
Beleidsplan Topsport 2021-2024 

    

1 

 

 

 

Beleidsplan Topsport 2021-2024 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



Beleidsplan Topsport 2021-2024 

    

2 

 

Inhoudsopgave 
 

1 Evaluatie Olympiade 2017-2020 ................................................................................................... 3 

1.1 Evaluatie topsportwerking ............................................................................................................. 3 

1.2 Evaluatie sportieve resultaten ........................................................................................................ 7 

2 Topsportbeleid .......................................................................................................................... 11 

2.1 Topsportstructuur ........................................................................................................................ 11 

2.2 Roeispecifiek beleid ...................................................................................................................... 14 

3 Technisch directeur topsport ...................................................................................................... 16 

3.1 Naam ............................................................................................................................................ 16 

3.2 Profiel ........................................................................................................................................... 16 

3.3 Verantwoordelijkheden ................................................................................................................ 16 

4 Prestatieprogramma’s ................................................................................................................ 18 

4.1 Prestatieprogramma 1 .................................................................................................................. 18 

4.2 Prestatieprogramma 2 .................................................................................................................. 24 

5 Ontwikkelingsprogramma .......................................................................................................... 29 

5.1 Werking en selectiecriteria ........................................................................................................... 29 

5.2 Sporttechnische en sportwetenschappelijke omkadering ........................................................... 32 

5.3 Lijst van beloftevolle jongeren en geïdentificeerde talenten ....................................................... 33 

5.4 Trainings- en wedstrijdprogramma .............................................................................................. 34 

5.5 Begroting ...................................................................................................................................... 36 

5.6 Project topsport-studentenroeien in het ontwikkelingsprogramma ........................................... 36 

6 Talentdetectieprogramma .......................................................................................................... 38 

6.1 Werking en selectiecriteria ........................................................................................................... 38 

6.2 Omkadering .................................................................................................................................. 41 

6.3 Trainings- en wedstrijdprogramma .............................................................................................. 42 

6.4 Begroting ...................................................................................................................................... 43 

6.5 Beach Sprint Rowing ..................................................................................................................... 44 

Totale begroting ............................................................................................................................ 45 

7 Lijst voorgestelde elitesporters, beloftevolle jongeren en geïdentificeerde topsporttalenten ....... 46 

8 Outputdoelstellingen 2021-2028 ................................................................................................ 48 

9 Bijlages ...................................................................................................................................... 49 

9.1 Ontwikkelingslijn .......................................................................................................................... 49 

9.2 Richttijden .................................................................................................................................... 49 

 

  

 

 

 

 

 

 



Beleidsplan Topsport 2021-2024 

    

3 

 

1 Evaluatie Olympiade 2017-2020 
 

1.1 Evaluatie topsportwerking  
 

Algemene topsportstructuur 

 

Organogram topsport  
 

 
 

1. Vlaamse topsportcommissie 
 

De Vlaamse topsportcommissie was de voorbije Olympiade samengesteld uit volgende leden:  

• Dominique Basset   Technisch directeur – voorzitter  

• Annelies Bredael    Verantwoordelijke topsport BO VRL  

• Celine Pieters   Sporttechnisch coördinator VRL  

• Frans Claes    Vlaams topsportcoach 

• Dirk Crois    Vlaams topsportcoach  

• Wim Meiresonne   Dossierbeheerder roeien Sport Vlaanderen  

• Ruben De Gendt   Medisch verantwoordelijke VRL (ad hoc) 

 
Taken topsportcommissie: 

• Bereidt de jaarlijkse actieplannen topsport VRL voor 

• Waakt over de uitvoering van de jaarlijkse topsportactieplannen, zoals goedgekeurd door de 

Algemene Vergadering van de VRL 

• Doet voorstellen aan het bestuursorgaan tot bijsturing indien nodig 

• Respecteert en bewaakt het topsportbudget 
• Organiseert talentdetectie 
• Bijscholing van het sporttechnisch kader  
• Beslist over het selectievoorstel van de Technisch Directeur van atleten voor de internationale 

wedstrijden 
• Stelt de begeleidingsteams samen bij internationale wedstrijden 
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2. Federale Sporttechnische Commissie 
 

De Federale Sporttechnische Commissie was de afgelopen Olympiade samengesteld uit volgende 

stemgerechtigde leden:  

• Dominique Basset   Voorzitter  

• Annelies Bredael   Vertegenwoordiger VRL  

• Frans Claes    Vertegenwoordiger VRL 

• Charles Henri Dallemagne  Vertegenwoordiger VRL 

• Olivier Olbregts   Vertegenwoordiger LFA 

• Louis Timmers    Vertegenwoordiger LFA 

• Vincent Perot   Vertegenwoordiger LFA  

 

Volgende leden zetelden in de Federale Sporttechnische Commissie zonder stemrecht: 

• Celine Pieters   Waarnemend vertegenwoordiger VRL 

• Paul Mosser    Waarnemend vertegenwoordiger LFA  

 
Taken Federale Sporttechnische Commissie:  

• Coördinatie selectietrajecten VRL en LFA  

• Onderzoek potentieel samengestelde boten VRL - LFA 

• Evaluatie van de sportieve resultaten 

• Mededeling selecties aan KBR 
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Coaching structuur 

 

• Technisch directeur – Dominique Basset (tot mei 2020)  

o Is voorzitter van de Vlaamse en Federale Topsportcommissie 

o Legt, na overleg met de Vlaamse topsportcoaches, voor aan de Vlaamse Topsportcommissie:  

 Een selectietraject voor jeugdcuproeiers, WK junioren, WK U23, WK senioren en 

Olympische Spelen  

 De jaarplanning 

 Een schema van binnen- en buitenlandse stages en evaluatiemomenten 

 Een selectievoorstel van atleten voor internationale wedstrijden  

o Maakt de trainingsschema’s op voor elke categorie  

o Organiseert, in samenwerking met de regio’s, de talentdetectie, zoals vastgelegd in het 

beleidsplan 2017-2020 

o Volgt, o.a. via maandelijks overleg in de regio’s, de regiowerking op en stuurt bij waar nodig 

o Werkt nauw samen met de sportfysioloog, dokter en kinesist die aangeduid worden door de 

Vlaamse topsportcommissie 

o Verzorgt mede de opleiding en begeleiding van Vlaamse coaches 

 

• Vlaamse topsportcoaches – Dirk Crois en Frans Claes  

o Zijn aangeduid als coach van een Olympische ploeg  

o Zijn verantwoordelijk voor de pool zwaargewichten of de pool lichtgewichten 

o Bereiden samen met de Technisch Directeur de planning van stages en wedstrijden voor 

o Begeleiden de Technisch Directeur met de uitwerking van de trainingsschema’s 

o Rapporteren op regelmatige basis aan de Technisch Directeur  

o De Vlaamse Topsportcoaches zijn lid van de Vlaamse Topsportcommissie  

 

• Regiocoördinatoren  

o Organiseren de regionale trainingen en stages volgens de richtlijnen van de TD en de Vlaamse 

Topsportcoach 

o Coachen van junioren en senioren B richting EK/WK  

o Kunnen aan de Vlaamse Topsportcoach voorstellen getalenteerde en dus potentiële 

toproeiers te laten aansluiten bij de regionale trainingen en regionale stages 

o Werken mee aan talentdetectie binnen de regio 

 

Er werd bij de aanstelling rekening gehouden met de diplomavereisten, zowel wat trainersstatuut als wat 

pedagogische bekwaamheid betreft, opgelegd door Sport Vlaanderen.  

In concreto: trainersdiploma A of B of pedagogisch diploma  
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Medische en wetenschappelijke omkadering  

 

Het medisch en wetenschappelijk kader van de Vlaamse Roeiliga bestaat uit volgende personen:  

 

• Dr. Ruben De Gendt 

o Ruben De Gendt is de medisch verantwoordelijke van de Vlaamse Roeiliga.  

o Dr. De Gendt coördineert de inspanningstesten van de lijstroeiers in het UZ te Gent.  

o Dr. De Gendt neemt bloedstalen en lactaatstalen af bij de topatleten.   

o Is het aanspreekpunt voor alle internationale roeiers i.v.m. dopingreglement en medische 

aangelegenheden t.o.v. de FISA.  

 

• Dr. Adelheid Steyaert 

o Staat in voor de medische screening van de topatleten: anamnese en klinisch onderzoek  

 

• Diëtisten (Gino Devriendt en Stephanie Scheirlynck)  

o Individuele begeleiding van eliteroeiers en voornamelijk lichtgewichten  

o Opmaken van individuele voedingsschema’s  

o Opmaken van de voedingsschema’s voor de nationale stages in Hazewinkel  

 

• Kinesisten (Katrien Verpoest – Tessa Crois – Elise Goossens)  

o Begeleiding van de topatleten op stages  

o Begeleiding van de topatleten tijdens wedstrijden:  

• Dagelijks herstel zo optimaal mogelijk laten gebeuren (massage). 

• Medische verzorging en permanentie: plotse klachten zo snel mogelijk de kop indrukken 

zodat spierstijfheid en secundaire klachten geen kans krijgen. 

• Snel en accuraat reageren wanneer er zich bepaalde problemen voordoen. 

 

• Psychologen (Els Snauwaert en Jon Strubbe)  

o Zijn het aanspreekpunt voor atleten die psychologische ondersteuning wensen  

 

Medisch protocol  

 

Dr. De Gendt is aangesteld als medisch verantwoordelijke van de Vlaamse Roeiliga. De VRL heeft een 

medisch protocol uitgewerkt.  

Bij een sportblessure dient de atleet of coach contact op te nemen met Dr. De Gendt. Hij zal de roeiers 

dan ofwel behandelen ofwel doorverwijzen naar een specialist.  

Elke roeier die geselecteerd wordt voor een WK dient een medische vragenlijst in te vullen, alsook enkele 

verplichte medische onderzoeken ondergaan. Dr. De Gendt centraliseert alle resultaten en documenten 

en gaat na of de lijstroeiers medisch in orde zijn.  
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1.2 Evaluatie sportieve resultaten  

 

Resultaten op wereldkampioenschappen  

 

Jaartal Categorie Locatie Boottype Atleten Resultaat  

2019 Junioren Tokyo JM 1x Tristan Vandenbussche 2 Zilver 

   JM 2- Florian Chalmet – Henri Steyaert  6  

   JW 2x Caitlin Govaert – Jeanne Lenom  8  

 Senioren -23 Sarasota LM 2x Marlon Colpaert – Tibo Vyvey 5  

 Senioren Linz LM 1x Tibo Vyvey 28  

   LM 2x Tim Brys – Niels Van Zandweghe  7  

       

2018 Junioren Racice JM 1x Tristan Vandenbussche 3 Brons 

   JW 1x Caitlin Govaert 9  

   JM 2x Calvin Govaert – Jules Tuerlinckx  11   

 Senioren -23 Poznan M 1x Marlon Colpaert  15  

   M 4x De Borger – De Catelle – Lauwers – Mercier  9  

 Senioren Plovdiv M 1x Pierre De Loof 14  

   LM 2x Tim Brys – Niels Van Zandweghe  3 Brons 

       

2017 Junioren Trakai  JM 1x Benjamin De Catelle  15  

   JW 1x Caitlin Govaert 4  

   JM 2x Marlon Colpaert – Tristan Vandenbussche  9  

 Senioren -23 Plovdiv  LM 1x Ruben Somers 12  

   M 1x  Tom De Borger  17  

   M 2x Ruben Claeys – Pierre De Loof 5  

 Senioren Sarasota LM 2x Niels Van Zandweghe – Tim Brys  5  

 

Opmerking: in 2020 werden er geen internationale regatta’s gevaren vanwege de Covid-19 crisis.  
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Doelstellingen uit het beleidsplan 

 

Prestatieprogramma 1 – M1x/M2x  
 

 2017 2018 2019 2020 

M1x/M2x Top 6 EK 

Top 8 WK  

Top 6 EK 

Top 8 WK  

Medaille EK  

Top 6 WK  

Top 8 OS  

Resultaat  / 11e op EK in M2x 18e op EK in M1x / 

 
De doelstellingen voor deze boot werden niet bereikt de afgelopen Olympiade.  

 

Prestatieprogramma 2 – LM2x (Tim Brys – Niels Van Zandweghe)  
 

 2017 2018 2019 2020 

LM 2x Top 8 EK 

Top 8 WK 

Top 6 EK 

Top 8 WK 

Medaille EK  

Top 6 WK 

Top 8 OS  

Resultaat  5e op het WK  Brons WK  Brons EK / 

 
De LM2x behaalde jaarlijks hun doelstellingen.  

 
Ontwikkelingsprogramma  
 

Ruben Claeys (°1997) 

 
 

 

 

 

 

 

 

De doelstelling voor Ruben Claeys in 2019 was het behalen van een medaille op het WK U23. Ruben 

blesseerde zich begin mei en werd niet geselecteerd voor het WK U23 dus behaalde deze doelstelling niet.   
 

Marlon Colpaert (°1999) 

 
 
 
 
 

 

 

 

De doelstelling voor Marlon Colpaert in 2019 was het behalen van een top 6/8 plaats op het WK U23. 

Marlon werd 5e op het WK U23 in de lichte dubbeltwee met Tibo Vyvey en behaalde de doelstelling.   
 

Tibo Vyvey (°2000) 

 
 
 
 
 
 
 

 2017 
20 jaar 

2018 
21 jaar 

2019 
22 jaar 

2020 
23 jaar 

2021 
24 jaar 

Ideale lijn 
Top 6 

WK U23  

Medaille 

WK U23 

Top 8  

WK sen 

Top 6  

WK sen 

Top 6 / medaille 

WK sen 

Tragere lijn 
Top 8  

WK U23 

Top 6 

WK U23 

Medaille 

WK U23 

Top 8  

WK sen 

Top 6  

WK sen 

 2017 
18 jaar 

2018 
19 jaar 

2019 
20 jaar 

2020 
21 jaar 

2021 
22 jaar 

Ideale lijn 
Medaille 

WK junioren 

Top 8  

WK U23 

Top 6 

WK U23  

Medaille 

WK U23 

Top 8  

WK sen 

Tragere lijn 
Top 6  

WK junioren 

Top 12 

WK U23 

Top 8  

WK U23 

Top 6 

WK U23 

Medaille 

WK U23 

 2018 
18 jaar 

2019 
19 jaar 

2020 
20 jaar 

2021 
21 jaar 

2022 
22 jaar 

Ideale lijn 
Medaille 

WK junioren 

Top 8  

WK U23 

Top 6 

WK U23  

Medaille 

WK U23 

Top 8  

WK sen 

Tragere lijn 
Top 6  

WK junioren 

Top 12 

WK U23 

Top 8  

WK U23 

Top 6 

WK U23 

Medaille 

WK U23 
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De doelstelling voor Tibo Vyvey in 2019 was het behalen van een top 8/12 plaats op het WK U23. Tibo 

werd 5e op het WK U23 in de lichte dubbeltwee met Marlon Colpaert en behaalde de doelstelling.   
 

Tristan Vandenbussche (°2001) 

 
 
 
 

 

 

De doelstelling voor Tristan Vandenbussche in 2019 was het behalen van een medaille op het WK 

junioren. Tristan won de zilveren medaille en behaalde de doelstelling.  

 

Florian Chalmet (°2001) 

 
 
 
 

 

 

De doelstelling voor Florian Chalmet in 2019 was het behalen van een top 6 plaats op het WK junioren. 

Florian behaalde een 6e plaats op het WK junioren in JM2x met Henri Steyaert en behaalde zijn 

doelstelling.   

 

Henri Steyaert (°2001) 

 

 
 
 

 

 

De doelstelling voor Henri Steyaert in 2019 was het behalen van een top 6 plaats op het WK junioren. 

Henri behaalde een 6e plaats op het WK junioren in JM2x met Florian Chalmet en behaalde zijn 

doelstelling.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2017 
16 jaar 

2018 
17 jaar 

2019 
18 jaar 

2020 
19 jaar 

2021 
20 jaar 

Ideale lijn 
Medaille  

Jeugdbeker  

top 6 

WK junioren 

Top 6/medaille 

WK junioren 

Top 8  

WK U23 

Top 6 

WK U23  

Tragere lijn 
Top 6 

Jeugdbeker  

Medaille 

Jeugdbeker  

Top 6  

WK junioren 
/ 

Top 8  

WK U23 

 2017 
16 jaar 

2018 
17 jaar 

2019 
18 jaar 

2020 
19 jaar 

2021 
20 jaar 

Ideale lijn 
Medaille  

Jeugdbeker  

top 6 

WK junioren 

Top 6/medaille 

WK junioren 

Top 8  

WK U23 

Top 6 

WK U23  

Tragere lijn 
Top 6 

Jeugdbeker  

Medaille 

Jeugdbeker  

Top 6  

WK junioren 
/ 

Top 8  

WK U23 

 2017 
16 jaar 

2018 
17 jaar 

2019 
18 jaar 

2020 
19 jaar 

2021 
20 jaar 

Ideale lijn 
Medaille  

Jeugdbeker  

top 6 

WK junioren 

Top 6/medaille 

WK junioren 

Top 8  

WK U23 

Top 6 

WK U23  

Tragere lijn 
Top 6 

Jeugdbeker  

Medaille 

Jeugdbeker  

Top 6  

WK junioren 
/ 

Top 8  

WK U23 
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Conclusie 

 

We kunnen terugblikken op een zeer geslaagde Olympiade 2017-2020 waarbij onze toproeiers 

verschillende medailles behaalden en sterke prestaties leverden.  

 

De lichte dubbeltwee Brys-Van Zandweghe roeide schitterende resultaten bijeen de afgelopen 

Olympiade. Met brons op het WK, brons op het EK,  1 gouden, 2 zilveren en 1 bronzen medaille op de 

wereldbekers en overall winnaar van de wereldbeker in 2018 kan de wereld niet naast deze topboot 

kijken. Als kers op de taart plaatsten ze zich met hun 7e plaats op het WK in Linz 2019 voor de Olympische 

Spelen. Covid-19 stak echter een stok in de wielen en we hopen om Tim en Niels te zien schitteren in juli 

2021 in Tokyo.  

 

De voorbije Olympiade werd eveneens een lichte dubbeltwee gevormd in de categorie U23, met Marlon 

Colpaert en Tibo Vyvey. Met hun vijfde plaats op het WK U23 in 2019 zijn zij absoluut een volwaardige 

‘concurrent’ voor onze A boot.  

 

In de zwaargewicht categorie werd de voorbije Olympiade werk gemaakt van een tweede ploeg die zich 

tracht te selecteren voor de Olympische Spelen. Mogelijke roeiers om deze boot te bemannen zijn Pierre 
De Loof, Ruben Claeys en Tristan Vandenbussche.  

 

Pierre De Loof kon het in 2019 niet waarmaken in de zware skiff. Op dit moment wordt er werk gemaakt 

van een zware dubbeltwee. Pierre vormde reeds in 2017 en in 2018 met Ruben Claeys een zware dubbel 

waarbij ze 5e werden op het WK U23 in 2017 en 11e op het EK senioren in 2018.  

 

Tristan Vandenbussche roeide de afgelopen Olympiade schitterende resultaten in de juniorencategorie. 

In 2018 behaalde hij de bronzen medaille op het WK junioren en in 2019 werd hij Europees Kampioen en 

vice-wereldkampioen.  

 

Daarnaast behaalden onze juniorenroeiers knappe resultaten op diverse regatta’s, waaronder een 5e 

plaats op het EK en 6e plaats op het WK voor de JM2- met Florian Chalmet en Henri Steyaert. 

 

België vaardigde steeds diverse ploegen af op de Coupe de la Jeunesse, waarbij de jongeren 

klaargestoomd worden richting een EK/WK junioren. Onze huidige generatie toproeiers hebben allen hun 

eerste ervaringen opgedaan tijdens de jeugdbeker.  
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2 Topsportbeleid  
 

2.1 Topsportstructuur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coach junioren Coach U23 
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Omkadering 

 

De technisch directeur coördineert, ontwikkelt en stuurt het integraal topsportbeleid dat gericht is op het 

bereiken van internationale topprestaties. Hij is verantwoordelijk voor de opmaak en realisatie van de 

prestatieprogramma’s, ontwikkelingsprogramma’s en talentenprogramma’s. Het beleid en de beslissingen 

worden voorgelegd en afgetoetst met de Vlaamse topsportcommissie. De technisch directeur stuurt de 

verschillende coaches binnen de topsportwerking van de VRL aan.  

 

Binnen de prestatieprogramma’s werken we met twee Vlaamse topsportcoaches: 1 coach 

verantwoordelijk voor de Olympische lichtgewichten (Frans Claes) en 1 coach verantwoordelijk voor de 

Olympische zwaargewichten (Dirk Crois). Het is absoluut geen zekerheid dat beide coaches nog een 

volledige Olympiade willen meedraaien, dus er is veel kans dat de VRL binnenkort op zoek zal gaan naar 

een nieuwe coach binnen de prestatieprogramma’s.  

 

Binnen het ontwikkelingsprogramma werken we de komende Olympiade met een verantwoordelijke 

coach voor de junioren en een verantwoordelijke coach voor de U23 categorie. We stappen af van de 

structuur met de regiocoaches waarbij we per regio een verantwoordelijke coach aanstelden. De voorbij 

Olympiade heeft ons geleerd dat deze structuur niet optimaal werkt en dat we de middelen van Sport 

Vlaanderen op een efficiëntere manier kunnen inzetten.  

 

Binnen de omkadering van de topsportwerking van de Vlaamse Roeiliga hoort ook een team van 
medische- en wetenschappelijke experten thuis. Zij begeleiden de topsporters op diverse vlakken. 

Binnen de prestatieprogramma’s worden de experten meer in detail toegelicht.  

 

Taken en bevoegdheden 

 
Vlaamse Topsportcommissie (VTSC) 

• Het sturen en begeleiden van het Vlaams topsportbeleid binnen de VRL  

• Legt het beleidsplan topsport aan het bestuursorgaan van de VRL voor 

• Waakt over de uitvoering van de jaarlijkse topsportactieplannen, zoals goedgekeurd door de 

Algemene Vergadering van de VRL 

• Doet voorstellen aan het bestuursorgaan tot bijsturing indien nodig 

• Respecteert en bewaakt het topsportbudget 
• Beslist over het selectievoorstel van de Technisch Directeur van atleten voor de internationale 

wedstrijden 
• Is samengesteld uit: TSV – TD – 2 VTSC – STC – arts – dossierbeheerder Sport Vlaanderen (7)  
 
Technisch directeur (TD) 

• Coördineert, ontwikkelt en stuurt het integraal topsportbeleid dat gericht is op het bereiken van 

internationale topprestaties.  

• Is verantwoordelijk voor de opmaak en realisatie van de prestatieprogramma’s, 

ontwikkelingsprogramma’s en talentenprogramma’s.  

• Stuurt de verschillende coaches binnen de topsportwerking van de VRL aan.  

• Is voorzitter van de Vlaamse en Federale Topsportcommissie 

• Legt, na overleg met de Vlaamse topsportcoaches, voor aan de Vlaamse Topsportcommissie:  

o Een selectietraject voor WK junioren, WK U23, WK senioren en Olympische Spelen  

o De jaarplanning 

o Een schema van binnen- en buitenlandse stages en evaluatiemomenten 

o Een selectievoorstel van atleten voor internationale wedstrijden  

• Werkt nauw samen met de sportfysioloog, dokter en kinesist die aangeduid worden door de Vlaamse 

topsportcommissie 

• Verzorgt mede de opleiding en begeleiding van Vlaamse coaches 
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Topsportverantwoordelijk bestuurder VRL (TSV) 

• Is eindverantwoordelijke van de VRL voor de topsportwerking 

• Verdedigt de standpunten van de VRL in de betrekkingen met de subsidiërende overheden 

• Is lid van de Vlaamse Topsportcommissie en Federale Topsportcommissie  

 

Sporttechnisch coördinator (STC)  

• Is lid van de Vlaamse Topsportcommissie en de Federale Sporttechnische Commissie (zonder 

stemrecht)  

• Zorgt voor de praktische uitvoering van de beslissingen van de VTSC 

• Legt de link tussen het algemeen beleid en het topsportbeleid van de VRL  

• Is het aanspreekpunt voor de dagelijkse topsportwerking van de VRL 

 

Coaches prestatieprogramma’s – Vlaamse topsportcoaches (VTC)  

• Zijn verantwoordelijk voor de coaching van een Olympische ploeg 

• Bereiden samen met de Technisch Directeur de planning van stages en wedstrijden voor 

• Begeleiden de Technisch Directeur met de uitwerking van de trainingsschema’s 

• Rapporteren op regelmatige basis aan de Technisch Directeur  

• Zijn lid van de Vlaamse Topsportcommissie  

 
Coaches ontwikkelingsprogramma – coach junioren en coach U23  

• Zijn verantwoordelijk voor de geïdentificeerde talenten en beloftevolle jongeren binnen de 

topsportwerking van de Vlaamse Roeiliga 

• Worden aangestuurd door de technisch directeur 

• Organiseren van de stages voor de roeiers uit eigen categorie 

• Zijn de link met de clubcoaches   

• Volgen de wekelijkse trainingen van de lijstroeiers van de eigen categorie op   
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2.2 Roeispecifiek beleid  

 

Vorming topsporttrainers  

 

De basisvorming van de topsporttrainers verloopt via de sportkaderopleidingen van de Vlaamse 

Trainersschool. Alle topsporttrainers bezitten op dit moment een trainer B of trainer A diploma. Sinds de 

zomer van 2018 is de vernieuwde cursustekst trainer B klaar en op dit moment wordt de cursus 

georganiseerd. 

 

In juni 2019 werd de visietekst ‘Geïndividualiseerde Opleidingstrajecten voor (ex) topsporters’ 

goedgekeurd. De Vlaamse Roeiliga wil actief inzetten op het opleiden van (ex) topsporters tot 

topsportcoach of technisch directeur in de toekomst. Er zijn 6 (ex) topsporters die instappen in het traject:  

- Initiator roeien: Hannes Obreno – Tim Brys – Niels Van Zandweghe – Eveline Peleman – 

Benny Sintubin 

- Trainer B roeien: Guy Defraigne 

Door de Covid-19 crisis werden de trajecten in 2020 een aantal maanden ‘on hold’ gezet maar we hopen 

deze cursisten in het najaar van 2020 hun diploma te kunnen overhandigen.  De initiatoren zullen 

gestimuleerd worden om door te stromen naar de trainer B cursus.  

 

De permanente vorming van de topsporttrainers verloopt via: 

 

• Een à twee keer per jaar organiseert de Vlaamse Roeiliga een sporttechnische bijscholing voor de 

(topsport)trainers. Onderwerpen de afgelopen jaren waren: trainingsregistratie via Polar – 

sportvoeding – mental coaching – afstellen van boten – stabilisatietraining – … 

  

• Tijdens de volgende Olympiade zullen we op regelmatige basis een vorming organiseren voor 

onze topsportcoaches, afgestemd op de vormingsbehoeften zoals roeitechniek, 

stressmanagement, motivatietechnieken, … Externe (buitenlandse) specialisten kunnen hiervoor 

worden aangetrokken. 

 

• Permanente vorming door de technisch directeur. Tijdens nationale trainingsstages in Hazewinkel 

organiseert de technisch directeur video-analyses met de coaches met de bedoeling om hun 

coach-competenties te versterken. De techniek van de roeiers wordt via videoanalyse 

geanalyseerd (technische feedback).   

 

• Vlaams topsportcoach Dirk Crois neemt deel aan het ‘coach the coach’ programma van Sport 

Vlaanderen. Doelstelling is om de eigen competenties te verbeteren en dit over te brengen aan 

andere topsportcoaches.  

 

Inzetten topsportwerking en -resultaten in functie van de breedtesport 

 

Het doel is dat we door middel van de goede prestaties van onze topsporters het roeien meer in the 

picture kunnen zetten en nieuwe leden kunnen aantrekken. Ook ledenbinding met ons huidig 

ledenbestand is van groot belang om de drop-out te verlagen. Wat doen we hiervoor als federatie?  

 

• We zetten de topsportresultaten zoveel mogelijk in the picture via onze sociale media (Facebook, 

instagram, website, …). Na elke wedstrijd komt er een kort verslagje + attractieve foto’s online.  

• Elk jaar laten we een fotograaf op FISA events professionele foto’s trekken van onze topsporters want 

kwalitatieve foto’s zijn van cruciaal belang voor social media en communicatie.  

• In 2019 lieten we studenten van de Artevelde Hogeschool een naam en logo ontwerpen voor ons 

nationaal roeiteam: de Belgian Sharks (zie logo hieronder). We lieten de volledige roeiwereld mee 

stemmen wat een grote betrokkenheid creëerde. Daarnaast ontworpen de studenten ook een pakje 

voor de Olympische Spelen.  
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• Jaarlijks organiseren we als federatie een persconferentie waardoor er toch steeds een aantal 

publicaties in de krant verschijnen over het roeien. We monitoren het jaarlijks aantal publicaties in de 

krant, op de radio en op tv.  

• We trachten onze topsporters binnen te krijgen in allerhande tv-programma’s maar dat is niet 

eenvoudig.  

• We vragen onze topsporters om medailles te komen uitreiken op onze jaarlijkse VRL 

jeugdroeihappening. Dit heeft een groot effect bij onze jeugdroeiertjes.  

• De goede resultaten worden gebruikt als middel bij het werven van adverteerders en sponsors  

• De goede resultaten trekken een betere omkadering en begeleiding aan (ook vanuit het buitenland). 

Deze expertise wordt mee opgenomen in de trainerscursussen van de VTS.  

• Het onrechtstreeks betrekken van de clubs bij de topsportwerking via de regiowerking. Topwerking 

wordt zo zichtbaar in de diverse regio’s waar clubs gesitueerd zijn.  

• De clubs gebruiken de goede resultaten van hun topsporters bij het aantrekken van nieuwe leden.  

 

Hoogstwaarschijnlijk wordt het lichtgewichtroeien van het Olympisch programma geschrapt en wordt er 

een nieuwe tak van het roeien, namelijk het ‘beach sprint rowing’ aan het Olympisch programma 

toegevoegd. Als federatie willen we hier de komende jaren sterk op inzetten en trachten zo snel mogelijk 

talenten te identificeren richting de internationale wedstrijden en daarnaast ook de Olympische Spelen 

als ultiem einddoel. We zullen het komende jaar starten met een aantal test-events en daarop 

voortbouwend een wedstrijdcircuit op poten zetten. Sowieso zullen we met onze huidige topsporters en 

hun prestaties op de Olympische Spelen deze nieuwe sporttak bij het grote publiek moeten brengen.  
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3 Technisch directeur topsport 
 

3.1 Naam 

 

Momenteel is Jan Boone aangesteld als technisch directeur ad interim, tot het moment dat de Vlaamse 

Roeiliga een geschikte kandidaat gevonden heeft. De Vlaamse Roeiliga heeft een openstaande vacature, 

solliciteren kan tot 1 september. Idealiter kan de technisch directeur starten vanaf 1 januari 2021, maar 

mogelijks kan dit pas na de Olympische Spelen van Tokyo.  

 

De technisch directeur zal voor 100% aangesteld worden door de Vlaamse Roeiliga en niet meer via een 

60%-40% verhouding met de Waalse tak van het roeien, de LFA.  

 

3.2 Profiel 

 

• Master of Bachelor met minimaal 5 jaar leidinggevende ervaring in de (inter)nationale topsportwereld  

• Een gezaghebbende, krachtige persoonlijkheid  

• Heeft visie op en ervaring met het succesvol inrichten van topsport- en talentontwikkeling  

• Is financieel onderlegd 

• Beschikt over peoplemanagement skills  

• Een teamplayer en weet anderen te motiveren en inspireren om een gezamenlijk resultaat te behalen  

• Uitstekende mondelinge- en schriftelijke communicatieve vaardigheden. Communiceert vlot in de 

Engelse taal.   

• Resultaatgericht: stelt hoge eisen aan zichzelf en zijn omgeving  

• Engageert zich om het hoogst mogelijk actueel geldend erkend opleidingsniveau in roeien te behalen 

(momenteel trainer B).  

• Clubneutraal, oefent geen bestuursfunctie uit en is geen trainer in een clubstructuur  

 

3.3 Verantwoordelijkheden  

 

• Coördineert, ontwikkelt en stuurt het integraal topsportbeleid dat gericht is op het bereiken van 

internationale topprestaties.  

• Is verantwoordelijk voor de opmaak en realisatie van de prestatieprogramma’s, 

ontwikkelingsprogramma’s en talentenprogramma’s.  

• Ontwikkelt het topsportbeleidsplan, de jaarlijkse actieplannen en daarbij horende budgetopmaak, 

afgestemd op het topsportactieplan van Sport Vlaanderen en de basiswerking van de Vlaamse 

Roeiliga.  

• Is verantwoordelijk voor het Be Gold programma. Ontwikkelt het jaarlijkse actieplan.  

• Is verantwoordelijk voor alle topsportgroepen: talenten, junioren, U23, senioren en G-roeien.  

• Geeft leiding aan het technische kader: stuurt de coaches aan, begeleidt en beoordeelt hen.  

• Is voorzitter van de topsportcommissie van de Vlaamse Roeiliga. De topsportcommissie is 

verantwoordelijk voor het opstellen en voorstellen van het vierjaarlijks beleidsplan bij het 

bestuursorgaan van de Vlaamse Roeiliga.  

• Is verantwoordelijk voor de opmaak en opvolging van het evaluatie- en selectietraject. De selecties 

worden besproken in de topsportcommissie en bevestigd in de Federale Sporttechnische Commissie.  

• Is het aanspreekpunt voor atleten, nationale trainers, clubtrainers, Sport Vlaanderen, BOIC en andere 

personen die betrokken zijn in de topsportwerking.  

• Laat zich omringen, stuurt aan en werkt samen met een medisch- en wetenschappelijk experten team 

(voeding, mentale begeleiding, biomechanische analyse, krachttraining, …)  
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• Is aanwezig op de stages en internationale wedstrijden en leidt de besprekingen met het coachteam. 

Neemt de rol op van teammanager tijdens internationale wedstrijden. Vertegenwoordigt de 

organisatie in internationaal verband.  

• Organiseert talentidentificatie  

• Vergaart, ontwikkelt, innoveert en deelt kennis op sporttechnisch gebied. Volgt de ontwikkelingen 

aan de top nauwgezet op, analyseert prestatie(ontwikkeling) van de mondiale top, zoekt naar 

wetenschappelijke ontwikkelingen die een bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van de 

programma’s.  

• Geeft sporttechnische input voor de coachopleidingen. Meer bepaald bij de ontwikkeling van de 

cursus ‘trainer A roeien’, in samenwerking met de denkcel roeien.  

• Behartigt de belangen van de Vlaamse Roeiliga en ziet erop toe dat de roeiers en coaches deze 

eveneens behartigen.  

• Vervult publicitaire- en promotionele werkzaamheden. Staat de pers te woord tijdens wedstrijden en 

evenementen.  

• Zorgt voor de eigen persoonlijke ontwikkeling.  

• Het aansturen van vrijwilligers en hen motiveren richting een krachtige topsportomgeving.  

• Staat in voor een optimale informatiedoorstroming en stimuleert communicatie zodat het beleid, de 

clubs en de medewerkers goed geïnformeerd en betrokken zijn.  

• Voert organisatorische en administratieve taken uit gelinkt aan de jobinhoud, in samenwerking met 

de medewerkers van de Vlaamse Roeiliga.  

• Rapporteert aan het bestuursorgaan via de topsportverantwoordelijke van het bestuursorgaan en de 

hoofdcoördinator van de Vlaamse Roeiliga.  
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4 Prestatieprogramma’s  
 

4.1 Prestatieprogramma 1 
 

Prestatieprogramma 1 betreft een Olympische zwaargewichtboot (M1x / M2x / M4x) op de Olympische 

Spelen van Parijs in 2024 met als doelstelling top 8.  

 

We werken in 2 fases:  

 

FASE 1: 2021 

 

De doelstelling is een zwaargewicht boot te kwalificeren voor de Olympische Spelen van 2021. De kans op 

een selectie in M2x is realistischer dan in M1x. Op basis van de resultaten op de trials eind februari/begin 

maart wordt er beslist welke roeiers (M2x) naar de Final Olympic Qualification Regatta in Luzern gestuurd 

worden.  

 

Nominatieve lijst van elitesporters 

Rekening houdend met de resultaten van de voorbije seizoenen, zijn er zijn momenteel drie roeiers die 

het potentieel hebben om een zwaargewicht boot te vormen:  

- Pierre De Loof 

- Ruben Claeys  

- Tristan Vandenbussche 

 

(Rekening houdend met de sterke prestatie van Tibo Vyvey op de trials zal geëxploreerd worden in welke 

mate Tibo Vyvey bij deze groep kan aansluiten en zal bekeken worden welke M2x (of M4x) de grootste 

kans op kwalificatie maakt. 

 

FASE 2: 2022-2024 

 

Na de Olympische Spelen van Tokyo 2021 wordt een zwaargewichtboot richting de Olympische Spelen 

van Parijs 2024 gevormd. 

 

Nominatieve lijst van elitesporters  

De onderstaande lijst van elitesporters hebben de voorbije jaren getoond het potentieel te hebben 

(fysiologisch en/of roeitechnisch) om aanspraak te maken op een selectie voor de Olympische Spelen. Elk 

van deze roeiers heeft echter zijn individuele werkpunten (fysiek/technisch/mentaal) waar specifiek op 

gefocust dient te worden.  

- Pierre De Loof 

- Ruben Claeys  

- Tristan Vandenbussche 

- Tim Brys  

- Tibo Vyvey  

- Ward Lemmelijn  

 

Doelstellingen  
 

2021 2022 2023 2024 

Top 8 EK 

Kwalificatie voor Tokyo 

Top 8 EK 

Top 12 WK 

Top 6 EK 

Kwalificatie voor Parijs 

Top 6 EK 

Top 8 OS  
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Selectiecriteria prestatieprogramma  

 

Basisvoorwaarden 

- Engagement van de roeiers (doelstellingen en motivatie)  

- Strikt naleven van het trainingsprogramma (opvolging via ‘training peaks’) 

- Deelnemen aan alle fases van het evaluatietraject + deelnemen aan alle trainingsstages  

 

Selectiecriteria 

- Prestatie op labotesten (oktober/maart)  

- Prestatie op Critical Power testen (oktober/februari/mei)  

- Evaluatie van de resultaten op selectie van wedstrijden (OBIC, lange afstand, GRS ergo, Seneffe, …) 

 

Selectiecriteria voor deelname internationale competities 
 

- Resultaat op Trials (februari/maart) in M1x – M2x (en evt. M4x). Op basis van de percentagetijden 

ten opzichte van de wereldrecordtijden in elke categorie zal een selectie gemaakt worden die de 

beste prestatie kan leveren op de internationale competities. De combinaties die in M2x (en evt. 

M4x) racen op de trials zullen gemaakt worden op basis van de prestaties in M1x en geteste 

combinaties op de nationale stages.  

 

Sporttechnische omkadering 
 
De zwaargewicht boot zal begeleid worden door Dirk Crois en Rudy De Coninck.  

 

Medische en wetenschappelijke omkadering  
 

Hieronder is een schematisch overzicht weergegeven hoe de trainingsbegeleiding en sportmedische-en 

wetenschappelijke begeleiding de atleet moet faciliteren om tot optimale prestaties te komen. Enerzijds 

zijn het de geïndividualiseerde trainingsprogramma’s die ervoor zorgen dat het profiel van de sporter (dat 

bepaald wordt a.d.h.v. testen) afgestemd is op het profiel van de sport. Anderzijds is een onderbouw van 

medische/wetenschappelijke ondersteuning een noodzakelijk gegeven binnen een sport waar techniek 

(biomechanische analyse), voeding (i.f.v. kracht en uithoudingstraining, alsook gewichtscontrole), en 

mentale aspecten (sportpsychologie) een essentieel gegeven vormen om optimaal presteren te 

faciliteren.   

 

GEÏNDIVIDUALISEERD 
TRAININGSPROGRAMMA

TESTING
-Labo

-Critical Power

PROFIEL SPORTER

PROFIEL SPORT

SPORTWETENSCHAPPELIJKE ONDERBOUW

BLESSUREPREVENTIE SPORTVOEDING SPORTMEDISCH BIOMECHANICA PSYCHOLOGIE

 
 

Fig. 1: Schematisch overzicht van de topsportstructuur en sportwetenschappelijke omkadering binnen de 

roeisport.  
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Vandaar dat voor alle sporters binnen de prestatieprogramma’s en ontwikkelingsprogramma’s deze zaken 

structureel aan bod komen, volgens het schema voorzien in Figuur 2 voor de zwaargewichten. Sommige 

sporters hebben extra nood aan ondersteuning binnen één van deze gebieden en deze worden dan ook 

opgenomen in de budgettering.   

 

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec

Trainings
programma

(UGENT)

Fysiologische
testing (Labo, 
Critical Power)

Biomechanica

Blessurepreventie

Sportvoeding

Sportpsychologie

Sportmedisch

Acclimatisatie

 
 

Fig. 2: Overzicht van de sportmedische en sportwetenschappelijke omkadering in prestatieprogramma 1 

(zwaargewichten). 

 

De zwaargewichtboot zal medisch en wetenschappelijk omkaderd worden door volgende personen:  

 

• Artsen:   Dr. Ruben De Gendt en Dr. Adelheid Steyaert  

• Diëtist:  Gino Devriendt/Stephanie Scheirlynck 

• Kinesist:  Frederik Adriaensens  

• Mental coach: Ticka – Jon Strubbe  

• Biomechanicus: Conny Draper/Ine Van Caekenberghe  

• Trainingsschema’s: Jan Boone/Jan Bourgois (contract UGent) 

 

Sportmedische – wetenschappelijke omkadering PP1 

Blessurepreventie (sportkinesist) € 2700 

Sportvoeding (sportdiëtist + supplementen) € 1900 

Sportpsychologie (mental coach) € 2000 

Sportbiomechanica € 2160 

Sportmedisch € 500 

Acclimatisatie € 1300 

TOTAAL € 10560 

 

SPORTVOEDING 
Voor de zwaargewichten worden 3 sessies voorzien per atleet bij de diëtist. Deze sessies hebben als doel: 

o De atleten bewust te maken en toelichting te geven omtrent de rol van dagdagelijkse 

gezonde voeding in functie van training en prestatie. 

o Een analyse te maken van de voedingspatronen van de atleten i.f.v. calorie-inname rekening 

houdend met het trainingsprogramma.  

Daarnaast staat de diëtist in voor het opmaken van het menu, afgestemd op het trainingsschema, op de 

nationale stages in Hazewinkel.  
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Tot slot is er eveneens budget nodig voor het voorzien van voedingssupplementen ter ondersteuning van 

training, recuperatie en prestatie.  

 

BLESSUREPREVENTIE 
De zwaargewichten voeren elk jaar 3x een blessurepreventieve screening uit bij de kinesist. Op basis van 

deze screening wordt een individueel programma opgesteld in functie van blessurepreventie, dat 

voornamelijk van thuis uit gevolgd wordt. 

 

SPORTBIOMECHANICA 
Een doorgedreven biomechanische analyse (adhv. Peach-systeem, aangekocht in 2017) wordt 3x 

uitgevoerd per jaar waarbij deze analyse vertaald wordt in roeitechnisch advies voor de volgende periode.  

 

SPORTPSYCHOLOGIE 
De sportpsychologische ondersteuning wordt beschouwd als een ad hoc beschikbare dienst, waarop de 

sporters beroep kunnen doen doorheen het volledige verloop van het jaar. Ze kunnen bij de 

sportpsycholoog terecht indien dit door de roeier en omkadering als wenselijk noodzakelijk beschouwd 

wordt.  

 

SPORTMEDISCH 
De sportmedische ondersteuning wordt beschouwd als een ad hoc beschikbare dienst, waarop sporters 

beroep kunnen doen doorheen het volledige verloop van het jaar, voornamelijk bij het optreden van 

lichamelijke klachten en blessures.  

 

ACCLIMATISATIE 
In het geval van kwalificatie voor de Olympische Spelen zal een acclimatisatietraject voorzien worden voor 

de geselecteerde boot. Dit betreft 
o Metingen van vocht- en elektrolytenverlies bij training in de klimatologische omstandigheden 

van Tokio 2021. 

o Testen van koelingsstrategieën i.f.v. controleren van de kerntemperatuur voor de start van 

de wedstrijd. 

o Acclimatisatietrainingen voor afreis naar Tokio. 
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Trainings- en wedstrijdprogramma  
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Buitenlandse wedstrijden 
 

De zwaargewicht boot zal deelnemen aan de volgende internationale wedstrijden in 2021: 

 

- Europees Kampioenschap Varese (9-11 april) als voorbereidende regatta voor de Final Olympic 

Qualification Regatta Luzern 

- World Cup I Zagreb (30 april-2 mei) als voorbereidende regatta voor de Final Olympic Qualification 

Regatta Luzern 

- Final Olympic Qualification Regatta Luzern 16-18 mei 2021 

- World Cup III Sabaudia (4-6 juni 2021)  

- Het WK in Shanghai (oktober) is voorlopig een vraagteken, alles hangt af van de selectie voor de 

Olympische Spelen  

 

Stageprogramma  
 

Binnenlandse stages  

 

Ter voorbereiding van de internationale wedstrijden plannen we een 20-tal dagen voorbereidende 

trainingsstages in Hazewinkel.  

 

Buitenlandse stages  

 

We plannen 3 buitenlandse stages die zullen doorgaan op het meer van Varese:  

- 7-20 februari 

- 24 mei-3juni  

- 21 juni-2 juli (voorbereidende stage Olympische Spelen Tokyo)  

 

Begroting 

 

Zie Excel file ‘subsidies topsport 2021’.  

 

Eigen inbreng van de federatie:  

- Aankoop kledijpakket voor de roeiers  

- Kosten onderhoud en verzekering busje (momenteel steeds met eigen middelen)  

- Promotiemateriaal M2x (foto’s op internationale roeiwedstrijden)  

- Organisatie persconferentie  
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4.2 Prestatieprogramma 2 
 

Prestatieprogramma 2 betreft een Olympische lichtgewicht dubbeltwee op de Olympische Spelen van 

Tokyo in 2021. De LM2x heeft zich reeds geselecteerd voor de Olympische Spelen.    

 

Nominatieve lijst van elitesporters 
- Tim Brys  

- Niels Van Zandweghe  

 

Doelstellingen  
 

2021 

Medaille EK 

Top 8 OS 

 

Normaal gezien zal het lichtgewichtroeien van het Olympisch programma geschrapt worden, vandaar dat 

we doelstellingen tot 2021 formuleren voor deze boot.  

 

Selectiecriteria prestatieprogramma   

 

Basisvoorwaarden 

- Engagement van de roeiers (doelstellingen en motivatie)  

- Strikt naleven van het trainingsprogramma (opvolging via ‘training peaks’) 

- Deelnemen aan alle fases van het evaluatietraject + deelnemen aan alle trainingsstages  

 

Volgens het document ‘interne selectiecriteria’ zijn Niels Van Zandweghe en Tim Brys de roeiers die 

geselecteerd zijn voor de Olympische Spelen. Enkel in geval van blessure, medische problemen en/of 

onvoldoende prestatiebehoud op de trials en internationale regatta’s, kan deze selectie nog gewijzigd 

worden.  

   

Sporttechnische omkadering 

Zoals voorzien in het organogram topsport zal de lichte dubbeltwee begeleid worden door Vlaams 

topsportcoach Frans Claes.  

 

Medische en wetenschappelijke omkadering 

 

Net zoals binnen prestatieprogramma 1 wordt binnen prestatieprogramma 2 gewerkt volgens het 

schematisch overzicht zoals weergegeven in figuur 1. Dit wordt specifiek uitgewerkt voor de lichtgewicht 

roeiers zoals aangegeven in figuur 3.  
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Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec

Trainings
programma

(UGENT)

Fysiologische
testing (Labo, 
Critical Power)

Biomechanica

Blessurepreventie

Sportvoeding

Sportpsychologie

Sportmedisch

Acclimatisatie

 
 

Fig. 3: Overzicht van de sportmedische en sportwetenschappelijke omkadering in prestatieprogramma 2 

(lichtgewichten). 

 

Hierbij dient de kanttekening gemaakt te worden dat het onderdeel sportvoeding een essentiële pijler is 

binnen prestatieprogramma 2, zeker gezien het gemiddeld gewicht van de boot alsook het individuele 

gewicht van de roeiers cruciaal zijn. Vandaar dat een erg nauwe samenwerking met de sportdiëtiste in dit 

programma essentieel is. Daarnaast is de voorbije jaren eveneens gebleken dat in dit prestatieprogramma 

de mental coach eveneens een belangrijke rol speelt in de begeleiding van de atleten, en meer specifiek 

vooral voor Niels Van Zandweghe. Vandaar dat ook deze pijler sterker uitgewerkt dient te worden in 

vergelijking met prestatieprogramma 1.  

 

Tim Brys en Niels Van Zandweghe zullen medisch en wetenschappelijk omkaderd worden door volgende 

personen:  

 

• Artsen:   Dr. Ruben De Gendt en Dr. Adelheid Steyaert  

• Diëtist:  Stephanie Scheirlynck  

• Kinesist:  Kristien Depluverez  

• Mental coach: Els Snauwaert  

• Biomechanicus: Conny Draper/Ine Van Caekenberge  

• Trainingsschema’s:  Jan Boone en Jan Bourgois (contract UGent) 

 

 

Sportmedische – wetenschappelijke omkadering PP2 

Blessurepreventie (sportkinesist) € 3600 

Sportvoeding (sportdiëtist + supplementen) € 3100 

Sportpsychologie (mental coach) € 2500 

Sportbiomechanica € 1440 

Sportmedisch € 500 

Acclimatisatie € 1300 

TOTAAL € 12.440 
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SPORTVOEDING 
Voor de lichtgewichten worden 3 sessies voorzien per atleet bij de diëtist. Deze sessies hebben als doel: 

o De atleten bewust te maken en toelichting te geven omtrent de rol van dagdagelijkse 

gezonde voeding in functie van training en prestatie. 

o Een analyse te maken van de voedingspatronen van de atleten i.f.v. calorie-inname rekening 

houdend met het trainingsprogramma.  

De diëtist zal eveneens op wekelijkse basis voedingsadvies geven aan Tim Brys, in het kader van het 

onder controle houden van het gewicht in combinatie met optimaal trainen en recupereren.  

Daarnaast staat de diëtist in voor het opmaken van het menu, afgestemd op het trainingsschema, op de 

nationale stages in Hazewinkel.  

Het budget nodig voor voedingssupplementen wordt gesponsord door Verdepharma en dient dus niet 

voorzien te worden door Sport Vlaanderen.  

 
BLESSUREPREVENTIE 
De lichtgewichten voeren elk jaar 3x een blessurepreventieve screening uit bij de kinesist. Op basis van 

deze screening wordt een individueel programma opgesteld in functie van blessurepreventie, dat om de 

twee weken bij de sportkinesist uitgevoerd wordt.  

 

SPORTBIOMECHANICA 
Een doorgedreven biomechanische analyse (adhv. Peach-systeem, aangekocht in 2017) wordt 3x 

uitgevoerd per jaar waarbij deze analyse vertaald wordt in roeitechnisch advies voor de volgende periode.  

 

SPORTPSYCHOLOGIE 
De sportpsychologische ondersteuning wordt beschouwd als een ad hoc beschikbare dienst, waarop de 

sporters beroep kunnen doen doorheen het volledige verloop van het jaar. Ze kunnen bij de 

sportpsycholoog terecht indien dit door de roeier en omkadering als wenselijk noodzakelijk beschouwd 

wordt. De rol van de sportpsycholoog is in prestatieprogramma 2 cruciaal (en dit vooral i.f.v. het 

presteren van Niels Van Zandweghe) en een doorgedreven opvolging is dan ook aangewezen, vooral in de 

periode maart-juli, waarin de belangrijkste wedstrijden plaatsvinden.  

 

SPORTMEDISCH 
De sportmedische ondersteuning wordt beschouwd als een ad hoc beschikbare dienst, waarop sporters 

beroep kunnen doen doorheen het volledige verloop van het jaar, voornamelijk bij het optreden van 

lichamelijke klachten en blessures.  

 

ACCLIMATISATIE 
Er wordt een acclimatisatietraject voorzien voor de geselecteerde boot. Dit betreft 

o Metingen van vocht -en elektrolytenverlies bij training in de klimatologische omstandigheden 

van Tokio 2021. 

o Testen van koelingsstrategieën i.f.v. controleren van de kerntemperatuur voor de start van 

de wedstrijd. 

o Acclimatisatietrainingen voor afreis naar Tokio. 
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Trainings- en wedstrijdprogramma  
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Buitenlandse wedstrijden 

 

De lichte dubbeltwee zal deelnemen aan de volgende internationale wedstrijden ter voorbereiding van de 

Olympische Spelen in Tokyo:  

 

- Europees Kampioenschap Varese (9-11 april)  

- World Cup I Zagreb (30 april-2 mei)  

- World Cup II Luzern (21-23 mei) 

- World Cop III Sabaudia (4-6 juni)  

- Olympische Spelen Tokyo (23-31 juli) 

 

Stageprogramma  

 

Binnenlandse stages  

 

Ter voorbereiding van de internationale wedstrijden plannen we een 20-tal dagen voorbereidende 

trainingsstages in Hazewinkel.  

 

Buitenlandse stages  

 

We plannen 3 buitenlandse stages die zullen doorgaan op het meer van Varese:  

- 7-20 februari in Varese 

-  24 mei-3 juni  

- 21 juni-2 juli in Varese (voorbereidende stage Olympische Spelen Tokyo)  

 

Extra  

 

De LM2x maakt gebruik van 2 boten. De wedstrijdboot werd eind 2019 aangekocht met extra middelen 

vanuit Sport Vlaanderen. De trainingsboot wordt geleased bij Filippi.  

 

Eigen inbreng van de federatie:  

- Aankoop kledijpakket voor de roeiers  

- Kosten onderhoud en verzekering busje (momenteel steeds met eigen middelen)  

- Promotiemateriaal LM2x (foto’s op internationale roeiwedstrijden)  

- Sponsoring van de voedingssupplementen  

- Organisatie persconferentie  
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5 Ontwikkelingsprogramma 

 

5.1 Werking en selectiecriteria  

 

Groep junioren  

 

- Het nieuwe seizoen start telkens met de herfststage. Hierop worden alle junioren uitgenodigd die het 

seizoen ervoor internationaal gegaan zijn en een duidelijk topsportengagement hebben voor de 

komende jaren.  

 

- In de maand november organiseren we 2 testen: de OBIC (ergometer) en de lange afstand (water) op 

het Netekanaal in hetzelfde weekend.  

 

- Tussen kerstdag en nieuwjaar organiseren we een kerststage. Roeiers worden uitgenodigd op basis 

van de 2 testen (OBIC en lange afstand). De selectie wordt bepaald door de topsportcommissie, na 

advies van de juniorcoach. 

 

- Tijdens de kerststage vinden er gesprekken plaats met de junioren en hun ouders om te peilen naar 

hun topsportengagement en ambitie.  

 

- Dan volgt de GRS ergo en de lange afstandswedstrijd in Seneffe.  

 

- In februari/maart wordt er een krokusstage georganiseerd. Er wordt uitgenodigd op basis van OBIC, 

lange afstand Netekanaal en GRS ergo + topsportengagement.  

 

- De trials vinden plaats tijdens het eerste weekend van de paasvakantie en staan open voor iedereen. 

De eerste dag wordt er in skiff getest en de tweede dag in grotere boten.  

 

- We werken met 1 groep junioren tot aan de trials (geen opsplitsing tussen juniorengroep en 

talentengroep op de stages). Na de trials leggen we 2 groepen vast (nog geen selectie!):  

 

o Groep EK/WK junioren 

o Groep jeugdcup  

 

- Groep EK/WK junioren 

o Op de trials wordt er een voorstel van pre-collectief / ploegen gemaakt. De ploegen worden 

al een eerste keer uitgetest op de paasstage die onmiddellijk volgt op de trials en de GRS 

regatta. Op de GRS regatta wordt er beslist wie er mag deelnemen in München.  

o Op basis van de resultaten in München wordt de selectie vastgelegd voor het EK junioren. 

o Op basis van de resultaten van het EK junioren (doelstelling is top 6) wordt de selectie 

vastgelegd voor het WK junioren. Roeiers die niet geselecteerd worden voor het WK 

junioren, kunnen mogelijks nog deelnemen aan de jeugdcup.  

o Net na de examens is er een controletest om te zien of de junioren voldoende getraind 

hebben tijdens de examens.  

 

- Na de examens (eind juni) wordt er met beide groepen deelgenomen aan de Hollandbeker of de 

Slotwedstrijden Amsterdam. Doel is om wedstrijdervaring op te doen, heeft geen invloed op selectie.  
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Het evaluatietraject samengevat:  

 

 Wedstrijd Periode Locatie  

1.  Lange afstand Half november  Netekanaal Water  

2.  OBIC Half november  Deurne  Ergometer 

3.  GRS ergo Begin februari Gent Ergometer  

4.  Lange afstand Half maart Seneffe Water  

5.  Trials Begin april Hazewinkel Water  

6.  GRS regatta Half april  Gent Water 

7.  Internationale regatta München Half mei  München   Water 

8.  EK junioren  Eind mei München   Water 

9.  Ergometertest  Eind juni  Te bepalen  Ergometer  

10.  Hollandbeker/Slotwedstrijden Eind juni  Amsterdam  Water  

11.  WK junioren   Half augustus  Plovdiv  Water  

 

• Seneffe en de trials staan open voor iedereen  

• GRS regatta: 1 dag in functie van nationaal team en 1 dag in functie van club  

• Er zullen een 3-tal critical power testen ingepland worden 

 

Selectiecriteria  

• De topsportambitie  

• Het engagement om dagdagelijkse trainingen af te leggen volgens het trainingsschema (opvolging 

door juniorcoach)  

• De aanwezigheid op stages 

• De deelname aan het evaluatietraject  

• De prestaties op de verschillende testen van het evaluatietraject  

• De prestatie op de trials  

• De definitieve selectie voor het WK junioren wordt gemaakt op basis van de prestaties op het EK 

junioren 

 

Ergometertijden  

 

Volgende richttijden op de ergometer worden gehanteerd:  

 

 Jongens Meisjes 

17 jaar 06:28 07:30 

18 jaar 06:16 07:20 

 

Doelstellingen  

 

 

 

 

 

 

 

Dit najaar zullen we van start gaan om te werken richting een JM2x/JM4x op het EK junioren met een 5-

tal junioren (Aaron Andries, Loïc Peters, Lucas Karambizi, Dean Laureyns, Savin Rodenburg). Doelstelling is 

top 6 (A-finale). De doelstelling op het WK junioren is top 8. 

 17 jaar 18 jaar 

Ideale lijn 
top 6 

WK junioren 

Top 6/medaille 

WK junioren 

Tragere lijn 
Medaille 

Jeugdbeker  

Top 6  

WK junioren 
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Groep U23 

 

Marlon Colpaert en Tibo Vyvey werken verder in BLM2x. Zij zullen in 2021 deelnemen aan een aantal 

internationale regatta’s (Piediluco in april en Essen/Duisburg in mei en normaal gezien een wereldbeker 

begin juni) ter voorbereiding op het WK U23 en EK U23. Doelstelling op EK en WK is het roeien van een 

medaille (top 3).  

 

Mazarine Guilbert maakt de overstap van de juniorcategorie naar de U23 categorie. Op dit moment is zij 

het enige meisje langs Vlaamse kant. Zij heeft de topsportambitie en het engagement om verder te 

trainen richting de U23 categorie. Op basis van haar resultaat op de trials moet beslist worden of zij EK 

U23 waardig is in skiff volgend seizoen.  

 

Criteria  

- Engagement van de roeiers (doelstellingen en motivatie)  

- Strikt naleven van het trainingsprogramma  

- Deelnemen aan alle fases van het evaluatietraject + deelnemen aan alle trainingsstages  

- Prestatie op labotesten (oktober/maart)  

- Prestatie op Critical Power testen (oktober/februari/mei)  

- Evaluatie van de resultaten op selectie van wedstrijden (OBIC, lange afstand, GRS ergo, Seneffe, …) 

 

Selectiecriteria voor deelname internationale competities 

- Resultaat op Trials (februari/maart) in 1x en 2x (voor Marlon en Tibo)  

 

Groep senioren  

 

Ward Lemmelijn maakt de overstap naar de senior A categorie in 2021. Volgend seizoen nemen we Ward 

op in het ontwikkelingsprogramma. Doelstelling is om zoveel mogelijk wedstrijdervaring op te doen. De 

internationale regatta in Piediluco half april en de internationale regatta in Essen/Duisburg half mei staan 

op het programma. Ward is opgenomen in fase 2 van het prestatieprogramma M2x/M4x richting de 

Olympische Spelen van Parijs 2024.  

 

Criteria  

- Engagement van de roeiers (doelstellingen en motivatie)  

- Strikt naleven van het trainingsprogramma  

- Deelnemen aan alle fases van het evaluatietraject + deelnemen aan alle trainingsstages  

- Prestatie op labotesten (oktober/maart)  

- Prestatie op Critical Power testen (oktober/februari/mei)  

- Evaluatie van de resultaten op selectie van wedstrijden (OBIC, lange afstand, GRS ergo, Seneffe, …) 

 

Selectiecriteria voor deelname internationale competities 

- Resultaat op Trials (februari/maart) in 1x en 2x  
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5.2 Sporttechnische en sportwetenschappelijke omkadering 

 

Binnen het ontwikkelingsprogramma werken we de komende Olympiade met een verantwoordelijke 

coach voor de junioren en een verantwoordelijke coach voor de U23 categorie. We stappen af van de 

structuur met de regiocoaches waarbij we per regio een verantwoordelijke coach aanstelden. De voorbij 

Olympiade heeft ons geleerd dat deze structuur niet optimaal werkt en dat we de middelen van Sport 

Vlaanderen op een efficiëntere manier kunnen inzetten.  

 
Verantwoordelijkheden 

• Worden aangestuurd door de technisch directeur 

• Zijn verantwoordelijk voor de geïdentificeerde talenten en beloftevolle jongeren binnen de 

topsportwerking van de Vlaamse Roeiliga 

• Volgen de wekelijkse trainingen van de lijstroeiers van de eigen categorie op   

• Samen met de technisch directeur opvolgen van de prestaties op de testen van het evaluatietraject 

• Samen met de technisch directeur een selectievoorstel voor stages (kerststage/ krokus-

stage/paasstage) opmaken dat voorgelegd wordt aan de topsportcommissie + coaching op deze 

verschillende stages.  

• Samen met de technisch directeur een selectievoorstel voor de verschillende internationale regatta’s 

opmaken dat voorgelegd wordt aan de topsportcommissie + coaching van de ploegen op deze 

verschillende regatta’s.  

• Zijn de link met de clubcoaches   

Deze coaches zullen in het bezit zijn van een pedagogisch diploma + trainer B roeien. De Vlaamse Roeiliga 

maakt in het najaar van 2020 een visietekst trainer A op zodanig dat deze opleiding van start kan gaan.  

 

Medische en wetenschappelijke omkadering 

 

Het medisch en wetenschappelijk kader van de Vlaamse Roeiliga bestaat uit volgende personen:  

 

• Dr. Ruben De Gendt 

o Ruben De Gendt is de medisch verantwoordelijke van de Vlaamse Roeiliga.  

o Dr. De Gendt coördineert de inspanningstesten van de lijstroeiers in het UZ te Gent.  

o Dr. De Gendt neemt bloedstalen en lactaatstalen af bij de topatleten.   

o Is het aanspreekpunt voor alle internationale roeiers i.v.m. dopingreglement en medische 

aangelegenheden t.o.v. de FISA.  

 

• Dr. Adelheid Steyaert 

o Staat in voor de medische screening van de topatleten: anamnese en klinisch onderzoek  

• Diëtist (Gino Devriendt) 

o Opmaken van individuele voedingsschema’s + follow-up 

o Voedingssupplementen 

 

• Kinesisten (Tessa Crois, Elise Goossens)  

o Begeleiding van de topatleten op stages  

o Begeleiding van de topatleten tijdens wedstrijden 

 

• Psychologen (Els Snauwaert – Johan Desmadryl)  

o Zijn het aanspreekpunt voor atleten die psychologische ondersteuning wensen  
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5.3 Lijst van beloftevolle jongeren en geïdentificeerde talenten  

 

Ward Lemmelijn   Senior   PXL   °1997    

Marlon Colpaert*  U23  KRNSO   °1999 

Tibo Vyvey*   U23  KRB   °2000 

Mazarine Guilbert   U23  GRS   °2002 

Aaron Andries   Junior  GRS   °2003 

Loïc Peters    Junior  ARV   °2003  

Lucas Karambizi   Junior  KRB   °2003 

Dean Laureyns   Junior  KRCG   °2003 

Savin Rodenburg   Junior  KRSG   °2003 

            

* opgenomen in het Be Gold programma  
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5.4 Trainings- en wedstrijdprogramma 
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 Beleidsplan topsport 2021-2024 

 36 

 

5.5 Begroting  

 

Zie Excel file ‘subsidies topsport 2021’ 

 
 

5.6 Project topsport-studentenroeien in het ontwikkelingsprogramma  

 

Naast het bestaande project ‘studentenroeien’ van de Vlaamse Roeiliga voor nieuwe, nog niet roeiende 

leden wil de Vlaamse Roeiliga een project uitwerken ‘studentenroeien voor topsporters’.  

 

We stellen een heel grote drop-out vast bij de overgang van de categorie ‘junioren’ naar de categorie 

‘senioren U23’. Heel wat potentiële toproeiers die goede resultaten boekten op een jeugdbeker, EK of WK 

junioren haken af eens ze hogere studies aanvatten. Dit is een jammere zaak want hierdoor verliezen we 

heel wat potentiële toproeiers en talent onder de studenten. Enkele voorbeelden van prestaties op de 

Coupe de la Jeunesse van roeiers die afgehaakt zijn:  

 

• Ward Lauwers  Zilveren en bronzen medaille in JM4x 2013 

• Ruben Somers 5e plaats in JM2x 2013 

• Tom De Borger  Reserve in JM1x 2013/bronzen medaille in JM4x 2014/gouden + zilveren medaille JM1x 2015 

• Ilse Vandenhouweele 5e plaats in JW4x in 2014 / gouden (JW8+) en bronzen medaille JW 2x in 2015 

• Axelle Boels  5e plaats in JW4x in 2014 / gouden medaille JW 8+ en 6e plaats JW 4x in 2015 

• Brent De Bleser 4e plaats in JM8+ in 2014 / zilveren medaille in JM8+ 2015 

• Sander De Witte  4e plaats in JM8+ in 2014 / zilveren medaille in JM8+ 2015 

• Bert Verkest  Zilveren medaille in JM8+ 2015 

• Valerie Foqué  Gouden medaille JW 8+ en 6e plaats JW 4x in 2015 

 

 

 

 

Op bovenstaande grafiek zien we dat de grootste drop-out zich situeert in de leeftijdscategorie 20-25 jaar.  

 

De Vlaamse Roeiliga wil een opvangnet bieden voor deze studenten zodanig dat deze groep roeiers niet 

volledig afhaakt en na hun studies nog topsportsuccessen kan boeken.  
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We zullen werken met een A-kern en een B-kern. De A-kern zijn de roeiers die onmiddellijk beslissen om 

voluit voor hun topsportcarrière te gaan en hun studies te splitsen. De B-kern zijn de roeiers met 

topsportpotentieel en topsportengagement maar die tijdens hun studentenjaren een iets tragere 

doorgroei richting de ontwikkelingsprogramma’s ambiëren.  

 

De technisch directeur plant een overleg met elke roeier die het volgende seizoen U23 wordt om hen een 

kader en bepaald programma aan te bieden.  

 

Programma  

- Deze kern roeiers traint minstens 2 keer per week (4u) onder begeleiding van een coach. De roeiers 

die in dit project stappen, engageren zich om op de trainingen aanwezig te zijn en om richting een 

jaarlijks doel te werken.  

- Locatie: watersportbaan Gent aangezien de meeste topsporters in Gent studeren.  

- Organiseren van trainingsstages in bv. Hazewinkel tijdens de universitaire vakanties  

- Werken naar een doel: een internationale regatta of universiade of WK universitairen met een 

ambitieuze doelstelling.  

 

Er zal zoveel mogelijk in ploegboten gewerkt worden.  

 

Doelstelling  

 

- We streven via dit project naar een optimale doorstroom van het talenten-

programma/ontwikkelingsprogramma richting de prestatieprogramma’s, maar aan de hand van een 

iets minder snelle ontwikkeling dan de A-kern.  

- De doelstelling is om een selectie af te dwingen voor het WK universitairen dat elk jaar begin 

september plaats vindt.  

- Een doelstelling op langere termijn is de uitbouw van een topsportcentrum roeien voor talenten en 

studenten in Gent.  

 

Trainings- en wedstrijdprogramma 

- Wedstrijden (lange afstand, OBIC, GRS ergo, Seneffe, ..) + selectietraject (trials, internationale 

wedstrijd, …) 

- Testings (inspanningstest, critical power test, …) 

 

Budget  

- We vragen aan elke roeier een jaarlijkse bijdrage van bv. 150€. Hier worden de boten (clubs) en 

stages deels mee gefinancierd.  

- Stages en wedstrijden worden door de roeier zelf gefinancierd. Indien de roeiers een medaille 

behalen op een WK universitairen, kan de federatie een deel van de kosten terugbetalen.  
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6 Talentdetectieprogramma  

 

6.1 Werking en selectiecriteria  

 

De afgelopen jaren organiseerde de Vlaamse Roeiliga telkens op een woensdagnamiddag in de maand 

mei een ‘testdag voor talenten’ voor 13-16 jarigen waarbij er verschillende algemene en roeispecifieke 

testen afgenomen werden (biometrie, lenigheid, ergometertest, armkracht, coördinatie, snelheid en 

coopertest).  

 

We stappen af van dit principe (te vroeg te roeispecifiek gaan testen waarbij er een enorm verschil in 

maturiteit is) en organiseren onze talentdetectie de volgende beleidsperiode op onderstaande manier:  

 

- We organiseren een testbatterij Eurofit voor alle roeiers tussen 10 en 14 jaar. De testbatterij wordt 

afgenomen op een woensdagnamiddag in januari in samenwerking met de Ugent. Bedoeling is dat de 

resultaten per roeier jaar na jaar vergeleken worden (project stagestudent Ugent).  

 

- Roeiers tussen 11 en 16 jaar nemen deel aan de triatlons en duatlons van de Vlaamse Roeiliga. Deze 

resultaten geven een goed beeld van het roeipotentieel (o.a. ook de coördinatie). De resultaten 

worden per roeier in kaart gebracht samen met resultaten van Eurofit. Dit geeft ons een goed beeld 

van het potentieel.  

 

Roeiers die goed presteren op de Eurofit testbatterij en op de triatlons en duatlons en aanzien worden als 

talentvol, kunnen opgenomen worden in de talentenwerking van de Vlaamse Roeiliga. De juniorcoach 

stelt jaarlijks een lijst van talentvolle jongeren op. Met deze roeiers en hun ouders wordt een gesprek 

aangegaan waarin het topsportengagement en de topsportambitie besproken wordt.  

 

Roeiers met topsportambitie kunnen instappen in de talentenwerking van de VRL vanaf 15 jaar. De 

komende beleidsperiode organiseert de VRL een maandelijkse talentendag telkens in een andere 

roeiclub. Dit impliceert een lage kost: geen botentransport en roeiers brengen zelf lunchpakket mee. 

 

De juniorcoach is verantwoordelijk voor de dagdagelijkse opvolging van de talenten (opvolging 

trainingsprogramma).  

 

Traject  

 

- In de maand november organiseren we 2 testen: de OBIC (ergometer) en de lange afstand (water) op 

het Netekanaal in hetzelfde weekend.  

 

- Tussen kerstdag en nieuwjaar organiseren we een kerststage, dit wordt aanzien als het 

instapmoment voor het nieuwe seizoen voor talenten. Roeiers worden uitgenodigd op basis van de 2 

testen (OBIC en lange afstand). De selectie wordt bepaald door de topsportcommissie, na advies van 

de juniorcoach. 

 

- Tijdens de kerststage vinden er gesprekken plaats met de junioren en hun ouders om te peilen naar 

hun topsportengagement en ambitie.  

 

- Dan volgt de GRS ergo en de lange afstandswedstrijd in Seneffe.  
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- In februari/maart wordt er een krokusstage georganiseerd. Er wordt uitgenodigd op basis van OBIC, 

lange afstand Netekanaal en GRS ergo + topsportengagement.  

 

- De trials vinden plaats tijdens het eerste weekend van de paasvakantie en staan open voor iedereen. 

De eerste dag wordt er in skiff getest en de tweede dag in grotere boten.  

 

- We werken met 1 groep junioren tot aan de trials (geen opsplitsing tussen juniorengroep en 

talentengroep op de stages). Na de trials leggen we 2 groepen vast (nog geen selectie!):  

 

o Groep EK/WK junioren 

o Groep jeugdcup (talenten zitten in deze groep)  

 

- Groep jeugdcup 

o Op de trials wordt er een voorstel van pre-collectief / ploegen gemaakt. De ploegen worden 

al een eerste keer uitgetest op de paasstage en de GRS regatta. Op de GRS regatta wordt er 

beslist wie er mag deelnemen in Keulen.  

o Op basis van de resultaten in Keulen wordt de selectie vastgelegd voor de Coupe de la 

Jeunesse. 

o Net na de examens is er een controletest om te zien of de junioren voldoende getraind 

hebben tijdens de examens (controletest voor deelname aan de Coupe de la Jeunesse).  

 

- Na de examens (eind juni) wordt er met beide groepen deelgenomen aan de Hollandbeker of de 

Slotwedstrijden Amsterdam. Doel is om wedstrijdervaring op te doen, heeft geen invloed op selectie.  

 

Het evaluatietraject samengevat:  

 

 Wedstrijd Periode Locatie  

1.  Lange afstand Half november  Netekanaal Water  

2.  OBIC Half november  Deurne  Ergometer 

3.  GRS ergo Begin februari Gent Ergometer  

4.  Lange afstand Half maart Seneffe Water  

5.  Trials Begin april Hazewinkel Water  

6.  GRS regatta Half april  Gent Water 

7.  KRSG regatta  Half mei  Gent Water 

8.  Internationale regatta Keulen Eind mei  Keulen  Water 

9.  Ergometertest  Eind juni  Te bepalen  Ergometer  

10.  Hollandbeker/Slotwedstrijden Eind juni  Amsterdam  Water  

11.  Coupe de la Jeunesse  Eind juli/begin aug Linz in 2021  Water  

 

• 14 jarigen roeien op OBIC nog 1.000m, coach kan roeier 2 weken later nog 2.000m test laten doen 

• Seneffe en de trials staan open voor iedereen  

• GRS regatta en KRSG regatta: 1 dag in functie van nationaal team en 1 dag in functie van club  

• 15-jarigen roeien de afstand van 6km op de lange afstandstesten en 2.000m op de ergotesten en 

watertesten. 

• Er zullen een 3-tal critical power testen ingepland worden 

 

Tijdens de stages wordt er zoveel mogelijk gewerkt in grote boten. Ook veel alternatieve trainingen 

worden aangeboden zodanig dat deze roeiers niet te vroeg opgebrand zijn.  
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Selectiecriteria  

• Het engagement om dagdagelijkse trainingen af te leggen volgens het trainingsschema  

• De topsportambitie  

• De aanwezigheid op stages 

• De deelname aan het evaluatietraject  

• De prestaties op de verschillende testen van het evaluatietraject  

• De prestatie op de trials  

• De definitieve selectie voor de Coupe de la Jeunesse wordt gemaakt op basis van de prestaties op 

de Internationale regatta in Keulen.  

 

Ergometertijden  

 

Volgende richttijden op de ergometer worden gehanteerd:  

 

 Jongens Meisjes 

15 jaar 06:47 07:50 

16 jaar 06:42 07:45 

17 jaar 06:28 07:30 

18 jaar 06:16 07:20 

 

Doelstellingen  

 

We beogen om met zoveel mogelijk 15-16-17 jarigen deel te nemen aan de Coupe de la Jeunesse 

zodanig dat deze talenten kunnen doorstromen naar een EK/WK junioren op 17-18 jarige leeftijd. De 

doelstelling op de Coupe de la Jeunesse is afhankelijk van de leeftijd. Voor 15-16 jarigen kunnen we als 

doelstelling A-finale zetten. Voor hen is het opdoen van ervaring op dat moment heel belangrijk. Voor 

16-17 jarigen is een medaille de doelstelling.  

 

We trachten om met zo groot mogelijke boten te werken richting de Coupe de la Jeunesse: vierkoppels 

en achten. We mogen niet te vroeg werken richting de 1x en 2x want de komende jaren zullen deze 

talenten nog genoeg in kleine boten moeten roeien. Het is belangrijk om de motivatie en het 

engagement hoog te houden zodanig dat deze jongeren niet opgebrand zijn op het moment dat ze 18 

jaar zijn.  

 

We behouden het principe dat de deelname van 18-jarige roeiers aan de Coupe de la Jeunesse op kosten 

van de club is. 15-16-17 jarigen kunnen opgenomen worden in het talentenbudget van de Vlaamse 

Roeiliga indien er een duidelijk engagement en potentieel is richting de juniorencategorie en 

seniorencategorie.  

 

Namenlijst 2021 

 

Op dit moment identificeren we onderstaande talenten:  

 

• Astrid Francken  KRNSO  °2005 

• Marit Janssens  KRNSO  °2005 

• Emile Dewachter TRT  °2004 

• Bram Decraecke  KRNSO  °2004 

• Boris Taeldeman GRS  °2004 

• Lukas Christiaens KRCG  °2004 
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• Thim De Blauwe  KRNSO  °2005 

• Jules Vanoverschelde  TRT  °2005 

• Thibe Vandermeulen   °2004   

 

6.2 Omkadering  

 

Samen met de technisch directeur is de juniorcoach van de Vlaamse verantwoordelijk voor de 

talentenwerking. Hieronder worden de bevoegdheden opgelijst:  

 

- Samen met de technisch directeur opvolgen van de resultaten van de Eurofit testbatterij en de 

triatlons/duatlons. Opstellen van een lijst van talentvolle jongeren waarmee het topsportengagement 

en de topsportambitie besproken wordt. 

- Organiseren van de maandelijkse talentendag in de verschillende clubs + coaching op deze 

talentendag.  

- Opvolgen van de prestaties op de testen van het evaluatietraject.  

- Samen met de technisch directeur een selectievoorstel voor stages (kerststage/ krokus-

stage/paasstage) opmaken dat voorgelegd wordt aan de topsportcommissie + coaching op deze 

verschillende stages.  

- Samen met de technisch directeur een selectievoorstel voor de verschillende internationale regatta’s 

(GRS – KRSG – Keulen – Coupe de la Jeunesse) opmaken dat voorgelegd wordt aan de 

topsportcommissie + coaching van de ploegen op deze verschillende regatta’s.  

 

Dit uiteraard in samenwerking met de verschillende clubcoaches. 
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6.3 Trainings- en wedstrijdprogramma  
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6.4 Begroting 

 
Zie Excel file ‘subsidies topsport 2021’ 
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6.5 Beach Sprint Rowing  

 

Op de Olympische Spelen in 2024 zal er hoogstwaarschijnlijk een nieuwe tak van het roeien aan het 

Olympisch programma toegevoegd worden, namelijk het ‘beach sprint rowing’. Dit ter vervanging van het 

Olympisch lichtgewichtroeien. De takken die Olympisch zullen worden zijn: 1xM, 1xW en 2x mixte.  

 

Wat is Beach Sprint Rowing? Roei crews nemen het head-to-head tegen elkaar op in solo boten, in 

dubbele boten of met vier roeiers en een stuurman. De ‘runner’ start op het strand met een sprint van 50 

meter naar de boot, die door de boothouders in het water gehouden worden. Ze slalommen 250m de 

zee/een meer/waterplas in voordat ze om de laatste markeringsboei draaien voor een rechte sprint naar 

het strand. Wanneer ze aan land komen, springt één lid van de bemanning uit de boot en sprint naar het 

strand om op de buzzer ‘af te klokken’. Het is een spannende knock-out wedstrijd totdat er voor elke 

bootklasse een kampioen wordt gekroond. In volgend filmpje wordt getoond wat de nieuwe tak van het 

roeien exact inhoudt: 

http://www.worldrowing.com/photos-videos/videos/the-wilder-cousin-coastal-rowing-under-the-

spotlight 

 

In België staat dit project nog in zijn kinderschoenen en bestaat dit aanbod nog niet. De Vlaamse Roeiliga 

zal dit najaar starten om deze ‘nieuwe sport’ in België te organiseren, te promoten en in de markt te 

brengen. De VRL dient op 1/09 een dossier hierover in bij de beleidsfocus innovatie en dit zit volledig 

vervat in het algemeen beleidsplan 2021-2024 van de VRL.  

 

We zullen ook starten met het zoeken van talent richting de Olympische Spelen van 2024. Een van de 

eerste stappen die we zullen zetten is het opmaken van een profiel van sporter (ander profiel dan een 

klassieke 2.000m roeier). Maximale kracht en coördinatie zijn belangrijke factoren. Deze profielbepaling 

zal gedaan worden in samenwerking met de Ugent. Daarnaast zullen we coaches moeten opleiden die 

deze roeiers zullen begeleiden. Hiervoor kan gekeken worden naar de buurlanden, die reeds een stap 

verder staan hierin (Nederland/Frankrijk/Italië).  

 

De volgende stap is het detecteren van talenten (huidige roeiers + andere sporters) en het optimaal 

voorbereiden van deze talenten richting de Olympische Spelen: uitwerken van macrocyclus, opstellen van 

trainingsschema’s, deelnemen aan voorbereidende wedstrijden, stages, … Zowel in binnen- en 

buitenland.  
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Totale begroting 

 

Prestatieprogramma 1 - M2x € 107 973,75 

Loonkost sporttechnische omkadering € 21 000,00 

Sportwetenschappelijke begeleiding € 10 560,00 

Binnen- en buitenlandse stages € 38 398,75 

Nationale en internationale wedstrijden € 28 415,00 

Specifieke kosten met akkoord Sport Vlaanderen € 9 600,00 

Prestatieprogramma 2 - LM2x € 101 176,25 

Loonkost sporttechnische omkadering € 15 000,00 

Sportwetenschappelijke begeleiding € 16 440,00 

Binnen- en buitenlandse stages € 34 321,25 

Nationale en internationale wedstrijden € 33 665,00 

Specifieke kosten met akkoord Sport Vlaanderen € 5 750,00 

Talentdetectie- en ontwikkeling € 157 370,00 

Loonkost technisch directeur € 78 700,00 

Loonkost coaches ontwikkelingsprogramma € 28 488,00 

Budget 15-16 jarigen (coaching) € 6 000,00 

Budget 15-16 jarigen (programma) € 44 670,00 

Voorbereiding en deelname aan internationale wedstrijden (OP1) € 75 905,00 

Loonkost technisch directeur € 6 300,00 

Binnen- en buitenlandse stages € 25 980,00 

Nationale en internationale wedstrijden € 35 625,00 

Specifieke kosten met akkoord Sport Vlaanderen € 8 000,00 

Be Gold (BLM2x) € 71 839,62 

Loonkost sporttechnische omkadering € 16 388,00 

Binnen- en buitenlandse stages € 17 526,88 

Nationale en internationale wedstrijden € 17 450,00 

Medisch budget € 17 285,62 

Specifieke kosten met akkoord Sport Vlaanderen € 3 189,12 

  

TOTAAL € 514 752,62 
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7 Lijst voorgestelde elitesporters, beloftevolle jongeren en geïdentificeerde 
topsporttalenten 

 

Nominatieve lijst voorgestelde elitesporters. 

Naam Voornaam M/V Geboortedatum Discipline(s) 

Brys Tim M  30/07/1992 Koppelroeien   

Van Zandweghe  Niels  M 28/02/1996 Koppelroeien 

De Loof  Pierre M 01/08/1995 Koppelroeien  

Claeys Ruben M 04/07/1997 Koppelroeien  

Lemmelijn Ward M 08/03/1997 Koppelroeien 

 

Nominatieve lijst voorgestelde beloftevolle jongeren. 

Naam Voornaam M/V Geboortedatum Discipline(s) 

Colpaert* Marlon M 22/08/1999 Koppelroeien   

Vyvey* Tibo M 16/12/2000 Koppelroeien 

Vandenbussche* Tristan M 06/02/2001 Koppelroeien 

Guilbert Mazarine V 26/04/2002 Koppelroeien 

 
Nominatieve lijst voorgestelde geïdentificeerde topsporttalenten. 

Naam Voornaam M/V Geboortedatum Discipline(s) 

Peters Loïc M 04/04/2003  Koppelroeien 

Andries Aaron M 21/05/2003  Koppelroeien 

Laureyns Dean M 26/10/2003 Koppelroeien 

Karambizi Lucas M 27/03/2003 Koppelroeien 

Rodenburg Savin M 10/05/2003 Koppelroeien 

Francken  Astrid V 31/05/2005 Koppelroeien 

Janssens  Marit V 05/08/2005 Koppelroeien 

Dewachter Emile  M 03/03/2004 Koppelroeien 

Decraecke Bram M 13/09/2004 Koppelroeien 

Taeldeman Boris M 27/04/2004 Koppelroeien 

Christiaens Lukas M 23/11/2004 Koppelroeien 
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Vandermeulen Thibe M 07/02/2004 Puntroeien 

De Blauwe Thim M 04/01/2005 Koppelroeien 

Vanoverschelde Jules M 25/01/2005 Koppelroeien 

 

 

* Deze atleten behoren tot het Be Gold programma.  
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8 Outputdoelstellingen 2021-2028 
 

Zie aparte Excel file Sport Vlaanderen.    
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9 Bijlages 

 

9.1 Ontwikkelingslijn  

 

 

(opgemaakt door Dirk Crois, Jan Bourgois en Dimitri Dumery) 

 

9.2 Richttijden 

 

Op het water  
 

    1x 2x 4x 2- 4- 8+ 

M 100% 6:29 6:00 5:30 6:05 5:42 5:16 

LM 100% 6:37 6:06 5:42 6:13 5:42 5:27 

W 100% 7:03 6:35 6:06 6:50 5:16 5:51 

LW 100% 7:15 6:45 5:42 7:15 / / 
 

Opmerking: 

Deze tijden zijn ‘RICHTTIJDEN’ en moeten dus ook aldus geïnterpreteerd worden. Bij het interpreteren van de geroeide tijd zal rekening gehouden worden met de 

wind, de temperatuur, de periode in het seizoen, …  

 

Om een medaille te roeien op een WK of de Olympische Spelen: minimum 95% 
Om een finale te roeien op een WK of de Olympische spelen: minimum 93% (lager voor junioren)  

 16 jaar 17 jaar 18 jaar 19 jaar 20 jaar 21 jaar 22 jaar 23 jaar 24 jaar 25 jaar 26 jaar 

Ideale lijn 
Medaille  

Jeugdbeker  

top 6 

WK junioren 

Top 

6/medaille 

WK junioren 

Top 8  

WK U23 

Top 6 

WK U23  

Medaille 

WK U23 

Top 8  

WK sen 

Top 6  

WK sen 

Top 6 / 

medaille 

WK sen 

Top 6 / 

medaille 

WK sen 

Top 8 

OS  

Tragere lijn 
Top 6 

Jeugdbeker  

Medaille 

Jeugdbeker  

Top 6  

WK junioren 
/ 

Top 8  

WK U23 

Top 6 

WK U23 

Medaille 

WK U23 

Top 8  

WK sen 

Top 6  

WK sen 

Top 6 / 

medaille 

WK sen 

Top 8  

OS  


