
2015 – SELECTIES u23 

Nationale stages: 

AANVANG: maandag 13/04 10h00 / EINDE: zondag 19/04 16h00 

plaats: BLOSO centrum Hazewinkel Beenhouwerstraat 28-2830 Heindonk/Tel: 03/886 64 64 

Hieronder de uitgenodigden: 

SOMERS Ruben en VAN ZANDWEGHE Niels bij de heren en GHUYSEN Jeanne en PELEMAN Eveline bij de dames 

Begeleiding 

BASSET Dominique Head Coach / CLAES Frans regiocoach / TIMMERS Louis Team Manager Junior A/ HIEL Christel 

regiocoach / LEWUILLON Alain coach-coördinator LFA / CROIS Dirk nationaal coach / DE CONINCK Rudy 

regio&nationaal coach / OLBREGTS Olivier coach club / CLAES Frans regiocoach / VERBELEN Debora coach stagiaire 

 

 

Voor de 

 

werd de LM 4x Niels Van Zandweghe – Ruben Somers – Aurélien Goubau – Maxim Serlez geselecteerd. Met een klik op 

de afbeelding krijgt u de deelnemende ploegen.  

Hieronder de gedetailleerde uitslagen van ons viertal: 

 

http://www.rowing.be/joomla/images/2015/wks/plovtime-entries2.pdf


 

 

 

Voor de samenvatting der uitslagen klik op onderstaand logo: 

 

 

 

http://www.rowing.be/joomla/images/2015/wks/u23res12345.pdf


Voorstelling LM 4x 

Niels Van Zandweghe woont in Brugge en is 19 jaar oud, hij is de slagroeier van de dubbelvier en 

begon zijn eerste jaar aan de Universiteit. Hij studeert sportmanagement aan de Vives College in 

Brugge. Hij roeit voor de BTR roeiclub en wordt gecoacht door Hans Claeys. Hij is Belgisch 

skiffkampioen in de U23 zwaargewicht heren en vice Belgisch kampioen bij skiff lichtgewicht heren 

senior A. Hij is het sterkste roeier in de boot en de snelste skiffeur. Niels heeft ervaring als 

slagroeier in de dubbelvier, vorig jaar won hij de B-finale op het WK Junioren in dubbelvier, eerder in 

2014 finishte die dubbelvier als 4e op de Europese junior kampioenschappen. 

Hij was ook slagroeier in de dubbelvier in 2013 tijdens de Coupe de la Jeunesse (tweede en derde plaats). Hij is tevens 

een junior Olympiër, hij finishte als 11e op de Olympische Jeugdspelen in de skiff. Tijdens de wedstrijd herkent men 

hem altijd aan zijn wit petje. Dit is zijn vierde jaar in de Belgische nationale ploeg. Naast het roeien gaat hij vaak gaat 

wandelen met zijn hond, luistert hij graag naar muziek en is een enorme Facebook verslaafde. 

 

Ruben Somers woont in Willebroek, in de buurt van Antwerpen. Hij roeit op plaats twee in de 

dubbelvier. Hij is 20 jaar oud en begon op 11-jarige leeftijd met roeien. Hij studeert Elektro-

Mechanica in Mechelen. Hij roeit voor de Antwerpse Roeivereniging (ARV) en wordt gecoacht door 

Christel Hiel. Hij is de tweede snelste skiffeur in de boot. Hij nam tweemaal deel aan de Coupe de 

la Jeunesse (in 2012 in 2- en 2013 in 2X). Hij is tweemaal vice-Belgisch kampioen (skiff U23 

zwaargewicht en dubbeltwee senior-A lichtgewicht). Dit is zijn eerste WK. Naast het roeien 

probeert hij te studeren maar brengt het grootste deel van zijn tijd door voor de TV of uitgaan met vrienden. 

 

 

 

Aurélien Goubau uit Brussel, is, samen met Niels, de jongste atleet van de boot. Hij studeert 

momenteel bio-ingenieur aan de ULB in Brussel. Hij roeit voor de club UNB en wordt gecoacht door 

Alain Lewuillon en Olivier Olbregts. Hij begon 4 jaar geleden met roeien. In 2013 werd hij vierde op 

de Coupe de la Jeunesse in de acht. In 2014 roeide hij het EK Junioren in de dubbeltwee en later dat 

jaar roeide hij op de WK Junior in skiff, waar hij als 15e finishte. Naast het roeien besteedt hij het 

merendeel van zijn tijd aan de Universiteit, het lezen van een boek in de bibliotheek of het drinken 

van een biertje met zijn vrienden. 

 

 

Maxim Serlez is het oudste lid van de boot en zit op de boeg. Hij begon 11 jaar geleden met roeien 

en maakt sinds 6 jaar deel uit van het nationale team. Hij won een bronzen medaille op de Coupe de la 

Jeunesse in 2011. Hij is van Oostende, roeit voor KRNSO en wordt gecoacht door Frans Claes 

(voormalig coach van Tim Maeyens) en Jeroen Neus. Hij studeert Sport en Beweging op het Howest 

College Brugge. Wanneer hij niet roeit, gaat hij wandelen met zijn hond of komt hij samen met zijn 

vrienden. 


