
 

klik op nevenstaand logo voor een samenvatting van alle finale 
uitslagen 2019.  
 

Worldcup 2019 
10-12/05/2019 - Worldcup I Plovdiv (BUL) 

 
Hiervoor werden geselecteerd: 2XLM Tim Brys-Niels Van Zandweghe en 1XM Pierre De Loof, met een klik op de 

hoofding zie je de uitslagen 

 

 2X LM Tim Brys-Niels Van Zandweghe (klik op hun foto voor hun 

uitslagen) 

 10/5: H1 (11u00) - BEL 6.13.22 - CHN1 6.17.44 - AUT - CHN2 - JAP 

(BEL naar Finale A op 12/5 om 10u30!) 

 12/5: FA (10u30) - BEL 6.40.40 - POL 6.42.99 - POR - AUT - CHN1 - ESP 

 1X M Pierre De Loof (klik op zijn foto voor zijn uitslagen) 

 10/5: H3 (10u36) - BEL 6.49.52 -  AZE 6.52.24 - MEX - JPN1 (BEL naar S A/B 

op 11/5 om 10u06 of 10u14) 

 11/5: S A/B1 (9u34) - FIN1 6.53.57 - BLR - BEL 6.57.40 - JPN1 - MEX - JPN2 

(BEL naar F A op 12/5 om 12u24) 

 12/5 FA (12u24) - CRO 7.26.90 - BLR - FIN1 - BEL 7.40.45 - AZE - BUL 

https://www.rowing.be/images/2019/worldcup/plovdivresultssum.pdf
https://www.rowing.be/images/2019/worldcup/2019WRfinalresultsall2.pdf
https://www.rowing.be/images/2019/worldcup/2XLMresults.pdf
https://www.rowing.be/images/2019/worldcup/1XMresults.pdf


 

 
 Hiervoor werd geselecteerd: PR1M1X Louis Toussaint, met een klik op de hoofding zie je de finale-uitslagen 

Louis Tousaint (RCNSM) in PR1M1X (klik op zijn foto voor zijn 

uitslagen). 

 21/6 - H1: 1.GBR2 9.48.79; 2.BLR; 3.LTU; 4.BEL 11.06.28; 5.ITA2 

(1-3>S A/B; 4..>R) 
 21/6 - R: 1.BEL 10.52.68; 2.HUN 11.03.50; 3.NGR; 4.ITA2 (Louis 
naar S A/B) 
 22/6 - S A/B: 1.UKR 10.57.16; 2.LTU; 3.FRA; 4.BLR; 5.POL; 6.BEL 
12.05.77 

 23/6 - F B: 1.POL 11.26.21; 2.GER; 3.BLR; 4.BEL 12.01.65; 5.HUN; 6.NGR 

https://www.rowing.be/images/2019/worldcup/Poznan/2019WRPozfinresults.pdf
https://www.rowing.be/images/2019/worldcup/Poznan/pr1M1XHRSF.pdf


 
 Hiervoor werd geselecteerd: 2XLM Tim Brys-Niels Van Zandweghe + PR1M1X Louis Toussaint, met een 

klik op de hoofding zie je de finale-uitslagen + samenvatting van alle resultaten. 

  

Deelnamevoorwaarden 
De Wereldbekerkampioenschappen staan open voor alle deelnemers die de toestemming hebben van hun federatie 

en die in aanmerking komen onder de relevante regels. Om een land te kunnen vertegenwoordigen in 

een Wereldkampioenschap, moet een deelnemer een staatsburger zijn van dat land. Hij of zij moet dit kunnen 

bewijzen aan de hand van een officieel document (paspoort of identiteitskaart). In uitzonderlijke gevallen, kan het 

Executive Committee uitzonderingen maken. 

Elke federatie die lid is, kan maximaal 4 ploegen afvaardigen in elk evenement van de 1e Wereldbeker Regatta en 

maximaal 2 ploegen in elk evenement van de 2e en 3e Wereldbeker Regatta's. 

De Wereldbeker Roeien is een jaarlijkse reeks van 3 regatta’s die fungeren als aanloop naar het 

Wereldkampioenschap Roeien. Het zijn 3-daagse competities waarbij men door middel van een progressie systeem 

via schiftingen doorgaat naar finales. 

De competities op een Wereldbeker Roeien omvatten de 14 Olympische bootklassen en een selectie internationale 

bootklassen. Op sommige Wereldbekers wordt het G-roeien betwist. Iedere Olympische bootklasse verdient punten 

op basis van de aankomstvolgorde. De best geklasseerde boot van een land wordt bekroond met volgende punten: 

1e = 8 punten, 2e = 6 punten, 3e = 5 punten, 4e = 4 punten, 5e = 3 punten, 6e = 2 punten, 7e = 1 punt 

Indien een land meer dan een ingeschreven ploeg heeft in een bepaalde bootklasse dan worden de punten 

toegekend aan de eerste ploeg. De ploeg met de meeste punten wordt leider in het Wereldbeker klassement en 

ontvangt het gele “Leider Wereldbeker Roeien” shirt. Na de derde Wereldbeker regatta wordt de ploeg met de 

meeste punten uitgeroepen tot winnaar van de Wereldbeker en ontvangen ze de Wereldbeker in hun bootklasse. 

Aan het einde van iedere Wereldbeker wordt het land met de meeste punten uitgeroepen tot winnaar van die 

Wereldbekerregatta en ontvangen ze de beker van leidende natie. Na de derde Wereldbeker regatta wordt het land 

met de meeste punten over alle bootklassen uitgeroepen tot algemene winnaar van de Wereldbeker Roeien. 

Aanbod evenementen 
De volgende Wereldbeker en Internationale Evenementen worden aangeboden op Wereldbeker III: 

Heren (M) 1x 2x 2- 

Dames (W) 1x 2x 2- 

Lichtgewicht heren (LM) 1x 2x 2- 

Lichtgewicht dames (LW) 1x 2x 4x 

 

https://www.rowing.be/images/2019/worldcup/Rotterdam/finalresults-allresults.pdf

