
De World Rowing Fantasy Cup besluit. 
 

De laatste ronde van de World Rowing Fantasy Cup 2020 zag enkele van de spannendste veldslagen en het hoogste 
aantal stemmen terwijl de roeiers naar de finish stormden. Hier is een samenvatting van de competitie door de tijd van 
dit weekend. 

 

De wedstrijd begon met opnieuw een nagelbijter in de Dames Twee zonder. De Britse ploeg van Helen Glover en 
Heather Stanning namen het na hun overwinning in de tweede ronde van de wedstrijd op tegen de Roemeense all-star 
ploeg van Georgeta Andrunache en Viorica Susanu. De twee ploegen namen een bloedstollende start, slag voor slag 
over 500 meter. Elke keer dat de Britten een kleine beweging maakten, drongen de Roemenen hen terug. Met de 
eindsprint in zicht, verlengden Glover en Stanning enigszins hun slag en verhoogden ze de snelheid. Het was net 
genoeg om voor Roemenië over de streep te komen. 

Winnaar: Groot-Brittannië (2852 stemmen) 

Vicekampioen: Roemenië (2373 stemmen) 
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Daaropvolgend kwam de Heren Twee zonder met de ultieme confrontatie tussen de Britten Sir Steve Redgrave en 
Matthew Pinsent tegen The Kiwi Pair van Eric Murray en Hamish Bond. De beide ploegen begonnen goed, met de 
Kiwi's op hun typische lage tempo. Toen de Kiwi-motor een hoger toerental inzette, konden de Britten niet bijbenen. In 
hun typische stijl voeren Murray en Bond weg in de tweede 500 m en bleven ze hun voorsprong uitbreiden. Toen de 
eindsprint eraan kwam, roeiden ze in een klasse apart. 

Winnaar: Nieuw-Zeeland (4874 stemmen) 

Vicekampioen: Groot-Brittannië (1668 stemmen) 
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De wedstrijden gingen op vrijdag verder met de achten. In de Dames Acht zagen we de Roemeense ploeg van 2004 
terugkeren die zich een weg baande door de eerste twee ronden om in de finale te eindigen. En ze zijn niet te stoppen. 
Al snel bij de start nam de Roemeense bemanning een vroege voorsprong tegen de Nieuw-Zeelandse Dames Acht van 
2019. De Kiwi's probeerden hun ritme te vinden en duwden door halfweg de race. Nog steeds op sparring afstand van 
de Roemenen, probeerden de Kiwi's wanhopig om hun boegbal weer vooraan te krijgen, maar Roemenië had teveel 
afstand genomen. In de eindsprint behaalde Roemenië de titel bij de Dames Acht. 

Winnaar: Roemenië (3347 stemmen) 

Vicekampioen: Nieuw-Zeeland (2537 stemmen) 
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De wedstrijd van de Acht Heren was weer een nipte, want de Britse ploeg van 2016 ging de strijd aan met de Duitse 
ploeg van 2019. Het was bijna geschiedenis die zich herhaalde toen deze twee ploegen aan de startlijn kwamen. Ze 
gingen bijna synchroon van start en haalden vroege stemmen binnen. Duitsland lag op 500m aan de leiding, maar met 
miniem verschil. De Britten deden een tempoverhoging en namen de leiding voor enkele luttele slagen terug. Maar 
Duitsland zou niet opgeven. Duitsland verhoogde hun slagfrequentie, stuurman Martin Sauer was de baas. En het was 
Duitsland aan de finish, met slechts een dekzeil verschil. 

Winnaar: Duitsland (3495 stemmen) 

Vicekampioen: Groot-Brittannië (3195 stemmen) 

 
 © FISA 

  



Dag twee, de laatste dag van de World Rowing Fantasy Cup-serie, begon met de langverwachte wedstrijd in de 
Dames Skiff. Ekaterina Karsten, de roeilegende uit Wit-Rusland, bewees haar snelheid al tijdens de eerste twee 
wedstrijdrondes. Ze nam het op tegen de huidige wereldkampioene, Sanita Puspure uit Ierland. Maar Karsten was 
onverslaanbaar in deze reeks en ze stond niet op het punt om op te geven in de finale. Met een vroege voorsprong wist 
Karsten de race in de voorhoede te controleren en heeft een indrukwekkende overwinning om toe te voegen aan haar 
lange lijst met onderscheidingen. 

Winnaar: Ekaterina Karsten (BLR) (3912 stemmen) 

Vicekampioen: Sanita Puspure (IRL) (1836 stemmen) 
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De Heren Skiff ging vervolgens het water op om roeilegende Mahe Drysdale te meten tegen de jonge Oliver Zeidler uit 
Duitsland. Zeidler staat bekend om zijn ongelooflijke kracht en dominante gestalte, maar Drysdale heeft het voordeel 
van jarenlange ervaring in de Heren Skiff. De twee schoten uit de startblokken, beiden kwamen langzaam op 
topsnelheid. Terwijl ze hun kruistempo bereikten, begon Drysdale zijn slag te verlengen. Zeidler had geen kans. Terwijl 
het iconische geluid van Drysdale die voorbij puft zich over het water verspreidde, veroverde zijn bootsnelheid goud. 
Drysdale, die tot nu toe de meeste stemmen had gewonnen in de fantasy uitdaging, kwam over de finish om wederom 
een nieuwe titel te claimen. 

Winnaar: Mahe Drysdale (NZL) (5654 stemmen) 

Vicekampioen: Oliver Zeidler (GER) (2273 stemmen) 
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Na de drukte in de Skiffs stonden de lichtgewichten uiteindelijk aan de start. De eerste was de Lichtgewicht Dames 
Dubbeltwee met het Nieuw-Zeelandse duo Jackie Kiddle en Zoe McBride tegen de Roemeense Constanta Burcica en 
Angela Alupei-Tamas. Nieuw-Zeeland staat niet bekend om hun snelle starts, maar in deze wedstrijd was dat de 
omgekeerde wereld. De Kiwi's vlogen uit de startblokken en begonnen stemmen te verzamelen. Terwijl ze halverwege 
aan de leiding lagen, deed Roemenië een laatste poging om weer in de wedstrijd te komen. Het was te weinig, te laat. 
Nieuw-Zeeland kwam in stijl over de finish. 

Winnaar: Nieuw-Zeeland (4187 stemmen) 

Vicekampioen: Roemenië (1917 stemmen) 
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Er waren niet veel ploegen uit de eerste ronde die met overtuigende overwinningen de finale bereikten. Maar in de 
Lichtgewicht Heren Dubbeltwee waren de Denen absoluut niet te stoppen. Mads Rasmussen en Rasmus Quist 
bezitten het beste uit het verleden en het heden van de roeisport en komen er elke keer overtuigend uit. In de laatste 
ronde roeiden ze tegen Tomasz Kucharski en Robert Sycz uit Polen. Kucharski en Sycz deden een moedige poging, 
maar de Denen waren snel bij de start. Toen ze eenmaal de leiding hadden, zagen ze de uiteindelijke overwinning in 
hun vizier. Ze trokken hun voorsprong rechtstreeks door naar de eindmeet. 

Winnaar: Denemarken (4013 stemmen) 

Vicekampioen: Polen (1916 stemmen) 
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De para-roeiers eindigden de competitiedag met de PR2 Para Mixed Dubbeltwee. De Britse Laurence Whiteley en 
Lauren Rowles daagden het Nederlandse duo Corne de Koning en Annika van der Meer uit. De wedstrijd was 
spannend van bij de start omdat beide ploegen snel in hun ritme kwamen. Daarna, langzaam maar zeker, begon het 
Britse duo zich een weg naar voren te banen. In de eindsprint hadden Whiteley en Rowles genoeg buffer om de 
Nederlandse aanvallen het hoofd te bieden. De Britten claimden de titel in de laatste World Rowing Fantasy Cup. 

Winnaar: Groot-Brittannië (3146 stemmen) 

Vicekampioen: Nederland (2009 stemmen) 
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