
Het blad voor alle roeiers

TEST

Coastal vieren

DECEMBER  2018 No 29 
LOSSE NUMMERS € 5,95

IN MEMORIAM

Rob van Mesdag

WETENSCHAP

Vermogensmeting ROEIEN IN

BELGIË



Koen van den Haute 
en Frank Pottie.



13ROEI   29  DECEMBER 2018   

TEKST EN FOTO'S KOOS TERMORSHUIZEN

Groot in België
Vraag willekeurige Bruggelingen naar de roeivereniging van de stad, en 
ze kijken je glazig aan. Maar vraag je in deze Vlaamse stad naar  
'de Sport Nautique', dan verwijzen ze je direct naar het clubgebouw aan 
de kade van het kanaal van Gent naar Oostende. "Dat is een overblijfsel 
van het verleden, toen roeien nog een elitaire sport was", vertelt 
Koen Van den Haute (49), bestuurslid van de Koninklijke Roeivereniging 
Brugge, kortweg KRB. 

  Het is op deze zonnige herfstochtend 
een drukte van belang. Groepjes jeugd 
rennen langs het clubhuis, ze doen mee 
aan de jaarlijkse duathlon, een combinatie 
van rennen en roeien. Tegelijk zijn er 
roeiexamens voor de beginners, die zijn 
tweemaal per jaar. 

150 jaar

KRB viert komend jaar haar 150-jarig 
bestaan. De vereniging is opgericht op 26 
juli 1869, toen tijdens de gemeentefeesten 
ook een roeiwedstrijd georganiseerd werd. 
Het clubhuis van KRB is een beschermd 
monument. Het dateert van 1907 en is 
ontworpen door de Brugse architect 
Etienne Timmery. Het is gebouwd in de 
'chaletstijl', een romantische stijl geïnspi-
reerd op het houten Zwitserse chalet 
waarvan in de omgeving van KRB meer 
voorbeelden te vinden zijn, aldus Van den 
Haute.
In de voor iedereen toegankelijke Bar 
Sport Nautique op de eerste verdieping 
hangen de roeibladen van ongeveer alle 
Belgische roeiclubs, de oudste helemaal 
rechts. KRB hangt op de vierde plek. De 

club op plek drie, Royal Sport Nautique de 
Bruxelles, is van 1865, vier jaar ouder dan 
KRB. Bij die club heeft Frank Pottie (58) 
dertig jaar geleden leren roeien. Samen 
met Van den Haute is Pottie momenteel 
de drijvende kracht achter de Brugge Boat 
Race, de jaarlijkse tweedaagse voorjaars-
wedstrijd over vijf kilometer, die sinds een 
paar jaar vermeld wordt op de FISA 
wedstrijdkalender.

Olympische dromen

KRB is met 230 actieve leden een van de 
grootste roeiverenigingen van België. 
Zestig roeiers zijn tussen de tien en 
achttien jaar, een relatief grote jeugdsectie 
die veel begeleiding nodig heeft. Jeugd-
coach Wim Catry coacht onder meer de 
achttienjarige Tibo Vivey, die op de Coupe 
de la Jeunesse dit jaar in de dubbeltwee de 
overwinning behaald heeft. Tibo traint zes 
keer per week op het kanaal, gewoonlijk 
tien kilometer heen en tien terug. Tokyo 
komt te vroeg, maar hij glundert bij de 
gedachte aan Parijs 2024. Tokyo is wel in 
beeld voor een andere topper van de 
vereniging, Pierre Deloof, dit jaar 

Koninklijke Roeivereniging Brugge
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veertiende op de wereldkampioenschap-
pen in de mannen skiff. Het kanaal Gent 
- Brugge - Oostende is weliswaar niet zo 
recht als de roeibaan van Hazewinkel, 
maar scherpe bochten zijn er niet, wel een 
goed jaagpad, ideaal voor de coaches. 
Minder ideaal zijn de gedeeltelijk 
betonnen oevers, met de beroeps- en 
pleziervaart op het kanaal kunnen de 
golven er aardig blijven staan.

Veel boten

KRB is naar Nederlandse begrippen geen 
grote vereniging - maar wie het botenhuis 
binnenloopt krijgt een heel andere indruk. 
Vijf achten, een gele zee aan kleinere 
boten, en nog enkele houten boten, die 
volgens Pottie heerlijk varen. In de 
hanenbalken hangen twee in onbruik 
geraakt houten boten van de botenbou-
wers George Sims en Stämpfli. Voor de 
beginners liggen brede skiffs van het 
Franse merk Virus klaar. Van den Haute: 
"We proberen ieder jaar een paar nieuwe 
boten te kopen, en komend jaar gaan we 
de botenloods uitbreiden. De barinkom-
sten en de verhuur van het clubhuis voor 
allerlei feestjes, zijn een welkome bron 
van neveninkomsten voor de club."
Aan boten geen gebrek, aan leden ook 
niet. De vereniging groeit. Toen Van den 
Haute twaalf jaar geleden begon bij KRB, 
had de vereniging nog maar honderd 
leden. Nu is er een groei van twintig leden 
per jaar, dat is ongeveer de maximale 
opvangcapaciteit. Er is een wachtlijst voor 
volwassenen. 

Bier en chocola

Feestjaar 2019 begint met de lancering 
van het KRB-bier, en iets later met 
KRB-chocolade. Hoe Belgisch wilt u het 
hebben? Op 26 juli is er een ontvangst op 

het stadhuis, en op 31 augustus de 
duathlon, een bedrijvenregatta en een 
roeiwedstrijd met toppers, afgesloten met 
een feest. Maar ook de vijfentwintigste 
Brugge Boat Race in maart moet een 
feestelijk tintje krijgen, vinden Van den 

Haute en Pottie. Ze zien het liefst veel en 
sterke Nederlanders op de jubileumeditie 
van hun wedstrijd. In hun wildste dromen 
zien ze de Holland Acht varen op het 
kanaal Gent-Brugge-Oostende. De 
mannen zijn van harte welkom.  

Brugge Boat Race
Op zaterdag staan de achten op het programma, per tweetal boord-aan-

boord. Veteranen, recreanten en mixed ploegen kunnen ook in dubbel-

achten en C-achten deelnemen. Op zondag roeien alle andere nummers, 

dubbel starten is dus mogelijk. De race is nog nooit afgelast, ook niet in 

het winterse voorjaar van 2018. Engelse deelnemers, onderweg naar 

Brugge, appten toen een foto van zichzelf in een sneeuwstorm in Enge-

land. Over de jaren vonden roeiers uit tien landen, waaronder enkele 

sterke Engelse College- en Universiteitsploegen, de weg naar Brugge, ook 

Frans Göbel nam deel.  

De vijfentwintigste editie van de Brugge Boat Race is op 2 en 3 maart 

2019. "Het is een mooie repetitie voor de Head of the River”, zegt Koen 

van den Haute. “De organisatie en het onthaalteam helpen graag bij alle 

praktische vragen en de website geeft heel wat nuttige info voor een 

sportief verblijf in Brugge." WWW.BRUGGEBOATRACE.BE


