
 

 

Vier Belgische topatleten mochten zondag tijdens de tweede wedstrijddag van de Brugge 
Boat Race, in een organisatie van de Koninklijke Roevereniging Brugge (KRB), hun 
internationaal roeiseizoen openen. Niels Van Zandweghe (Brugse Trimm- en Roeiclub) 
en Tim Brys (KR Club Gent), vorig jaar in dubbeltwee lichtgewicht knap vierde op het WK, 
en de zware dubbeltwee Pierre De Loof (KRB) en Ruben Claeys (KR Sport Gent), vijfde op 
het WK U21 in 2017, sloten hun vijf kilometer lange race respectievelijk op de eerste en 
tweede plaats af, in 18:28'72 en 18:38'19". Deze tijden waren zelfs scherper dan de 
winnende vierriemen, die normaliter veel snellere boottypes zijn. "We hadden in Varese 
een goede stage achter de rug. Veel kilometers kunnen roeien, op een mooi meer om te 
kunnen werken. We waren daar met een collectieve groep en iedereen stuwde een 
beetje elkaar", weet Frans Claes als coach van Niels Van Zandweghe en Tim Brys. "Ik 
denk dat we hier daar al wat de vruchten van plukken. Maar ook omdat we het 
voorgeschreven trainingsschema volgen. Donderdagmorgen hebben we zelfs bij 
temperaturen onder nul geroeid." 



Niels had in het verleden bij deze lange wedstrijden wat last aan de arm, dat lijkt nu te 
zijn gestabiliseerd dankzij de nodige oefeningen en inspanningen. "Deze wedstrijd was 
als een soort trainingsmoment gepland. Maar niemand wordt als roeier graag ingelopen. 
Binnen een veertien dagen volgt een test met het nationale collectief, met twee 
kilometer op de ergometer en de dag nadien zes kilometer lange afstand. Daarna wordt 
er in principe beslist wie in welke boten mag verder doen. Zonder blessures kunnen Niels 
en Tim een behoorlijk seizoen maken. Na de World Cup, met een vernieuwd 
deelnemersveld, zullen we zien waar we ergens horen", aldus Claes. 

In Brugge was Marlon Colpaert (KRNS Oostende) in skiff sneller dan Bert Verkest (KRB). 
Ilse Vandenhouweele en Luca Colpaert en Maxim Serlez en Liam Beerlandt (KRNSO) 
wonnen in twee zonder, zowel bij de heren als de dames. KRB deed hetzelfde in dubbel 
vier bij de junioren.  
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