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Meer dan 11.000 zitjes op een succesvolle Masters regatta 2015 
13 SEPTEMBER 2015 
Het was een vol botenpark op de 2015 World Rowing Masters Regatta in Hazewinkel, België waar bijna 3.500 roeiers 

deelnamen aan de 1.000-meter races. 
De competitie begon op donderdag 10 september onder een zonnige hemel, met temperaturen van 10 tot 15° Celsius. Een 

nieuwe reeks startte elke 3 minuten - nog voor de vorige reeks gefinisht was - met een medaillewinnaar in elke reeks. Dit 

betekende een zeer drukke dag voor de roeiers, omroepers en vrijwilligers. Veel roeiers namen deel in meerdere wedstrijden, 

waaronder sommigen die maar liefst 15 maal deelnamen in de vierdaagse periode. 
De vrijdagse wedstrijden konden opnieuw genieten van een zonnige hemel met een uiterst volle wedstrijddag waarbij de 

eerste reeks gestart werd om 8 uur en de laatste reeks afgewerkt om 19 uur. Veel van deze ploegen bestonden uit 

compositie boten, vrienden uit de hele wereld die jaarlijks bij elkaar komen om samen te roeien. 
De wolken rolden binnen op vrijdagavond en brachten lichte regen voor de wedstrijden op zaterdag. De vijfde wedstrijd van 

de dag was de skiff heren, categorie K - wat betekent dat deze roeiers 85 jaar of ouder waren. Op zaterdag zag je nóg vier 

wedstrijden in de K-categorie, met inbegrip van de skiff dames, vierzonder heren, vierkoppel dames en dubbel heren. Elke 

roeier ouder dan 80 staat bekend als een “Octogenarian” en ontvangt, traditiegetrouw, een medaille. 
 “Het is een geweldige sfeer en inspirerend om mensen te zien die zo lang deelnemen in de roeisport,” zei FISA-voorzitter 

Jean-Christophe Rolland. “Hazewinkel bood reeds onderdak aan veel succesvolle evenementen door de jaren heen, en deze 

regatta is geen uitzondering.” 
Voor de laatste wedstrijddag, zondag, kwamen de gemengde reeksen aan bod. De ploegen konden inschrijven tot vrijdag 18 

uur om te kunnen deelnemen in deze wedstrijden. Dit jaar waren er hiervoor meer dan 450 inschrijvingen waarmee de 

totaalstand voor dit weekend op 11.267 zitjes kwam - een nieuw record voor de Masters regatta. 
De zon kwam weer tevoorschijn op zondag voor de roeiers’ deelname aan de laatste wedstrijden voor de vierde dag op rij. 

Een deel van de ploegen trainden en roeiden reeds competitie samen, andere ploegen ontmoetten elkaar dit weekend en 

besloten samen deel te nemen. Het zorgde voor een leuke laatste dag vol 

verassingen. 
Voor foto's klik op http://www.worldrowing.com/photos-

videos/galleries/around-the-venue-the-2015-world-rowing-masters-regatta-

hazewinkel-belgium#gallery-21  
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