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Nieuwsbrief Vlaamse Roeiliga 

Mei 2014 

COMPETITIE 

 

Eveline Peleman en Hannes Obreno knap 5
e
 op het EK in Belgrado        

Eveline Peleman, de 21-jarige Gentse lichtgewicht roeister, maakte 

afgelopen weekend als -23 jarige kennis met de Europese top 

lichtgewicht skiffeuses en bracht het er heel goed van af. Peleman won 

vrijdag haar heat in 7.43.520 waardoor ze zich rechtstreeks plaatste 

voor de halve finales op zaterdag. In die halve finale werd ze tweede in 

7.43.040 waardoor ze zich plaatste voor de A-finale. Ze finishte voor de 

Duitse vice-wereldkampioene Leonie Pless. Haar doelstelling om een 

top 6 plaats te roeien werd bij deze reeds bereikt. In die A-finale werd 

ze knap vijfde in 7.38.900. Griekenland ging naar huis met de gouden 

medaille (7.33.120), Nederland met de zilveren medaille (7.34.950) en Duitsland met de bronzen medaille (7.35.860). 

Eveline verpulverde in deze A-finale voor de derde keer op rij haar persoonlijke besttijd en dit in een finale waarin alle 

zes finalisten ver onder het Europees record (7:46.70 -2013) doken. Ter informatie, de A-finale bij de open categorie 

W1x werd gewonnen door Tsjechië in een tijd van 7.42.740. Voor Eveline Peleman is dit een prestatie waarmee ze 

met veel vertrouwen naar het WK-23 kan, een tornooi waar ze vorig jaar als vierde finishte en waar binnenkort 

hopelijk het erepodium wenkt. 

Ook vice-wereldkampioen -23 Hannes Obreno nam als eerstejaars 

senior deel aan dit Europees Kampioenschap in skiff. Hij eindigde 

laatste in zijn heat, maar deed dit bewust om zijn krachten te sparen 

voor de herkansingen toen hij zag dat het niet mogelijk was om zich 

rechtstreeks te plaatsen. Die herkansing won hij in 7.01.900. In de 

halve finales werd Obreno derde in 7.00.810 waardoor hij zich plaatste 

voor de A-finale. Ook zijn doelstelling, nl. het roeien van een top 8 

plaats werd hiermee bereikt. In die A-finale finishte Hannes als vijfde 

skiffeur in 7.02.610. In de laatste 500m heeft hij de Brit Alan Campbell, 

de bronzen medaillewinnaar op de Olympische Spelen in London en vorig jaar vierde op het WK, nog ingehaald! 

Hannes finishte drie 100
ste

 van een seconde voor Campbell. De Tsjech Ondrej Synek won de gouden medaille 

(6.54.950), de Duitser Marcel Hacker de zilveren medaille (6.56.120) en de Litouwer Griskonis Mindaugas de bronzen 

medaille (7.00.330). Hannes finishte op minder dan acht seconden na winnaar Ondrej Synek (Tsjechië), regerend 

wereldkampioen. Het is duidelijk dat Hannes Obreno zijn plaats bij de absolute topskiffeurs bemachtigd heeft.  

Onze beide Belgen mogen terugblikken op een heel geslaagd Europees Kampioenschap!  
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Europees Kampioenschap junioren Hazewinkel         

 

 

 

 

 

 

 

 

De JM4x met Niels Van Zandweghe, Ruben Claeys, Augustin Wambersie en Ward Lauwers is in de A finale op een 4e 

plaats geëindigd met een tijd van 6.03.33. Ze misten jammer genoeg op 2 seconden de bronzen medaille. Slovenië, 

Roemenië en Italië gingen hen voor en finishten op respectievelijk een 3e (6.01.42), 2e (6.00.54) en 1e plaats 

(6.00.44). België startte op een 6e plaats, maar schoof geleidelijk aan op naar een 5e positie. Tijdens de laatste 500m 

konden ze nog een eindsprint uit de kast halen waardoor ze op een 4e plaats op 14 deelnemers eindigen, een heel 

knappe prestatie! 

Ook Rachel Willaumez heeft in de categorie JW1x een mooie prestatie geleverd. Via de herkansingen kon zij zich 

plaatsen voor de B-finale. Daar eindigde de 16-jarige roeister van UNB op een 9e plaats op 16 deelnemers. Rachel is 

nog 2 jaar junior en heeft bijgevolg nog veel groeimarche in petto! 

De JM2x met Aurélien Goubau en Tom De Borger zijn 4e in de C-finale geëindigd. De JW4x (Marie Noiset, Axelle 

Boels, Ilse Vandenhouweele en Leen Muyshondt) werden 3e in de B-finale waardoor zij jammer genoeg op een 

laatste plaats eindigden. De JW 2x met Yanna De Bock en Olivia Gheysen werden 3e in de C-finale. 

 

Wedau regatta Duisburg            

Het Belgian Rowing Team mag op een geslaagde Wedau regatta in 

Duisburg terugblikken. Ze keren huiswaarts met 5 medailles. Op de 

eerste wedstrijddag veroverde vice-wereldkampioen U23 Hannes 

Obreno de bronzen medaille in 7.38.82. De Duitser Marcel Hacker en 

de Nederlander Roel Braas wonnen respectievelijk het goud en het 

zilver. Bram Dubois nam ook deel in 1x en won de B-finale in 7.53.71. 

Ook Eveline Peleman legde beslag op de bronzen medaille in de 

lichtgewichtcategorie bij de senior dames. Ze finishte in 8.26.53. Lichtgewicht Tim Brys won het goud in de categorie 

U23. Annick De Decker eindigde in de open categorie als vierde.  

Ook de tweede dag was heel succesvol voor de Belgen. Dit keer legde Eveline Peleman beslag op de gouden medaille. 

Ze won haar wedstrijd in 8.01.20. Tim Brys nam dit keer ook deel bij de lichtgewicht senioren A en finishte als vierde 

in 7.27.08. In de open categorie won skiffeur Hannes Obreno de zilveren medaille. Hij moest enkel de meerdere 

erkennen in Roel Braas die 4 seconden voor hem finishte. Bram Dubois werd vierde in 7.28.69. Annick De Decker 

eindigde als vijfde en Maxim Serlez werd tweede in de B finale bij de lichtgewicht senioren A. Hij finishte in 7.30.47. 

 

Internationale meiregatta K.R. Sport Gent           

In het weekend van 10-11 mei vond op de 

Gentse watersportbaan de 95e editie van de 

Ghent May Regatta plaats, een organisatie 

van K.R. Sport Gent. 940 roeiers, waarvan 

635 buitenlanders, namen deel in 1.113 

boten. Jammer genoeg moesten de roeiers in 

barslechte weersomstandigheden het beste 

van zichzelf tonen. In de categorie JM 4x 

werden er 2 nationale combinatie uitgetest. 

De boot met Ruben Claeys – Niels Van 
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Zandweghe – Ward Lauwers – Augustin Wambersie won de wedstrijd in 6.22.43 en eindigde 1e op 20 boten. 

Aurélien Goubau en Tom De Borger namen deel in JM 2x en werden 2e op 40 dubbels in 6.54.48. De Brusselse Rachel 

Willaumez won de categorie JW 1x in 8.08.41. Bram Dubois en Annick De Decker wonnen de skiffraces bij de 

senioren. In de lichte skiff won Gentenaar Tim Brys de race. De categorie W 2x werd gewonnen door Eveline Peleman 

en Marine Lewuillon in 7.31.01. De Oostende heren Maxim Serlez en Arne Dubois namen deel in 2- en wonnen de 

wedstrijd. Ook bij de junioren won Oostende in 2- met Fons Artois en Thijs Nieuwenhuyse in de boot. Ook bij de 

meisjes werden een aantal nationale combinaties uitgetest. Olivia Gheysen en Yanna De Bock wonnen in JW 2x van 

34 andere dubbels. De JW 4x met Axelle Boels – Leen Muyshondt – Marie Noiset – Ilse Vandenhouweele won van 14 

andere dubbels. De JM 8+ werd gewonnen door thuisploeg KR Sport Gent.  

 

Tussentijdse stand Bekers van België          

Via deze link kan je de tussentijdse stand van de Bekers van België terugvinden:  

http://www.vlaamse-roeiliga.be/node/1961  

 

KALENDER JUNI  

 

01/06/2014 Boucle de Liège (UNL)  

07/06/2014 Jeugdtriathlon BTR 

07-08/06/2014 Toertocht Vlaamse Roeiliga  

22/06/2014 Jeugdtriathlon TRT  

20-22/06/2014 World Cup II Aiguebelette  

21/06/2014 Toertocht De Haan – Duinkerke – De Haan (C-row)  

28/06/2014 Handicap International de Visé (RCNV)  

28/06/2014 Doortocht van Gent (GRS)  

28-29/06/2014 Koninklijke Holland Beker  

 

RECREATIE 

 

Toertocht Vlaamse Roeiliga           

De toertocht van de Vlaamse Roeiliga komt met rasse schreden dichterbij. Het is belangrijk dat volgende 

aandachtspunten in rekening worden gebracht:  

• Het startuur op zaterdag is verschoven van 9u30 naar 9u! De startplaats is nog steeds op de Grote Markt van 

Ieper. 

• Let er goed op dat elke roeiboot volgende items mee heeft: een reddingsvest voor elke roeier, een pikhaak, een 

touw van minimum 10 m en eventueel 2 peddels. 

• Elke deelnemer zal eerstdaags een gedetailleerd programma ontvangen.  

We hopen samen met jullie op een prachtig weekend en we zien elkaar in Ieper! 

 

OPLEIDINGEN EN BIJSCHOLINGEN  

 

21 juni: Dag van de Sportclubbestuurder in West-Vlaanderen. Schrijf je snel in!     

Op zaterdag 21 juni 2014 organiseert het Dynamo Project de vijfde editie van de Dag van de Sportclubbestuurder in 

West-Vlaanderen, in samenwerking met de Dienst Sport van de provincie West-Vlaanderen. Ook zin om ervaringen uit 

te wisselen, kennis op te doen en collega-bestuurders te ontmoeten? Schrijf je dan snel in via de 

www.dynamoproject.be! 
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PROMOTIE VAN DE ROEISPORT 

 

Dé Watersportdag 2014, een weekend lang feest op het water…       

Geen files richting kust, maar wel aanschuiven op het ponton bij onze 

9 deelnemende roeiclubs. Nog niet alle cijfers van onze deelnemende 

roeiclubs zijn reeds binnen, maar het lijkt er sterk op dat de tiende 

editie, de feestelijke editie van Dé Watersportdag, toch enkele records 

heeft gebroken. 

Ten eerste, het record in aantal uren zon tijdens Dé Watersportdag. 

De weergoden waren deze feesteditie gunstig gezind. Na vele jaren 

van minder gunstige weersomstandigheden, was het dit weekend 

perfect om nieuwe geïnteresseerden aan het watersporten te krijgen. 

Een zachte bries maar niet te fel, een aangename zon, en het water ‘a 

point’, perfect voor de beginneling. Ideaal om niet-roeiers warm te 

maken voor de wondere wereld van de roeisport. 

Daarnaast ziet het er naar uit dat de opkomst in de meeste clubs 

hoger lag dan de voorbije jaren. Meer dan 120 gratis initiaties werden 

er dat weekend gegeven in 10 roeiclubs (ARV – BTR – C-row – GRS – 

KRNSO – KRSG – The OAR – RARC-KAWV en TRT). De organisatoren, 

vrijwilligers en enthousiaste gebrevetteerde monitoren stonden dit 

weekend klaar. Zij hebben de deelnemers bijgestaan met raad en met 

hun ervaring om hen te laten proeven van het roeien in hun club…en 

dat werd duidelijk gesmaakt. Bij deze een oprecht woordje van dank 

aan alle medewerkers van Dé Watersportdag – DANK U WEL! 

 

Gent Zwemt             

Op zaterdag 12 juli is de Vlaamse Roeiliga partner van FROS in de organisatie van Gent 

Zwemt. Enkel die dag is het mogelijk om in de Gentse Watersportbaan te zwemmen. 

Naast de 1 en 2 km zwemnummers is er ook een duatlon waar er gezwommen en 

gelopen wordt in en rond de watersportbaan met 1 of 2 atleten. Daarnaast organiseert 

de Vlaamse Roeiliga een demonstratiewedstrijd met 8+ boten, ergometers aan de start, 

en initiaties roeien in de kop van de Watersportbaan.  

 

 

CLUBNIEUWS 

 

Reportage SPORT 40 over het Belgische roeien          

Naar aanleiding van de 37ste Voorjaarsregatta van de Gentse Roei- en Sportvereniging gingen Gilles De Brock en 

Kenneth De Vlieger op visite bij Dieter Landuyt van SPORT 40 om te praten over de Voorjaarsregatta van de GRS, het 

Belgische roeien op internationaal niveau, de Little Rebels en nog zo veel meer. Bekijk de reportage op 

https://www.youtube.com/watch?v=dtFRSHtCjc8  

 

Nieuw bestuur RARC-KAWV           

Paula Cas (Penningmeester) - paula@antwerp-rowing.be – 0484/29 57 67 

Sander Janssens (Secretaris) - sander@antwerp-rowing.be – 0499/36 25 96 

Ward Bryssinckx (Voorzitter) - ward@antwerp-rowing.be – 0494/41 57 48 

Het algemeen e-mail adres blijft info@antwerp-rowing.be 

RARC-KAWV organiseert de toertocht ‘7 Bruggentocht’ tussen Viersel en Duffel op 21 juli 2014.  
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Materiaal Vlaamse Roeiliga            

Vanaf heden blijft het materiaal van de Vlaamse Roeiliga dat ter beschikking staat van de kamprechters (megafoons, 

chronometers en boegnummers) op het kantoor van Vlaamse Roeiliga. De organisatoren van de regatta’s moeten het 

materiaal komen ophalen en terugbrengen voor en na de desbetreffende wedstrijd.  

 

ALLERLEI 

 

Een logo met swung voor Najing 2014          

Op 19 mei, met nog 185 dagen te gaan tot de openingsceremonie, heeft Nanjing het logo 

bekendgemaakt van de tweede Olympische Jeugdzomerspelen in 2014. Het logo ziet er bijzonder 

kleurrijk en energiek uit, een soort ‘hommage' aan de jongeren van vandaag. Het ontwerp verwijst 

naar de beroemde Poort van Nanjing en gedenkt daarmee de rijke geschiedenis van de stad. De 

letter ‘n’ stelt namelijk een open deur voor, waarmee het logo een boodschap van verwelkoming 

uitdraagt. Zo wil Nanjing alle toekomstige atleten, toeschouwers en het publiek wereldwijd 

uitnodigen om samen te komen en te delen in het enthousiasme voor deze editie van 2014. Meer over de tweede 

Jeugd Olympische Spelen op: http://www.olympic.org/content/yog/yog-news-face/yognewscontainer/rockin-nanjing-

2014-youth-olympic-games-emblem-unveiled 

 

Eetstoornissen en topsport            

Onlangs werden de resultaten en de daaraan gekoppelde conclusies en beleidsaanbevelingen inzake “Eetstoornissen 

en topsport?” gepresenteerd. Vermits het in dit project uiterst belangrijk is dat deze informatie bij alle trainers, 

omkadering, sporters, ouders, partners en/of vrienden geraakt, vragen we u vriendelijk bijgevoegd persbericht of 

artikel en de link naar de website www.eetproblemenindesport.be een vaste plaats te geven binnen jullie website. 

Daarnaast zou het goed zijn om deze informatie ook in jullie volgende editie van jullie magazine op te nemen. Op die 

manier maken we signalen meer bekend, waardoor sneller actie ondernomen kan worden! 

 

WIST JE DAT… 

 

… er afgelopen weekend 120 vrijwilligers aan de slag waren op het Europees Kampioenschap voor junioren. Hartelijk 

dank aan elke helpende hand!  

 

… Bloso een website ontwikkelde om het feit dat sportclubs ‘goed bezig zijn’ in de kijker te plaatsen? Dankzij 

motiverende mensen, een goede begeleiding en een sterke infrastructuur floreren onze clubs meer dan ooit. Neem 

snel een kijkje op www.sportclubszijngoedbezig.be  


