Welkom op de Coupe de la Jeunesse 2015.
De competitie in 2015 heeft plaats van 31 juli tot 2 augustus in SZEGED (Hongarije). Met een klik op het CDJ-logo links krijgt
men de finale-uitslagen, met een klik op de afbeelding van Szeged rechts,de volledige uitslagen. De organisatie voor de
editie 2017 werd toegewezen aan België.

Belgische selectie:
JM 1x Tom De Borger. JM 2x Marlon Colpaert – Calvin Govaert
JM 8+ Cedric Defraigne – Brent De Bleser – Matthias Rabaey – Sander De Witte – Gaston Mercier – Bert Verkest –
Stijn Sterck – Cedric Burggraeve (stuurman Lysander Neus) / Reserve: JM 1x Liam Beerlandt
JW 2x Chloé Zulke – Ilse Vandenhouweele. JW 2- Leen Muyshondt – Louise Daenekindt
JW 4x Claire Henin – Amber Van Lint – Axelle Boels – Valerie Focqué
JW 8+ Claire Henin – Amber Van Lint – Axelle Boels – Valerie Focqué – Leen Muyshondt – Louise Daenekindt – Chloé
Zulke – Ilse Vandenhouweele (stuurman Lysander Neus)

Openingswoord voorzitter
Geachte roeivrienden,
De Hongaarse roeibond is vereerd om gastland te zijn voor de Coupe de la Jeunesse in 2015 in Hongarije. Namens de
federatie nodig ik uw junior teams van ganser harte uit op de regatta die zal plaatsvinden in Szeged van 31 juli tot 2
augustus. Szeged is een van de meest interessante en boeiende steden van Hongarije. Een verblijf in deze prachtige stad
geeft je de kans om zijn rijke geschiedenis en lokale tradities te verkennen, en te genieten van de jeugdige sfeer, unieke
gastronomie en cultuur.
Szeged is de stad van de jongeren; de universiteit van Szeged is een van de meest vooraanstaande universiteiten van
Hongarije. Szeged is een van de zonnigste locaties van Hongarije, genaamd “Stad van de Zonneschijn”. Ze is gelegen aan
de oevers van de rivier Tisza, op ongeveer 170 km ten zuiden van de hoofdstad Boedapest. De beroemdste attractie van
Szeged is het Openlucht Zomer Theaterfestival, het evenement duurt 2 maanden en zal tevens gaande zijn gedurende de
regatta-periode. Geweldige tijd, geweldige stad en geweldige locatie. Ons doel is om van de Coupe de la Jeunesse een
vriendelijke, ontspannen regatta te maken, een echte belevenis voor alle jonge roeiers en een onvergetelijke ervaring voor
toekomstige kampioenen. Ons organiserend comité wil graag een omgeving creëren die alle jonge talenten een kans biedt
om succesvol te zijn in de regatta, en vriendschappen te maken voor het leven.
Ik kijk er naar uit om jullie te verwelkomen in Hongarije in 2015.
Tamas Regenyi
Voorzitter van de Hongaarse Roeifederatie

De stad Szeged
Gelegen in Centraal-Europa, is Szeged de derde grootste stad van Hongarije. Het ligt ongeveer 171 km ten zuiden van
Boedapest aan de snelweg M5. Het is het laagst gelegen stad in het land en is gekend als de “Stad van de zonneschijn”,
omdat ze het hoogste aantal zonnige dagen van het jaar telt. De meest Hongaarse rivier, de Tisza, is 350m breed ter hoogte
van de stad.
Szeged staat bekend als de thuisbasis van de paprika, een specerij gemaakt van gedroogde, gemalen paprika vruchten.
Paprika is in de tweede helft van de 16e eeuw aangekomen in Hongarije als sierplant. Szeged is ook beroemd om hun
Szekelygulyas, een goulash gemaakt met varkensvlees, zuurkool en zure room. Eveneens beroemd is hun Halászlé, vissoep
bereid met karper en meerval. Roosevelt Téri Halászcsárda ligt dicht bij het centrum, recht tegenover het Museum Móra
Ferenc bij het bruggenhoofd “Old Bridge”; Öreg Kőrössy Halászcsárda en Kiskőrössy Halászcsárda liggen in het
noordoostelijk deel van Szeged, aan de oevers van de rivier Tisza. Dit is een uitstekende keuze in de warmere maanden
omdat je van je maaltijd kan genieten aan de rivier en muzikanten zullen vaak Hongaarse volksmuziek of zigeunermuziek
spelen voor de gasten. Fehértói Halászcsárdaligt buiten de stad naast de snelweg E5 richting Boedapest. U kan een taxi
vragen om u daar brengen en u ook terug te halen. Dit restaurant kweekt hun eigen vis en staat bekend voor hun uitstekende
vissoep.
In 1962 werd Szeged de provinciale zetel van Csongrád. Er werden geheel nieuwe wijken gebouwd, en veel nabijgelegen
dorpen (vb. Tápé, Szőreg) werden bij de stad gevoegd in 1973 (wat de tendens was tijdens het Communisme). Vandaag is
Szeged een belangrijke universiteitsstad en een populaire toeristische trekpleister.
Net als andere Hongaarse steden heeft Szeged ook thermische baden. De tweed bekendste zijn: Anna fürdő werd onlangs
gerenoveerd en biedt een geweldige ervaring, gelegen in het centrum van de stad. Thermálfürdő is een ouder, overdekt
thermisch bad gelegen aan het zwembad aan de Újszeged-kant van de stad.
Gőry Pince & Terasz is de plek met een enorm aanbod eten en zelfs grotere porties. Velen bestellen gewoon halve porties.
Het eten is uitstekend.
Hongarije heeft heel goed zelfgemaakt gebak en koekjes. Szeged heeft enkele bakkerijen in de stad met een uitstekend
aanbod. Bestellen is heel eenvoudig, aangezien het meeste gebak zichtbaar is in een glazen toonbank. Ze zijn gewoonlijk
vers gebakken. Gewoon aanwijzen wat oogstrelend lekker lijkt en dan genieten. De meest populaire banketbakkers zijn:
Hatos Rétes - gelegen aan het Klauzál plein, bekend om strudel; Palánk - ijssalon; Z. Nagy Cukrászda - een van de beste
banketbakkers van de stad, waar de lokale bevolking gaat, gelegen aan de József Attila straat 24, en A Capella - gelegen
aan het Klauzál plein.
Coffeeshops zijn zeer populair geworden onder studenten. Er zijn er nogal wat in de stad, waar het jongere publiek graag
komt om te studeren of om bij te kletsen.
Szeged is een universiteitsstad en heeft een zeer actief nachtleven gedurende het schooljaar. Gin Tonic, JATE Klub, SingSing.

Provisoir Programma

Vrijdag, 31 juli 2015
08.00 - 16.30: roeibaan open voor training
17.00: start JW8+
17.30: opening ceremonie
Zaterdag, 1 augustus 2015
09.00 - 16.45: heats en finales
20.00: nations dinner
Zondag, 2 augustus 2015
09.00 - 14.15: heats en finales
14.30: afsluit ceremonie, vertrek van de teams







Gwenda Stevens woonde in Szeged de wintermeeting bij van de Coupe de la Jeunesse:
er werd een optie genomen voor het Art Hotel zie website www.arthotelszeged.hu
Transport vormt nog een probleem welke dient bekeken te worden, dit wordt niet voorzien door de organisatie. Als
délégués hebben wij wel gevraagd of zij wel eens kunnen contact opnemen met firma’s om ons hierbij te helpen
(transport van en naar het vliegveld en ter plaatse, hotel naar roeibaan en terug)
Arbiters en de délégués zouden in het Hotel Forras verblijven. Nederland en België hebben al beslist om in het hotel
van de roeiers te verblijven als délégués.
Twee arbiters kunnen aangeduid worden voor België, eten en transport ter plaatse zijn op kosten van organisatie, hotel
is op kosten van de arbiters.
NIEUW - Vrijdag zullen er practical starts plaats vinden aangezien er gestart zal worden met een vast startsysteem
in het water.

Art Hotel

(bron = nl.wikipedia.org)

