
Verslag Topsportwerking (Jan Boone/Jan Bourgois) 

 Vlaamse Roeiliga  

 

1. Prestaties 2020 

Door de COVID-19 pandemie werd het grootste gedeelte van de competities op het niveau van de 

senioren en U23 geannuleerd in 2020. 

Een selectie van de VRL nam deel aan het EKU23 in Duisburg en het EK in Poznan: 

EKU23 

Vyvey/Colpaert: 1e plaats in LM2x 

 

EK 

Brys/Van Zandweghe: 3e plaats in LM2x 

De Loof/Claeys: 8e plaats in M2x 

Vyvey: 6e plaats in LM1x 

 

2. Stages 2020-2021 

Ook het aantal stages werd beperkt omwille van de COVID-19 maatregelen in binnen-en buitenland. 

Varese September 2020 

Tim Brys – Niels Van Zandweghe – Pierre De Loof – Ruben Claeys (EK selectie) 

 

Hazewinkel September-Oktober 2020 

Tim Brys – Niels Van Zandweghe – Pierre De Loof – Ruben Claeys – Tibo Vyvey 

 

Avis November 2020 

Tim Brys – Niels Van Zandweghe 

 

Stageweekends Hazewinkel-Brugge November-December 2020 

De Loof – Claeys – Lemmelijn – Vandenbussche – Vyvey – Colpaert (ifv. Selectietraject OS Tokio) 

 

Hazewinkel Februari  

De Loof – Claeys – Lemmelijn – Vandenbussche – Vyvey – Colpaert – Brys – Van Zandweghe – 

Govaert – Guilbert 



3. Omkadering 

In functie van het optimaliseren van de prestatie van roeiers in de prestatieprogramma’s werden 

‘experten’ aangesteld die de verschillende wetenschappelijke deelgebieden op zich nemen. Zo is er 

een maandelijkse vergadering van de ‘Expertengroep’ rond de Olympische LM2x (met Stephanie 

Scheirlynck – Els Snauwaert – Kristien Depluverez – Ruben De Gendt).  

Daarnaast zijn er bijeenkomsten geweest in juni en september met de roeiers waarbij uitleg gegeven 

wordt omtrent de werking en planning voor 2020 en 2021. 

Topsportcommissies werden georganiseerd op 15 juni 2020, 21 oktober 2020, 2 maart 2021 

(aangevuld met selectiecommissies na de trials in augustus 2020 en maart 2021). 

Daarnaast verloopt de organisatie voornamelijk via formele en informele meetings met coaches en 

roeiers op basis van specifieke vragen en noden.  

 

4. Noden 

Eén van de belangrijkste aandachtspunten voor de VRL is 1) het geleidelijk aan verjongen van het 

trainerskorps; en 2) de organisatie bekijken na de aanstelling van de nieuwe technisch directeur Pim 

Raaben.  

Met betrekking tot het verjongen van het trainerskorps dient hierbij reeds in rekening gebracht te 

worden dat Dirk Crois zijn engagement sterk terugschroeft. Een essentiële noodzaak is het vinden van 

high potentials onder de trainers B en deze meer integreren in de werking. Daarnaast wordt 

momenteel werk gemaakt van de visietekst Trainer A ter goedkeuring door de Taskforce van de VTS 

zodat deze cursus kan georganiseerd worden. 

De werking van de VRL, vooral met betrekking tot de topsportwerking, zal moeten bekeken worden 

met de aanstelling van Pim Raaben. Essentieel is het behouden van de wetenschappelijke onderbouw 

(die als zeer positief ervaren wordt door de roeiers) en het bekijken van de aanstelling van een 

headcoach die van nabij de trainingen opvolgt. 

 

 

 

 


