
 
Zaterdag openden de organisatoren van de Koninklijke Roeivereniging Brugge (KRB) 
met een spectaculaire race in achtriemen. Vijf kilometer tegen de tijd, tussen de brug 
van Nieuweghe en het clubhuis aan het Waggelwater. Er namen 39 boten deel. 
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In tegenstelling tot de vorige editie konden de Belgische teams hun buitenlandse 
tegenstanders wel de baas. Bij de mannen maakten de nationale kampioenen van de 
Gentse Roei- en Sportvereniging, in een mix met leden van UN Brussel, hun favorietenrol 
waar. Met een zege en een voorsprong van iets meer dan zes seconden wonnen zij voor 
het achttal van KR Brugge, met onder andere Pierre De Loof. City of Bristol uit Groot-
Britannië werd derde.  

Bij de vrouwen gaven de Belgische kampioenen van KR Sport Gent met een voorsprong 
van 45 seconden het nakijken aan de Duitse roeisters van Heidelberger Ruderclub. Bij de 
junioren was de achtriem van KR Sport Gent sneller dan KR Brugge. De dames van KRNS 
Oostende haalden het voor een mix van de Brugse Trimm- en Roeiclub en SRUN uit Luik. 

PXL uit Brussel won de strijd bij de studenten. Veel aandacht ging er ook naar de 
masters, waar er in een handicap tegen de tijd werd geroeid. City of Bristol was de 
snelste acht, voor KRNS Oostende. Het plaatselijke KR Brugge moest genoegen nemen 
met een vierde plaats. 



Voor het eerst wordt er in Brugge een elektronische tijdsopname gebruikt. Zondag is het 
de beurt aan de andere boottypes, van de ranke skiff tot verschillende vieren, met een 
internationaal deelnemersveld. Hier zijn jong Belgisch en Brugs talent, gevestigde 
waarden, veteranen met reputatie en recreatieve roeiers aanwezig. Aandacht zal er 
vooral zijn naar de race om 13.30 uur. In dubbeltwee roeit Niels Van Zandweghe (Brugse 
Trimm- en Roeiclub) in lichtgewicht met zijn Gentse kompaan Tim Brys tegen het duo 
Pierre De Loof (KRB) en Ruben Claeys (KRS Gent). (ACR) 

 

http://kw.knack.be/west-vlaanderen/sport/andere-sporten/honderden-roeiers-op-24ste-brugge-

boat-race/article-normal-304619.html 
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