/11/2016 Brugge-Oostende toertocht KRNSO Brugge 

  



ALGEMENE KALENDER 2016 

 JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 

1 Kerstvak   Paasvak       Herfstvak  
2 Kerstvak   TimeTrial       Herfstvak  
3 Kerstvak   TimeTrial       Herfstvak  
4    Paasvak       Herfstvak  
5    Paasvak       Herfstvak  
6  GRSergo  Paasvak EK Brandenburg   OS RIO   Herfstvak  
7  krokusvak  Paasvak KRSG/EK/Mün 

 
  OS RIO     

8  krokusvak  Paasvak KRSG/EK/Mün 

 
  OS RIO     

9 krachtuith krokusvak  GRS   EKjunTrakai OS RIO     
10  krokusvak  GRS   EKjunTrakai OS RIO KRCG    
11  krokusvak      OS RIO KRCG    
12  krokusvak      OS RIO     
13  krokusvak      OS RIO   LA VRL  
14  krokusvak      OS RIO     
15    WC Varese         
16    WC Varese         
17    WC Varese  WC Poznan       
18      WC Poznan       
19      WC Poznan     OBIC  
20   Seneffe          
21        WK R’dam     
22     OlQual Luz   WK R’dam     
23 Max.kracht   BK kort OlQual Luz   WK R’dam     

24    BK kort OlQual Luz   WK R’dam BK Lang   Kerstvak 
25     OlQual Luz   WK R’dam BK Lang   Kerstvak 
26   Paasvak     WK R’dam    Kerstvak 
27  Brugge BR Paasvak  WC Luzern   WK R’dam    Kerstvak 
28  Brugge BR Paasvak  WC Luzern   WK R’dam    Kerstvak 
29   Paasvak  WC Luzern  CdJPoznan   Herfstvak  Kerstvak 
30   Paasvak    CdJPoznan   Herfstvak  Kerstvak 
31   Paasvak    CdJPoznan   Herfstvak  Kerstvak 

 

Reekswinnaars van de loopcross, ingericht door GRS op 10/1 met 131 deelnemers: 
JW12(1300m) 1 dlnr: Julie De Clercq(KRCG) 
JM12(1300m) 15 dlnrs: Arjen Willem(BTR) 

JW14(2600m) 6 dlnrs: Janne Claeys(KRB) 
JM14(2600m) 25 dlnrs: Arnout Pottie(KRB) 

 

JW16(5100m) 7 dlnrs: Maaike Defloor(BTR) 
JM16(5100m) 23 dlnrs: Tristan Vandenbussche(BTR) 

JW18(5100m) 11 dlnrs: Axelle Boels(KRSG) 
JM18(7500m) 13 dlnrs: Xander Deweert(GRS) 

W(5100m) 5 dlnrs: Katrien De Reu(GRS) 
M(7500m) 12 dlnrs: Ruben De Gendt(KRSG) 

MW(5100m) 7 dlnrs: Nadine Deruwe(BTR) 
MM(7500m) 6 dlnrs: Ronny De Cocker(VVR) 
De volledige uitslag vindt men bij 'Nationaal-Kalender' 

  

 

 



 

 
 
 

 

 

http://lien.eventeam.fr/u/nrd.php?p=9J4fma60hH_1184_666985_1_1


World Rowing en Concept2 leiden indoorroeien 
wereldwijd naar een volgend niveau 
 

Voor meer informatie, klik op nevenstaand logo 

  

 Voor de verklaring van het IOC omtrent het Zika virus, klik op 

de afbeelding. (de tekst is voorlopig nog in het Engels, maar 

wordt vertaald) 

Indien je meer informatie wenst hieromtrent, kan je dr. Ruben 

De Gendt contacteren (ruben.de.gendt@telenet.be) 

 

 

 

 

6/02/2016: Indoor ergometerwedstrijd - Gentse RS - Gent 
Volgende winnaars roeiden zich naar de zege in hun categorie: 
JW14: Jeanne Lenom (RCAE) 3.45.30; JM14: Stan Marckx (TRT) 3.34.90 
JW16: Caitlin Govaert (UNB) 7.26.20; JM16: Calvin Govaert (UNB) 6.31.20 
JW18: Axelle Boels (KRSG) 7.20.10; JM18: Bert Verkest (KRB) 6.09.50 (nieuw record!) 
W<=61,5kg: Eveline Peleman (KRSG) 7.14.00; M<=75kg: Niels Van Zandweghe (BTR) 6.09.30 (nieuw record!) 
W: Annick De Decker (GRS) 6.49.10; M: Jean-Benoit Valschaerts (RSNB) 5.57.10 
MM: Christophe Campolini (UNL) 3.08.00. Voor de volledige uitslag ga naar 'Nationaal-kalender. 

 
Bedreigt de Croisette het voortbestaan van de Dinantse Roeivereniging? 

 Zal het project van het Croisette de doodsteek betekenen van de Dinantse 

Roeivereniging? 
Dit is waar het clubbestuur en de roeiers en roeisters sinds enige tijd bang 

voor zijn. Met een klik op de afbeelding kan u het persartikel hieromtrent 

lezen (in het Frans). 

mailto:ruben.de.gendt@telenet.be
http://www.rowing.be/joomla/images/2016/indoor/WorldRowingandConcept2.pdf
http://www.rowing.be/joomla/images/2016/os/2016-01-29-IOCStatementZikaEN.pdf
http://www.rowing.be/joomla/images/2016/diverse/rcndcroisette.pdf


  
  

Het Rivierenhoofd van RSNB werd afgelast wegens te hevige 

wind in de startzone! 

De Handicap werd ingekort van 5km naar 3,4km, hierna de 

winnende ploegen van goud, zilver en brons: 
  
1e: UNB - Goubau-Govaert-Van Hassel-Willaumez/Vermeiren in 

Yolette 4+ in 18'32"00; 
2e: CRB - Polspoel Roger-Schlit Bernadette in 2Xpol<42kg in 

18'36"50; 
3e: 3Y-SNUB - Chrétien-De Cock-Dubois in Yolette 3X in 

19'02"74. 
De volledige uitslag vindt u bij Nationaal-Kalender. 

  
De Federale Kamprechters- en RegattaCommissie meldt het volgende: 

 



Foto's van de algemene vergadering van de KBR zijn beschikbaar via een klik op onderstaande foto: 

 

  

Beknopte uitslagen van de winnaars 
zaterdag 27/2: 8+M Imperial 17.00.87; 8+W Imperial 19.37.53; 
8+JM Westminster School 17.32.11; 8+JW Het Spaarne/ Cornelis 

Tromp 20.14.36; 8+/8X+/C8+Masters DRC Hannover 19.35.43(-

handicap 19.23.68) 
zondag 28/2 (Belgische winnaars): M4X Mxte BTR/SLO/AUT/ GER 

18.38.88; JM4X Mxte KRB/KRNSO 18.40.84; M2X Les 3Y 24.57.53; 

M2- KRNSO 22.18.94; W1X Eveline Peleman 24.34.29; beste Belgische 

Masters: MM2X KRB 22.56.22 (+handicap 23.56.77), winnaar was hier 

RaB Essen 23.18.33. De volledige uitslag is te zien via 'Nationaal-

Kalender'. 
 
Ook Roeien  vertegenwoordigd in forum over “vrouwen en sport leiderschap” 
Van maandag 7 maart tot en met woensdag 9 maart vindt in Lausanne een forum plaats van ‘Vrouwen 

en sportleiderschap’, georganiseerd door het Internationaal Olympisch Comité (IOC) samen met de 

Vereniging van Zomer Olympische Internationale Federaties (ASOIF). 
De wereld Roeibond FISA is trots te kunnen aankondigen dat Gwenda Stevens, voorzitter van de 

Koninklijke Belgische Roeibond, en Ola Oluodebunmi, secretaris-generaal van de Nigeriaanse 

Roeibond, werden verkozen als deelnemers. 
 
  
 Met een klik op nevenstaande afbeelding krijg je meer informatie hierover, weliswaar in het 

Engels. 
  
  
  

http://www.rowing.be/joomla/images/2016/AV/AV2016.pdf
http://www.rowing.be/joomla/images/2016/diverse/GS-Lausanne2.pdf


 
De Koninklijke Belgische Roeibond gaat een samenwerking aan met Eventeam (Officiële partner voor tickets en reizen 

voor België naar de Olympische Spelen, aangesteld door het BOIC) die u de opportuniteit aanbiedt om alleen, met uw 

familie of vrienden naar de Spelen in Rio te gaan. De aanbieding en exclusieve voordelen zijn enkel geldig voor de 

leden, medewerkers en sponsors van de Koninklijke Belgische Roeibond op alle pakketten verdeeld door Eventeam. U 

geniet van een korting van 3% (excl. wedstrijd tickets)  
Beleef de Olympische droom! 
Download de Rio 2016 Brochure met een klik op bovenstaande banner. 
Ontdek de tickets voor de Olympische Spelen via https://www.eventeam2016.be/nl/tickets/   
Ontdek de reizen naar Rio de Janeiro via https://www.eventeam2016.be/nl/Reizen.html  
  
INFORMATIE AAN DE CLUBS, ROEIERS & ROEISTERS, COACHES & KAMPRECHTERS! 

Zoals reeds een paar jaren medegedeeld, herinneren wij u graag aan het gebruik van 

Belgische kleuren(riemen, roeipakjes, etc...) welke ook geldig is voor 2016 en de komende 

jaren. 

De laatste jaren zien wij meer en meer Belgische kleuren(riemen, roeipakjes, etc...)op 

wedstrijden verschijnen bij roeiers en roeisters die in het préstadium zitten om een 

selectie te bekomen. Dit brengt om den duur veel verwarring bij mensen in en buiten 

het Belgische roeiwereld dat er al volop geroeid wordt met Belgische kleuren terwijl de 

selectie nog niet definitief is. 
Hierdoor heeft de Koninklijke Belgische Roeibond beslist om enkel nog roeiers en 

roeisters toe te laten in Belgische kleuren(riemen,roeipakjes, etc...) die een definitieve selectie op zak hebben. 
Met dank alvast! 
Mochten jullie vragen hebben, aarzel niet om contact te nemen met het secretariaat of  de voorzitster. 
 

Commentaar bij de uitslagen van het 43ste Rivierenhoofd van Seneffe, die vooral gekenmerkt 

werden door de betreurenswaardige houding van de Federale Sporttechnische Commissie, die 

oorspronkelijk deze wedstrijd uitgekozen had als selectiewedstrijd, met speciale wedstrijdcondities 

voor de selectieroei(st)ers. 
Omwille van het standpunt van de kamprechters, die ervoor dienen te zorgen dat alle deelnemers gelijke kansen 

hebben in een wedstrijd, wat hier niet meer het geval was (de selectieroei(st)ers zouden als eersten moeten 

vertrekken met 45" tussentijd (de andere deelnemers moesten nadien starten met 15" tussentijd! 
De FSTC laste daarom een extra testrace in op 19/3 per regio (voor Antwerpen op 18/3!), met als gevolg dat nog 

slechts 7 selectieroei(st)ers aan de start kwamen (6 uit regio Antwerpen). 
In de voormiddagraces gingen de overwinningen naar: 1X M: Ruben Somers (ARV); 1X W: Katia Rottiers (KRSG); 1X 

JM: Brent De Bleser (TRT) en 1X JW: Valérie Foqué (TRT). 
1X MM: Jean Somers (UNL); 2- M: RV Willem III; 2- JM: KRSG; 2- W: KRSG; 4X JW: GRS; 4X/4-Master: KRNSO 

en 2X MW: Mxt RSNM-CNV. De volledige uitslag krijg je met een klik op de afbeelding of bij 'Nationaal-Kalender'. 

https://www.eventeam2016.be/nl/tickets/
https://www.eventeam2016.be/nl/Reizen.html
http://www.rowing.be/joomla/images/2016/os/RIO2016-BEL.ROEIBOND-PROMO.pdf
http://www.rowing.be/joomla/images/2016/uitslagen/2016-03-20les3y2.pdf


Mededeling vanwege 
 
Aan alle nationale roeifederaties, 
Roeiers worden eraan herinnerd om het statuut van hun medicijnen te 

controleren. 
FISA wil alle competitieroeiers herinneren aan het belang van de 

controle op de medicatie, samen met hun team van artsen / om 

zeker te zijn dat de medicatie, die ze nemen, in overeenstemming 

is met de lijst 2016 opgesteld door het Wereld Anti-Doping 

Agentschap (WADA) inzake Verboden Stoffen / Methodes, die in 

werking trad op 1 januari. 
Als er vragen zijn over dit onderwerp, aarzel dan niet contact op 

te nemen met FISA direct ( info@fisa.org ). 

 

  
De Koninklijke Belgische Roeibond betuigt hierbij zijn 

medeleven voor de slachtoffers van de aanslagen van 22 

maart in de luchthaven van Zaventem en de metro in Brussel. 
Tevens dankt de roeibond alle hulpdiensten en vrijwilligers 

die meehielpen aan de evacuatie van de slachtoffers. 
  

 

GESCHIKTE LESGEVER GEVONDEN! 
Vorig week is het KTA Brugge tot een akkoord gekomen met de Brugse roeiclub KRB. De 1ste stap is gezet. Op naar 

de volgende ... De zoektocht naar een geschikte lesgever, resulteerde in de aanwerving van Debora Verbelen (trainer A). 
 Nu volgt de zoektocht naar het nodige aantal leerlingen, zodat deze studie-

richting kan opstarten bij het nieuwe schooljaar! 
 Tijdens het weekend van de kampioenschappen van België korte boten (23 en 

24 april) is er een infomoment gepland in Hazewinkel, waarop Debora haar 

plannen en doelstellingen kan uiteenzetten.   
Met een klik op nevenstaande afbeelding zie je een videofilmpje als 

promotie.  Ondertussen is ook de flyer specialisatie roeien gerealiseerd 

om leerlingen te rekruteren. Zie afbeelding hieronder, met een klik 

erop krijg je een leesbaar formaat te zien. 

 
 

 
 

mailto:info@fisa.org
http://www.rowing.be/joomla/images/2016/diverse/flyer_ROEIEN_2016_v3.pdf
http://www.rowing.be/joomla/images/2016/diverse/flyer_ROEIEN_2016_v3.pdf
https://youtu.be/DQzOoTpA0NA
http://www.rowing.be/joomla/images/2016/diverse/flyer_ROEIEN_2016_v3.pdf


 

  

26/03/2016: Sprintregatta van de Haven van Brussel 
Klik op de afbeelding voor de uitslagen of ga naar 'Nationaal-Kalender'. 

  

 
27/03/2016:  
7ème Handicap International de printemps de la 

Vallée Mosane Namuroise 
klik op de afbeelding voor de uitslag of ga naar 'Nationaal-kalender' 

  

 

BOATRACE OXFORD-CAMBRIDGE GEROEID OP ZONDAG 27 MAART 2016 
Bij de heren won Cambridge (klik op 
afbeelding links) bij de dames won Oxford 
na een zinkende race van Cambridge (klik 
op afbeelding rechts) 

  

 

 

http://www.rowing.be/joomla/images/2016/uitslagen/2016-03-26unb.pdf
http://www.rowing.be/joomla/images/2016/uitslagen/2016-03-26unb.pdf
http://www.rowing.be/joomla/images/2016/uitslagen/2016-03-27rcnsm.pdf
http://www.rowing.be/joomla/images/2016/uitslagen/2016-03-27rcnsm.pdf
http://www.rowing.be/joomla/images/2016/uitslagen/2016-03-27rcnsm.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1w7DeXrM6iM
https://youtu.be/rpEj6o1ODf0


 9 & 10/04/2016: 39e Internationale Voorjaars-regatta GRS 
Belgische overwinningen op beide dagen voor: 
1XJW18 Rachel Willaumez (UNB) 8.43.06 & 8.33.38; 4-JW18 Vandenhouweele-

Boels-Foqué-Henin (mxt) 7.37.10 & 7.37.12; 2XLM Somers-Goubau (mxt) 7.08.03 & 

7.10.46; 1XLW Eveline Peleman (KRSG) 8.27.98 & 8.43.54; 2XJW18 Willaumez-

Govaert (UNB) 8.10.18 & 8.38.18. 

Belgische overwinningen op zaterdag voor: 
2XJM18 Colpaert-Beerlandt (KRNSO) 7.08.22; 1XM Hannes Obreno (BTR) 7.18.33; 

2XMu23 Claeys-De Borger (mxt) 7.00.70; 2XM Brys-Van Zandweghe (mxt) 

6.59.02; De Leenheer-De Decker-Verbelen-De Reu (GRS) 4X W 7.41.16 - bij de 

jongeren: 1XJM12 Willem Arjen (BTR) 2.27.46; 1XJM14 Stan Marckx (TRT) 

4.13.26; 2XJW14 Gabriel-Lenom (mxt) 4.08.82 - in row-over 2XJW12 Chinitor-Zenasni (KRB) 3.18.42 en 4XLM 

Kint-Rabaey-Vyncke-Van Waeleghem (KRCG) 7.34.34.  
Belgische overwinningen op zondag voor: 
2XJM18 Colpaert-De Bleser (mxt) 6.57.34; 4-JM18 Van Campe-De Rammelaere-Ghyselinck-Schellaert (KRSG) 

6.49.14; 4XWu23 Casteels-Sueys-De Rycke-De Bock S (KRSG) 8.17.31; 1XW Annick De Decker (GRS) 8.53.23; 1XM 

Jean-Benoît Valschaerts (RSNB) 7.41.59; 2XM Goubau-Somers (mxt) 7.19.98; 4XW Laureyns-De Decker-Verbelen-

De Reu (GRS) 8.01.67 - bij de jongeren: 1XJW12 Erin Neus (KRNSO) 2.35.61; 2XJM12 Flipts-De Blauwe (KRNSO) 

2.25.50; 1XJW14 Jeanne Lenom (RCAE) 4.47.86; 4XJW14 Joris-Lenom-Deweert-Guilbert (mxt) 4.13.16. Voor de 

volledige uitslagen > klik op de afbeelding. 

 

WORLDCUP I VARESE - 15-17/04/2016 
Hannes Obreno won zijn reeks in 7.01.93 voor BLR, LAT1, MON, ESP en CIV, in 

zijn 1/2-finale werd hij 3de in 6.55.01 na CUP en FIN.  In de A-finale finisht hij 

3de in 7.17.38 na CRO 7.10.23 en CUB 7.16.22 en voor FIN, POL1 en ISR.  
Tim Brys-Niels Van 

Zandweghe plaatsten zich ook 

rechtstreeks voor de 1/2-finales 

A/B met een 2de plaats in 6.24.88 

na RSA in 6.23.19 en voor NED1, ESP, CYP en AZE.  In de 1/2 finale 

werden ze 3de in 6.20.85 na IRL en NED. In de A-finale werden ze 3de in 

6.44.12, na RSA 6.41.13 en IRL 6.41.36 en voor NED, ESP en DEN. Dus 2 bronzen medailles en tweemaal 5 punten in het 

Worldcupklassement - proficiat! Voor gedetailleerde uitslagen der Belgen kan men terecht bij 'Selecties - Senior'. De 

samenvatting der resultaten vindt men bij 'Internationaal-Worldcup'.  

 

 

 
 
 Foto's: ©Detlev Seyb/MyRowingPhoto.com 
 

 

http://www.rowing.be/joomla/images/2016/uitslagen/2016-04-09_10grs.pdf


 
 

 



 

  

23 & 24/04/2016:  KAMPIOENSCHAP VAN BELGIE - korte boten 

voor de uitslagen > klik op de afbeelding of ga naar 'Nationaal-kalender'. Door de gunstige wind werden ook diverse 

nationale baanrecords verbeterd: 1X M; 2- LM; 2- Mu23; 1X JM18; 2X JM18; 2- JW18; 1X JM16; 2X JW14 
(zie hiervoor bij 'Nationaal'). 

  

http://www.rowing.be/joomla/images/2016/uitslagen/2016-04-23_24kvb.pdf


 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



100 exclusieve Team Belgium muntstukken te winnen 

 

Ter gelegenheid van de Olympische Spelen in Rio brengen de Koninklijke Munt van 

België en het BOIC een muntstuk van 2 euro uit.  Daarnaast komt er een zilveren 

muntstuk ter waarde van 10 euro, dat volledig in het teken van Team Belgium staat 

en een exclusieve muntencollectie in de vorm van een FDC (‘Fleur de coin’)-set. Op 

precies 100 dagen voor in Rio de Olympische Spelen beginnen geven we maar liefst 

100 exclusieve Team Belgium muntstukken én 5 FDC-sets weg.  
De munt belichaamt passie voor de atleet die ons land vertegenwoordigt op het 

hoogste niveau, en staat tegelijk symbool voor solidariteit en verbondenheid.  Het 

logo toont het beeld van de atleet die als teken van overwinning de Belgische vlag 

hoog houdt.  Uiteraard krijgen ook de Olympische ringen een centrale plaats. 
Met de FDC-set 2016 presenteert de Koninklijke Munt van België u een exclusieve 

muntencollectie die dit jaar geheel in het teken staat van de Olympische Spelen en de atleten van Team Belgium. 

Naast de acht muntwaarden van 2016 – waarvan sommige enkel in die set voorkomen- bevat deze jaarreeks ook de 

speciale gedenkmunt van 2 euro met het officiële logo van Team Belgium. 
Een collectors item, niet alleen een ‘must have’ voor de muntverzamelaar maar ook voor elke sportliefhebber. 
Wat moet u doen om te winnen? 
Zend een e-mail met uw naam, adres en met de vermelding ‘TEAM BELGIUM COIN’ naar info@olympic.be. De eerste 

100 inzendingen ontvangen een exclusieve Team Belgium munt.  Via lottrekking geven we de 5 FDC-sets weg. 
 

30/04/2016: JEUGDDUATLON K.R. CLUB GENT 
Bij de JW12 won Julie De Clercq (KRCG) het lopen (8.34.70) en 

algemeen (59 ptn); Erin Neus won het roeien (2.29.38). Bij de JM12 

win Arjen Willem (BTR) het lopen (7.53.76) en algemeen (59 ptn); 

Mauri Boey (KRNSO) won het roeien (2.19.27). 
Bij de JW14 won Jeanne Lenom (RCAE) het roeien (4.17.76) en 

algemeen (59 ptn); Fleur Beerlandt (KRNSO) won het lopen 

(14.34.40). Bij de JM14 won Ilias Kourtesis (BTR) algemeen (58 ptn); Seppe Roekaerts (TRT) won het lopen (13.51.28) 

en Stan Marckx (TRT) het roeien (4.04.91). 
Bij de JW16 won Aline Tant (BTR) het roeien (9.16.51) en algemeen 

(57 ptn); Maïtee Union (KRCG) won het lopen (23.24.07). Bij de 

JM16 won Boris Van Belle (KRCG) algemeen (56 ptn); Jannes 

Lambrechts (KRCG) won het lopen (18.59.64) en Simon Kohl (KRCG) 

het roeien (8.25.52). Voor de volledige uitslag > klik op de 

afbeeldingen of ga naar 'Nationaal-Kalender'. 
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6-8/05/2016: EUROPEAN CHAMPIONSHIPS 
Hannes plaatst zich voor de 1/2-finales A/B met een 2de plaats in 

reeks2 (7.39.96) na LTU (7.32.69) voor DEN, FRA en UKR ; in de 1/2-

finale werd hij 2de (7.45.28) na CRO (7.43.69) voor CZE, BUL, GBR en 

GER. Hannes eindigt de A-finale als 4de (8.25.59) en valt met 

19honderdsten uit de medailles, deze zijn voor CRO (8.05.59), LTU 

(8.19.30) en CZE (8.25.40), BLR en SUI eindigen als 5de en 6de. 
Tim en Niels plaatsen zich ook voor de 1/2-finales A/B met een 2de plaats in reeks 2 (6.49.46) na IRL (6.46.75) voor 

SUI, CZE en LTU. In de 1/2-finale werden ze 3de (7.02.39) na NOR (6.54.97) en NED (6.57.81) voor UKR, ESP en 

AUT. In de A-finale werden zij 5de (7.07.73) na IRL (6.57.76), GER, NOR en POL, voor NED. 
Eveline werd 3de in reeks1 (8.32.16) na DEN (8.23.99) en POL (8.25.82) voor SUI en IRL. In de herkansing werd zij 

4de (8.53.59) na IRL (8.39.41), GBR (8.41.08) en SUI (8.41.86) voor LAT en UKR. In de B-finale werd Eveline 2de 

(8.25.13) na SUI (8.18.01) en voor LAT en UKR. Zij is dus 8ste in totaal. Klik op de afbeelding voor meer informatie. 

  

 Rachel Willaumez (1XJW) en Brent De Bleser (1XJM) werden geselecteerd. 
 Zowel Rachel als Brent werden op zaterdag 2de in de reeksen en zo verwezen naar 

de B-finale. Brent won zijn B-finale in 8.06.32 voor Koblenz, JPN, Am Baldeneysee, 

Potsdam en Limburger. Zijn chrono was beter dan deze van de winnaar van de A-

finale Berlin (8.06.36). Rachel werd 3de in de B-finale (9.29.31) na JPN (9.10.79), CZE en voor JPN, SUI, SUI. Op 

zondag won Brent zijn race (7.53.62) voor JPN, Wannsee, SUI, Limburger en Zürich. Rachel werd 2de in haar race 

(8.37.36) na FRA (8.27.74) en voor JPN, CRO, SUI en Hannauer. Met een klik op de afbeelding krijgt men de uitslagen 

der Belgen.  

  

 7 & 8/05/2016:  Internationale Gent Meiregatta - K.R.S.G. 
 Belgische winnaars op beide dagen: 4- JW: Boels-Foqué-Henin-Vandenhouweele 

(KRSG/TRT/RCNSM/KRNSO) 7.32.72 en 7.45.84; 1X M: Jean-Benoît Valschaerts 

(RSNB) 7.22.64 en 7.57.51; 2- LM: Faes-Theys (KRSG) 8.04.58 en 8.58.85.  
 Belgische winnaars op zaterdag: 1Xpol JM12: Mauri Boey (KRNSO) 2.25.70; 1Xpol 

JM14: Stan Marckx (TRT) 4.05.16; 2X JW14: Lenom-Gabriel (RCAE/UNL) 4.01.89; 4X 

JM: Colpaert-Beerlandt-De Witte-Verkest (KRB/KRNSO) 6.29.10; ; 1X JM: Calvin 

Govaert (UNB) 7.53.60; 2- JW: De Leenheer-Daenekindt (GRS/KRB) 8.17.87; 4X JW14: Deweert-Guilbert-Lenom-

Joris (GRS/RCAE/RCNSM) 3.52.60. 
Belgische winnaars op zondag: 2XJM12: Boey-De Blauwe (KRNSO) 2.21.88; 1XJW14pol: Jeanne Lenom (RCAE) 

4.34.93; 4X JM16: Nagels-Artois-Catrijsse-Barbez (KRNSO) 7.07.42; 2-JM18: De Witte-Verkest (KRB) 7.57.69; 

1XJW18: Caitlin Govaert (UNB) 9.22.10; 2-JM16: Chalmet-Steyaert (KRSG) 8.36.20; 1XLMB: Cedric Defraigne 

(KRCG) 8.09.91; 8+JM18 (Belgische combinatie) 6.31.29; 2XJM18: Colpaert-Beerlandt (KRNSO) 7.13.25; 1XMB: 

Pierre De Loof (KRB) 8.18.25; 8+JW (Belgische combinatie) 7.48.61; 2XLM: Somers-Goubau (ARV/UNB) 7.27.24 en 

4-JM18: De Catelle-Deweert-Boone-Coppens (GRS) 7.37.10. Met een klik op de afbeelding krijgt men de volledige 

uitslag van beide dagen. 
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ROEIEN ALLE CATEGORIEËN GHENT INTERNATIONAL MAY REGATTA 

Gwenda Stevens: “Topregatta om te koesteren” 
door William Defraigne 
Bondsvoorzitter Gwenda Stevens, Eveline Peleman en coach Rudy De Coninck.Foto: bll 
 
Dit weekeinde pakken de organisatoren van KR Sport Gent uit met hun Ghent International May Regatta. 
Met deelname van de nationale Duitse en Poolse ploegen staat deze 97ste editie helemaal in teken van het 
WK 2016 voor junioren en seniores -23. 

Het bestuur van KR Sport Gent telt een pak internationale ervaring in zijn rangen. Voorzitter Patrick Rombaut is 
vijftien jaar hoofd van de scheidsrechtercommissie van de Internationale Roeibond (FISA) en leidde als 
juryvoorzitter al acht Olympische Spelen in goede banen. 

Ondervoorzitter Gwenda Stevens werd in 2013 voorzitter van de Belgische Roeibond. Ook zij werkte zich in een 
mum van tijd in het aandachtsveld van de FISA en het IOC. 

“Ik kreeg in maart een uitnodiging om me samen met een vijftigtal 
beleidsvrouwen uit alle sporttakken te buigen over de vraag hoe 
vrouwen hun kwaliteiten in een mannenwereld, die de topsport toch 
wel is, niet alleen optimaal kunnen etaleren, maar ook bruikbaar 
kunnen maken in het bepalen van het topsportbeleid. Tijdens die 
workshop ontmoette ik gewezen IOC-voorzitter Jacques Rogge en 
zijn opvolger Thomas Bach. Dit waren toch wel indrukwekkende 
momenten.” 

Bondsvoorzitter Gwenda Stevens, Eveline  

Peleman en coach Rudy De Coninck.Foto: bll 

In haar ijver om de vrouw en het Belgische roeien op de kaart te zetten, kreeg ze wel een flink duwtje in de rug van 
Eveline Peleman. 

“Dat WK 2014 was inderdaad eentje om in te kaderen”, beaamt Gwenda Stevens. Eveline, lid van ons team KR 
Sport Gent, ontpopte zich tot de eerste Belgische vrouwelijke wereldkampioene ooit. De felicitaties die ik daar van 
de internationale roeiwereld kreeg, waren ontelbaar en hartverwarmend. Zo'n wereldtitel opent natuurlijk vele 
deuren en zette ons roeilandje terug op de kaart.” 

Dit weekeinde wacht jou een moeilijke keuze. Enerzijds gaat Eveline aan de slag op het EK te Brandenburg, 
anderzijds vindt op de Watersportbaan een tweedaagse plaats. 

“Ik ga in gedachten naar Brandenburg, maar blijf in Gent, want deze unieke regatta behoort tot de top vijf van 
Europa. Een monument dus dat ik als lid van de organiserende club en vooral als bondsvoorzitter wil blijven 
koesteren.” 

 

15/05/2016: 48° Régates Internationales de Maubray  
klik op de afbeelding voor de uitslagen of ga naar 'Nationaal-kalender' 
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21/05/2016: JEUGDTRIATLON GENTSE R.S. 
Bij de JW10 was Cato Vanheste de enige deelneemster; bij de JM10 won 

Tibe Peene het lopen (4.29.78) en de lijn (1.18.63) en algemeen (89 ptn), 

Toon Driessen won de slalom (1.26.13) - alle 10-jarigen kwamen uit 

Oostende. Bij de JW12 won Julie De Clercq (KRCG) het lopen (4.41.01) en 

Erin Neus (KRNSO) de slalom (1.16.08) + de lijn (2.30.82) en algemeen (88 

ptn). Bij de JM12 wint Arjen Willem (BTR) het lopen (4.16.71) + 

algemeen(85 ptn), Anton Dequinnemaere (GRS) won slalom (1.08.06) en lijn 

(2.21.54). Bij de JW14 won Jeanne Lenom (RCAE) de lijn (4.29.12) en algemeen (85 ptn); Fleur Beerlandt (KRNSO) 

won het lopen (10.00.94) en Rania Nagels (KRNSO) de slalom (0.59.36). Bij de JM14 won Ilias Kourtesis (BTR) 

algemeen (85 ptn); Arnout Pottie (KRB) won het lopen (9.02.55), Lysander Neus (KRNSO) de slalom (0.59.68) en Stan 

Marckx (TRT) de lijn (4.08.28). Voor de volledige uitslag > klik op de afbeelding of ga naar 'Nationaal-Kalender'. 

 

22/05/2016: 27ème HANDICAP INTERNATIONAL DE LA MEUSE (RSNM) 
 Deze editie werd gewonnen door Michel Orban, Myriam Lecrenier en Jean 

Somers (UNL) in een C3 >60kg (25.45.10) klik op de afbeelding voor de volledige 

uitslag of ga naar 'Nationaal-Kalender'. 

  

22-24/05/2016 OLYMPIC QUALIFICATION REGATTA - Luzern (SUI) 
Hannes Obreno won zijn schiftingsreeks (6.54.42) en plaatst zich 

zo rechtstreeks voor de 1/2-finales A/B morgen! Ook Tim Brys-

Niels Van Zandweghe wonnen hun reeks in 2XLM (6.24.38) en 

roeien morgen de halve finales A/B! Doe zo voort!!! 
Hannes wint ook zijn halve finale (7.00.97) voor HUN en AUS, de andere halve finale werd gewonnen door DEN, voor 

GER en FIN. Deze 6 ploegen roeien morgen de finale! 
Tim en Niels volgen het goede voorbeeld en winnen hun halve finale (6.30.22) voor TUR en NZL, de andere halve 

finale werd gewonnen door DEN voor ESP en POR. Deze 6 ploegen roeien morgen de finale! 
Hannes wint uiteindelijk ook de finale (6.47.61) voor AUS en HUN, deze drie roeiers zijn in principe geplaatst voor 

de Olympische Spelen in Rio! (photos - Detlev Seyb) 
Terug volgen Tim en Niels het goede voorbeeld en winnen eveneens hun finale (6.21.78) voor TUR, deze twee ploegen 

zijn in principe geplaatst voor de Olympische Spelen in Rio! Proficiat aan Hannes, Tim en Niels, we duimen dat ze 

effectief ook naar Rio mogen!!! 

 

 

29/05/2016: 20ème BOUCLE DE LIEGE (SRUNL) 
De Boucle van Luik werd gewonnen door Jean Somers (UNL) in skiff, in 1.16.11 + 

handicap 0.1.15 = 1.17.26. Voor de volledige uitslag > klik op de afbeelding. 
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WIE MAG VOOR BELGIE NAAR DE OLYMPISCHE SPELEN IN RIO? 
Door de overwinningen van zowel Hannes Obreno in 1XM als van Tim Brys-Niels Van Zandweghe in 2XLM, vormt het 

FISA-reglement een probleem voor de uitzending naar de Olympische Spelen in Rio!!! In de sociale media werd de 

absurditeit  van deze reglementering in vraag gesteld (o.a. door Mahe Drysdale)! Het reglement bepaalt immers: 'Op 

de continentale kwalificatieregatta, mogen de Nationale Olympische Comités slechts één herenploeg en één 

damesploeg aanduiden; en indien twee ploegen van hetzelfde geslacht van eenzelfde Nationaal Olympisch Comité 

voldoen aan de kwalificatiecriteria tijdens de continentale kwalificatieregatta, heeft het NOC twee weken tijd na 

de kennisgeving om de definitieve kwalificatie voor de Spelen te bevestigen.' 
Op zaterdag 28/5 vond in Luzern een bespreking plaats tussen KBR 

(Gwenda Stevens, voorzitter, en Johan Blondelle, voorzitter FSTC) en 

FISA (Jean Christophe Rolland, voorzitter). 
Hij, als gewezen toproeier, vond het ook een uiterst vervelende zaak 

maar meldde dat hij niet over het reglement heen kon kijken... Enige 

kans voor de Belgen is een re-allocation plaats te krijgen, dwz landen 

die in bepaalde events een forfait geven. Landen dienen tegen 10 juni 

de namen op te geven aan FISA, tegen 13 juni kan FISA mededelen 

welke plaatsen er vrij komen, dit wordt dan binnen het executive board beslist wie de plaatsen krijgt toegewezen.  

Hierbij zou België prioritair behandeld worden. 

 
Kogel door de kerk: skiffeur Hannes Obreno gaat naar Rio! 
Hannes Obreno en zijn coach Dirk Crois mogen in augustus naar Rio om daar deel te nemen aan de Olympische Spelen 

2016.  
De Koninklijke Belgische Roeibond kon alle begrip opbrengen voor de vraag van roeiers en coaches om de beslissing 

in verband met die ene boot die wel het olympisch ticket krijgt zo snel mogelijk bekend te maken. Daarom besloot 

de federatie na spoedoverleg om Johan Blondelle, voorzitter van de nationale sporttechnische commissie, de 

opdracht te geven de roeiers en hun coaches zondagnamiddag in Gent bij elkaar te roepen en hen bekend te maken 

dat het olympisch ticket werd toegekend aan skiffeur Hannes Obreno. 
Bondscoach Dominique Basset zal dinsdag aan alle betrokken partijen tekst en uitleg geven over de manier waarop 

deze beslissing tot stand kwam. Uiteraard bestaat er nog die kleine kans dat Tim Brys en Niels Van Zandweghe ook 

nog naar Rio trekken, want dit team staat bovenaan het lijstje van de prioriteiten en zal op 13 juni door de 'Executive 

Board van de FISA' eerst worden behandeld eens gekend is welke en hoeveel olympische tickets door bepaalde 

federaties voor 10 juni werden teruggegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4/06/2016: JEUGDTRIATLON BRUGSE T.R. 
 JW10: Cato Vanheste (KRNSO) versloeg debutante Orphee Monbaliu (BTR) in de 

drie disciplines. 
JM10: Tibo Peene (KRNSO) won het lopen (4.10.58) en de lijn (1.21.08) + algemeen 

(89ptn), Toon Driessen (KRNSO) won de slalom (0.51.34). 
JW12: Julie De Clercq (KRCG) won het lopen (4.06.81) en Erin Neus (KRNSO) de 

slalom (0.35.35) en de lijn (2.24.26)+algemeen (88ptn). 

JM12: Willem Arjen (BTR) won het lopen (3.42.70), Anton Dequinemaere (GRS) de slalom (0.34.10)+algemeen (84ptn), 

Mauri Boey won de lijn (2.18.95). 

JW14: Fleur Beerlandt (KRNSO) won het lopen (7.40.36), Rania Nagels won de slalom (0.32.18)+algemeen (88ptn), 

Cara Deweert won de lijn (4.36.06). 

JM14: Ilias Kourtesis (BTR) won het lopen (6.51.37)+algemeen(88ptn), Lysander Neus won de slalom (0.29.72) en 

Stan Marckx (TRT) won de lijn (4.04.77). 

Voor de volledige uitslag klik op de afbeelding of ga naar 'Nationaal-Kalender'. 

 

4-5/06/2016: HOLLANDBEKER AMSTERDAM 
 Belgische deelname: 
GRS: Annick De Decker 5° in finale C W1X 
KRSG: T. Schollaert-A. van Belle 6° (zat) en 4°(zon) in de heats M2- 
RSNB: Jean-Benoît Valschaerts 3° in finale A M1X na Drysdale en Synek 
TRT: Tom De Borger 3° (zat) en 5° (zon) in finale A MB1X 
UNB: Remy Moulin 4° (zat) en 4° (zon) in de heats LM1X 
         Rachel Willaumez 1° in finale A JW1X (8.15.73), voorsprong 7.97 
Klik op de afbeelding voor hun gedetailleerde uitslagen of ga naar 

'Internationaal-kalender'. 
 

DRYSDALE EN RIENKS REIKEN PETITIE UIT AAN FISA 

 

V.l.n.r. Nico Rienks (namens NLroei), 

Gerritjan Eggenkamp (FISA), Mahé 

Drysdale & Gwenda Stevens (voorzitter 

Belgische bond en FISAkamprechter 

(foto:.© Merijn Soeters) 

- www.merijnsoeters.com - artikel 

overgenomen van http://www.nlroei.nl  
 

 

 

De NLroeipetitie ‘Both Belgian Boats Should Row at Rio16’ is tijdens de Koninklijke Holland Beker uitgereikt 

aan de wereldroeibond. FISA-councillor Gerritjan Eggenkamp nam het door 8310 mensen ondertekende 

document in ontvangst. Nico Rienks gaf namens NLroei samen met Mahé Drysdale en Gwenda Stevens (voorzitter 

http://www.merijnsoeters.com/
http://www.nlroei.nl/
http://www.rowing.be/joomla/images/2016/uitslagen/2016-06-04btrtria2.pdf
http://www.rowing.be/joomla/images/2016/internationaal/HollandBekerUitslagen.pdf


van de Belgische roeibond) de petitie aan Eggenkamp. De petitie richt zich tegen een draconische FISA-regel. Bij 

de zware skiff- en lichte dubbeltweevelden mag er volgens de regels per land maar één mannenboot en één 

vrouwenboot worden geplaatst via het Olympisch Kwalificatie Toernooi. 
Amputatie  
Bij de zuiderburen voldeden beide mannenboten aan de kwalificatie-eisen. De Belgische bond zag zich gedwongen 

één van zijn boten te amputeren. De regel beoogt het aantal landen dat aan de Olympische Spelen meedoet 

kunstmatig te verhogen. 
Drysdale 
De kwestie rondom de Belgen internationaal veel aandacht. Onder anderen Drysdale maakte via een bericht op zijn 

Facebookpagina het drama wereldkundig. “We willen de beste roeiers in Rio. Dat het aantal Belgische inzendingen 

wordt teruggeschroefd naar één en het aantal Deense wordt opgeschroeftd naar zes klopt niet, wat de regels ook 

zeggen,” schreef de kampioen. 
FISA 
De roeifederatie zit met de zaak in de maag. “Het is heel ongelukkig hoe deze regel voor de Belgen uitpakt. Aan de 

andere kant ging het in zeven andere gevallen wel goed, en komen er daardoor evenzoveel andere landen aan de 

start”, zei Gerritjan Eggenkamp van FISA gisteren. Zijn organisatie gaat de maatregel voor de volgende editie 

aanpassen. Eggenkamp stuurt de petitie binnen zijn organisatie rond. Er zijn ruim 8300 ondertekenaars, daarvan 

hebben 5784 mensen hun ondertekening per e-mail bevestigd. 
Oplossing 
NLroei pleit ervoor voordat het kwalificatietoernooi begint, landen een keuze te laten maken in welke bootklasse 

men zich wil kwalificeren, en er dus maar in één deel te laten nemen. Dit voorkomt niet alleen barbaarse taferelen, 

het komt ook tegemoet het wereldwijde beginsel van sportiviteit: de snelste boten moeten gaan, terwijl via deze 

methode de diversiteit net zo goed wordt bevorderd. NLroei wijst erop dat de Belgische kwestie de bijl aan de 

wortel is van de internationale solidariteit. 
Hoop 
De Belgen hebben inmiddels voor hun skiffeur Hannes Obreno gekozen. Voor hun dubbeltwee van de lichtgewichten 

Tim Brys en Niels van Zandweghe wordt gehoopt op het vrijvallen van olympische roeiaccreditaties. Op 13 juni 

aanstaande is duidelijk of er landen zijn die boten terugtrekken of met één bemanning in twee boten gaan starten. 

FISA heeft beloofd vrijvallende accreditaties met voorrang aan België te geven. 
 

Op 15 juni mailde FISA volgend bericht aan voorzitster Gwenda Stevens: 
'I confirm that all NOCs have responded and all 550 places are confirmed. That is to say that there are no more 

open quota. 
There was one place that was a question mark but it has been confirmed today that the injury to this rower is not 

as bad as anticipated and he will row in Rio. 
In my experience, there is a very low likelihood that two places will become available between now and the entry 

deadline of 18 July. 
Again, we are really sorry for Tim and Niels, but this is the situation now. 
Regards, 
Matt Smith' 



Dit betekent dat de 2X LM niet kan uitgezonden worden naar de Olympische Spelen in Rio, 

zodat voor het Belgische roeien enkel Hannes Obreno geselecteerd is. Hieromtrent werd 

volgend perscommuniqué verspreid: 
link van het artikel http://www.sport.be/nl/andere/article.html?Article_ID=769258 
Tim Brys en Niels Van Zandweghe worden door de Internationale Roeifederatie FISA niet opgevist om deel te 

nemen aan de Olympische Spelen in Rio de Janeiro (5-21 augustus). Dat heeft de FISA laten weten aan de 

Koninklijke Belgische Roeibond. 
Zowel skiffeur Hannes Obreno als de lichte dubbeltwee Tim Brys en Niels Van Zandweghe wonnen eind mei hun 

finale van de olympische kwalificatieraces in Luzern en hadden dus recht op deelname aan de Spelen. Maar omdat 

België van de FISA slechts één boot mag afvaardigen naar Rio, moest er een keuze worden gemaakt. Die viel op 

Obreno, zodat Brys en Van Zandweghe met lege handen achterbleven. Er was nog een kleine kans dat ze zouden 

worden opgevist, maar dat gebeurt dus niet.  
Gwenda Stevens, voorzitster van de Belgische bond, legt uit. "Matt Smith, de secretaris-generaal van de FISA, 

heeft mij bevestigd dat alle nationale olympische comités positief hebben geantwoord en dat dus alle 550 plaatsen 

die aan de roeisport zijn toegekend, ingenomen zijn. Er was één atleet twijfelachtig, maar de blessure zal sneller 

hersteld zijn dan eerst gepland en ook die atleet zal dus in Rio van de partij zijn."  
"Er blijft nog de mogelijkheid dat er voor 18 juli, de definitieve sluiting van de inschrijving, nog een of ander atleet 

met een kwetsuur uitvalt, maar Matt Smith stelt dat dit in zijn vrij lange loopbaan als FISA-lid slechts heel zelden 

gebeurde", stelt Gwenda Stevens.  
Voor Brys en Van Zandweghe wordt het nu zaak om zich zo snel mogelijk over die sportieve onrechtvaardigheid 

heen te zetten. "Zij kunnen alvast deelnemen aan het WK 2016", weet Stevens. "Brys start in het open WK in de 

lichte skiff, Niels wordt in hetzelfde nummer een blikvanger op het WK U23. Beide WK's vinden samen plaats eind 

augustus in Rotterdam. Het tweetal zal wel dezelfde voorbereiding volgen zoals gepland was voor de Spelen, dit wil 

zeggen ze eerst nog in de lichte dubbeltwee zullen deelnemen aan de befaamde Henleyregatta, waar ook onze 

olympische skiffeur Hannes Obreno de Thames zal opkomen. Daarna starten ze onder de leiding van coach Frans 

Claes hun specifieke skifftraining voor dat WK op."  
Tim Brys en Niels Van Zanbdweghe reageerden eerder gelaten, want zij hadden de bui meteen na Luzern al zien 

hangen. De reglementen om de mondialisering in de roeisport te optimaliseren breken dus nu vooral onze Belgische 

toproeiers erg zuur op. Een Nederlandse petitie, door meer dan 8.000 personen ondertekend, en de reacties van 

olympische skiffkampioenen als Olaf Tufte en Mahe Drysdale, hebben bij FISA alvast het besef losgeweekt dat de 

plaatsingsprocedure met het oog op Tokio 2020 grondig moet worden geëvalueerd. 
 

Reacties op niet-selectie 2-LM voor Rio 
Bronnen meldden voorzitster Gwenda Stevens dat; 
'NZL gaat naar Rio met een W8+ en een W2-, de twee meisjes van de W2- roeien ook in de W8 +.' 
Nu denken een heleboel mensen dat er twee plaatsen beschikbaar kwamen, wat niet het geval is.   
Dit blijkt na bevraging door Gwenda aan FISA, die volgend antwoord mailde: 
'We understand that NZL will double up the W2- and the W8+ but they will keep the two W8+ spares as official athletes 
so that they can train independently and keep the places in the village for the two spares. In any case, we are obliged to 
keep the female and male percentages and quotas, so there would be no chance to offer female places to males. This is 
found near the bottom of page six of the qualification system document.' 
Vrij vertaald: 'We begrijpen dat NZL de W2- en de W8+ combineren, maar ze houden de twee reserveroeisters voor de W8+ aan als officiële 
atleten, zodat deze zelfstandig kunnen trainen en hun plaatsen in het dorp kunnen aanhouden.' 
In ieder geval zijn wij verplicht om ons te houden aan de vrouwelijke en mannelijke de quota, dus is er geen kans om de vrouwelijke plaatsen 
te ruilen voor heren. Deze regel staat duidelijk in het kwalificatiesysteemdocument 'Any boat quota can be transferred to another as long as 
the total athletes quota and the total quotas per gender are respected.'  = Elk boot quota kan worden overgedragen naar een andere, zolang de 
totale atletenquota en de totale quota per geslacht in acht worden genomen. 
 

http://www.sport.be/nl/andere/article.html?Article_ID=769258


25/06/2016: 9e HANDICAP INTERNATIONAL DE VISE. 
 

 Winnaar werd Jean Somers (UNL) in skiff, in 28.19.00 + 

handicap  11.15 = 39.33.00. Voor de volledige uitslag > klik op de 

afbeelding. 

  

26/06/2016: JEUGDTRIATLON T.R.T. HAZEWINKEL 
JW10: Cato Vanheste (KRNSO) was de enige deelneemster. 
JM10: Tibo Peene (KRNSO) won het lopen (4.20.52) en de lijn (1.17.30) + algemeen 

(89ptn), Toon Driessen (KRNSO) won de slalom (1.06.45). 
JW12: Erin Neus (KRNSO) won de drie disciplines (4.43.86) (0.59.14) (2.25.70) 
JM12: Anton Dequinemaere (GRS) won het lopen (3.57.46) en de slalom 

(0.51.64)+algemeen (89ptn), Mauri Boey (KRNSO) won de lijn (2.21.73). 

JW14: Fleur Beerlandt (KRNSO) won ook het lopen (7.40.36) en de slalom (0.49.20)+algemeen (88ptn), Rania Nagels 

(KRNSO) won de lijn (4.29.06). 

JM14: Stan Marckx (TRT) won de lijn (4.04.77)+algemeen(85ptn), Seppe Roekaerts (TRT) won het lopen (6.51.00), 

Lysander Neus (KRNSO) won de slalom (0.47.78). 

Voor de volledige uitslag klik op de afbeelding of ga naar 'Nationaal-Kalender'. 
 

De KBR reageerde onmiddellijk naar FISA waarom BEL niet in aanmerking kwam voor de quota plaatsen, als reactie op 
FISA announces disqualification of the Russian men’s quadruple sculls 

De FISA-mededeling ziet men met ctrl-klik op de Engelse tekst hierboven! De KBR kreeg nog geen respons! 

  

29/6-03/7/2016: HENLEY ROYAL REGATTA (GBR) 

 

Hannes Obreno heeft zondag de Diamond Scull Trophy gewonnen van de prestigieuze Henley Royal Regatta. De 

25-jarige Brugse skiffeur klopte in de finale Mahe Drysdale, regerend olympisch kampioen in de skiff. Hannes 

versloeg in de heats achtereenvolgens Jean-Benoît Valschaerts 1 ¾ lengte en G.M. Ansolabehere (USA) 2 lengte, 

in de halve finale versloeg hij S. Broeninck (NED) 3 ½ lengtes en uiteindelijk Mahe Drysdale (NZL) 2 lengtes. 

Proficiat! 
Tim Brys en Niels Van Zandweghe versloegen Male-Mitchell (Tideway Scullers/Bexhill ARC) in de heats met 2 ¾ 

lengte voorsprong en plaatsten zich voor de halve finales, daarin werden zij op hun beurt verslagen door Fistravec-

Fridman (Slovenië) met 2 ¼ lengte. In de finale werden zij op hun beurt verslagen door Middleton-Beaumont van 

Leander Club met 4 ½ lengte. 

http://www.rowing.be/joomla/images/fisa/FISARUSSIADOPING.pdf
http://www.rowing.be/joomla/images/2016/uitslagen/2016-06-25rcnvhand.pdf
http://www.rowing.be/joomla/images/2016/uitslagen/2016-06-26trttria.pdf


  

16 Officials geselecteerd voor Rio 2016 
Op 28 juni stelde Sven Serré, voorzitter van de commissie ‘Officials’ van het BOIC de Belgische Officials voor die 
deze zomer in Rio de Olympische Spelen zullen optreden. Niet minder dan 16 scheidsrechters, juryleden en 
commissarissen uit 10 verschillende sporten werden aangeduid door hun respectievelijke Internationale Federatie. 
De 16 officials die Sven Serré in het Olympisch Huis mocht voorstellen zijn : 
Atletiek : Patrick Van Caelenberghe 
Badminton : Luc Bertrand , Ronny De Vos  en Bert Vanhorenbeeck 
Hockey : Laurine Delforge 
Roeien : Chantal Neirinckx , Patrick Rombaut 
Paardensport : Freddy Smeets , Jacques Van Daele 
Tafeltennis : Isabelle Beumier 
Tennis : Xavier Jacquemin 
Volleybal : Arturo Di Giacomo 
Wielrennen : Guy Dobbelaere , Philippe Mariën 
Zeilen : Jurgen Cluytmans , Bruno De Wannemaeker 
 

 
Patrick Rombaut & Chantal Neirinckx uiterst links! 

 
‘Zonder officials geen sport’ 
Het BOIC wil de officials de erkenning geven die ze verdienen. Net zoals de atleten de eed afleggen tijdens 
Olympische Spelen, leggen ook scheidsrechters, juryleden en commissarissen de eed af. Dat toont de 
belangrijkheid van hun rol aan. 
‘Met het oog op de Olympische Spelen in Rio zal het BOIC de officials omkaderen, erkennen en naar voor schuiven 
als een volwaardige partner van Team Belgium en als ‘ambassadeur’ van de Olympische gedachte.’, zegt voorzitter 
Sven Serré. 

 
Commissie Officials van het BOIC 
De BOIC-commissie behartigt de belangen van deze doelgroep, net zoals de atletencommissie dat doet voor de 
atleten. Er zijn immers heel wat thema’s die scheidsrechters, juryleden, toernooidirecteurs en commissarissen 
gemeenschappelijk hebben. 
In het najaar wordt het ‘Overlegplatform’ uitgebreid en zal (top)-officials rond de tafel brengen. Daar zullen 
voorbeelden van ‘good practices’ en ‘common interest’ gedeeld worden: omkadering, evaluatie en deontologische 
code, zowel op nationaal niveau als op internationaal (IOC) niveau. 
Ons doel is om een structuur voor innovatie, constante vernieuwing en permanente persoonlijke en professionele 
ontwikkeling te creëren.”, vervolgt Sven Serré. 
Het project dient als pilootproject voor het IOC en wordt gesteund door IOC-voorzitter Thomas Bach. 
De commissie ‘Officials’ van het BOIC werkt samen met de federaties en de liga’s en met VSF en AISF. 
 

http://teambelgium.be/media/files/uploads/cv-patrick-van-caelenberghe-57729856c918d.pdf
http://teambelgium.be/media/files/uploads/cv-luc-bertrand-57729860e6247.pdf
http://teambelgium.be/media/files/uploads/cv-ronny-de-vos-5772986ac5405.pdf
http://teambelgium.be/media/files/uploads/cv-bert-vanhorenbeeck-5772987375bc5.pdf
http://teambelgium.be/media/files/uploads/cv-laurine-delforge-fr-5772987c9f9c2.pdf
http://teambelgium.be/media/files/uploads/cv-chantal-neirincks-577298866d998.pdf
http://teambelgium.be/media/files/uploads/cv-patrick-rombaut-5772989590188.pdf
http://teambelgium.be/media/files/uploads/cv-freddy-smeets-fr-577298a692bab.pdf
http://teambelgium.be/media/files/uploads/cv-jacques-van-daele-577298b002465.pdf
http://teambelgium.be/media/files/uploads/cv-isabelle-beumier-fr-577298b819d11.pdf
http://teambelgium.be/media/files/uploads/cv-xavier-jacquemin-fr-577298c9aa404.pdf
http://teambelgium.be/media/files/uploads/cv-arturodigiamoco-fr-577298d198a59.pdf
http://teambelgium.be/media/files/uploads/cv-guy-dobbelaere-577298dc5d977.pdf
http://teambelgium.be/media/files/uploads/cv-philippe-marien-577298e4378d9.pdf
http://teambelgium.be/media/files/uploads/cv-jurgen-cluytmans-577298ee38f8b.pdf
http://teambelgium.be/media/files/uploads/cv-bruno-de-wannemaeker-577298f87be59.pdf
http://teambelgium.be/media/files/uploads/cv-bruno-de-wannemaeker-577298f87be59.pdf


Commissieleden 
Voorzitter: Sven Serré (badminton) 
Leden: 
Frank De Bleeckere (voetbal) 
Franky De Moor (judo) 
Christophe Lemeire (ski) 
Philippe Mariën (wielrennen) 
Freddy Smeets (paralympische sport) 
Marc Toppet (zwemmen) 
Gregory Uyttenhove (hockey) 
Patrick Van Caelenberghe (atletiek) 

 

Info over items m.b.t. O.S. Rio vindt men op  www.teambelgium.be 

  

9-10/7/2016: EUROPEAN ROWING JUNIOR CHAMPIONSHIPS - TRAKAI (LTU) 

 
1XJW: Rachel Willaumez; 9/7 reeks > 1°: BEL 8.09.21, 10/7 1/2-fin. A/B 3° BEL 7.57.75; 
F A: 4° BEL 7.54.65 na NED-GER-FRA. 

1XJM: Brent De Bleser: 9/7 reeks > 1°: BEL 7.28.75, 10/7 1/2-fin. A/B 2° BEL 7.23.20; 
F A: 4° BEL 7.19.32 na LTU-NED-GER. 
4-JW: Axelle Boels, Valerie Foqué, Ilse Vandenhouweele, Claire Henin (res. Caitlin Govaert): 
9/7 reeks >  1°: POL 7.23.85; 2°: BEL 7.26.75; finale A: 4° BEL 7.11.61, na GER-POL-ROU. 
4XJM: Bart Verkest, Sander De Witte, Liam Beerlandt, Marlon Colpaert (res.Tristan Vandenbussche): 
9/7 reeks > 1°: BEL 6.20.66; 2°: BUL 6.21.41; 10/7 1/2-fin. A/B 3° BEL 6.10.76; 
F A: 4° BEL 6.12.08 na CZE-GER-ITA, alle Belgische teams eindigden dus op de 4de plaats! 
Lieven Malisse maakte deel uit van de jury! Meer details met ctrl-klik op de groepsfoto hierboven! 

  

 voor 13- en 14-jarigen - iedereen welkom, sterk of 

minder sterk...  
 ctrl-klik op de afbeelding voor meer informatie 

 

  

http://www.teambelgium.be/
http://www.rowing.be/joomla/images/2016/ek/EKjun2016resultsB-fin.pdf
http://www.rowing.be/joomla/images/jeugd/Affi_KBRJeugdstage2016.pdf


  

 

  
 klik op de afbeelding voor een globaal overzicht der resultaten 
 Selectie: 

 
1X JW: Caitlin Govaert (30/7:H1 uitslag: GBR(8.02.94)-HUN-BEL(8.09.22)-NED-ITA) roeit A-finale - uitslag: 

HUN(7.58.73)-GBR-FRA-BEL(8.03.62)-POR-SUI. 4° plaats! 
31/7 H1: POL(8.25.26)-BEL(8.25.63)-HUN-ITA-POR / 
finale A - uitslag: GBR(8.21.15)-BEL(8.23.37)-SUI-NED-HUN-POL. 2° plaats = zilveren medaille!!! 
2X JW: Luca Colpaert-Jolien Dessein (30/7 H2 uitslag: GBR(7.28.28)-SUI-ITA-BEL(7.52.81) roeien B-finale uitslag: 

NED(7.34.45)-BEL(7.34.81)-HUN. 8° plaats! 
31/7: H1 > GBR(7.39.40)-POL-SUI-BEL(8.02.54)-HUN /finale B uitslag: NED-BEL(7.54.05)-HUN. 8° plaats! 
2- JW: Gwenael De Leenheer-Louise Daenekindt (30/7 H1 uitslag: GBR(7.41.40)-BEL(7.53.68)-ESP-FRA) 

roeien A-finale - uitslag: GBR(7.33.58)-ITA-BEL(7.40.78)-ESP-IRL-FRA. 3° plaats = bronzen medaille!!! 
31/7: H2 > FRA(8.01.92)-BEL(8.03.20)-ITA / finale A uitslag: GBR(7.41.82)-IRL-BEL(7.48.62)-ESP-FRA. 

3° plaats = bronzen medaille!!! 
2X JM: Arnaud Defraigne-Vladislav Goloivanenko (30/7 H1 uitslag: SUI(6.37.68)-POR-FRA-POL-BEL(6.53.44), zij 

roeien de B-finale - uitslag: POL(6.49.39)-AUT-BEL(6.52.24)-NED. 9° plaats! 
31/7: H1 > SUI(6.52.77)-HUN-POR-BEL(7.03.48)-AUT / finale B uitslag: POL-BEL(7.09.95)-AUT. 9° plaats. 
4X JM: Calvin Govaert-Tristan Vandenbussche-Xander Deweert-Benjamin Decatelle 
(30/7 H1 uitslag: BEL(6.10.78)-POL(6.10.82)-ESP-SUI-NED), roeien de A-finale - uitslag: GBR(6.01.15)-ESP-POL-

ITA-BEL(6.07.42)-AUT. 5° plaats! 
31/7: H1 > GBR(6.23.57)-BEL(6.26.52)-ITA-SUI-NED / finale A - uitslag: GBR(6.17.29)-ESP(6.19.21)-

BEL(6.19.50)-POL-ITA-POR. 3° plaats = bronzen medaille!!! 
Voorzitster Gwenda Stevens heeft de organisatie van 2017 (Hazewinkel) 

toegelicht en volgt Daniel Deweert op als technical delegate in de commissie 

van de Coupe de la Jeunesse. Op de foto links ontvangt Daniel een aandenken 

aan zijn jaren als technical delegate van de Coupe de la Jeunesse. Peter van 

Belle en Lieven Malisse fungeren in Poznan als kamprechters. Als slot van 

deze editie werd de vlag van de Coupe de la Jeunesse overhandigd aan 

voorzitster Gwenda Stevens. 

http://www.rowing.be/joomla/images/2016/cdj/2016CDJresultaten.pdf


 



Wie is Hannes Obreno? 
Lees het artikel van Marc Mercy  uit  'De Standaard: 23 juli 2016' om 03:00 uur - door hierop te klikken. 
 
 

Hannes vertrekt vrijdag 29/7 naar Rio, op 25/7 was er een 

persconferentie in Hazewinkel, de persmap kan je inkijken 

met ctrl-klik op nevenstaand logo. Voor het deelnemersveld 

in de 1XM, ctrl-klik op de foto hieronder. 

 

Roeien – Rio 2016 

Roeien staat op de Olympische Spelen van Rio in 2016 voor de 27e keer op het programma. Het zal 

plaatsvinden op het Lagoa Rodrigo de Freitas in de Copacabana Cluster van 6 tot 14 augustus 2016. 

(meer info in artikel 'De Magie van de O.S.'! 

 
 6-13/8/2016: OLYMPISCHE SPELEN - RIO DE JANEIRO (BRA) 

Net geen medaille voor Hannes (4°plaats), desalniettemin ... PROFICIAT! 
Ondanks het gezegde 'deelnemen is belangrijker dan 

winnen'. 
Ctrl-klik op de medailles hiernaast voor de finaleresultaten. 
Hannes Obreno roeit toch voor één van 

nevenstaande medailles. 
Hieronder zijn prestaties: 

6/8 - 8.50u(=13.50u) - reeks 3: LBA-POL-UZB-BEL-ARG (eerste 3 naar kwartfinales, rest = herkansing). 
uitslag: 1. BEL(7.09.06); 2. POL(7.12.43); 3. ARG(7.22.69); 4. UZB(7.25.03); 5. LBA(7.43.85) 
De wedstrijden van 7/8 werden uitgesteld naar 8/8 wegens technische problemen door te sterke wind en geen goede 

vooruitzichten voor de rest van de dag. 
9/8 - 8.50u(=13.50u): Q-fin 3: PAR-HUN-BEL-MEX-EGY-ALG (1à3 naar S A/B, 4à6 naar S C/D) 
uitslag: 1.BEL(6.48.90); 2.MEX(6.50.04); 3.EGY(6.50.82); 4.HUN(6.52.80); 5.ALG(7.13.59); 6.PAR(7.17.12) 
Derde beste chrono! 1/2-finale A/B met (CRO-NZL-BEL-GBR-MEX-CZE-EGY-CUB-POL-AUS-BLR-NOR). 

http://www.rowing.be/joomla/images/2016/os/hannesobreno.pdf
http://www.olympischespelenrio.nl/lagoa-rodrigo-de-freitas-rio-2016/
http://www.rowing.be/joomla/images/2016/os/OSRio1XMb.pdf
http://www.rowing.be/joomla/images/2016/os/KBR_Persmap2016 M1X_HR def.pdf
http://www.rowing.be/joomla/images/2016/os/finalresults.pdf


 
Hannes tijdens zijn kwartfinale! 

De wedstrijden van 10/8 werden ook uitgesteld wegens technische problemen door te sterke wind en geen goede 

vooruitzichten voor de rest van de dag. 
Hannes roeide zijn halve finale op 
12/8 - 10.00u(=15.00u): S-fin A/B2: POL-GBR-BEL-NZL-AUS-BLR (1à3 naar finale A, 4à6 naar finale B) 
uitslag: 1.NZL(7.03.70); 2.BLR(7.06.69); 3.BEL(7.06.76); 4.GBR(7.09.54); 5.AUS(7.14.68); 6.POL(7.15.61) 
13/8 - 10.32u(=15.32u): Finale A: CUB-BLR-CZE-NZL-CRO-BEL 
uitslag: 1.NZL(6.41.34); 2.CRO(6.41.34); 3.CZE(6.44.10); 4.BEL(6.47.42); 5.BLR(6.48.78); 6.CUB(6.55.90) 
Net geen medaille voor Hannes, desalniettemin ... PROFICIAT! Olympisch kampioen Drysdale roeide tevens een nieuw 

Olympisch record en onttroont hiermee Tim Maeyens (roeide record in 2012). 

 



 



Ctrl-klik op nevenstaande afbeelding voor 
de  samenvattende uitslagen; 

  

 voor de gedetailleerde uitslagen van Hannes,  ga 
naar 'selecties-senior'. 

 
 
met een klik op de afbeelding links ziet men de 
wereldbesttijden in roeien over 2000m 
  
met een klik op de afbeelding rechts ziet men de 
olympische besttijden in roeien over 2000m 

 

 

 

Hiernaast het scorebord van de 1/2finale: 

 

 
 

  
Op 25/7 was er een persconferentie in Hazewinkel, de persmap 

kan je inkijken met een klik op nevenstaand logo.  
  
 PROFICIAT ook aan: 
Greg Van Avermaet voor zijn gouden medaille in de wegrit! 
Dirk Van Tichelt voor zijn bronzen medaille in judo -73kg! 
Pieter Timmers voor zijn zilveren medaille in 100m vrije slag zwemmen 

Nafissatou Thiam voor haar gouden medaille in de zevenkamp! 
Jolien D'Hoore voor haar bronzen medaille in het omnium! 
Red Lions voor hun zilveren medaille in het hockey! 
 

  
VRL RECREATIEVE REGATTA 20/08/2016: afgelast door te weinig interesse. 
  

 
 

http://www.rowing.be/joomla/images/2016/os/Sumdag1-2-3-4-5-6.pdf
http://www.rowing.be/joomla/images/2016/internationaal/wereldbesttijden2.pdf
http://www.rowing.be/joomla/images/2016/os/obt2016.pdf
http://www.rowing.be/joomla/images/2016/os/KBR_Persmap2016 M1X_HR def.pdf


 
Geselecteerd voor België + races: 

1X BLM: Niels Van Zandweghe 
uitslag H3-21/8: BEL(7.06.41)-MEX-ITA-DEN-ALG (Niels > Q) 
uitslag Q2-23/8: BEL(7.06.62)-AUT-TUN-HUN-USA-POR (Niels > S A/B) 
uitslag S A/B1-24/8:BEL(6.58.61)-ITA-NOR-BRA-CZE-IRQ (Niels > F A) 
uitslag F A -26/8:BEL(7.31.96)-GER-MEX-ITA-NOR-GBR 

 
NIELS VAN ZANDWEGHE WERELDKAMPIOEN 1X BLM!!! PROFICIAT!!! 

 
2XBLM: Ruben Somers-Aurélien Goubau 
uitslag H2-21/8: SVK(6.33.69)-SRB-BEL(6.38.69)-USA-SUI (naar herkansing) 
uitslag R1-22/8: CHN(6.30.96)-BEL(6.32.67)-RUS-CZE-TUN (naar S A/B) 
uitslag S A/B1-23/8: ESP(6.29.14)-FRA-DEN-HUN-SRB-BEL(6.42.11) (naar > FB 25/8) 
uitslag F B-25/8: GER(6.28.39)-SRB-BEL(6.33.18)-CHN-HUN-CRO (= 9e) 
2X BM: Tom De Borger-Ruben Claeys 
uitslag H1-21/8: NED(6.26.60)-CAN-BEL(6.35.27)-EST-INA (naar S A/B) 
uitslag S A/B2-23/8: GER(6.23.32)-CAN-BEL(6.26.63)-POL-ITA-INA (naar FA 26/8) 
uitslag F A-26/8: GER(6.40.81)-NOR-NED-RSA-CAN-BEL(7.12.64) = 6e!!! 

 

 

 



 
1X WL: Eveline Peleman 
uitslag H4-22/8: NZL(7.44.97)-BEL(7.53.42)-NED-CZE-HUN (naar herkansing) 
uitslag R4-23/8: AUT(7.44.43)-BEL(7.45.09)-CHN-LAT (naar S A/B) 
uitslag S A/B2-25/8: NZL(7.31.45)-RUS-CAN-SUI-BEL(7.48.47)-GBR (naar F B 27/8) 
uitslag F B-27/8: DEN(8.44.92)-DEN-AUS-AUT-BEL(8.59.31)-GBR (= 11e) 



 

 

 
1X JW: Rachel Willaumez 
uitslag H1-24/8: BLR(7.48.80)-SWE-BEL(8.04.41)-UKR-TUN-SRI (naar herkansingen) 
uitslag R3-26/8: NED(8.15.59)-BEL(8.21.76)-JPN-ZIM-UZB (naar S A/B) 
uitslag S A/B1-27/8: BLR(8.35.77)-GER-AUS-BEL(8.51.96)-CRO-SUI (vers F B) 
uitslag F B-28/8: USA(7.51.43)-BEL(7.54.07)-SWE-CHN-CRO-SUI (=8e) 
1X JM: Brent De Bleser 
uitslag H2-24/8: SLO(7.07.17)-BEL(7.09.76)-CRO-COL-ESA-SRI (naar Q) 
uitslag Q4-26/8: GER(7.37.86)-BEL(7.40.01)-NED-HUN-BAH-SVK (naar S A/B) 
uitslag S A/B1-27/8: BRA(7.58.96)-LTU-SUI-BEL(8.12.51)-CRO-USA (naar F B) 
uitslag F B-28/8: BEL(7.02.88)-SLO-AUT-NED-CRO-USA (=7e) 



4- JW: Axelle Boels-Ilse Vandenhouweele-Claire Henin-Valerie Foque 
uitslag H2-24/8: GER(6.51.33)-NZL-BEL(7.04.67)-POL (naar S A/B) 
uitslag S A/B2-27/8: GER(7.41.28)-ITA-CHN-DEN-BEL(8.10.08)-HUN (naar F B) 
uitslag F B-28/6: CRO(6.58.11)-POL-HUN-NED-BEL(7.05.95)-DEN (=11e) 
4X JM: Liam Beerlandt-Sander De Witte-Bert Verkest-Marlon Colpaert 
uitslag H1-24/8: CZE(6.05.00)-BEL(6.06.56)-RUS-UKR-CAN (naar Q) 
uitslag Q3-26/8: NZL(6.09.93)-HUN-BEL(6.12.10)-AUT-NED-EST (naar S A/B) 
uitslag S A/B2-27/8: USA(6.43.69)-CZE-FRA-BEL(6.57.46)-HUN-GRE (naar F B) 
uitslag F B-28/8: GRE(6.01.65)-BEL(6.03.67)-RUS-HUN-GBR-AUS (= 8e) 

 

 
 

Patrick Rombaut voorzitter van de jury, Yves De Jonge jurylid. 

http://www.rowing.be/joomla/images/2016/wk/entriesdetail.pdf
http://www.rowing.be/joomla/images/2016/wk/entriesdetail.pdf


1000 m DE LIEGE (RCAE) 28/08/2016 
 

   klik op afbeelding voor de uitslagen 

   

  
"Kleinere sporten verdienen volgens mij meer media-aandacht" 

 

Als jeugdverzamelaar nam Roland Sautois de microbe over van zijn vader. "Hij leerde mij 

al vroeg hoe ik met een pincet moest werken en hoe ik met behulp van de juiste 

scharniertjes de postzegels ongeschonden inplakte. In het begin plaatste ik de postzegels 

lukraak samen op een blad, maar mijn eerste echte verzameling was een 

'wereldverzameling'. Uiteraard ging het hier om gestempelde postzegels want postfrisse 

waren veel te duur." 
© Michiel De Cleene 

"Rond mijn 35e had ik meer tijd en middelen om mijn 'landverzamelingen' aan te vullen. Al gauw volgde 

ook een thematische verzameling over mijn tweede grote hobby, roeien, wat ik al sinds mijn 16e doe. Ik 

zoek nu van elke zegel een postfris exemplaar, een gestempelde postzegel en een exemplaar op een 

enveloppe of een ander document. Die plaats ik op een blad. Die bladen staan allemaal chronologisch 

gerangschikt. Door mijn activiteiten in de roeisport (onder meer internationaal jurylid), krijg ik de kans 

om soms speciale items te bekomen van bepaalde wereldkampioenschappen of andere grote evenementen. 

Het is de enige verzameling waarbij ik enige volledigheid nastreef. Voor zover ik weet, heb ik van alle 

zegels die wereldwijd over de roeisport verschenen zijn, minimaal één exemplaar." 

"Naast die verzameling bezit ik ook een collectie over fauna. Die kon ik voor een prikje aankopen, eerder 

toevallig. Die verzameling groeide uit tot ettelijke gevulde DAVO-boeken. Ten slotte bezit ik ook een 

verzameling met bekende precancels uit de USA. Die groeide ook uit tot een passie met tienduizenden 

verschillende exemplaren.  

Maar er is meer: ook naar alle afstempelingen over de roeisport is Roland op zoek. "Het aantal postzegels 

heeft voor mij geen betekenis. Een verzamelaar zal steeds streven naar meer en beter. Wanneer ik thuis 

ben, spendeer ik gemiddeld zeker zo’n zes uur per dag aan mijn verzamelingen." 

Over de postzegeluitgifte gewijd aan Rio 2016 heeft Roland, als voorzitter van de Belgian Olympic 

Philately Club (BOPC), alleen maar lof "Ik ben heel tevreden dat ook de roeisport aan bod komt. Kleinere 

sporten in het algemeen verdienen volgens mij meer media-aandacht." 

Het begin 

"Mijn vader was een gepassioneerd 'landenverzamelaar'. Als tiener was ik op zondag altijd benieuwd 

welke postzegels hij van de club zou meebrengen. Toen ik zelf begon te verzamelen, koos ik natuurlijk de 

landen die mijn vader niet verzamelde: Zweden, Zwitserland en de Verenigde Staten van Amerika." 

Persoonlijke favoriet 

"Mijn persoonlijke favoriet is geen zegel, maar zijn 

twee niet weerhouden ontwerpen van Oscar 

Bonnevalle. Voor het honderdjarig bestaan van de 

Koninklijke Belgische Roeibond maakte hij vier 

verschillende aquarellen voor een postzegel. Ik had 

het geluk twee niet weerhouden tekeningen ervan te kopen.” 

 

 

http://www.rowing.be/joomla/images/2016/uitslagen/20160828-1000m_2016_results.pdf


JEUGDTRIATLON K.R. SPORT GENT 3/09/2016 
JW10: Cato Vanheste (KRNSO) won de drie proeven voor Orphée Monbaliu. 
 JM10: Tibo Peene (KRNSO) won het lopen (4.19.44) en de lijn (1.15.69) + algemeen 

(89ptn), Toon Driessen (KRNSO) won de slalom (1.26.31). 
JW12: Erin Neus (KRNSO) won de slalom (1.13.22)  en lijn (2.21.84) + algemeen 

(88ptn), Louiza Zenasni (KRB) wo, het lopen (4.36.62). 
JM12: Siebe Defloor (BTR) won het lopen (4.01.50), Anton Dequinemaere (GRS) won de slalom (1.03.16) en Mauri Boey 

(KRNSO) won de lijn (2.14.59) en algemeen (86ptn). 

JW14: Fleur Beerlandt (KRNSO) won het lopen (8.24.22), Rania Nagels (KRNSO) won de slalom (1.03.34) + algemeen 

(86ptn) en Marthe De Bruycker (KRB) won de lijn (4.24.31). 

JM14: Ilias Kourtesis (BTR) won algemeen (83ptn), Nathan Antonissen (TRT) won het lopen (7.40.92) en de lijn 

(4.01.68) en Lysander Neus (KRNSO) won de slalom (0.59.36). 

Voor de volledige uitslag klik op de afbeelding of ga naar 'Nationaal-Kalender'. 
K.R. SPORT GENT - TROFEE VAN VLAANDEREN 4/09/2016 
 
Voor de uitslagen > klik op de afbeelding 

 
 

 

DRIELUIK K.R. CLUB GENT 10-11/09/2016 
 

  

Uitslagen: klik op het logo 

  

 

JEUGDTRIATLON K.R.N.S. OOSTENDE 17/09/2016 
JW10: Lien Boucquez (KRNSO) won het lopen (4.03.96), de slalom (0.57.69) en 

algemeen (89ptn), Cato Vanheste (KRNSO) won de lijn (1.21.84). 
 JM10: Tibo Peene (KRNSO) won het lopen (3.33.09) en de lijn (1.15.98) + algemeen 

(89ptn), Toon Driessen (KRNSO) won de slalom (0.52.38). 
JW12: Erin Neus (KRNSO) won de slalom (0.44.05)  en lijn (2.17.04) + algemeen 

(88ptn), Julie De Clercq (KRCG) won het lopen (3.28.89). 
JM12: Arjen Willem (BTR) won het lopen (3.11.56)+ algemeen (87ptn), Mauri Boey 

(KRNSO) won de slalom (0.42.12) en Bram Decraecke (KRNSO) de lijn (2.10.06). 
JW14: Fleur Beerlandt (KRNSO) won het lopen (5.33.95) en de slalom (0.37.38) + 

algemeen (86ptn) en Cara Deweert (GRS) won de lijn (4.13.96). 

JM14: Ilias Kourtesis (BTR) won algemeen (84ptn), Nathan Antonissen (TRT) won het lopen (4.57.15), Lysander Neus 

(KRNSO) won de slalom (0.35.93) en Stan Marckx (TRT) won de lijn (3.50.52). 

Voor de volledige uitslag klik op de afbeelding of ga naar 'Nationaal-Kalender'. 

http://www.rowing.be/joomla/images/2016/uitslagen/2016-09-03krsgtria.pdf
http://www.rowing.be/joomla/images/2016/uitslagen/2016-09-04krsgtvv.pdf
http://www.rowing.be/joomla/images/2016/uitslagen/2016-09-10-11krcgdrieluik.pdf
http://www.rowing.be/joomla/images/2016/uitslagen/2016-09-17krnsotria.pdf


  

 

KAMPIOENSCHAP VAN BELGIË LANGE BOTEN 24-25/09/2016 - HAZEWINKEL 
 
 
 
 Uitslagen: ctrl-klik op het logo 
 Verbeterde baanrecords: 8+ JW: GRS - 7.14.57 
 4- LM: TRT - 6.18.20 / 4- JW: KRNSO - 7.24.84 
 2X JM16: UNB - 7.10.37 

 

 

 
 Hierna de medaillewinnaars. 

  

 

http://www.rowing.be/joomla/images/2016/uitslagen/2016-09-24_25kvbrsnb.pdf


  



 

 
 

 



 

 
 

 8+ JW Gentse R.S. 
 

 

 

DUMONT Laïs, GUILBERT Marielou, DE FAUW Nona, VANDERDEELEN Ine,  

DE CAESEMAEKER Sharon, JACOBS Emma, DE LEENHEER Gwenaël, SOETAERT 

Séverine,  

Cox: DUMONT Yana 

 

 



 
 

 4- JM K.R.N.S. Oostende 
 

 

 

GOLOIVANENKO Vladislav, CATRIJSSE Wout, BEERLANDT Liam, COLPAERT Marlon 

 

 

 

 

 



 
 

 4+ M K.R.S. Gent 
 

 

 

CLAEYS Ruben, SCHOLLAERT Thibaut, VAN DURME Bernard, VAN DURME Damien, 

cox: AMEEL Annelore 

 

 

 

 

 



 
 

 4X LM T.R.T. Hazewinkel 
 

 

 

DE BLESER Wannes, LAUWERS Ward, SCHELKENS Jeroen, CORNELIS Stijn 

 

 

 

 

 



 
 

 4- W Gentse R.S. 
 

 

 

DE DECKER Annick, LAUREYNS Machteld, DE REU Katrien, VERBELEN Debora 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 8+ JM K.R.S. Gent 
 

 

 

CHALMET Florian, THEYS Tim, GEVAERT Bert, GHYSELINCK Jakob,  

DE RAMMELAERE Karel, FAES Zeno, VAN CAMPE Cyriel, SCHELLAERT Pjotr,  

cox: AMEEL Annelore 

 

 

 

 

 



 
 

 4- M K.R.S. Gent 
 

 

 

ROSIERS Stijn, VAN DURME Damien, CLAEYS Ruben, VAN BELLE Arjan 

met coach Jan Muylaert 

 

 

 

 

 



 
 

 4X LW Gentse R.S. 
 

 

 

CROMBEEN Tatiana, VERCRUYSSEN Jill, FABRI Sanne, PEETERS Annelien 

 

 

 

 

 



 
 

 8+ LM Gentse R.S. 
 

 

 

MINNE Koen, VAN HEMELRYCK Rambert, DECONINCK Jonas Kristian, BOONE Niels, 

VANDERDEELEN Raf, DEWEERT Xander, DE CATELLE Benjamin, DEKEYSER Kristof,  

cox: DANNEELS Kamiel  

 

 

 

 

 



 
 

 4X JW Gentse R.S. 
 

 

 

VANDERDEELEN Ine, SOETAERT Séverine,  

DE CAESEMAEKER Sharon, DE LEENHEER Gwenaël 

 

 

 

 

 



 
 

 4X M Brugse T.R. 
 

 

 

VAN ZANDWEGHE Niels, OBRENO Hannes, VANDENBUSSCHE Tristan, BURGGRAEVE 

Cedric 

 

 

 

 

 

 



 
 

 8+ W Gentse R.S. 
 

 

 

PEETERS Annelien, VERCRUYSSEN Jill, CROMBEEN Tatiana, JACOBS Emma,  

DE REU Katrien, DE DECKER Annick, VERBELEN Debora, LAUREYNS Machteld,  

cox: DANNEELS Kamiel 

 

 



 
 

 4- LM T.R.T. Hazewinkel 
 

 

 

DE BLESER Wannes, LAUWERS Ward, DE GROOT Xavier, CORNELIS Stijn 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 4X W K.R.S. Gent 
 

 

 

BOELS Axelle, ROTTIERS Katia, PELEMAN Eveline, AMEEL Evelien 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 4X JM K.R. Brugge 
 

 

 

HUYS Sam, DE WITTE Sander, VERKEST Bert, VYVEY Tibo 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 4- JW K.R.N.S. Oostende 
 

 

 

VANDENHOUWEELE Ilse, VANPARYS Emma, EDWARDS Megan, COLPAERT Luca 

 

 

 

 

 



 
 

 8+ M Gentse R.S. 
 

 

 

DECONINCK Jonas Kristian, AVOUX Milan, DEWEERT Xander, VAN CAMP Arthur Joris, 

TISON Frederick, DE CATELLE Benjamin, VANDERDEELEN Arne, DEKEYSER Kristof, 

 cox: DANNEELS Kamiel 

  



JEUGDDUATHLON K.R. BRUGGE 2/10/2016 
JW12: Erin Neus (KRNSO) won de lijn (2.27.06) + algemeen (88ptn), Louiza Zenasni (KRB) won 

won het lopen (9.03.52). 
JM12: Arjen Willem (BTR) won de lijn (2.15.70), Siebe De Vil (TRT) won het lopen (8.06.56) en 

Bram Decraecke (KRNSO) algemeen (57 ptn). 
JW14: Fleur Beerlandt (KRNSO) won het lopen (13.28.40),Cara Deweert (GRS) won de lijn 

(2.06.57) en Rania Nagels (KRNSO) algemeen (58 ptn). 
JM14: Stan Marckx (TRT) won de lijn (1.53.52) + algemeen (56 ptn), Arnout Pottie (KRB) won het lopen (12.06.62). 
Voor de volledige uitslag ctrl-klik op het logo of ga naar 'Nationaal-Kalender'. 

  

De internationale kalender voor FISA-organisaties in 2017 is vrijgegeven: 

World Rowing Event kalender voor 2017 
5-7 May  World Rowing Cup I – Belgrade, SRB 
16-18 June  World Rowing Cup II – Poznan, POL 
7-9 July  World Rowing Cup III – Lucerne, SUI 
19- 23 July  World Rowing Under 23 Championships – Plovdiv, BUL 
2-6 August       World Rowing Junior Championships – Trakai, LTU 
7-10 Sept  World Rowing Masters Regatta – Bled, SLO 
24 Sept – 1 Oct World Rowing Championships - Sarasota-Bradenton, USA 
13-15 Oct  World Rowing Coastal Championships - Thonon, FRA 

  

Wereldrecord halve marathon rolstoelduwen verbeterd door Ronny De Cocker (VVR) 
Op zondag 2 oktober liep Ronny De Cocker (VVR) zich met zijn gehandicapte vriend Antonio (ALS-patiënt) terug in 

het Guinness Book of Records door de halve marathon in Brussel af te leggen in 1u43'48" en dit met Antonio in een 

rolstoel voortduwend. Proficiat! Het oude record was 1u54'49 (door Engelsen). Voor het verloop van de race, klik op 

volgende link https://www.youtube.com/watch?v=En-AuD5Y2h0 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor het totaalklassement ... klik op bovenstaand winnaarsschema. 

https://youtu.be/En-AuD5Y2h0
http://www.rowing.be/joomla/images/2016/uitslagen/2016-10-02krbdua.pdf
http://www.rowing.be/joomla/images/bvb/BvB2016totaalklassement.pdf


  

 
Voor de volledige uitslag ... klik op bovenstaand schema van medaillewinnaars. 

 

JEUGDROEIHAPPENING VRL - 8/10/2016 - Gentse RS 
Mazarine Guilbert (GRS) won de happening met een totaaltijd van 3.11.14, voor Rania 

Nagels (KRNSO) 3.13.42 en Joâo Rodrigues (KRSG) 3.13.59.  Vaste stuurlui waren Jef 

Kockelbergh (KRSG), Britt Peeters en Evelien Verheyen (The OAR).  De eerste reeks 

werd gewonnen door Guilbert-Rodriguez-Devisch-Coenye-Willem in 1.01.83; de tweede 

door Dewitte-Larrangé-Cool-Antonissen-Verheyen in 1.05.01 en de derde door 

Guilbert-Nagels-Kourtesis-Larrangé-Schelkens in 1.01.95. Het clubklassement werd 

gewonnen door KRNSO voor KRSG en GRS. Met ctrl-klik op nevenstaand logo krijgt 

men de totaaluitslag.  

  

 Er waren 35 deelnemers van 13- en 14 jaar (KRB 10; KRSG 6; TRT 5; ARV 3; KRNSO 3; OAR 3; KRCG 2; RCAE 1; 

RCNSM 1 et UNL 1). De begeleiding bestond uit: Gwenda Stevens, Miranda Loones, Kjelle Frans, Anton Renting, 

Fedrik De Grauwe, Philippe De Waele en Fernand Peeters. Hierboven een foto van twee 8+. 

http://www.rowing.be/joomla/images/2016/uitslagen/Allround2016.pdf
http://www.rowing.be/joomla/images/2016/uitslagen/2016-10-08jrhvrldef.pdf
http://www.rowing.be/joomla/images/jeugd/fotosjeugdstage16.pdf


Hieronder een groepsfoto, met ctrl-klik op het logo krijgt men een fotoreeks. 

 

  

59° MARATHON INTERNATIONAL - 15/10/2016 - R.S.N.M. 
 Winnaars: 
 4 ronden (S.A. Fribourg in 2X) 
 5 ronden (RTK Germania/Müwa Köln/Köln Club in C5) 
 7 ronden (UN Liège - Jean Somers in 1X) 
 Voor de totaaluitslag > ctrl-klik op het logo. 

  

  

Eveline Peleman nam dit weekend (22-23/10) deel aan de 

Head of the Charles in Cambridge - MA (USA). Zij won bij de 

dames lichtgewicht in 20.25.854, met ctrl-klik op 

onderstaande foto krijgt men de volledige uitslag van haar race: 
 
 

  

http://www.rowing.be/joomla/images/2016/internationaal/52ndHeadCharlesResultsLW.pdf
http://www.rowing.be/joomla/images/2016/internationaal/52ndHeadCharlesResultsLW.pdf
http://www.rowing.be/joomla/images/2016/uitslagen/2016-10-15rsnmmarathon.pdf
http://www.rowing.be/joomla/images/2016/internationaal/52ndHeadCharlesResultsLW.pdf


 

 

Omgaan  met  pesten in  spo rtc lubs  

 

In deze vorming reiken Tine Van den Berghe en Winther Degrauwe praktische tools aan om 

als sportcoach op effectieve wijze om te gaan met pesten in je club of team. Hoe kan je als 

coach of bestuur bouwen aan een pest-bestendige sportomgeving? Wat zijn de beste 

manieren om snel en succesvol te reageren op concrete situaties? Op welke manier en met 

wie ga je het gesprek aan? Wetenschappelijk onderbouwd, maar bewust vertaald naar en 

gericht op de dagelijkse realiteit van het begeleiden van jongeren op de sportvereniging. Zo 

kan je er morgen meteen mee aan de slag! 
 
Tine Van den Berghe is pedagoge en therapeute en sinds 2014 werkzaam als auteur en 
docent voor het Finse anti-pestprogramma KiVa. Dit werd vorig jaar met succes 
geïntroduceerd in Vlaanderen. 
Winther Degrauwe is leraar secundair onderwijs en roeide vanaf 2001 op nationaal en 
internationaal niveau. Sinds 2011 is hij actief als coach en jeugdsportcoördinator. 
 
Wanneer: maandag 7/11/2016 om 19.30u – 21.30u 
Waar: Huis van de Sport Gent – auditorium 
Inschrijven: klik hier 

 

 

Oprechte deelneming!  
 

Heden vernemen we het overlijden van Bob Baetens op 19 oktober 2016 in 's 

Gravenwezel (°Antwerpen 28/10/1930). De afscheidsplechtigheid vond plaats in familiekring.  

Bob nam in 1952 (Helsinki) en 1956 (Melbourne) deel aan de Olympische Spelen in twee zonder 

stuurman met Michel Knuysen, in Helsinki behaalden zij de zilveren medaille! Als trainer heeft hij 

in 1974 met de ARV tijdens de beroemde Henley Royal Regatta goud gewonnen op de Thames 

Challenge Cup in 8+ met Johan Ghoos – Paul DeWeert – Frank Dedecker – Jef Jordaens – Dave 

Pedraza – Erik Cordemans – R. De Coster – Werner Masure + Stuurman P. Jones 
 

  
  
  
  
  

http://vlaamse-roeiliga.us3.list-manage2.com/track/click?u=74b479a8d7bb706ea0c4a927a&id=a7eff8df8b&e=cb605228a3


Win een officiële Rio T-shirt met handtekeningen van medaillewinnaars! 

Tot en met woensdag 23 november 2016, 18u kan u deelnemen aan onze wedstrijd en één exclusieve Rio T-shirt winnen. 

Niet zomaar een T-shirt … een T- shirt met de handtekening van de 6 medaillewinnaars van de Olympische Spelen van Rio: 
 ·Greg Van Avermaet (wielrennen) 
 ·Nafi Thiam (zevenkamp) 
 ·John-John Dohmen (kapitein Red Lions) 
 ·Pieter Timmers (zwemmen) 
 ·Jolien d’Hoore (baanwielrennen) 
 ·Dirk Van Tichelt (judo) 

Wilt u zo’n handgetekende T-shirt winnen? Stuur dan zonder verwijlen een e-mail naar info@olympic.be met uw voornaam, 

naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en met vermelding ‘RIO’.  

Een onschuldige hand zal 1 winnaar loten uit de inzendingen die ons toegekomen zijn vóór 23 november 18u00. 

Wij wensen iedereen veel succes! 

  

Team Belgium op koninklijk bezoek 
Op woensdag 26 oktober was het kruim van de Belgische 

topsport te gast op het Koninklijk Paleis te Laken. Koning Filip 

en Koningin Mathilde en Prinses Astrid nodigden er de atleten 

en hun begeleiding uit die deelgenomen hebben aan de 

Olympische en de Paralympische Spelen van Rio voor een 

receptie. Zo was ook Gwenda Stevens, als voorzitter van KBR, 

aanwezig. BOIC-partner Belga Image was er ook en legde dit 

koninklijke bezoek vast voor de eeuwigheid. 

 

Oprechte deelneming!  

Op 4 november overleed Jean Campe onverwacht in het AZ Sint-Jan te 

Brugge. 

De heer Campe was erevoorzitter van de Koninklijke Roeivereniging Club 

Gent. 

Hij ondersteunde het ergometerproject ‘Laurent Campe’ van de Vlaamse 

Roeiliga. 
  
 
PLASSENDALE CUP LANGE AFSTAND - 6/11/2016 - KRNS OOSTENDE 

 
Totaalklassement werd gewonnen door de 2X JM18 van KRNSO 

'Colpaert Marlon-Beerlandt Liam' in 28.07.87 met verrekening 

handicap, voor de 4X JW18 van KRNSO 'Vandenhouweele-

Edwards-Verstraete-Colpaert' in 29.47.41 
Voor de uitslag, klik op de afbeelding of ga naar 'nationaal-

kalender'. 
 

 

mailto:info@olympic.be
http://www.rowing.be/joomla/images/2016/uitslagen/2016-11-06krnsoLA.pdf


LANGE-AFSTAND VRL/LFA - 13/11/2016 – VRL 
Winnaars: 

M/Mu23/M<73,5kg: Ward Lauwers (TRT) 23.46.39  

W/Wu23/W<61kg: Eveline Peleman (KRSG): 25.52.44   

JM: Benjamin De Catelle (GRS): 24.03.62 

JW: Caitlin Govaert (UNB): 26.30.90 

Voor de volledige uitslag klik op de afbeelding of ga naar 

'nationaal-kalender'! 
 

INDOORKAMPIOENSCHAPPEN - 19/11/2016 - Antwerpse RV 
 Kampioenen van België indoor 2016: 
JW: Caitlin Govaert (UNB) 7.16.2; Wu23: Louise Daenekindt (KRB) 7.38.3(o.v.); 
W<61,5kg: Janice Dumont (RCAE) 7.51.7; W: Evelien Ameel (KRSG) 7.40.3; 
JM: Bert Verkest (KRB) 6.06.3 = nieuw Belgisch record;  

Mu23: Pierre Deloof (KRB) 6.07.1 
M<75kg: Niels Van Zandweghe (BTR) 6.12.6; M: Thomas Nelissen (TRT) 6.10.2. 

Voor de volledige uitslag, klik op de afbeelding of ga naar 'nationaal-kalender'. 
 

De Belgische Beroepsbond van Sportjournalisten (Sportspress.be) heeft de namen 

bekendgemaakt van de sporters die in aanmerking komen voor de jaarlijkse sportprijzen 

"Sportman, Sportvrouw, Belofte, Ploeg, Coach en Paralympiër van het Jaar".  
De nominaties werden samengesteld op advies van specialisten. Vanaf nu tot en met 28 

november kunnen Sportspress-leden en ex-winnnaars van de Sportman/Sportvrouw-trofee die 

niet meer actief zijn, stemmen. Ze kunnen ook een wildcard geven aan iemand die niet op de lijst 

staat.  
Bij de nominaties waren drie namen uit de Belgisch roeiwereld, met name: 
 Hannes Obreno 
 bij de nominaties "Sportman van het jaar" 
(26 nominaties); 

 Niels Van Zandweghe 

bij de nominaties "Belofte van het jaar"  
(16 nominaties); 

 Dirk Crois 
 bij de nominaties "Coach van het jaar" 
( 11 nominaties). 

 
Op 17 december werden de laureaten bekend gemaakt tijdens het Sportgala in Brussel, 

waarop voorzitster Gwenda Stevens was, dit zijn ze: 
Sportvrouw van het jaar: Nafi Thiam; Sportman van het jaar: Greg Van Avermaet; 
Belofte van het jaar: Louise Carton; Coach van het jaar: Roger Lespagnard; 

Ploeg van het jaar: Red Lions (hockey); Paralympiër van het jaar: Laurens Devos (tafeltennis) 

. 
 

  

http://www.rowing.be/joomla/images/2016/uitslagen/2016-11-13Seneffe.pdf
http://www.rowing.be/joomla/images/2016/uitslagen/2016-11-19obic.pdf


 
 Winnaars van de World Rowing awards 2016 bekend gemaakt: 
 Damesploeg 2016: Magdalena Fularczyk-Kozlowska and Natalia Madaj, women’s 

double sculls (POL) 
 Herenploeg 2016: Martin Sinkovic and Valent Sinkovic, men’s double sculls 

(CRO) 
 Paraploeg 2016: Rachel Morris, para AS women's single sculls (GBR) 
 Coach 2016: •Roger Barrow (RSA) 
Voor meer info, klik op de afbeelding of ga naar 'KBR-nieuwsbrief' - FISA. 
  

 

TÊTE DE RIVIERE UNIVERSITAIRE - 4/12/2016 - SNU Bruxelles 
Winnaar: U.Hasselt/UCLL (B. Cools, S. Kaerts, P-J. Van Rompaey, T. Henson, D. Comhair, R. 

Smeets, V. Maris, T, Cornelissen/A. Tans) - 18.00.46 voor RSNB (J-B. Valschaerts, A. 

Cauwenbergh, D. Annoscio, I. Illves) - 18.14.22. 
 Klik op het logo voor de resultaten of ga naar 'Nationaal-kalender' 
 

 

 

 
Het Sportimonium wil graag de rijke geschiedenis van de 

federatie in de kijker zetten met het project ‘Het Geheugen van 

de Sport’. 
Meer uitleg over het project, waarbij de hulp inegroepen wordt 

van de Koninklijke Belgische Roeibond, kan u vinden met een 

klik op de afbeelding hiernaast. 
Het Sportimonium wil de rijke geschiedenis van de Belgische 

sport terug voor het voetlicht brengen en het erfgoed bewaren 

voor de komende generaties - men kan de realisaties bekijken in 

het Sportimonium op het Sport-Vlaanderen-domein in Hofstade, 

Trianondreef 19. 

 

 

http://www.rowing.be/joomla/images/2016/kbr/Brief%20federaties_project%20Het%20Geheugen%20van%20de%20Sport.pdf
http://www.rowing.be/joomla/images/2016/kbr/Brief%20federaties_project%20Het%20Geheugen%20van%20de%20Sport.pdf
http://www.rowing.be/joomla/images/nieuwsbrieven/Worldrowingdec.pdf
http://www.rowing.be/joomla/images/2016/uitslagen/2016-12-04snub.pdf


1ste ERGORUN - 18/12/2016 - KRNS Oostende 
Deze editie werd gewonnen door de JM18-ploeg met Marlon Colpaert-

Liam  Beerlandt en Vladislav Goloivanenko met 10.439 meter (5.939 

ergometer en 4.500  lopen). Met een klik op de afbeelding krijg je het 

volledig resultaat.  Uiteindelijk kwamen 15 ploegen aan de start. 

  

 
 

20e LOOPESTAFETTE voor WATERSPORTERS - 26/12/2016- KR Sport Gent 
Voor het tiende opeenvolgende jaar vond de loopestafette rond de Watersportbaan voor 
watersportverenigingen plaats. 

De wedstrijd werd gewonnen door de seniorploeg heren van KRCG met Emiel Declercq, 

Tom Van Waeleghem, Cedric Defraigne, Ward Rabaey, Tim Brys, Tom Meeremans, Jasper 

en Tijs Lambrechts en Felix Van de Woesteyne in 13.56.51. De junior heren van KRSG 

(met 8) in 14.42.14, de jeugd van KCCG (met 6) in 17.57.41, de dames van KRCG (met 9) in 

18.08.56 en de recreanten van KRSG (met 6) in 23.21.38 waren de besten in hun 

categorie. Klik op de afbeelding voor de volledige uitslag of ga naar (Nationaal-kalender). 
 

http://www.rowing.be/joomla/images/2016/uitslagen/ErgoRunResultaten.pdf
http://www.rowing.be/joomla/images/2016/uitslagen/2016-12-26krsgest.pdf

