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Het is een Olympisch nummer sinds 1996 en sindsdien staat de lichtgewicht heren dubbeltwee bekend om 
ongelooflijke eindsprints en strakke, krappe marges op de finishlijn. We kijken terug op de laatste Olympiade en 
kijken dan vooruit naar de Olympische Spelen van Tokio in 2021. 
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Samenvatting van de afgelopen vier jaar: 
• Wereldkampioenschappen 2019: IRL, ITA, GER, NOR, ESP, POL 
• Wereldkampioenschappen 2018: IRL, ITA, BEL, NZL, NOR, ESP 
• Wereldkampioenschappen 2017: FRA, ITA, CHN, POL, BEL, GER 

Moet je gezien hebben:  De Europese Kampioenschappen 2020 was een van de weinige grote evenementen van het 
afgelopen jaar en de lichtgewicht heren dubbeltwee was een finale om nooit te vergeten. Italië, Duitsland en België 
kwamen allemaal binnen een seconde van elkaar over de meet in een wedstrijd die laat zien hoe fel de strijd in deze 
bootklasse zal zijn op de Olympische Spelen van Tokio in 2021. Herbeleef de opwinding van deze wedstrijd hier 
opnieuw. 

Spannendste medaillewedstrijd: In deze Olympiade was de finale van de World Rowing Cup III 2019 die met het 
kleinste verschil. De Ieren Fintan McCarthy en Paul O’Donovan, die hun voorsprong op het veld langzaam 
uitbreidden tijdens de eerste 1500m van de wedstrijd, leken klaar voor de overwinning, met  Noorwegen en Duitsland 
op 2 seconden achterstand strijdend om het zilver. Toen de wedstrijd zijn einde naderde, schoot Duitsland naar 
voren en boeg aan boeg met Ierland kruisten ze de meet, waarbij de Duitsers Jonathan Rommelmann en Jason 
Osborne het goud pakten met een verschil van slechts 0.03 seconden. De Noren Kristoffer Brun en Are Strandli 
waren slechts 0.67 seconden verwijderd van de leiders voor het brons. Bekijk de wedstrijd hier. 

Wereldbesttijd: 6:05.36 (RSA). Het Zuid-Afrikaanse duo John Smith en James Thompson roeiden de huidige wereld 
besttijd tijdens de finale van de Wereldkampioenschappen 2014 in Amsterdam. Bekijk de wedstrijd hier. De vorige 
besttijd was 6:10.02 in 2007. De Britten Mark Hunter en Zac Purchase hebben de huidige Olympische besttijd van 
6:10.99 met hun gouden medailleprestatie op de Spelen van 2008 in Peking. 

Prestatie van de Olympiade: Zelfs met hun afwezigheid op de Wereldkampioenschappen in 2017 en opnieuw op de 
Europese Kampioenschappen in 2020, is Ierland steeds de te kloppen ploeg geweest doorheen deze Olympiade. 

Quote van de dag: “Voor mij is het magie.” Stafano Oppo, Italië, goud, Europese Kampioenschappen 2020, Poznan, 
POL 

http://www.eurovisionsports.tv/fisa#A1QQBKLU0K
http://www.eurovisionsports.tv/fisa#AGP1TB3323


Olympisch gekwalificeerd tot op heden: IRL, ITA, GER, NOR, ESP, POL, BEL, ALG (8 van 18 plaatsen) 

De gevolgen van een “extra jaar”:  Het kleinste verschil aan de eindmeet tijdens de finale van de Europese 
Kampioenschappen dit jaar een voorbeeld - althans gedeeltelijk - van wat er in 2020 had kunnen zijn. Niet alle 
gekwalificeerde ploegen namen deel, maar de toppers waren wel in Olympische vorm. De ruimte voor verbetering is 
duidelijk krap. Toch zijn er enkele grote onbekende factoren aangezien Ierland en Noorwegen hier afwezig waren. De 
extra tijd om nog meer kleine verbeteringen te kunnen maken wordt waarschijnlijk zowel een zegen als een vloek. 

Olympische voorspelling: Na hun verrassende zilveren medaille op de Olympische Spelen in Rio 2016, werden de 
Ieren Paul en Gary O’Donovan mediasterren in hun land als de eerste Olympische medaillewinnaars in het roeien. 
Verre van een eendagsvlieg, heeft het kleine land hun dominantie in dit evenement getoond en is een serieuze 
kanshebber voor Olympisch goud in Tokio. Fenomenale en consistente prestaties doorheen de Olympiade, vooral 
van Italië en Duitsland, maken dit een wedstrijd om naar uit te kijken. Met zulke kleine verschillen aan de eindmeet 
en zo veel op het spel, is het voor iedereen een raadsel welk land het Olympisch goud naar huis neemt. 

Leuk weetje: Gedurende de zes verschijningen tot nu toe sinds de eerste introductie van deze bootklasse in het 
Olympische programma van Atlanta 1996, heeft de wereldkampioen van het voorgaande jaar slechts twee keer 
Olympisch goud gewonnen. Zwitserland deed het in Atlanta 1996 en Frankrijk in Rio 2016. 


