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Bondig overzicht 2021
JAN

2021 begint in lockdown. Alle voorziene activiteiten – sportief, sociaal en
administratief – worden afgelast en/of uitgesteld.

FEB

De Italiaanse “avond” in “take-away format” is zeer succesvol. De Algemene
Vergadering van de Steunvereniging vindt “virtueel” plaats.

MAR

Chantal Neirinckx en Gwenda Stevens worden (her)verkozen als voorzitter
van de National Rowing Family, resp. Koninklijke Belgische Roeibond. Koning
Filip ontvangt het boek “125 jaar Sport Gent” tijdens zijn bezoek aan de
Olympische roeiers te Hazewinkel.

APR

In Varese eindigt de M2X – met Ruben Claeys – 14de op het EK. De statutaire
algemene ledenvergadering grijpt “hybride” plaats op 18 april.

MEI

De 101ste Ghent May-regatta wordt opnieuw een jaar uitgesteld. Marc De
Smet wordt herkozen als ondervoorzitter van Sport Gent. Een nieuwe KRSGwebsite ziet het daglicht. Kantien hervat de uitbating, voorlopig enkel via
terras-bediening. De M2X kan zich niet kwalificeren voor Tokyo.

JUN

Een weerstation wordt geplaatst aan de startblokken. Na meer dan 7
maanden kan er weer fysiek vergaderd worden. Ruben Claeys wordt 3de in
de Koninklijke Hollandbeker. Sport Gent is solidair met de getroffen roeiclubs
langs de Maas.

JUL

Onze vertegenwoordigers presteren puik op de DIYR in Amsterdam. Patrick
Rombaut is juryvoorzitter op de Olympische Spelen in Tokyo.

AUG

Een teambuildingweekend luidt de competitieve voorbereiding in. Onze
vertegenwoordigers presteren puik op de Coupe de la Jeunesse te Linz en
de WK Juniores te Plovdiv. Chantal Neirinckx is Paralympisch jurylid in Tokyo.
Op de inaugurale Beachsprintregatta in Oostende bekleedt Sport Gent het
podium op uitmuntende wijze. Graaf Dr. Jacques Rogge, erevoorzitter van het
I.O.C. is niet meer.

SEP

De door Sport Gent georganiseerde regatta-tweedaagse luidt een actief
najaar-seizoen in. Onze vereniging behaalt hierbij 5 nationale titels.
Ondervoorzitter Stevens wordt herkozen als lid van het BO van het B.O.I.C. en
treedt toe tot het Dagelijks Bestuur. 8 nieuwe boten worden gedoopt.

OKT

B.O.I.C.-voorzitter Saive bezoekt ons lokaal n.a.v. de Urban Youth Games. Een
60-tal recreatieroeiers nemen deel aan de Blauwwitte Roertocht. De 29ste
Mosselkermis is een groot succes. Op het Koninklijk Paleis te Laken wordt de
Belgische Tokyo 2020 delegatie ontvangen.

NOV

Emeritus-lid Dr. Roland Marlier wordt 90. Op 11 november grijpt de
traditionele hulde plaats aan de gedenksteen. Na een jaar onderbreking vindt
het 124ste banket op uiterst geslaagde wijze plaats.

DEC

Het jaarboek 2021 wordt voorbereid. De 24ste loopestafette sluit een jaar vol
onzekerheid af.
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Editoriaal
2022…het einde van de
Covid-tunnel ?
Beste vrienden van Sport Gent,
Laat me beginnen met de iets latere
verschijningsdatum van ons jaarboek toe
te lichten.
De hoofdreden dient enkel gezocht bij
het feit dat kort vóór het jaareinde het
reeds duidelijk werd dat er opnieuw
diende geschoven met de vooropgezette
administratieve kalender om evidente
redenen. Zo werd besloten om onze
Statutaire Algemene Ledenvergadering,
voorzien op 16 januari 2022 te verplaatsen
naar 20 maart 2022. Ook de organisatieen wedstrijdkalender waren toen en zijn
bij het ter perse gaan nog steeds verre van
zeker. Al deze feiten haalden ons over de
publicatie van dit document met 1 maand
uit te stellen, zodat wij u desgevallend
over de meest actuele stand van zaken
zouden kunnen informeren.

Tal van traditionele sociale en sportieve
Blauwwitte organisaties dienden afgelast,
uitgesteld of in een ander format
uitgevoerd te worden.

Bij het begin van 2021 had ik een zekere
hoop dat onze samenleving langzaam
maar zeker tot een “normale” situatie zou
terugkeren…

Vooral de nationale wedstrijdkalender
kende heel wat (voorjaars)hiaten met
opnieuw de Belgische kampioenschappen
in het najaar verspreid over drie regatta’s.

Een jaar later weten we allen dat – ondanks
de vaccinatie- en de daaropvolgende
boosterprik-campagnes – we ver van het
gewone leven verwijderd zijn, mede door
o.a. Delta en Omikron.

Het jaar 2021 bracht ons vijf nationale titels,
waaronder de gestuurde 8 heren. Door
de afgelasting van het merendeel van de
Belgische (voorjaars)regatta, kwam enkel
het All-Round Criterium van de Vlaamse
Roeiliga als regelmatigheidscriterium tot
Onze vereniging, als één van de socio- stand.
sportieve centra van onze stad, deelde
uiteraard mee in deze onzekere en Het seizoenverloop speelde zeker niet in
bijzondere periode.
het voordeel voor het gemoed van onze
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atleten en hun begeleiders. Ik wil hier van
ganser harte – mede namens het volledige
Bestuursorgaan – ons diepste RESPECT
en WAARDERING herhalen jegens
onze roei(st)ers van alle categorieën,
competitief en recreatief, en hun steeds
gemotiveerde coaches en begeleiders.
Immers, een gans jaar door trainen in
uiterst uitdagende omstandigheden en een
permanent onzekere toekomst m.b.t. het al
dan niet doorgaan van de doelen waarvoor
men nagenoeg dagdagelijks traint, is verre
van evident. Ik zwijg dan nog van de
ambitieuze rekruteringsplannen, die door
de sanitaire restricties eveneens werden
gedwarsboomd.
De internationale roeikalender 2021
bood
zeker
meer
opportuniteiten
dan het vorige jaar. Alle belangrijke
sportieve manifestaties, behalve de
wereldkampioenschappen
seniores
in China, konden doorgaan – al dan
niet met een aangepaste datum – ,
met als toemaat de uitgestelde Tokyo
2020 Olympische en Paralympische
Spelen. Vertegenwoordigers van onze
vereniging waren actief op de Europese
kampioenschappen
en
de
Finale
Olympische Kwalificatie, de Coupe de la
Jeunesse en de Wereldkampioenschappen
Juniores. Voor een gedetailleerd verslag
verwijs ik naar één der volgende pagina’s.

het Kampioenenbanket eindelijk echt
opnieuw deel konden uitmaken van onze
activiteitenkalender. Hierbij mogen wij
zeker de geslaagde Paas-, Sinterklaas-,
Eindejaar- en Estafetteloopacties niet
vergeten.
Op de 101ste Ghent International May
Regatta zullen we – als alles het toelaat, en
dat hopen we uiteraard – moeten wachten
tot 7 en 8 mei 2022. De voornaamste
(voorbereidings)actoren zijn er klaar voor.
Gelukkig konden de jeugdtriatlon Roland
Werbrouck, gekoppeld aan de Trofee
Victor Uytterhaegen, de Blauwwitte
toertocht Deinze-Gent en de Estafetteloop
voor Watersporters in 2021 wel doorgaan.
Onze welgemeende dank en appreciatie
aan allen, betrokken bij de voorbereiding
en de ondersteuning van deze activiteiten!
De uitbating van het “Sport Hostel” stond
voor het 2de opeenvolgende jaar op een
zeer laag pitje. Hier ook is het hopen op
beter.
Ook het team van “Kantien” deelde in
de klappen, want opnieuw dienden hun
professionele activiteiten gestaakt en nu
voor nagenoeg een semester. Het was
pas in mei dat het lokaal – eerst enkel
extern en daarna intern – langzaam naar
‘normaal’ kon overschakelen, met daarna
in snel tempo wisselende maatregelen,
telkens met een duidelijk impact op de
vertrouwde uitbating, die echter steeds
uitmuntend bleef en nog steeds is.

De zogenaamde ‘sociale’ organisaties
konden opnieuw de vooropgestelde
jaarplanning
niet
volgen:
geen
Nieuwjaarsreceptie
en
een
“take
away” Italiaanse avond zijn de enige te
vermelden feiten in het voorjaar. Later Ondanks dit alles gingen de activiteiten,
waren we opgelucht en verheugd dat gelinkt aan onderhoud materieel en
een Botendoop, de Mosselkermis en gebouwen, onverdroten verder. Hier ook
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dank en erkentelijkheid aan alle handige In dit jaarboek vindt u de lijst onzer
handen voor de inzet en bijdrage aan de leden, die ons sinds de vorige algemene
continuïteit van onze vereniging.
vergadering ontvallen zijn. Wij maken
van de gelegenheid gebruik onze oprechte
De werking van ons Bestuursorgaan deelneming te herhalen jegens de familie
bleef, zoals vele zaken, regelmatig de van onze overleden medeleden, met een
virtuele toer op te gaan, met een nagenoeg boodschap enerzijds van dankbaarheid
wekelijkse “meeting” tot gevolg.
en anderzijds van het altijd welkom zijn
binnen onze verenigingsmuren.
Eveneens onze oprechte dank en erkenning
aan allen, die ons reeds jarenlang op En wat mogen/willen we in 2022?...
administratief, representatief, sportief en
scheidsrechterlijk vlak vertegenwoordigen. Vooreerst beterschap m.b.t. de sociale
Door hun aanwezigheid, maar meer pilaar van onze vereniging.
nog door hun actieve bijdrage in deze
overkoepelingen, dragen zij bij aan het Uitgestelde of afgelaste “meeting”imago van onze vereniging en de snelle momenten hebben deze poot zeker
opvolging van menig administratief, gefnuikt.
organisatorisch of sportief project. Een
bijzonder woord van appreciatie aan onze Een resem geplande initiatieven –
vertegenwoordigers, actief als jurylid op zowel rekruterend, sportief, structureel,
de Paralympische Spelen, als herkozen administratief,
organisatorisch,
als
lid van het Bestuursorgaan van het BOIC communicatief – kenden in de voorbije
of als juryvoorzitter op de Olympische 24 maanden door de voornoemde
Spelen, zonder alle andere internationale omstandigheden weinig of geen resultaat.
juryleden en/of verkozenen te vergeten.
Hierbij zijn – zoals ik reeds aangaf
Het ledenaantal in 2021 bleef – ondanks in mijn editoriaal van vorig jaar – de
minder roei-opportuniteiten – stabiel, wat sportieve doelstellingen uiteraard, doch
mij niet weerhoudt van mijn jaarlijkse niet exclusief, de prioritaire ambitie.
oproep om uw naasten of kennissen aan te Het gaat om veel meer: hoe passen
zetten een lidmaatschap van Sport Gent te we de verenigingsactiviteiten en dito
overwegen. Voor € 16 per jaar is men reeds aanbod aan tegenover de huidige (en
sympathisant en steunt men de gezonde toekomstige) manier van ‘leven’, gaande
missie van onze vereniging. Hierbij denk van gezondheid, over vrije tijd, studie en
ik eveneens aan oud -roeiers, die door o.a. werk, familie tot persoonlijke ambitie.
professionele redenen, de weg naar onze
vereniging niet zo direct meer kennen.
Voor 2022 hopen wij met een vernieuwd
enthousiasme – en dat is er ! – te
Telkenjare maakt weemoed zich opnieuw kunnen verder bouwen op de sportieve
meester van ons omwille van het feit dat verwezenlijkingen. Onze actuele jeugd,
wij voor altijd afscheid hebben moeten onze junioresgeneratie en onze seniores
nemen van vertrouwde gezichten. hebben het talent en in het voorjaar wordt
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aangevangen met een bredere prospectie Aan alle roeiende, administratiefin nieuwe domeinen.
financiële,
(sport)-organisatorische,
besturende,
sponsorende,
logistiek
Wij veroorloven ons eveneens nu reeds ondersteunende en familiale steunpilaren:
via deze weg een warme oproep tot nogmaals welgemeend dank!
medewerkers, adverteerders en sponsors te
lanceren jegens onze Ghent International Moge 2022 ‘eindelijk’ minder onzeker
May Regatta (7/8 mei 2022) om hier zijn. Blijf het gezond en veilig houden.
ook samen enthousiast de continuïteit te Blijf de instructies, hoe verzadigd wij
verzekeren. Hetzelfde geldt eveneens voor ons na 2 jaar kunnen voelen, nauwgezet
de jeugdtriatlon Roland Werbrouck, de naleven; Het is de enige manier om samen
Trofee Victor Uytterhaegen, de toertocht en – relatief gesproken – zo vlug mogelijk
Deinze-Gent en de Loopestafette, waarvan meer levensvreugde tegemoet te zien. Dat
de zo precieuze gezondheid voor u en
de data vermeld zijn in dit Jaarboek.
allen die u genegen zijn, de voornaamste
Graag sluit ik dit voorwoord af met begeleider moge blijven naar een 2022
eenieder te danken, die heeft bijgedragen met meer licht. Dit wens ik u van ganser
tot de realisatie van dit boek, zowel harte!
redactioneel als via een advertentie.
Dit was en is nog steeds een ‘uitdaging’ Wij hopen u – als alles in de goede
voor het (partieel) nieuwe redactieteam. richting evolueert – talrijk persoonlijk
Het is hier dat ik onze afscheidnemend te kunnen ontmoeten in ons lokaal, o.a.
redactiecoördinator Mark Rummens tijdens onze algemene vergadering en
nogmaals van harte wens te danken voor de daaropvolgende Lentereceptie op 20
de jarenlange inzet voor onze periodiek maart e.k.
in het algemeen en het jaarboek in het
bijzonder. Mark maakte eerder bekend Met genegen roeisportgroeten,
dat de editie 2020 zijn laatste pronkstuk namens de K.R.Sport Gent 1883,
zou worden, maar blijft als erelid van ons
Bestuursorgaan nauw bij onze vereniging Patrick ROMBAUT
betrokken, niet in het minst als de spil van Algemeen voorzitter
ons verenigingsarchief.
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Verslag van de Statutaire Algemene
Ledenvergadering van 18 april 2021
1. Opening van de Statutaire Algemene archivaris.
Vergadering
3a. Welkomstwoord door voorzitter
De voorzitter verwelkomt de aanwezige
Patrick Rombaut
leden en verklaart de vergadering geopend
Hij verwelkomt de aanwezigen in deze
om 10u00.
(hopelijk
eenmalige)
uitzonderlijke
omstandig-heden.
Zijn fysiek aanwezig:
voorzitter
Patrick
Rombaut, Alvorens het welkomstwoord verder te
ondervoorzitters Robert Van maldeghem zetten wenst hij eerst een wijziging aan de
en Marc De Smet, bestuurders Frank dagorde voor te stellen.
Byl, Ronny Evers, Philip Fernagut en
4. Goedkeuring van de dagorde
Chantal Neirinckx, erebestuurders Yola
voorgestelde
dagorde
wordt
Backeljauw en Mark Rummens, leden De
goedgekeurd, mits de wijziging dat het
Jean Beeckmans en Frans Van Lint;
punt 14 meteen wordt behandeld.
elektronisch aanwezig:
ondervoorzitter
Gwenda
Stevens,
14. Benoeming van een deel van het
bestuurders Yves De Jonge, Luc De Maré,
Bestuursorgaan – voorstelling van de
Tony Hinderyckx, Katia Rottiers, Dirk
kandidaten
Rynwalt en Peter van Belle, leden Ken
Baetslé, Amaryllis Claessens, Tim De Vooreerst wordt door Chantal Neirinckx
Jonge, Isabel De Maré, Myriam De Vos, de stemprocedure voor de elektronische
Jacqueline Geirnaert, Carmen Hinterding, aan-wezigen uiteengezet.
Pierre Klibeur, Yana Pennewaert, De penningmeester stelt de kandidaten
Anton Renting, Jacques Roels, Manfred voor, zijnde de bestuurders wiens mandaat
Sellink, Hein Timmerman, Wouter Van in 2021 verstrijkt en opnieuw verkiesbaar
Cauwenberghe, Guy Van Laere en Claus zijn: Line Callebaut, Ruben De Gendt,
Yves De Jonge, Luc De Maré, Marc De
Wickinghoff.
Verontschuldigd: bestuurders Evelien Smet, Ronny Evers, Philip Fernagut,
Ameel, Roland D’Huyvetters en Alain Patrick Rombaut en Peter van Belle. Er
zijn geen andere kandidaten.
Gabriëls.
Is uittredend maar ontslagnemend: Nadine
Wante.
2. Aanduiden van de verslaggever
Mark Rummens wordt aangeduid als Zijn uittredend maar als lid geschrapt
wegens het niet betalen van het lidgeld
verslag-gever.
De voorzitter meldt dat Mark op zijn 2020: Jo De Rammelaere en Gunter Van
70e verjaardag (begin dit jaar) oordeelde de Vijver.
zijn bestuursmandaat, na 19 jaar, neer te De ondervoorzittersfunctie van Marc De
leggen. Hij blijft evenwel actief als o.m. Smet verstrijkt eveneens in 2021. Zijn
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herbenoeming gebeurt statutair door het koppelriemen aangekocht. Nieuw zijn een
Bestuursorgaan.
kerkboot (toerroeien/teambuilding), twee
skiffs bij Falcon Racing, een skiff Filippi
3b. Welkomstwoord door voorzitter
(ex Kasper) en vier jeugdskiffs Salani met
Patrick Rombaut
bijbehorende Crocker sculls. Vijf boten
Het is een understatement dat 2020 een zijn verkocht: drie skiffs, een dubbel en
jaar was als nooit te voren. Ook binnen een 4x. Een viertal liggen nog te wachten
KRSG werd het leven ontregeld, zowel op een koper (8+/4+/2-/2-). Negen
administratief, commu-nicatief, trainingen afgeschreven boten werden afgevoerd
en competities in binnen- en buitenland, naar het containerpark nl. twee trimmi’s,
recrutering en motivatie, uitbating, sociale vijf jeugdskiffs en twee jeugd2x.
en sportieve organisaties als het hostel.
Op het totaal bestand van 106 boten
Hij herdenkt de in 2020 overleden zijn er 95 SG- en 11 privé boten. Er
leden: erebestuurslid Robert Wezenbeek, zijn 79 competitie-boten en 27 toer/
bescherm-leden Dirk Bauwens (per recreatieboten ter beschikking. Bij de
vergissing als Dirk Buysse in het recreatieboten zijn er mogelijkheden om
Jaarboek vermeld) en Jacques Visser en individueel, met 2, 3, 4, 5 of 14 mensen
de sympathisanten Ferdinand Peeters, te roeien. Bij de competitieboten zijn er
Gustaaf Vanden Abeele en Paula 27 skiffs, 19 jeugdskiffs, 18 2X/-, 10 4x/Volckaert, alsook drie gewezen leden. De /+ en 5 8+. Er zijn 61 boordriemen, allen
vergadering neemt even stilte in acht.
met asymmetrische blad, waarvan 39
Hij feliciteert Gwenda Stevens voor verstelbaar en 22 niet verstel-baar.
haar herbenoeming tot voorzitter van
de KBR en Chantal Neirinckx voor haar Dit verslag wordt unaniem goedgekeurd.
herbenoeming tot secretaris-generaal van De voorzitter feliciteert Tony Hinderyckx,
de VRL.
Ludo Peleman en Jean Beeckmans. Deze
laatste werd door de Vlaamse Minister van
5. Aanduiden van de stemopnemers
sport als vrijwilliger gehuldigd. Hij wijst
Als stemopnemers worden aangeduid: er op dat ondanks het bijzonder jaar, toch
Jean Beeckmans en Mark Rummens, een ernstige inspanning op vlak van nieuw
onder leiding van Chantal Neirinckx.
materiaal werd geleverd. Tenslotte doet hij
een oproep aan de nieuwe generatie jong
6. Goedkeuring van de notulen van de
gepensioneerden om de Dinsdagploeg 2.0
vorige Algemene Vergadering
te vormen.
De notulen van de algemene statutaire
leden-vergadering van 19 januari 2020, 8. Verslag van de commissie organisaties
gepubliceerd in het Jaarboek 2020, worden
door coördinator Philip Fernagut
unaniem goed-gekeurd.
Het jaar ging veelbelovend van start. Op
4 januari organiseerden we de nieuwjaars7. Verslag van het materieel door
bijeenkomst voor de recreanten, op
materiaalmeester Tony Hinderyckx
19 januari was er traditiegetrouw de
Er liggen anno 2020 bij SG 106 boten. Algemene Statutaire Ledenvergadering,
Er zijn acht nieuwe boten en vier paar gevolgd door de nieuwjaars-receptie. De
KRSG jaarboek 2021					
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Italiaanse avond begin maart was een
groot succes: 133 aanwezigen smulden
van de zelfbereide spaghetti, pizza en
lasagne. Koks van dienst waren Evelien
Ameel, Isabel De Maré, Ann Wydooghe
en Chantal. De spaghetti-saus werd bereid
door ouders van jeugdroeiers.
Amper een week later ging het land voor
de eerste keer in lockdown ten gevolge van
de Covid19-pandemie. Noodgedwongen
moesten alle geplande organisaties tot de
herfst uitgesteld en/of afgelast worden.
Meer dan zeven maanden later konden
we na het kampioenschap lange boten de
deelnemende roeiers en trainers vergasten
op balletjes in tomatensaus met frietjes.
Uiteraard volledig coronaproof!
De organisatie van de mosselkermis werd
op het laatste moment afgeblazen doordat
ons land voor een tweede keer zwaar
getroffen werd door het virus. Nochtans
was alles tot in de puntjes voorbereid:
vooraf reserveren, maximaal aantal
aanwezigen per tijdsslot, respect voor
de bubbel, enz. Gelukkig konden we de
take away verkoop van de door Isabel De
Maré bereide garnaal- en kaaskroketten
laten doorgaan. Ook voor de marsepeinen chocoladeverkoop zorgden Chantal
Neirinckx en Evelien Ameel voor een
coronaproof-versie. Enkel elektro-nische
bestelling en betaling, afhaling via
Kantien. We konden snel spreken van een
recordverkoop!
Laat ons hoopvol vooruit kijken naar
2021. Hou het veilig, zorg voor jezelf en
alle anderen.
Dit verslag wordt unaniem goedgekeurd.
De voorzitter feliciteert Philip Fernagut,
Robert Van maldeghem en alle
medewerkers, in het bijzonder voor de
alternatieve organisatiewijze van de

verschillende evenementen.
9. Verslag over de sportieve organisaties
van Sport Gent in 2020 door
co-regattasecretaris Chantal Neirinckx
2020 – een bizar jaar…
In januari startte onze commissie met
de voor-bereidingen voor de 101ste
Meiregatta.
Subsidieaanvragen
en
reservaties gingen als gewoonlijk tijdig de
deur uit. Een oproep voor medewerkers
werd gelanceerd. De sponsor-dossiers
werden gefinaliseerd. En dan …
14 maart: België gaat in lockdown tegen
de verspreiding van het Covid19-virus.
Alle zekerheden vallen weg…
Eind maart beseffen we dat het een
“partietje serieus” wordt. Met heel
veel pijn in het hart moeten we alle
regattavoorbereidingen staken en de
vreselijke beslissing nemen om de May
Regatta af te gelasten!
Met de zomer komen gelukkig toch nieuwe
perspectieven. De Jeugdtriatlon en de
Trofee van Vlaanderen kunnen doorgaan!
En tot onze grote vreugde wordt een
gedeelte van de kampioenschappen korte
boten aan het programma van de Trofee
van Vlaanderen toegevoegd. Achter
de schermen vraagt de organisatie veel
werk. Heel wat papierwerk en logistieke
aanpassingen zijn nodig om aan de
geldende Covid19-maatregelen te voldoen.
Een Covidprotocol voor de deelnemers
werd uitgewerkt. Gelukkig konden we
zoals steeds rekenen op de steun van de
stad Gent en Sport Vlaanderen, onze twee
overheidssponsors. We mochten de voor
mei voorziene subsidies doorschuiven
naar september.
Op de jeugdtriatlon van 5 september
kwamen 75 deelnemers aan de start
uit acht verenigingen. Tien jongeren
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onder hen verdedigden onze blauwwitte
kleuren. De achtste editie van de Trofee
van Vlaanderen “Victor Uytterhaegen”
werd geroeid op zondag 6 september.
240 ploegen werden ingeschreven en
vertegenwoordigden 17 clubs. Een recordaantal deelnemers, mede dankzij de
organisatie van de Kampioenschappen van
België.
De toertocht van Deinze naar Gent die
gepland was op zaterdag 5 oktober kon
niet doorgaan. De vigerende regelgeving
en het feit dat buitenlandse ploegen
niet kunnen deelnemen noopten ons tot
afgelasting. Met de komst van najaar
en winter verslechteren de Covidcijfers
opnieuw en verstrengen de regels voor
sportbeoefening.
Alle
wedstrijden
voor amateursporten worden opnieuw
verboden. We probeerden de 25ste editie
van de Loopestafette der Watersporters uit
te stellen, maar moesten uiteindelijk ook
die organisatie afblazen.
Een grote dank aan een topteam van
mede-werkers dat in 2020 paraat stond
om te helpen en in deze abnormale
omstandigheden toch de handen uit
de mouwen staken om onze roeiers en
roeisters alsnog enig perspectief te bieden
door de organisatie van enkele najaarswedstrijden. Ik hoop ook in 2021 op hen
te mogen rekenen.
Op naar een beter jaar 2021!
Dit verslag wordt unaniem goedgekeurd.
De voorzitter meldt dat overheden (Gents
en Vlaams) de subsidies voor de May
Regatta toelieten aan te wenden voor
de Trofee van Vlaanderen. Hij spreekt
de hoop uit dat in september KRSG
opnieuw een deel van het BK korte boten,
dat aanvankelijk gepland was voor dit
weekend, opnieuw mag organiseren.

Tevens meldt hij dat voor de May Regatta
2022 het invoegen van wedstrijden voor
atleten met een beperking wordt voorzien.
10. Verslag van de sportieve activiteiten
2020 door coach Evelien Ameel
2020: geen bekers van België, vele
afgelaste regatta en wedstrijden, onze
toppers die niet in meerzitters aan de start
kwamen, CORONA. Desondanks: 6 titels
van Kampioen van België.
De basis van al deze successen ligt bij
de jeugd. Een intensieve jeugdwerking
zorgt immers voor de continuïteit in onze
hogere rangen. En dat die momenteel
goed zit, getuigen een aantal ereplaatsen
op jeugdwedstrijden en onze blauw
witte kleuren die vaak aan de start, van
wedstrijden die toch doorgingen, te zien
waren. Proficiat en doe zo voort!
De junior heren en dames haalden vele
ereplaatsen en zeker vernoemenswaardig:
de 8+JW verloor nipt van Oostende, dus
we hebben vertrouwen in de toekomst,
desondanks we maar een geringe groep
junioren hebben.
Savin Rodenburgh
roeide de 1xLM als eerste naar de finish,
alsook samen met Daan een schitterende
race in 2-JM.
De senior heren namen, geheel onverwacht,
de titel in de 8+M mee naar huis. We hopen
dan ook vanaf volgend jaar terug deel te
nemen in meerdere nummers en ook daar
wat mooie races en titels bijeen te roeien.
Noemenswaardig is wel dat Ruben Claeys
ons hier zeker in de toekomst nog kan bij
helpen, daar hij dit jaar vooral de focus
had gelegd om het internationale roeien.
Hij heeft dan ook een mooie plaats geroeid
op het EK senioren.
Eveline Peleman bracht bij de dames
opnieuw de titels in skiff mee, zowel de
LW als de W. Daar waar Zoë Casteels
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en Amber Van Lint als vaste waarden de
meerzitters roeiden. Hier werden wat
ereplaatsen gehaald, alsook de titel in
8+W haalden we met junior en senior
dames gecombineerd.
Ook onze recreanten bleven actief in
deze periode, helaas zonder toertochten.
Speciaal voor de competitievaarders
werden hun trainingsuren aangepast, zodat
ook zij in hun bubbel hun km’s konden
maken. Bedankt hiervoor!
Mentaal is het momenteel zeker niet te
onderschatten: wedstrijden, toertochten
waar je naartoe leeft, maar niet kunnen
doorgaan. Bubbels waarin je hoort te
varen: vriend-schappen die verwateren,
kiezen tussen verschillende hobbies. Geen
evidente keuzes die momenteel gemaakt
kunnen worden. We hopen dan ook dat we
door het volgen van de strikte maatregelen
binnenkort opnieuw kunnen gaan
versoepelen en categorie-overschreidend
kunnen gaan werken.
Uiteraard kunnen al deze prestaties niet
verwezenlijkt worden zonder het werk
en de steun van talloze benevole trainers,
logistieke en administratieve begeleiders
die ik langs deze weg van harte wil
danken voor hun inzet. Trainers zijn er
momenteel niet enkel om te coachen
langs de waterkant, maar hebben ook
hun organisatietalent & mentale coaching
moeten aanschreppen de laatste tijd.
De roeiers zijn nu volop bezig aan
hun trainingen met als als enig doel:
in 2021 opnieuw puike resultaten te
verwezenlijken, desondanks er alweer heel
wat wedstrijden zijn uitgesteld en afgelast!
Maar geef beuze Sport, Nie pleuje.

verslag wordt unaniem goedgekeurd. De
voorzitter brengt hulde aan de coaches
en de wedstrijdroeiers die ondanks alle
afgelastingen
bewonderenswaardig
gemoti-veerd bleven. Hij doet een oproep
voor de noodzakelijke uitbreiding van het
coachesteam. De geplande rekrutering van
jeugdroeiers via de scholen diende wegens
corona verdaagd te worden.
11. Financieel verslag 2020 door
penningmeester Frank Byl
Het bijzondere jaar 2020 ontnam KRSG
vele inkomsten, maar bespaarde ook
uitgaven. Op het einde van de rit was ons
kapitaal licht gedaald (amper 0,5 %). Het
blijft stabiel op een gezond niveau met
de nodige reserve. De lening afgesloten
bij Belfius voor de trekauto is volledig
afgelost.
Netto inkomsten per rubriek in procenten:
lidgelden 42,8 % (een blijvende
achteruitgang tegenover de vorige jaren),
giften: 20,8 %, uitbating 17,4 (een derde
minder door de twee verplichte sluitingen
van Kantien), betoelaging 12,2 % en
overige 6,9 %.
De netto uitgaven per rubriek in procenten
zijn: materiaal 45,4 %, Steunvereniging
23,9 % (was nodig door de verplichte
sluiting van het hostel), transport 6,6 %,
wedstrijden en vergunningen 4,4 %, EGW
4,2 %, lokaal 3,7 % en overige 11,8 %.

Wouter Van Cauwenberghe vraagt
waarom een balans (met activa en passiva)
niet wordt voorgelegd. De penningmeester
antwoordt dat KRSG wettelijk een
vereenvoudigde boekhouding mag voeren,
anders dan de o.m. vennootschappen,
Guy Van Laere vraagt dat voortaan beperkt tot inkomsten en uitgaven. Daarom
ook de familienamen van de roeiers is geen balans vereist. Dit verslag wordt
in de verslagen worden vermeld. Dit unaniem goedgekeurd. De voorzitter
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feliciteert de penningmeester voor zijn
40e (!) verslag. Al die jaren oefent hij
zijn mandaat stipt en naarstig uit. Hij doet
nogmaals een oproep om dringend nieuwe
leden te werven, in de eerste plaats in eigen
kring als sympathisant, zodat de dalende
trend eindelijk kan omgebogen worden.
Hij dankt onze hoofdsponsor Multigas.
Tenslotte roept hij op meer gebruik te
maken van Trooper.
12. Verslag van de rekeningonderzoekers
2020
Howard van Amersfoorth geeft, mede
namens Alex De Vos (Ruben Claeys was
verontschuldigd), schriftelijk verslag van
de rekeningonderzoekers. Hij feliciteert
Frank Byl voor het puike werk en adviseert
kwijting aan het bestuursorgaan voor 2020
te verlenen.
13. Kwijting aan de Raad van Bestuur
betreffende het werkingsjaar 2020
De kwijting wordt unaniem verleend.
14. Benoeming van een deel van het
Bestuursorgaan – voorstelling van de
kandidaten
Reeds behandeld.
15a. Mededeling van de vzw
Steunvereniging door ondervoorzitter
Marc De Smet
Met betrekking tot het gebruik van ons
hostel kan ik enkel meegeven dat onze
gemeen-schappelijke
vijand
Corona
genaamd een belangrijke impact heeft
gehad op de exploitatie van onze logies.
Het jaar 2020 moeten we zo snel mogelijk
vergeten en hopen dat zeer binnenkort
opnieuw boekingen zullen binnen-stromen
en wij gasten mogen ontvangen.
Nochtans waren we goed van start

gegaan. In de periode januari tot begin
maart was het hostel goed voor ongeveer
300 overnachtingen wat ons mooie
perspectieven gaf om ons voor-opgestelde
doel van 1.000 overnachtingen te halen.
Ter herinnering. Vorig jaar stond de teller
op ongeveer 930 overnachtingen.
Vanaf begin maart werd zeer terecht beslist
om het hostel te “sluiten” in afwachting van
betere tijden waardoor tot en met vandaag
geen enkele nieuwe reservatie meer werd
aanvaard. De financiële gevolgen bleven
echter niet uit: om en bij de 10.000 euro
werd terugbetaald aan huurders die reeds
hadden betaald maar hun verblijf dienden
te annuleren, 480 overnachtingen in
bespreking of reeds geaccepteerd maar
nog niet betaald werden alle geannuleerd.
Wat brengt 2021? Wij volgen op de voet
de aanbevelingen geldig voor het verhuur
van logies en hopen dat zeer binnenkort
versoepe-lingen zullen volgen.
15b. Werken aan de gebouwen
(Steunvereniging) door bestuurder
Philip Fernagut
Wat is er in 2020 gerealiseerd?
1° Aankoop van turnmatten voor de
powerzaal.
2° De tweede container werd aangekocht
en geplaatst. Beide containers werden
ingericht en zijn “klaar voor gebruik”.
3° de oude slechte houten poorten van
het werkhuis en de loods “1983” werden
vervangen door nieuwe rolpoorten(voor het
werkhuis een manuele sectionale rolpoort
met ernaast een vaste loopdeur en voor
de loods “1983”een elektrisch bediende
sectionale rolpoort). De poorten werden
geplaatst op 11 en 12 december 2020, de
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nodige afwerking werd opgemeten en zal Watersportbaan en de bouw van de
na productie (+/- 6 weken) uitgevoerd fietsbrug er over.
worden. - kostprijs voor beide poorten
BTW inclusief = € 12.602,15.
16. Administratief verslag 2020 en
vooruitzichten 2021 door algemeen
Wat staat er nog te gebeuren in 2021 en
secretaris Peter van Belle
verder?
Zondag 19 januari 2020, AV Sport Gent en
aansluitend nieuwjaarsreceptie. “Corona”
Het knotten van de wilg nabij de loods of “Covid-19” leek voor de meesten, zo
“1983” (ingepland op 27/02/2021), niet allen, onder ons nog een ver-vanafwerking aan nieuwe poorten werkhuis mijn-bed show. Vijftien maanden later,
en loods “1983”, herstelling van de na strenge en minder strenge lockdowns,
deurpompen dames- en herenkleedkamer, avondklokken, mond-maskers, afstand
ingangsdeur Kantien en vrijblijvende houden, sporten en niet-sporten, grote en
vraag
offerte
schuifdeur
(ingang kleine bubbels (voor de verandering eens
Kantien), beperkte reorganisatie van het niet in een fles), knuffel-contacten, enz.
werkhuis, schilderen afbakeningslijnen en weten we, helaas, beter. Ik hoop dat u
richtingaanwijzer op parking, navraag van allen gezond gebleven bent. Voor zij die
data snoeiwerken 2021 door Groendienst, toch kennis maakten met dit vreselijke
vlotters aanlegsteiger loods “1983” een beestje, hoop ik dat jullie volledig hersteld
oplossing zal worden uitgewerkt voor de zijn of zullen herstellen.
losgekomen vlotters van de aanlegsteigers), Ondanks deze vreemde wereld waarin
vernieuwen van bevloering in de we leven ging binnen onze vereniging
powerzaal, offerteaanvraag grasdalen, alles z’n “gewone” gangetje. Voor alle
contact aannemer m.b.t. afschilferen muren duidelijkheid, gewoon staat wel degelijk
loods “1983”, opvolgen beschikbaarheid tussen aanhalingstekens. Net zoals
juiste gevelverf (afdekken graffiti gevel in het bedrijfsleven deed Microsoft
parking), volledige opkuis en opfrissen Teams zijn intrede voor de wekelijkse
(schilderen) van de grote botenloods, vergaderingen van het BO alsook voor
onderzoek aparte hoofdaansluitingen voor menig ander vergade-ringetje links of
alle nutsleidingen (gas, water, elektriciteit) rechts. Subsidiedossiers, aanvragen voor
zodat deze volledig gescheiden zijn erkenning als Gentse sportvereniging,
van de uitbating (Kantien), onderzoek administratieve ondersteuning van de
naar de mogelijkheid tot het plaatsen diverse commissies binnen het BO,
boor- en/of regenwaterput(ten) voor voorbereiding/organisatie/afgelasting van
gebruik voor douches en toiletten van regatta, enz. daarvoor kon je ook in 2020
beide kleedkamers, aanpassingen aan de bij de commissie administratie terecht.
verhardingen gelegen vóór beide pontons. Ne grote merci aan Chantal Neirinckx voor
het vele en puike werk, niet in het minst
De voorzitter wijst in zijn commentaar voor het opstellen, up to date houden en
op de mogelijkheid lid te worden van de het praktisch organiseren van het corona
Steunvereniging. Hij geeft ook informatie protocol. Een niet te onderschatten taak
nopens de geplande uitdieping van de en om het met een Engelse uitdrukking te
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zeggen, a hell of a job! Ook een speciaal
woord van dank aan Evelien voor het
coördineren van het jeugdbeleidsplan.
Het Nooit Gedacht jaarboek en de
verschillende editorialen rolden weer vlot
van de persen. In 2020 werd ook gestart
met het nieuw bewijs van lidmaatschap
dat elektronisch verstuurd wordt. Gedaan
met het verouderde systeem van lidkaarten
en het afscheuren en alfabetisch klasseren.
Diverse collega’s binnen het BO namen in
het voorbije jaar deel aan bijscholingen en
dit op verschillende vlakken.
Mark Rummens vertelt jullie zo dadelijk
meer over de nieuwe wetgeving op
verenigingen. In 2021 wil hij het iets
kalmer aandoen en besloot zijn mandaat
als bestuurder neer te leggen. Ik houd er
aan hem te danken voor het jarenlange
werk binnen het BO. Niet getreurd want
hij heeft beloofd zich met volle overgave
op het archief te storten.
Normaal gezien eindig ik mijn betoog
met nieuwjaarswensen. Drie-en-een-half
maand na 1 januari is dit een beetje laat
en ook Pasen zijn we reeds voorbij. Dus
bij deze een toepasselijk gedichtje in deze
Corona tijden: Wat geweest is, is geweest.
Wat gedaan is, is gedaan. Wat gezegd is,
is gezegd. Kom op, met z’n allen in de
wereld weer opnieuw beginnen, helemaal
van vooraf aan. Wat geweest is, is voorbij.
Wat gedaan is, is vergeten. Wat gezegd
is, is vergeven. Kom op, samen kunnen
we weer alles aan. Veel geluk, liefde, en
gezondheid met elkaar.
Deze wens telt voor iedereen, het ganse
jaar.

alsook de adverteerders (positieve respons
ondanks het wegvallen van de May
regatta). Hij doet een oproep aan de leden
om zelf meer bijdragen te bleven.
17.Voorstel van begroting 2021 door
penningmeester Frank Byl
Reeds rekening gehouden met de
afgelastingen van de May Regatta
2021, de verdere sluiting van Kantien
en het hostel tot minstens mei, wordt
een begroting in evenwicht voorgesteld.
Inkomsten: lidgelden 45.000, uitbating
18.000, giften 10.000, Trofee van
Vlaanderen 10.000, economaat 6.000,
betoelaging 5.000, overige 5.000 euro.
Uitgaven:
Steunvereniging:
20.000,
materiaal 15.000, Trofee van Vlaanderen
10.000, wedstrijden en vergunningen
10.000, aanleg reserve 10.000, economaat
6.000, organisaties 5.000, administratie
4.700, EGW 3.000, telefoon en internet
2.500, verzekeringen 2.500, lokaal 2.500,
transport 2.000, lidgelden 2.000 en overige
3.300 euro.
De voorzitter merkt op dat het lidgeld
2021 niet werd gewijzigd.
18.Goedkeuring van de begroting 2021
Het voorstel van de begroting voor 2020
wordt unaniem goedgekeurd.

19. Benoeming van een deel van het
Bestuursorgaan – bekendmaking van
het resultaat van de verkiezingen
Ondervoorzitter Robert Van maldeghem
meldt dat Line Callebaut, Ruben De
Gendt, Yves De Jonge, Luc De Maré, Marc
Dit verslag wordt unaniem goedgekeurd. De Smet, Ronny Evers, Philip Fernagut,
De voorzitter dankt iedereen die Patrick Rombaut en Peter van Belle met
administratief meegewerkt heeft, o.m. ruime meerderheid werden herbenoemd.
aan de Nooit Gedacht en het Jaarboek,
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De voorzitter brengt hulde aan Robert
Van Maldeghem die eind 2020 50 jaar
bestuurslid was, en Yves De Jonge en
Alain Gabriëls die sinds begin dit jaar
25 jaar bestuurslid zijn. Zij zullen,
samen met Mark Rummens, van zodra
de omstandigheden het toelaten, gepast
gehul-digd worden.

nieuwe ontvangen. Naast een aantal
andere nieuwigheden, geeft het WVV de
mogelijkheid de werking van de vereniging
zo efficiënt mogelijk te faciliteren. De
Algemene Vergadering kan voortaan het
bestuur machtigen de dagelijkse werking
vast te leggen in een intern reglement,
waardoor de statuten kunnen beperkt
worden tot de grote principes. Het
20. Aanduiding rekeningonderzoekers
ontwerp voldoet hier aan. Vandaar dat de
2022
voorgestelde statuten minder gedetailleerd
Howard van Amersfoorth, Ruben Claeys zijn dan de huidige. Het grote voordeel is
en Alex De Vos worden unaniem aangeduid dat als we later sommige punten van de
als effectieven, Jacques Roels en Wouter dagelijkse werking willen verbeteren, de
Van Cauwenberghe als reserven.
omslachtige procedure om de statuten
te wijzigen niet nodig zal zijn. Al wat
21. Goedkeuring van het ontwerp van
opgenomen is in het intern reglement
nieuwe statuten die conform de Wet
kan door eenvoudige beslissing van het
van 23 maart 2019 zijn opgemaakt.
bestuursorgaan aangepast worden.
Toelichting door Mark Rummens
Sport Gent werd in 1883 gesticht als Nu op de vergadering van vandaag
feitelijke vereniging. De wetgeving kende het vereiste quorum van aanwezige en
toen geen rechtspersoonlijkheid voor vertegenwoordigde leden (2/3 van de
niet-commerciële activiteiten. Pas met de stemgerechtigden) niet bereikt is, wordt dit
Wet van 27 juni 1921 werden de vzw’s in punt verdaagd naar de gewone Algemene
het leven geroepen. Als gevolg daarvan Vergadering van 2022, waar geen quorum
vormde de feitelijke vereniging zich op 18 vereist is en die effectief kan beslissen.
januari 1926 om tot een vzw. De Algemene Tegen dan zal het bestuursorgaan het intern
Vergadering van 19 januari 2003 heeft de reglement hebben opgesteld en kunnen
statuten het laatst gewijzigd.
beide documenten van kracht worden
Sinds 1 januari 2020 is echter het nieuwe vanaf 2020. Mocht dat onverhoopt niet zo
Wetboek van Vennootschappen en zijn is er een overgang voorzien (art. 16
Vereni-gingen (WVV) van toepassing van het ontwerp).
op de bestaande verenigingen zonder
winstoogmerk. Dit heeft als gevolg dat 22. Vragen en voorstellen door de leden
elke vzw haar statuten conform moet Geen vraag wordt gesteld noch een
maken aan de nieuwe wetgeving, wat voorstel geformuleerd.
Frank Byl geeft een korte presentatie van
moet gebeuren vóór 1 januari 2024.
Het bestuursorgaan heeft er voor gekozen de vernieuwde website, die eerstdaags
de statuten integraal te vervangen. Zoals online komt. Hij vraagt dat er dan zo veel
wettelijk opgelegd heeft ieder lid bij de mogelijk reacties volgen.
uitnodiging de tekst van de bestaande
statuten als van het voorstel van de
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23. Slotwoord door voorzitter Patrick
Rombaut
Dank voor jullie aanwezigheid, ideeën en
bijdrage aan de AV.

Tot slot spoor ik mijn collega bestuurders
van Sport Gent aan zich (nog) actiever met
het wel en wee van blauw wit te willen
bekommeren. Ik weet het: velen doen
dit reeds! Dit decennium zal voor Sport
Gent een aantal essentiële uitdagingen en
dito veranderingen met zich meebrengen,
zowel op bestuurlijk als sportief vlak.
Wij moeten ons hiervan terdege bewust
zijn, onder ogen willen zien en mogen
het niet eindeloos voor onszelf blijven
voortduwen onder de mom van “niet
dringend”. Hiertoe behoort zeker een
aantal “wissels van de wacht”, te beginnen
met het voorzitterschap!
Binnen 12 jaar gaat onze vereniging de
kaap van “150” voorbij, dit lijkt nog ver,
maar als men het 75, 100- en 125-jarig
jubileum als respec-tievelijk peuter, roeier
en voorzitter, dan mag u mij geloven
dat het relatief vlug 2033 zal zijn. Een
realistisch doel voor een hernieuwde
boost in alle verenigingsactiviteiten, de
sportieve op kop!
Ik wens jullie allen, bestuurders en leden,
goede moed, doorzettingsvermogen,
positivisme,
optimisme
en
verdraagzaamheid, doch vooral een goede
gezondheid.

Vooreerst mijn bijzondere dank aan ons
hoofd administratie, Chantal Neirinckx,
voor de voorbereiding en het begeleiden
van de organisatie van deze “bijzondere”
algemene
vergadering,
alsook
de
dagdagelijkse coör-dinatie én uitvoering
van de vele en steeds groeiend aantal
dagelijkse administratieve handelingen.
Wanneer ik als persoon terugblik op 57
jaar lidmaatschap, waarvan 46 jaar als
bestuurder en 23 jaar als voorzitter, dan
hoeft het geen betoog dat de periode met
aanvang maart 2020 tot heden – en het
zal helaas nog een poosje doorgaan - geen
gelijke heeft gekend.
Het einde van de figuurlijke COVID-19tunnel lijkt in zicht, doch afhankelijk van
vele factoren, waarvan we er sommige
positief kunnen beïnvloeden (zoals
navolging van en discipline jegens de
uitgevaardigde maatregelen). Er wordt
een blijvende voorbeeldfunctie verwacht
van ons allen. En wij kunnen die bieden,
doch aangepast aan de “moderne” tijden
en de desbetreffende aspiraties van alle
betrokkenen, in de eerste plaats onze leden De vergadering wordt gesloten om 11u27.
en de gemeenschap, die ons lokaal bezoekt
of met onze entiteit communiceert – op
welke wijze ook.
Dit vereist echter – met begrip voor de
huidig gehanteerde communicatiemiddelen
– in de eerste plaats een éénduidige
interne communicatie, resulterend in
een kennisname van ieder belangrijk
onderwerp door alle betrokkenen
op hetzelfde moment. Juist, “mijn”
stokpaardje…
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Alfabetische namenlijst van het
bestuursorgaan 2021
Dagelijks bestuur
Patrick Rombaut
Marc De Smet
Gwenda Stevens
Robert Van maldeghem
Peter van Belle
Frank Byl

Voorzitter
Ondervoorzitter
Ondervoorzitter
Ondervoorzitter
Algemeen secretaris
Penningmeester

Erebestuur
Erevoorzitter:
Familie Van Driessche
Erebestuurders:
Yolande Backeljauw
Mark Rummens

Overige bestuurders
Evelien Ameel
Jorgen Bauwens
Kevin Callebaut
Line Callebaut
Jo Chielens
Rudy De Coninck
Ruben De Gendt
Yves De Jonge

Luc De Maré
Roland D’Huyvetters
Ronny Evers
Philip Fernagut
Alain Gabriels
Tony Hinderyckx
Johan Muylaert
Chantal Neirinckx

Katia Rottiers
Dirk Rynwalt
Arjan van Belle
Giel Vanschoenbeek
Nicole Vermeulen
Werner Zenner

Meer gedetailleerde info over taken en verantwoordelijkheden vind je op de website van onze
vereniging www.krsg.be, algemene informatie kan je opvragen via mail aan info@krsg.be
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In Memoriam

I

eder jaar dient Sport Gent definitief afscheid te nemen van trouwe leden. Langs deze
weg willen wij aan de getroffen families nogmaals ons diepste medeleven betuigen.

Liliane Janssens
Omer Soenen

sympathisanten
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Lidgelden 2021

O

m de vereniging financieel gezond te houden, doen wij, zoals elk jaar, een oproep
aan onze leden om hun lidgeld voor het jaar 2022 tijdig te betalen. Dit kan vanaf eind
december in ons lokaal, contant aan onze lokaalhouders of aan een bestuurder, of (liefst)
door overschrijving op onze bankrekening BE08 0682 0620 1213 met vermelding van
je naam en lidnummer. Voor roeiende leden en leden die als vrijwilliger meewerken is
de betaling van het lidgeld absoluut noodzakelijk om verzekerd te zijn.
K.R. Sport Gent betaalt hiervoor de premie aan de Vlaamse Roeiliga.
De lidgelden 2022 bedragen:
Erelid				vanaf € 140,Werkend lid		
€ 50,Beschermlid		
€ 32,Sympathisant
		
€ 16Roeiend lid v.a. 15 jaar		
€ 200,Roeiend lid t.e.m. 14 jaar		
€ 180,Aspirant roeiend lid		
€ 60,-

Sympathisanten en minderjarige leden hebben geen stemrecht op de Algemene Ledenvergadering.
Elk nieuw lid kan gedurende de eerste 2 maanden aspirant zijn. Bij definitieve aansluiting wordt
€ 60 in mindering gebracht.
Bij een eerste aansluiting na 1 juli betaal je € 108 als jeugdroeier en € 120 als competitie- of
recreatieroeier. Na 1 november ben je altijd eerst aspirant.
Het lidgeld geldt altijd per kalenderjaar. Bij aansluiting vanaf 1 december geldt voor niet-roeiende
leden het lidgeld tot het einde van het daaropvolgend jaar.

Roei-initiatie
Iedereen is welkom :
- van 9 tot 99 jaar.
- Voorwaarde: zwembrevet van 50m.
Praktisch :
- Je kan in principe starten op elk moment
in het jaar:
- op woensdag om 15u;
- op zaterdag om 10u.
- Meld je op voorhand aan via info@krsg.
be (aansluitingsformulier is eveneens
beschikbaar op www.krsg.be)

- Vermeld je leeftijd en of je competitief of
recreatief wil roeien.
- Voor slechts €60 kan je de eerste stappen
in de roeiboot zetten en de roeisport 2
maanden uitproberen.
- Indien de initiatie je bevalt, kan je
officieel inschrijven. Het reeds betaalde
bedrag voor de initiatie gaat uiteraard af
van het inschrijvingsgeld.
- Voor scholen en andere groepen worden
speciale afspraken gemaakt.
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Openingsuren
Open vanaf 10u - gesloten op zondagavond (18u) en maandag.
Concepten
- Tijdens de lunch (12u tot 14u) kan je genieten van een eerlijke huisbereide basiskeuken.
- Voor het diner (18u tot 22u) kan je terecht voor toffe sharing food gerechten, deze zijn
op punt gezet door ex roeier Arthur Messiaen…
- De vrijdag is het ons wel gekend “Happy Friday” formule, dan geven we gratis barbites
weg tussen 17u en 18u30, nadien serveren we de lekkerste kipjes van Gent.
- Verder kan je de hele de dag door genieten van onze zeer speciaal aanbod aan craft
bieren.
Ook goed om weten
Kantien heeft een aparte zaal van 100 vierkante meters die je privé kan afhuren, voor
meer info, mail naar info@kantien.be
Kantien, een plaats waar roeiers en niet roeiers elkaar trakteren met gezelligheid.
Kanodreef 1, 9000 Gent
09 234 00 29
www.kantien.be
info@kantien.be
Facebook
KantienGent
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Belgische Wedstrijdverslagen
De meeste voorjaarswedstrijden
werden in 2021 opnieuw bijna allemaal
afgelast door de van kracht zijnde
Covidmaatregelen.

Trials junioren nationale ploeg
Hazewinkel
15-16/05/2021

S

avin Rodenburgh en Daan Brandt
namen in mei deel aan de nationale trials
in Hazewinkel. Door hun goede prestaties
werden ze opgenomen in de selectiekern
e
officieuze
Gentse
roei- voor de juniores.
ergometerkampioenschappen
werden
Jeugdtriatlon TRT – Hazewinkel
online gehouden vanuit de eigen club van
27/06/2021
03 tot 06 februari.
Bij de JW14 behaalde Edith Van Ingelgem
met duidelijke voorsprong de overwinning.
e eerste échte wedstrijd van 2021 had
Fin De Smet en Cis Engelbrecht werden
plaats op 27/06 te Hazewinkel. De formule
respectievelijk 1ste en 2de bij de JM14. Bij
werd uitgebreid tot de 16- en 18-jarigen.
de W<61kg eindigde Marion DecaestekerFin De Smet behaalde goud bij de JM14,
Baelen verdienstelijk derde. Onze overige
Edith Van Ingelgem zilver bij de JW14.
roeiers en roeisters behaalden weliswaar
Onze andere deelnemende roeiers en
geen eremetaal maar bewezen wel dat ze
roeisters behaalden puike resultaten.
in goede conditie verkeerden na een toch
wel iets andere wintertraining.
Ergometerwedstrijd GRS
03-06/02/2021

D

D

Trials senioren nationale ploeg
Hazewinkel
06-07/03/2021

H

et nationaal seniorenteam testte in
Hazewinkel met als doel de selectie vast
te leggen voor de komende periode. Bij
de wedstrijd in skiff werd Ruben Claeys
4de, in dubbeltwee finishte hij samen met
Pierre De Loof (KRB) als eerste. Op die
manier werd het duo geselecteerd voor het
Europees Kampioenschap in Varese (ITA)
van 09 tot 11/04.

Jeugdduatlon KR Club Gent
01/08/2021

E

dith Van Ingelgem en Fin De Smet
winnen beiden overtuigend in hun
categorie bij de U15. Maurits Ruyssen,
Egon en Cis Engelbrecht en Titus
Vandenbroucke eindigen op plaatsen 11
tot 14. Bij de U13 worden Louis Seghers
en Axel Van Wynsberghe respectievelijk
8ste en 10de . Jarre Coppitters neemt deel
bij de U17 en behaalt zilver. Proficiat!

KRSG jaarboek 2021					

21/64

Jubileumregatta KRNS Oostende
21/08/2021

N

aar aanleiding van hun 150-jarig
bestaan
organiseerde
KRNSO
lijnwedstrijden voor 8+M en 4xW. Onze
herenploeg bestaande uit Florian Chalmet,
Daan Brandt, Savin Rodenburg, Tim
Theys, Dries De Schoenmakere, Pierre
Kibleur, Wouter Van Cauwenberghe,
Jakob Ghyselinck en stuurman Jarre
Coppitters werd knap 2de.
Bij de dames stapten Amaryllis
Claessens en Yana Pennewaert in een
combinatieploeg met KRNSO en werden
6de.

Ostend Beach Sprint Cup
22/08/2021

V

oor de eerste maal werd in België een
Beach Sprint Regatta georganiseerd. Een
slalomwedstrijd op zee waarbij de ploegen
al lopend vanaf het strand vertrekken.
KRSG werd vertegenwoordigd door
maar liefst 4 homogene ploegen en
2 combinatieploegen of 6 van de 16
deelnemende ploegen.
Savin Rodenburg toonde zich samen met
Erin Neus (KRNSO) de sterkste van het
ganse deelnemersveld.
Amaryllis Claessens trotseerde de golven
samen met Jarre Coppitters. Ze werden
heel verdienstelijk tweede.
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Jeugdtriathlon ‘Roland Werbrouck’
04/09/2021

I

n totaal namen 73 jongeren deel,
waarvan 4 van Sport Gent.
Edith Van Ingelgem en Fin De Smet
wonnen beiden respectievelijk bij de
JW14 en JM14.
Louis Seghers werd 10de bij de JM12 en
Raoul Van Campe 14de bij de JM14.

Drieluik KR Club Gent
11-12/09/2021

K

atia Rottiers en Amaryllis Claessens
behaalden de enige overwinning van het
weekend in W2x tijdens de sprint over
250m.
Edith Van Ingelgem, Savin Rodenburg,
Auke Cauwelier, Chelsey De Schuymer
Noor Alleweireldt, Katia Rottiers en
Amaryllis Claessens veroverden zilver.
Brons was er voor Edith Van Ingelgem,
Noor Alleweireldt, Jakob Ghyselinck,
Wouter Van Cauwenberghe, Arnaud
Defraigne, Pierre Kibleur, Katia Rottiers,
Amaryllis Claessens, Justine Goegebeur,
Yana Pennewaert, Daan Brandt, Florian
Chalmet en Tim Theys.

Trofee van Vlaanderen ‘Victor
Uytterhaegen’
05/09/2021

D

e overwinningen in het kader van de
Belgische kampioenschappen las je reeds
Jeugdtriathlon KRNS Oostende
eerder.
18/09/2021
In de andere wedstrijden tekenden
Jarre Coppitters, Kobe Brandt, Edith
xel Van Wynsberghe werd 13de bij de
Van Ingelgem, Pierre Kibleur, Arnaud
Defraigne, Jakob Ghyselinck, Wouter Van JM12, Vic Beernaert eindigde 14de.
Edith Van Ingelgem was andermaal de
Cauwenberghe voor een overwinning.
beste bij de JW14.
Proficiat aan allen!
Bij de JM14 miste Fin De Smet een boei
en werd uiteindelijk 5de. Egon en Cis
Engelbrecht, Maurits Ruyssen en Roel
Scheirs behaalden respectievelijk de 7de,
16de, 20ste en 21ste plaats.
Doe zo voort!

A
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Onverhoopt blauwwit succes op de
Belgische kampioenschappen

Pierre Kibleur (MM 1x)
Brons: Fin De Smet, Egon Engelbrecht,
Raoul Van Campe, Maurits Ruyssen
(JM14 4x), Jarre Coppitters (JM16 1x).
oor de Covidbeperkingen inzake
Ook onze andere jeugdroeiers gingen aan
trainingen en wedstrijden tijdens de eerste
de slag en behaalden puike resultaten.
helft van 2021, werd het programma van
de Belgische kampioenschappen ook dit
jaar hertekend. De nummers werden zoals
in 2020 opgesplist in drie delen: op zondag
5 september in Gent tijdens de Trofee van
Vlaanderen van KRSG, op zaterdag 11
september nogmaals in Gent tijdens het
Drieluik van KRCG en tenslotte op 25 en
26 september in Hazewinkel.

D

In totaal konden onze roeiers 5 titels in de
wacht slepen.
W 1x: Eveline Peleman
JM 2-: Daan Brandt en Savin Rodenburg
M 2-: Arnaud Defraigne en Savin
Rodenburg
M 4-: Daan Brandt, Ruben Claeys, Arnaud
Defraigne en Savin Rodenburgh
Jeugdduathlon KR Brugge
M 8+: Daan Brandt, Florian Chalmet,
03/10/2021
Ruben Claeys, Arnaud Defraigne, Pierre
Kibleur, Savin Rodenburgh, Tim Theys,
dith Van Ingelgem en Fin De Smet
Wouter Van Cauwenberghe en stuurman
breiden hun collectie aan gouden medailles
Egon Engelbrecht
uit! Ze behalen beiden de overwinning bij
de 14-jarigen.
Daarnaast behaalden we ook nog diverse
Titus Bodé eindigt knap 9de bij de JM12
zilveren en bronzen medailles.
en Titus Vandenbroucke wordt 14de bij de
JM14.
Belgisch kampioenschap –
nevenwedstrijden
25-26/09/2021

E

G

oud: Edith Van Ingelgem (JW14 1x)
en in combinatie met KRCG (JW14 4x en
2x), Fin De Smet (JM14 1x) en samen met
Egon Engelbrecht (JM14 2x)
Zilver: Edith Van Ingelgem (JW14 1x),
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Jeugdtriatlon GRS
16/10/2021

D

eze uitgestelde editie kende geen
groot deelnemersveld omwille van de
late datum. Slechts vijf van onze mini’s
kwamen in actie.
Edith Van Ingelgem en Fin De Smet
herhaalden hun succes van de laatste
wedstrijden en werden beiden 1ste in hun
categorie.
Titus Bodé eindigde 5de bij de JM12,
Egon Engelbrecht 10de en Raoul Van
Campe 18de bij de JM14.
OBIC
20/11/2021

G

een nieuwe Belgische titels meer
tijdens deze editie.
We een zilveren plak voor Katia Rottiers
en Amaryllis Claessens, Chelsey De
Schuymer behaalde brons en Ruben
Claeys strandde op een 4de plaats.
Opnieuw twee gouden medailles bij de
14-jarigen geroeid door Fin De Smet en
Edith Van Ingelgem.

Langeafstandswedstrijd VRL op het
Netekanaal
21/11/2021

D

aags na de OBIC mochten onze
roeiers en roeisters alweer aantreden. Dit
maal voor de laatste wedstrijd op het water
die dienst deed als nationale testwedstrijd.
Ruben Claeys eindigde er 3de bij de
seniores. Onze andere deelnemers
behaalden wel geen ereplaatsen, maar
verdienen wel een eervolle vermelding
aangezien onze laatstejaars junioren van
de selectieheren al moesten aantreden bij
de senioren.
Estafette der Watersporters rond de
Watersportbaan
26/12/2021

D

e estafette kon op de valreep alsnog
plaatsvinden in een covidsafe editie.
De overwinning ging naar de ploeg van de
Belgian Sharks, waarvan Savin Rodenburg
deel uitmaakte. De homogene seniorploeg
van Sport Gent werd knap tweede. Ook de
U19- als de U15-ploeg eindigden 2de in
hun leeftijdscategorie.
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Internationale wedstrijdverslagen
(zie ook persoonlijke verslagen hierna)
Ook de internationale wedstrijdkalender
had in 2021 opnieuw af te rekenen met
Covid19.
Regatta werden afgelast of uitgesteld.
De wedstrijden die doorgingen
moesten voldoen aan een ganse resem
covidmaatregelen. Een gevolg daarvan
was dat verschillende events zonder of
met beperkt publiek moesten doorgaan.

Olympisch Kwalificatietoernooi
Lucerne (SUI)
15-16/05/2021

18

teams strijden voor de 2 felbegeerde
laatste deelnametickets in dubbeltwee
voor de Olympische Spelen in Tokyo.
Ruben Claeys verdedigt de Belgische
kleuren samen met Pierre De Loof (KRB).
In de schiftingen worden ze 2de en
plaatsen zich zo rechtstreeks voor de halve
finales.
Europees Kampioenschap
Ze behalen een 4de plaats in halve
Varese (ITA)
finale en aangezien enkel de eerste drie
9-11/04/2021
doorgaan naar de finale betekent dit dat
ze uitgeschakeld zijn en hun olympische
uben Claeys nam deel in dubbeltwee droom nog 4 jaar moeten opbergen.
samen met Pierre De Loof (KRB).
Ze werden 3de in hun reeks en kwamen via
de herkansingen en halve finales C/D op
zondag in finale C terecht. Daar eindigden
ze op een 2de plaats en sluiten hun EK af
als 13de van 24 teams.

R
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Holland Beker
Amsterdam (NED)
26-27/06/2021

V

Coupe de la Jeunesse
Linz (AUT)
07-08/08/2021

D

oor de wedstrijd in skiff voor de
e Belgische 8+ met Sport Gent
Koninklijke Hollandbeker waren 22 roeier Daan Brandt verovert op zaterdag
skiffeurs ingeschreven.
een zilveren medaille en op zondag een
Via schiftingen en herkansingen plaatste bronzen medaille.
Ruben zich voor de halve finale. Daar
werd hij 2de, wat hem een plaats in de
Wereldkampioenschappen U19
A-finale opleverde.
Plovdiv (BUL)
In de finale lag hij de ganse wedstrijd in
11-15/08/2021
4de positie, maar hij slaagde erin om aan
de finish alsnog brons te behalen.
avin Rodenburg nam deel aan het WK
U19 te Plovdiv in JM 4X.
Dutch International Youth Regatta
In de schiftingen van 11.08.2021 eindigt de
Amsterdam (NED)
ploeg 2de in zijn reeks met de 7de tijd op
03-04/07/2021
22. Aangezien enkel de 1ste rechtstreeks
doorgaat naar de halve finales, moeten er
erplichte selectiewedstrijden voor de herkansingen geroeid worden.
Belgische junioren.
In de herkansingen van 12.08.2021 werden
Savin Rodenburgh behaalt 2x goud: in ze 2de na Roemenië en nipt voor USA.
dubbeltwee en in dubbelvier.
Tijdens de halve finale van zaterdag
Daan Brandt wordt 7de in dubbeltwee en 14.08.2021 moest de fotofinish beslissen
over de 5de en 6de plaats. BEL werd
3de in 8+
Ook twee andere roeiers van KRSG namen uiteindelijk 6de na POL. De eerste drie
gaan door naar de A-finale, de anderen
deel:
Amaryllis Claessens werd 2de in 8+ in een roeien de
B-finale.
gemengde ploeg met KRCG.
Jarre
Coppitters
deed
veel
wedstrijdervaring op in skiff bij de Op zondagmorgen 15.08.2021 werden de
juniores 16.
jongens uiteindelijk 3de in B-finale. Ze
sluiten alzo het wereldkampioenschap af
als 9de van de 22 deelnemers.

S

V
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Vijf Belgische roeititels in 2021!
Proficiat en dank aan allen die tot dit resultaat hebben bijgedragen.
W 1X

Eveline Peleman

JM 2-

Daan Brandt – Savin Rodenburg

M 2-

Arnaud Defraigne – Savin Rodenburg

M 4-

Daan Brandt – Ruben Claeys – Arnaud Defraigne – Savin
Rodenburg

M 8+

Daan Brandt – Florian Chalmet – Ruben Claeys – Arnaud
Defraigne – Pierre Kibleur – Savin Rodenburg – Tim Theys –
Wouter Van Cauwenberghe – stm. Egon Engelbrecht

Op maandag en dinsdag gesloten
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Twee zonder stuurman Heren Juniores 18:
Daan BRANDT – Savin RODENBURG
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Skiff Dames Seniores:
Eveline PELEMAN

Twee zonder stuurman Heren Seniores:
Savin RODENBURG – Arnaud DEFRAIGNE
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Vier zonder stuurman Heren Seniores:
Savin RODENBURG – Daan BRANDT –
Arnaud DEFRAIGNE – Ruben CLAEYS

Acht met stuurman Heren Seniores:
Savin RODENBURG – Evelien AMEEL (Coach) en Cyril – Arnaud
DEFRAIGNE – Wouter VAN CAUWENBERGHE – Florian CHALMET –
Pierre KIBLEUR – (geknield) Ruben CLAEYS – Tim THEYS – Daan
BRANDT – Egon ENGELBRECHT (stuurman)
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Hugo Koch
architecten bv

Staalbouw voor particulieren en industrie

Info Service Belgium N.V.
I n f o r m a t i e - & C o m m u n i c a t i e Te c h n o l o g i e

Digital platforms - Sportfederations & clubs - Web-applications - i-School
Info Service Belgium nv 00 32 (0) 9 265 97 70 www.isbapp.be/rowing
Dok Noord 2 - 9000 Gent
info@infserv.com
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PROPAANGAS - HUISHOUDELIJK GAS - INDUSTRIEEL GAS - AARDGAS - AUTOGAS
TANKS - FLESSEN - KACHELS - GASVERWARMING - INSTALLATIES
LAADPALEN VOOR ELEKTRISCHE WAGENS

PROPAANGAS - HUISHOUDELIJK GAS - INDUSTRIEEL GAS - AARDGAS - AUTOGAS
TANKS - FLESSEN - KACHELS - GASVERWARMING - INSTALLATIES
LAADPALEN VOOR ELEKTRISCHE WAGENS
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Het begeleidingsteam 2021
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Op de vorige pagina het team van begeleiders – op alle vlak – van ons varend
personeel in 2021.
Van links naar rechts, van boven naar onder:

Evelien Ameel
Ken Baetslé
Tony Hinderyckx
Rudy De Coninck
Dirk Rynwalt
Gwenda Stevens
Chantal Neirinckx
Johan De Weirdt
Jean Beeckmans
Katia Rottiers
Patrick Rombaut
Antoon Smet
Hein Timmerman
Ludo Peleman
Ronny Evers
Marc De Smet
Anton Renting
Yves De Jonge
Philip Fernagut
Rudi Boudry
Ruben De Gendt
Frank Byl
Marc Verhoeyen
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Verslag seizoen 2021

2

WK finalisten voorgeschoteld. Deze 2
ploegen namen zoals verwacht de leiding,
maar dankzij een zeer sterke race van ons
bleven we in contact met beide landen. De
laatste 500m ging in en we trokken onze
sprint aan waardoor we dichter en dichter
kwamen bij beide ploegen. Uiteindelijk
finishten we op minder dan een seconde
van de halve finale. Achteraf vergeleken
we onze tijd met alle andere herkansingen
en wat bleek, in elke andere herkansing
hadden we in ruimschoots de halve finales
gehaald. Desondanks dat we A/B finale
mistten konden we terugblikken op een
sterk resultaat. Later dat tornooi werden
we uiteindelijk 2de in de C-finale achter
de beruchte Noren Strandli en Brun.

021, het jaar van de Olympische
spelen. Na een onverhoopte 8ste plaats op
het EK van 2020 werden onze olympische
ambities extra in de verf gezet. Tijdens de
trials in het voorjaar van 2021 versloegen
Pierre en ik voor het eerst de olympische
lichte dubbel van Tim en Niels in een
rechtstreeks duel over 2000m. Deze
prestatie en de andere wedstrijden leidden
tot de beslissing dat Pierre De loof en
mezelf opnieuw de dubbel zouden zijn in
het komende seizoen. Op de planning, het
Europees Kampioenschap te Varese en het
Olympisch kwalificatietornooi in Luzern
waar enkel de top 2 zou doorstoten naar
De volgende etappe van mijn seizoen was
Tokyo.
de Final Olympic Qualification Regatta
De drie weken voor het Europees (FOQR) ook wel The Regatta of Dead
Kampioenschap trok onze seniorengroep genoemd. We kwamen toe in Luzern na
naar Varese voor een lange en intensieve een periode van ruig weer in ons exotisch
voorbereiding op de regatta. Het weer België-land. Een kleine verandering in
zat mee en beiden verkeerden in de vorm de afstelling van de boot en de vele uren
van ons leven. Na deze weken met solide training moesten mogelijk maken dat
progressie konden we met vertrouwen we ons zouden kwalificeren. In de heats
starten aan ons tornooi. In de heats kregen finishten we als 2e achter de Russische
we onder andere de toenmalige Europees favorieten en hadden hiermee stap één
kampioenen van Nederland (later zilver op volbracht. De halve finale is misschien
de spelen), Litouwen (zilver spelen Rio) wel de moeilijkste stap in het proces. De
en Duistland voorgeschoteld. We merkten druk is torenhoog en iedereen wil in die
al snel dat de Nederlanders aanvallen in de ò zo belangrijke finale liggen, wil je nog
heats een grootte gok was dus maakten we kans maken op een Olympisch ticket.
er een goede opwarming van en kwamen Onze tegenstanders waren Spanje, Servië,
als 3e over de meet. Later die dag moesten Tsjechië, Chili, en Estland. We voelden
reeds na de eerste wedstrijd dat we niet
we dus aan de bak in de herkansingen.
dezelfde flow konden reproduceren als in
In de herkansingen plaatsten enkel de Varese. Het was bikkelhard, maar op het
eerste twee zich voor de halve finales A/B. einde kwamen we gewoonweg te kort. Met
We kregen met Roemenië en Polen twee een 4e plaats werden we uitgeschakeld. De
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teleurstelling was groot en emoties liepen missie het seizoen op een positieve noot
op. De droom om de spelen van Tokyo te te eindigen. Na een pittig weekend van
halen was voorbij…
harde races in een beukende wind kon
ik de bronzen plak in de wacht slepen
Later die week kondigde mijn toenmalige op het koninginnenummer, de skiff. Een
dubbelpartner Pierre zijn ‘roeipensioen’ welverdiend verlof kon beginnen. All eyes
aan om te starten aan zijn professionele are on Paris 2024. Last, but not least wil ik
carrière naast de boot. Het gaat je goed Rudy alsook de vereniging bedanken voor
Pierre! Na een week begon ik weer de onvoorwaardelijke steun. Op nog vele
wat te trainen in de skiff en wat later jaren!
besloot ik samen met Rudy deel te
nemen aan de Holland Beker met als Ruben Claeys

JM 4X op weg naar het WK U19 te Plovdiv (BUL)

V

oor mij begon na de iets wat fysiek. Na een dikke maand was het zover:
teleurstellende trials een fantastische onze eerste wedstrijd. Een mooie tweede
zomer.
plaats in de reeksen na de Duitsers die
later kampioen werden. Toch werden we
Het idee was om een 4x te maken met nrs. naar de herkansingen gestuurd vanwege
2-5 van de trials en na een eerste korte het grote deelnemersaantal: maar liefst
stage maakten we hier al snel vooruitgang 22 junior heren vierkoppels. In onze
in. We bleven hierin verder trainen, maar boot ‘Quadrophonia’, uitgeleend door
onderling werden we ook in dubbels gezet. de Gentse R.S., knokten we in een heel
Na testwedstrijden in de dubbels werd al spannende herkansing naar een plekje
snel werd duidelijk dat onze 4x de beste in de halve finale A/B. Ondertussen
optie was, en zo trokken we ook naar verkenden we de stad ook.
Amsterdam.
De halve finale viel tegen voor ons. Er was
Op de Bosbaan wonnen we de 4x op de geen goed wedstrijdgevoel en we besloten
DIYR en keerden we met opgeheven unaniem het anders aan te pakken. In
hoofden terug naar Gent. Vanaf dan de B-finale besloten we om sneller naar
werd besloten dat onze ploeg België een een ritme te zoeken en meer samen te
maand later zou vertegenwoordigen op het werken, meer te focussen. Dat lukte ons
wereldkampioenschap voor junioren in en we sloten dit kampioenschap af met een
Plovdiv, Bulgarije.
fantastische wedstrijd die tot een 3e plaats
in de B-finale leidde en dus een 9e plaats
Hierop volgden 4 zware weken stage met in totaal.
heel wat vooruitgang, zowel technisch als
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Bedankt aan gans het team en entourage video, te vinden op Youtube onder de
voor deze prachtige ervaring.
naam: Bel JM4X.
Mijn ploeggenoot Boris heeft onze weg
naar Plovdiv ook vastgelegd in een mooie Savin Rodenburg

Euromasters Bled, Slovenië - 16-19/09/2021

V

an 16 tot 19 september gingen in een
woelig Covid jaar de Euromasters weer
door op het wondermooie meer van Bled te
midden van de zuiderse Alpen in Slovenië.
Eerder dit jaar werden de World Rowing
Masters Regatta in Linz al geannuleerd.
Een aantal enthousiaste Masters staken de
koppen bij elkaar om wat ploegen samen
te stellen om zo een mooie delegatie van
de KRSG af te vaardigen. Met een strak
trainingsschema opgesteld door Katia
Rottiers ging ze samen met Helena Devos,
Johan De Weidt en Hein Timmerman
aan de slag met de voorbereiding. Later

besloot Alex Vinckier ook aan te sluiten
bij de groep om in Bled deel te nemen aan
een skiffnummer.
Voorzien van de nodige P.C.R.’s en
Covidsafe tickets nam de ploeg het
vliegtuig op 15 september richting
Ljubljana en dan samen met een huurauto
richting Bled. De regatta hadden een
1000-tal ingeschrevenen uit 24 landen.
De wedstrijden werden gespreid over 4
dagen en waren mooi georganiseerd in een
perfecte bubbelomgeving, waar niemand
binnen kon zonder de nodige accreditatie.
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3 x Zilver:
Hein Timmerman (1962) in MLM 1x,
Masters Lightweight Men´s-Single Sculls
E.
Katia Rottiers (1972) in MW 1x, MastersWomen´s-Single Sculls C.
Hein Timmerman (1962), Helena Devos
(1980), Johan De Weirdt (1962), Katia
Rottiers (1972) in MM/W 4x, MastersMixed-Quadruple Sculls D.
2 x Brons:
Johan De Weirdt (1962), Katia Rottiers
(1972) in MM/W 2x, Masters-MixedDouble Sculls D.
De locatie is gekend door de
wereldkampioenschappen roeien, senioren
en junioren onder de 23 jaar in 2020 in
het Olympic Rowing Centre in Bled. Het
werd in 2010 volledig gerenoveerd voor
de wereldkampioenschappen roeien 2011.
Het biedt uitstekende voorwaarden voor
grote sportevenementen en is ongetwijfeld
een van de mooiste roeilocaties in deze
wereld. De wedstrijdboten konden
gehuurd worden op een stand van Filippi.
Onze ‘oudjes’ konden hier toch ook een
puike prestatie neerzetten. De outfits van
KRSG ging niet ongemerkt voorbij, en
van zowat elke kamprechter moesten
we de groeten doen aan onze bekende of
beruchte voorzitter Patrick Rombaut.

Hein Timmerman (1962), Helena Devos
(1980) in MM/W 2x, Masters-MixedDouble Sculls D.
4de plaats:
Hein Timmerman (1962), Johan De Weirdt
(1962) in MM 2x, Masters-Men´s-Double
Sculls E.
6de plaats:
Alex Vinckier (1961) in MM 1x, MastersMen´s-Single Sculls F.

De moeite waard en nog eens het bewijs dat
het nooit te laat is om het competitiebloed
wat harder te laten stromen! Voor herhaling
Uitslagen:
vatbaar in 2022… Enthousiaste (aspirant)
1 x Goud:
Masters mogen zich al aanmelden bij
Helena Devos (1980), Katia Rottiers Hein.
(1972) in MW 2x, Masters-Women´sDouble Sculls C.
Hein Timmerman
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Helena Devos, Katia Rottiers
MW 2x

Helena Devos, Hein Timmerman, Katia Rottiers, Johan De Weirdt
MM/W 4x
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Hoe een jeugdtrainer na een geslaagd wedstrijd
weekend, zijn troepen probeert verder te
motiveren, te bewieroken, op zoek te laten gaan
naar nieuwe roeiers, mogelijke concurrenten

V

ooreerst een luid BRAVO voor de
schitterende resultaten, behaald door
onze jeugdgroep op het laatste Belgisch
kampioenschapsweekend. Daar waar
onze laatstejaars jeugd aantrad, gold hun
leuze: VENI, VIDI, VICI. Als Romeinse
heersers: ik kwam, ik zag, ik overwon!

mogelijk aan de riemen van dezelfde boot
trekken! 4xJW14: 1ste van 4 boten.
Daarna kwamen Egon en Fin weer aan zet.
Ik hoorde het publiek excuses zoeken van:
“Ja maar, zo ne grote”, maar ze vergaten
de pezige bijter, die de voornoemde grote
mee had.

Op zaterdag:
Openden Egon en Fin, bijgestaan door 2xJM14: 1ste van 12 boten. Onze
eerstejaars Maurits en Raoul de debatten tweedejaars Maurits en Raoul: 9de boot
in:
op 12, wat op deze leeftijd, de progressie
aantoont, die tijdens de groeispurt wordt
4xJM14: 3de van 5 boten. Een gemaakt.
opwarmertje. Het wordt misschien
duidelijk waarom punt 2 uit de vaste Dan zondag, waar het programma alle
gegevens mail, daar steeds blijft staan. In jeugd, en sprintwedstrijden, op een
elke leeftijdscategorie, zowel bij jongens hoopje had geveegd, waardoor sommigen
en meisjes minstens 4 atleten. Span je in, 1000m en 500m binnen de 20 minuten
ga nu op zoek.
dienden af te haspelen. Met het oproeien
en opwarmen erbij, meer dan 3000m
Edith ging zich ook even opwarmen in met 1500m wedstrijdtempo : een betere
1xJW14: 2de van 18 deelnemers.
duurzaamheidstest bestaat niet.
Edith ging vervolgens scheep met onze
overburen, bij gebrek aan voldoende
roeisters in haar categorie en leeftijd bij
ons (daar is vast punt 2 weer!). Tussen
ons gezegd, wel allemaal roeisters, die
ze in de vorige wedstrijd een pak slaag
verkocht! Typerender kan de roeisport
niet beschreven worden: eerst met het mes
tussen de tanden, elkaar er proberen af te
roeien, om even later, zo synchroon als

Resultaat: opdracht geslaagd, en met de
hulp van trainers en mede ploegmaats
perfecte bootwissels, waardoor de starters,
zeker niet op onze roeiers hoefden te
wachten.
Eerste aan zet: Fin: diene grote dus: en ja,
de roeisport is een sport van krachten en
hefbomen, en Fin is begenadigd met beide,
maar wat Fin bovenal heeft, is de techniek
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Dan Edith met beste overbuurmeisje in
2xJW14 in sprintmodus: 1ste van 7 boten.
Sprintje naar volgende boot, sprintje om
tijdig terug aan de start te staan.
En daar zijn ons JM14 terug in 2xJM14
sprint: de mannen van de groeispurt,
weten wat spurten is, en onze pezige
bijter, geen domme jongen, weet wanneer
hij het volle pond dient te geven. Zolang
hij Fin maar kan overtuigen, dat hij de
beste ploegmaat is, die Fin zich dromen
om zijn bootje te laten varen, terwijl hij kan. 1ste van 7 boten, maar deze keer met
rustig en beheerst, terug naar voren rolt. 5sec voorsprong op de 2de. Cis en Maurits
Daar kunnen velen van onze jongeren, nog stranden op 17sec op een 6de plaats.
grote stappen zetten.
1xJM14: 1ste van 29 deelnemers. De
2de op meer dan 7 seconden. Egon 18de
op 34sec, Cis 20ste op 37sec, en Maurits
22ste op 39sec.
Wedstrijd erna Edith met het beste
overbuurmeisje:
2xJW14: 1ste van 11 boten. Ook hier was
de voorsprong veelzeggend: 7sec op de
2de , waarin het meisje zat, dat de dag
ervoor Edith nog wist te verslaan in skiff.
1xJM12: Vic 7de op 17 deelnemers. Mooi
voor een eerstejaars JM12. Ook Axel,
was er in geslaagd, om tijdens training,
wat minder te babbelen en wat meer op te
letten op zijn techniek, met onmiddellijk
resultaat: 12de.
En kijk daar is Fin terug, om een sprintje
van 500m te trekken: onveranderd 1ste
van 19 deelnemers, met op 500m de grote
voorsprong van meer dan 4sec. Egon, Cis
en Maurits volgen op resp. 11de, 13de en
16de plaats.

Ook Edith wil ook tonen wat spurten is.
1xJW 500m: 1ste van 12 deelnemers,
inclusief het zwarte beest van de zaterdag,
achter zich gelaten met 2sec.
In 2xJM12 worden onze eerstejaars Axel
en Vic 6de van 9 boten.
Maar wie dacht dat iedereen voldoende
km op de dagteller had, mispakt zich aan
Egon, onze pezige bijter, vooral als het
past. En kijk het paste nu net, om zich
ondanks vele trainingskilometers in eigen
boten, ook te laten kiezen door onze zware
mannen 8+, om net die + te zijn, die hen
naar de 1ste plaats in het koninginnenstuk
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van het Belgisch kampioenschap, stuwde.
De jeugdgroep heeft dit jaar, meer dan hun
steentje bijgebracht. En daarvoor staan
velen in bewondering. Proficiat aan allen.
En gaan we nu op ons lauweren rusten?
Bij lange niet, of toch? Het einde van het
wedstrijdseizoen komt in zicht.
Yves De Jonge

Stimuleer onze jeugdwerking!

J

e houdt van het water en de natuur, je
bent niet bang van regen en wind, je kan
300 meter goed zwemmen, je bent gezond
en je wil een leuke, originele ploegsport
beoefenen …

Langs de zijde van de GUSB (zwembad) en
het HILO (Vakgroep Sportwetenschappen
van de Universiteit Gent).
De buslijnen 38/39 en 9 stoppen op 50 m,
de tramlijnen 2 en 4 op 200 m.

Kom dan roeien bij de blauwwitte
Koninklijke Roeivereniging Sport Gent

Wat kost het?
Voor roeiers vanaf 15 jaar … 200 € per jaar
Voor roeiers tot 14 jaar … 180 € per jaar
Ons clubhuis ligt aan de Watersportbaan Meer informatie over onze vereniging, de
initiatie en het jeugdroeien vind je op onze
‘Geo Nachez’
website www.krsg.be
Kanodreef 1 – 9000 Gent
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Recreatief roeien tijdens Covidjaar, 2de uitgave

O

ok in 2021 werd het roeiwater 1 C4 met Carine, Lieve, Mathias, Thierry
regelmatig
opgezocht
door
onze en Rudi.
recreanten en konden we opnieuw enkele
“aspiranten” warm maken voor onze sport. Op zaterdag 2 oktober was het onze beurt
om de 12de editie van Deinze-Gent te
In het voorjaar gingen de geplande tochten organiseren. De belangstelling uit eigen
alvast niet door. Daarna waren het enkel land was zonder meer teleurstellend.
de Gentse roeiverenigingen die nog een Wel mochten wij ons verheugen op
tocht organiseerden.
de deelname van enkele dames uit
Loosdrecht (NL) en een zeer uitgebreide
Op 26 juni was GRS aan de beurt maar delegatie Gentse roeiers van GRS, VVR
voor het eerst in jaren was de bezetting en Club Gent die nagenoeg allen samens
héél erg beperkt. Ook wij konden slechts aanschoven voor een gezellige maaltijd
met moeite 1 C4 samen krijgen om de tocht verzorgd door Kantien.
mee te maken; volgens onze deelnemers
Carine, Ilse, LIeve, Joeri en Rudi hadden Van de Vlaamse Waterweg kregen wij
de afwezigen ongelijk !
de toelating om 1x per maand met onze
kerkboot “Teamspirit” op een vast tijdstip
Daarna was het wachten tot 21 augustus door de “snelvaartzones” op Ringvaart
voor de 36ste Golden river tocht en Brugse vaart te roeien. Dit werden
georganiseerd door VVR. Hier waren al gezellige uitstapjes door soms woelige
meer deelnemers aanwezig maar werd de wateren !
Sport Gent delegatie toch weer beperkt tot
Frank Byl
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Finse Kerkboot

D

e Koninklijke roeivereniging Sport
Gent is sinds 1 maart 2020 eigenaar
van een bijzondere roeiboot; een Finse
kerkboot. Je roeit in de Finse kerkboot
met 14 roeiers en 1 stuurman of -vrouw.
Hiermee kan gemakkelijk een grote
roeitocht gemaakt worden. De techniek is
niet moeilijk. Een ploeg geoefende roeiers
haalt al snel een snelheid van 12 tot 18 km
per uur, en kan dat uren lang vol houden.
- Finse kerkboot huren
De Finse kerkboot ligt naast onze
botenloods in een speciaal hiervoor
aangekochte garagetent. Er werd een
slipway aangelegd voor het te water laten.
Voor roeiverenigingen is de kerkboot te
huur voor € 250,- per dag.
Voor teambuilding kan de boot ook

gehuurd worden aan € 250 voor 2 à 3 uren
activiteit + een begeleidende stuurman.
Wil je de Finse kerkboot huren, neem dan
contact op met onze vereniging via info@
krsg.be.
- Roeien met de Finse kerkboot
Kerkboot roeien is een aparte ervaring en
biedt vele mogelijkheden.
Beginnende roeiers bijvoorbeeld kunnen
door naast hun trainer te zitten individuele
instructies krijgen.
Voor oud-wedstrijdroeiers is het een
leuke manier om nog eens met hun oude
ploeggenoten het water op te gaan.
De “ideale” roeibeweging wordt veel
meer benaderd dan op de ergometer
en het draagt in sterke mate bij aan de
ontwikkeling van een groepsgevoel.
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Kamprechter in Tokyo “2020”

T

oen in de herfst van 2019 de nominaties kregen wegwerpbestekken. Van zodra je
van de olympische en paralympische je kamer verliet was het dragen van een
jury’s bekend gemaakt werden, was van mondmasker ten allen tijde verplicht.
Covid nog geen sprake.
De enige verplaatsing die we mochten
Ik was blij dat ik na de Olympische Spelen maken, was ons dagelijks ritje met de bus
in Rio nu deel mocht uitmaken van de naar de roeibaan en terug. We vertrokken
Paralympische jury in Tokyo. Vluchten om 7u en waren tegen 15u terug in onze
moesten geboekt worden en kledingmaten kamer. Alles gemonitord via een app op
doorgegeven.
de smartphone. Dagelijks moesten we
ook een nieuw speekselbuisje afgeven en
En dan, in de lente van 2020, kwam Covid registreren.
roet in het eten gooien en werd uiteindelijk
beslist om de Spelen met een jaar-uit te De wedstrijden zelf verliepen wel min of
stellen. Het zou dan wel beter zijn…
meer normaal. Enorm veel respect voor
wat deze roeiers en roeisters met een
Een jaar later wisten we dat de Zomerspelen beperking kunnen presteren! Als juryleden
inderdaad zouden doorgaan, zij het onder hadden we het meeste last van het dragen
zeer strikte veiligheidsmaatregelen. Zo van mondmaskers in een loden hitte. De
moest ik alleen reizen en kreeg ik enkel ijsvesten die we kregen brachten een tijdje
toelating om voor de duur van de regatta verkoeling op het water.
in Tokyo te verblijven.
Na afloop ben ik wel heel dankbaar dat
Op maandagavond 23 augustus vertrok ik ik van deze ‘wondere wereld’ deel mocht
richting Japan in een vliegtuig dat nog niet uitmaken.
half volzet was.
Erkenning kregen we dit jaar ook van
Aangekomen in Narita Airport moesten onze Belgisch Vorstenhuis. Op 29 oktober
we onmiddellijk een speekseltest doen en 2021 werden alle Belgische olympische
wachten op een negatief resultaat om naar en paralympische officials uitgenodigd
ons hotel te kunnen vertrekken.
samen met de atleten voor een receptie op
het Koninklijk Kasteel te Laken. Ik had
In het hotel zelf waren looplijnen voor het voorrecht om zowel met de Koningin
mensen die nog geen 14 dagen in Japan als met de Koning te mogen praten. Een
waren. In het restaurant zaten we wel unieke ervaring!
samen aan tafel, maar gescheiden
door plexi-panelen. Het eten werd Chantal Neirinckx
geserveerd in wegwerpborden en we
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De Tokyo 2020 Paralympic Rowing jury – Chantal 2de van rechts

Anti COVID combat dress van de
ITO’s

Ten Paleize in gesprek met H.M. Koningin
Mathilde
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Jaarlijks banket en Kampioenenhulde 2021

N

a een jaar onderbreking kon op menu van het banket van 1921 in een
zaterdag 13 november 2021 het jaarlijks hedendaags jasje staken.
banket plaatsvinden in onze feestzaal.
Het ‘Oproeien’ gebeurde met een Zeeuwse
Dit jaar stond het in het teken van de 5 oester met ‘dubbel uytzet’bier, een
nationale titels behaald door onze roeiers ossenstaartsoepje en een sigaar met ‘stew’
en roeisters.
van ossenstaart.
Tijdens het aperitief dat gold als
‘Opwarming’, konden de aanwezigen
genieten van een glaasje cava en allerlei
hapjes bereid door ons damesteam: An,
Ann, Chantal en Isabel.

Na de ‘Quick start’ bestaande uit gebakken
tarbotfilet met tijmboter en peerkroket
met truffel werd hulde gebracht aan de
jubilarissen van 2020 en 2021. Frank
Byl en Guy Van Laere werden gelauwerd
voor hun 50-jarig lidmaatschap, Annelore
Ameel, Jolien Bauwens, Ruben De Gendt
en Mark Rummens voor hun 25-jarige
trouw aan onze vereniging. Ze ontvingen
respectievelijk een gouden en een zilveren
speldje.

Voorzitter Patrick Rombaut verwelkomde
de aanwezigen, waaronder Patrick Veere,
voorzitter van V.V.R., Gwenda Stevens,
voorzitter van K.B.R. en lid van het BO
van het B.O.I.C. en Chantal Neirinckx,
secretaris-generaal van de Vlaamse
Roeiliga.
Eddy Cispa (60 jaar), Maurice De Smet
(60 jaar) en Patricia Ruysschaert (25 jaar)
Patrick Veere dankte voor de uitnodiging waren verontschuldigd.
en feliciteerde onze kampioenen en
jubilarissen.
Bij ‘Attention’ werd BBQ-entrecote
geserveerd met gegrilde gemsla en een
Aan het einde van het aperitief werd carpaccio van groene asperges.
een heildronk uitgebracht ter ere van de
koninklijke familie en werd het Belgisch Daarna huldigde de voorzitter de roeiers
volkslied gespeeld.
en roeisters voor hun nationale titels en
internationale prestaties. Tevens werden de
Om 20u werden de 75 aanwezigen coaches en begeleiders gelauwerd en werd
uitgenodigd om plaats te nemen aan tafel er voor hen en hun partner een orchidee
op de tonen van de Mars van de Sport.
en/of een fles champagne voorzien. Fin
De Smet en Egon Engelbrecht dankten
De bereiding van het menu was dit jaar in vervolgens in naam van alle roeiers en
handen van Arthur en Dimitri Messiaen roeisters het bestuursorgaan.
(Kantien) die voor de gelegenheid het
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Ook de aanwezige sponsor Yvan De Wolf Tijdens de ‘Fotofinish’ met mini
en onze lokaalhouders werden met een soireetaartjes en koffie werd de dans
geschenk bedankt.
geopend.
‘Go’ stond voor Kapoen aan ’t spit met We mogen gerust spreken van een zeer
brunoise van tomaat, champignon en geslaagde editie, waarbij we culinair
aardappel.
verwend werden door onze koks!
Gwenda Stevens nam het woord als Een speciaal woordje van dank aan alle
voorzitter van de K.B.R., gevolgd door het meters en peters die één of meerdere
zingen van ‘Klokke Roeland’.
kampioenen sponsorden en zo het
kostenplaatje voor onze Sportkas lichter
De ‘Finish’ werd bereikt bij een Puree met maakten.
vanille en rivierkreeftstaartjes, waarna de
traditionele groepsfoto werd genomen.
Philip Fernagut – Coördinator Organisaties
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Dit gebeurde in 2021 ook o.a. in Sport Gent: een
fotografische impressie…
Jean Beeckmans op 85ste nog steeds
actief vrijwilliger

In april, resp. juni wordt planteneiland en
een nieuw weerstation actief op één der
startblokken van onze Watersportbaan
geplaatst. (Referentie weerstation: www.
vlinder.ugent.be).
Logistieke werkzaamheden zijn er
genoeg in voorraad

Onzen “Jean” viert aanvang 2021 zijn
85ste verjaardag. Reden te meer om hem
als vrijwilliger – nagenoeg dagdagelijks
in Sport Gent actief - via een bijzonder
krantenartikel in het Laatste Nieuws de
kijker te plaatsen.
Nieuw weerstation en planteneiland
geplaatst op en nabij startponton

Door het jaar heen kwijten onze logistieke
vrijwilligers zich van tal van taken. Wij
zijn ons ervan terdege bewust dat deze
onbaatzuchtige inzet van velen het leven
binnen onze vereniging ten zeerste ten
goede komt. Dank aan allen hierbij
betrokken!
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Youth Urban Games strijken neer in
Gent

Dr. Roland “Rollie” Marlier bereikte op 2
november de kaap van 90 jaar. Jarenlang
was hij betrokken bij het sportmedisch
onderzoek onzer roeiers en is nog steeds
alert bij welk roeigebeuren ook. Ad multos
annos!
De infrastructuurwerken
“Watersportbaan 2022-2023” zijn
nakende

Op 1 oktober is Gent voor de eerste maal
gaststad van de Youth Urban Games,
een ‘sportief’ initiatief ten bate van de
schooljeugd. Sport Gent neemt hieraan
deel met de kerkboot en de EXR-games op
de roeiergometer. Nieuw BOIC-voorzitter
Jean-Marie Saive is peter!
Sportarts en Emerituslid Dr. Roland
Marlier is 90

Medio 2021 werd het duidelijk dat de
Stad Gent en de Vlaamse Gemeenschap
het licht op groen zetten voor een
belangrijke opwaardering van onze
Gentse Watersportbaan, o.a. via het
bouwen van een nieuwe aankomsttoren,
het uitbaggeren, een timingsysteem, dat
alles naast de nieuwe fietsbrug nabij het
dierenasiel (projectfoto hierboven).
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20 jaar geleden verliet voorzitter Roland
Rombaut ons

Op 19 september waren de Burgemeester
en 2 Schepenen van de Stad Gent, naast een
aantal verdienstelijke (ere)bestuursleden,
als peter/meter betrokken bij de doop van
8 nieuwe boten, waarbij alle roei-formats
in de kijker werden gesteld.
De “live” mosselkermis is een succes

10 december 2021 betekende de 20ste
jaardag sinds het heengaan van (Ere-)
voorzitter Roland Rombaut. Zijn visie was
en is nog steeds medebepalend voor de
gesteldheid onzer vereniging.
Onze vloot is 8 nieuwe boten rijker

Eind oktober kon onze traditionele
Mosselkermis ‘live’ doorgaan. De
kwaliteit van de spijzen, de mood van de
gasten, de doorzet van de spijzenbereiders
en het enthousiasme van de vrijwillige
medewerkers droegen bij tot het succes.
Merci!
De eerdere Italiaanse “Avond” – beperkt
tot een take away – ook
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In februari noopten de toen geldende
sanitaire maatregelen ons tot het beperken
van onze Italiaanse avond tot een take
away activiteit, daarom niet minder
succesrijk. Alle (voor)bereide gerechten
gingen vlot van de hand (inclusief het
beperkte wijnaanbod).
De Eindejaar-loopestafette was
voornamelijk een buitenactiviteit
Begin maart bezoekt ons staatshoofd
de trainingssite van de Olympische
roeiers in Hazewinkel. Bondsvoorzitter
Gwenda Stevens is lid van het
beperkt ontvangstcomité. Ook de
wetenschappelijke aspecten in de
voorbereiding komen aan bod.
Patrick Rombaut fungeerde als
juryvoorzitter in Tokyo

Op 26 december konden wij na een jaar
onderbreking, opnieuw de Loopestafette
voor Watersporters organiseren met
voornamelijk Gentse deelnemers. COVIDrestricties duwden ons in de richting van
een hoofdzakelijk buitenactiviteit. Geen
probleem voor onze vrijwilligers.
Koning Philip bezocht de Belgische roeiOlympiërs in Hazewinkel

Onze
voorzitter
was
actief
als
juryvoorzitter op de Olympische Spelen te
Tokyo. Als lid van het Uitvoerend Comité
van World Rowing (FISA) – een functie
bevestigd door het jongste World Rowing
Congres, had hij de eer bij de medailleuitreikingen betrokken te zijn.
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Jacques Rogge ontviel ons eind augustus

Graaf Dr. Jacques Rogge, erevoorzitter jong BOIC-voorzitter Rogge als gast op
van het I.O.C., verliet ons voor de eeuwige één onzer regatta in de negentiger jaren
Internationale Sportvelden op 29 augustus. van de vorige eeuw.
Hij droeg onze sport in zijn hart. Inzet:

Ondervoorzitter Louis Verdonck was meer dan
een voorzitter
Uit het archief van Sport Gent (deel 23)

P

atrick Rombaut, de twaalfde voorzitter
van KRSG, oefent al 24 jaar dit mandaat
uit en is daarmee het langst ons blauwwit
opperhoofd. De laatste honderd jaar kent
onze vereniging op bestuursvlak blijvende
stabiliteit, o.m. dank zij langdurige
voorzitterschappen. Op de plots in functie
overleden Georges Nachez na, bleven alle
voorzitters sinds 1920 minstens acht jaar
aan. In de periode 1883-1920 daarentegen
waren er vijf voorzitters die slechts korte
tijd op post bleven, zodat in die tijdspanne
24 van de 38 jaar het voorzitterschap
vacant was en de functie werd uitgeoefend
door waarnemende voorzitters. De veruit
meest markante figuur hiervan was
ondervoorzitter Louis Verdonck die, in
twee termijnen, liefst 15 jaar waarnemend
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voorzitter was.
Louis Verdonck, stamde uit een prominent
Gentbrugs geslacht van bloementelers. Zo
was zijn broer Maurice Verdonck van 1909
tot 1926 burgemeester van Gentbrugge,
naar wie
in 1933 de toen aangelegde Maurice
Verdoncklaan werd genoemd. Hij was
wedstrijdroeier bij Club Gent en maakte
deel uit van de acht die op de Olympische
Spelenvan 1900 in Parijs zilver behaalde.
Nog in zijn jeugd begon ook Louis te
roeien, maar sloot zich aan bij Sport
Gent. Zijn roeicarrière was beperkt tot
de juniorklasse. Hij bleef nadien actief in
de vereniging en trad in 1895 toe tot het
bestuur.
Medio 1899 nam voorzitter Gustave
Rousseau, die vaak afwezig was op
de bestuursvergaderingen,
ontslag.
Ondervoorzitter Alberic De Breyne was
ook vaak afwezig, zodat begin 1900 Louis
Verdonck als nieuwe ondervoorzitter werd
verkozen, tevens meteen waarnemend
voorzitter. Hij zou dat blijven tot mei 1904.
Pas dan werd in de persoon van Victor
Compyn een nieuwe voorzitter benoemd.
In die ruim vier jaar van interregnum had
Verdonck meer gedaan dan enkel “op de
winkel gelet”. Zo had hij de vereniging
weer financieel gezond gemaakt, waardoor
nieuwe boten konden aangekocht worden
en de bouwvallige botenloods (toen nog
aan de Leiearm van Ekkergem) vervangen
werd door een nieuwe en ruimere versie,
nu voorzien van elektrische verlichting. Al
dan niet toevallig was 1903 het begin van
de sportief meest succesvolle periode, die
aanhield tot 1910.

Het jaar 1908 echter was er een van
bestuurlijke chaos. Hoogst merkwaardig
in het jaar nadat de titel van “koninklijke
vereniging” was toegekend wegens het
behalen in twee jaar van o.m. evenveel
overwinningen in Henley en drie Europese
titels. Wat er juist gebeurd is blijft
onduidelijk, nu van februari tot november
van dat jaar geen enkel bestuursverslag
werd opgemaakt. Er zijn wel aanwijzingen
dat er onvrede was over de penibele
financiële toestand. Het enige wat zeker is,
is dat Victor Compyn in november 1908
ontslag nam als vijfde voorzitter van Sport
Gent, samen met de penningmeester. Oscar
Claeys werd waarnemend voorzitter, want
Louis Verdonck, gevraagd om voorzitter te
worden had dat geweigerd en zelfs ontslag
genomen als ondervoorzitter (wellicht om
te vermijden dat hij opnieuw waarnemend
voorzitter zou moeten zijn). Hij bleef
wel bestuurslid en werd zelfs de nieuwe
penningmeester. Blijkbaar slaagde hij er
in de financiën op één jaar tijd weer in
orde te brengen. In november 1909 werd
hij opnieuw benoemd tot ondervoorzitter,
welk mandaat hij behield tot zijn overlijden
in 1920. Niet alleen ondervoorzitter, in die
elf jaar ononderbroken ook waarnemend
voorzitter!
De rust in het bestuur keerde terug,
schijnbaar zonder dat er nood was aan een
volwaardig voorzitter. Bij het uitbreken
van de Eerste Wereldoorlog besloot
Sport Gent, anders dan Club Gent, alle
activiteiten te staken. Anders dan Club Gent
weigerde Sport Gent boten ter beschikking
te stellen aan de in Gent gelegerde Duitse
militairen. Louis Verdonck weerstond
moedig de zware druk die door de
bezetter op hem werd uitgeoefend. Hij
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werd hiervoor gehuldigd op de eerste
naoorlogse algemene vergadering (maart
1919). De financiële toestand was, na
vier jaar zonder inkomsten, evident
zorgwekkend, ondanks dat Verdonck met
eigen penningen de lopende uitgaven had
gedekt. Dat was in alle discretie gebeurd,
want het werd pas bekend na zijn plots
overlijden op 16 september 1920.
Niet alleen omdat hij tot drie maal toe
KRSG uit de financiële penarie had
gehaald, maar ook omdat hij in woelige
tijden de vereniging in de hand hield, mag
hij zeker als een volwaardig voorzitter
beschouwd worden, ondanks hij de titel
nooit gedragen heeft. Uit bescheidenheid
en/of omdat de collega bestuurders met
hem aan het roer het niet nodig achtten een
formele voorzitter aan te stellen?

1912 bestuurder, later penningmeester,
van de Belgische Roeibond. Bij de
uitvaartplechtigheid op 20 september 1920
waren vele prominenten aanwezig, o.m.
de Gentse burgemeester Emile Braun. De
rouwrede werd integraal gepubliceerd in
het Franse tijdschrift Aviron.
Epiloog: het graf van Louis Verdonck
bestaat nog en is gelegen op het Campo
Santo. Op datzelfde kerkhof zijn ook nog
de graven van de voorzitters Gustave
Rousseau (1897-1899) en Cyrille De Houck
(1920-1933). Op de Westerbegraafplaats
rusten de voorzitters Victor Compyn
(1904-1908), Oscar (1934-1953) en Willy
(1965-1981) Vanderhaeghen, Charles
Reyniers (1953-1961), Georges Nachez
(1961-1965) en Roland Rombaut (19811998).

Ook buiten de vereniging werden zijn Mark Rummens.
verdiensten erkend. Zo was hij vanaf

D

C
B

E

A

Nagenoeg 70 jaar voorzitterschap van Sport Gent op dezelfde foto uit 1959
verzameld:
Charles Reyniers (A) – Georges Nachez (B) – Willy Vanderhaeghen (C) – Roland
Rombaut (D) – Patrick Rombaut (E) tijdens een botendoop van o.a. de 2- „Caroline
Chérie“
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Vergelijking tussen verschillende rompen bij 2x

W

inTech wou een vergelijking maken
tussen hun oude en nieuwe 2X romp.
Zij deden beroep op BioRow (1) om een
experiment op te zetten. Voor deze test
gebruikten ze 4 boten:
- WinTech nieuw (WTn) 2019 voor 90105 kg, bootsgewicht: 27,5 kg;
- WinTech oud(WTo) 2012 voor 90-105,
bootsgewicht: kg 27 kg;
- Empacher 2015 voor 75 – 90 kg,
bootsgewicht: 27 kg (R34C060);
- Filippi 2015 voor 65-75 kg,
bootsgewicht: 27 kg (F13CB41Z);

De sculls gebruikt bij dit experiment
waren C2 Skinny-Smoothie met vortex,
binnen hefboom 88 cm en een riem lengte
van 288,5 cm
Test set-up was volgens een time-trial
over 1000 m in 3 sessies met 2 boten, dit
om weerinvloeden zoveel als mogelijk te
neutraliseren.
Iedere sessie bestond uit 2 trials. Bij iedere
trial wisselden de ploegen van boot. (zie
tabel 1).
Alle boten werden voorzien met
sensoren om metingen te verrichten.
Verschillende data werden geregistreerd
zoals bootsnelheid, vermogen, slaglengte,
krachten op de riem enz.

Tabel 1

Tabel 2, ploeg samenstelling

Tabel 3, Trials werden geroeid aan
verschillende tempi
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De bevindingen (tabel 4 in m/s) waren
dat WTn de hoogste gemiddeld snelheid
had, uitgezonderd bij lagere tempi waar
Empacher (spm 20-25-30) en WTo (20
spm) sneller waren.
Tabel 2 ploeg samenstelling.
De conclusie van de onderzoekers was, in
de eerste sessie, bij een tempo van 35 spm
de romp van WTn 1% sneller was t.o.v.
WTo (3,7 s op 2000 m). Bij de tweede
sessie bij 35 spm , WTn 0.11% sneller
t.o.v. Empacher (0,4 s op 2000 m) en WTn
205% voordeel had op Filippi (9,3 s op
2000m).
Toch enkele bedenkingen. Nergens wordt
er tijdens dit experiment een meetfout
opgegeven. De ploegen zullen tijdens
deze testen nooit dezelfde prestatie
leveren. Bij het verwerken van alle data
dient er rekening te worden gehouden met
een afwijking door meetfouten. Als men
bijvoorbeeld een meetfout van +- 0.2%
hanteert dan vervalt het verschil tussen
WTn en Empacher.
De gekozen boten roept vragen op. Team
1 heeft een gemiddeld gewicht van 86,3
kg en team 2 een gemiddeld gewicht van
78 kg wat perfect is voor gebruik van de
Empacher . Bij beide WT boten is ploeg
1 3,7 kg (is nog acceptabel) en ploeg 2

12 kg te licht. In de Filippi boot is net
omgekeerd en zijn beide ploegen te zwaar,
nl. ploeg 1 11 kg & ploeg 2 3 kg(is nog
aanvaardbaar). In dit experiment is Filippi
F13 benadeeld wat
bootsnelheid en
water weerstand betreft. E.O. Tuck en L.
Lazauskas (2)(3) stellen dat, als een romp
met een zelfde volume langer en smaller
wordt, zal het nat oppervlak vergroten en
zal de wrijvingsweerstand verhogen. De
wrijvingsweerstand staat in relatie met
de bootsnelheid en krijg je een vertekend
beeld. Voor deze test is Filippi F13 een
verkeerde keuze. Commerciële belangen
spelen hierbij een rol want de testen
werden betaald door WinTech.
Als algemene conclusie is het zeer
complex om boten van verschillende
bouwers zomaar te vergelijken omdat een
aantal fysische processen nog niet volledig
gekend zijn.
Referenties:
(1) BioRow newsletter 11/2019, Dr. V.
Kleshnev
(2) Low drag rowing shells, E.O. Tuck &
L. Lazauskas
(3) Rowing shell drag comparisons, L.
Lazauskas
Tony Hinderyckx,
materieelverantwoordelijke.

Tabel 4
KRSG jaarboek 2021					

58/64

NOOIT GEDACHT

Afgiftekantoor 9000 Gent I
P208821
DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT
Koninklijke Roeivereniging Sport Gent 1883 vzw

v.u.: Peter van Belle, Kanodreef 1, 9000 Gent

KBO: 0407.597.265 - RPR Gent, afdeling Gent
e-mail : info@krsg.be
61e jaargang - 2022/1 jan-feb-maart

Driemaandelijks verschijnt een aanvulling op het jaarboek onder de naam “Nooit
Gedacht”.
Deze naam verwijst naar de succesrijke ploeg met Visser en Molmans, de beste Europese
twee zonder stuurman van 1903 tot 1914.
Om de kosten te beperken wordt die aan de leden met gekend mailadres elektronisch
toegezonden. Help ons met je correct mailadres te bezorgen aan info@krsg.be
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De K.R. Sport Gent dankt haar
regatta sponsors 2019 - 2021

*
L
E
E
I
C
I
F
MA
OF
M
A
R
G
PRO 016
2
*
0€
0
.
5
PROPAANGAS - HUISHOUDELIJK GAS - INDUSTRIEEL GAS - AARDGAS - AUTOGAS
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Activiteitenkalender 2022
Zondag 20 maart

Algemene Statutaire Ledenvergadering - Lentereceptie

Zaterdag 19 maart

Italiaanse Avond

Maart / april

Paaseierenverkoop

Zaterdag 23 april
Zondag 24 april

Belgische Kampioenschappen Korte Boten
Zondagavond stoverij met frieten in KRSG

Zaterdag 7 mei
Zondag 8 mei

42ste Internationale Belgische Kampioenschappen voor Seniores
7de Internationale Vlaamse Kampioenschappen voor Juniores
101e Internationale May Regatta

Zaterdag 27 augustus

Oudroeiers-reünie + BBQ

Zaterdag 17 september

40ste Jeugdtriatlon "Roland Werbrouck"

Zondag 18 september

11de Trofee van Vlaanderen "Victor Uytterhaegen"

Zaterdag 1 oktober
Zondag 2 oktober

Belgische Kampioenschappen Lange Boten
Zondagavond eetfestijn in KRSG

Zaterdag 8 oktober

19de Blauwwitte Toertocht Deinze-Gent
's avonds eetfestijn

Zaterdag 22 oktober
Zondag 23 oktober

30ste Grote Mosselkermis

Zaterdag 12 november

125ste Banket en Kampioenenhulde

Zondag 18 december

25e Estafetteloop rond de Watersportbaan

Oktober / november

Marsepeinverkoop

Als je meer informatie wenst of je wil meewerken aan één of meerdere van deze organisaties, neem
dan contact op met:
Robert Van maldeghem (gsm 0486/44.14.28)
Philip Fernagut (gsm 0475/28.83.17)
of mail naar info@krsg.be.
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Belgische wedstrijdkalender 2022
9/01/2022

Loopcross

GRS

Gent

5/02/2022

28ste Ergometerwedstrijden

GRS

Gent

98ème Handicap d’Hiver

RSNB

Brussel

28ste Brugge Boat Race Cup - Waggelwater Cup

KRB

Brugge

3Y

Seneffe

RCNSM

Wépion

15de Open Vlaamse Roei-ergometerkampioenschappen
13/02/2022
26-27/2/2022
13/03/2022

49ème Tête de Rivière Internationale

20/03/2022

12ème Handicap International de la Vallée Mosane Namuroise

9-10/04/2022
17/04/2022

Internationale Lenteregatta

GRS

Gent

26ste Havenregatta

UNB

Bruxelles

KBR/Antw.

Hazewinkel

23-24/04/2022 Belgische Kampioenschappen Korte boten
30/04/2022

25st Jeugdduathlon

KRCG

Gent

1/05/2022

32ième Handicap International de la Meuse

RSNM

Liège

7-8/05/2022

101ste Ghent International May Regatta

KRSG

Gent

15/05/2022

53

RCNT

Maubray

21/05/2022

31ste Jeugdtriatlon

GRS

Gent

22/05/2022

26ème La Boucle de Liège

UNL

Liège

4/06/2022

Jeugdtriatlon

BTR

Brugge

25/06/2022

15

26/06/2022

Jeugdtriatlon

20/08/2022
21/08/2022
28/08/2022

1000 mètres de Liège

ème

Rencontres Internationales

RCNV

Visé

TRT

Hazewinkel

Internationale Regatta

KRNSO

Oostende

Beach Sprint Cup

KRNSO

Oostende

RCAE

Liège

ème

Handicap International de Visé

10-11/09/2022 126ste Internationale Regatta Club Gent (Drieluik)

KRCG

Gent

KRSG

Gent

17/09/2022

40ste Jeugdtriatlon ‘Roland Werbrouck’

18/09/2022

11de Trofee van Vlaanderen ‘Victor Uytterhaegen’

KRSG

Gent

24/09/2022

34ste Jeugdtriatlon KRNSO

KRNSO

Oostende

1-2/10/2022

Belgische Kampioenschappen Lange boten

KBR/TBA

8/10/2022

4hrs de la LFA

LFA

Anhée

9/10/2022

Jeugdduatlon

KRB

Brugge

15/10/2022

Jeugdroeihappening

15/10/2022

Marathon Internationale de la Meuse

19/11/2022

Open Belgian Indoor Championships (Belg. Kampioenschappen)

18/12/2022

25ste “Estafette der watersporters"
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Belgische Toertochtkalender 2022
23-30/07/2022 Randonnée des Citadelles Sedan-Namur
23-30/07/2022
Randonnée
des door
Citadelles
25/06/2022
27ste Doortocht
Gent Sedan-Namur
ste
25/06/2022
27
Doortocht
door
Gent
20/08/2022
Golden River toertocht
20/08/2022
21/08/2022
21/08/2022
8/10/2022
8/10/2022

Golden River
toertocht
Descente
Aviron
Félicien Rops Hastière - Wépion
Descente
Aviron toertocht
Félicien Rops Hastière - Wépion
19de Blauwwitte
19de Blauwwitte toertocht

RCNSM
RCNSM
GRS
GRS
VVR

VVR
RCNSM
RCNSM
KRSG
KRSG

Sedan/Wépion
Sedan/Wépion
Gent
Gent
Gent
Gent
Wépion
Wépion
Gent
Gent

Internationale wedstrijdkalender 2022

25-26/02/2022 World Rowing Indoor Championships
25-26/02/2022
World Rowing
Indoor
Championships
21-22/05/2022 European
Rowing
Under
19 Championships
21-22/05/2022
European
Rowing
Under
19 Championships
27-29/05/2022 World Rowing Cup I

27-29/05/2022
WorldMasters
RowingRegatta
Cup I
16-19/06/2022 Euro
16-19/06/2022
Euro
Masters
Regatta
17-19/06/2022 World Rowing Cup II
17-19/06/2022 World
World University
Rowing Cup
II
30/6-2/07/2022
Summer
Games
30/6-2/07/2022
8-10/07/2022
8-10/07/2022
26-31/07/2022

World
Summer
Games
World University
Rowing Cup
III
World
Rowing
Cup
III
World Rowing Under 19/Under 23 Championships

26-31/07/2022
World Rowing
Under 19/Under 23 Championships
5-7/08/2022 Coupe
de la Jeunesse
5-7/08/2022
Coupe
de
la
Jeunesse
11-14/08/2022 European Rowing Championships
11-14/08/2022
3-4/09/2022 European
EuropeanRowing
RowingChampionships
Under 23 Championships
3-4/09/2022 World
European
Rowing
Under
23 Championships
7-11/09/2022
Rowing
Masters
Regatta
7-11/09/2022
World
Rowing
Masters
Regatta
18-25/09/2022 World Rowing Championships
18-25/09/2022
World Rowing
Rowing Coastal
Championships
7-9/10/2022 World
Championships

7-9/10/2022 World
Championships
14-16/10/2022
World Rowing
Rowing Coastal
Beach Sprint
Championships
14-16/10/2022
World
Rowing
Beach
Sprint
Championships
27-30/10/2022 European Rowing Beach Sprint
& Coastal Champ.
27-30/10/2022 European Rowing Beach Sprint & Coastal Champ.

WR
WR
ER
ER
WR

WR
IR
IR
WR

WR
FISU
FISU
WR

WR
WR
WR
CDLJ
CDLJ
ER
ER
ER
ER
WR
WR
WR

WR
WR
WR
WR
WR
ER
ER

Virtual
Virtual
Sabaudia
- ITA

Sabaudia -- SRB
ITA
Belgrade
Belgrade
- SRB
Bled - SLO
Bled - -SLO
Poznan
POL
Poznan
Chengdu --POL
CHN
Chengdu
CHN
Luzern -- SUI
Luzern
SUI
Varese - ITA
Varese
- ITA
Castrelo
de Mino
- ESP
Castrelo de Mino - ESP

München - GER
München - GER
Hazewinkel
- BEL
Hazewinkel
- BEL
Libourne - FRA
Libourne
FRA
Racice - -CZE
Racice
CZE
Saundersfoot - GBR
Saundersfoot
Saundersfoot -- GBR
GBR
Saundersfoot
San Sebastian -GBR
ESP
San Sebastian - ESP

Medewerkers gezocht voor de Organisatie van de Europese Roeikampioenschappen “Under 23” !
Medewerkers gezocht voor de Organisatie van de Europese Roeikampioenschappen “Under 23” !
3 en 4 september 2022 te Hazewinkel
3 en 4 september 2022 te Hazewinkel
Interesse ? Laat dit gerust weten aan: Gwenda (gwenda.stevens@rowing.be) of
Interesse ? Laat dit gerust weten aan: Gwenda (gwenda.stevens@rowing.be) of
Chantal (chantal.neirinckx@skynet.be)
Chantal (chantal.neirinckx@skynet.be)
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Belfius Regio Leie-Schipdonk cvba
Lievegem Agentschap Zomergem

Agentschap Waarschoot
Agentschap Lovendegem

CBFA-nummer 043561 cA-cB

