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Uiteraard doen ook de knappe

prestaties van onze nationale

roeiers daar veel aan. Tibo Vyvey

(KRB) haalde met Marlon Col-

paert (KRNSO) goud op het EK

U23. Op het EK senioren in Poz-

nan roeide Tibo dan weer knap de

A-finale, waar het Olympisch duo

Niels Van Zandweghe (BTR) en

Gentenaar Tim Brys goed was

voor brons. In een zware dubbelt-

wee was er de achtste plaats voor

het Brugs-Gentse duo Pierre De

Loof en Ruben Claeys. “Op

Vlaams niveau ervaren wij dat de

sfeer binnen de hele entourage

van het roeien uitstekend is. Dat

levert goede en zelfs betere pres-

taties”, vindt Hubert De Witte, zo-

wel voorzitter van de KR Brugge

als de Vlaamse Roeiliga. Binnen

de VRL zoekt men, en in de pro-

cedure die nu loopt, naar een op-

volger voor Dominique Basset als

technisch directeur. Ondertussen

staan met de Gentenaars Jan

Boone en Jan Bourgois twee prof-

fen aan het hoofd van de Belgian

Sharks. Zij volgen tevens de fysio-

logie van de nationale roeiers

goed op. “Zij weten precies wat

de roeiers aankunnen, op welke

punten zij kunnen verbeteren,

wie de beste roeiers zijn en wie de

meeste mogelijkheden heeft om

zich verder te ontwikkelen.”

MOTIVATIE AANGESCHERPT

Tibo Vyvey bewijst zijn klasse en

na de mindere resultaten in 2018

is er de comeback van het duo De

Loof-Claeys. “Precies door de

nieuwe aanpak, met andere men-

sen is de motivatie anders. Voor

hen was dit wel belangrijk. Die

motivatie wordt nu nog aange-

scherpt met hun prestatie op het

EK. Ze moeten nog de officiële

kwalificatiewedstrijd doen, maar

de kans dat zij naar de Spelen

gaan is reëel. De roeiers die voor

hen geklasseerd staan, hebben al

hun ticket op zak. Pierre en Ru-

ben zijn momenteel de eerste

kandidaten.”

In mei is er in Luzern nog een

olympisch kwalificatietornooi.

Daar moet het gebeuren. “Er

werd op een bepaald moment

uitgekeken om naar een dubbel te

gaan, met Tristan Vandenbus-

sche. We hebben algemeen het

gevoel dat hij nog wat te jong is.

Iemand van 17 jaar zet je best niet

te zwaar onder druk.”

Men gaat er ook vanuit dat een

roeier zijn motivatie groter is als

hij niet alleen traint. “Op lange

termijn leeft wel het idee om naar

een grotere boot toe te werken,

zoals in een vier. Niet noodzake-

lijk voor Tokio, maar eventueel

voor Parijs.”

Bij KRB kon men dit jaar net voor

het ingaan van de lockdown met

de Brugge Boat Race alsnog een

internationaal roei-evenement

organiseren. “Met Covid weten

we nu nog niet of we voor de edi-

tie in maart internationaal of en-

kel nationaal zullen gaan. We blij-

ven deze organisatie in het bui-

tenland promoten, want als de

Covid-situatie het toelaat, willen

we dit onder veilige omstandighe-

den organiseren. Ook al wordt het

misschien een kleinere editie. We

willen geen breuk in de organisa-

tie. Bij een afgelasting komt het

misschien niet meer terug en dat

willen wij absoluut vermijden,

tenzij het niet anders kan”, aldus

de voorzitter. 

De KRB hoopt naast de bestaande

bootloodsen zeer binnenkort te

kunnen starten met de bouw van

een nieuwe grotere en hogere

loods. De Brugse roeivereniging

wil zich verder ook engageren

voor het invoeren van coastal ro-

wing en beachsprint, want dit

vervangt hoogstwaarschijnlijk het

lichtgewicht roeien tijdens de

Olympische Spelen vanaf 2024. 

HUBERT DE WITTE, VOORZITTER KR BRUGGE EN VLAAMSE ROEILIGA, OVER VOORBIJE ROEISEIZOEN 

“Andere mensen, nieuwe aanpak”
_________

“Iemand van
17 jaar zet je
best niet te veel
onder druk”
_________

Hubert De Witte: “De kans dat Pierre De Loof en Ruben Claeys naar de Spelen
kunnen is reëel.” (foto ACR)

BRUGGE Vanuit het beleidsplan van de Vlaamse

Roeiliga wordt gestreefd om in vier jaar het ledenaan-

tal binnen de roeiclubs gevoelig te doen stijgen, het

liefst met tien procent. “Het roeien zit in de lift, om-

wille van Covid-19 groeit de interesse in een buiten-

sport.” 

DOOR ALAIN CREYTENS

Rope Skipping is een spectaculai-

re vorm van acrobatisch touw-

springen waarbij een grote hoe-

veelheid coördinatie, lenigheid,

kracht, snelheid, ritmegevoel en

acrobatie vereist is. Sinds 2017 is

de sport een onderdeel van de

Gymfed. De club bestaat sedert

2011 en begon sinds de opstart

van dit sportjaar onmiddellijk

met doorgedreven coronamaatre-

gelen, die zelfs verder gingen dan

die van de federatie en Stad Brug-

ge. Bij het binnenkomen van de

zaal in Sport Vlaanderen in Asse-

broek werd van iedereen de tem-

peratuur gemeten met een voor-

hoofdthermometer. De handen

werden ontsmet en de aanwezig-

heidslijst aangevuld. “Ieder lid

kreeg begin dit sportjaar, bij in-

schrijving, een sportzak om hun

materiaal in te steken. Zo werden

geen extra zaken in de zaal ge-

bracht. Daarna gingen de sporters

naar hun toegewezen vaste

plaats”, legt Sven De Vlam uit die

destijds met de club begon.

IN RASTER OPGEDEELD

De zaal werd opgedeeld in een

raster. Elke sporter kreeg een

ruimte van twee meter op twee en

iedereen bleef met voldoende af-

stand van elkaar. Ook hun sport-

zakje kreeg een vaste plaats, zodat

een bank om gerief op te leggen

of kleedkamer niet nodig was.

“De coaches konden veel efficiën-

ter en kwalitatiever les geven,

maar door de nieuwe maatrege-

len zijn we nu genoodzaakt om

online lessen te geven. Via een

sluitend systeem zal iedereen les

krijgen tot in de huiskamer.” 

Rope Skipping Brugge hield dit

achter de hand indien de over-

heid een beslissing zou nemen

om de sportclubs te sluiten. “Met

ons initiatief blijven we de spor-

ters in beweging houden en

draagt de club ook bij om co-

vid-19 te helpen beperken. De

club wil op vrijdag 27 november

een wedstrijd voor de leden orga-

niseren. Volledig coronaproof,

tien wedstrijdvelden, tien juryle-

den, waarbij de sporters zullen

strijden voor een medaille. Niet

tegen elkaar, maar tegen zichzelf

waar ze hun eigen record moeten

verbreken. Daarnaast mikken de

coaches nu meer, zelfs op creatie-

ve wijze, op krachttrainingen en

Single Rope technieken. En als

provinciaal kampioen bij de da-

mes +19 en 21ste in de Belgische

ranking mogen we trots zijn dat

we Luna De Vlam in onze co-

acheswerking hebben.” (ACR)

“Een eigen sportzakje en een eigen ruimte”

Bij Rope Skipping Brugge nemen ze alle mogelijke maatregelen om het coronavirus buiten te houden. (gf)

Rope Skipping Brugge gaat coronaproof te werk en wil eigen wedstrijd organiseren

BRUGGE Rope Skipping

Brugge hoopt op vrijdag

27 november een club-

kampioenschap te orga-

niseren. Sowieso zullen

de coaches nu online

voor enkele weken alle

skippers blijven voorbe-

reiden op die recreacup.

Indien er een verlenging

komt op de semi-lock-

down heeft de club al

een alternatief voor die

wedstrijd.




