
Algemene Statutaire Ledenvergadering van de K.B.R. 

Virtueel via Microsoft Teams – 20 maart 2021 om 16:00. 

Agendapunt 16 – FISA & ERC. 

FUNCTIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN IN 2020 

Binnen de Belgische roeiwereld namen volgende personen functies waar jegens één 

of andere FISA-activiteit: 

Patrick Rombaut (PR), lid van de FISA Council als ‘Chair’ van de FISA-

kamprechtercommissie (actueel mandaat t.e.m. 2022) en lid van de European 

Rowing Board. Hij zetelt eveneens als één van de 8 leden van het Uitvoerend 

Comité van FISA. 

Hij maakte tevens deel uit van de FISA Rules Working Group ter voorbereiding van 

de wijzigingen m.b.t. het Buitengewoon Congres (virtueel – 17/18 oktober 2020). 

Patricia Lambert (PL), lid van de FISA Council als ‘Chair’ van de FISA-“Event 

promotion” commissie.   

Gwenda Stevens (GS) en Charles Henri Dallemagne (CHD) waren de K.B.R.-

afgevaardigden op en het virtuele Gewone en Buitengewone FISA-Congres in 

oktober. 

GS was tevens de K.B.R.-afgevaardigde op de European Rowing Meeting in Poznan 

(POL) en de meeting van de nationale federaties in Wenen (AUT). 

PR en PL namen deel aan de virtuele Gewone en Buitengewone FISA-Congressen 

(16 & 17-18/10), de virtuele FISA Joint Commissions Meeting (31/10 – 6,13,20/11) 

en de virtuele FISA Council meetings (2 en 23/4, 13, 20 en 27/6, 25/7, 02/10). 

Daarnaast nam PR deel aan de ‘live’ FISA Executive Committee en/of Council 

meetings in Lausanne (SUI) en Budapest (HUN). Nagenoeg iedere week was er een 

“tele-conference” call tussen de leden van het Executive Committee, teneinde de 

steeds evoluerende situatie m.b.t. de diverse World and European Rowing events, 

gevolg aan de COVID-19 pandemie, op te volgen en desgevallend bij te sturen. 

PR was aanwezig op ‘live’ vergadering van de European Rowing Board in Wenen 

(AUT), Duisburg (GER) en Poznan (POL). Ook binnen deze entiteit waren er op 

14-daagse basis virtuele meetings, gerelateerd aan de sportieve gevolgen van de 

COVID-19 pandemie.  

UMPIRING 

PR nam in 2020 – in zijn hoedanigheid van voorzitter van de FISA-

kamprechtercommissie – deel aan: 

• World Rowing-events: alle WR-events werd afgelast, terwijl de 

Olympische/Paralympische Spelen te Tokyo 1 jaar werden uitgesteld; 

• FISA-kamprechterseminarie in  Gent (BEL). 

In zijn hoedanigheid van ERB-lid naam hij deel aan: 

• ERU23CH in Duisburg (GER) en ERCH in Poznan (POL). 

Verder was hij aanwezig op volgende internationale regatta: 

• Brugge Boat Race te Brugge (BEL). 

Noot: internationale kalender vanaf maart 2020 nagenoeg volledig herleid 

tot nihil. 

Tot slot was hij – in zijn hoedanigheid van erevoorzitter – aanwezig op de 

wintermeeting van de Coupe de la Jeunesse in Linz (AUT). 



Yves De Jonge, Annemarie Dewispelaere, Jean-Pierre Follet, Lieven 

Malisse, Chantal Neirinckx, Yves Neirinckx, Tim Sautois, Gwenda Stevens, 

Peter van Belle, Paul Wouters en PR vormden de Belgische groep FISA-

kamprechters (zie ook jaarverslag 2020 van de FKRC). 

Yolande Backeljauw, André Brissinck, Tine De Knock, Daniel Deweert, 

Etienne Goormachtigh, Roland Sautois en Marie-Agnes Voigt dragen de titel 

van ere-FISA-kamprechter. 

EVENTS PROMOTION 

De commissie heeft onder meer als doel kennis over te brengen tussen de 

organisatiecomités van de Wereldkampioenschappen seniores.  De coronacrisis 

heeft nieuwe problemen meegebracht voor de promotie van evenementen en PL 

had verschillende virtuele vergaderingen met de leden van de Commissie om de 

omstandigheden te discussiëren.  PL gaf input op meerdere werkdocumenten van 

FISA en was o.a. in contact met de ‘Chair’ van de medische commissie over de 

aanpak van de pandemie daar ze in haar hoedanigheid als hoofd van de eenheid 

organisatie van conferenties voor de Europese Commissie met dezelfde problemen 

geconfronteerd is zoals gezondheidsrisico's. 

 

In 2020 nemen wij met nostalgie afscheid van het begrip “FISA”, dat werd 

omgedoopt tot “World Rowing” met ingang van 2021. 

 

Met onze dank, mede namens onze collegae FISA titularissen, voor het gestelde 

vertrouwen. 

 

Patrick ROMBAUT & Patricia LAMBERT 



 

  

 

 

  

 

   Luc HABAY 

 

 

 

16. Rapport Coupe de la Jeunesse en BOIC(vertegenwoordiging) 

 

 

Coupe de la Jeunesse 

De Coupe de la Jeunesse in 2020 ging door normaliter in Linz(AUT), maar werd op 05/04 
afgelast wegens de Covid-pandemie. Zie mededeling hieronder:  

Dear Member Federations, Delegates, and friends of the Coupe,  

With much sadness and regret,  the Executive Committee and the Organising Committee Linz 2020 have jointly 

decided to cancel the Coupe de la Jeunesse 2020 which was to be held in Linz, Austria in August.   

The impact of the Covid-19 is very large and is affecting all of Europe. We did not think it was justified to wait 

any longer before making a decision whether or not to cancel the Coupe this year, especially given the 

uncertainties about what lies ahead in the coming months. 

You will undoubtedly be of the same opinion that this is a very exceptional situation and we have carefully 

considered the various factors affecting the ability of the OC to run the regatta and the national teams’ ability to 

enter competitive teams. In reaching this decision we have considered the following factors:  

• the health of the youth rowers,  

• the possibility of travel restriction on the teams,  

• the impact of restricted or closed national training programmes on crew selection,  

• the impact of uncertainty on national federations’ planning and budgeting,  

• the possibility that the Austrian authorities would not allow the regatta to take place. 

  

This showed us that everything was unclear and therefore we have chosen the safest solution for our rowers and 

teams. 

We are now consulting with the organizing committees of Linz 2020, Castrello e Minho 2021 and Amsterdam 

2022 on the best solution for the Coupe following this cancellation. One option is to simply move forward one 

year for each venue and in the same order. In a few weeks we will be able to give you an update on the venues 

and dates for the Coupe in the next three years.   

In the meantime, we wish you a lot of strength in this difficult and especially bizarre time and that you take good 

care of yourself and your loved ones. 

Best regards, 

Gary Harris President of the Coupe de Jeunesse Gwenda Stevens Secretary-General of the Coupe de la Jeunesse 



 

  

 

 

  

 

   Luc HABAY 

 

 

 

De Wintermeeting welke doorging te Linz is juist wel nog kunnen doorgaan op 15 februari 
2020 waarbij Daniël Deweert niet kon aanwezig zijn als afgevaardigde voor België en hierbij 
Patrick Rombaut zijn plaats heeft ingenomen. 

Hierbij werden Noorwegen en Zweden aanvaard als 15de en 16de lid van de Coupe de la 
Jeunesse. 

Volgende data voor de organisaties 

o 2021 – AUT - Linz-Ottensheim – 6-8 August(zal definitief beslist worden tegen eind April ‘21) 

o 2022 –  ESP - Castrello de Mino – 5-7 August 

o 2023 – NED -  Amsterdam – 4-6 August 

 

 

BOIC 

Ook in 2020, ondanks de pandemie, hebben we niet stil gezeten. De meetings van het 
bestuursorgaan BOIC werd telkens gedaan via Teams online, enkel 2 keer hebben we die live 
kunnen hebben in Brussel. De commissie Officials is ook uitgebreid naar 14 leden waarbij er 
ook twee ondervoorzitters Arturo di Giacomo en Olivier Bastyns werden aangeduid en ik nog 
steeds als voorzitter fungeer. We hebben geen Forum voor Officials kunnen organiseren in 
2020 maar hebben wel een samenwerking gedaan met VSF tijdens “de week van de arbiter” 
dat resulteerde in een webinar voor officials. Bij International Federation for Sports 
Officials(IFSO) waar ik vanuit het BOIC ondervoorzitter ben, hebben we de AV nog juist live 
kunnen organiseren in Den Haag, twee dagen nadien ging de 1ste lockdown in.  Ook hier zijn 
ook alle meetings doorgegaan via Teams online. 

Voor de Women Task Force is er in oktober een samenwerking ontstaan met de Game 
Changers waarbij het project “Empowering Women in Sport” werd gelanceerd. Hierbij 
hebben we heel wat media-aandacht rond gekregen dat zich ook doorzet in 2021. Belangrijk 
is om via de media vrouwen in de sport te kunnen motiveren en inspireren. In december ’20 
werd er opnieuw een bevraging doorgestuurd naar vrouwelijke atleten, officials, coaches en 



 

  

 

 

  

 

   Luc HABAY 

 

 

 

bestuursleden en daar werd massaal op gereageerd(577 antwoorden in 2020 tegenover 214 
antwoorden in 2018). De resultaten werden verwerkt in maart 2021. 

De Olympische Spelen zijn niet kunnen doorgaan in 2020 en staan nu gepland in 2021. 
Daardoor zijn ook alle festiviteiten weggevallen rond 100-jaar Olympische Spelen te 
Antwerpen. Nu valt het af te wachten hoe 2021 zal zijn voor de Olympische Spelen, zullen 
toeschouwers toegestaan zijn? En wellicht nog vele andere vragen zullen rijzen…  

Laat ons hopen dat onze roeiers aan het werk kunnen gaan in Tokyo waar ze zo lang naar 
verlangd hebben! 

 

Gwenda Stevens 

 



Patricia Lambert (PL), lid van de FISA Council als ‘Chair’ van de FISA-“Event promotion” 

commissie.   

PL nam deel aan de FISA virtuele congressen (16-18/10), virtuele Joint Commissions 

Meeting (31/10 – 6,13,20/11) en virtuele Councils (02 en 23/04, 13, 20 en 27/06, 25/07, 

02/10).   

EVENT PROMOTION 

De commissie heeft onder meer als doel kennis over te brengen tussen de 

organisatiecomités van de Wereldkampioenschappen seniors.  De coronacrisis heeft 

nieuwe problemen meegebracht voor de promotie van evenementen en PL had 

verschillende virtuele vergaderingen met de leden van de Commissie om de 

omstandigheden te discussiëren.  PL gaf input op meerdere werkdocumenten van FISA en 

was o.a. in contact met de ‘Chair’ van de medische commissie over de aanpak van de 

pandemie daar ze in haar hoedanigheid als hoofd van de eenheid organisatie van 

conferenties voor de Europese Commissie met dezelfde problemen geconfronteerd is zoals 

gezondheidsrisico's. 

Met mijn dank, mede namens onze collegae FISA titularissen, voor het gestelde 

vertrouwen. 

 

 

 

 

Patricia Lambert (PL), membre du Conseil de la FISA, responsable de la Commission de 

promotion des compétitions.   

PL a participé aux congrès (16-18/10), Joint Commissions Meeting (31/10 – 6,13,20/11) 

en Conseils (02 en 23/04, 13, 20 en 27/06, 25/07, 02/10) de la FISA, tous virtuels. 

EVENT PROMOTION 

La commission a notamment comme but le transfert de connaissances entre les comités 

d’organisation des championnats du monde séniors.  La crise du corona a apporté de 

nouveaux problèmes pour la promotion des événements et PL a eu différentes réunions 

virtuelles avec les membres de Commission pour discuter des conditions.  PL a donné des 

avis sur différents documents de travail de la FISA et était en contact entre autres avec le 

responsable de la commission médicale pour discuter de la manière d’appréhender la 

pandémie étant donné que de par sa fonction de chef d’unité organisation de conférences 

au sein de la Commission européenne elle est confrontée aux mêmes problèmes, 

notamment ceux de risques sanitaires. 

 

Avec mes remerciements, au nom de nos collègues de la FISA pour votre confiance. 
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