
2014 – SELECTIES JUNIOR 

Voor de samenvatting der time-trials resultaten van 22 en 23 maart 2014, klik op de banner 

. 

 

Op basis van hun prestatie op de time trials zitten Lauwers Ward - Van Zandweghe Niels - Wambersie Augustin - Goubau 

Aurélien - De Borger Tom - Claeys Ruben in de preselecties voor de Youth Olympic Games in Nanjing deze zomer, van 17 

tot en met 20 augustus. 

Uit deze 6 roeiers zal een roeier geselecteerd worden om aan te treden in de categorie JM1x op de Youth Olympic 

Games. De Federale Sporttechnische Commissie heeft beslist dat de selectie zal gebeuren op basis van een permanente 

evaluatie die zal gemaakt worden na het EK junioren op basis van alle afgelegde testen (evaluation federale, 

ergometertesten, Seneffe, time trials, GRS, KRSG en EK junioren). Een selectie voor het EK junioren is een verplichte 

voorwaarde om geselecteerd te kunnen worden voor de Youth Olympic Games. 

 

Hieronder de definitieve selectie voor het EK junioren te Hazewinkel: 

JW 2X: Yanna De Bock (CRB), Olivia Gheysen (BTR) 

JW 1X: Rachel Willaumez (UNB) 

JW 4X: Axelle Boels (KRSG), Marie Noiset (RCNSM), Leen Muyshondt (TRT), Ilse 

Vandenhouweele (KRNSO) 

 

JM 2X: Tom De Borger (TRT), Aurélien Goubau (RSNB) 

JM 4X: Niels Van Zandweghe (BTR), Ward Lauwers (TRT), Ruben Claeys (KRSG), 

Augustin Wambersie (RCNSM) 

Reserve JW: Lara Deliege (UNL); Reserve JM: Baptiste Bertolomé (UNL) 

Omkadering: 

COACHES 

BASSET Dominique - Head Coach, TIMMERS Louis - Team Manager, CLAES Frans - Assistant Team Manager, 

CORDEMANS Eric - Coach MJ2X, GRAUS Piet - Coach WJ2X, CLAEYS Hans - Coach MJ4X 

LEWUILLON Alain - Coach WJ4X, OLBREGHTS Olivier - Coach WJ1X 

ASSISTANT COACHES 

BROKA Serge - Assistant Coach WJ4X, BREDAEL Anne Lise - Assistant Coach MJ2X, HAESEBROUK Ann - Assistant 

Coach WJ2X, HIEL Christel - Assistant Coach WJ4X, MUYLAERT Johan - Assistant Coach MJ4X 

VAN DE VIJVER Gunter - Assistant Coach WJX R /MJX R 

http://www.rowing.be/joomla/images/selecties/2014-03-22_23junsumm.pdf


ENCADREMENT MEDICAL 

BROKA Serge – Doctor, LIBOIS Florence – Physiotherapist, OLBREGTS Maïlis - Physiotherapist 

VERPOEST Katrien - Physiotherapist 

Opmerking: 

Er werd gekozen voor een relatief grote groep omdat de kampioenschappen in eigen 

land georganiseerd worden en in functie van de verdere uitbouw van een degelijke juniorenploeg 

met een aantal jongeren die volgend jaar ook nog junior zijn. 

  

  

 

 

 

 

Summary results heats + repechages (click here) - Full results day 1 (click here) - 

Summary results 25/5 - (click here) - Full results day 2 (click here) - Final ranking 
  

http://www.rowing.be/joomla/images/ekjun/beknopteresultaten2.pdf
http://www.rowing.be/joomla/images/ekjun/resultaten1.pdf
http://www.rowing.be/joomla/images/ekjun/beknopteresultaten25.pdf
http://www.rowing.be/joomla/images/ekjun/resultaten2.pdf
http://www.rowing.be/joomla/images/ekjun/Finalranking.pdf
http://www.rowing.be/joomla/images/ekjun/2014EKJunBulletin.pdf
https://www.isbapp.be/lid/imember/f?p=107:1:0::NO:::


De Belgische selectieploegen en hun tegenstrevers: 

 

JW 2X: Yanna De Bock (CRB), Olivia Gheysen (BTR) 

 

repechage 

 

 

 

FC 25/5 

 

Olivia & Yanna = 15° op 18 
  



JW 1X: Rachel Willaumez (UNB) 

 

repechage 

 

S A/B 25/5 

 

B-finale 

 

Rachel = 9° op 16! 
  



JW 4X: Axelle Boels (KRSG), Marie Noiset (RCNSM), Leen Muyshondt (TRT), Ilse Vandenhouweele (KRNSO) 

 

repechage 

 

FB 25/5 

 

Leen, Ilse, Axelle en Marie: 9°. 
  



JM 2X: Tom De Borger (TRT), Aurélien Goubau (UNB) 

 

repechage 

 

S C/D 

 

finale C 

 

Tom & Aurelien: 16 op 22! 
  



JM 4X: Niels Van Zandweghe (BTR), Ward Lauwers (TRT), Ruben Claeys (KRSG), Augustin Wambersie RCNSM) 

 

S A/B 25/5! 

 

A-finale! 

 

4de plaats op 14 (in 6.03.33)! - bravo 

 

  



  

 

  

  

 

 

voor het eindklassement ...  klik op het logo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3/08 YOUTH CUP – LIBOURNE (FRANCE) 

  

http://www.rowing.be/joomla/images/cdj/eindklassementen.pdf


meisjes 

JW 1X: Rachel WILLAUMEZ (UNB) / coach Olivier Olbregts 

 

  

Rachel wint 2x goud! 

 Rachel gagne 2x or! 

 Rachel wins 2xgold! 

   

Heat 1 (2/8) = 1ste plaats = > A-final  

 

A-finale (2:8): 1°!!! 

 

3/8: Heat 1 = 1ste plaats = > A-final 



 

A-finale (3/8): 1°!!! 

 
  



JW 4X: Leen MUYSHONDT (TRT) - Ilse VANDENHOUWEELE (KRNSO) - Axelle BOELS (KRSG) - Marie NOISET 

(RCNSM) / coach Alain Lewuillon 

 

Heat 2 (2/8) = 2de plaats = > A-final 

 

In A-finale = 6° 

 

 Heat 2 (3/8) = 2de plaats = > A-final  



 

3/8: In A-finale = 5° 

 
  



JW 2X: Lara DELIEGE (UNL) - Yanna DE BOCK (CRB) / coach Christel Hiel 

 

Heat 1 (2/8) = 5de plaats = > B-final  

 

In B-finale: 4° 

 

Heat 2 (3/8) = 5de plaats = > B-final 



 

In B-finale: 4° 

 
  



reserve: Eline RYCX Eline (KRNSO) 

 

2/8: rechtsreekse finale: 3° 

 

 3/8: rechtsreekse finale: 3° 

 
  



YOUTH CUP - LIBOURNE - jongens 

M 8+: Fons ARTOIS (KRNSO) - Zalan HEVESI (RCNSM) - 

Frederik VAN DEN EEDE (TRT) - Sander DE WITTE (KRB) - 

Willem DE RYCKERE (KRCG) - Jules GHUYSEN (RCAE) - Thijs 

NIEUWENHUYSE (KRNSO) - Brent DE BLESER (TRT) / stm. 

Ward BURGGRAEVE (BTR) / coach Frans Claes 

 

2/8 A finale: 5° 

3/8 A finalel: 4° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JM 4X: Baptiste BERTHOLOMÉ (UNL) - Tom DE BORGER 

(TRT) - Lucas DEKNOCK (KRB) - Zalan HEVESI (RCNSM) / 

coaches Piet Graus & Eric Marcotty 

 

                          4X JM ... haalt brons!  

Heat 2 (2/8) = 2de plaats = > A-final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/8: A finale: 3° 

 

Heat 2 (3/8) = 3de plaats = > A-final 

 



3/8: A finale: 4° 

 

reserven: Cédric DEFRAIGNE (KRCG) - Matthias RABAEY (KRB) 

 

dag 1: rechtstreekse finale: 2° 

 

 dag 2: rechtstreekse finale: 2° 

 



 Er waren ook heel wat Belgische supporters: 

 

Coupe de la Jeunesse 2014 Libourne (Fr) 

De dertigste Coupe de la Jeunesse werd zondag 3/8 afgesloten met als resultaat , voor onze jonge groep , twee gouden 

medailles ( Rachel Willaumez) in het skiff nummer en één bronzen medaille ( Zalan-Baptiste-Tom en Lukas) in de 

dubbelvier. 

Al bij al een onverhoopt succes! Coaches voorspelden een mogelijke podiumplaats voor Rachel, goud was een droom 

scenario. Voor de andere ploegen hoopten we dat er toch nog een A-finale zou in zitten, niets kon ons doen vermoeden 

dat er slechts eentje zou door verwezen worden naar de B- finale. 

Dit succes was het resultaat van het vele en harde trainingswerk wat door de groep werd geleverd. Kritiek en ongeloof 

op het eentonige programma werd telkens bijgesteld door de coaches die hun ploegen ervan overtuigden zich verder in 

te zetten. 

Na de finale testdag waren er die ons kwamen zeggen dat het vreemd was dat de lange en vermoeiende trainingen op 

lage tempo’s hen er toch toe in staat stelden om hun finale test op hogere tempo’s te roeien. Ons doel werd bereikt! 

Ik hoop dat onze meisjes en jongens hebben ingezien dat er slechts met veel en hard werken een doel kan bereikt 

worden. 

Dit was voor de meesten onder hen de eerste stap in hun verdere roei carrière, maar niet een einddoel. 

Volgend jaar begint morgen, met als doel een stap hoger te komen. 

Beste roeisters en roeiers, coaches en begeleiders het was een waar genoegen om samen met jullie te mogen deel 

uitmaken van deze fantastische groep. 

Mijn welgemeende “dankjewel” aan onze gastgezinnen welke gedurende weken een aantal jongens hebben gehuisvest en 

ertoe hebben bijgedragen dat het totale kosten plaatje dragelijker wordt voor de verenigingen. 

Ook aan de vele supporters welke kosten noch moeite hebben gespaard om onze troepen luidkeels naar de eindmeet te 

roepen, jullie waren fantastisch !!!! 

                                                                                              Graus Piet, Team manager CdJ 2014 



 

 samenvatting uitslagen: klik op logo 

 

 

6 -10/08 WRJC - HAMBURG - - 

LAUWERS Ward - TRT - 1996 J2 / CLAEYS Ruben - KRSG - 1997 J1 /VAN ZANDWEGHE Niels - BTR - 1996 J2 

/ WAMBERSIE Augustin - RCNSM - 1996 J2 (27 ploegen) 

 

            Ward                              Ruben                             Augustin                        Niels 

 

(res) GOUBAU Aurélien - UNB - 1996 J2, deze zal roeien in 1XJM (33 ploegen) 

Op woensdag 6/8 roeiden de 4XJM hun eerste race in heat 4 en plaatsten zich voor de kwartfinales: 

  

http://www.rowing.be/joomla/images/wkjun/wkjunuitsl.pdf


 

                    de 4XJM in hun eerste race  

Op vrijdag 8/8 roeiden de 4XJM hun kwartfinale en plaatsten zich voor de halve finales A/B  

 

 

                                         aankomst QF  
  



Op zaterdag 9/8 roeiden de 4XJM hun halve finale, strandden er op de 4de plaats en werden zo verwezen naar 

de B-finale  

 

 

                                    4X JM semi final 

Op zondag 10/8 roeiden de 4XJM de B finale en wonnen deze schitterend (in totaal 7de) 

 



 

                                    finish B-final 4X JM 



 Ook de 1XJM roeide woensdag zijn eerste race in heat 1: 

 

ook hij plaatste zich zo rechtsreeks voor de kwartfinales. 

 



Van begin tot einde dezelfde posities. Aurélien > halve finales C/D . 

 

                                            QF 1X JM 

  

 Geplaatst voor finale C. Hierin werd Aurelien 3° (total= 15°) 

 



 

 

 

http://www.rowing.be/joomla/images/wkjun/entries.pdf
http://www.rowing.be/joomla/images/wkjun/entries.pdf


Bedankt 

Ik wil graag iedereen die heeft bijgedragen voor de voorbereiding en de deelneming aan de 

WK Junioren in Hamburg bedanken. 

Allereerst dank aan de BTR en UNB hebben hun boten (4x en 1x) gegeven. 

Dank U aan Celine voor de algemene organisatie van de logistiek (minibus verhuur, 

accommodatie, accreditatie, ...). 

Dank U aan Gwenda Stevens, voorzitter van de Federatie voor zin aanwezigheid in Hamburg 

en voor zijn aanmoedigingen aan het team. 

Dank U aan de opa van Augustin voor de levering van een tent, die veel nodig is om de 

recuperatie van de roeiers tijdens dit kampioenschap. 

Dank je wel aan de ouders van Niels en Ruben, die meenen het busje van Deinze en tot Deinze. 

Bedankt aan onze dokter Serge Broka en onze fysio Mailis Olbregts die tijdens de stage en 

de WK zorgen gegeven. 

Bedankt aan al het personeel van Bloso voor beschikbaarheid en responsiviteit in onze 

verschillende verzoeken. 

Bedankt aan alle fans die kwamen versterken ons team in Hamburg. 

Eindelijk een grote dank aan Hans, die door zijn strengheid en professionaliteit, leidde de 

4x op zijn maximum. 

Louis TIMMERS. 

Team Manager. 

  

 

  



  

 

16-17/08 SUMMER YOUTH OLYMPICS - NANJING 

VAN ZANDWEGHE Niels - BTR - 1996 J2 

  

 

uitslagen - klik op nevenstaande afbeelding 

  

  

16-17/08 SUMMER YOUTH OLYMPICS - NANJING 

VAN ZANDWEGHE Niels - BTR - 1996 J2,  24 deelnemers: 

ALG/ARG/AUS/AZE/BEL/BRA/CAN/CUB/ESA/FRA/GBR/GER/ 

INA/LTU/NZL/NOR/PER/POL/PRK/SRB/SRI/TUN/UZB/ZIM 

Niels = 11° in totaal 

 

 

 

heats 17/8 (heat 3-11.00h: TUN/CAN/ALG/FRA/BEL/SRI), enkel de winnaar van de heat is gekwalificeerd voor de halve 

finales A/B de anderen roeien herkansing ! 

 

Niels > herkansing(18/8 - 10.40h = 4.40h Belgisch - ZIM/BEL/SRB/AUS/INA) 

eerste twee gekwalificeerd voor de halve finales A/B de anderen roeien halve finales C/D ! 

http://www.rowing.be/joomla/images/olympisch/yog/YOGsum.pdf


 

Niels > SF A/B (19/8 - 11.00h = 5.00h Belgisch - LTU/GBR/CUB/CAN/BRA/BEL) 

eerste drie gekwalificeerd voor de finale A, de anderen roeien finale B 

 

                                                  aankomst REP1 

In halve finale terug trage start, Niels wordt 5de en roeit B-finale. 

 

Niels > F B (20/8 - 10.50h = 4.50h Belgisch - ARG/AUS/BRA/NZL/BEL/LTU) 



 

  

 

  



  

Hieronder de openingsceremonie en de jury (met Gwenda Stevens en Patrick Rombaut) : 

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 IOC voorzitter Thomas Bach op bezoek en test de ergometer. 


