Wereldkampioenschappen 2019

Klik op de hoofding voor de finaleresultaten
In 1962 werden de eerste Wereldkampioenschappen in de geschiedenis van de roeisport in
de open categorie voor heren georganiseerd, de Wereldkampioenschappen voor dames
kwamen 12 jaar later tot stand, in 1974. De evenementen voor lichtgewicht heren werden
toegevoegd in 1974 en de evenementen voor lichtgewicht dames in 1985. In 2002, deed het
G-roeien zijn intrede in de internationale roeiscene.
De Wereldkampioenschappen Roeien zijn het grootste jaarlijkse World Rowing evenement
en het belangrijkste van het seizoen. Het vindt plaats op het einde van het seizoen.
De regatta is verspreid over acht dagen en hanteert een progressiesysteem van schiftingen
tot finales en verzekert voldoende rusttijd voor de atleten in de diverse bootklassen.
In een Olympisch jaar worden de Wereldkampioenschappen beperkt tot de internationale,
niet-olympische bootklassen en worden geroeid in combinatie met de
Wereldkampioenschappen Junioren.
De olympische bootklassen zijn: Heren (M) 1x, 2x, 2-, 4x, 4-, 8+ / Dames (W) 1x, 2x, 2-, 4x,
8+ / Lichtgewicht Heren (LM) 2x, 4- / Lightgewicht dames (LW) 2x.

Klik op de hoofding voor de finaleresultaten
De "onder 23 jaar"-competitie bestaat sinds dertig jaar. Voor de eerste maal georganiseerd
in Macon (Frankrijk), onder de benaming "Match des Seniors" en nadien onder de benaming
"Nationscup" in 1992. Een buitengewoon congres van de FISA in Dubrovnik (Croatië),
verleende de reclassering van status van "Wereldkampioenschappen voor minder dan 23jaar". Deze wereldkampioenschappen zijn toegankelijk voor alle aangesloten federaties. Een
roeier mag deelnemen aan een wedstrijd voor u23 tot 31 december van het jaar dat hij 22
jaar werd.

Klikop logo hierboven voor de finaleresultaten.
Traditioneel nemen iets minder dan 50 landen deel aan dit kampioenschap met bijna 600
concurrerende jongeren. Er bestaat geen twijfel over dat de Junior Kampioenschappen
spannend zijn. Er is een geest van jeugdige uitbundigheid die niet kan worden vervalst. Het
is de ongeremde vreugde wanneer de atleten hun wedstrijden winnen. Het is ook de
absolute teleurstelling op de gezichten en in de woorden van diegenen die verliezen. Het is
het gezin dat meereist, dikwijls duizenden kilometers, om hun familieleden te steunen. Het
zijn de tranen vergoten door vreugdevolle coaches. Het is de absolute vastberadenheid van
ouders om ervoor te zorgen dat ze geen moment moeten missen. De Junior
Wereldkampioenschappen lanceren een aantal toekomstige sterren. Het is de grootste
regatta voor junioren en de meeste deelnemers roeien voor de eerste maal op internationaal
niveau. Het Junior Roeien wordt ondersteund door de "1 euro per zitje" verzameld tijdens
elke FISA World Rowing Masters Regatta, en draagt bij tot de ontwikkeling van programma's
voor junioren.
De Junior Wereldkampioenschappen zijn een jaarlijks evenement voor roeiers van 18 jaar of
jonger. Het omvat 13 bootklassen en is een 5-daagse competitie met een progressie
systeem van schiftingen tot finales. In een Olympisch jaar worden de Junior
Wereldkampioenschappen gecombineerd met de Wereldkampioenschappen.

De Wereldkampioenschappen Masters zijn een jaarlijks evenement voor roeiers van 27 jaar
of ouder. Roeiers nemen deel in verschillende leeftijdscategorieën beginnend met de “A”klasse voor roeiers met de minimumleeftijd van 27 jaar. De categorieën lopen verder door tot
categorie “M” voor ploegen met de gemiddelde leeftijd van 89 of meer.
Er is geen progressie systeem dus de winnaar van iedere reeks ontvangt een medaille. Het
is een 4-daags evenement met inbegrip van deelname van gemengde ploegen op de laatste
dag

Wereldkampioenschappen Zee-roeien

Chinese coastal rowers win three gold medals at home shore in Shenzhen at World
Rowing Beach Sprint Finals
@ worldrowing.com, for editorial use only
On the first day of finals the mixed double went through quarterfinals, semifinals and then
finals. This meant that for the finalists it would be their third race of the day, all in the space
of 45 minutes. China’s Wen and Wang raced off against Ledard and Alfred in the final.
China got into their boat the quickest and were away ahead of France. Using a higher stroke
rate of 41, compared to France’s 39, China was able to move away in the lead. The much
straighter course by China – with buoy-hitting part of the strategy – saw Wen and Wang
return to the beach first. They crossed the line in 2:23.
The mixed coxed quadruple sculls had Spain come into the final as the fastest qualifier.
These crews had raced through heats and semifinals prior to this final. Spain was up
against China and at the start both crews were even in getting their boat going off the beach
start. China was rating 49 and Spain on 48 with China able to get into a slight lead. The
speed on the way out was around 17 km/hour and once around the final buoy the speed
picked up to nearly 20 km/hour. China’s crew of Li, Xie, Li, Mi and Guo managed to then
push away from Spain and cross the line to win gold in a time of 2:20.
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Met een klik op bovenstaand logo, krijgt men de uitslag van u23 met Ward Lemmelijn (PXL)
als wereldkampioen!!!
De Wereldkampioenschappen indoor werden in 2018 voor het eerst georganiseerd!
Indoor Rowing takes another step forward on the international scene. After the successful
Indoor Rowing event at the 2017 World Games last August, next weekend will be the first
fully-recognised World Rowing Indoor Championships in Alexandria, Virginia, United States
from 17-18 February 2018.
Over 2’500 competitors will take part from 33 countries including Great Britain, France,
Poland, China, New Zealand and Denmark. There will also be participants from 27 US
States, representing 270 clubs and organisations.
The blue ribband events include the open and lightweight men’s and women’s races. In the
open women’s race the reigning World Record holder Olena Buryak of Ukraine is the
favourite. Buryak used a recent Estonian indoor rowing competition to prepare herself for
these indoor championships. Buryak showed that she was on track for a new World Record
attempt by setting a new World Record over 1000m at the Estonian competition.
In the open men’s category Bela Simon of Hungary will be competing. Simon became a
World Champion in 2017 when he raced at the World Rowing Championships in the men’s
coxed pair. He will be up against Jakub Prdrazil of the Czech Republic. Podrazil is a two-time
Olympian in rowing.
All championship events will be over the 2’000m distance and include a range of age
categories. The competitors will use Concept2 rowing machines and the founders of
Concept2, brothers Peter and Dick Dreissigacker, have shown their endorsement of the
event by both competing themselves - Dick in the 70-year-old category and Peter is 66. The
oldest competitor is Dean Smith, 91, of the Rocky Mountain Rowing Club, USA. Smith will be
up against William Brownlee, 90, also from the United States.
The two days of racing also includes non-championship events of different distances
including a marathon and a 30 minute race.
There will be a range of para-rowing events with a total of 85 para-rowers entered in the
championship and non-championship races. The biggest number of entries is for junior
racing with 1020 competitors.

