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 Knip de zegel uit en kleef hem op de spaarkaart 
die je bij de verantwoordelijke spaaractie kunt 
verkrijgen of download via www.moev.be/
spaarkaart. De spaarzegel vind je iedere week 
in KW Sport, het sportkatern van Krant van 
West-Vlaanderen. Hoe meer je spaar t, hoe 
meer kans om te winnen.

✂

SPAAR MEE EN WIN
SPAAR MEE EN WIN

 • 900 SCRATCH VANGSPELLEN 
voor de kinderen + tal van waardevolle 
prijzen voor de scholen, de deelnemers en 
de verantwoordelijken van de spaaractie.
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DOOR ALAIN CREYTENS

Op 2 en 3 maart verwelkomt de
Koninklijke Roeivereniging Brug-
ge (KRB) meer dan 1.000 compe-
titieroeiers op de 25ste Brugge Bo-
at Race. Een feestelijk hoogtepunt
in een bijzonder jubileumjaar
waarin de KRB haar 150ste ver-
jaardag viert. Een nooit eerder ge-
zien aantal van 190 roeiploegen
uit zeven landen zullen het tegen
elkaar opnemen. In de jaren ‘90
werd de roeiwedstrijd nieuw leven
ingeblazen en de afstand ingekort
tot 5,2 km. Onder impuls van
toenmalig organisator Hans Mar-
tens werd de naam, met een knip-
oog naar het Amerikaanse basket-
bal, in NB Eight gewijzigd. 

De wedstrijd kende een enorme

groei, vooral in de acht met

stuurman?

“In 1999 waren er op zaterdag 17
boten op het water, waaronder
Nottingham University. Het jaar
nadien konden we rekenen op
een subsidie van stad Brugge en
konden we zeven Nederlandse
achten en twee Engelse teams uit-
nodigen. In 2002 volgden vier
teams van Londen Rowing Club
en was er de eerste editie van de
Excellent Cup na de officiële wed-
strijden of de Londen Rowing
Club tegen Club Gent, toen natio-
naal kampioen. De winnaar
kwam het daaropvolgende jaar uit
tegen de winnaar van de Cup en
kreeg een gratis overnachting. De
tiende editie was met een race tus-

sen de Lee Rowing Club uit Ier-
land en de KRB, die toen natio-
naal kampioen in acht was.” 

Nadien maakte je niet langer

deel uit van de organisatie? 

“Die werd overgenomen door Ste-
faan Blondelle, Manfred Sellinck,
Frank Pottie en Koen Van den
Haute en kreeg de naam Brugge
Boat Race, voor mij en vele andere
blijft het voor altijd NB eight.” 

De organisatie was vooral hec-

tisch, met een maandenlange

voorbereiding...

“Daarnaast was er veel randani-
matie, met een dixiebandje langs
de oevers en op zaterdagavond
een bluesoptreden, dankzij de
prospectie van Dirk Maeyens, de
vader van Tim. Zo kregen we een
memorabel optreden van de Brug-
se groep The Chumps met de zan-
ger in een KRB-roeitenue. We lie-
ten ook T-shirts ontwerpen om
aan alle deelnemers te geven. We
zochten naar buitenlandse teams
en huurden jeugdhotel Bauhaus
in Brugge af om ze te laten over-
nachten. Ze kregen toen een spa-
ghetti, nu is dat op vrijdagavond
geëvolueerd naar een fameus ro-

wersdinner met 300 man.” 

Er waren met jullie acht ook

enkele pittige duels?

“Veel tegen Breda, een klassieke
ploeg die steeds kwam. En tegen
Oostende. Er was een lottrekking
met toevallig zij als tegenstander.
Een burenduel, soms met letterlij-

ke aanvaringen. We gingen ook
naar andere regatta’s om reclame
te maken voor onze tweedaagse.
Amersfoort, Breda, Londen... We
hebben er ook even aan gedacht
om een vrachtwagen met daarop
een tribune te laten meerijden.
Dat lukte niet, vooral naar verze-
kering toe. Er was wel een dubbel-
dekbus van McDonalds. En in
2002 was de wind zo hard, 7 tot 8
beaufort, dat we bijna zonken.
Onze boot stond vol water.” 

Zelf behaalde je geen internatio-

naal niveau? 

“Ik werd wel eens geselecteerd
voor een internationale regatta in
Litouwen. Het was een uitwisse-
lingsproject waar de Vlaamse
Roeiliga acht masters mocht naar-
toe sturen. In Brugge waren we
niet met genoeg, dus gingen er
vier Gentenaars mee.”

Ondertussen roeide je de voor-

bije edities allemaal mee? 

“Het zijn er net geen 25, want de
eerste was een demonstratiewed-
strijd op uitnodiging. Alle officiële
competitiewedstrijden roeide ik
wel mee. Altijd deel uitgemaakt
van de masters 8. Ik ben nooit uit
de boot gevallen, maar vijf minu-
ten voor de wedstrijd moesten we
wel eens een andere roeier of een
andere boot zoeken. Ondertussen
ben ik zaterdag de oudste in mijn
boot. Er is nu een leeftijdsverschil
van 20 jaar. Daarom zoek ik ook
nieuwe sportieve uitdagingen, zo-
als de marathon en de triatlon in
Brugge en het Brugs kampioen-
schap krulbol in café Vlissinghe.
Vooral omdat ik in die discipline
weer bij de jongeren ben. Al staat
er op het roeien geen leeftijd.”

Grote ambities zaterdag? 

“Het is een overgangsjaar. Er zijn
drie nieuwe en jongere recreanten
in onze boot. Koen De Vaere en
Brody Neuenschwander zijn er
niet bij. Koen Bouvé, Stijn Wilde-
meersch en Bjorn De Grande wel
en Jean-Pierre Hernou is stuur-
man. Een belangrijke rol, want hij
moet ervoor zorgen dat we de
kortste weg nemen en moet ons
informeren over de wedstrijd.”

Wat is nu een goede tijd op de

afstand naar Brugge? 

“Onder de 17 minuten. Meestal is
het wind mee en stroming tegen.
Tegen wind en stroming heb je
veel meer golven. En het is al een
slechte vaart om op te roeien, om-
dat je betonnen kanten hebt,
waardoor de golven terugkeren.
De Hollanders zeggen: het is niet
voor niets dat dit het Waggelwater
heet.”

“Op roeien staat geen leeftijd”
HANS MARTENS DOET VOOR DE 25STE

KEER MEE AAN DE BRUGGE BOAT RACE

BRUGGE Dit weekend wordt langs het Waggelwater
de roeiklassieker Nieuwwege-Brugge georganiseerd.
De roeiregatta voor zowel achtriemen met stuurman
als de kleine boottypes is aan een jubileumuitgave
toe. Bruggeling Hans Martens miste zowel binnen de
organisatie als in de boot geen enkele editie. 

Hans Martens roeit zondag de wedstrijd in een verjongde boot met drie nieuwe recreanten. (foto ACR)

MATHIAS VOSTÉ 17DE OP 
WK SPRINT IN NIEUW BR
Schaatser Mathias Vosté is in zijn

thuishaven Heerenveen 17de ge-

worden op de WK sprint. Met

141,590 punten verbeterde hij het

Belgisch record sprintvierkamp. Het

vorige record stond met 142,300

punten ook op zijn naam (Erfurt

2018). In tegenstelling tot eerdere

races toonde Vosté op zondag

voldoende agressie. Als een van

de weinigen was hij sneller dan

zaterdag. Met 1:10.06 tekende hij

voor een aanvaardbaar einde van

een misschien wel teleurstellend

toernooi, want een 16de plaats zou

hem al een startbewijs voor het WK

sprint van 2020 in Hamar opgele-

verd hebben. (ACR)

WARRE VAN DAMME NET
NAAST PODIUM OP EYOWF
Bruggeling Warre Van Damme

(BSC) maakte in het shorttrack een

sterke indruk op de European

Youth Olympic Winter Festival

(EYOWF). Hij werd vierde op de

1.000 meter en overtrof daarmee

zijn verwachtingen. (ACR)

WATERPOLO BZK WINT
Leider BZK won voor de 14de keer

op rij. Dit keer bij eerste achtervol-

ger Mechelen met 4-18. De wed-

strijd was in een diep bad in de

eerste helft al gespeeld: 1-9. Bert

Verschelde was goed voor vier

doelpunten. (ACR)

VERLIES VOOR ELITE SQUASH 
In eredivisie verloor Elite Squash

Brugge met 3-1 bij leider Oly-Sal-

ming. Gill Vanrapenbusch, Xander

De Deygere en Ben Hubert verlo-

ren, Thimi Christiaens redde de

Brugse eer. (ACR)

BRUGSCHE RUGBY CLUB
De heren hebben verloren tegen

leider en titelkandidaat Namen. De

bezoekers kwamen vroeg op voor-

sprong, Brugge kon eenmaal de

trylijn overduiken. Rust: 5-9. BRC

zorgde in de tweede helft meteen

voor een verrassing: via een ge-

converteerde try werd het 12-9. Het

laatste kwartier werd Brugge op

verdedigen aangewezen en kon

niet voorkomen dat het 12-16 werd.

De dames waren goed voorbereid

op de match tegen Waregem. Door

een mooie kick en een gelukkige

bots van de bal kon Waregem door

de Brugse verdediging breken, met

een eerste try tot gevolg. Brugge

panikeerde niet en overheerste in

de scrums. Anne-Laure Ringoot en

Jana Bogaert zorgden beiden voor

een try en de winst: 10-7. (ACR)

HOCKEYDAMES IN HET VERLIES
In eerste nationale verloor Brugge

met 4-0 bij Parc. KHCB blijft na 14

speeldagen met 12 punten op de

tiende plaats met twaalf ploegen.

Zondag speelt het op het middag-

uur thuis tegen Orée. (ACR)
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