Beslissingen inzake het organiseren van World Rowing Evenementen op 8 februari 2021
Situatie
World Rowing staat voor verschillende cruciale beslissingen voor de eerste World Rowing Cupregatta en de Final Paralympic Qualification Regatta, beide met het oog op internationale deelname.
Er werd een besluitvormingskader gecreëerd om zekerheid te bieden over wanneer beslissingen
over organisaties genomen worden en om de financiële gevolgen voor alle belanghebbenden te
minimaliseren als organisaties niet kunnen doorgaan. Een belangrijke mijlpaal in dit proces is nu
bereikt met te besluiten of de eerste organisaties die openstaan voor internationale deelname
moeten plaatsvinden.
Het is het standpunt van World Rowing dat de sport tijdens deze pandemie moet worden voortgezet
en dat evenementen, wanneer en waar mogelijk, moeten plaatsvinden met de veiligheid en
gezondheid van roeiers en deelnemers voorop. In 2020 waren World Rowing en de
organisatiecomités het erover eens dat intercontinentale regatta’s, voornamelijk om de redenen van
reisbeperkingen, niet met succes konden plaatsvinden en werden geannuleerd. Continentale
evenementen werden echter uitgesteld in de verwachtingen om periodes te vinden waarin ze zouden

kunnen plaatsvinden. Eind september en begin oktober werden met succes drie Europese
kampioenschapsregatta’s georganiseerd onder strikte COVID-19-transmissiebeperkende
maatregelen.
Het besluitvormingskader voor alle evenementen tijdens de pandemie begint met twee belangrijke
overwegingen: ten eerste de wil en het vermogen van het organisatiecomité en de gaststad om het
evenement in de huidige omstandigheden alsnog te organiseren en ten tweede de volledige inzet
van het organisatiecomité en de gaststad om de strikte COVID-19-transmissiebeperkende
maatregelen te implementeren die vereist zijn door de richtlijnen “Return to Regattas” van World
Rowing.
1. World Rowing Cup I gepland voor Zagreb, Kroatië van 30 april tot 2 Mei 2021
Na uitgebreide besprekingen met alle belanghebbenden heeft het World Rowing Executive
Committee geverifieerd dat de voorbereidingen voor de World Rowing Cup I voldoen aan de World
Rowing-vereisten voor de regatta’s van 2021 en hebben daarom bevestigd dat de regatta zal
plaatsvinden zoals gepland van 30 april tot 20 mei op de Lake Jarun Regatta Course in Zagreb.
World Rowing is zich terdege bewust van de obstakels waarmee nationale teams worden
geconfronteerd bij deelname aan internationale evenementen. World Rowing is echter van mening
dat het haar plicht is om wedstrijdkansen te bieden aan atleten, wanneer en waar mogelijk, waarbij
de veiligheid en gezondheid van roeiers voorop staat. Aangezien dit evenement geen
kwalificatieregatta is voor de Olympische of Paralympische Spelen, gelooft World Rowing dat de
aangesloten federaties in staat zullen om vrijelijk te beoordelen of ze naar Zagreb kunnen reizen en
aan dit evenement kunnen deelnemen zonder de externe druk van kwalificatie.
Zoals vereist door de richtlijnen voor evenementbeheer van World Rowing (Return to Regattas, hier
te vinden) die met succes getest zijn in 2020, heeft het OC een COVID-19-beschermingsplan
ontwikkeld voor het organiseren van het evenement op basis van de aanbevelingen van de
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) & World Rowing. Het plan is zorgvuldig herzien en
goedgekeurd door het Kroatische Instituut voor Volksgezondheid en het Kroatische Hoofdkwartier
voor Civiele Bescherming. World Rowing en het OC zijn ervan overtuigd dat de geplande
maatregelen geschikt zijn om het risico van overdracht en infectie tijdens het evenement te
minimaliseren. Het regatta COVID-19 Protection Plan is online beschikbaar
op http://www.zagrebrowing.com/.
Elke aangesloten federatie is verantwoordelijk voor het betrachten van maximale zorg voor haar
teamleden voor, tijdens en na het evenement. Alle deelnemers moeten ten allen tijde de maatregelen
in het COVID-19 Beschermingsplan volgen, inclusief het ten allen tijde dragen van maskers behalve
in de boot, op een ergometer of bij maaltijden, alsook o.a. sociale afstandsmaatregelen en regelmatig
desinfecteren naast de andere maatregelen gepubliceerd door het OC.
Naast het voldoen aan de vereisten van de lokale overheid, moet elke deelnemer aan de regatta een
gezondheidslijst invullen en zijn de aangesloten federaties verplicht een toestemmingsformulier te
ondertekenen waarin ze de verantwoordelijkheid van hun teamleden accepteren. De formulieren
worden rechtstreeks door het OC van Zagreb naar de aangesloten federaties gestuurd en moeten
worden ingevuld en per e-mail naar het OC worden teruggestuurd naar covid19@zagrebrowing.com.
Bovendien zullen alle deelnamevoorwaarden worden uitgelegd aan de deelnemende atleten en
officials in een webinar dat voorafgaand aan de reis naar het evenement wordt georganiseerd. Om
de gezondheid van alle deelnemers te beschermen, wordt iedereen die zich niet aan de
deelnamevoorwaarden houdt onmiddellijk gediskwalificeerd en uitgesloten va het evenement, naar
goedvinden van het World Rowing Executive Committee.
World Rowing en het organisatiecomité van Zagreb zullen de reisbeperkingen en de wereldwijde
COVID-19-situatie blijven volgen.
De resterende WK-regatta’s zullen individueel worden geëvalueerd volgens de gepubliceerde
tijdlijnen in de besluitvorming (hieronder bijgewerkt).
2. Final Paralympic Qualification Regatta gepland voor Gavirate, Italië van 6 tot 8 mei 2021
De Final Paralympic Qualification Regatta met internationale deelname staat open voor alle
aangesloten federaties en is de laatste kans voor alle paralympische roeiers om zich te kwalificeren
voor de Paralympische Spelen. Gavirate, Italië, is de geplande gaststad van de Final Paralympic

Qualification Regatta van 6 tot 8 mei 2021. Het organisatiecomité heeft de volledige steun van de
lokale overheid en heeft ook de uitgebreide COVID-19-transmissiebeperkingsplannen opgesteld.
Naast de eerste twee besluitvormingsoverwegingen die hierboven genoemd zijn, is toegankelijkheid
voor de atleten voor World Rowing de derde overweging die toegepast wordt op kwalificatieevenementen. Om de meest geïnformeerde beslissing te nemen over de vraag of teams die
wereldwijd naar Gavirate reizen een “eerlijke en gelijke kans op deelname aan het evenement”
kunnen krijgen, werd vorige week informatie verzameld via een wereldwijde enquête onder de
aangesloten federaties. Het is duidelijk geworden dat niet alle aangesloten federaties momenteel
zonder noemenswaardige problemen kunnen deelnemen aan de Final Paralympic Qualification
Regatta.
Om de grootst mogelijke kans te geven dat het evenement plaatsvindt, zal het organisatiecomité de
Final Paralympic Qualification Regatta uitstellen tot 3-5 juni 2021 en aldus ook de beslissingsdatum.
De Gavirate International Para Rowing Regatta zal ook een maand verplaatst worden van 4 tot 6 juni
2021 en de Para Rowing-evenementen die gepland zijn voor de World Rowing Cup III in Sabaudia,
ITA, zullen verhuizen naar hetzelfde weekend als de Gavirate International Para Rowing Regatta.
De nieuwe data komen overeen met de definitieve deadlines voor het transport van materiaal naar de
Paralympische Spelen in Tokio. De definitieve beslissing over het organiseren van de Final
Paralympic Qualification Regatta wordt op 22 februari 2021 bekendgemaakt.
Enquête aangesloten federaties
Zoals hierboven vermeld, is er een wereldwijde enquête onder de aangesloten federaties gehouden
en uitgebreid overleg met alle belanghebbenden. Steeds meer nationale regeringen, die
kortetermijnmaatregelen implementeren om de kans op positieve vooruitgang in de komende
maanden te maximaliseren, hebben reisbeperkingen en verplichte quarantaines of thuisisolaties
ingesteld die worden opgelegd en ingetrokken in heel korte termijn, wat grote onzekerheid voor
reizen veroorzaakt. Verplichte tests voor en na reizen tussen landen hebben de kosten voor reizigers
verhoogd en het annuleren van vluchten is zeer onvoorspelbaar geworden.
Het wordt erkend dat als een persoon positief test op COVID-19, afgezien van de mogelijke
gezondheidseffecten van het oplopen van het virus, de impact op iedereen in nabijheid van deze
persoon aanzienlijk is, aangezien verplichte tests en quarantaine worden opgelegd, wat, afhankelijk
van de locatie, een hotelkamer of een ziekenhuiskamer, verlies van de mogelijkheid om te trainen
betekent en dit tegen aanzienlijke tijd en kosten. Veel aangesloten federaties melden dat ze geen
verzekeringsdekking kunnen krijgen voor dergelijke situaties, waardoor het financiële risico van
reizen en deelnemen toeneemt.
Zelfs met het begin van de vaccinaties, geven de aangesloten federaties aan dat deze waarschijnlijk
niet wereldwijd op dezelfde tijdstippen en aan dezelfde tarieven zullen worden uitgevoerd. Bovendien
melden veel aangesloten federaties dat er geen prioriteit is bevestigd voor Olympische of
Paralympische atleten en vaccinaties voor de hierboven genoemde evenementen (februari tot begin
juni).
Aangezien het laatste botentransport voor Tokio als onderdeel van het Freight Support Plan van de
Spelen momenteel gepland staat voor 17 mei 2021, is er geen optie om de laatste Olympische
kwalificatieregatta in Luzern uit te stellen. Het laatste Paralympische botentransport als onderdeel
van het Freight Support Plan van de Spelen staat momenteel gepland voor 8 juni 2021.
De volgende mijlpaal in de beslissingen is maandag 22 februari 2021 voor de Final Olympic
Qualification Regatta en World Rowing Cup II gepland in Luzern, Zwitserland. De beslissing over de
Final Paralympic Qualification Regatta wordt ook op maandag 22 februari 2021 bekendgemaakt.
Para Rowing evenementen voor de Asia/Oceania Continental Paralympic Qualification Regatta
Een update over de Asian/Oceanian Paralympic Continental Qualification zou op maandag 8 februari
plaatsvinden. Het uitstel van de Final Paralympic Qualification Regatta heeft een verdere overweging
in deze planning gecreëerd en daarom is er meer tijd nodig om een oplossing voor deze
evenementen te bevestigen. Op maandag 15 februari 2021 vindt er weer een update plaats.
World Rowing - Beslissingen over de organisatie van World Rowing Events 22 februari 2021
World Rowing heeft de uiterlijke beslissingstermijn bereikt voor de Final Olympic Qualification
Regatta, de Final Paralympic Qualification Regatta en de World Rowing Cup II 2021, allemaal met
het oog op internationale deelname. Het is het standpunt van World Rowing dat de sport tijdens deze
pandemie moet worden voortgezet en dat evenementen, wanneer en waar mogelijk, moeten
plaatsvinden met de veiligheid en gezondheid van roeiers en alle deelnemers voorop.

Na uitgebreide besprekingen met alle belangrijke belanghebbenden en het toepassen van het eerder
gepubliceerde besluitvormingskader, heeft het World Rowing Executive Committee geverifieerd dat
de voorbereidingen voor de drie evenementen in overeenstemming zijn met de World Rowingvereisten en bevestigt dat de drie regatta’s zullen plaatsvinden zoals gepland;
•

de Final Olympic Qualification Regatta van 15 tot 17 mei 2021 in Luzern, SUI

•

de World Rowing Cup II regatta van 21 tot 23 mei 2021 in Luzern, SUI

•

de Final Paralympic Qualification Regatta van 3 tot 5 juni 2021 in Gavirate, ITA, inclusief
internationale kwalificatiemogelijkheden (verbonden aan de Gavirate International Para
Rowing Regatta van 4 tot 6 juni).

Zoals eerder vermeld, begint het besluitvormingskader voor alle evenementen tijdens de pandemie
met twee belangrijke overwegingen: ten eerste het vermogen van het organiserend comité en de
gaststad om het evenement nog steeds te organiseren tijdens de huidige omstandigheden en ten
tweede de volledige inzet van het organiserend comité en de gaststad om de strikte COVID-19transmissiebeperkende maatregelen te implementeren die vereist zijn door de richtlijnen van World
Rowing “Return to Regattas”. Bovendien is er een derde overweging die van toepassing is op de
Olympische en Paralympische kwalificatie-evenementen, of een “eerlijke en gelijke kans op
deelname aan het evenement” kan worden bereikt voor teams die wereldwijd reizen om deel te
nemen.
World Rowing is zich terdege bewust van de obstakels waarmee de nationale teams worden
geconfronteerd bij deelname aan internationale evenementen. Om de meest geïnformeerde
beslissing te nemen, werd informatie verzameld via een wereldwijde enquête onder alle aangesloten
federaties. Op dit moment zouden een aantal aangesloten federaties bij terugkeer naar huis in
quarantaine moeten worden geplaatst, en zowel Italië als Zwitserland hebben momenteel
quarantainemaatregelen voor aankomsten uit bepaalde landen. Beide landen hebben echter
sportgerelateerde vrijstellingen die kunnen worden gebruikt om de aankomstquarantaines te
elimineren. Deze worden hieronder toegelicht.
Aangezien de laatste transportdatum voor de Olympische Spelen voor Tokio als onderdeel van het
Freight Support Plan van de Spelen momenteel gepland staat op 17 mei 2021 en de laatste
transportdatum voor de Paralympische Spelen als onderdeel van het Freight Support Plan van de
Spelen momenteel gepland is op 8 juni 2021, was het geen optie om beide evenementen verder uit
te stellen.
Ten slotte hield het besluitvormingskader rekening met de behoefte aan zekerheid en de tijd die
nodig is om reis en verblijf te plannen en, waar mogelijk, financiële gevolgen te minimaliseren.
COVID-reactieplannen
Zoals vereist door de richtlijnen voor evenementenbeheer van World Rowing (Return to
Regattas, hier te vinden) die met succes getest werden in 2020, hebben de OC’s een COVID-19responsplan ontwikkeld voor het organiseren van elk evenement op basis van de aanbevelingen van
de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) & World Rowing. Deze plannen zijn herzien en
goedgekeurd door de Zwitserse en Italiaanse nationale en lokale gezondheidsautoriteiten. World
Rowing en de twee OC’s zijn ervan overtuigd dat de geplande maatregelen passend en redelijk zijn
om het risico van overdracht tijdens het evenement te minimaliseren. De COVID-19-responsplannen
voor de regatta’s zijn online beschikbaar, voor Luzern hier en voor Gavirate hier.
Elke aangesloten federatie is verantwoordelijk voor het betrachten van maximale zorg voor haar
teamleden voor, tijdens en na elk evenement. Alle deelnemers moeten ten allen tijde de maatregelen
in de OC COVID-19-responsplannen volgen, inclusief het ten allen tijde dragen van mondmaskers
(behalve in de boot, op een ergometer of bij maaltijden), sociale afstand respecteren en regelmatig
desinfecteren naast de andere maatregelen gepubliceerd door de OC’s.
Naast het voldoen aan de vereisten van de lokale overheid, moet elke deelnemer aan de regatta’s
vóór het evenement een gezondheidsvragenlijst invullen, en de aangesloten federaties zijn verplicht
om een toestemmingsformulier te ondertekenen waarin ze de verantwoordelijkheid voor hun
teamleden accepteren. De formulieren worden rechtstreeks door de OC’s naar de aangesloten
federaties gestuurd en moeten worden ingevuld en teruggestuurd voordat de teams op de locatie

arriveren. Bovendien zullen alle deelnamevoorwaarden worden uitgelegd aan de deelnemende
atleten en officials in een webinar dat voorafgaand aan de reis naar het evenement wordt
georganiseerd. Om de gezondheid van alle deelnemers te beschermen, wordt iedereen die zich niet
aan de deelnamevoorwaarden houdt, onmiddellijk gediskwalificeerd en uitgesloten van het
evenement, naar goedvinden van het World Rowing Executive Committee.
Final Olympic Qualification Regatta en World Rowing Cup II 2021 in Luzern, Zwitzerland
Wat betreft het oplossen van inreisbeperkingen voor Zwitserland, zijn er twee factoren inzake de
beperkingen om Zwitserland binnen te komen: een van het Staatssecretariaat voor Migratie (SEM)
en een van het Office of Health (FOPH). Deze vrijstellingen worden via de OC-website nader
toegelicht.
Voor beide evenementen die in Luzern plaatsvinden, is het een vereiste dat alle teams, media en
World Rowing-personeel, inclusief jury, serviceproviders en leveranciers van apparatuur, binnen 72
uur na aankomst op de locatie een negatief PCR-testresultaat moeten hebben. Dit is ongeacht of
een team of official uit een buurland komt of inwoners van Zwitserland die anders niet noodzakelijk
een negatieve test nodig hebben om te reizen.
Er moet ook opgemerkt dat de evenementen zullen worden gehouden als twee afzonderlijke
regatta’s, met een duidelijke pauze ertussen, zodat de volledige sanering van de locatie kan
plaatsvinden. Alle boten moeten op 17 mei van de locatie worden verwijderd en er is geen training
toegestaan op 18 mei 2021. Elke ploeg die enkel deelneemt aan de World Rowing Cup heeft geen
toegang tot de locatie tijdens de Final Olympic Qualification Regatta. Hierover worden later meer
details verstrekt.
Final Paralympic Qualification Regatta in Gavirate, Italië
Inzake het oplossen van toegangsbeperkingen voor Italië, zouden teamleden en officials die de
FPQR bijwonen, worden vrijgesteld van de 14 dagen quarantaine, maar ze hebben nog steeds een
negatieve PCR nodig die 48 uur vóór aankomst in Italië wordt gemaakt. De vrijstelling is te vinden in
“het decreet van de voorzitter van de ministerraad” - DPCM 14 januari
2021 http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/Dpcm_14_gennaio_2021.pdf Deze vrijstellingen
zullen verder worden uitgelegd via de OC-website.
Er moet worden opgemerkt dat de Para Rowing-evenementen die gepland waren voor World Rowing
Cup III in Sabaudia uit het programma zijn verwijderd en verplaatst naar de Gavirate International
Para Rowing Regatta. Een bijgewerkt voorlopig programma voor World Rowing Cup III zal binnenkort
worden gepubliceerd.
World Rowing en de twee organisatiecomités zullen de reisbeperkingen en de wereldwijde COVID19-situatie blijven volgen.
Verklaring
Het Executive Committee staat voor misschien wel de moeilijkste en meest complexe beslissing die
ooit voor de roeisport is genomen.
Het Executive Committee is zich volledig bewust van de uitdagingen waarmee atleten en officials die
naar regatta’s reizen, worden geconfronteerd, inclusief de risico’s die verband houden met de huidige
pandemie. Niettemin, bij het evalueren van de risico’s en de maatregelen die worden genomen om
die risico’s te beperken, de dagelijks risico’s waarmee atleten en officials momenteel worden
geconfronteerd, in het algemeen, evenals rekening houdend met de relatieve geschiktheid en
billijkheid van andere methoden voor kwalificatie voor de Spelen, acht het Executive Committee deze
beslissing het meest proportioneel, redelijk en aanvaardbaar.
Met de kennis van de sportvrijstellingen die de toegangsquarantaines voor Zwitserland en Italië
elimineren, is het Executive Committee van mening dat de beperkingen van deelname aan de
regatta’s is overwonnen. Zoals altijd moeten sommige atleten grotere afstanden afleggen dan
anderen, verschillende uitdagingen aangaan, sommigen hebben met minder verstoringen kunnen
trainen dan anderen, maar wij geloven dat het een prioriteit is, indien mogelijk, dat elke atleet eerlijke
en gelijke mogelijkheid heeft om “op de limiet” te proberen in aanmerking te komen voor de
Olympische en Paralympische Spelen.
Para Rowing evenementen voor de Asia / Oceania Continental Paralympic Qualification

Dankzij de grote steun van de Japan Rowing Association, het Tokyo2020 Olympic and Paralympic
Games Organising Committee en de Tokyo Metropolitan Government, zullen de Azië / Oceanië
Paralympische continentale kwalificatie voor de twee PR1 skiff wedstrijden plaatsvinden op de
Asian/Oceania Olympic and Paralympic Continental Qualification Regatta, op de Sea Forest
Waterway, Tokio van 5 tot 7 mei 2021. Meer details volgen.
Classificatie en de Vereisten om in Aanmerking te komen voor Deelname aan het Evenement
Er wordt erkend dat verschillende aangesloten federaties voor uitdagingen staan om te voldoen aan
de vereisten voor geschiktheid van het Paralympic Committee (IPC):
“IN AANMERKING KOMENDE ATLETEN
Om in aanmerking te komen voor selectie door een NPC, moeten atleten:
• hebben deelgenomen aan ten minste één (1) officiële FISA-competitie tussen 1 januari 2018
en 13 juni 2021;
• internationaal geclassificeerd zijn met een ‘Bevestigd’ klassenstatuut met een
herzieningsdatum na 31 december.”
https://worldrowing.com/wp-content/uploads/2020/12/2021_01_11-RO_QG_Tokyo_v4.4.pdf
Dit zijn de principes van de IPC en als zodanig moeten de aangesloten federaties die met
uitdagingen worden geconfronteerd, met specifieke details en uitleg schrijven naar hun nationale
paralympische commissie met een kopie naar World Rowing (liz.soutter@worldrowing.com ) voor
presentatie aan de IPC.
Resterende World Rowing Regatta Beslissingen
De overige World Rowing-regatta’s zullen afzonderlijk worden behandeld volgens de gepubliceerde
tijdskader in de besluitvorming (hieronder bijgewerkt).
World Rowing Executive Committee
22 februari 2021
Aan: Europese Federaties
Trainingsregelingen voor de Regatta’s in Varese 2021
Na de bevestiging dat de Europese Olympische en Paralympische Continentale Kwalificatieregatta
(EOPCQR) en Europese Kampioenschappen (ERCH) zullen plaatsvinden zoals gepland in Varese
(ITA) en de publicatie van hun COVID-19-beschermingsplan, kunnen we nu de regelingen voor
trainingskampen bevestigen voorafgaand aan de opening van de locatie en de mogelijkheden voor
ploegen die enkel deelnemen aan het ERCH om te trainen gedurende de voorafgaande
kwalificatieregatta. Een belangrijk principe van het COVID-19-beschermingsplan is de beperking van
het aantal mensen op de evenementenlocatie, waar mogelijk, om contact te minimaliseren en, gezien
het belang van de bescherming van de teams die deelnemen aan de EOPCQR, zijn de volgende
beslissingen genomen:
•

Trainingskampen voorafgaand aan zaterdag 3 april 2021
o Trainingskampen op de evenementlocatie zullen mogelijk zijn naar goeddunken van het
organisatiecomité tot de dag voorafgaand aan de officiële opening van de locatie voor
training voor de EOPCQR d.w.z. tot en met vrijdag 2 april.
o Vanaf zaterdag 3 april gaat de locatie officieel open voor training voor de EOPCQR en
als zodanig hebben alleen ploegen en officials die geaccrediteerd zijn voor dat
evenement vanaf dat moment toegang tot de locatie.

•

Europese Olympische en Paralympische Continentale Kwalificatieregatta - Officiële
trainingsdagen (zaterdag 3 en zondag 4 april)
o Op alle dagen dat de locatie open is voor training voor de EOPCQR hebben alleen
ploegen en officials die geaccrediteerd zijn voor dat evenement toegang tot de locatie.
Ploegen en officials die alleen deelnemen aan de ERCH hebben die dagen geen
toegang tot de locatie.
Europese Olympische en Paralympische Continentale Kwalificatieregatta - Wedstrijddagen (5,
6 en 7 april 2021)
o Maandag 5 april - alleen toegang voor ploegen en officials die deelnemen aan de
EOPCQR , geen toegang voor ploegen en officials die alleen deelnemen aan de ERCH.
o Dinsdag 6 april - alleen toegang voor ploegen en officials die deelnemen aan de
EOPCQR , geen toegang voor ploegen en officials die alleen deelnemen aan de ERCH.

•

De mogelijkheid om de locatie voor een periode in de avond van 6 april te openen om
ERCH-officials te boten te laten optuigen, wordt onderzocht.
o Woensdag 7 april - voorafgaand aan en tijdens de wedstrijd alleen toegang voor
ploegen en officials die deelnemen aan de EOPCQR. De locatie gaat open voor de
ERCH-ploegen en -officials één uur na het wedstrijdeinde van de EOPCQR.
▪ De mogelijkheid om wedstrijden vroeger te starten om meer trainingstijd toe te
staan, wordt onderzocht.
• Europese Wereldkampioenschappen en pré-training (vanaf namiddag 7 april 2021)
o De normale training begint één uur na het wedstrijdeinde van de EOPCQR op
woensdag 7 april en vindt normaal plaats op donderdag 8 april.
Dit is anders dan wat normaal het geval zou zijn bij Europese roei-evenementen, maar deze regeling
is in overeenstemming met het COVID-beschermingsplan voor de twee evenementen.

Nieuwe trainers B
Eind 2020 mochten 4 cursisten hun trainer B diploma
ontvangen. Proficiat Evelien Ameel (KRSG), Guy Defraigne
(KRCG), Jelle Terrie (Gentse RS) en Filip Joossens (The Oar)!
De volgende trainer B cursus gaat normaal gezien dit najaar
(begin oktober) van start. Op dit moment wordt de laatste
hand gelegd aan de initiatorcursus die in het najaar van 2019
werd opgestart.

OFFICIEUZE ONLINE ERGOMETERKAMPIOENSCHAPPEN

Klik op afbeelding hiernaast voor de volledige uitslagenlijst

Klik op de hieronderstaande afbeeldingen voor de uitslagen in die categorie

Met vriendelijke groeten,
het bestuursorgaan van de Gentse Roei- en Sportvereniging VZW

23 - 27 FEB 2021 - 2021 WORLD ROWING INDOOR CHAMPIONSHIPS - Any
Concept2 Indoor Rower, SUI

Voor alle uitslagen+commentaar klik op het
logo hiernaast
Hieronder de Belgische deelnemers, waarvan
enkel Ward Lemmelijn gekend is:
23/2 12.10u LM30 Alexander Chklar 500m (6° - 1.28.00)
23/2 15.06u LW Debbie Sander 2000m (withdrawn after draw)
24/2 13.00u W/LW30 Debbie Sander (withdrawn after draw)
27/2 13.16u LM Alexander Chklar 500m (16° - 1.28.1)
27/2 14.10u W Debbie Sander 2000m (6° - 7.24.9)
27/2 14.25u M Ward Lemmelijn 2000m (1° - 5.42.2) Wereldkampioen! + nieuw
Belgisch record! Foto’s: Branko Minnart

Zaterdag 27/2 overklaste Ward Lemmelijn zijn tegenstanders op het WK indoorroeien, en
pakte hij zijn eerste wereldtitel bij de senioren op het koningsnummer, de 2000 meter. Dit is
zijn vierde overwinning op een WK, na 3 titels bij de beloften in 2019 en 2020.
Ward begon als één van de topfavorieten aan het WK, want hij had snelste tijd geroeid tijdens
de kwalificaties. Door corona vond het WK online plaats, en Ward zijn roeimachine stond in
zijn thuisbasis Tienen. Na 500 meter lag Ward nog op de 2e plaats, maar hij bleek zijn
wedstrijd goed te hebben ingedeeld, want met zijn eindtijd van 5:42:20 brak hij niet alleen zijn
eigen Belgisch record met meer dan 5 seconden, maar eindigde hij met een voorsprong van
maar liefst 8 seconden op de nummer 2.
De komende maanden ligt de focus van Ward volledig op het Olympisch roeien, te beginnen
met de trials van volgend weekend in Hazewinkel. Daar hoopt Ward zich te kunnen plaatsen
voor de Wereldbekers, om zo meer ervaring te kunnen op doen met het oog op de Olympische
Spelen van 2024 in Parijs, waar hij resoluut voor een gouden medaille gaat. (tekst: Bram
Vandenbroeck)

De Ligue francophone d'aviron heeft een nieuw logo:

Ward Lemmelijn gaat in skiff naar het Olympisch kwalificatietornooi
De selectiecommissie van de Vlaamse Roeiliga en Koninklijke Belgische Roeibond heeft
beslist dat Ward Lemmelijn in skiff zal deelnemen aan het Olympisch kwalificatietornooi in
Varese (Italië, 5-7 april). De eerste drie boten plaatsen zich voor de Olympische Spelen in
Tokyo.
Ward Lemmelijn won afgelopen weekend op de nationale trials de A-finale bij de zware heren
met een tijd van 7.26.95, gevolgd door Tristan Vandenbussche (Brugse TR) en Pierre De Loof
(KR Brugge).
Onmiddellijk na het kwalificatietornooi wordt het Europees Kampioenschap georganiseerd in
Varese. België vaardigt er 2 boten af: de LM2x met Brys-Van Zandweghe (reeds geplaatst voor
Tokyo) en de M2x met De Loof-Claeys.
Gelezen in de Krant van West-Vlaanderen (en ook gezien op TVéén):
Koning Filip bezocht woensdagmiddag bij Sport Vlaanderen in Hazewinkel
(Willebroek) de roeitraining van Bruggeling Niels Van Zandweghe en Gentenaar
Tim Brys. De lichte dubbeltwee is voor ons land zeker van deelname aan de
Olympische Spelen in Tokio.
Koning Filip is in Sport Vlaanderen langsgegaan bij een training van de roeiers
Niels Van Zandweghe (Brugse Trimm- en Roeiclub) en Gentenaar Tim Brys. Het
duo is zich in een lichte dubbeltwee in het roeien aan het voorbereiden op de
Olympische Spelen in Tokio. De roeiers vertelden de koning wat daar allemaal bij
komt kijken.

Koning Filip stak de roeiers en bij uitbreiding alle olympische atleten een hart
onder de riem.© Facebook/Belgische Monarchie

Beste Voorzitters, beste Bestuursleden en Coaches,
De K.B.R. heeft, in samenspraak met de Antwerpse Verstandhouding, beslist om
het BK korte boten niet te laten doorgaan op het voorziene weekend van 17 & 18
april 2021.
Gezien de onzekere covid-situatie momenteel zijn we niet in staat om een
geslaagde organisatie te garanderen en we zijn ons ervan bewust dat deze
beslissing voor iedereen pijnlijk zal zijn.
Volgende werd beslist:

Voor alle BK-skiffnummers zou er getracht worden om deze te laten
aansluiten bij een bestaande of uitgestelde regatta in de komende maanden.
Indien dit niet voor 10 juli 2021 kan doorgaan, dan worden alle skiffnummers
verlegd naar september 2021.
Alle andere BK-nummers, de dubbels en twee zonders, zullen verlegd worden
naar september 2021 al dan niet tijdens het BK lange boten. Dit moet nog
-

bekeken worden wat de mogelijkheden zijn in het bestaande programma lange
boten.
Wij zullen de komende maanden nauwkeurig in de gaten houden wanneer er zich
de mogelijkheid voordoet om de skiffnummers te laten roeien en gaan jullie dan
ook tijdig trachten te verwittigen.
Voor het BK lange boten heeft de Antwerpse Verstandhouding al toegezegd om
de organisatie op zich te willen nemen, wij danken hen voor, en we willen er dan
ook echt een feesteditie van maken!
Mochten er verdere vragen zijn, aarzel niet om ons te contacteren.
Met sportieve groeten en verzorg jullie goed,
De KBR en de Antwerpse Verstandhouding

De meeting verliep via Teams Microsoft.
Dagorde:
1. Opening en welkomstwoord van de Voorzitter. Gwenda STEVENS
2. Registratie van de stemgerechtigde leden.
3. Goedkeuring agenda.
4. Aanduiding verslaggever = Charles Henri DALLEMAGNE
5. Aanduiding stemopnemers.
6. Goedkeuring van het verslag van de AV van 11 november 2020.: goedgekeurd
7. a. Administratief verslag. Charles Henri DALLEMAGNE
b. Jaarverslag communicatie en sponsoring. Charles Henri DALLEMAGNE
8. Jaarverslag 2020 van de Federale sporttechnische commissie. Jan BOONE/Jan
BOURGOIS en Paul MOSSER
9. Jaarverslag 2020 van de Federale kamprechters en regatta commissie. Chantal
NEIRINCKX
10.Jaarverslag 2020 van de Federale medische commissie. Ruben DE
GENDT(V.R.L.) en Geneviève SIMENON(L.F.A.)
11. Financieel jaarverslag 2020. Vincent PEROT

12. Verslag van de rekening onderzoekers 2020. Yola BACKELJAUW en Lionel
NAOME
13. Goedkeuring rekeningen ontvangsten en uitgaven 2020 = akkoord.
14. Kwijting aan de Raad van Bestuur m.b.t. 2020 = akkoord.
15. Voorstelling begroting 2021. Vaststellen bijdrage 2021. Goedkeuring begroting
2021. Vincent PEROT
16. Mededeling aangaande de activiteiten in de toekomst
van World Rowing. Pat LAMBERT & Patrick ROMBAUT
van Coupe de la Jeunesse. Daniel DEWEERT & Gwenda STEVENS
17. Politiek 2021. Gwenda STEVENS
18. Stemming aangaande voorstellen van toepassing van Roeicodex en zijn
uitvoeringsreglement.
19. Stemming aangaande voorstellen statuten en huishoudelijk reglementen K.B.R.
20. Statutaire verkiezingen 2021. De nieuwe kandidaten zullen pas aangeduid
worden tijdens de AV van L.F.A. en V.R.L.
21. Voorstel voorzitterschap K.B.R. 2021 - 2025 = Gwenda Stevens krijgt een nieuw
mandaat van 4 jaar.
22. Aanduiding rekeningonderzoekers 2021 = Yola BACKELJAUW en Lionel
NAOME telkens met een reserve.
23. Uitreiking van de “emeritus” eretekens van de K.B.R. postuum aan Fernand
Peeters
24. Uitreiking van de Youth Challenge 2020 voor de 12-, 14- en 16-jarigen voorlopig
uitgesteld tot juni.
25. Varia
• ECU23 – 2022 te Hazewinkel. Chantal NEIRINCKX – Gwenda STEVENS
26. Slotwoord. Gwenda STEVENS
Klik op de blauwe items voor meer duiding.
Beste allen,
Deze morgen heb ik het bericht ontvangen van Vincent Perot dat Rodolphe
Juprelle deze nacht is overleden.
Wij zullen vanuit de KBR een rouwbericht sturen in naam van ons allen.
Met genegen groeten,
Gwenda
C’est avec tristesse que nous devons vous annoncer le décès de
Monsieur Rodolphe JUPRELLE survenu ce 3 avril 2021.
Unioniste convaincu, Mr. JUPRELLE comptait une soixantaine d’années
d’ancienneté à la Société Royale Union Nautique de Liège.
Il a été président de l’Union de 1977 à 2004 et a toujours défendu l’Union avec
ferveur.
Pour tous ceux qui voudraient lui rendre un dernier hommage:
il repose au funérarium de Robermont
Visites mercredi 7 et jeudi 8 de 17 à 19h
Funérailles vendredi 9 réunion 13h15 suivies de la crémation et dispersions des
cendres suivant les normes sanitaires.

Klik op bovenstaande afbeelding voor de beknopte uitslagen.
Klik op afbeelding hiernaast voor de resultaten in
1XM. Ward werd laatste in zijn reeks en roeide
daarna de herkansing. Hierin werd hij 5de en werd
verwezen naar de finale C. Klik op onderstaande
afbeelding voor de uitslag van de herkansing;

Ward Lemmelijn betaalde leergeld in zijn eerste
internationale roeirace op water, de Europese olympische
kwalificatiestrijd in Varese. De Belgische skiffeur finishte
als laatste in zijn reeks - waarin hij ook een gele kaart
slikte omdat hij iets te laat aan de start verscheen - en kon
zich als vijfde in de herkansingen ook niet plaatsen voor de
A/B-finales..(tekst en foto = HLN)
Klik op de foto van Ward voor het resultaat van de door hem
gewonnen C-finale, zodat hij 13° werd in de totaalstand..

Klik op bovenstaande afbeelding voor de samenvattende
resultaten. Niels Van Zandweghe roeit in 1XLM wegens medische
problemen bij Tim Brys. In 2X M roeien Ruben Claeys-Pierre Deloof.
Ruben Claeys-Pierre Deloof 2XM (klik op hun foto voor volledige
resultaten)

9/4 heat 4: 1.NED /2.GER /3.BEL /4.LTU /5.HUN /6.ESP
9/4 rep 4: 1.ROU / 2.POL / 3.BEL / 4.UKR /5.SVK
10/4 SF C/D: 1.ESP / 2.BEL / 3.CRO / 4.SWE / 5. SVK / 6.MDA
11/4 F C: 1.NOR / 2.BEL / 3.ESP / 4.HUN / 5. UKR / 6.CRO. Ruben
en Pierre eindigen zo 13*.

Niels Van Zandweghe 1XLM (klik op zijn foto voor volledige
resultaten)

9/4 heat 2: 1.GER /2.IRL /3.BEL /4.SLO /5.BUL
10/4 rep: 1.POL / 2.ESP / 3.BEL / 4.SLO / 5.BUL / 6.BLR
11/4 F B; 1.SLO / 2.BEL / 3.BUL / 4.POR. Niels eindigt zo 8°.

Het BOIC heeft deze zondag op VRT Sportweekend en op RTBF 100% Sport een
wervelende clip uitgebracht waarin Olympische en Paralympische atleten de
officiële tenues voor Tokyo 2020 onthullen.
Het is een echte ‘state of the art’ video, een dynamische en moderne campagne,
op maat bedacht voor de hedendaagse online communicatie en dat ook meteen
de laatste rechte lijn naar de Olympische Spelen inzet. We mogen fier zijn op
Team Belgium!
Bijzondere dank aan de atleten voor hun samenwerking hierin!:
Cynthia Bolingo, Anne Zagré, Julien Watrin, Nina Derwael, Charline Van Snick,
Felix Denayer, Greg Van Avermaet, Emma Plasschaert, Jaouad Achab, Simon
Gougnard, Kyara Linskens, Marjorie Carpréaux, Roger Habsch, Gitte Haenen en
Bruno Vanhove
De bedoeling is dat de clip een zo groot mogelijk aantal fans bereikt, zodat de
sfeer van Tokyo 2020 er stilaan begint in te komen en dat de atleten zich
gesteund voelen!
Kan uw federatie ons hierin helpen? Jazeker, gewoonweg met het sharen en
liken van onze posts…
Bekijk hier de clip 16:9 in streaming: https://f.io/_hCxVLdg

Klik op bovenstaande afbeelding voor de resultaten. Belgische teams: 2XLM Marlon
Colpaert-Tibo Vyvey; 1X M Tristan Vandenbussche; 1X W: Caitlin Govaert en Mazarine
Guilbert, beiden roeien ook de 2X W; 2X M (ingeschreven door LFA)Maxime André-Gaston
Mercier. (klik op de foto's voor details)
2XLM Marlon Colpaert-Tibo Vyvey
16/4: 1.ITA /2.BEL /3.ITA4 /4.ITA S /5.ITA 3 /6.TUN /7.ITA2 /8.CHI
17/4 FA: 1.ITA /2.BEL /3.ITA4 /4.CHI /5. ITA S /6.ITA3 /7.ITA2 /8.TUN
18/4 F: 1.ITA /2.BEL /3.CHI /4.ITA S /5.ITA S /6.ITA S /7.TUN

1X M Tristan Vandenbussche
16/4 H2: 1.ITA2 /2.BEL /3.TUN /4.ZIM /5.CHI /6.ITA4 /7.CIV
17/4 FA: 1.ITA2 / 2.BEL /3.ITA /4.TUN /5.ZIM2 /6.ZIM3 /7.CHI /8.ITA5
17/4 H: 1.TUN /2.ZIM2 /3.ITA3 /4.ITA /5.BEL /6.ITA S /7.BEN
18/4 FB: 1.BEL /2.TUN2 /3.ITA S /4.ITA S /5.BEN /6.CIV
1X W Caitlin Govaert
16/4: 1.NAM /2.ITA /3.BEL /4. BEL2 /5.ITA2 /6.ITAS4 /7.ITA3 /8.MAR
17/4 FA: 1.ITA /2.NAM /3.BEL /4.BEL2 /5.ITA S3 /6.ITA2 /7.MAR

1X W Mazarine Guilbert
16/4: 1.NAM /2.ITA /3.BEL /4. BEL2 /5.ITA2 /6.ITAS4 /7.ITA3 /8.MAR
17/4 FA: 1.ITA /2.NAM /3.BEL /4.BEL2 /5.ITA S3 /6.ITA2 /7.MAR

2X M Maxime André-Gaston Mercier
16/4: 1.ITA /2.ITA2 /3.ITA3 /4.BEL S /5.CHI /6.ITA4 /7.ITA5 /8.ITA S
17/4 FA: 1.ITA2 /2.ITA /3.ITA3 /4.CHI /5.ITA4 /6.BEL S /7.ITA5 /8.ITA S
18/4 F: 1.ITA /2.ITA 2 /3.CHI /4.BEL S /5. ITA S

2X W Caitlin Govaert-Mazarine Guilbert
17/4 H: 1.ITA S /2.ITA5 / 3.ITA2 /4.ITA /5.BEL 6.ITA4
18/4 FB: 1.BEL /2.ITA4 /3.ITA3 /4.ITA S

Klik op bovenstaande afbeelding voor de uitslagen en de inschrijvingen.
Er waren geen Belgische deelnemers.

Op zondag 2 mei verzorgde
Sportweekend Sporza op VRT een
mooie reportage over de Belgian
Sharks Niels Van Zandweghe en Tim
Brys, waarin ze hun doel de
Olympische Spelen in Tokyo
toelichtten.
Klik op hun foto hiernaast voor een
terugblik op deze reportage.

Klik op onderstaande trials voor de diverse uitslagen.

Klik op bovenstaande afbeelding voor de samenvattende resultaten,
met geel gemarkeerd de Belgen, alsook de olympisch gekwalificeerde
teams. Hieronder de Belgische deelnemers
2XM Ruben Claeys-Pierre De Loof (klik op foto voor
details)
15/5: H 1.RUS 6.21.19-2.BEL 6.25.63-3.UKR-4.CHI-5.HUN6.FIN
16/5: SF: 1.CZE 6.34.36-2.SRB-3.ESP-4.BEL 6.40.49-5.CHI6.EST
Door hun 4de plaats in de SF zijn Ruben en Pierre
uitgeschakeld.
1X M Ward Lemmelijn (klik op foto voor details)
15/5: H 1.RUS 6.54.84-2.ROU-3.BEL 7.08.62-4.TUN-5.FIN6.SWE (R)
15/5: R: 1.CYP 7.07.33-2.CHI-3.BEL 7.14.49-4.USA
(uitgeschakeld)
Door de derde plaats in zijn herkansing is Ward
uitgeschakeld.

Klik op bovenstaande afbeelding voor de resultaten en de ingeschreven
teams. Hieronder de Belgische deelnemers

2XLM Niels Van Zandweghe-Tim Brys (BEL1) voor details klik foto
21/5: H3: 1.GER 6.29.32- 2.BEL1 6.31.57- 3.BEL2 6.51.92- 4.USA- 5.NOR2
22/5: S AB: 1.IRL 6.36.95- 2.BEL1 6.41.19- 3.NOR1- 4.USA- 5.POR1- 6.CHN
23/5: FA: 1.IRL 6.15.48- 2.NOR1- 3.GER- 4.ITA- 5.BEL1 6.20.48- 6.BEL2.
Niels en Tim eindigen 5de op 16, hadden misschien op meer gehoopt!
2X LM Marlon Colpaert-Tibo Vyvey (BEL2)voor details klik foto
21/5: H3: 1.GER 6.29.32- 2.BEL1 6.31.57- 3.BEL2 6.51.92- 4.USA- 5.NOR2
21/5: R1: 1.CHN 6.37.35- 2.SUI- 3.BEL2 6.42.98- 4.NOR2- 5.EGY
22/5: S A/B: 1.GER 6.38.52- 2.ITA- 3.BEL2 6.46.83- 4.SUI- 5.POL- 6.CHI
23/5: FA: 1.IRL 6.15.48- 2.NOR1- 3.GER- 4.ITA- 5.BEL1- 6.BEL2 6.34.34.
Marlon en Tibo eindigen 6de op 16 in hun eerste Worldcup, mooi resultaat!
1X M Tristan Vandenbussche voor details klik foto
21/5: H4: 1.NOR 7.03.28- 2.LTU1- 3.BEL 7.07.87- 4.ZIM (1-3->Q)
21/5: Q4: 1.GER1 7.03.29- 2.LTU2- 3.BEL 7.13.80- 4.NOR2- 5.ZIM- 6.USA
22/5: S A/B: 1.NOR1 7.23.11- 2.LTU2- 3.LTU1- 4.GRE- 5.BLR -6.BEL 7.57.87
23/5 FB: 1.GRE 7.06.64- 2.BLR- 3.JPN- 4.ITA2- 5.BEL 7.20.89- 6.CZE.
Tristan eindigt 11de op 25, als tweede jongste een mooi resultaat!

Klik op bovenstaande afbeelding voor de resultaten en de inschrijvingen.
Er namen geen Belgen deel, wel arbitreerden Chantal Neirinckx en
Gwenda Stevens aldaar!

The Olympic Virtual Series is here!
World Rowing is pleased that rowing is included in the inaugural
Olympic Virtual Series (OVS), a new event hosted by the International
Olympic Committee. This event will feature five physical and nonphysical sports in various virtual formats: baseball, cycling, rowing,
sailing and motor sport.
The rowing activities in the OVS are open to all participants using any
rowing machine or boat to which they have access. From 31 May to 23
June, participants can join by logging their metres rowed in the OVS

Web App to collectively row from Rio to Tokyo while supporting the
Olympic Refuge Foundation (ORF). Each week, new content and workout
ideas will be released at https://olympics.com/en/sport-events/olympicvirtual-rowing-event/. Participants can earn tokens to advocate for the
ORF programme of their choice to receive a donation at the conclusion
of the series.
The series is for rowers of all types, ages, and experience levels. To
create a little friendly competition, participants can log their metres
rowed to move their country to the top of the OVS Rowing leaderboard
in the collective row to Tokyo.
Push your country to the top of the leaderboard and promote the
Olympic Virtual Series rowing activities to your membership with the
following:
Encourage your members to visit https://ovs.worldrowing.com/ for more
information.
Share some content on social media with the #OlympicVirtualSeries
#rowing #worldrowing #strongertogether. Some sample content can be
downloaded HERE, which you are welcome to share on your platforms
(separated from other brands and/or brand logos, please).
Olympic Day is on 23 June. Encourage your clubs to organise training
sessions to complete the row to Tokyo, or organise a learn to row
activities on land or on the water. Participants only need to log their
metres in the OVS Web App to have their efforts counted towards the
row to Tokyo.
For more information on the series, please
visit https://ovs.worldrowing.com/
See you on the virtual leaderboards!
Sincerely,
Matt Smith

Voor meer informatie omtrent de National Rowing Family en het
lidmaatschap ervan, klik op het logo hierboven!
De National Rowing Family is onze (uw) financierings- en structurele
ondersteuningsorganisatie voor onze sport in het land.
Ondersteun het met lid van te worden.

26/6.2021: 14° Handicap international de Visé

Klik op het logo voor de resultaten.

27/6/2021: 33ste JEUGDTRIATLON / 1ste DRIELUIK voor juniores
JW10 KRNSO Laloo C lopen 4.37.22; slalom 1.29.06 - Totaal: 89p
JM10 KRNSO Janssens C lopen 4.08.10; slalom 1.24.13 - Totaal 89p
JW12 KRNSO Laloo slalom 1.20.02 Totaal 86p
JM12 KRCG De Man J slalom 1.13.01; lijn 2.27.37 - Totaal 89p
JW14 KRCG Florquin F lopen 7.41.81;lijn 4.46.66 - Totaal 89p
JM14 KRSG sqDe Smet F 6.28.57;1.01.49;4.09.62 -Totaal 90p
JW16 KRCG Gyssels L 11.03.62;2.00.00;9.05.69 - Totaal 90p
JM16 KRCG De Man J lopen 9.27.56;sprint 1.51.21 - Totaal 86p
JW18 KRSG Claessens A sprint 2.06.16;lijn 10.38.07 -Totaal 88p
JM18 KRNSO Dewitte B lopen 9.50.26;sprintg 1.52.18 - Totaal: 87p
Klik op het logo voor de resultaten

Selectie: 2XW: Guilbert Mazarine (GRS)-Govaert Caitlin (UNB); 2XM:
Vyvey Tibo (KRB)-Colpaert Marlon (KRNSO); 1XM: Vandenbussche
Tristan (BTR). Lieven Malisse is er kamprechter. Met een klik op de
hoofding ziet u de resultaten, het tijdschema en de inschrijvingen.
1X M Tristan Vandenbussche (klik op foto voor details)
7/7: H: 1.BEL 7.02.38/2.POL 7.05.78/3.URU /4.MDA /5.UKR
/6.CIV (1-4 Q; 5 R)
9/7: Q2: 1.DEN 6.50.76 /2.BEL 6.53.66 /3.SUI /4.ESP /5.ITA
/6.ISR (1-3 S A/B; 4 S C/D)
10/7: S A/B: 1.POL 6.55.51 /2.BLR /3.BEL 6.59.49 /4.USA
/5.HUN / 6.PAR (1-3 FA; 4-6 FB)
11/7: FA: 1.BUL 6.56.72 /2.POL /3.DEN /4.GER /5.BLR / 6.BEL 7.08.20
Tristan eindigt 6de op 29!

2X W Caitlin Govaert-Mazarine Guilbert (klik op foto voor
details)
8/7: H: 1.GER 7.09.27 /2.BLR /3.BEL 7.24.11 /4.LTU /5.USA (13 SA/B; 4 R)
10/7: S A/B: 1.GER 7.05.08 /2.ROU /3.GBR /4.LTU / 5.BEL
7.13.52 /6.ARG (1-3 FA; 4-6 FB)
11/7: FB: 1.LTU 7.16.86 /2.ITA /3.BEL 7.20.66 /4.SUI /5.ARG
/6.CAN
Caitlin en Mazarine eindigen 9de op 15!
2XLM Marlon Colpaert-Tibo Vyvey (klik op foto voor
details)
8/7: H: 1.BEL 6.39.57 /2.NED 6.41.44 /3.POR /4.USA (1-3
SA/B; 4 R)
10/7: S A/B: 1.GER 6.22.35 /2.IRL /3.BEL 6.27.17 /4.POR
/5.AUT /6.CAN (1-3 FA; 4-6 FB)
11/7: FA: 1.GER 6.21.29 /2.FRA /3.BEL 6.24.85 /4.IRL /5.POL /6.SUI
Marlon en Tibo eindigen 3de (brons) op 13!

BOIC neemt kennis van de 22 kandidaturen voor de
verkiezing van zijn nieuwe raad van bestuur
De raad van bestuur van het BOIC heeft kennis genomen van de 22 kandidaturen
voor de verkiezing van de voorzitter en van de 15 leden (7 Nederlandstaligen, 7
Franstaligen en 1 Duitstalige) van de nieuwe raad van bestuur. Zij zijn
ontvankelijk verklaard door de daartoe door de Raad van Bestuur gemachtigde
Verkiezingscommissie van het BOIC.
De verkiezingen zullen plaatsvinden tijdens de bijzondere algemene vergadering
van het BOIC op vrijdag 10 september 2021.
De kandidaten voor de verkiezingen van de raad van bestuur van het BOIC zijn:

Voorzitter :
o RAKELS Heidi, K.B. Judobond
o SAIVE Jean-Michel, K.B. Tafeltennis Bond
Leden :
Nederlandstalige taalgroep:
o DELECLUSE Christophe, K.B. Atletiekbond
o GROSSEN Ludo, K.B. Zwembond
o KOOKEN Gijs, K.B. Tennisbond
o MORIAU Tim, K.B. Turnbond
o ROMBOUTS Emmanuel, K.B. Golf Federatie
o SERRE Sven, K.B. Badminton Federatie
o STEVENS Gwenda, K.B. Roeibond
o VAN CAMPENHOUT Patrick, Belgian Wushu Federation
o VAN DAMME Tom, K.B. Wielrijdersbond
o VAN DEN BOSSCHE Peter, Royal Belgian Sailing Federation
Franstalige taalgroep:
o BONTE Sebastien, K.B. Judo Bond
o DELCHEF Jean-Pierre, Basketball Belgium
o GAVAGE Dominique, K.B. Atletiekbond
o HANNOSSET Jean-François, K.B. Handbalbond
o HENET Yves, K.B. Hockeybond
o MERTENS Pascal, K.B. Kano Federatie
o MONAMI Dominique, Belgian Paralympic Committee
o ROBIN Joël, R.B. Shooting Sport Federation
o RONSSE Sylvie, K.B. Turnbond
Duitstalige taalgroep
o BONNI Didier, K.B. Ski Federatie

Met een klik op de hoofding ziet u de inschrijvingen, de reeksen in LM2X
en de resultaten.
LM2X Niels Van Zandweghe-Tim Brys (klik op
foto voor details)
24/7 H3: 1.NOR 6.25.71 /2.BEL 6.26.51 /3.CAN
/4.ESP /5.CHI /6.ALG (1+2 S A/B)
28/7 S A/B: 1.IRL 6.05.33 /2.ITA /3.BEL 6.13.07
/4.UKR /5.ESP /6.IND (1-3 FA; 4.. FB)
29/7 FA: 1.IRL 6.06.43 /2.GER /3.ITA /4.CZE
/5.BEL 6.18.10 /6.URU

Tom en Niels eindigen op
een vijfde plaats!

Klik op bovenstaand logo voor de volledige uitslag, hieronder de
winnaars in het lopen en het roeien.
cat winnaar lopen
winnaar roeien
JW10 Laloo C.4.28.11
Nienhuys S.1.16.05
JM10 Janssens C.4.05.83
De Man G.1.13.84
JW12 Persyn S.8.57.13
Laloo I.2.26.46
JM12 Locy A.8.03.90
De Man J.2.09.60
JW14 V.Ingelgem E.15.11.41 Jonckheere J.4.13.62
JM14 De Smet F.12.59.01
De Smet F.3.53.46
JW16 Gyssels L.30.28.61
Boucquez L.8.41.58
JM16 Persyn J.19.10.44
Persyn J.8.07.50

De federale selectiecommissie van de Koninklijke Belgische Roeibond
heeft de selectie opgemaakt voor de Coupe de la Jeunesse en het WK
junioren. De ploegen werden gevormd na uitgebreide selectie testen
(trials) in mei in Hazewinkel waarbij alle roeiers het in skiff tegen elkaar
opnamen. Vanuit die uitslagen zijn verschillende combinaties
uitgeprobeerd. Tijdens de Holland Beker en de Dutch International Youth
Regatta hebben de roeiers vervolgens in een internationaal veld de strijd
kunnen aangaan met vele mooie eerste, tweede en derde plaatsen tot
gevolg.
Bij de Coupe de la Jeunesse zullen we een ervaren JW 2x combi Oostende /
Brussel aan het werk zien. De beide meisjes hebben al bewezen in skiff snel te
gaan en gaan het nu proberen in de dubbel. Daarnaast zal de JW 2- aan de start
verschijnen met enkele jonge talenten uit Oostende. Deze ploeg is gericht op
groei en het zal voor hen het eerste optreden worden op een groot toernooi. Last
but not least is er de JM 8+. Deze boot is een mix van 6 verschillende
verenigingen. Zij hebben wellicht de grootste uitdaging om in korte tijd zichzelf
tot 1 hechte ploeg te transformeren.

Onderstaande ploegen zullen ons land vertegenwoordigen deze zomer.

Met een klik op de afbeelding hierboven ziet men de resultaten.
Coupe de la Jeunesse Linz (6-8 augustus)
JW 2x: Astrid Van Roy – Eloïse Joris (klik op foto voor
details)
112 7/8 H2 JW2X: 1.BEL 7.30.35 /2.ESP 7.35.17 /3.ITA
/4.NOR
112 7/8 FA: 1.BEL 7.46.11 /2.SUI 7.48.95 /3.FRA /4.ITA
/5.ESP /6.AUT. Knappe overwinning voor Astrid en Eloïse proficiat!
212 8/8 H1: 1.BEL 7.50.47 /2.ESP 7.54.96 /3.ITA /4.SWE
/5.NOR
212 8/8 FA: 1.BEL 7.23.69 /2.FRA 7.31.41 /3.SUI /4.ESP
/5.HUN /6.ITA Terug knappe overwinning voor Astrid en
Eloïse - proficiat!
JW 2-: Erin Neus – Marit Janssens (klik op foto voor
details)
114 7/8 JW2-: 1.IRL 8.09.28 /2.ITA /3.FRA /4.AUT /5.BEL
8.26.49 /6.ITA
214 8/8 JW2-: 1.IRL 7.43.85 /2.FRA /3.ITA /4.BEL 8.09.19

JW 1x reserve: Cato Vanheste (klik op foto voor details)
131 6/8 JW1Xres 1.NED 8.10.82 /2.BEL 8.16.68 /3.FRA
231 8/8 JW1Xres 1.FRA 8.31.98 /2.BEL 8.32.72

JM 8+: Arnout Pottie – Rowan Leys – Mil Blommaert –
Niels Vandersteegen – Emile Bertoe Dewachter – Karel
Debruyne – Daan Brandt – Neal Laureyns (stuurman: Wout
Degrande) (klik op foto voor details)
107 7/8 F JM8+: 1.ITA 6.06.05 /2.BEL 6.07.95 /3.FRA
/4.NED /5.NOR. Mooie tweede plaats!
207 8/8 F JM8+: 1.ITA 5.55.71 /2.FRA /3.BEL 5.58.98
/4.NED /5.NOR

Junioren selectie 2021

Met een klik op de afbeelding hierboven ziet men de uitslagen en de
inschrijvingen.
WK junioren Plovdiv (11-15 augustus)
Op het WK Junioren zal België vertegenwoordigd worden door Aaron Andries.
Aaron was in 2020 al geselecteerd om deel te nemen, maar toen werd de
wedstrijd afgelast omwille van covid-19. Tot nu toe heeft Aaron al zijn
internationale races weten te winnen, wij hopen dat hij deze trend kan
vasthouden. Nieuw is de samengestelde JM4x die bemand wordt door de 4
snelste skiffeurs na Aaron. Deze ploeg heeft bewezen in 4x snel te zijn op de
Dutch International en de verwachting is dat de ploeg zijn progressie verder kan
zetten met de intensieve stages die plaats vonden in Brugge en Hazewinkel.
JM 1x: Aaron Andries (klik op foto voor details)
11/8 H4: 1.BEL 7.12.59 /2.NED 7.19.10 /3.CRO /4.BUL
/5.TUN (1+2 S A/B, 3 > R)
14/8 S A/B: 1.GER 7.02.59 /2.BEL 7.03.68 /3.DEN /4.POL
/5.GRE /6.SWE
15/8 FA: 1.LTU 7.02.00 /2.BEL 7.02.60 /3.USA /4.GER
/5.DEN /6.ITA
ZILVER voor Aaron!!! Proficiat!

JM 4x: Dean Laureyns – Savin Rodenburg – Lucas
Karambizi – Boris Taeldeman (klik op foto voor details)
11/8 H1: 1.GER 5.55.15 /2.BEL 6.03.38 /3.BLR /4.ITA
/5.UKR /6.DEN
12/8 R4: 1.ROU 5.58.80 /2.BEL 6.00.87 /3.USA /4.DEN
/5.CAN
14/8 S A/B: 1.CZE 5.55.02 /2.ITA /3.SUI /4.UKR /5.POL
/6.BEL 6.05.02
15/8 FB: 1.BUL 5.59.81 /2.RUS /3.BEL 6.00.90 /4.UKR /5.ROU /6.POL.
De 4XJM eindigt alzo 9de!
Hieronder de fotofinish van de halve finales tussen Polen en België(links) en de
aankomst van de B-finale (rechts):

Klik op nevenstaande afbeelding voor het
verslag van deze wedstrijd en de uitslagen!

Klik op de titel hierboven voor de uitslagen van deze jubileumregatta op
uitnodiging.

Klik op de afbeelding voor de uitslagen en inschrijvingen. Volgende ploegen gaan
deelnemen: W2x: Caitlin Govaert – Mazarine Guilbert; LM2x: Marlon Colpaert –
Tibo Vyvey
W2x: Caitlin Govaert – Mazarine Guilbert (klik op foto
voor details)
4/9 H1: 1.LTU 6.58.09 /2.SUI /3.GBR /4.BEL 7.02.52
/AUT
4/9 R: 1.AUT 7.07.41 /2.BEL 7.08.44 /3.GBR /4.GER
/5.HUN /6.ITA
5/9 FA: 1.GRE 6.55.94 /2.ROU /3.LTU /4.SUI /5.BEL
7.08.20 /6.AUT
Mazarine en Caitlin eindigen 5de! Bravo!!!
LM2x: Marlon Colpaert – Tibo Vyvey (klik op foto voor
details)
4/9 H2: 1.BEL 6.28.70 /2.AUT 6.35.10 /3.SUI /4.ITA
/5.POR
5/9 FA: 1.BEL 6.17.42 /2.TUR 6.21.87 /3.SUI /4.POL
/5.POR /6.ITA
Keep an eye on Belgium in the lightweight men’s double sculls. They
finished third at the world event, but in the absence of the gold and silver
medal crews, they might just be able to upgrade the colour of their
medal. (tekst van World Rowing)

Tibo en Marlon zijn terug Europees kampioen BLM 2X - Proficiat!!!

4+5/9/2021: Jeugdtriatlon + Trofee van Vlaanderen + kampioenschap - KRSG
Klik op het logo voor de volledige uitslagen van de jeugdtriatlon,
hieronder de winnaars
cat
JWU11
JMU11
JWU13
JMU13
JWU15
JMU15

lopen
slalom
roeien
totaal
Laureyns GRS
Laloo KRNSO
Nienhuys GRS
Nienhuys GRS
Janssens KRNSO Janssens KRNSO De Man KRCG
Janssens KRNSO
VanRiet TRT
Laloo KRNSO
Vincke KRB
Laloo KRNSO
VdGucht GRS
Vandewalle BTR De Man KRCG
Vandewalle BTR
Florquin KRCG Van Ingelghem Van Ingelghem Van Ingelghem KRSG
De Smet KRSG Boucquez KRNSO De Smet KRSG De Smet KRSG

Klik op het rechtse logo voor de uitslagen van de Trofee van
Vlaanderen en kampioenschap

11+12/9/2021: Internationale regatta + drieluik + kampioenschappen - KRCG

Klik op het logo voor de uitslagen

18/09/2021: 33° JEUGDTRIATLON - KRNS OOSTENDE

klik op het logo voor de uitslagen - hieronder de
winnaars:
cat
JWU11
JMU11
JWU13
JMU13
JWU15
JMU15

lopen
Laloo KRNSO
Janssens KRNSO
Persyn GRS
VdGucht GRS
Florquin KRCG
De Smet KRSG

slalom
Laloo KRNSO
De Man KRCG
Laloo KRNSO
Vandewalle BTR
Van Ingelghem
Boucquez KRNSO

roeien
Laloo KRNSO
De Man KRCG
Vincke KRB
De Man KRCG
Van Ingelghem
De Smet KRSG

totaal
Laloo KRNSO
De Man KRCG
Vincke KRB
De Man KRCG
Van Ingelghem KRSG
Boucquez KRNSO

25+26/09/2021: Kampioenschap lange boten+sprintwedstrijden - Hazewinkel
klik op het logo voor de uitslagen

KAMPIOENEN DAG 1:

KAMPIOENEN DAG 2:

3/10/2021: JEUGDDUATHLON - KR BRUGGE
cat
JWU13
JMU13
JWU15
JMU15

lopen
Laloo KRNSO
VdGucht GRS
Ryckaerts KRNSO
De Smet KRSG

roeien
Vincke KRB
Manhaeghe KRB
Van Ingelghem KRSG
De Smet KRSG

totaal
Vincke KRB
VdGucht GRS
Van Ingelghem KRSG
De Smet KRSG

klik op het logo voor de volledige uitslag en het clubklassement!

9/10/2021: JEUGDROEIHAPPENING - VRL
klik op het logo voor de uitslag

Klik op bovenstaand logo voor de gemedailleerden en de resultaten!
Klik op nevenstaand logo voor de entries!
Belgische inschrijvingen, Aaron=GRS, Eloise=UNB; Astrid=KRNSO.
Lees ook onderstaande Engelstalige commentaar over de 1XJM:
The men’s single sculls sees the return of world junior champion
Povilas Juskevicius from Lithuania. He is likely to see success again
in Munich. Chasing him will be Aaron Adries of Belgium, who came second behind Juskevicius at the world
event. And watch out too for Marco Prati of Italy, who finished sixth in that same A-final.
JW 2X Eloise Joris-Astrid Van Roy (voor meer details, klik op de foto)
9/10 H2: 1.LTU 8.01.58 /2.BEL 8.01.89 /3.DEN /4.AUT
/5.NOR (1-3 > S A/B; 4 > R)
10/10 S A/B: 1.GRE 7.42.42 /2.BEL 7.44.72 /3.ITA /4.CZE
/5.GER /6.LAT(1-3>FA; 4>FB)
10/10 F A: 1.GRE 7.25.96 /2.SLO /3.BLR /4.BEL 7.40.00
/5.ITA /6.DEN
JM 1X Aaron Andries (voor meer details, klik op de foto)
9/10 H2: 1.BEL 7.39.19 /2.LTU 7.42.52 /3.ITA /4.GER /5.SUI
(1-3 > S A/B; 4 > R)
10/10 S A/B: 1.BEL 7.25.32 /2.POL 7.26.79 /3.ITA /4.DEN
/5.GER /6.CZE(1-3>FA; 4>FB)
10/10 F A: 1.BEL 7.21.18 /2.LTU 7.24.02 /3.ITA /4.POL
/5.GRE /6.TUR

Aaron behaalde de gouden medaille, proficiat!!!

16/10/2021: MARATHON - RSNM
klik op het logo voor de uitslagen!

16/10/2021: 30e JEUGDTRIATLON – GRS
klik op het logo voor de volledige uitslag
Cat
JWU11
JMU11
JWU13
JMU13
JWU15
JMU15

lopen
Laloo KRNSO
VdWiele GRS
Laloo KRNSO
VdGucht GRS
Ryckaerts KRNSO
De Smet KRSG

slalom
Laloo KRNSO
De Man KRCG
Laloo KRNSO
Vandewalle BTR
Van Ingelghem
De Smet KRSG

roeien
Claeskens TRT
De Man KRCG
Laloo KRNSO
VdGucht GRS
Van Ingelghem
De Smet KRSG

totaal
Laloo KRNSO
De Man KRCG
Laloo KRNSO
Vandewalle BTR
Van Ingelghem KRSG
De Smet KRSG

ALLROUNDCRITERIUM 2021
Winnaars:
JW12: Ines Laloo KRNSO 409p; clubklassement: KRNSO 24
JM12: Benne Vandewalle BTR 369p; clubklassement: BTR en KRCG 26
JW14: Edith Van Ingelghem KRSG 414p; clubklassement: GRS en KRNSO 18p
JM14: Robbe Boucquez KRNSO 398p; clubklassement: KRNSO 23
Klik op de afbeeldingen voor de
eindstand van het
allroundcriterium 2021!

Beste vrienden,
Vrijdagavond kreeg ik het triestig
nieuws dat Agnès Voigt, mama van
Geneviève Simenon, overleden is.
We kenden Agnès vooral van langs
het water als kamprechter, zij was
een vrouw met het hart op de juiste
plaats. Moge zij rusten in vrede.
Ik heb gevraagd aan Geneviève om
ons op de hoogte te houden in
verband met de mogelijke details
van de uitvaart.
Met genegen groeten, Gwenda

World Rowing, the international governing body for the sport of rowing,
is pleased to announce the appointment of Vincent Gaillard (SUI) as its
new Executive Director effective January 2022, replacing Matt Smith.
Smith announced last year that he wished to step down by the end of
2021 after more than 25 years in the role, prompting the launch of an
international recruitment process which has now been completed.

Stichting « Solidair Watersportcentrum» te Brussel
Op vrijdag 22 oktober tekenden vier Brussels watersportverenigingen
een origineel en innoverend partnership rond de stichting van een
Solidair Watersportcentrum in de gebouwen van SNUB Aviron en
Navistop aan de Werkhuizenkaai 20 te 1000 Brussel. De deelnemende
verenigingen zijn de roeivereningen SNUB Aviron en Zinneke.Brussels,
Navistop en Maritiem Atelier. Klik op de afbeelding voor meer informatie

BIJSCHOLING WEDSTRIJDREGLEMENTERING ROEIEN
Docenten: Patrick Rombaut, Chantal Neirinckx
De bijscholing vond plaats op woensdag 03/11/2021 tot 21u30 in de
lokalen van K.R. Sport Gent, Kanodreef 1, 9000 Gent.
Deze bijscholing stond open voor alle andere geïnteresseerden
(clubbestuurders, trainers, kandidaat-kamprechters,…).
Programma:
- Laatste nieuwigheden FISA
- Nationale wedstrijdcodex
- Analyse van wedstrijd- en probleemsituaties
Aanwezigen: Peter van Belle, Yves De Jonge, Jeroen Neus, Carmen
Hinterding, Frank Pottie, Gwenda Stevens, Johan De Wispelaere, Guy
Defraigne, Evelien Ameel, Ken Baetslé, Hein Timmerman, Roland
Sautois, Etienne Goormachtigh, Bart Potoms, Filip Joossens, Olivier
Alexander.
Klik op onderstaande afbeelding voor de presentatie van Patrick
Rombaut over World en Euro Trading.

Klik op onderstaande afbeelding voor de presentatie van Chantal
Neirinckx over de Belgische aanpassingen.

Stichting « Solidair Watersportcentrum» te Brussel
Op vrijdag 22 oktober tekenden vier Brussels watersportverenigingen een
origineel en innoverend partnership rond de stichting van een Solidair
Watersportcentrum in de gebouwen van SNUB Aviron en Navistop aan de
Werkhuizenkaai 20 te 1000 Brussel. De deelnemende verenigingen zijn de
roeivereningen SNUB Aviron en Zinneke.Brussels, Navistop en Maritiem Atelier.
Klik op de afbeelding voor meer informatie.

ALGEMENE VERGADERING 2021 VAN EUROPEAN ROWING KIEST
ANNAMARIE PHELPS TOT VOORZITTER
De Algemene Vergadering 2021 van World Rowing werd virtueel gehouden op 6
november 2021. Afgevaardigden van 25 aangesloten federaties schreven zich in
om virtueel aanwezig te zijn. Het stemmen werd vergemakkelijkt door de
bekende elektronische stemdienstverlener Lumi.
Annamarie Phelps uit Groot-Brittannië werd verkozen tot voorzitter ter
vervanging van de aftredende Ryszard Stadniuk uit Polen, die deze functie
bekleedde sinds 2008. Annamarie werd voor het eerst verkozen in het European
Rowing bestuur in 2017 en diende vele jaren als voorzitter van British Rowing. Ze
is ook vicevoorzitter van de British Olympic Association naast andere prominente
posities.

WORLD ROWING ORDINARY CONGRES 2021 HERKIEST PRESIDENT
JEAN-CHRISTOPHE ROLLAND
Het World Rowing Ordinary Congres van 2021 werd op zaterdag 6 november 2021
virtueel gehouden. Afgevaardigden van 62 aangesloten federaties registreerden
zich om het congres virtueel bij te wonen. 33 procent van de afgevaardigden was
een vrouw, een stap voorwaarts naar gendergelijkheid in het bestuur. Het
stemmen werd vergemakkelijkt door de bekende elektronische
stemdienstverlener Lumi.
Jean-Christophe Rolland uit Frankrijk werd herkozen voor een derde termijn als
voorzitter. Tricia Smith uit Canada werd herkozen als vicevoorzitter, eveneens
voor een derde termijn, en Gerritjan Eggenkamp uit Nederland werd herkozen
voor een volledige termijn als penningmeester. Het gaat om termijnen van vier
jaar die aflopen op 31 december 2025.

Er waren ook verkiezingen voor de drie functies van raadslid in het Executive
Committee. De huidige ambtsdragers - Patrick Rombaut uit België, voorzitter van
de Umpiring Commission, Rosie Mayglothling uit Groot-Brittannië, voorzitter van
de Competitive Rowing Commission en Eva Szanto uit Hongarije, voorzitter van
de Events Commission - werden allen herkozen in hun functie. Het gaat om
termijnen van vier jaar die aflopen op 31 december 2025, of tot hun termijnen als
voorzitter van hun commissies aflopen of eindigen. Deze zes leden maken samen
met de voorzitter van de Athletes Commission Frida Svensson uit Zweden en de
Executive Director (zonder stemrecht) deel uit van het Executive Committee.

20/11/2021 OBIC - ARV
Klik op het logo voor de uitslagen, hieronder de winnaars:
2000m: M: Schulensmeer - Lemmelijn Ward 5.44.60; W: UNB Timmenga Florentine 7.04.10; LM: KRB - Vyvey Tibo 6.12.00; LW:
UNL - Gabriel Emma 7.30.70; Mu23: Schulensmeer - Lemmelijn
Lode 6.06.70; Wu23: GRS - Guilbert Mazarine 7.16.60; JMu19:
GRS - Andries Aaron 6.12.10; JWu19: UNB - Joris Eloise 7.10.70;
JMu17: KRCG: Van Hese Aldo 6.36.70; JWu17: KRNSO - Francken
Astrid 7.32.40
1000m: JMu15: KRSG - De Smet Fin 3.16.80; JWu15: KRSG - Van
Ingelgem Edith 3.51.20.

21/11/2021 NETEKANAAL - SELECTIETEST VRL-LFA-KBR
Op 21/11 vindt, na de OBIC, op het Netekanaal een
tweede selectietest plaats voor 2022.
Klik op de afbeelding hiernaast voor de uitslagen. Hieronder
de winnaars:
6000m
M: Brys Tim (KRCG) - 23.08.19; LM: Vyvey Tibo (KRB) - 23.06.
04
W: Guilbert Mazarine (GRS) - 26.22.16; LW: Ianina Anastasia (
KRCG) - 25.56.61
JM: Taeldeman Boris (GRS) - 24.05.64; JW: Helsen Lore (OAR)
- 27.26.56
4000m
JM14: Onraedt Lander (KRNSO) - 17.52.92;
JW14: Ryckaerts Laura (KRNSO) - 19.16.71

Op zondag 19 december zal Sportspress.be (de Belgische Beroepsbond van
Sportjournalisten) bekendmaken wie is verkozen tot "Sportman", "Sportvrouw",
"Belofte", "Ploeg", "Coach" en "Paralympiër" van het Jaar.
Sportman en Sportvrouw van het Jaar: klik hier voor alle genomineerden
Aaron Andries(GRS) is genomineerd als belofte van het jaar!

Youth Challenge Cup Rowing boys & girls 2021
Klik op de afbeelding voor de behaalde punten in elke discipline.

Dit resulteert in onderstaande einduitslag:

BOIC – krijgt nieuwe CEO
Ik ben verheugd om u aan te kondigen dat de Raad
van Bestuur van het BOIC Cédric Van Branteghem
heeft aangeduid als CEO ter opvolging van Philippe
Vander Putten. Cédric zal de rol van CEO opnemen
vanaf 1 maart 2022 na een inwerkperiode vooraf met
Philippe.
Met een klik op nevenstaand logo vindt u het
persbericht dat uitgestuurd werd.
Wij wensen Cédric alvast veel succes.
Met sportieve groeten, Jean-Michel Saive

Nieuwe Headcoach van België
Axel Müller wordt de nieuwe Headcoach van België.
Axel zal zowel voor de Vlaamse Roeiliga als de Ligue
Francophone d'Aviron Headcoach zijn en is
verantwoordelijk voor de begeleiding en finale selectie
van alle Belgische roeiers.
Axel Müller is na een uitgebreide selectieprocedure
gekozen omwille van zijn coach competenties, eerder behaalde resultaten,
ervaring met het opzetten van een centrale werking, werken in complexe
organisaties en zijn heldere manier van communiceren.
Axel is 56 jaar en in bezit van een Spaans en Duits trainer A diploma. Hij is
afgestudeerd in de bewegingswetenschappen. Hij was vanaf 2019 actief als
coach van de Duitse dames boordroeisters, Headcoach van Israël van 2010 –
2015 en van 1997 – 2003 als onder andere Junioren Headcoach bij het Spaanse
roeien waar hij het jeugd multi-sport trainingscentrum in Amposta heeft helpen
opzetten. Tussendoor heeft hij verschillende onderwijs opdrachten voor
Worldrowing ontwikkelingsteams uitgevoerd. Axel is lid van de Jeugdcommissie
van Worldrowing en zal deze functie blijven bekleden.
We halen met Axel iemand in huis met veel ervaring die hoge eisen stelt aan de
roeiers, het coachkader en de stakeholders, maar ook iemand die gestructureerd
naar zijn doelen toewerkt. De visie van Axel is in lijn met de weg die we nu al zijn
ingeslagen, namelijk het inzetten op een centrale werking, werken vanuit
groepen en de focus op de Olympische Spelen in Parijs in 2024. Daarnaast wordt
er ook gewerkt aan de voorbereidingen op Los Angeles 2028 waar het
(top)roeilandschap danig zal veranderen en er zich nieuwe opportuniteiten
aandienen in de switch naar 1500m baanwedstrijden en Beach Sprint Rowing.
Vanaf Januari zal Axel zich in Gent vestigen. In de komende weken werken we
samen met Axel verder om de werking rondom Topsport verder uit te bouwen en
contacten te leggen met de Roeiers en Coaches.

26/12/2021 ESTAFETTE WATERSPORTBAAN GENT - KRSG

Voor de volledige uitslag - klik op parcours of afbeeldingen!
9 deelnemende ploegen, hieronder de beknopte uitslag.
1
Belgian Sharks 14.14.18
2
KRSG M
15.00.69
3
KRCG U19
15.16.06
4
GRS Senior
17.02.14
5
KRSG U19
17.17.18
6
GRS U19
17.20.78
7
GRS U15/A
17.33.89
8
KRSG U15
17.44.81
9
GRS U15/B 19.01.29

Dank voor jullie deelname. We geven je graag rendez-vous op 18/12/2022
voor de 25ste editie.

