
 

Gwenda Stevens : “Jonge arbiters aantrekken, onze grootste uitdaging.” 

In 2017 wordt Gwenda Stevens verkozen als lid van de raad van bestuur van het BOIC, kort daarna 

vraagt BOIC-voorzitter Pierre-Olivier Beckers haar of ze bereid is om het voorzitterschap van de 

Commissie Officials op zich te nemen. “Over het aanbod om Sven Serré op te volgen, heb ik niet lang 

getwijfeld.” 
Gwenda Stevens: “Ik ben internationaal kamprechter in het roeien sinds 2004. Ik weet veel over 

arbitrage in het roeien maar wist toen nog niets over het voetballen bijvoorbeeld. Ik vond het een 

heel interessant aanbod en een boeiende job. De Commissie behartigt de belangen van iedereen die 

zich als official inzet voor de sport, net zoals de atletencommissie dat doet voor de atleten. Er zijn 

immers heel wat thema's die scheidsrechters, juryleden, toernooidirecteurs en commissarissen 

gemeenschappelijk hebben. Het is eigenlijk eenvoudig: “zonder officials, geen sport”. 
Behartigen van de rechten, belangen en plichten van olympische official 
De commissie heeft als doelstellingen enerzijds het behartigen van de rechten, belangen en plichten 

van de olympische officials en anderzijds als overlegplatform te dienen waar ‘good practices’ en 

‘common interest’ gedeeld worden. Er ook gewerkt aan een deontologische code. 
Gwenda Stevens: “Sven Serré stond aan de wieg van dit project, hij kwam met het idee om een 

Commissie Officials op te richten binnen het BOIC. Er bestaan in België arbitrage projecten langs 

Vlaamse en langs Waalse zijde. De bedoeling van de Commissie Officials is om overkoepelend en op 

federaal niveau te werk te gaan. Samen ervaringen uitwisselen, samen nadenken, erkenning en 

herkenning geven." 
Om zijn doelstellingen in de praktijk om te zetten organiseert de commissie ieder jaar een forum 

rond een bepaald thema gericht naar Belgische officials met internationale ervaring maar eveneens 

naar de verantwoordelijken van de officials binnen de sportbonden en -liga’s. 



Gwenda Stevens: “Enkele van de thema’s die ons Forum van 16 november van vorig jaar centraal 

stonden, waren: de begeleiding en omkadering van officials, de promotie van officials. We nodigen 

deskundige gespecialiseerde sprekers uit om over een thema uit hun vakgebied te komen spreken. 

Zo was Christine Casteels bij ons te gast. Zij is senior consultant bij de Federale Gerechtelijke 

Politie en had het over manipulaties in de sport, een thema dat nog steeds brandend actueel is. 
Langs Waalse zijde bestaat er bijvoorbeeld een verplichting bij de clubs om minstens één arbiter te 

leveren, langs Vlaamse zijde wordt dat niet opgelegd. Zo kom je tot disproportionele verschillen. Wij 

kunnen federaties niets verplichten maar we kunnen wel met hen gaan praten en samen te werken. 
We vatten het idee op om een “Olympic officials dinner” te organiseren, waar we alle Belgische 

olympische officials zouden uitnodigen die de laatste twee Olympische Spelen hebben meegedaan. 

We willen graag iedereen samenbrengen en met de officials rondetafelgesprekken voeren en hen 

vragen naar hun ervaringen tijdens de Spelen.” 
Official van het jaar 

“Aan het eind van ieder jaar reiken we in de sport tal van prijzen en awards uit, atleet van het jaar, 

ploeg van het jaar, coach van het jaar … Waarom geen 'Official van het Jaar' verkiezen? Natuurlijk 

moet er dan een procedure en criteria uitgeschreven worden, maar dat is zeker iets wat ik met de 

commissie zou willen verwezenlijken om de officials meer in de spotlights te plaatsen.” 
Jonge arbiters aantrekken, onze grootste uitdaging 
“Maar de grootste challenge is om jonge arbiters aan te trekken en ze te vormen. Een vraag die we 

misschien eerst moeten beantwoorden zou kunnen zijn: waarom kiezen atleet-roeiers na hun 

topsportcarrière niet voor een carrière als arbiter? En niet alleen in het roeien is er een nijpend 

tekort aan opvolging, het is een probleem in veel federaties. Ik denk ook wel dat het te maken heeft 

het feit dat de rol van arbiters nog te weinig erkend wordt. Een punt waar we in de komende jaren 

zeker werk van moeten maken.” 

12/01/2020 - Crossloop – GRS 
Reekswinnaars van de loopcross, ingericht door GRS op 13/1 met 136 deelnemers: 

2 kleine rondes = 1800 m: 
JW10 – 3 dlnrs: Paulien JonckheerSe (GRS) 
JM10 – 4 dlnrs: Lars Dekeyser (GRS) 
JW12 – 4 dlnrs: Maité De Smet (GRS) 
JM12 – 10 dlnrs: Raoul Van Campe (KRSG) 
 

1 kleine ronde + 1 grote ronde = 2900 m: 
JW14 – 11 dlnrs: Lies Block (GRS) 
JM14 – 18 dlnrs: Jonathan De Man (KRCG) 
JW16 – 5 dlnrs: Hanne Dekoninck-Denys (KRB) 
JM16 – 34 dlnrs: Karel Debruyne (KRCG) 
 

1 kleine ronde + 2 grote rondes = 4900 m: 
JW18 – 10 dlnrs: Marion Decaestecker-Baelen (KRSG) 
W – 1 dlnrs: Evelien Boes (KRCG) 
MW – geen dlnrs 
1 kleine ronde + 3 grote rondes = 6900 m 
JM18 – 21 dlnrs: Aaron Andries (GRS) 
M – 6 dlnrs: Kristof Dekeyser (GRS) 
MM – 9 dlnrs: Bert Mesdom (GRS) 
Klik op één van de afbeeldingen hierboven voor de volledige uitslag. 
 

 

https://www.rowing.be/images/2019/uitslagen/2019-01-13grscrossB.pdf
https://www.rowing.be/images/2019/uitslagen/2019-01-13grscrossB.pdf
https://www.rowing.be/images/2019/uitslagen/2019-01-13grscrossB.pdf


Carl Plasschaert (41 - leren roeien bij The Oar) roeit in 50 dagen als eerste 

Belg in z’n eentje de Atlantische Oceaan over. Klik op de afbeelding voor 

een artikel over deze prestatie van Carl, geen licentiehouder bij de 

Koninklijke Belgische Roeibond. 

 

Gentse broers Bernard en Damien Van Durme roeien de Atlantische 

Oceaan over in 39 dagen, 21 uur en 2 minuten! Klik op hun afbeelding 

hieronder voor hun relaas. 

 

https://www.rowing.be/images/2020/PLASSCHAERT.pdf
https://www.rowing.be/images/2020/vandurmeoversteek.pdf


 

 

MU23 LEMMELIJN Ward (PXL): WERELDKAMPIOEN 2000m in 

5.48.3=nieuw record! 

 
ook 1ste op 500m in 1.17.7 ... PROFICIAT Ward!!! Klik op de foto voor meer 

details! 
Verdere Belgische deelname: LMU23 HERBEN Guillaume (UNB) 30° 6.48.1; LM MOULIN Rémy (RCNT) 

19° 6.43.8; M40-49 SANTERRE Vincent DNS- LOMBET Patrice 118° 8.15.8; PR3 DUTRIEUX Thierry 

7.38.5 buiten wedstrijd; M30-39 500m DETEMMERMAN Joly 36° 1.26.6; PR3 500m LEGROS Raphael 

1.56.4 buiten wedstrijd. Klik op het logo bovenaan voor de volledige uitslag van de MU23. 

 

8/02/2020 ERGOMETERRACE GRS 

Klik op afbeelding voor de uitslagen - 

foto rechts nieuw Belgisch record bij de 

lichtgewicht heren door Tim 

Brys 06.08.50! 

  

https://www.rowing.be/images/2020/indoor/indoorMu23.pdf
https://www.rowing.be/images/2020/indoor/indoorMu23.pdf
https://www.rowing.be/images/2020/indoor/indoorMu23.pdf
https://www.rowing.be/images/2020/indoor/WKLemmelijn2.pdf
https://www.rowing.be/images/2020/uitslagen/2020-02-08grsergo.pdf


16/02/2020 WINTERHANDICAP RSNB 

  Klik op logo voor de lottrekking 

  Omwille van de verwachte klimatologische toestanden en in afspraak 

met de captain van de haven moeten wij de wedstrijd van dit weekend 

annuleren. We hopen jullie binnenkort terug te vinden op andere banen 

of volgend jaar voor onze winterhandicap 2021. 

  

Informatie m.b.t. preventie besmetting - Covid-19 virus (Coronavirus) 

Klik op de titel voor een verklarende tekst van FISA! 

29/02-1/3/2020 BRUGGE BOAT RACE KRB 

Klik op de afbeeldingen voor de uitslagen 

van zondag. De wedstrijden op zaterdag 

werden geannuleerd door de 

weersomstandigheden (te veel wind, hoge 

golven en regen)! 

 

Bijscholing video-analyse 

De VRL organiseerde op zaterdagnamiddag 7 maart een 

bijscholing over video-analyse met Kristof Huts als 

spreker. 

 Klik op de afbeelding voor de video-analyse. 

De Nationale Veiligheidsraad heeft gisteren verregaande maatregelen 

genomen om verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te 

gaan. Daarbij worden evenementen, sportieve en recreatieve activiteiten 

verboden tot zeker 03/04/2020. 

Ten gevolge daarvan zijn vanaf zaterdag 14/03/2020 worden alle trainingen 

verboden: de kleedkamers, powerzalen en botenloodsen moeten gesloten 

worden. Het Huis van de Sport in Gent wordt zo goed als gesloten. Onze 

medewerkers zullen van maandag 16/03 tot vrijdag 03/04 telewerken. We 

zijn ervan overtuigd dat deze maatregelen genomen zijn voor het welzijn 

van de bevolking en in het belang van onze gezondheid. We danken jullie 

https://www.rowing.be/images/2020/FISA/FISASportsMedicineCommissionCoronavirus27-02-2020.pdf
https://www.hln.be/nieuws/binnenland/drastische-maatregelen-in-belgie-om-coronaverspreiding-tegen-te-houden-alle-lessen-opgeschort-alle-cafes-en-restaurants-sluiten-vanaf-morgenavond~ae51a56a/
https://www.hln.be/nieuws/binnenland/drastische-maatregelen-in-belgie-om-coronaverspreiding-tegen-te-houden-alle-lessen-opgeschort-alle-cafes-en-restaurants-sluiten-vanaf-morgenavond~ae51a56a/
https://www.hln.be/nieuws/binnenland/drastische-maatregelen-in-belgie-om-coronaverspreiding-tegen-te-houden-alle-lessen-opgeschort-alle-cafes-en-restaurants-sluiten-vanaf-morgenavond~ae51a56a/
https://www.hln.be/nieuws/binnenland/drastische-maatregelen-in-belgie-om-coronaverspreiding-tegen-te-houden-alle-lessen-opgeschort-alle-cafes-en-restaurants-sluiten-vanaf-morgenavond~ae51a56a/
https://www.hln.be/nieuws/binnenland/drastische-maatregelen-in-belgie-om-coronaverspreiding-tegen-te-houden-alle-lessen-opgeschort-alle-cafes-en-restaurants-sluiten-vanaf-morgenavond~ae51a56a/
https://www.hln.be/nieuws/binnenland/drastische-maatregelen-in-belgie-om-coronaverspreiding-tegen-te-houden-alle-lessen-opgeschort-alle-cafes-en-restaurants-sluiten-vanaf-morgenavond~ae51a56a/
https://www.rowing.be/images/2020/lottrekking/2020-02-16rsnb2.pdf
https://www.rowing.be/images/2020/uitslagen/2020-02-29_03-01Bbr.pdf
https://www.rowing.be/images/2020/uitslagen/2020-02-29_03-01Bbr.pdf
https://www.rowing.be/images/2020/kamprechters/videohuts.pdf


voor het begrip en zijn ervan overtuigd dat we allen willen meewerken om 

de verspreiding van het virus tegen te gaan. We rekenen dan ook op de 

strikte naleving van de maatregelen door iedereen! 

 

18+19/4 - Kampioenschap van België korte boten - 

Antw.Verstandhouding/KBR 

Zoals velen onder ons, hebben wij de ontwikkelingen van de verspreiding van het 

Corona-virus op de voet gevolgd en in samenspraak met Dominique Basset hebben 

wij besloten om het BK korte boten uit te stellen naar een latere datum. Samen met 

Dominique, een aantal trainers verantwoordelijk voor LFA en VRL en de 

organisatoren zal er een meeting belegd worden betreft een datum vast te leggen, 

maar al zeker staat vast dat dit niet in april of mei zal plaats vinden. 

Momenteel zijn het moeilijke tijden voor ons allen en moeten we er samen door!  

De leden van het bestuursorgaan KBR en mijzelf als voorzitster wensen u allen een 

hart onder de riem te steken, zorg goed voor elkaar en wees aandachtig voor de 

maatregelen welke je kan volgen via de VRL en de 

website https://www.belgium.be/nl 

Met vriendelijke groeten, 

Gwenda 

 

21/3 - Algemene Vergadering van de Koninklijke Belgische Roeibond 

Beste allen, 

Gezien de huidige situatie omtrent de verspreiding van het Corona-virus 

wereldwijds, heeft de Koninklijke Belgische Roeibond beslist om de Algemene 

Vergadering alsook de activiteiten erna, welke plaats had op 21 maart te 

Anhée(RCND), uit te stellen naar een latere datum. Dit is in tegenstelling tot onze 

statuten maar door de uitzonderlijke situatie heeft het weinig zin om risico’s te 

nemen. 

De documenten voor de AV zullen u wel reeds per mail toegestuurd worden in de 

https://www.belgium.be/nl


komende dagen. 

Mochten er verdere vragen zijn, aarzel niet om ons te contacteren. 

Met vriendelijke groeten, 

Gwenda 

welke zal gehouden worden op ??? bij de RCND, Chemin du Parc 7, 

5520 Anhée.  

  Klik op het logo voor het programma 

 

 
 

Klik op het logo voor de menu 

 
 

Olympische Spelen in zomer 2021 

 

 Het internationaal Olympisch Comité en het internationaal 

Paralympisch comité maakten vandaag in een 

perscommuniqué bekend dat de Olympische Spelen 

2020 verschoven worden naar de zomer van 2021. 

Van 23 juli tot 8 augustus vinden de Olympische Spelen 

plaats, van 24 augustus tot 5 september de Paralympische 

Spelen. 

Klik op de afbeelding voor het artikel van het IOC 

World Rowing introduceert de World Rowing Fantasy Cup 

Mis je het roeiseizoen 2020? Verlang je naar de spanning van een boegbal-naast-

boegbal-wedstrijd met fotofinish? Nu de live World Rowing Cup-series van 2020 zijn 

geannuleerd, brengt World Rowing je het best volgende alternatief: fantasieroeien. 

De World Rowing Fantasy Cup I start vrijdag 10 april. World Rowing selecteert 

toproeiers en -ploegen uit het verleden en het heden om tegen elkaar te racen in 

een onderlinge wedstrijd. En jij mag kiezen wie er gaat winnen. 

Maar kies zorgvuldig. Wat als Pertti Karppinen toegang had tot dezelfde 

technologie, training, voeding en kennis als een hedendaagse roeier? Wie zal 

winnen? 

Op dezelfde data als de World Rowing Cup I (die zou plaatsvinden in Sabaudia, 

Italië), heb je de kans om komend weekend te stemmen. 

https://www.rowing.be/images/2020/av/UitnodigingAVKBR2020NL.pdf
https://www.rowing.be/images/2020/av/MENU2020.pdf
https://www.olympic.org/news/ioc-ipc-tokyo-2020-organising-committee-and-tokyo-metropolitan-government-announce-new-dates-for-the-olympic-and-paralympic-games-tokyo-2020


World Rowing heeft donderdag 9 april de “inschrijvingen” en een “who to watch” 

met al hun statistieken vrijgegeven. Klik op de diverse boottypes voor details over 

deelnemers (Engels), klik op de afbeeldingen voor het verloop van de stemmen voor 

de race (Engels): 

Women’s Pair (W2-) 

Marnie McBean & Kathleen Heddle (CAN): 1385 

Grace Prendergast & Kerri Gowler (NZL): 2253 

 
Men’s Pair (M2-) 

Drew Ginn & James Tomkins (AUS): 1576 

Martin Sinkovic & Valent Sinkovic (CRO): 3206 

 
Women’s eight (W8+) 

The 2012 USA women’s eight: 2006 

The 2004 Romanian women’s eight: 2511 

 

https://www.rowing.be/images/2020/FISA/WRFantasyCup_1dlnrsW2-.pdf
https://www.rowing.be/images/2020/FISA/WRFantasyCup_1dlnrsM2-.pdf
https://www.rowing.be/images/2020/FISA/WRFantasyCup_1dlnrsM2-.pdf
https://www.rowing.be/images/2020/FISA/WRFantasyCup_1dlnrsM2-.pdf
https://www.rowing.be/images/2020/FISA/WRFantasyCup_1dlnrsW8.pdf
https://www.rowing.be/images/2020/FISA/WRFantasyCup_1dlnrsW8.pdf
https://www.rowing.be/images/2020/FISA/WRFantasyCup_1W2-result.pdf
https://www.rowing.be/images/2020/FISA/WRFantasyCup_1M2-res.pdf
https://www.rowing.be/images/2020/FISA/WRFantasyCup_1W8res.pdf


Men’s eight (M8+) 

The 2004 USA men’s eight: 1119 

The 2016 British men’s eight: 3601 

 
 

Lightweight women’s double sculls (LW2x) 

Sophie Hosking & Katherine Copeland (GBR): 1612 

Zoe McBride & Jackie Kiddle (NZL): 3502 

 
 

Lightweight men’s double sculls (LM2x) 

Mads Rasmussen & Rasmus Quist (DEN): 3495 

Fintan McCarthy & Paul O’Donovan (IRL): 1846 

 

 

https://www.rowing.be/images/2020/FISA/WRFantasyCup_1dlnrsM8.pdf
https://www.rowing.be/images/2020/FISA/WRFantasyCup_1dlnrsM8.pdf
https://www.rowing.be/images/2020/FISA/WRFantasyCup_1dlnrsWL2X.pdf
https://www.rowing.be/images/2020/FISA/WRFantasyCup_1dlnrsWL2X.pdf
https://www.rowing.be/images/2020/FISA/WRFantasyCup_1dlnrsML2X.pdf
https://www.rowing.be/images/2020/FISA/WRFantasyCup_1dlnrsML2X.pdf
https://www.rowing.be/images/2020/FISA/WRFantasyCup_1M8res.pdf
https://www.rowing.be/images/2020/FISA/WRFantasyCup_1WL2Xres.pdf
https://www.rowing.be/images/2020/FISA/WRFantasyCup_1ML2Xres.pdf


Para PR2 mixed double sculls (PR2Mix2x) 

Tianming Fei & Shuang Liu (CHN): 493 

Stephane Tardieu & Perle Bouge (FRA): 3811 

 
 

Men’s single sculls (M1x) 

Mahe Drysdale (NZL): 4535 

Pertti Karppinen (FIN): 1244 

 
 

Women’s single sculls (W1x) 

Ekaterina Karsten (BLR): 3488 

Kimberley Brennan (AUS): 1513 

  

https://www.rowing.be/images/2020/FISA/WRFantasyCup_1dlnrsPR2Mix.pdf
https://www.rowing.be/images/2020/FISA/WRFantasyCup_1dlnrsPR2Mix.pdf
https://www.rowing.be/images/2020/FISA/WRFantasyCup_1dlnrsM1X.pdf
https://www.rowing.be/images/2020/FISA/WRFantasyCup_1dlnrsM1X.pdf
https://www.rowing.be/images/2020/FISA/WRFantasyCup_1dlnrsW1X.pdf
https://www.rowing.be/images/2020/FISA/WRFantasyCup_1dlnrsW1X.pdf
https://www.rowing.be/images/2020/FISA/WRFantasyCup_1PR2Mixres.pdf
https://www.rowing.be/images/2020/FISA/WRFantasyCup_1M1Xres.pdf
https://www.rowing.be/images/2020/FISA/WRFantasyCup_1W1Xres.pdf


De stemming vond plaats in 2 segmenten van 24 uur, met de eerste helft van de 

bootklassen op vrijdag 10 april en de tweede helft op zaterdag 11 april. De winnaars 

werden op zondag 12 april bekend gemaakt. 

De winnaars van de eerste World Rowing Fantasy Cup gaan door naar de tweede 

ronde en nemen het op tegen nieuwe uitdagers op de World Rowing Fantasy Cup II 

van 1-3 mei 2020. Men gaat zo door naar de derde World Rowing Fantasy Cup 

van  22-24 mei 2020, waar de algemene winnaars van de World Rowing Fantasy Cup 

worden bepaald. 

 

IN MEMORIAM  
Beste voorzitters, beste bestuursleden, 
beste roeivrienden, 
De voorzitster en Raad van Bestuur 
Koninklijke Belgische Roeibond 
melden u met verslagenheid en intens 

verdriet het overlijden vandaag († 

22/4/2020) van haar secretaris-generaal 

Ferdinand Peeters, hij was 76 jaar. 
Fernand werd in 2011 penningmeester 
van de KBR en dit tot 2012, in 2013 
werd hij onze toegewijde secretaris-
generaal. Hij was lid van de Vlaamse 
Roeiliga sinds 2011 maar vooral ook 
een fervente ARV-roeier sinds 1960. 
Fernand is als roeier meteen in de 
competitie gestapt en alsook bij de 

Zeemacht heeft hij geroeid met zijn vaste ploeg in 8+. De mannen van de 8+ kwamen 
zelfs tot op heden elk jaar samen om wat bij te babbelen. In 1969 roeide Fernand zijn 
laatste competitie op het BK te Gent. 
Zijn hart voor het roeien is steeds gebleven, vandaar hij trouw bestuurslid was van de 
National Rowing Family(NRF) waarvan hij ook 4 jaar het voorzitterschap heeft 
opgenomen van 2014 – 2018. 
De roeiers, roeisters en coaches zullen hem dan vooral herinneren als vaste, 
passievolle fotograaf op het ponton van de beide BK’s en vele andere roeiwedstrijden. 
Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn vrouw, Lea, zijn kinderen Bob en 
Lisbeth, zijn oogappels met name zijn 5 kleinkinderen en naaste familieleden. 
We zullen Fernand in onze herinneringen onthouden als een vriend, een oprechte 
persoon met het (roei-)hart op de juiste plaats. 
Het ga je goed Fernand! 
Met genegen groeten, 
Gwenda Stevens 
Voorzitster KBR/FRBA 

 
 



 

Wie (denkbeeldig) in de gaten houden: World Rowing Fantasy Cup II 

Terwijl het virtuele World Rowing seizoen 2020 vooruit gaat, maken roeihelden uit 

het verleden en het heden zich om het podium te betreden voor deel II van de World 

Rowing Fantasy Cup. 

 
Klik op de afbeelding voor meer details over de stemming (Engels). 

Women’s Pair (W2-) 

Helen Glover and Heather Stanning (GBR): 2533 

Grace Prendergast & Kerri Gowler (NZL): 2193 

 

Het Kiwi-damespaar was niet te 

stoppen op het water en in de 

Fantasy Cup was dat niet anders. 

Grace Prendergast en Kerri Gowler 

claimden de eerste ronde tegen 

Marnie McBean en Kathleen 

Heddle. Maar nu gaan de Kiwi 

Wereldkampioenen het opnemen 

tegen de regerende Olympische 

kampioenen uit Groot-Brittannië. 

Helen Glover en Heather Stanning 

domineerden de laatste Olympische 

cyclus in de dames twee zonder. Ze 

lagen tijdens wedstrijden vaak zo 

ver voor dat het leek alsof ze het 

tegen een ander veld opnamen. Hun 

Olympisch goud in 2012 was het allereerste goud voor het Britse damesroeien. Ze 

trokken hun succes door naar de Olympische Spelen van 2016 in Rio toen ze hun 

medailletelling voltooiden met nog een Olympisch goud. Als Glover en Stanning het 

zouden opnemen tegen Gowler en Prendergast, wie zou dan als eerste over de 

streep komen? 

 

https://www.rowing.be/images/2020/FISA/WRFantasyCupII_res.pdf


Men’s Pair (M2-)  

Steve Redgrave and Matthew Pinsent (GBR): 2945 

Martin Sinkovic & Valent Sinkovic (CRO): 2614 

 

Twee weken geleden, in de eerste 

fase van de World Rowing Fantasy 

Cup, versloegen de gebroeders 

Sinkovic de legendes Drew Ginn en 

James Tomkins uit Australië. Nu gaan 

ze het opnemen tegen een andere 

legendarische ploeg, Steve Redgrave 

en Matthew Pinsent uit Groot-

Brittannië. 

Redgrave en Pinsent kwamen voor 

het eerst op het internationale toneel 

in 1990. Ze probeerden hun 

gezamenlijke snelheid te bewijzen en 

dat duurde niet lang. Bij de 

Wereldkampioenschappen in 1990 

namen ze brons. Een jaar later was het WK-goud en twee jaar later werd dat 

Olympisch goud. Het duo behield zijn tempo en herhaalde de gouden medaille op de 

Olympische Spelen van 1996. Samen in een dubbelvier, wonnen ze ook goud op de 

Olympische Spelen van 2000. Dus, hoe zullen ze het doen tegen de supersterren van 

vandaag? Dat is aan jou! 

 

Women’s eight (W8+) 

The 2004 Romanian women’s eight: 3276 

2013 United States women’s eight: 1715 

In de eerste ronde van de World Rowing 

Fantasy Cup was het een nagelbijter tussen de 

Roemeense Dames Acht van 2004 en de 

Amerikaanse Dames Acht van 2012. In de 

laatste loodjes kwam Roemenië tot de 

overwinning. 

Nu gaan ze het opnemen tegen een andere 

Amerikaanse ploeg. De Amerikaanse Dames 

Acht uit 2013. Slechts een jaar na hun 

Olympische goud in 2012, met een bijna geheel 

andere ploeg, plaatsten de Amerikaanse 

vrouwen de Wereldbesttijd op de World Rowing 

Cup III in Luzern, Zwitserland. Ze hebben onderling zeven Olympische gouden 

medailles, in vergelijking met de 35 in Roemenië. Dus, welke bemanning zou het in 

de heat kunnen volhouden? 



Men’s eight (M8+) 

The 2016 British men’s eight: 3768 

2008 Canadian men’s eight: 1495 

De Britse Heren Acht van 2016 toonde hun 

kunnen al in de eerste ronde van de World 

Rowing Fantasy Cup. Ze stonden bekend om 

hun vermogen om te kunnen uitpakken 

wanneer het echt telde. Nu zullen ze het 

opnemen tegen een andere zware ploeg: de 

Canadese Heren acht van 2008. 

De Canadese Heren Acht van 2008 

behaalden een ongelooflijke overwinning op 

de Olympische Spelen van 2008 in Peking. 

De bemanning zette een zinderend tempo 

neer vanaf de start en hoewel het er niet 

mooi uitzag, slaagden ze erin om aanvallen 

van de flankerende ploegen af te weren. Dus, als deze Canadese waaghals het 

opneemt tegen de nuchtere Britse acht, wie komt er dan als eerste over de streep? 

 

Lightweight women’s double sculls (LW2x) 

Zoe McBride & Jackie Kiddle (NZL): 3910 

Kirsten van der Kolk and Marit van Eupen (NED): 1738 

Zoe McBride en Jackie Kiddle namen 

het goud mee naar huis in de eerste 

ronde van de World Rowing Fantasy 

Cup toen ze het tegen de Britse Sophie 

Hosking en Katherine Copland 

opnamen. Maar nu gaan ze het 

opnemen tegen een Nederlands duo: 

Kirsten van der Kolk en Marit van 

Eupen. 

Terwijl McBride en Kiddle de wereld 

inpalmden met hun recente WK-

overwinning, brengen de Nederlanders 

meer ervaring op tafel. Van der Kolk en 

van Eupen werkten tien jaar samen en 

wonnen in 2004 hun eerste Olympische 

medaille, een bronzen. Maar dat was niet het einde. De dubbel ging door en won in 

2008 Olympisch goud om hun succesvolle carrière af te sluiten. Dus wie zou er 

winnen in de strijd tussen de jonge wapens van vandaag en de ervaren Nederlandse 

dubbelganger? 

 

 



Lightweight men’s double sculls (LM2x) 

Mads Rasmussen & Rasmus Quist (DEN): 3801 

Zac Purchase and Mark Hunter (GBR): 1958 

In een sprint voor de finish pakte de 

historische Deense dubbeltwee van Mads 

Rasmussen en Rasmus Quist de titel voor 

de Ieren Paul O’Donovan en Fintan 

McCarthy. Maar nu, herhaalt de 

geschiedenis zich nu Rasmussen en Quist 

het opnemen tegen hun Britse rivalen, 

Zac Purchase en Mark Hunter? 

Deze twee dubbels namen het op tegen 

elkaar in de 'echte wereld', maar de 

resultaten waren altijd wisselend. In 2008 

claimden Hunter en Purchase Olympisch 

goud, terwijl Rasmussen en Quist 

genoegen moesten nemen met brons. 

Vier jaar later keerde het tij. Rasmussen en Quist hadden de overhand in de 

Olympische finale en pakten Olympisch goud voor Purchase en Hunter. Nu is er een 

kans voor hen om weer te racen. Dus, als deze twee dubbels nog een keer in 

topconditie tegen elkaar zouden roeien, wie zou dan het goud pakken? 

 

Para PR2 mixed double sculls (PR2Mix2x) 

Laurence Whiteley and Lauren Rowles (GBR): 2954 

Stephane Tardieu & Perle Bouge (FRA): 1897 

Het was een overtuigende overwinning 

voor de Franse dubbeltwee van Perle 

Bouge en Stephane Tardieu in de eerste 

ronde. De Paralympische zilveren 

medaillewinnaars van 2012 en de 

Paralympische bronzen 

medaillewinnaars van 2016 zullen het 

opnemen tegen zware concurrentie in 

de tweede fase van de World Rowing 

Fantasy Cup. 

Hun nieuwe match-up is tegen 

Laurence Whiteley en Lauren Rowles 

uit Groot-Brittannië. De Britse 

dubbeltwee staat sterk. In 2016 

claimden ze goud op de Paralympische Spelen en na een zilveren medaille op de 

Wereldkampioenschappen 2017 waren ze in 2019 weer paraat om de titel te 

pakken. Dus, wie eindigt als eerste in deze fantasierace? 

 



Men’s single sculls (M1x) 

Mahe Drysdale (NZL): 4575 

Olaf Tufte (NOR): 2399 

In deze race door de tijd begint de 

categorie “Heren skiff” op te warmen. 

Olaf Tufte is een van de meest 

gedecoreerde roeiers aller tijden. Zijn 

carrière begon in 1994 en loopt nog 

steeds. Tufte heeft zich nu 

gekwalificeerd voor zijn 7e Olympische 

Spelen, die volgend jaar in Tokio zullen 

plaatsvinden. 

Tufte begint aan de wedstrijd tegen de 

winnaar van de eerste ronde, Mahe 

Drysdale uit Nieuw-Zeeland. Deze twee 

atleten hebben al tegen elkaar 

gestreden in de 'echte wereld', maar de 

vraag is, waren ze allebei in hun beste doen? Terwijl Tufte het Olympische goud van 

2004 en 2008 claimde in de heren skiff, nam Drysdale 2012 en 2016 in beslag. Dus, 

wat als deze atleten, allebei in topconditie, beiden met moderne uitrusting zouden 

strijden - wie zou er winnen? 

 

Women’s single sculls (W1x) 

Ekaterina Karsten (BLR): 4244 

Rumyana Neykova (BUL): 927 

Ekaterina Karsten is een van de grootste 

namen in het roeien. Ze heeft acht 

Olympische Spelen achter de rug en 

bijna te veel medailles om te tellen. Haar 

snelheid was legendarisch genoeg om 

haar door de eerste ronde van de 

Fantasy Cup te trekken en deze staat op 

het punt opnieuw getest te worden. 

Karsten neemt het op tegen voormalig 

rivaal Rumyana Neykova uit Bulgarije. 

Neykova, vergelijkbaar met Karsten, 

overspande een indrukwekkende 

carrière met vijf Olympische Spelen. Ze 

behaalde drie Olympische medailles, één 

goud en twee WK-titels. Neykova heeft nog steeds de Wereldbesttijd in de dames 

skiff met 07:07.71, geroeid in 2002. Dit is de langst lopende Wereldbesttijd in een 

Olympische bootklasse. Wie denk je dat deze race zou winnen? 

 



Wie (denkbeeldig) te bekijken: World Rowing Fantasy Cup III. De finale! 

Luzern, het "Mekka" van het roeien! 

 

 © Detlev Seyb/MyRowingPhoto.com           Klik op de afbeelding voor meer info! 

Dit is de laatste en finale ronde van de World Rowing Fantasy Cup en de inzet is 

hoog. 

De besten uit het verleden en heden van de roeiwereld hebben zich een weg 

gebaand door de eerste twee World Rowing Fantasy Cup-rondes om hier te eindigen, 

tegenover een nieuwe partij uitdagers. Neem plaats en leer meer over wie je dit 

weekend 'denkbeeldig' moet bekijken. En vergeet niet op de stemknop te drukken 

voor dag één en twee van de Cup: vrijdag 22 en zaterdag 23 mei. 

 

Men’s Pair (M2-) 

Steve Redgrave and Matthew Pinsent (GBR): 1668 

Eric Murray and Hamish Bond (NZL): 4874 

 De ultieme match in de Heren Twee zonder en 

eentje waar al jaren over gediscussieerd wordt. De 

Britten kwamen uit de tweede ronde met een nipte 

overwinning tegen de gebroeders Sinkovic, maar nu 

zullen ze het opnemen tegen misschien wel de 

beroemdste boot in de geschiedenis van de sport: 

The Kiwi Pair. Eric Murray en Hamish Bond 

vestigden bijna elk mogelijk record en domineerden 

de roeiscène gedurende twee Olympische cycli. Van 

2009 tot 2016 verloor het paar geen enkele race, 

wat resulteerde in 69 opeenvolgende overwinningen 

(in de Heren Twee zonder) en een handvol overwinningen samen in de Heren Twee 

met. Ze hebben momenteel ook de World Best Time met 6:08.50. Dus, wat als de all-

star Britten het zouden opnemen tegen de formidabele Kiwi's: zouden de Britse 

vastberadenheid of de zinderende derde 500 meter van de Kiwi’s hen als eerste 

over de finish halen?  

https://www.rowing.be/images/2020/worldcup/luzern/LuzernmekkaNED.pdf


Women’s Pair (W2-) 

Helen Glover and Heather Stanning (GBR): 2852 

Georgeta Adrunache and Viorica Sussanu (ROU): 2373 

Twee van de beste Dames Twee zonder’s uit de 

geschiedenis staan aan de start in deze laatste 

ronde van de World Rowing Fantasy Cup. Met de 

introductie van het Roemeense paar, Georgeta 

Andrunache en Victoria Sassanu, krijgen Groot-

Brittannië's Glover en Stanning, een zwaar 

gevecht in handen. Andrunache en Sassanu 

behaalden een indrukwekkende medaille-

verzameling destijds, vaak racend in zowel de 

Dames Twee zonder als de Dames Acht. Ze 

hebben beiden Olympisch goud in de Twee zonder 

in 2004 en 2008, maar wonnen ook Olympisch 

goud in de Acht in 2000 en brons in de Acht in 

2008. De Roemeense Dames Acht hebben het tot nu toe goed gedaan in de Fantasy 

Cup. Kan deze Dames Twee zonder de Britse combinatie inhalen? 

 

Men’s eight (M8+) 

The 2016 British men’s eight: 3195 

The 2019 German men’s eight: 3495 

Het is bijna geschiedenis die zich herhaalt, 

maar met een paar kleine veranderingen in de 

Achten van de Heren voor de laatste ronde van 

de World Rowing Fantasy Cup. De Britse Heren 

Acht van 2016 versloegen de Duitsers tijdens 

de Olympische Spelen van 2016 in Rio. Maar de 

Acht van de Duitse mannen zijn sindsdien niet 

meer te stoppen. De Duitse Heren Acht van 

2019 zijn huidige wereldkampioenen en 

huidige World Best Time-houders. Ze zijn sinds 

2016 bijna ongeslagen en zullen de volgende 

Olympische kampioenen worden. Dus, wat als 

de Duitse mannenboot van 2019 het opnam 

tegen de Britse line-up van 2016? 

  



Women’s eight (W8+) 

The 2004 Romanian women’s eight: 3347 

The 2019 New Zealand women's eight: 2537 

De acht Roemeense vrouwen uit 2004 hebben 

zich een weg gebaand door de Fantasy Cup-

serie en wonnen de eerste twee rondes. Hun 

indrukwekkende medailleverzameling tijdens 

Wereldkampioenschappen en Olympische 

Spelen heeft zeker in hun voordeel gewerkt. 

Maar kunnen ze het opnemen tegen de 

wereldkampioenen van 2019 uit Nieuw-

Zeeland? De Kiwi-boot is relatief jong en hun 

succes is pas de laatste jaren tot uiting 

gekomen. Maar ze zijn momenteel de beste ter 

wereld en hebben hun snelheid bewezen ten 

opzichte van de beste van de rest. Dus, als 

Roemenië het zou opnemen tegen Nieuw-

Zeeland, welke boegbal zou dan als eerste 

over de lijn gaan? 

 

Lightweight women’s double sculls (LW2x) 

Zoe McBride & Jackie Kiddle (NZL): 4187 

Constanta Burcica & Angela Alupei-Tamas (ROU): 1917 

Het Kiwi-duo van Zoe McBride en Jackie 

Kiddle hebben hun weg gebaand door twee 

wedstrijdrondes. Ze zijn de huidige leiders in 

deze bootklasse, maar ze staan op het punt 

het op te nemen tegen twee sterke krachten, 

Constanta Burcica en Angela Alupei-Tamas uit 

Roemenië. De Roemeense Dubbel staat 

bekend om hun twee Olympische gouden 

medailles samen in 2000 en 2004. Hoewel het 

enige tijd duurde voordat de Dubbeltwee 

samenkwam als een team, was het toen 

magisch. Ze vonden vlug een ongekende 

snelheid en baanden zich een weg naar twee 

Olympische titels. Zou u in deze fantasieronde 

op verleden of heden stemmen? 

  



Lightweight men’s double sculls (LM2x) 

Mads Rasmussen & Rasmus Quist (DEN): 4013 

Tomasz Kucherski & Robert Sycz (POL): 1916 

Het Deense duo heeft bewezen dat ze 

kunnen winnen door de eerste twee ronden 

van de World Rowing Fantasy Cup sterk door 

te komen. Ze staan bekend om hun sprint 

finishes. Zullen ze het kunnen halen in de 

laatste Fantasy Cup? Ze nemen het op tegen 

de Poolse Dubbeltwee van Tomasz 

Kucharski en Robert Sycz. Kucharski en 

Sycz staan bekend om hun twee Olympische 

gouden medailles, in 2004 en 2008. Ze 

hebben ook bewezen dat ze in staat zijn om 

een piek te bereiken wanneer het echt telt, 

omdat ze telkens als tweede zijn geëindigd 

naast Italië op bijna elk 

Wereldkampioenschap tussen hun 

Olympische gouden medailles. Als deze twee 

iconische bemanningen zouden strijden, 

welke Dubbeltwee zou er dan als beste 

uitkomen? 

 

Para PR2 mixed double sculls (PR2Mix2x) 

Laurence Whiteley and Lauren Rowles (GBR): 3146 

Corne de Koning and Annika van der Meer (NED): 200 

De Britten wonnen hun match-up op de 

tweede World Rowing Fantasy Cup in stijl 

toen ze de Franse dubbel van Perle Bouge 

en Stephane Tardieu versloegen. Ze gaan 

naar de startlijn tegen andere real-life 

concurrenten, Annika van der Meer en Corne 

de Koning uit Nederland. De Nederlandse 

dubbel racet sinds 2017 samen en kenden 

een bijna onverslaanbaar succes totdat de 

Britten een overwinning behaalden op het 

Wereldkampioenschap in 2019. Nu zullen 

deze twee dubbels weer opgelijnd liggen in 

de fantasiewereld en de vraag aan jou is: 

wie denk je dat er zou winnen? 

 

 

 



Men’s single sculls (M1x) 

Mahe Drysdale (NZL): 5654 

Oliver Zeidler (GER): 2273 

De ultieme krachtmeting tussen de 

roeikoning en het jonge geweld. Mahe 

Drysdale uit Nieuw-Zeeland vocht zich een 

weg door de tussenrondes om de finale van 

de World Rowing Fantasy Cup te halen. Hij 

neemt het nu op tegen een van de jongste 

wereldkampioenen ooit, Oliver Zeidler uit 

Duitsland. Het succes van Zeidler is snel en 

furieus met zijn allereerste internationale 

wedstrijd in 2018 en zijn eerste wereldtitel 

slechts een jaar later. Maar Zeidler is nieuw 

in de sport. Als de jeugdige kracht van 

Zeidler het zou opnemen tegen Drysdale op 

de top van zijn kunnen, wie zou dan de 

overwinning behalen? 

 

Women’s single sculls (W1x) 

Ekaterina Karsten (BLR): 3912 

Sanita Puspure (IRL): 1836 

Ekaterina Karsten is misschien wel de 

beste skiffeuse in de roeigeschiedenis. 

Haar dominante optreden in de World 

Rowing Fantasy Cup bewijst ook dat 

roeifans over de hele wereld haar talent 

erkennen. Komende in de laatste ronde van 

de Fantasy Cup, zal ze het opnemen tegen 

de huidige grootheid, Sanita Puspure. 

Puspure neemt internationaal deel sinds 

1999, maar ze heeft pas de afgelopen jaren 

haar magie gevonden. In 2018 behaalde 

Puspure haar eerste WK-titel in de Dames 

Skiff. In 2019 bewees ze dat het geen 

eenmalige overwinning was, ze won haar 

tweede titel en werd een favoriet voor het Olympische jaar. Dus, wat als Puspure 

het opneemt tegen Karsten? Wie zou je als eerste de finishlijn laten overschrijden? 

  



 
Klik op de afbeelding voor meer details inzake het verloop van de World Rowing 

Fantasy Cup III finaledag 

 

 
Klik op het logo hierboven voor een totaaloverzicht van de World Fantasycup 2020 

(Sabaudia, Varese en Luzern) 

 

Mooie reclame voor het roeien in de media! 
Op 5 mei nam Belgian Shark Tim Brys deel aan de 

‘Containercup’ op VIER. Hij zette er een 

topprestatie neer, versloeg toen alle wielrenners 

op de fietsproef en nestelde zich uiteindelijke op 

een mooie vierde plaats, waar hij enkel 3 

wielrenners voor zich moet laten! Tim zijn 

prestatie toont aan dat roeiers echt wel tot het uiterste gaan en tot de 

meest complete topsporters behoren. Als er enkel gekeken wordt naar de 

uithoudingsproeven staat Tim Brys op een eerste plaats! Dankzij Tim 

kwam de roeisport in een heel mooi daglicht te staan en namen heel wat 

kranten en andere media deze prestatie op. Klik op de afbeelding voor de 

uitslag bij de heren! 

https://www.rowing.be/images/2020/worldcup/luzern/WRFantasyCupIIIwinnersNL.pdf
https://www.rowing.be/images/2020/worldcup/luzern/fantasycuptotaal.pdf
https://www.rowing.be/images/2020/containercupM.png


Deze week heeft de Raad van Bestuur binnen de Koninklijke Belgische Roeibond de 

functies herbekeken en deze zijn vanaf 4 juni 2020, als volgt vastgelegd: 

• Gwenda Stevens – voorzitster 

• Geneviève Simenon - ondervoorzitster 

• Charles Henri Dallemagne – secretaris-generaal ( nieuw 

mailadres secretary@rowing.be) 

• Lea Cappoen(nieuw bestuurslid) – adjunct-secretaris ( nieuw 

mailadres secretary@rowing.be) 

• Vincent Perot – penningmeester (nieuw mailadres finance@rowing.be) 

• Karen Baetslé – bestuurslid 

• Annemarie Dewispelaere - bestuurslid 

• Jean-Marc Bertrand – bestuurslid 

 

Rowing Adventure | Long Distance Travel with Rowing Boat in Indonesia 

Jelle Veyt roeide meer dan 4000 km in Indonesië om 

de hoogste berg van Oceanië te bereiken - de 

Carstensz Pyramid. 

Hij is de eerste persoon ooit die poogde de 7 hoogste 

toppen van de diverse continenten te bereiken op 

eigen kracht! 

 
 

8/08/2020 Handicap (training) - RCNV 

Klik op het logo voor de uitslagen. 

 

 

Trials junioren 

Op 15/8 vonden de trials voor de junioren plaats op de 

Watersportbaan in Gent. Aaron Andries (Gentse RS) won 

overtuigend bij de jongens, gevolgd door Loïc Peters (ARV) 

en Dean Laureyns (KRCG). Bij de meisjes won Mazarine 

Guilbert (Gentse RS). Eloïse Joris werd tweede, gevolgd 

door Astrid Van Roy (KRNSO). Proficiat! 

 Klik op de afbeelding voor de resultaten. 

 

mailto:secretary@rowing.be
mailto:secretary@rowing.be
mailto:finance@rowing.be
https://www.rowing.be/images/2020/uitslagen/2020-08-08rcnvhanB.pdf
https://www.rowing.be/images/2020/selecties/trials2020junres.pdf


Trials senioren 

Afgelopen weekend (8-9 augustus) vonden de trials voor 

de senioren plaats op de Watersportbaan in Gent en dit 

in extreme hitte. Bij de skiff lichtgewicht won Tibo 

Vyvey, gevolgd door Tim Brys en Marlon Colpaert. In de 

categorie LM2x wonnen Brys-Van Zandweghe met 3 

seconden voorsprong op de U23 lichte dubbeltwee 

Vyvey-Colpaert. 

Op zondag roeiden de zwaargewichten. Op basis van 

een time trial werd de A en B finale bepaald. Pierre De Loof won de A-finale, gevolgd 

door Ruben Claeys en Frederick Tison. Klik op de afbeelding voor de resultaten. 

16/08/2020 Jeugdduathlon - KRCG 

 

Klik op het logo voor de uitslagen. 

 

De Koninklijke Belgische Roeibond heeft de selecties goedgekeurd zoals vastgelegd 

hieronder: 

Europees Kampioenschap Junioren (26-27 September, Belgrado, Servië) 

• JM1x: Aaron Andries 

• JW2x: Mazarine Guilbert/Eloïse Joris 

Gezien het huidige reisadvies voor Servië 

(https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen/ser

vie) momenteel stelt dat enkel essentiële verplaatsingen naar Servië mogelijk zijn, 

wordt deelname aan het EK Junioren momenteel nog niet bevestigd. Het verdere 

verloop van de COVID-19 situatie wordt nauwgezet opgevolgd, alsook de evolutie in 

het reisadvies naar Servië. Daarnaast zal overlegd worden met ouders en roeiers of 

deelname al dan niet wenselijk is. Vanuit praktisch oogpunt zal eveneens overleg 

gepleegd worden met de Koninklijke Nederlandsche Roeibond over deelname. 

Europees Kampioenschap U23 (5-6 September, Duisburg, Duitsland) 

• LM2x: Tibo Vyvey/Marlon Colpaert 

Europees Kampioenschap Senioren (9-11 Oktober, Poznan, Polen) 

• LM2x: Niels Van Zandweghe/Tim Brys 

• M2x: Pierre De Loof/Ruben Claeys 

• LM1x: Tibo Vyvey 

Hierbij wensen wij de roeiers, roeisters en coaches heel veel succes met de 

voorbereidingen! 

https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen/servie
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen/servie
https://www.rowing.be/images/2020/selecties/trialsen2020.pdf
https://www.rowing.be/images/2020/uitslagen/2020-08-16krcgdua.pdf


 

 

 Klik op de hoofding voor de resultaten. 

 De Koninklijke Belgische Roeibond selecteerde: 

 LMu23 2X: Tibo Vyvey/Marlon Colpaert 

 klik op afbeelding links voor de deelnemers in 2XLM 
Gwenda Stevens en Yves De Jonge werden door FISA aangeduid als kamprechter. 

LMu23 2X: Tibo Vyvey/Marlon Colpaert 

 4/9 heat1: 1. BEL 6.37.04/2. GRE 6.41.92/3. ITA/4. 

POR/5. HUN/6. UKR - Tibo en Marlon naar    

5/9: S/F: 1. BEL 6.27.64/2. GER 6.29.09/3. 6.32.15/4. 

ESP/5. HUN/6. CZE (geplaatst vr finale)  

5/9: Finale: 1. BEL 6.26.86/2. GER 6.30.92/3. FRA 

6.31.38/4. ITA/5. GRE/6. EST 

 Tibo en Marlon zijn Europees kampioen!!! Proficiat!!! 

Mooie reportage gouden medaille EKU23 

Focus & WTV bracht een mooie reportage van gouden medaillewinnaars U23 Marlon 

Colpaert en Tibo Vyvey., klik op onderstaande foto voor de reportage 

 

https://www.rowing.be/images/2020/EK/resultsall.pdf
https://player.clevercast.com/?account_id=VzaPKg&item_id=ALLwjn&chromecast=true
https://www.rowing.be/images/2020/EK/entrieslm2x.pdf


5/09/2020 Jeugdtriatlon - KRSG 

 
Klik op de afbeelding voor de uitslagen 

6/09/2020 Trofee van Vlaanderen+KvB kort deel 1 - KRSG 

 

Klik op een van de afbeeldingen voor de uitslagen. 

  

12+13/09/2020 Int.Regatta + KvB kort deel 2 - KRCG 

 

Klik op de afbeeldingen voor de resultaten 

 

 

Met een klik op de hoofding ziet men dat België NIET deelneemt en krijgt men een 

samenvatting van alle resultaten! 

27/09/2020 Jeugdtriatlon GRS  
  

 Klik op het logo voor de resultaten. 

 

 

  

https://www.rowing.be/images/2020/uitslagen/2020-09-05krsgtria-ere.pdf
https://www.rowing.be/images/2020/EK/junior/allresultssum.pdf
https://www.rowing.be/images/2020/uitslagen/2020-09-06krsgtvv-trofee.pdf
https://www.rowing.be/images/2020/uitslagen/2020-09-06krsgtvv-trofee.pdf
https://www.rowing.be/images/2020/uitslagen/2020-09-12_13krcgdrieluik.pdf
https://www.rowing.be/images/2020/uitslagen/2020-09-12_13krcgdrieluik.pdf
https://www.rowing.be/images/2020/uitslagen/2020-09-27grstria.pdf


4/10/2020 Jeugduathlon KR Brugge  
Klik op het logo voor de uitslag. 

Hiernaast rechts de onthulling van de 

banner ter gelegenheid van de 

Europese titel in 2XLMu23 van Tibo 

Vyvey en Marlon Colpaert, op de foto 

Tibo met zijn trainer. 

 

  

Klik op de hoofding voor alle informatie! 

Klik op het logo links voor de samenvatting der resultaten. 

 
 

De Koninklijke Belgische Roeibond heeft volgende selecties goedgekeurd: 

 LM2x: Niels Van Zandweghe/Tim Brys (klik op de foto voor 

hun resultaten) 

 heat 9/10: 1.GER 6.15.76/ 2.BEL 6.16.65/ 3.UKR 6.20.11/ 4.DEN 

6.21.72/ 5.AUT 6.36.74 

SF A/B 10/10: 1.ITA 6.18.22/ 2.BEL 6.19.56/ 3.SUI 6.22.51/ 

4.FRA 6.23.64/ 5.DEN 6.26.76/ 6.RUS 6.34.94 

 FA 11/10: 1.ITA 6.22.80/ 2.GER 6.22.93/ 3.BEL 6.23.77/ 4.POL 6.27.25/ 5.SUI 6.28.30/ 

6.UKR 6.33.57   BRONZEN MEDAILLE VOOR NIELS&TIM!!! PROFICIAT!!!    

 M2x: Pierre De Loof/Ruben Claeys (klik op de foto voor hun 

resultaten) 

 heat 9/10: 1.ROU 6.12.86/ 2.SUI 6.13.17/ 3.BEL 6.27.11/ 4.ESP 

6.30.88/ 5.HUN 6.42.63 

 herk 9/10: 1.GER 6.19.02/ 2.BEL 6.20.22/ 3.BLR 6.21.68/ 

4.HUN 6.25.38/ 5.EST 6.26.70/ 6.FIN 6.44.19   SF A/B 10/10: 

1.NED 6.15.10/ 2.ROU 6.16.80/ 3.IRL 6.21.66/ 4.BEL 6.27.75/ 5.SRB 6.36.21/ 6.BLR 

6.39.20 

FB 11/10: 7.GER 6.29.99/8.BEL 6.31.06/ 9.SRB 6.34.29/ 10.ITA 6.40.74/ 11.BLR 

6.41.86/ 12.ESP 6.42.03 

https://www.rowing.be/images/2020/EK/senior/allinfo.pdf
https://www.rowing.be/images/2020/uitslagen/2020-10-04krbduaB.pdf
https://www.rowing.be/images/2020/EK/senior/allresults.pdf
https://www.rowing.be/images/2020/EK/senior/resultsLM2X.pdf
https://www.rowing.be/images/2020/EK/senior/resultsM2X.pdf


 LM1x: Tibo Vyvey (klik op de foto voor zijn resultaten) 

 heat 9/10: 1.NOR 6.58.02/ 2.SLO 7.00.26/ 3.BEL 7.07.13/ 4.FRA 

7.07.30/ 5.RUS 7.11.97 

 herk 9/10: 1.ESP 6.56.40/ 2.BEL 7.00.79/ 3.RUS 7.01.54/ 4.SRB 

7.04.00/ 5.POL 7.10.82  

 SF A/B 10/10: 1.ITA 6.55.29/ 2.IRL 6.57.10/ 3.BEL 6.57.33/ 4.CZE 

6.57.62/ 5.SLO 7.08.67/ 6.GER 7.19.54  

 FA 11/10: 1.NOR 6.58.75/ 2.ITA 6.59.11/ 3.IRL 7.02.15/ 4.GRE 7.04.57/ 5.HUN 

7.06.49 / 6.BEL 7.17.24 
 

 PR1x: Louis Toussaint (klik op de foto voor zijn resultaten)  

 heat 9/10: 1.RUS 9.37.32/ 2.POL 10.17.18/ 3.LTU 10.42.34/ 

4.ITA 10.50.80/ 5.BEL 10.50.91 

 herk 10/10: 1.HUN 10.18.68/ 2.BLR 10.25.48/ 3.BEL 10.49.72/ 

4.LTU 10.59.59/ 5.ITA 11.01.36/ FRA(DNS) - 

 FB 11/10: 7. LTU 11.02.96/ 8.ITA 11.10.36/ 9.BEL 11.22.24 

 

  

Klik op bovenstaande afbeelding voor de uitslagen van zaterdag en zondag. 

 

Ter vervanging van de Bekers van België werden dit jaar volgende 

bekers verroeid: 

2020 Youth Challenge Cup Rowing boys & girls 12y 

2020 Youth Challenge Cup Rowing boys & girls 14y 

2020 Youth Challenge Cup Rowing boys & girls 16y 

Voor meer informatie ga naar 'nationaal-bekers van België'. 

Youth Challenge Cup Rowing boys & girls 2020 
 

 klik op de afbeelding voor de eindstand 2020 

 

https://www.rowing.be/images/2020/uitslagen/2020-10-17_18rsnbantwkvb2.pdf
https://www.rowing.be/images/2020/EK/senior/resultsLM1X.pdf
https://www.rowing.be/images/2020/EK/senior/resultsPR1-1X.pdf
https://www.rowing.be/images/2020/bvb/YCC2020total-ptn.pdf


 

 

 

 



AV KBR 11 november 10u - Jaarrapporten 2019 

Gezien de Corona-situatie, zien wij ons genoodzaakt om 

de Algemene vergadering te houden online via Microsoft 

Teams. Dit houdt ook in dat wij de procedure éénmalig 

zullen aanpassen om de meeting zo vlot en overzichtelijk 

mogelijk te laten verlopen. 

De rapporten worden jullie toegestuurd, zie bijlage, en indien er vragen of 

bedenkingen zijn, gelieve deze ons toe te sturen tegen uiterlijk 9 november 

’20. De vragen zullen dan beantwoord worden op de meeting zelf online. 

Toevoeging agendapunt Varia - vervanging van Jean-Pierre Follet door 

Vincent Perot en neemt functie over van penningmeester, werd vastgelegd 

tijdens de AV LFA 2020. 

 Rapporten in bijlage: klik op logo 
1. Verslag van de AV van 30 maart 2019 
2. Administratief verslag 2019 
3. Jaarverslag 2019 van de Federale sporttechnische commissie + presentatie 
4. Jaarverslag 2019 van de Federale kamprechters en regatta commissie 
5. Jaarverslag FISA 2019 
6. Jaarverslag Coupe de la Jeunesse & BOIC 2019 + presentatie 
7. Politiek 2020 
8. Voor het Financieel jaarverslag 2019 + voorstelling begroting 2020 - klik hier!. 
9. Voor het jaarverslag van de medische commissie VRL(Ruben De Gendt - klik hier 

Deze verslagen werden goedgekeurd tijdens de virtuele algemene vergadering door beide 
liga’s 
 Het medisch verslag van de LFA(Geneviève Simenon) volgt nog. 

 

https://www.rowing.be/images/2020/av/financieel.pdf
https://www.rowing.be/images/2020/av/RapportMedischecomissie2019-VRL.pdf
https://www.rowing.be/images/2020/av/globaalvsl2019B.pdf


 

 
De European Continental Qualifier voor de Wereldkampioenschappen 

indoor roeien 2021 en de Europese kampioenschappen indoor roeien 2021 

zullen plaatsvinden op 5-6 december 2020 en worden virtueel 

georganiseerd door British Rowing. Roeiers Ward Lemmelijn en Caitlin 

Govaert nemen alvast deel. Veel succes! Klik op de hoofding voor de 

uitslagen van de wedstrijden waarin Belgen deelnamen. Ward en Caitlin 

wonnen hun race en zijn Europees Kampioen 2020, ook Mathieu Rigaux 

(7°) en Jerome Pecquereau (9°) beiden van RCNT namen deel. Mathieu 

Rigaux participait an nam ook op zondag deel over 500m en eindigde 20° in 

1.30.20. Er namen ook nog verschillende Belgen deel over de twee dagen, 

die echter niet aangesloten zijn bij de KBR. 

 
    

 
Ward Lemmelijn (M 2000m) en Caitlin Govaert (Wu23 2000m) 

Virtueel Europees kampioen Indoor!!! 

 

 

 

 
 

Klik op logo hiernaast voor de resultaten van alle 

Belgische   deelnemers 

 
 
 

 

https://www.rowing.be/images/2020/indoor/Results-British_Rowing-BEL.pdf
https://www.rowing.be/images/2020/indoor/Results-British_Rowing-BEL.pdf
https://www.rowing.be/images/2020/indoor/Results-British_Rowing-BEL.pdf
https://www.rowing.be/images/2021/EK/Results-British_Rowing-BELkort.pdf


BREAKING NEWS – 7 december 2020 – 18:50 uur 

Olympisch roei-aanbod Paris 2024 ongewijzigd t.o. 

Tokyo 2020! 

 

Het Olympisch Programma Paris 2024, qua events, blijft identiek aan 

Tokyo 2020 (2021), met een lichte daling qua totaal aantal roeiende 

atleten (van 526 naar 502). 

Kostenbesparing en de COVID-19 situatie zijn de voornaamste oorzaken 

van dit “status quo” qua Olympische rowing events. Trouwens geen enkele 

nieuwe discipline – alle sporten door elkaar – zal op het programma van 

Paris 2024 worden geïntroduceerd. 

Dus: de 2 lichtgewicht events (LM 2x en LW 2x) blijven tot 2024 op het 

programma! 

Er is echter een serieus engagement vanwege het IOC en de Olympische 

programmacommissie om in 2028 Coastal Rowing op het Olympische 

programma te plaatsen als waardig vervanger van het lichtgewicht roeien. 

Dit laat mijns inziens toe een langere voorbereidings- en 

uitvoeringsperiode qua implementatie van een degelijk Coastal Rowing 

meerjarenplan uit te bouwen en dit in beide disciplines (Endurance en 

Beach Sprints), inclusief een laagdrempelig kennismakingscircuit, een 

clubgericht circuit en een topsport circuit. 

European en World Rowing zullen hierop reeds vanaf volgend jaar zeer 

actief inspelen, zowel naar het “elite” level, als de juniores toe. 

Daarnaast zullen de 2026 Youth Olympic Games (Dakar) uitsluitend 

Coastal Rowing op het programma hebben. 

Morgen organiseert World Rowing een Conference Call met de nationale 

federaties teneinde deze recente beslissing van het IOC toe te lichten. 

Tot daar het nieuws ‘vers van de pers’. Voor de Engelse basistekst van het 

IOC, klik op het World Rowing logo in het begin. 

Met sportieve roeigroeten, 

Patrick ROMBAUT 

World Rowing Executive Committee member 

European Rowing Board member 

https://www.rowing.be/images/2020/boic/LetterIOCtoWorldRowingFederationParis2024.pdf


2021 World Rowing Event Confirmation Dates Announced/2021 European 

Rowing Event Confirmation Dates Announced 

The World Rowing Executive Committee announces the 2021 World 

Rowing Event Confirmation Dates. 

The European Rowing Board announces the 2021 European Rowing Event 

Confirmation Dates. 

Given the uncertainty and unpredictability during this pandemic period, 

member federations are asked not to book any non-refundable flights until 

specific directions have been received from the World Rowing Executive 

Committee for each event and only after the “confirmation date” indicated. 

A Member Federation “Zoom” call will take place on the day following the 

confirmation announcement for each event, one at 9:00 hrs CET and a 

second at 17:00 hrs CET. 

 

 

 



 


