
Europees kampioen Tibo Vyvey gehuldigd in zijn Brugse roeivereniging 
Redactie KW 
Tibo Vyvey (Koninklijke Roeivereniging Brugge) werd onlangs samen met Marlon Colpaert (KRNS Oostende) 
Europees kampioen in lichte dubbel en mocht zijn banner onthullen. 

 
Tibo Vyvey en zijn coach Piet Graus bij de banner die door de roeier werd onthuld. © ACR 
  



De spandoek met foto's van de Europees kampioenen kreeg een plaats aan de gevel van het historische clubhuis van de 
KRB langs het kanaal Brugge-Oostende nabij het Waggelwaterbos in Sint-Andries. Tibo Vyvey wordt getraind door Piet 
Graus van de KRB en was net terug van een stage in Hazewinkel waar hij zich in skiff verder kon voorbereiden op het EK 
voor senioren in Poznan (Polen) van komend weekend. 
 
Ook zijn clubgenoot Pierre De Loof neemt in een zware dubbel twee met Gentenaar Ruben Claeys aan dat EK deel. 
 
Vyvey, een 19-jarige roeier uit Sint-Andries, werd vorige maand in een lichte dubbeltwee samen met Marlon Colpaert (21) uit 
Oudenburg onder leiding van Jeroen Neus, de stiefvader van Marlon, Europees kampioen bij de beloften U23 in het Duitse 
Duisburg. 
 
 
Hubert De Witte, voorzitter van de KRB en de Vlaamse Roeiliga is bijzonder trots op hun prestatie. "Binnen het bestuur in 
Brugge hebben we beslist om de knappe prestaties van onze roeiers in de verf te zetten. Tibo, die samen met Marlon 
Europees kampioen werd, krijgt dan meer dan terecht extra aandacht. Omdat zij die eer verdienen en een beetje een 
rolmodel zijn voor de andere roeiers." 
 
In dit coronajaar is er overigens zeer veel interesse voor het roeien. "Dat is algemeen en niet alleen voor onze sport", vindt 
de voorzitter. "Tijdens onze voorbije zomer- en of jeugdkampen hadden we in vergelijking met de voorgaande jaren zeer 
veel nieuwe roeiers. Dit komt niet alleen door de coronapandemie en de jongeren die voor buitensporten kiezen, maar 
tevens omdat we terug een toproeier hebben die aandacht krijgt en waar jongeren naar opkijken. Dat is goed voor de 
roeisport in het algemeen", aldus de voorzitter. 
 
(ACR)	


