
Politiek 2021 

 

                    
 

Nog nooit heb ik mijn tekst moeten beginnen met het feit dat we ook dit jaar zullen worden 

gegijzeld door een virus die ons ganse roeiplanning, lees wedstrijden, stages, etc…, zo in de 

war brengt dat we niet kunnen zeggen hoe 2021 zal verlopen. We zijn zeker niet goed gestart 

aangezien enkel een paar ergometerwedstrijden online zijn kunnen doorgaan maar alle 

andere wedstrijden zoals de BBR, GRS Regatta, KRSG Regatta werden reeds geannuleerd en 

er zullen er wellicht nog volgen. Dit weegt zwaar op onze roeigemeenschap, ongetwijfeld 

haken roeiers en roeisters af en dit door de pandemie.  

Vandaar het ook dit jaar van uiterst belang is dat er goed wordt samengewerkt met éénieder, 

tussen de liga’s en de roeibond, de coaches en hun roeiers en roeisters, etc… Vooral de 

gemoedstoestand van éénieder is belangrijk en in het bijzonder die van onze roeiers en 

roeisters.  Het wegvallen van ettelijke wedstrijden vorig jaar heeft er behoorlijk ingehakt. Ook 

dit jaar hebben we het BK korte boten moeten uitstellen met de mogelijkheid om in het 

voorjaar de skiffs BK te kunnen houden en de rest naar het najaar te laten verhuizen. Na heel 

wat, soms oververhitte, discussies vorig jaar qua planning BK lange boten, zijn we dan toch 

naar een goede oplossing gekomen welke ook goed gewerkt heeft. Wat hier vooral prioriteit 

is, is het feit dat onze roeiers en roeisters er voluit zijn voor kunnen gaan. Ook voor dit jaar zal 

er een planning dienen opgemaakt te worden, deze keer hopelijk zonder al te veel discussies… 

Dit jaar zal ook de Urban Youth Games van start gaan in de steden Luik, Molenbeek en Gent. 

Meetings zullen zeker nog volgen met de plaatselijke clubs en hopelijk gooit de pandemie geen 

roet in het eten.  

Met zijn allen kijken we ook uit naar de Tim en Niels tijdens de Olympische Spelen te Tokyo 

en misschien nog één of twee boten erbij zou de kers op de taart zijn voor België. Voor  de 

dubbel lichtgewicht was het een zware dobber met het opschuiven van één jaar maar scherp 

zullen ze zeker staan! 

Keep it safe!  
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