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Eerste Vlaamse Studentenregatta 

Op 30/04/2015 organiseerde de Vlaamse Roeiliga de Vlaamse Studenten Regatta op de Watersportbaan in Gent. Teams 

van verschillende hoge scholen en universiteiten uit gans België streden om de titel van snelste studenten roeiteam. 

Volgende onderwijsinstellingen nemen deel: ArteveldeHogeschool – HoGent – HoWest – PXL – UCL Limburg – UHasselt 

– ULB – ULiège – UGent. 

Deze eerste editie werd gewonnen door de combinatie HoGent-UGent met De Witte M / Van Belleghem H / Besard M / 

Lambrechts J / Van Durme D / Avoux M / Artois F / Van de Vijver A / Cox : De Busschere E in 39"41.   

Foto's (van Ferdinand Peeters) van het evenement krijgt u door een klik op onderstaande banners (links = deel 1); 

(rechts = deel 2)! 

 

  

 

 

Organisatie 

• Vanaf 15u is de site aan de watersportbaan aan de kant van de aankomsttoren geopend. Er is een grote tent met bar 

en een eetkraam. 

• Om 16.30u beginnen de wedstrijden. De verschillende teams strijden in grote 8+ boten in gemengde teams over een 

afstand van 250m tegen elkaar. 

• Bij de eerste reeks wedstrijden wordt boot tegen boot, man tegen man gevaren. De eerlijkste en meest directe 

manier van wedstrijdroeien. Er vinden ook nog 3 finales plaats waarbij telkens 3 teams gaan uitmaken wie de snelste 

is. Spanning verzekerd dus. 

• Om 17u-18u is er Happy Hour!! ( 1 kopen , 2 krijgen ) 

• Op de tribune langs het water heeft u een mooi zicht op de wedstrijd. Doordat de wedstrijden over 250m 

plaatsvinden is de spektakel waarde heel groot en is alles goed te volgen van aan de kant. 

• Als nevenactiviteit zullen ergometers geplaatst zijn waarop bezoekers kunnen bepalen wie de beste tijd kan 

neerzetten. Hiermee zijn ook mooie prijzen te winnen. 

• Na de wedstrijden worden de medailles uitgereikt aan de deelnemers en zorgt muziek en drank dat we gezellig de 

avond inzetten. 

U bent alvast van harte welkom op ons evenement. Neem wat vrienden of familie mee en geniet van de wedstrijden! 

Graag willen we een oproep doen aan alle leden van de Vlaamse roeiclubs om zich op te geven als vrijwilliger. We hebben enkele taken 

waar we zeker hulp kunnen gebruiken zoals barpersoneel, bonnetjesstand, roei-team verantwoordelijken, hulp bij de kamprechters en hulp 

bij de opbouw, opkuis en afbraak. Alvast bedankt! 

 

 

  

http://www.rowing.be/joomla/images/studenten/vrlstudfotos.pdf
http://www.rowing.be/joomla/images/studenten/vrlstudfotos2.pdf


Belgisch roeiteam uit Gent neemt het op tegen de Britse natuur! 

De internationale roeiwedstrijd Red Bull Outrow verzamelt 9 Europese teams die het tegen elkaar en tegen een 

uitzonderlijk natuurfenomeen opnemen op zondag 2 augustus 2015. 

Negen roeiboten, 36 roeiers en een rivier: het klinkt als een doorsnee roeiwedstrijd. Maar dat is het niet. Red Bull 

Outrow gooit immers nog een éxtra troef in de mix: een extreem hoogtij dat een gigantische riviergolf veroorzaakt die 

de roeiers moeten proberen voor blijven. Het resultaat is een waanzinnig spannende wedstrijd waarbij 36 van Europa's 

beste roeiers het tegen de stroom in tegen elkaar én deze aanrollende riviergolf opnemen. 

De race zelf anno 2015!! 

Acht gestuurde vierriems werden opgelijnd 3km ten westen van Minsterworth aan de rivier de Severn. Hun doel? De 

beroemde Severn Bore voorblijven - een jaarlijkse vloedgolf die wedstrijden up-rivier nadert met een snelheid 18 mph. 

De ploeg uit Oxford Brookes University bleef de Golf het langst voor, ze werden uiteindelijk ingehaald na 4,5 km roeien, 

13 minuten en 42 seconden na de start, zo behoudt het team de kroon die ze ook won in de inaugurele Outrow vorig jaar. 

De eerste ploeg die werd ingehaald was de Universiteit van het Westen van Engeland van het nabijgelegen Bristol, 

waarmee bewezen wordt dat het water geen rekening houdt met de lokale favorieten . 

Morgan Bolding uit de zegevierende bemanning van Oxford Brookes University zei: "We zijn erg blij met deze 

overwinning. Het team was anders dan vorig jaar, maar de overwinning blijft bij Oxford Brookes University, dat is 

fantastisch. Eens we op de vloedgolf waren, was het serieus racen tegen de andere teams, maar op hetzelfde moment 

hadden we een heleboel plezier! ". 

Red Bull Outrow 2015 - De uitslag: 

1. Oxford Brookes University 

2. Seeclub Zurich (Switzerland) 

3. Thames Rowing Club 

4. VSR ROWING (Belgium) 

5. Hong Kong Royal Yacht Club 

6. Newcastle University 

7. University College London 

8. University of the West of England 

 



Belgisch team aan de start 

Al net zo uniek is het feit dat tijdens de Red Bull Outrow van 2 augustus voor het eerst ook een Belgisch team zal 

meestrijden. Vier ervaren roeiers en een stuurvrouw van eigen bodem zullen in Gloucestershire trachten de concurrentie 

én de nietsontziende Severn Bore achter zich te laten. 

Al mag gezegd dat de Belgische afvaardiging niet de eerste de beste is. Het team dat onder vlag van de Vlaamse 

Studentenkring der Roeiers (VSR) deelneemt, bestaat uit vijf leden die intussen al twee jaar lang samen bij dezelfde 

roeiclub in Gent actief zijn. 

Onder aanvoering van stuurvrouw Annelore Ameel (27) zullen naast het succesvolle broederduo Damien en Bernard Van 

Durme – samen de voorbije twee jaar goed voor 7 Belgische roeititels in de puntboten bij de zware mannen – ook Arjan 

van Belle (26) en Thibaut Schollaert (22) in Groot-Brittannië de strijd aangaan met zowel Europese tegenstanders van 

formaat als de razende riviergolf die hen op de hielen zal zitten. Arjan en Thibaut, die vorig jaar in Gent nog het 24 

uur-wereldrecord roeien voor boot met twee mee verbeterden, namen samen met stuurvrouw Annelore Ameel eerder al 

deel aan een andere roeiwedstrijd van Red Bull, de Red Bull Xrow. Voor het prijzenpakkende broederduo Van Durme is 

het hun VSR-debuut. Het vijftal, dat intussen volop aan het trainen is voor de Red Bull Outrow, blikt graag vooruit naar 

de spectaculaire uitdaging die hen op 2 augustus wacht in Zuidwest-Engeland: 

"We willen door onze deelname aan deze toch wel speciale Red Bull race vooral onze sport promoten en jongeren 

aanzetten om ook eens in een roeiboot te kruipen. Dergelijke events brengen de sport op een andere manier onder de 

aandacht en maken het aantrekkelijk voor jongeren. Maar uiteraard willen we ook die golf voorblijven en een mooi 

resultaat boeken. Het wordt in elk geval een unieke ervaring. Hopelijk houden we het hoofd boven water", aldus de 

Belgische deelnemers in koor. 

Natuurfenomeen 

De Severn Bore, zoals dit spectaculaire natuurfenomeen op de Severn-rivier heet, ontstaat uit een ongewoon hoogtij 

dat de rivier bereikt vanuit de Keltische Zee en op de minder brede en ondiepe plekken ontwikkelt tot een heuse golf 

die tot 2 à 3 meter hoog reikt en pas kilometers verder weer in kracht afneemt. Het spektakel, dat zich enkele keren 

per jaar voordoet maar zelden uitgroeit tot een riviergolf van deze omvang, lokt steevast surfers naar de Severn-rivier 

die zich willen meten met deze unieke golven. 

Het zijn evenwel niet enkel surfers die de strijd aangaan met de riviergolf. Op 2 augustus, als de Severn-rivier 

Minsterworth in het graafschap Gloucestershire in Zuid-West-Engeland bereikt, zullen immers negen teams van telkens 

vier roeiers met stuurman/vrouw uit Europa zich aan een ongeziene dubbele uitdaging wagen: vanaf het startpunt in het 

plaatsje Bollow de andere teams te snel af zijn, maar ook en vooral die aanstormende Severn Bore-golf 5 kilometer lang 

voorblijven tot aan de finishlijn in Minsterworth. Want wie toch ingehaald wordt door de golf, wordt meteen 

gediskwalificeerd en is eraan voor de roeimoeite. 

Zoals uit de schaarse voorgaande edities bleek, is dit zelfs voor de meest ervaren en best getrainde roeiteams geen 

sinecure. De kolkende riviergolf haalt ter hoogte van Minsterworth immers snelheden tussen 15 en 23 kilometer per uur 

en laat zich door niets of niemand stoppen. Het komt er voor de roeiers dus op neer om op het gladde aanloopstuk 

voldoende voorsprong en snelheid te pakken en zo de aanstormende golf te snel af te zijn op die laatste, oerspannende 

vijf kilometer naar de eindstreep - geen enkel roeievenement ter wereld waar het er tot op de laatste meter zo om 

spant.  


