
Bij deze de uitslagen van onze ploegen op de regatta van Sport Gent 
  
Eerste dag zaterdag 6 mei 
  
Onze internationale vertegenwoordigers Cedric en Arnaud hebben zich mooi in de kijker weten te 
plaatsen, hopelijk nog meer in die van de federale coach, en oogsten nu van een hard labeur deze 
winter. 
  
Een eerste prestatie was de overwinning van een nationale mixte dubbelvier JM met Arnaud. Zij 
wonnen hierbij overtuigend van internationale tegenstand. 
Onze clubvier werd 11° op 20 ploegen in de wedstrijd. 
Later op de dag kwam Arnaud uit in mixte 2x JM, samen met de UNB roeier Calvin Govaert. Zij 
overwonnen met verve van 47 tegenstanders, waaronder stevige buitenlandse tegenstand, maar ook 
van een tweede Belgische selectieploeg mixte BTR/GRS. Met deze laatste was het verschil 14” 
Wij hadden overigens nog drie clubploegen in die wedstrijd, Simon en Mauro werden hier 22°, Boris 
en Tom 27°, Simon de tweede en Cesar 31°. 
Kortom, een uitmuntende eerste dag voor Arnaud. 
Cedric mocht ook victorie kraaien, hij won immers zijn finalewedstrijd in 1x LMB tegen o.a. een 
stevige Cyprioot en een al even stevige Ier. 
Door de harde tegenwind werd er uiteraard geen toptijden gevaren, maar daarmee had hij zich ook 
naar een podiumplaats geroeid bij de zware skiff en de open lichtgewicht klasse die zich kort opeen 
afspeelden. 
  
Aan de onderkant van de leeftijdscategorieën mochten wij opnieuw een overwinning noteren van 
onze meisjes 2x JW12 met Julie en Eline. Dit wordt een uitstekende gewoonte.  
  
Zeger in 1x JM14 was terug uitstekend met zijn 5° plaats op 80, nu wordt het stevig trainen om de 
twee Belgische deelnemers die hem nog voorafgingen proberen bij te benen. 
Dean werd  26°, Thimo zit met zijn 40° plaats mooi in het midden (vorig jaar eindigde hij zogoed 
steeds als laatste), Mathis en Pierre werden 47° en 48°, Maxim en Armand 70° en 72°. 
  
Kaat en Jutta in 2x JM14  waren ook goed voor een plaats in het midden met een 15° stek op 32. 
Mooi voor deze nieuwkomers. In dubbelvier mixte met GRS werd het voor hen eveneens een 
middenplaats, 5° op 9, kort geklopt voor plaats vier. 
Andere ‘midden’ plaatsen in het klassement waren voor Emma en Marie, 18°/37 in 2x JW, voor 
Emilie in 1x JW, als 16°/33, Maïtée werd hierin 22°, maar dit was voor haar een categorie hoger en 
ook voor die vier meisjes samen in 4x JW, met een 8° plaats op 19. 
  
Esther en Eva in 2x WB hadden het plezier en het genoegen om ’s ochtends vroeg te mogen oproeien 
voor hun schiftingswedstrijd, alwaar zij aan de start te horen kregen dat de schiftingen vervielen 
wegens forfaits. 
De finale werd uiteindelijk met drie gevaren, waar zij als tweede eindigden, dus ook op de 
middenplaats… 
Wat zoeken die allen toch in het midden??? 
  
Tweede dag zondag 7 mei 
  
Noteer vooreerst dat de wind helemaal gedraaid was buiten de dag voordien naar een west – noord-
westelijke wind, zodat de tijden uiteraard ook heel wat scherper werden. 
  
In 1x JM zorgde Arnaud voor een mooie stunt, door de overwinning te behalen op 28 deelnemers en 



de tegenstand op een hoopje te roeien met 17” voorsprong op de tweede… 
Voor Cedric in open 1x LM lag het moeilijker, hij finishte 3°, dit tussen Engelsen en Ieren, op 6” van 
de winnaar. Die bewuste winnaar werd reeds 2x brons op het WK LM-23 en is nu één van de vijf 
selecteerbare kandidaten in de GB 4x LM voor het WK. 
Arnaud vaarde later op de dag nog mee in een mixte acht met Sport Gent en werden 4°. Vincent 
werd voor die wedstrijd opgetrommeld om in mixte met GRS mee te varen en zij werden 5°. 
  
Terug naar de jongste leeftijdsgroep, waarbij onze 12-jarige meisjes in 1x met Julie en Eline eerste en 
tweede werden. Zonder meer een heel mooi resultaat voor die twee meiden. Hun vitrinekast raakt 
stillaan mooi gevuld met medailles. 
  
In 2x JM14 werd het een 8° plaats op 31 voor Zeger en Dean. Mits wat meer samenhang zit er daar 
groter mogelijkheden in. 
  
Kaat stelde haar grote potentieel voor door heel verdienstelijk 13° op 54 te eindigen in 1x JW14. Doe 
zo voort… 
  
Emilie en Maïtée vochten een verbeten wedstrijd uit in 2- JW en werden uiteindelijk 4°, nipt geklopt 
voor brons. 
  
Jannes en Boris waren van hun kant goed voor een 11° plaats op 28, bij de JM 16. Dit is helemaal niet 
mis. 
  
Als laatste wedstrijd van het tweedaagse werden onze 14-jarige jongeren 4° op 7 in 4x, Hun 
concurrenten van Sport Gent hadden wel een ruime voorsprong op hen. 
  
Het is ongetwijfeld nog het vermelden waard dat bij de heren acht, de winnende ploeg van Oxford 
Brooks het internationaal baanrecord op de Watersportbaan met 2” heeft geklopt. 
Die stond immers sinds 1990 op naam van de nationale acht van de toen ter ziele gaande Oost-
Duitsland en destijds zowat de beste achtriem ter wereld was. 
Noteer dat de drie podiumplaatsen door Oxford Brooks zijn ingenomen. Zelfs hun tweede acht heeft 
eveneens mee dit voormalig record gebroken… 
  


