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Editoriaal
2021…een gezond Sport Gent –
virus tegemoet
Beste vrienden van Sport Gent,

Toen ik nagenoeg een jaar geleden de
laatste hand legde aan het editoriaal van
het jaarboek 2019, was er sporadisch
melding van een ‘nieuw’ virus ergens ver
van ons huis.
Vandaag, 366 dagen later, moeten we
met leedwezen toezien op de drastische
gevolgen, die de wereldwijde pandemie
heeft veroorzaakt op ons handelen en dit
zowel op familiaal, professioneel, sociaal
en sportief vlak.
Het hoeft geen betoog, dat dit voor Sport
Gent eveneens het geval was en nog steeds
is.
De
nationale
en
internationale
wedstrijdkalenders werden gekortwiekt en
in België beperkt tot één ergometer-event
en één enkele lange-afstandswedstrijd in
het voorjaar, naast een onuitgegeven najaar,
waarin de Belgische kampioenschappen
over drie regatta’s werden gespreid, dit
alles in een sfeer van onzekerheid, onrust
en ongeziene uitdagingen.
Het jaar 2020 bracht ons zeven nationale
titels, waaronder de gestuurde 8 dames
én heren. Door de afgelasting van het
merendeel van de Belgische regatta,
werd logischerwijze afgezien van de
regelmatigheidscriteria zoals de National
Family beker, de Bekers van België en
het All Round Criterium van de Vlaamse
Roeiliga.
Het hoeft geen betoog dat dit alles niet
opbeurend werkte jegens onze atleten
en hun begeleiders. Immers het door
de terechte overheidsmaatregelen niet

mogen / niet kunnen / beperkt trainen,
is niet optimaal. Nochtans verdient ons
varend personeel (van jeugd tot seniores,
van initiatie tot recreatie) met een steeds
gemotiveerde begeleidersgroep, een dikke
pluim. Door inzet en discipline werden
in 2020 beloftevolle resultaten geboekt,
die zeker de basis zullen leggen voor
de opgroeiende generatie van nieuwe
blauwwitte roeitalenten. Hartelijk dank en
felicitaties aan allen Doe zo verder!
Op internationaal vlak kenden we
dezelfde situatie: behalve de drie
Europese kampioenschappen (senior, U23
en junior), verroeid in september/begin
oktober, werd alles afgelast of - in het
geval van de Olympische/Paralympische
spelen in Tokyo – uitgesteld. Zo zagen de
juniores de Coupe de la Jeunesse in Linz
(Oostenrijk) in rook opgaan. Toch een
bijzondere vermelding aan de M2X, die
in Poznan (Polen) op het EK een puike
achtste plaats wist te behalen, wat een
ambitie jegens een Olympische selectie
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meer dan wettigt. Succes toegewenst
aan atleet en begeleider in de nakende
kwalificatie-uitdaging(en).
Ook onze organisaties, zowel sportief als
sociaal, deelden in de klappen. Behalve
een Nieuwjaarsreceptie, een geslaagde
Italiaanse avond, een mosselkermis beperkt
tot een take-away garnaalkroketten-actie
en een puik beantwoorde Sinterklaas
snoepgoedverkoop, dienden alle ander
geplande activiteiten geschrapt. Hierbij
de oud-roeiersreünie en de botendoop.
Doch uitstel is geen afstel, want beiden
zijn opgenomen in de organisatiekalender
2021.
Aanvang september konden de jeudtriatlon
Roland Werbrouck, gekoppeld aan de
Trofee Victor Uytterhaegen, als enige
sportief event georganiseerd door
Sport Gent, gelukkig doorgaan. Het
feit dat zij deel uitmaakten van de door
omstandigheden hertekende formule
m.b.t. de Kampioenschappen van België,
bracht een positief gevolg qua deelname.
De 101ste Ghent International May
Regatta en de Blauwwitte toertocht
konden niet doorgaan, terwijl bij het ter
perse gaan van dit jaarboek de estafette
werd uitgesteld.
Onze welgemeende dank en appreciatie
aan allen, betrokken bij de voorbereiding
en de ondersteuning van deze activiteiten!
Dat de uitbating van het “Sport Hostel”
op een zeer laag pitje 2020 doorkruiste is
de evidentie zelve. In 2021 hopen we op
beter, doch zijn hier ook afhankelijk van de
evolutie van de “gezondheidsbarometer”.
Onze sympathie en morele steun gaan
uiteraard naar het team van “Kantien”,
die gevolg aan de strakke lock-down
maatregelen, tot twee maal toe hun
professionele activiteiten dienden te

staken, ondanks een strikte uitvoering en
opvolging - steeds met de glimlach! - van
alle overheidsinstructies. Ook aan hen
een gedeelde hoop naar spoedig zonniger
tijden.
Ondanks dit alles gingen de activiteiten,
gelinkt aan onderhoud materieel en
gebouwen, onverdroten verder. Hier ook
dank en erkentelijkheid aan alle handige
handen voor de inzet en bijdrage aan de
continuïteit van onze - in 2021 138 jaar
jonge - vereniging.
De werking van ons Bestuursorgaan – de
nieuwe wettelijke naam van de vroegere
Raad van Bestuur – diende, zoals vele
zaken, meermaals de virtuele toer op
te gaan, met een nagenoeg wekelijkse
“meeting” tot gevolg.
Eveneens onze oprechte dank en
erkenning aan allen, die ons reeds
jarenlang op administratief, representatief,
sportief en scheidsrechterlijk vlak
vertegenwoordigen.
Door
hun
aanwezigheid, maar meer nog door hun
actieve bijdrage in deze overkoepelingen,
dragen zij bij aan het imago van onze
vereniging en de snelle opvolging van
menig administratief, organisatorisch of
sportief project.
Het ledenaantal in 2020 bleef nagenoeg
stabiel, mede het feit van de invoering
van de “aspirant” -roeiers en de “start
to row” campagne. Hierbij nogmaals
de oproep om uw naasten of kennissen
aan te zetten een lidmaatschap van Sport
Gent te overwegen. Voor 16 euro per jaar
is men reeds sympathisant en steunt men
de gezonde missie van onze vereniging.
Hierbij denk ik eveneens aan oud -roeiers,
die door o.a. professionele redenen, de
weg naar onze vereniging niet zo direct
meer kennen.
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Telkenjare maakt weemoed zich
opnieuw meester van ons omwille
van het feit dat wij voor altijd
afscheid hebben moeten nemen
van vertrouwde gezichten. In dit
jaarboek vindt u traditioneel de lijst
onzer leden, die ons sinds de vorige
algemene vergadering ontvallen
zijn. Wij maken van de gelegenheid
gebruik onze oprechte deelneming te
herhalen jegens de familie van onze
overleden medeleden, met een boodschap
enerzijds van dankbaarheid en anderzijds
van het altijd welkom zijn binnen onze
verenigingsmuren.
Quid in 2021?...
Dat we allen een voorspoediger 2021
willen dan het voorbije jaar staat buiten
kijf.
Een resem geplande initiatieven –
zowel rekruterend, sportief, structureel,
administratief,
organisatorisch,
als
communicatief – werden in de voorbije
12 maanden door de voornoemde
omstandigheden
gefnuikt.
Virtuele
meetings zijn nu ingeburgerd, doch
verre van ideaal om tot een finaal – lees
innovatief – resultaat te kunnen komen.
Wij hopen dat 2021 ons de mogelijkheid
zal bieden om het in mijn editoriaal van
vorig jaar geformuleerde actiepunt tot een
concreet resultaat te zien komen, m.n.:
“Daartoe zullen wij in de loop van 2021
een aantal informele overlegmomenten
worden georganiseerd, waarbij de Raad
van Bestuur graag haar visie nog meer wil
bekend maken, maar meer nog de input
en/of vragen van haar leden wil horen. Dit
kan de weg openen naar nieuwe ideeën en
initiatieven”.
Hierbij staan de sportieve doelstellingen
uiteraard, doch niet exclusief, bovenaan.
Het gaat om veel meer: hoe passen

we de verenigingsactiviteiten en dito
aanbod aan tegenover de huidige (en
toekomstige) manier van ‘leven’, gaande
van gezondheid, over vrije tijd, studie en
werk, familie tot persoonlijke ambitie.
Voor 2021 hopen wij met een vernieuwd
enthousiasme te kunnen verder bouwen
op de sportieve verwezenlijkingen. Onze
jeugd, onze junioresgeneratie en onze
seniores hebben het talent, terwijl de
studenten- en recreatieroeiers meer en
meer de weg naar de Kanodreef kennen.
Wij hopen uiteraard ten zeerste dat op 8
en 9 mei 2021 onze International Gent
May-regatta uiteindelijk haar 101ste editie
mag kennen. Wij veroorloven ons nu
reeds via deze weg een warme oproep tot
medewerkers, adverteerders en sponsors te
lanceren om hier ook samen enthousiast de
continuïteit te verzekeren. Hetzelfde geldt
voor de jeugtriatlon Roland Werbrouck, de
Trofee Victor Uytterhaegen, de toertocht
Deinze-Gent en de Loopestafette, waarvan
de data vermeld zijn in dit Jaarboek.
Graag sluit ik dit voorwoord af met eenieder
te danken, die hebben bijgedragen tot de
realisatie van dit boek, zowel redactioneel
als via een advertentie.
Aan alle roeiende, administratieffinanciële,
(sport)-organisatorische,
besturende,
sponsorende,
logistiek
ondersteunende en familiale steunpilaren:
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nogmaals welgemeend dank!
Moge 2021 minder onzeker zijn. Hou
het gezond en veilig. Volg de instructies,
hoe vervelend soms ook, nauwgezet op.
Het einde van de donkere tunnel lijkt
– voorzichtig uitgedrukt – in zicht. Dat
gezondheid voor u en allen, die u genegen
zijn, de voornaamste begeleider mogen
zijn naar een zonniger 2021. Dit wens ik
u welgemeend!

Wij hopen u dan ook zo vlug mogelijk
talrijk persoonlijk te kunnen ontmoeten in
ons lokaal!
Met genegen roeisportgroeten,
namens de K.R.Sport Gent 1883,
Patrick ROMBAUT
Algemeen voorzitter

Verslag van de Statutaire Algemene
Ledenvergadering van 19 januari 2020
1. Opening van de Statutaire Algemene
Vergadering
De voorzitter verwelkomt de aanwezige
leden en verklaart de vergadering geopend
om 9u45.
2. Aanduiden van de verslaggever
Mark Rummens wordt aangeduid als
verslaggever.

4. Goedkeuring van de dagorde
De
voorgestelde
dagorde
wordt
goedgekeurd.

5. Aanduiden van de stemopnemers
Er zijn 37 leden aanwezig, waarvan 35 aan
de stemming hebben deelgenomen. Lieten
zich verontschuldigen: Lydia De Grave,
Philippe Dequin, Hugo Koch, Bernard
Van Durme en Damien Van Durme. Als
stemopnemers worden aangeduid: Ann
3. Welkomstwoord door voorzitter
De Busschere en Howard van Amersfoort,
Patrick Rombaut
Hij verwelkomt de aanwezigen, in het met bijstand van bestuurder De Maré.
bijzonder André Van hee, het tweede
6. Goedkeuring van de notulen van de
oudste lid van KRSG, die dit jaar 95
vorige Algemene Vergadering
jaar wordt. Er is een ogenblik stilte
voor de zeven leden die in 2019 zijn De notulen van de algemene statutaire
overleden. Anders dan vorige jaren wordt ledenvergadering van 13 januari 2019,
het welkomstkomstwoord inhoudelijk gepubliceerd in het Jaarboek 2019, worden
beperkt. De A.V. is een terugblik op het unaniem goedgekeurd.
voorbije jaar en een vooruitblik op het
7. Verslag van het materieel door
zonet aangevangen jaar. Hij verwijst naar
materiaalmeester Tony Hinderyckx
de diverse deelverslaggevers en zal in het
Vooraleer we overgaan naar het overzicht
slotwoord op een en ander terug komen.
Van 2019 werd het materiaalteam niet echt
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vrolijk. De schade aan boten lag boven
gemiddeld. Eén ding is zeker, schade kost
handen vol geld. Geld dat KRSG niet meer
kan uitgeven aan nieuw materiaal. Dit is
de reden waarom er gestart is met het
actieplan Monitoring Evaluatie Preventie.
Hierover komt meer info.
In totaal zijn er 96 boten in gebruik, naast
8 die te koop gesteld zijn. Bij die 96 zijn er
11 privéboten. Er zijn 75 competitie- en 21
recreatieboten. Bij de recreatieboten kan
men combinaties maken van 1 tot en met 5
roei(st)ers in één boot. Er zijn 27 skiffs, 17
jeugdskiffs, 17 pairs en dubbels, 10 vieren
en 4 achten.
Er zijn 60 boordriemen, alle met
asymmetrisch blad en 138 paar sculls
(61 paar sculls met symmetrisch blad
en 77 paar sculls met asymmetrisch
blad). Over de sculls werd onder de
jeugdtrainers in 2019 een debat gehouden
over het overstappen naar sculls met een
asymmetrisch blad (BB) dan wel blijven bij
sculls met een symmetrisch blad (Macon).
De conclusie is dat voor beginners (10- en

12-jarigen) het beter is te leren roeien met
een Maconblad, vermits dit roei-technisch
moeilijker is. Bij de 14-jarigen kan, indien
roei-technisch voldoende onderlegd,
overgestapt worden naar asymmetrisch
blad met een kleiner bladoppervlak.
Er worden nu twee verschillende types
asymmetrisch blad getest bij deze groep:
het ‘hatchet’ model en een ellipsvormig
model.
8. Verslag van de commissie organisaties
door coördinator Philip Fernagut
Dank aan allen die in 2019 aanwezig
waren op een of meerdere activiteiten.
Wat dat betreft is mond aan mond reclame
nog steeds de beste reclame. Dus was
je tevreden, vertel het verder en spoor
anderen aan om ook te komen. Was je
niet tevreden, aarzel niet om het ons te
vertellen. Uw feedback zal ons helpen om
in de toekomst de nodige aanpassingen te
doen.
Volgende activiteiten vonden plaats: de
nieuwjaarsbijeenkomst recreatieroeiers,
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de Italiaanse avond, de Stoverij met
frietjes na BK korte boten, het Etentje
regattamedewerkers, de Oud-roeiersreünie,
botendoop en BBQ, Pasta na blauwwitte
toertocht, Balletjes in tomatensaus na BK
lange boten, de Mosselkermis, het Banket
en kampioenenhulde, marsepein- en
chocoladeverkoop en de pannenkoeken,
glühwein en Gentsche kaffee bij de
Estafetteloop.
De zwaarste verliespost was het banket
(bijna 3.900 euro), de grootste opbrengst
de mosselkermis (ca. 2.650 euro). Het
totaalresultaat is +1.485 euro. Tijdens
de maaltijden na de BK’s en het jaarlijks
banket worden de roeiers en trainers
uitgenodigd om gratis aan te schuiven als
compensatie voor de geleverde prestaties,
vandaar de negatieve resultaten. De
opbrengst van de overige organisaties
wordt aangewend om de blauwwitte kas
te spijzen en dient voor de aankoop en
herstelling van materiaal. Met andere
woorden: komt ten goede aan de roeiers.

wedstrijden minder dan vijf deelnemers.
We moeten dat toch als een wake-up call
beschouwen. Paniek of overhaasting is
niet aan de orde, maar in de komende jaren
de formule in vraag stellen en zoeken naar
aantrekkelijke verandering lijkt nodig.
Dat er wat minder inschrijvingen zijn
en dit zorgen baart, maken onze dank en
appreciatie niet minder welgemeend aan
de coördinatoren en het organisatieteam
die ongeveer zes maanden actief aan
de voorbereiding werken. Dank ook
aan de groep van ongeveer 150 trouwe
medewerkers die de veelheid aan taken
onder elkaar verdeelt en invult. Met verdere
vernieuwing binnen de medewerkersgroep
wordt voor de continuïteit van onze
wedstrijdparel gezorgd.
Onze regatta vergen ook veel financiële
en technische middelen. En ook daar
dank aan de verschillende bedrijven en
instanties die opnieuw hun steun hebben
verleend, aan onze overheidssponsors,
de V.I.P.-sponsors en onze logistieke
sponsors, met daarbij de financiële steun
9. Verslag over de sportieve organisaties van een 50-tal adverteerders en partners
van Sport Gent in 2019 door
en prijzen van een 100-tal prominenten
co-regattasecretaris Luc De Maré
en sympathisanten. Die steun is essentieel
Dit jaar vierden we onze centennial, de om dergelijke grote organisatie financieel
honderdste Internationale regatta. Ondanks gezond te houden en continuïteit te
de uitstraling als honderdjarige, lijkt onze garanderen voor de regatta.
wedstrijdparel aan aantrekkingskracht
in te boeten, met de laatste jaren een Naast deze internationale hoogvlieger,
gestaag afbrokkelend aantal deelnemers stond de Regattacommissie ook afgelopen
als indicatie daarvoor. Toch blijven zowat jaar in voor de organisatie van vier andere
1.070 ploegen voor bijna 2.800 roeiers een sportieve evenementen.
groot wedstrijdveld.
Op de jeugdtriatlon van 7 september
Het dalend aantal deelnemers laat blijkbaar kwamen niet minder dan 79 deelnemers
niet meer toe om ons volledige programma aan de start uit zeven verenigingen; elf
te bezetten: op zaterdag bijna 1 op 6 jongeren onder hen verdedigden onze
nummers met één of geen inschrijving, blauwwitte kleuren.
op zondag bijna 1 op 5, over de ganse De zevende editie van de Trofee van
tweedaagse hebben meer dan 40% van de Vlaanderen “Victor Uytterhaegen” werd
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geroeid op zondag 8 september met 133
ingeschreven ploegen. We stellen vast dat
deze wedstrijd een leuk onderonsje blijft
tussen de Gentse clubs zonder doorbraak
binnen het Belgisch roeien.
Ook toertochten lijken in andere Belgische
verenigingen nauwelijks op de agenda te
staan, want enkel de Gentse clubs en een
beperkte delegatie uit Wépion tekenden
present voor de blauwwitte toertocht van
Deinze naar Gent. Gelukkig kunnen we
altijd rekenen op enkele Nederlandse en
Franse gasten die onze organisatie wel
hoog in het vaandel dragen. Uiteindelijk
gingen 14 boten en 95 roeiers in Deinze
van start.
De 24ste editie van de Loopestafette der
Watersporters was ook dit jaar traditioneel
de afsluiter van het sportief jaar. Op zondag
29 december kwamen 11 ploegen aan de
start. Ook hier konden we enkel rekenen
op de deelname van de Gentse clubs.

aantal persoonlijke bedenkingen over de
terugloop van het aantal deelnemers aan
de May Regatta, zoals het beleid van de
bondscoach die niet opteert voor deelname
van de Belgische toppers aan onze regatta
(en die van GRS), waardoor buitenlandse
topploegen ook afhaken.

10. Verslag van de sportieve activiteiten
2019 door coach Evelien Ameel
Alhoewel niemand dit op voorhand ooit
zou voorspeld hebben, heeft 2019 ons geen
windeieren gelegd! 17 titels van Kampioen
van België en 9 maal goud bij de Bekers
van België maken van Sport Gent opnieuw
de meest succesrijke roeivereniging van
België. We behalen in totaal ruim 40% van
de te verdelen ereplakken.
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 tijdens
Voorzitter Rombaut vult de uiteenzetting de triatlons, andere jeugdwedstrijden en
van Luc de Maré mondeling aan met een bij het allroundcriterium van de Vlaamse
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Roeiliga. Proficiat en doe zo voort!
De juniorheren en -dames hebben op
hun beurt een serieus aandeel in de
titel- en bekerraces. Daarnaast roeien ze
ook tijdens andere wedstrijden menig
eremetaal bijeen.
Bij de senior heren zitten we momenteel
in een periode van laagconjuntuur. Vele
ouderen haakten af wegens studie-, gezinsen andere redenen. Maar we hebben goede
hoop aangezien de opvolging voor de
toekomst verzekerd is. Noemenswaardig is
wel dat Ruben Claeys de titel in heren skiff
meebracht naar Gent. Het is de tweede keer
dat een roeier van Sport Gent goud behaalt
in dat nummer. De vorige keer dateert van
1892! De dames maakten er in 2019 een
recordjaar van: samen behaalden ze alle
mogelijke nationale titels. Een unicum in
het Belgisch roeien.
Enkelen vertegenwoordigden onze vloot
ook op internationaal niveau. Ruben
Claeys werd geselecteerd voor de Wedau
Regatta te Duisburg. Wegens een kwetsuur
eindigde zijn internationaal parcours voor
2019 echter bij deze wedstrijd. Eveline
Peleman verdedigde de kleuren van
Sport Gent tijdens de Women’s Henley
Regatta. Ze werd er tweede in de finale
van de lichte skiff. In november behaalde
ze brons tijdens de Silver Skiff te Turijn.
Florian Chalmet en Henri Steyaert roeiden
in mei een vijfde plaats van de 2- JM
tijdens het Europees kampioenschap te
Essen. Daardoor wisten ze hun selectie af
te dwingen voor het wereldkampioenschap
op de olympische roeibaan te Tokio. In
augustus eindigen ze daar op een zesde
plaats. Tot slot zijn er nog de exploten van
Damien en Bernard Van Durme. Ze nemen
momenteel deel aan de Talisker Whisky
Atlantic Challenge. Ze vertrokken op 12

december vanop het Canarisch eiland La
Gomera en zijn onderweg voor een tocht
van ongeveer 5.000 km naar Antigua waar
ze overmorgen verwacht worden.
Uiteraard kunnen al deze prestaties niet
verwezenlijkt worden zonder het werk, de
inzet en de steun van de benevole trainers,
logistieke en administratieve begeleiders
waarvoor van harte dank.
11. Financieel verslag 2019 door
penningmeester Frank Byl
Er zijn in 2019 weer heel wat financiële
bewegingen geboekt, maar bij het
opmaken van de definitieve balans was de
conclusie dat ons kapitaal eigenlijk gelijk
gebleven is (amper 75 euro verschil). Na
een jaar met zware uitgaven is toch een
positief resultaat.
Sport Gent bezat op 31.12.2019 een
actief van 256.420 euro. Het kapitaal
blijft stabiel op een gezond niveau met
de nodige reserve De lening afgesloten
bij Belfius voor de trekauto werd verder
afgelost zodat er nu nog amper twee
maandaflossingen resten.
Netto inkomsten per rubriek in procenten:
Lidgelden 51,88 %: een blijvende
achteruitgang tegenover de vorige jaren.
Het aantal roeiende leden enerzijds blijft
gelukkig op peil, maar de “sympathiserende
leden” blijven gevoelig achterwege.
Uitbating 28,33 %: dank aan de stipte
betalingen door Kantien.
Betoelaging (exclusief de regatta) 5,47 %.
Dit is de premie van de NRF, de premie
van de VRL voor de jeugdwerking en de
werkingssubsidie van de stad Gent.
Toerroeien 3,14 %: het organiseren
van teambuildings en het verhuren van
C-boten.
Economaat (verkoop van kledij en
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toebehoren) 2,06 %.
Roeikampen 1,87 %.
Overige
(o.m. het Steunfonds, het
verhuren van wedstrijdboten en financiële
opbrengsten) 7,25 %.
De netto uitgaven per rubriek in procenten
zijn: Steunvereniging 34,63 % (dit is
voorlopig het deel in de kosten voor de
vernieuwde herenkleedkamer, wat aan
bod komt in de agendapunten 15a en 15b),
aankoop en onderhoud van boten 22,87 %
(hoofdzakelijk de aankoop van de Jafra,
die voor meer dan de helft bekostigd werd
door crowdfunding bij de recreanten, de
hoge herstelkosten van een dubbelvier
en het leasen van de skiff voor Ruben
Claeys), deelname aan roeiwedstrijden en
vergunningen 9,63 %, May Regatta 8,61
%, energie 5,75 %, administratie 3,39 %
(waaronder de aankoop van een nieuwe
copier), catering & organisaties 2,22
% (de kosten van het banket + etentjes
na BK, catering via Kantien), project
wijkwerking (voor onderhoud materieel)
1,94 %, trekauto + aanhangwagens 1,68

%, website, internet, telefoon 1,37 %,
archief 0,83 % en overige 7,01 % (o.m.
de verzekeringen, lidgelden en alle kosten
waarvan het jaarbedrag lager is dan 1.000
€ en die niet in een andere rubriek kunnen
gerangschikt worden).
12. Verslag van de rekeningonderzoekers
2019
Howard van Amersfoorth geeft, mede
namens Philippe Dequin en Henri Steyaert,
verslag van de rekeningonderzoekers. Hij
feliciteert Frank voor het puike werk en
adviseert kwijting aan het bestuursorgaan
voor 2019 te verlenen.
13. Kwijting aan de Raad van Bestuur
betreffende het werkingsjaar 2019
De kwijting wordt unaniem verleend.
14. Benoeming van een deel van het
Bestuursorgaan – voorstelling van de
kandidaten
Zijn uittredend en herkiesbaar: Nicole
Vermeulen,
Roland
D’Huyvetters,
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Alain Gabriels, Gwenda Stevens, Mark
Rummens, Johan Muylaert, Kevin
Callebaut, Chantal Neirinckx, Evelien
Ameel en Hugo Koch. Is uittredend en niet
herkiesbaar: Miranda Loones. Hugo Koch
stelt zich geen kandidaat meer, de anderen
wel. Er zijn geen nieuwe kandidaten.
De voorzitter deelt mee dat daarnaast het
mandaat van twee bestuurders beëindigt
werd: Marc De Groote gaf zijn ontslag als
lid en Yves Neirinckx is geschrapt wegens
het niet betalen van het lidgeld.
15a. Mededeling van de vzw
Steunvereniging door ondervoorzitter
Marc De Smet
De vraag die menig onder jullie zich stellen
is natuurlijk wat de Steunvereniging juist
is, wat de taken zijn. Voor het antwoord
moeten we even teruggaan naar het
ontstaan van de vereniging in 1883.
Aanvankelijk werd een loods gehuurd. In
1906 kwam deze loods te koop. Enkele
blauwwitte weldoeners brachten de
centen samen en kochten de loods waar
Sport Gent toen gevestigd was. Deze
weldoeners verenigden zich in wat wij
nu de “Steunvereniging” noemen. Na de
aanleg van de Watersportbaan verkocht de
steunvereniging in 1961 het gebouw om
met de opbrengst ervan ons huidig lokaal
te bouwen. Naderhand werd in overleg
met de stad Gent de volledige eigendom
aan de stad overgedragen. Deze transactie
had tot gevolg dat wij bij iedere belangrijke
verbouwing konden rekenen op de zeer
milde steun van de stad, eigenaar van het
gebouw. De Steunvereniging is hierdoor
de contractant en de enige officiële
gesprekspartner met de stad Gent wat
ons lokaal betreft. De Steunvereniging
betaalt trouwens jaarlijks een vergoeding,
canon genoemd, maar stelt het lokaal

en terrein ter beschikking van KRSG
onder voorwaarde, dat is belangrijk te
onderstrepen, er de roeisport te beoefenen.
Zoals wijlen Roland Rombaut het destijds
zo mooi neerschreef : “de steunvereniging
vormt een waarborg voor de sportieve
vereniging, de waarborg dat de roeisport
steeds de “eerste” en voornaamste
activiteit blijft van Sport Gent of nog
anders gezegd, de steunverenging
vormt het noodzakelijk schild tegen alle
machtsgrepen van leden die een ander
doel dan de roeisport voor ogen hebben”.
Het is de Steunvereniging die instaat voor
de administratie en de financiële aspecten
van de uitbating van ons “hostel”. Het is
al vier jaar geleden dat wij de eerste gasten
in ons hostel mochten verwelkomen. Dit
was begin 2016. Oorspronkelijk werd
enkel binnen de roeiwereld ruchtbaarheid
gegeven aan het bestaan van ons hostel
maar zeer snel werd vastgesteld dat,
om de bezettingsgraad te verhogen, we
nog bijkomende doelgroepen dienden te
bereiken. Diverse bronnen zorgden ervoor
dat het aantal bezoekers jaar na jaar is
toegenomen: van 484 personen in de
beginperiode in 2016 naar 930 bezoekers
in 2019.
Toch even verduidelijken wat het “runnen”
van een hostel met 32 slaapunits inhoudt:
afspraken maken met de poetsvrouw
(in zeer uitzonderlijke gevallen zijn het
soms leden van de vereniging, vaak
bestuursleden of aanverwanten, die de klus
klaren), vragen omtrent o.a. de faciliteiten
of de nabijheid van openbaar vervoer
beantwoorden, het zeer
nauwkeurig
bijhouden van de beschikbaarheid,
de
onderhandelingen
voeren
met
geïnteresseerde gebruikers, het vastleggen
van de reservatie, het ontvangen van de
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gasten, hen uitleg geven hoe alles werkt, bij
vertrek controleren dat alles netjes wordt
achtergelaten, dat er geen schade werd
berokkend, dat alle sleutels van de kamers
worden teruggegeven. Heel wat zaken
waaraan moet gedacht worden en een
uitstekende samenwerking vergt. Tenslotte
is er de financiële opvolging: zorgen dat de
huurgelden worden ontvangen.
Ten slot dienen we te onderstrepen dat de
volledige opbrengst van de verhuring door
de Steunverenging wordt beheerd, maar dat
deze inkomsten ons hebben toegelaten om
bij te dragen tot de aankoop van de nieuwe
aanlegsteiger en de container, alsmede de
verbouwing van de kleedkamers.
15b. Werken aan de gebouwen
(Steunvereniging) door bestuurder
Philip Fernagut
Wat is er in 2019 gerealiseerd?
1°Aankoop van een nieuw roeivlot.
In 2018 werd beslist om het grootste
roeivlot te vervangen door een nieuw. Het
nieuwe
werd op 3 december2018 besteld.
Van 13 tot 16 maart 2019 werden de
voorbereidende werken (de afbraak van
de twee oudste vlotten, het aanpassen van
het groot vlot en dit verplaatsen naar de
nieuwe ligplaats) uitgevoerd. Op 18 maart
werden de onderdelen van het nieuwe
roeivlot geleverd en op 20 maart werd dit
door de leverancier gemonteerd en met
KRSG-hulp geïnstalleerd op het water. Het
hout afkomstig van de oude weggenomen
vlotten werd door een recyclagebedrijf
voor verwerking van houtafval opgehaald
en verwerkt. De totale kost van de operatie
was bijna 52.000 euro.
2° Renovatie van de herenkleedkamer.

Er waren aanvankelijk geen inschrijvingen
na de offerteverzoeken, zodat we
verschillende keren moesten aandringen
om toch diverse offertes te krijgen. Toen
we eindelijk met de werken konden
starten, doken er tijdens de uitvoering
niet zichtbare obstakels op zoals het
toch volledig moeten verwijderen
van asbesthoudend pleisterwerk, het
herstellen van betonrot aan de plafonds
van zowel de heren- en meteen ook de
dameskleedkamer, het eindelijk schilderen
van de dameskleedkamer. Ook de firma
die de kasten moest leveren en plaatsen
heeft ons weken aan het lijntje gehouden
en uiteindelijk waren we genoodzaakt de
opdracht aan een andere firma te gunnen,
met een vertraging van een zestal weken
tot gevolg. Dit alles, samen met het zich
niet houden aan gemaakte afspraken en
planningen door de diverse aannemers
zorgde ervoor dat de werken uiteindelijk
pas in september volledig klaar waren. De
totale kost van de deze renovatie bedraagt
bijna 113.000 euro. We hadden van de
stad Gent een investeringssubsidie van
57.000 euro ontvangen, waardoor de kost
ten laste van de Steunvereniging bijna
56.000 euro bedraagt.
3° Aankoop container.
Om te zorgen dat de twee botenloodsen
enkel nog gebruikt zullen worden voor de
berging van boten en riemen, werd beslist
om alle regattamateriaal in containers te
plaatsen. Hiervoor kochten we een eerste
container aan die op 13 november 2019
geleverd werd. Eerstdaags zullen leden
van de materiaalploeg deze inrichten en
alle regatta materiaal hierin opbergen. De
aankoop van een tweede container, nodig
voor de stalling van de trainersfietsen, is
lopend. Deze containers zijn geplaatst
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op het grasveld achteraan de kleine op 15 april 1883 boven het doopvont
botenloods.
gehouden. Volgens de Vedische of
Indische astrologie betekent dit dat het
4° Verlichting grote botenloods.
sterrenbeeld van onze vereniging “Valk”
Eind 2019 was er een ernstig probleem is. De valk is een geboren leider, heeft
met de verlichting rechterkant van de altijd een scherpe geest als het gaat om
grote botenloods, met stroompannes het nemen van beslissingen in gespannen
tot gevolg. Onderzoek wees uit dat situaties. Altijd pragmatisch, niet geneigd
verschillende ballasten defect waren tot tijdsverspilling en altijd gericht op het
en ook de oude bedrading van het doel. Het bijhouden van de taakuitvoering
verlichtingscircuit in zeer slechte staat en planning zijn kenmerken van de valk.
verkeerde. Het slechte rechtse gedeelte Zeer geschikt voor teamsporten, de valk
werd om veiligheidsredenen buiten dienst is altijd ingesteld op het grijpen van
gezet en een mobiele spot zorgde voor nieuwe kansen. De valk heeft tevens de
tijdelijke verlichting. Beslist werd om de neiging om zijn mening een beetje te luid
volledige verlichting te vernieuwen door te vertellen, waardoor hij soms een beetje
LED -verlichting. Op 7 januari 2020 werd opschepperig overkomt – hoewel zijn
et rechtse deel en een week later ook het mening vaak correct is. Onder bepaalde
linkse deel van volledig nieuwe armaturen omstandigheden vertoont de valk een
en bedrading voorzien.
gebrek aan geduld, kan hij soms gemeen
zijn, maar ook ijdel. Laten we onthouden:
Wat staat er nog te gebeuren in 2020 en leider, pragmatisch, taakuitvoering &
verder?
planning, nieuwe kansen, teamsport.
Het vernieuwen van turnmatten en In 2019 werden weer heel wat
bevloering in de powerzaal, plaatsing van administratieve
taken
vervuld
in
de tweede container en beide containers ondersteuning van de diverse geledingen
voorzien van verlichting, volledige opkuis van onze vereniging: onze atleten, trainers
en opfrissen (schilderen) van de grote en begeleiders, bij de organisatie van de
botenloods, aparte hoofdaansluitingen diverse activiteiten, de financiële cel, de
voor alle nutsleidingen (gas, water, sportieve organisaties en, last but not least,
elektriciteit)
zodat
deze
volledig de administratie eigen aan de vereniging
gescheiden zijn van de uitbating (Kantien), om te kunnen voldoen aan de steeds
onderzoek naar de mogelijkheid tot het strenger wordende eisen van de diverse
plaatsen boor- en/of regenwaterput(ten) instanties binnen en buiten de roeiwereld.
voor gebruik voor douches en toiletten Ons editoriaal en jaarboek gaat back to
van beide kleedkamers, aanpassingen the roots en zal voortaan opnieuw als
aan de verhardingen gelegen vóór beide “Nooit Gedacht” worden uitgegeven. De
roeivlotten.
“Express” verdwijnt.
Vorig jaar werd reeds aangegeven dat
16. Administratief verslag 2019 en
we de volgende jaren voor een aantal
vooruitzichten 2020 door algemeen
uitdagingen staan op diverse vlakken.
secretaris Peter van Belle
De eisen van de diverse overheden
De “Sport Nautique de Gand” werd worden steeds strenger. Bijscholingen als
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bestuurder van een sportvereniging lijken,
alhoewel tot op heden nog op vrijwillige
basis, een must te worden. Ook voor onze
sportieve begeleiders wordt dat verdomde
getuigschrift of bijscholing alsmaar
belangrijker. Als vereniging willen wij
hier zeker in investeren doch helaas lijkt
of wil niet iedereen dit begrijpen. Mede
hierdoor én het feit dat zij niet op hun
wenken bediend werden, gooiden een
aantal van onze coaches jammer genoeg
de handdoek in de ring. Maar geen nood,
jong bloed met een pak roei-ervaring en
een “revamped” trainerscorps staat klaar
om onze roeiers te begeleiden.
Communicatie, meestal het gebrek
eraan, lag en ligt zeer vaak aan de basis
van misverstanden en onbegrip, zo ook
jammer genoeg binnen onze vereniging.
Er is zeker geen gebrek, integendeel,
aan e-mails en interactie via de diverse
sociale media. Alleen gaan we niet meer
met elkaar in gesprek op een open en
vrank en vrije manier. Uit een bericht dat
we ontvingen van een bezorgde ouder
citeren we: “Communicatie is al altijd
het enige middel om te weten waar je
als vereniging staat en dit zowel positief
als negatief. Maar jammer genoeg is de
communicatie nu veel slechter geworden
dan toen je het nog per brief moest
ontvangen en niets digitaal was. Dit is
een probleem in het beroepsleven, privé
en zelfs verenigingsleven. Er wordt naast
elkaar gepraat i.p.v. met elkaar en meestal
wordt er geluisterd naar degenen die het
hardst roepen. Zo herkenbaar. Ik mag dit
gerust zeggen, kijk maar eens in jullie
eigen omgeving en daarmee bedoel ik niet
enkel binnen de vereniging . Iedereen kent
wel zo een situatie.”
Dit is de spijker op de kop geslagen.
De oproep van deze persoon is: laat ons

a.u.b. opnieuw met elkaar praten, want
communiceren via allerlei kanalen is in
vele gevallen langs elkaar heen praten.
Nog een vernieuwing dit jaar is het
feit dat we geen lidkaarten meer zullen
uitgeven. Bij ontvangst van het lidgeld
wordt jullie een document ter bevestiging
doorgestuurd. Het lidgeld werd trouwens
dit jaar licht aangepast (voor de roeiende
leden).
Sport Gent verleende eind vorig jaar,
samen met Club Gent en GRS, haar
medewerking aan een campagne tegen
homofobie in de sportwereld onder de
naam van #same sport, different sexuality.
Onze voorzitter mocht in november de
Grote VRL- Roeiprijs in ontvangst nemen.
Hernemen we de woorden in het begin
van het betoog: leider (Sport Gent is en
blijft een toonaangevende roeivereniging
in België), pragmatisch, taakuitvoering
& planning (de basis voor elke sportieve
prestatie en voor het aanpassen van onze
accommodaties), nieuwe kansen (we
grijpen deze elke dag opnieuw, op weg
naar een volgende sportieve of extrasportieve doelstelling) en teamsport (of
je nu in skiff roeit of in acht, achter elke
prestatie staat een team. De atleet op de
eerste plaats, maar we vergeten niet de
trainers, begeleiders, supporters, en zovele
anderen).
Waar kan je beter zijn dan in de Kanodreef
1?
17. Mededeling nopens de toepassing
van de nieuwe wetgeving op
verenigingen door bestuurder Mark
Rummens
Sport Gent werd in 1883 gesticht als
feitelijke vereniging. De wetgeving
kende toen geen rechtspersoonlijkheid
voor niet-commerciële activiteiten. Pas
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met de Wet van 27 juni 1921 werden de
vzw’s in het leven geroepen. Als gevolg
daarvan vormde de feitelijke vereniging
zich op 18 januari 1926 om tot een vzw.
De Algemene Vergadering van 19 januari
2003 heeft de statuten het laatst gewijzigd,
vooral om zich aan te passen aan de Wet
van 2 mei 2002.
Sinds 1 januari 2020 is echter het nieuwe
Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen (WVV) van toepassing
op de bestaande verenigingen zonder
winstoogmerk (vzw’s). Dit heeft als
gevolg dat elke vzw haar statuten conform
moet maken aan de nieuwe wetgeving,
wat moet gebeuren vóór 1 januari 2024.
Van deze gelegenheid zal KRSG gebruik
maken om volledig nieuwe statuten op te
stellen waarbij, naast de verplichtingen
opgelegd door het WVV, een zo efficiënt
mogelijke werking van de vereniging
gefaciliteerd wordt. Het WVV geeft
daartoe de mogelijkheid: de Algemene
Vergadering kan het bestuur machtigen de
dagelijkse werking vast te leggen in een
intern reglement, waardoor de statuten
kunnen beperkt worden tot de grote
principes. Het voorontwerp van nieuwe
statuten en het intern reglement zal in de
loop van 2020 meermaals door het bestuur
besproken worden. Het eindontwerp zal
voorgelegd worden aan een buitengewone
Algemene Vergadering, bijeen te roepen
voor november of december 2020.
Vermits meer dan waarschijnlijk het
vereiste quorum van aanwezige en
vertegenwoordigde leden (2/3 van de
stemgerechtigden) niet zal bereikt zijn,
zal dit punt vervolgens worden verdaagd
naar de gewone Algemene Vergadering
van januari 2021, waarvoor geen quorum
vereist is en die effectief kan beslissen.

18. Voorstel van begroting 2020 door
penningmeester Frank Byl
Een sluitende begroting voorleggen is
niet altijd eenvoudig. Gedurende het jaar
kunnen er steeds onvoorziene uitgaven
tevoorschijn komen zoals onverwachte
schade aan boten of voertuigen of een
dringende uitgave voor het gebouw,
waardoor de Steunvereniging beroep
moet doen op de reserve van de sportieve
vereniging. Het blijft dan ook noodzakelijk
om elk jaar een bedrag opzij te leggen om
deze reserve te kunnen aanhouden.
Enkele boten vereisen een professionele
herstelling,
waarbij
de
kosten
vanzelfsprekend hoger oplopen dan
een herstelling in eigen beheer. Deze
week werd ook beslist om een occasie
initiatieroeiboot aan te kopen waar maar
liefst 14 roeiers in kunnen plaatsnemen om
de eerste roeibewegingen onder de knie
te krijgen. Dit schip zal ook gepromoot
worden voor teambuilding van bedrijven
en scholen.
Daarnaast zal begin februari een app
voorgesteld worden, waarbij geregistreerd
zal worden wie, wanneer in welke boot
het water op gaat. Ook dit heeft een
prijskaartje maar zal op termijn onze vloot
zeker ten goede komen.
We zullen binnenkort ook de koppen bij
elkaar steken om na te gaan hoe we de
organisatie van de May Regatta financieel
neutraal kunnen maken. Een toename van
de sponsoring is absoluut noodzakelijk.
Het ledenbestand gaat ondanks de vele
lokaalbezoekers nog steeds achteruit.
Ook daar zal getracht worden om het tij
te keren en rekenen wij o.m. op roeiers
om hun ouders te vragen om ten minste
sympathiserend lid te worden.
De voor 2020 voorgestelde begroting is in
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evenwicht.

een duobaan kan zijn.

19. Goedkeuring van de begroting 2020 De vergadering wordt gesloten om 11u22.
Het voorstel van de begroting voor 2020
wordt unaniem goedgekeurd.
Appendix
De leden van het bestuursorgaan trokken
20. A Benoeming van een deel van het
zich terug voor een korte vergadering.
Bestuursorgaan – bekendmaking van
Robert Van maldeghem werd herbenoemd
het resultaat van de verkiezingen
tot ondervoorzitter en Peter van Belle tot
Nicole Vermeulen, Roland D’Huyvetters, secretaris.
Alain Gabriels, Gwenda Stevens, Mark
Rummens, Johan Muylaert, Kevin Daarna volgde de nieuwjaarsreceptie
Callebaut, Chantal Neirinckx en Evelien voor de leden en genodigden. De
Ameel werden met ruime meerderheid voorzitter en schepen Coddens namen
herbenoemd.
het woord. Ereburgemeester Termont was
ook aanwezig. Myriam De Vos, Kjelle
21. Aanduiding rekeningonderzoekers
Frans en Yves De Jonge bekwamen het
2021
zilveren speld wegens vijfentwintig jaar
Howard van Amersfoorth, Ruben ononderbroken lidmaatschap. Aan de
Claeys en Alex De Vos worden unaniem meest verdienstelijke jeugdroeiers Fin
aangeduid als effectieven, Johan De De Smet, Egon Engelbrecht, Raoul Van
Weirdt en Amber Van Lint zijn reserve.
Campe en Edith Van Ingelghem werd
de trofee Guido Terryn uitgereikt. Aan
22. Vragen en voorstellen door de leden Patrick Rombaut werd de Grote Roeiprijs
Geen vraag wordt gesteld noch een 2019 van de VRL overhandigd.
voorstel geformuleerd.
23. Slotwoord door voorzitter Patrick
Rombaut
Het jaar 2020 wordt er een van grote
uitdagingen. Kernthema’s zijn een
positieve en constructieve attitude,
respect, aanvaarding, openheid, dialoog,
geduld, realisme, participatie, steun en
de pijnpunten definiëren en er volwassen
op reageren. De voorzitter ziet vooruit op
de diverse projecten: logistiek, materiaal,
communicatie, structuur, ledenwerving
en recrutering, overleg en jeugdraad.
Tenslotte kondigt hij aan in 2023, na 25
jaar voorzitterschap, het mandaat ter
beschikking te stellen, met een verkiezing
van de opvolger in 2022, zodat in 2022 er
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Alfabetische namenlijst van het
bestuursorgaan 2020
Dagelijks bestuur
Rombaut Patrick
De Smet Marc
Stevens Gwenda
Van maldeghem Robert
van Belle Peter
Byl Frank

voorzitter
ondervoorzitter
ondervoorzitter
ondervoorzitter
algemeen secretaris
penningmeester

Erebestuur
Familie Van Driessche
erevoorzitter
Backeljauw Yolande
Wezenbeek Robert
erebestuursleden

Overige leden raad van het bestuursorgaan
Ameel Evelien
Bauwens Jorgen
Callebaut Kevin
Callebaut Line
Chielens Jo
De Coninck Rudy
De Gendt Ruben
De Jonge Yves
De Maré Luc

De Rammelaere Jo
D’Huyvetters Roland
Evers Ronny
Fernagut Philip
Gabriels Alain
Hinderyckx Tony
Muylaert Jan
Neirinckx Chantal
Rottiers Katia

Rummens Mark
Rynwalt Dirk
Van Belle Arjan
Van Cauwenberghe Brecht
Van de Vijver Gunter
Vanschoenbeek Giel
Vermeulen Nicole
Wante Nadine
Zenner Werner

Meer gedetailleerde info omtrent taken en verantwoordelijkheden vindt men op de website van
onze vereniging www.krsg.be, algemene informatie kan men opvragen via 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.

Robert Wezenbeek
ere-bestuurslid

Dirk Buysse
Jacques Visser
beschermleden

Ferdinand Peeters
Gustaaf Vanden Abeele
Paula Volckaert
sympathisanten
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Afscheid van vier markante personen

G

ustaaf “Gust” Vanden Abeele is op 28
februari 2020 overleden. Op 3 december
2019 was hij 95 jaar geworden. Hij was
niet alleen onze nestor, hij was ook het
langst lid van onze vereniging. Op 8
mei 1940 stapte hij voor het eerst in een
blauwwitte boot. Twee dagen later brak de
oorlog uit en ontstond een chaotische tijd.
Door gebrek aan de nodige centen, kon
Gust pas in 1941 voor het eerst lidgeld
betalen en stond hij formeel geboekt als
lid sinds 1941. Van 1943 tot 1945 was hij
opgesloten in een Duits werkkamp. Hij
was niet alleen roeier, maar deed ook aan
worstelen en korfbal. Van 1983 tot 2004
was hij actief in het master roeien met
succesvolle deelnames in o.m. Pisa, Wenen,
Groningen en Miami. Merkwaardig detail:
zwemmen leerde hij pas op zijn zestigste!

Cis Engelbrecht, Noah De Bonnaire en
Bastiaan Oosterlinck. Onze allround
kampioenen verzamelden het hele seizoen
van april tot eind september puntjes, met
lopen, slalom en lijnroeien.
***

O

p 2 april 2020 overleed, op 89-jarige
leeftijd, Jacques Visser. Hij was lid van
KRSG sinds 1942, hetzij 78 jaar. Hij roeide
hoofdzakelijk in skiff en dubbeltwee, maar
werd in 1958 toch twee maal Belgisch
kampioen in punt (M4+ en M8+). Kort
nadien verhuisde hij, om beroepsredenen,
naar het Antwerpse en stopte met roeien.
Hij bleef KRSG echter trouw door
nog zestig jaar lang lid te blijven. Op
sommige evenementen was hij persoonlijk
aanwezig. Jacques was een kleinzoon van
de legendarische Guillaume Visser (18801952), tussen 1903 en 1910 liefst 13 keer
Europees kampioen en drie maal winnaar
in Henley.

Hij was ook een begenadigd danser
(ball room en Argentijnse tango). Hij
was een formidabel grafisch kunstenaar
en de onnavolgbare illustrator van ons
Gulden Boek.werd gewonnen door Fin
De Smet, Raoul Van Campe, Egon en
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O

p 22 april 2020 overleed, op 76-jarige
leeftijd, Ferdinand “Fernand” Peeters,
secretaris-generaal van de Koninklijke
Belgische Roeibond. Hij was sinds 2011
bestuurder van de KBR. In 2013 werd hij
er de toegewijde secretaris-generaal van.
Hij was tevens bestuurder van de Vlaamse
Roeiliga en van de National Rowing
Family (van die laatste was hij van 2014
tot 2018 de voorzitter). Van 1960 tot 1969
was hij actief roeier bij de Antwerpse
Roeivereniging (ARV) en bij het toenmalig
roeiteam van de Zeemacht. Atleten en
coaches kennen Fernand vooral als de
passievolle fotograaf op het erevlot van
de BK’s en vele andere roeiwedstrijden.
Volbloed Antwerpenaar was hij Sport
Gent zeer genegen. Sinds 2013 was hij als
sympathisant aangesloten. We mochten
volop van zijn foto’s gebruik maken voor
onze Jaarboeken en hij kwam graag, met
zijn geliefde Léa, naar de banketten en
andere organisaties van KRSG. Fernand
was een oprecht persoon met het (roei)hart
op de juiste plaats.

O

p 27 november 2020 bereikte ons
het bericht dat ons ere-bestuurslid Robert
“Bob” Wezenbeek op 85-jarige leeftijd
overleden was. Bob vervoegde, als vader
vantwee2 roeiende zonen, onze vereniging
in 1975 en werd reeds begin 1976
secretaris van Sport Gent. Wij zullen Bob
vooral herinneren als de noeste secretaris,
hierin op uitmuntende wijze bijgestaan
door zijn echtgenote Emmy. De opvolging
van ‘secretaris’ Robert Smeesters, alsook
de voorbereiding en de administratieve
coördinatie van het Eeuwfeest in 1983,
waren reusachtige uitdagingen, die hij – in
nauwe samenwerking met o.a. voorzitter
Roland Rombaut – met brio tot een zeer
succesvol resultaat omtoverde. Deze
functie bekleedde Robert tot het einde
van ons 100-jarig jubileumjaar, waarna
hij lid bleef van onze Raad van Bestuur.
Bob en Emmy legden zich dan toe op de
coördinatie van de medailles en bekers
m.b.t. onze sportieve organisaties, met
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als orgelpunt de International Ghent
May Regatta. In 1997 werd hem door de
algemene vergadering de titel van erebestuurslid toegekend. Door ernstige
gezondheidsproblemen konden we Bob

de laatste twee decennia nog zelden
begroeten aan de Kanodreef, wat hem niet
weerhield om het wel en wee van blauwwit
nauwgezet te volgen.

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 2021 tijdig te betalen. Dit kan vanaf eind
december in ons lokaal, contant aan onze lokaalhouders of aan een lid van htet bestuur,
of (liefst) door overschrijving op onze bankrekeningnummer BE08 0682 0620 1213
met vermelding van het lidnummer dat je op je huidige lidkaart vindt. Voor leden die
als vrijwilliger meewerken en de roeiende leden is de betaling van het lidgeld absoluut
noodzakelijk om verzekerd te zijn (waarvoor de vereniging de premie aan de Vlaamse
Roeiliga betaalt).
De lidgelden 2021 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 hebben geen stemrecht op de Algemene Ledenvergadering.
Ieder nieuw roeiend lid kan gedurende maximum twee maanden eerst aspirant zijn.
Wordt hij nadien roeiend lid dan wordt de 60 euro in mindering gebracht. Vanaf het
tweede roeiend lid van hetzelfde gezin is er 10 % korting. Bij een eerste aansluiting na 1
juli betaal je 108 euro als jeugdroeier en 120 euro als competitie- of recreatieroeier. Na
1 november ben je altijd eerst aspirant.
Het lidgeld van eenieder geldt per kalenderjaar. Bij aansluiting vanaf 1 december geldt
voor niet-roeiende leden het lidgeld tot het einde van het daaropvolgend jaar.
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Verdeling Titels Belgische Roeikampioenschappen 2020
Kort
9
0
4
5
1
19

GRS
KRB
KRNSO
KRSG
RCAE
Totaal

Lang
8
2
5
2
1
18

Totaal
17
2
9
7
2
37

Wegens corona geen BK indoor noch pararowing, waardoor het aantal titels van 46 tot
37 werd terug gebracht.
Opmerkelijk: de titels werden verdeeld over slechts vijf clubs. In 2019 waren dat er elf.

JW
JM
Wu23
Mu23
LW
LM
W
M
Jmix
mix

1X

2X

2-

4X

4-

8+

GRS
GRS KRSNO GRS KRNSO KRSNO
GRS
GRS
KRSG
GRS
KRB
KRB
GRS
GRS
KRSG KRSNO
KRSNO
KRSG KRSNO KRSG KRSNO GRS
GRS
KRSG
GRS KRSNO GRS KRSNO KRSG
GRS
RCAE
GRS
GRS
GRS
KRSG
GRS
RCAE
-

AANHANGWAGENBOUW DECKX BVBA
Huzarenberg 2
BE - 2480 Dessel
Tel : +32 (0)14 37 36 67
E-mail : info@Power-Trailer.be
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Zeven kampioenen van België 2020!
Proficiat en dank aan allen die tot dit resultaat hebben bijgedragen.
W 1X

Eveline Peleman

LW 1X

Eveline Peleman

W 8+

Zoë Casteels - Amber Van Lint - Katia Rottiers - Evelien Ameel Amaryllis Claessens - Auke Cauwelier - Yana Pennewaert - Sarah
Robben - stv Justine Goegebuer

JM 2-

Savin Rodenburg - Daan Brandt

LM 1X

Savin Rodenburg

LM 2-

Zeno Faes - Florian Chalmet

M 8+

Florian Chalmet - Wouter Van Cauwenberghe - Zeno Faes
- Henri Steyaert - Tim Theys - Savin Rodenburg - Jakob
Ghyselinck - Karel De Rammelaere - stv Annelore Ameel
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EVELINE PELEMAN
W 1X - LW 1X

SAVIN RODENBURG
LM 1X
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SAVIN RODENBURG - KOBE BRANDT
JM 2-
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FLORIAN CHALMET - ZENO FAES
LM 2-
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Zoë Casteels - Amber Van Lint - Katia Rottiers - Evelien
Ameel - Amaryllis Claessens - Auke Cauwelier - Yana
Pennewaert - Sarah Robben - stv Justine Goegebuer
W 8+
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coach Evelien Ameel - Florian Chalmet - Henri Steyaert Zeno Faes - Tim Theys - stv Annelore Amaal - Wouter Van
Cauwenberghe - Savin Rodenburg - Karel De Rammelaere Jakob Ghyselinck
W8+
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KRSG Erelijst 2020

T

ellen
niet
mee:
buitenlandse
wedstrijden,
schiftingswedstrijden,
onderdelen (van een jeugdtriatlon bv.),
niet officiële wedstrijden (intieme
regatta, studentenraces, enz.), gesloten
wedstrijden (jeugdroeihappening) en
totaalklassementen van als afzonderlijke

wedstrijden beschouwde onderdelen
(drieluik KRCG). Goud en zilver op
het B.K. zijn niet meegeteld bij de
overwinningen en de tweede plaatsen.
Resultaten als stuurman/-vrouw zijn
vooraf gegaan door st.

1°pl.

2°pl.

BK 1°

BK 2°

-

2

-

-

Meisjes JW16
Amaryllis Claessens
Lotte Muylaert
Margot Vanballenberghe

-

5
st 1
2

1
-

1
1

Meisjes JW18
Auke Cauwelier
Marion Decaesteker-Beelen
Juliette De Ryck
Chelsey De Schuymer
Justine Goegebeur
Yana Pennewaert
Sarah Robben

2
1
1
3
-

2
2
4
1
2

1
st 1
1
1

1
3
2
4
3
1

Dames W
Annelore Ameel
Evelien Ameel
Zoë Casteels
Eveline Peleman
Katia Rottiers
Amber Van Lint

2
1
2
1

1
5
3
4

st 1
1
1
2
1
1

st 1
1
3
1
3

Meisjes JW16
Edith Van Ingelgem
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1°pl.

2°pl.

BK 1°

BK 2°

1

1
3

-

-

Jongens JM14
Kobe Brandt
Fin De Smet
Egon Engelbrecht
Titus Vandenbroucke

-

5
8
3
3

-

-

Jongens JM16
Jarre Coppieters
Emiel De Baerdemaeker

2
2

2
1

-

-

Jongens JM18
Daan Brandt
Maxim Cool
Thomas De Baerdemaeker
Dries De Schoenmakere
Kobe Habtie
Maxim Puelinckx
Lennard Puzio
Savin Rodenburg
João Rodrigues

5
2
2
1
3
4
6
-

1
2
2
2
1
-

1
3
-

1
2
2
3
st 1
1
-

Heren MU23
Florian Chalmet
Karel De Rammelaere
Zeno Faes
Jakob Ghyselinck
Henri Steyaert
Tim Theys

4
4
2
-

1
1
1
2
-

2
1
2
1
1
1

1
1
1
1

Heren M
Pierre Klibeur
Wouter Van Cauwenberghe

1
2

1
3

1

1

Jongens JM12
Maurits Ruyssen
Raoul Van Campe
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De K.R. Sport Gent dankt haar
regatta sponsors 2019

*
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
TANKS - FLESSEN - KACHELS - GASVERWARMING - INSTALLATIES
LAADPALEN VOOR ELEKTRISCHE WAGENS

d
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*
L
E
E
I
IC
A
F
F
M
O
M
A
R
G
PRO 016
2
*
*
€
0
5.0
ICI

OFF A
R
G
O
PR
201
*
5.0

druk: ww

De Wolf Telecom
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Trainers en begeleiders 2020

Evelien Ameel

Jean Beeckmans

Ken Baetslé

Rudi Boudry

Frank Byl

Dries Corrijn

Rudy De Coninck

Ruben De Gendt

Yves De Jonge

Johan De Weirdt

Ronny Evers

Philip Fernagut
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Trainers en begeleiders 2020

Tony Hinderyckx

Chantal Neirinckx

Ludo Peleman

Anton Renting

Patrick Rombaut

Katia Rottiers

Antoon Smet

Gwenda Stevens

Wouter Van
Cauwenberghe

Marc Verhoeyen

Carine Verhooghe

Nicole
Vermeulen
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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
Het verslag van de jeugdwedstrijden,
en ook van sommige juniores, lees je in
de afzonderlijke bijdragen van Nicole
Vermeulen en Katia Rottiers.
Estafetteloop KRSG 29 december

V

veel tegenstand bij de LW en Maxim bij
de JM, die daarmee aangaf dat de titel
behaald op de OBIC 2019 geen toeval
was. Zoë was tweede bij de W, net als
Amaryllis bij de JW16. Ruben werd derde
bij de M, zeer nipt na thuisroeier Frederik
Tison. De Luikenaar Gaston Mercier was
de sterkste senior. De tijd van Ruben
was vier seconden sneller dan die van de
Olympiër Tim Brys (Club Gent), winnaar
bij de LM waarmee het Belgisch record
lichtgewichten verbeterd werd.

oor onze steeds gezellige jaarafsluiter
waren elf ploegen aan de start, alle van de
drie Gentse competitieve roeiverenigingen,
helaas geen kajakkers. Veel ploegen waren
gemengd. Zoals in 2018 waren de seniores
van GRS veruit het snelst. De seniores van
Brugge Boat Race 1 maart
Sport Gent (6 M en 3 W) werden tweede
en de juniores (5 M en 5 W) vierde. De
et virus was al in opmars zodat
recreanten waren tiende en de minhet forfaits van buitenlandse, vooral
14jarigen elfde.
Britse, ploegen regende. Aan de
start van deze anders zo succesvolle
Loopcross GRS 12 januari
langeafstandswedstrijd waren er, afgezien
van studenten en masters, amper 42
mper twee weken later: de eerste
ploegen aan de start voor 31 wedstrijden,
wedstrijd van het nieuwe kalenderjaar.
waarvan 12 zonder deelnemers, en 10 in
Omwille van de examens geen (studerende)
row over. KRSG was vertegenwoordigd
senioren aan de start. Bij de JM12 meteen
met zes ploegen, vier 4X, een par oar en
een eerste overwinning dankzij Raoul.
een skiff. Marion, Zoë, Amber en Justine
Bij de JW18 won Marion en werd Juliette
in W4X en Katia in W1X wonnen zonder
tweede. Vermelden we een mooie vierde
tegenstand, Savin en Maxim C mét
plaats bij eerstejaars Fin (JM14).
tegenstand in JM2-.

H

A

Ergometerwedstrijden GRS 8 februari

D

e week na de examens voor de
studenten hoger onderwijs was de oorzaak
dat er weinig deelnemers waren bij de
seniores. Bij de juniores daarentegen
waren er liefst 50 inschrijvingen bij de
JM16 en 34 bij de JM18. Voor KRSG
meteen twee maal goud: Eveline zonder

De grote stilte

A

lle wedstrijden gepland vanaf 15
maart werden afgelast, waaronder onze
101e May Regatta. Vanaf augustus waren
weer wedstrijden toegelaten, mits het strikt
naleven van de veiligheidsmaatregelen
inzake Corona. Toch werd de op 30
augustus geplande regatta van RCAE
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afgelast. Dit wegens infrastructuurwerken. als een overgangsjaar, nu velen hun
actieve carrière beëindigd hadden of toch
Trofee van Vlaanderen en eerste deel BK minstens opgeschort. Het palmares van
2019 met liefst 17 titels zou nu een verre
6 september
droom zijn. Meer zelfs, we maakten ons
op voor enkele jaren in de luwte, met een
adat op 16 augustus onze overburen
heropbouw vanaf de jeugd. Bij iedere club
een
jeugdwedstrijd
corona
proof
blijkt dat succes een cyclische beweging
organiseerden, waren op 6 september
vormt. Vandaar dat het des te verheugender
de competitieroeiers eindelijk aan de
was dat het eerste deel van het BK liefst
beurt, na zes maanden zonder regatta en
vijf titels opleverde. Eveline roeide nog
trainen in moeilijke omstandigheden.
eens twee maal goud (W1X en LW1X),
Het noodgedwongen aanpassen van
zodat ze in haar carrière het ongeëvenaard
de kalender had o.m. tot gevolg dat elf
totaal van 33 nationale titels bezit. Ook
wedstrijden van het BK (die in skiff en pair
Savin haalde tweemaal goud: in LM1X
oar) gehecht werden aan onze Trofee van
en, samen met Daan, in JM2-. Florian en
Vlaanderen. Keerzijde van de medaille
Zeno tenslotte waren de besten in LM2-.
was dat de internationaal geselecteerden
Daarnaast nog drie maal zilver (Yanna en
dat weekend in Duisburg en Varese aan
Justine in JW2-, Zoë en Amber in W2- en
de slag waren zodat het BK niet op alle
Kobe H. en Dries in LM2-).
nummers de toproeiers aan de start hadden.
Het jaar 2020 was voor KRSG gepland

N

De kersverse kampioenen LM 2- Savin en Daan
KRSG jaarboek 2020					

38/80

Bij de niet-kampioenschapswedstrijden
wonnen Emiel en Jarre de JM16 2-.
Daarnaast liefst vijf maal een tweede
plaats: Fin en Kobe B. in JM14 2X, samen
met Egon en Titus in JM14 4X, Edith
in combi met Club Gent in JW14 4X,
Margot en Amaryllis in JW16 2X, Pierre
in Mbeg1X en Jarre en Emiel in Mbeg2X.
Drieluik Club Gent 12 en 13 september
en tweede deel BK

O

p 12 en 13 september bleven we
op onze Gentse stek. Nu voor de door
de rood-witte buren georganiseerde
tweedaagse regatta. Op zaterdag waren
er zes wedstrijden voor het Belgisch
kampioenschap toegevoegd. Dankzij Zoë,
Amber, Katia, Evelien, Amaryllis, Auke,
Yanna, Sarah en stuurvrouw Justine was
KRSG de enige club die een damesacht
op het water bracht en zo de zesde titel
van 2020 behaalde. Zoë, Amber, Katia en
Evelien veroverden in W4- voordien al
zilver. Na een spannende wedstrijd werd
ook zilver behaald in de LM8+ door Zeno,
Florian, Savin, Kobe B., Thomas, Dries,
Daan, Tim en stuurman Lennard. Na
twee van de drie delen BK heeft KRSG
onverhoopt zes titels en vijf maal zilver.
Bij de overige wedstrijden werden de
puike resultaten van het vorige weekend
bevestigd. Chelsey won in JW1X over
2.000 meter, Justine over 1.000 en 250
meter, Emiel en Jarre wonnen de JM16
2- en, telkens over 1.000 en 250 meter,
Daan en Savin in JM2X, Savin en Maxim
in JM2- en samen met Daan en Kobe H in
JM4-, Zeno en Florian in M2-, Jakob en
Wouter in M2X, Daan, Thomas, Zeno en
Florian in LM4X, Zoë en Amber in W2X.

Dit naast talrijke mooie en hoopgevende
tweede plaatsen, waaronder bij de jeugd
Raoul in JM12 1X, samen met Maurits in
JM12 2X, Edith in JW14 4X (combi met
KRCG) en Kobe, Fin, Egon en Titus in
JM14 4X.
Derde deel BK in Hazewinkel

O

p 17 en 18 oktober had in Hazewinkel
het derde deel van de Belgische
kampioenschappen van dit wonderlijk jaar
plaats.
Nadat al onverwacht zes titels gewonnen
werden in de eerste twee delen, werd dit
weekend de kers op de taart gezet door
het heroveren van de titel in M8+ dankzij
Florian, Wouter, Zeno, Henri, Tim, Savin,
Jakov, Karel en stuurvrouw Annelore, dit
vóór de ploegen van Gentse RS, de sterkste
club op dit BK, en de titelverdedigers van
KR Brugge. Aldus zeven blauwwitte titels!
Daarnaast vijf maal zilver: Amber, Zoë,
Jakob en Wouter in Mixte4X; Marion,
Justine, Kobe en Thomas in JMixte4X;
Savin, Tim, Zeno en Florian in LM4X;
Justine, Margot, Marion, Auke, Yana,
Amaryllis, Chelsey, Sarah en stuurvrouw
Annelore in JW8+ en Justine, Marion,
Chelsey en Yana in JW4-.
Bij de niet-kampioenschapswedstrijden
verheugden we ons in de ruime zege van
Pierre in skiff beginnelingen en de tweede
plaatsen voor Kobe, Fin, Titus en Egon in
JM14 4X en voor Kobe en Fin in JM14
2X, alsook een mooie derde plaats (op 29
deelnemers) voor Fin in JM14 1X.
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Op maandag en dinsdag gesloten
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informeert, adviseert en verzorgt
eigen funerarium te Mariakerke en Drongen
alle formaliteiten
steeds bereikbaar

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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Jeugdduatlon Club Gent op 16 augustus

O

p zondag 16 augustus roeiden we
onze eerste wedstrijd. De eerste wedstrijd
van het seizoen en meteen
ook de eerste wedstrijd voor Titus, Charles
en Maurits.
De dag begint spannend. Eén roeier is
een uurtje te vroeg en gaat nog even
terug om dan net op tijd terug te komen,
een andere roeier wordt rechtstreeks naar
de start gebracht want hij was iets te
laat in de club en onze jongedame komt
net zoals altijd heel stipt op tijd binnen
- daar waar de anderen al een halve uur
stonden te popelen. Even stress bij trainers
Antoon, Anton en Nicole maar het komt
allemaal net op tijd in orde. Andreas is
vandaag onze soigneur en Eveline P. komt
supporteren tijdens het lopen. Philippe
regelt het praktische rond de loods.

Normaal starten we voor het lopen in
groep, deze keer met 15 seconden tussen
elke roeier en met mondmasker tot vlak
voor de start. Raoul en Maurits verdedigen
onze kleuren bij de JM12. Beiden lopen
sterk en worden 4de en 6de. Bij het
roeien kijken we uit naar de resultaten
van Raoul, komt zijn voorspelling uit,
wordt hij eerste of …En Maurits? Hij roeit
mooi en sterk maar hoe gaat het lukken
in dat wedstrijdveld. We roeien onder een
hete zon naar de start, waar de wedstrijd
een stuk vroeger aanvangt dan voorzien.
Raoul ligt in de zwaarste reeks en wordt
derde en ook in totaal derde op de 500
meter. Maurits roeit in de volgende reeks
als eerste over de finish, met een halve
seconde na Raoul. Raoul wordt derde in
de lijn en Maurits vierde in de ranking. In
de totaalstand lopen en roeien haalt Raoul
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zilver en Maurits is zesde. Een prima start Het vraagteken Fin en Kobe. Fin technisch
van het late seizoen!
mooi en een jaartje jonger dan Kobe. Kobe
spierkracht en minder technisch. Hoe zou
Net zoals bij de 12-jarigen komen er bij de uitslag uitdraaien? Wel, voorspellen
de 14-jarigen vooral sterkere roeiers af was moeilijk en dat bleek ook de hele
op de wedstrijd, het is niet de klassieke wedstrijd lang. De roeiers bleven werkelijk
verzameling jongeren van gevorderden continu naast elkaar! Kobe kon de laatste
tot starters. Het valt iedereen op dat Anna vijf halen een extra stukje kracht geven en
de hele tijd goed doorloopt, aan een mooi werd 4de in lijn, Fin 5de. Even vermelden
tempo, met als resultaat een mooie tijd dat het bij de start aan het watergieten was
op de 3.500 meter onder een hete zon. … een eerste bui uit de onweerswolk. En
Fin stormt ons dan weer voorbij met zijn Kobe, als je goed in je baan blijft gaat er
lange grote passen. We zagen direct dat het nog een seconde af! In de totaalstand haalt
goed zat. Onze krachtman Kobe verbaast Fin brons en Kobe de 7de plaats.
zichzelf en iedereen door behoorlijk goed
te lopen, de vroegere blessure lijkt plots Bij Titus en Charles hebben we net
minder te storen! Waar looprust goed voor het zelfde verhaal, beide eerstejaars
was. Charles blijft ook de hele afstand op wedstrijdroeiers hebben een verschillende
goede regelmaat doorlopen en haalt een aanpak. Titus technisch mooi, Charles iets
iets betere tijd dan Anna. Met Titus wisten krachtiger maar minder ritme en techniek.
we het niet goed. De jongeman kan veel Charles kon starten in een sterke reeks,
meer dan hij denkt en met een heel eerste kwam daardoor een stukje achterop en
keer wedstrijdsport was die 3.500 meter de volgende reeks kwam er ook al aan,
in de hitte een hele opgave. Titus loopt goed voor een 17de plaats. Titus mocht in
technisch mooi maar kan de warmte niet de laatste reeks roeien, roeide met mooie
van zich afschudden, het ging eens heel lange halen en plaatst zich als 14de. In
goed, dan eens heel moeilijk, dan weer de totaalstand hebben Titus en Charles
goed, het was een goede leerschool. In de evenveel punten. De ene sterker in het
loopproef wordt Fin tweede, Kobe elfde, lopen, de andere in het roeien. De beste
Charles 14de , Titus 17de en Anna 8ste bij roeiplaats haalt het en dat is Titus, hij is
de meisjes.
14de en Charles 17de in de groep van 17.
Na een korte rust maken we ons klaar
voor het roeien. Er hangen behoorlijke
donderwolken dus probeert de jury de
reeksen sneller te laten starten. Anna
komt al snel met de andere 9 meisjes naar
de finish, met mooie lange halen, een
goede regelmaat. Objectief gehaald, een
technisch mooie wedstrijd, goed voor een
10de plaats en een 10de in de totaalstand.
Er namen 10 meisjes deel.

De uitslagen zijn zoals verwacht! Met deze
eerste gegevens kunnen we nu de ploegen
bijsturen voor komende wedstrijden. De
sfeer is raar … supporters komen met hun
bubbel, hebben maskers aan, we houden
afstand, … maar we zijn content dat we
het allemaal konden meemaken!
Nicole Vermeulen
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Jeugdtriatlon KRSG op 5 september

D

e zenuwen waren gespannen voor
het organiseren van de eerste KRSGwedstrijd van het jaar. In deze wedstrijd
nemen 10- tot 16-jarigen deel aan een
loopproef, een slalom en een lijnproef.
Vooraf was veel tijd geïnvesteerd om de
triatlon corona proof te maken. Geen
keerbeweging bij loopproef, inleggen en
uithalen van de boten op verschillende
pontons, loopcircuit rond ons gebouw,
vele medewerkers controleerden de 1,5
meter afstand, mondmaskerplicht, …

Bij de 12-jarigen deden Raoul, Cis, Noah
en Maurits mee. Raoul was de snelste
loper van onze club. Hij werd 3de op 14
deelnemers en liep de 1.000 meter in een
gemiddelde snelheid van meer dan 15
km/u. Maurits werd 6de, Noah 12de en Cis
14de. Edith was onze enige deelneemster.
Ze was de eerste die op 2.000 meter startte.
Ze kon zich dus niet richten op lopers die
voor haar uit liepen. Ze behaalde de 6de
tijd bij de JW14. Fin, Egon en Charles
verdedigden bij de 14 jarige jongens de
KRSG kleuren. Fin (bij de jongsten van
de 14-jarigen) werd zeer knap 2de op 25
deelnemers. Hij liep de 2.000 meter met
een gemiddelde snelheid van 16,5 km/u.
Egon werd 17de en Charles 24ste. Onze
16 jarige jongens Emiel en Jarre moesten
het opnemen tegen twee wedstrijdroeiers
van de KRCG. Jarre werd 3de en Emiel
werd 4de.

Om 9 uur hadden zowel de
wedstrijdroeiers, als de initiatieroeiers
afgesproken in de club. De zon scheen,
maar er stond een flinke bries. Ergometers
werden buitengezet voor onze beginnende
roeiers. Onze ervaren jeugd kregen hun
wedstrijdnummer en in afwachting van
hun loopproef hielpen ze de startende
roeiers om de juiste roeihouding aan te
De slalomproef
nemen.
De loopproef
Dertig minuten voor de start liepen de
wedstrijdroeiers gezamenlijk naar de
1.000 meter. Dit is startlocatie van de
10- en 12-jarigen. De 14 en 16 jarigen
warmden daarna nog 1.000 meter verder
op, want zij moesten starten op einde
van de watersportbaan ter hoogte van
de startblokken. Voor de start werden
de mondmaskers uitgedaan, in een
persoonlijk plastiek zakje gestoken en dan
in een papieren zak per club bewaard.

Er stond vrij veel wind en er waren golven
voor de slalom. Hierdoor was het moeilijk
om dicht bij de boei te blijven en moest
er tussen de boeien door soms bijgestuurd
worden. Dit jaar hadden we iets minder
geoefend op slalom. Doch in de resultaten
was dit niet merkbaar.
Bij de 12-jarigen legde Cis de beste slalom
af van onze jeugdroeiers. Meestal hebben
grotere roeiers een nadeel bij de slalom.
Maar Cis bewees het tegendeel. Na een
perfect gevaren parcours werd hij knap
2de op 14 deelnemers. Maurits werd 8ste,
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Noah 9de en Raoul 14de. Raoul had pech
omdat hij als enige zijn een boei miste.
Hij had dit niet gemerkt tijdens het roeien,
zodat hij zijn fout niet kon herstellen.
Edith roeide haar slalom zeer beredeneerd
en werd knap 3de op 15. Fin was zeer snel
op de slalom bij de 14-jarigen, maar vond
zelf dat hij het nog beter kon. Hij liet van
alle deelnemers in alle leeftijdscategorieën
de 2de tijd optekenen. Maar Jonathan
van de KRCG was in zijn categorie nog
2 seconden sneller. Dus behaalde Fin een
zeer verdiende 2de plaats. Egon werd
17de en Charles 22ste. Onze 16-jarigen
Jarre en Emiel, waren wat verbaasd toen
ze hoorden dat ze moesten deelnemen aan
de slalom. Ze dachten dat dit enkel voor
de 10- tot 14-jarigen was. In hun gewone
wedstrijdboten konden ze niet deelnemen.
Dus gebruikten ze de jeugdwedstrijdboten.
Jarre werd 3de (op 0.30 sec van de 2de) en
Emiel werd 4de.

Fin in de 1ste reeks. Deze was de sterkste.
Niettegenstaande de golven kon Fin zeer
goed snelheid maken. Hij werd 2de van
zijn reeks en 2de in het eindklassement,
met een knappe tijd van 4.00.64 op 1.000
meter (en dat als eerstejaars). Proficiat Fin.
Egon werd in zijn reeks 4de (het was lange
tijd spannend of Egon misschien 3de zou
worden). Charles weerde zich goed. Hij
werd 3de op 5 roeiers. In totaal werd hij
21ste in de lijnwedstrijd.
Jarre en Emiel roeiden de laatste wedstrijd
van de dag. Het was de enige 2.000 meter
wedstrijd. Enkel voor deze wedstrijd
waren blokjongens nodig die de boten aan
de start vasthouden. Noah, Raoul, Maurits
en Cis waren de vrijwilligers. Het werd
een mooie wedstrijd. Jarre was zeer goed
gestart en lag in het begin voor. Hij vocht
zeer knap, maar de roeiers van Club Gent
konden hem toch inhalen. Jarre werd 3de
en Emiel 4de .

De lijnproef

Conclusie

De 12-jarigen moesten 500 meter roeien.
Door de wind werden de reeksen wat door
elkaar gehaald. Maurits en Noah roeiden
vroeger. De op papier voorziene eerste
reeks met Raoul en Cis werd later gestart.
Maurits werd onze snelste roeier. Hij won
zijn reeks. Hij roeide de 500 meter in
een tijd van 02.20.76 en werd 2de in zijn
categorie. Raoul was in de andere reeks 5
seconden trager en werd 4de. Noah werd
mooi 7de en Cis 9de.

Met een tevreden gevoel werd de
dag beëindigd. Er was geen officiële
prijsuitreiking. De KRSG behaalde 1
zilveren medaille in het totaalklassement
voor de prestatie van Fin in de JM14. Bij
het roeien is er geen bronzen medaille
voorzien. Dus Edith, die 3de werd in het
totaalklassement bij de JW14, ging net
zoals onze andere roeiers enkel met een
KRSG T-shirt naar huis.

Edith roeide in een zeer sterke reeks Katia Rottiers
waarin ze 3de werd. Haar reeks was de
snelste van de drie. Edith werd dus ook
3de op 15 JW14. Bij de 14-jarigen roeide
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Trofee van Vlaanderen en eerste deel BK op 6
september

Z

je wel aan alle ouders en supporters die
meewerkten als chauffeur, controleur of
volger langs de baan. Merci aan trainster
Katia voor de -15, trainer Ken die heel wat
kilometertjes meefietste met alle groepen,
merci aan stage doende trainer Johan en
aan Evelien en Dries die oudere roeiers
voor hun rekening namen. Dit gaf het
gevoel alsof alles op wieltjes liep en zo
Het was al een huzarenstuk om deze regatta was het ook met het roeigebeuren zelf.
te mogen organiseren, Chantal vulde
massa’s lijstjes en documenten in, om dan Onze JM16 Emiel en Jarre roeiden voor
onder de voorwaarden die we opgelegd het eerst wedstrijd in 2-, ze hadden een
kregen, te mogen organiseren. Alles is row over en roeiden een mooi parcours. Ze
strikt geregeld voor sportmanifestaties, wonnen de gouden medaille al kon die niet
binnen of buiten, massaevents of uitgereikt worden na de wedstrijd, één van
kleinschaligere organisaties, de regels zijn de regels i.v.m. Covid-19. Bij de JW14
dezelfde. Er was dit jaar een pak meer 2X keken we uit naar Edith en Anna. We
werk, meer kosten en geen opbrengsten. wisten dat een mooie plaats in de reeks
Maar dank je wel aan alle bestuursleden haalbaar was en dat werd ook bewaarheid,
die dit goed georganiseerd kregen, dank een tweede plaats in de reeks en puik
ondag 6 september 2020 is een dag om
niet te vergeten. Voor de roeiers, ouders
en supporters was het de eerste regatta
in ploegboten met de regels van social
distancing en mondmaskerplicht. Een
wedstrijd zonder commentatoren. Geen
pannenkoekenkramen of souvenirverkoop,
alles rustig en sereen.
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geroeid, goed voor de zevende plaats in de Raoul en Noah in JM12 2X, ze namen een
totaalstand.
blitzstart, bleven lang voorop, en werden
uiteindelijk derde. Een ploeg in hun reeks
Bij de heren beginneling roeit Pierre kon iets harder vechten en een ploeg uit de
Kibleur zijn eerste wedstrijd in skiff, en andere reeks won.
haalt meteen zilver. Kort daarna roeien
Kobe, Fin, Egon en Titus in JM14 4X. We Na deze wedstrijd sprong iedereen op de
wisten niet goed wat te verwachten! Egon fiets op om de JW16 Amaryllis en Margot
nam een heel lange vakantie en voor Titus in 2X te volgen, zij roeiden heel sterk
was het een eerste wedstrijd in 4X. Maar en haalden ook zilver. We fietsten terug
hoe vlot en mooi ging het allemaal! Van richting start voor de eerste wedstrijd van
bij de start roeide onze ploeg op de tweede Chelsey in skiff beginnelingen. Ze is amper
plaats, het was eventjes een strijd maar een paar maanden geleden begonnen met
toen gingen ze er vandoor en behaalden roeien en als ex-zwemster doet ze het al
ook zilver.
prima! Het was een goede ervaring. En
fijn om zien dat de andere meisjes, jonge
Ik schrijf in mijn verslag niet over de roeiers, trainers van de verschillende
oudere roeiers, maar toch haal ik er Savin groepen meefietsten! Als één grote familie
Rodenburg even bij. Savin is ondertussen op de oever van de Watersportbaan.
een zestal jaar lid van onze vereniging.
Hij is gestart bij onze jeugdgroep en werd De volgende start aan de 1.000 meter was
kampioen van België in de LM1X, iets voor onze Emiel en Jarre en voor Pierre
waar we allemaal fier op zijn, en zoals we en Guillio in Beginneling 2X. Ik geef toe:
aan zijn smile zagen is hij dat ook! Dirk onze tweede ploeg kende ik niet. Emiel
Rynwalt, Jean en Agnes waren ook op en Jarre schoten als een pijl uit de boog
bezoek en keken fier uit naar onze nieuwe naar voor bij de start, dat is duidelijk de
generatie sterke jeugd en hun trainers. ervaring van een jonge wedstrijdroeier.
Voor de nationale kampioenen was er Pierre en Guillio, een stukje ouder, ‘echte
ook geen medaille uitreiking. Alles heel mannen’ zeggen onze jongeren kwamen
sober, aanleggen zoals na training, … de trager op gang. Club Gent had twee bomen
medailles volgden ’s avonds.
van mannen in de boot en die roeiden zeer
krachtig voorbij onze jonge roeiers, Pierre
Ondertussen was trainster Katia samen en Guillio roeiden ook heel krachtig. Het
met onze wereldkampioene Eveline aan de was allemaal prachtig om zien. Emiel
start van de skiff dames. En ook Eveline en Jarre worden tweede en onze nieuwe
haalde opnieuw de nationale titel binnen, ploeg derde. En later maakte ik dan toch
iets waar de jonge roeiers stiekem naar kennis met Pierre en Guillio!
opkijken. ‘Kijk, dat is Eveline’, … Katia
was de laatste maanden meer trainer dan Kobe en Fin roeiden daarna in JM14 2X.
roeier, en wordt derde.
Beiden roeiden technisch heel goed en
krachtig voor de zilveren medaille. En
Onmiddellijk daarna was de start van natuurlijk vergeleken we de tijden eens
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met Jarre en Emiel. Fin en Kobe halen
het met 3.42 t.o.v. 3.49 van Emiel en Jarre
en 3.54 van onze heren beginnelingen
ploeg. Proficiat voor iedereen: voor onze
jongsten voor het heel sterk roeien, voor
Jarre en Emiel die met reuzensprongen
vooruit gaan en voor onze starters die hun
eerste ervaring op wedstrijd opdeden: een
goede leerschool.
Edith mocht daarna roeien in JW14
met Club Gent in 4X. Club Gent kwam
met twee teams aan de start. Edith werd
tweede met haar ploeg en iedereen was
tevreden met zijn wedstrijd. We roeiden
in onze boot, met Club riemen en Edith
blonk in haar blauw pakje uit tussen de
andere roeisters.
Een paar uren eerder had Katia een goed
idee. We zouden met de roeiers, de ouders
(die geen dienst hadden) en de supporters
een erehaag vormen voor Eveline Peleman
die haar laatste wedstrijd in skiff roeide.
Eveline heeft nieuwe plannen voor de
toekomst. Iedereen stond paraat toen
onze kampioene kwam aanleggen na het
behalen van haar nieuwe nationale titel in
LW1X. Merci Eveline voor vandaag en
voor al je prestaties voor onze vereniging.
En jouw papa hopen we binnenkort terug
te zien voor de herstellingen aan ons
materiaal samen met Tony, Antoon, Philip
en Jean – de vaste kern - voor onderhoud
en herstellingen.
We waren nog in de ban van Eveline
toen Savin en Daan, nog een nationale
titel binnenhaalden bij de JM 2-. Wat een
prestatie! Savin kennen we ondertussen
als roeier met meerdere overwinningen
op zijn palmares, de stille, bescheiden

Daan, zien we dagelijks op training, maar
ja hoor, ook Daan wordt kampioen van
België. Ik zag de oogjes van jongere broer
Kobe glanzen, Kobe droomt ook al van die
nationale titel. Proficiat!
Wedstrijd 34 werd opnieuw een succes
maar met een bijna horrorverhaal voor
de Luikse ploeg. Florian en Zeno roeien
voor goud in de LM2- en werden nationaal
kampioen, je zag hen van bij de start als
de meest ervaren ploeg sterk roeien. Kobe
en Dries, onze tweede ploeg, lagen de
hele tijd derde. Maar toen begon de ploeg
van Luik de baan over te steken, van het
midden, helemaal naar de overkant, ze
schoven net voor onze ploeg recht de oever
op, hun punt lag letterlijk op de kant. Kobe
en Dries behaalden zilver! Dat was even
spannend, al weet ik niet of onze jongens
er veel van merkten, alles gebeurde voor
hun boot.
Ondertussen was het tijd om een woordje
te praten met Cyriel, we hopen hem en
Karel, samen met Florian, Zeno en Henri
de komende weken weer bij ons te zien
roeien. Nu we weer een mooie groep jonge
juniores en seniores hebben, zou dat heel
fijn zijn. Laten we starten met een paar
trainingen per week?
Als kers op de taart roeiden onze dames
in open klasse 8 voor zilver. Het was even
spannend voor onze jongste meisjes om
met onze sterke roeiers en boegbeelden
Amber en Zoë in ploeg te roeien! Het
roeide vlot, en we kijken uit naar de
wedstrijd binnen een paar weken. Succes
voor Amber, Justine, Katia, Zoë, Yana,
Sarah, Evelien, Lotte en de andere dames.
Nicole Vermeulen

KRSG jaarboek 2020					

48/80

Regatta KRCG (Drieluik) op 12 en 13 september

V

meisjes (Fiona) zou later samen met Edith
in JW4X roeien. De 1.000 meter wedstrijd
was zeer spannend. Met z’n tweeën
roeiden ze weg van de andere twee. Edith
roeide zij aan zij. Dat bleef zo tot de laatste
200 meter. Dan roeide de tegenstandster
een versnelling hoger. Edith werd 2de van
Zaterdag 12 september
de reeks. In de eindstand werd Edith knap
Onze jeugd startte om 10u30, na 4de op 12 roeisters.
de voorwedstrijd voor het Belgisch
Kampioenschap. Onze 12-jarige roeiers Om 11u15 startten onze 2 ploegen JM14
Noah, Raoul, Cis, en Maurits waren mooi in dubbel hun 1.000 meter wedstrijd.
op tijd voor de 500 meter wedstrijd in hun Kobe en Fin lagen in de 1ste reeks. Hun
polyester skiffs. Er was wat tegenwind 1.000 meter ging iets minder vlot dan we
en zonder touwtjes was het wat moeilijk normaal van dit duo mochten verwachten.
om op te lijnen. Raoul en Noah startten in Maar KRSG wordt ook verwend door de
een zeer sterke reeks. Tiboud van de KRB vele goede resultaten van beide roeiers…
won de reeks, maar Raoul liet het gat niet Ze werden 3de in de reeks na de KRCG en
te groot worden. Door te blijven vechten de KRB. Kobe en Fin werden ook 3de op
werd hij 2de in de reeks (maar ook 2de 15 deelnemers. Na de wedstrijd bleken ze
op 16 deelnemers). Noah streed hard voor licht teleurgesteld te zijn omdat ze in de
de 3de plek, maar werd uiteindelijk toch vorige wedstrijd (trofee van Vlaanderen)
4de (dit was goed voor een 9de plaats in de KRB ploeg verslagen hadden. Titus en
het eindklassement). In de volgende reeks Charles roeiden in de laatste reeks. Beiden
roeide Cis. Hij startte zeer goed en had zijn nog min of meer nieuwkomers. De
vrij snel een voorsprong. Met mooie grote 1.000 meter leek voor hen bijna 2.000
halen en goed rechtop won Cis overtuigend meter. Ze lagen laatste in hun reeks. Maar
zijn reeks en werd 5de in de totaalstand. iemand moet laatste zijn en meestal zijn
Maurits roeide de laatste reeks van de 12 dat nieuwkomers…
jarigen. Hij won deze reeks overtuigend,
met meer dan 13 seconden voor de 2de. Jarre en Emiel namen deel in dubbel in
Hij werd in de totaalstand 3de. Jammer dat de categorie beginnelingen. Hun start was
goed en ze bleven mooi doorroeien tot de
hij niet wat meer concurrentie had!
finish. Ze werden 3de op 5 deelnemers.
Edith was van de “Sport” de enige JW14
die deelnam in skiff. Zij roeide in haar Juist voor de middag vertrokken 3 roeisters
reeks tegen twee KRCG meisjes en een van de KRCG samen met Edith om de
meisje van de GRS. Een van de KRCG JW14 4x te roeien. De sfeer in het groepje
oor het weekend was er mooi weer
voorspeld en dat klopte. Enkel in de
ochtend was er wat nevel, maar daarna was
de lucht hemelsblauw en de temperaturen
zomers.
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Emiel, Egon, Jarre, Edith, Raoul en hun mascotte
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was zeer goed. De wedstrijd die volgde
was echt spannend. Onze combinatieboot
van KRCG/KRSG vocht naast de andere
KRCG boot. Eerst lagen ze achter, dan
voor, dan waren ze op gelijke hoogte en
na een adembenemende finish bleken
ze 2de te zijn (1ste tijd 03:44.22, 2de
tijd 03:44.38). Dit was echt een van de
mooiere wedstrijden van de dag.
In de namiddag bleef er voor onze groep
nog één wedstrijd te roeien. De JM16 2-.
Echt spannend zou deze wedstrijd niet
worden, want Jarre en Emiel waren de
enige die deelnamen in hun categorie. Maar
het werd toch nog een mooie wedstrijd.
Jarre en Emiel moesten namelijk roeien
tegen 2 andere categorieën (de W2- en
de MA 2-). Als jongsten moesten ze dus
opboksen tegen het oudere geweld. Ze
werden uiteindelijk 3de op 4 en hadden
daarvoor alles moeten geven…
Zondag 13 september
Het weer was prachtig en de wind was iets
gaan liggen ten opzichte van zaterdag.

Iets voor 10uur startten de 14-jarige
jongens in vier koppel. Kobe, Fin, Egon
en Titus lagen naast 3 andere ploegen.
KRSG lag lang in 2de positie. Toch werd
het spannend omdat aan de finish de 3de
ploeg naderbij kwam. Maar Sport werd
toch duidelijk 2de van de 4 ploegen.
Jarre en Emiel deden 50 minuten later mee
in de categorie JM2-. Dit was een wedstrijd
over 1.000 meter tussen 3 KRSG ploegen.
Savin en Maxim wonnen. Dries en Lennard
waren ook geen partij voor Jarre en Emiel.
Op zich was deze 3de plaats voor Jarre en
Emiel de te verwachten eindstand.
Na de middagpauze mochten onze
14-jarige jongens zich klaarmaken voor de
skiffwedstrijd.
Kobe startte als eerste in een zeer sterke
reeks. Hij startte goed, maar kwam niet
op een rustiger tempo. Hij bleef maar
doorstarten. Toch hield hij dit hoog
tempo vol en werd hiermee 3de van de
reeks. Kobe werd hiermee 6de van de
22 deelnemende 14-jarige jongens. De
reeksen werden daarna wat omgewisseld.
Egon (met nummer 19) mocht voor Fin
(nummer 12) starten. Egon werd in zijn
reeks voorlaatste en werd 20ste. Fin moest
vrij lang wachten op zijn start, omdat
een jeugdroeier van de KRCG moest
overstappen in een boot, die pas in de
reeks daarvoor was gestart. Fin startte zijn
wedstrijd meteen met een voorsprong. De
afstand werd alsmaar groter. Overtuigend
won hij zijn reeks en werd hiermee 3de op
22 deelnemers.

Reeds om 9u35 stonden onze twee
12-jarige ploegen in dubbel aan de start.
Raoul en Maurits roeiden in de eerste
reeks. Ze hadden geen goede start en
ook hun onderlinge roeistijl verschilt
een beetje zodat de ploeg van KRB hen
inhaalde. Maurits en Raoul werden 2de
op 8 deelnemers. Noah en Cis roeiden in
de minder sterke reeks. Hun dubbel startte
goed. Steeds verder roeiden ze weg van de
andere deelnemers. Cis en Noah wonnen
met voorsprong hun reeks en werden 5de Bij de meisjes 14 jaar hadden we voor Edith
op 8 deelnemers.
weer een combinatieploeg geregeld. Edith
roeide samen met Mona van de KRCG.
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Het klikte goed, met ruime voorsprong deelnemen aan de sprintwedstrijd op
wonnen ze hun reeks. Ze werden 3de van 250 meter. Hij was vooraf voldoende
gewaarschuwd dat het tempo in de boot
7 ploegen.
veel hoger zou liggen. Er namen 4 ploegen
Onmiddellijk na Edith’s wedstrijd roeiden deel, waarvan 2 KRSG boten. De A-boot
onze 16 jarigen Emiel en Jarre in skiff van KRSG met Savin, Kobe, Daan en
in de categorie beginnelingen. Er waren Maxim won, daarna kwam KRCG over
5 deelnemers, dus werd er in 1 reeks de finish en dan de B-boot van de Sport
geroeid. Jarre startte zeer goed en lag met Jarre. Zij bleven voor de B-ploeg van
in het begin voor. Jarre’s techniek is de KRCG.
laatste tijd verbeterd en dat merk je ook
aan zijn resultaten. Toch kon Jarre zijn Ondanks de coronaperikelen was het een
voorsprong niet behouden. Iemand van geslaagd wedstrijdweekend. Het mooie
KRCG haalde hem in. Jarre bleef echter weer zorgde voor voldoende supporters en
gemotiveerd doorroeien en werd knap 2de. het was leuk om zeer goede prestaties te
Emiel volgde ook goed en kon iemand van behalen na een seizoen met waarin quasi
geen wedstrijden plaatsvonden. We zijn
GRS achter zich laten. Hij werd 4de.
bij de -17 jarigen goed bezig.
Jarre roeide op zondag drie wedstrijden.
Hij mocht iets voor 16 uur bij de JM4- Katia Rottiers

Jeugdtriatlon GRS op zondag 27 september

E

14 jarigen en als laatste de 16 jarigen.
Maar omdat de start van de verschillende
leeftijdscategorieën op verschillende
locaties
lag, startten de 16 jarigen
ongeveer op hetzelfde moment als de 12
jarigen. Ik stond bij de start van de jongste
categorie. De 12 jarigen (Raoul en Cis)
moesten 1000m overbruggen. Onze 14
jarigen Edith, Fin, Kobe, Egon en Titus
moesten 2000m lopen. Vé (de mama van
Het lopen
De loopwedstrijd startte om 10uur. Titus) ving de 14 jarigen op. De oudste
Eén uur vooraf werd afgesproken in de categorie, “de 16 jarigen” met Jarre en
roeiclub van onze Gentse buren. Door de Emiel liepen 3 kilometer.
corona maatregelen werd er niet gelopen
in de Blaarmeersen, maar wel rond de Raoul was bij het lopen sneller dan Cis.
Watersportbaan. Normaal starten eerst Raoul liep gemiddeld 14,2 km/u op zijn 1
de 12 jarigen, dan de 10 jarigen, dan de kilometer en werd daarmee de 5de snelste
r was slecht weer voorspeld voor
de jeugdtriatlon doch de weerman had
zich gelukkig vergist. De triatlon van de
GRS kon starten met een zeer korte lichte
regenbui, maar daarna bleef het lekker
droog. De triatlon was voor KRSG een
zeer bewogen wedstrijd, met een aantal
speciale voorvalletjes.
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loper van zijn categorie. Cis werd 14de.
Edith was het enige meisje van onze club.
Ze verdedigde de blauw witte kleuren
goed en werd 7de in de categorie JW14.
Fin, onze snelste loper, liep gemiddeld
16km/u op 2000m. Hij werd in zijn
categorie (JM14) 2de op 23 deelnemers.
Wat een knappe prestatie! Onze andere
14 jarige jongens werden respectievelijk
18de (Kobe), 19de (Egon) en 23ste (Titus).
Toch ook nog chapeau voor Titus, want
ondanks zijn astma-aanval (waardoor hij
even moest wandelen), heeft hij de afstand
van 2 kilometer uitgelopen. De 16 jarigen
Jarre en Emiel liepen de langste afstand (3
kilometer). Jarre werd 17de, Emiel 28ste.

wedstrijd in het water. Met zijn boot zwom
Titus naar de kant. De reddingsboot bracht
hem naar de KRSG. Even dachten we dat
Titus er de brui aan had gegeven. Niet veel
later echter kwam Titus aangelopen (nog
steeds met nat wedstrijdpakje). Hij wou
zijn slalom herstarten en kroop terug in
zijn boot…
Voor de rest waren de slalom resultaten
uitstekend. Bij de 12 jarigen werd Cis 2de
en Raoul 3de. Bij de meisjes 14 jaar werd
Edith 6de. Bij de 14 jarige jongens werd
Fin na een herkansing 3de. Onze andere
14 jarigen zaten zeer dicht bij elkaar
(Egon 13de, Kobe 14de, Titus 15de). De
16jarigen moesten geen slalom roeien.

De slalom
Na het lopen werd er niet verzameld in
de GRS, maar werd er voor de slalom
ingescheept vanuit KRSG. Onze roeiers
wisten goed wanneer ze op het water
moesten. Door o.a. de goede uitleg
van trainer Yves zou je verwachten
dat de slalom voor onze jeugdroeiers
probleemloos zou aflopen. Doch dit was
buiten Fin en Titus gerekend. Fin zorgde
voor een primeur op de slalomwedstrijd.
Nog nooit was een roeier vast komen te
zitten in een boei bij de slalom. Doch, bij
Fin sloeg het noodlot toe. Bij de 2de boei
raakte hij met zijn riem vast in de ketting.
Hij kon zich niet meer lostrekken. Gelukkig
kreeg hij hulp van buitenaf, anders had
hij moeten zwemmen… Hij mocht zijn
wedstrijd opnieuw roeien. Nadien werd
door de jury lang gediscussieerd over
het geval “Fin”. Blijkbaar zal zelfs het
wedstrijdreglement, door het vastzitten
van Fin’s riem, aangepast worden…
Niet lang na Fin’s mislukte slalom, mocht
Titus starten. Maar Titus viel net voor zijn

De lijnwedstrijd
Raoul was van KRSG de eerste die mochten
starten in de categorie JM12. Hij startte
zeer goed. Maar een roeier uit Oostende
was duidelijk de sterkste in Raoul’s reeks.
Als 2de kwam Raoul over de meet. Raoul
zat in de sterkste reeks en werd dus ook
2de in de eindstand. Cis roeide in een
volgende reeks. Cis startte ook zeer goed
en lag meteen voor. Die voorsprong liet
Cis zich niet meer afpakken. Hij finishte
als eerste in zijn reeks. Cis werd hiermee
4de op 15 deelnemers.
Edith maakte haar lijnwedstrijd op 1000m
spannend. Ze lag lang op de laatste plaats
in haar reeks. Maar de afstand tussen
plaats 4 en plaats 5 verkleinde langzaam.
Op 100m van de eindmeet leek het erop
dat Edith de 4de roeister niet meer zou
kunnen inhalen. Maar met een fantastische
eindsprint haalde ze de boot in en kwam
met een halve bootlengte verschil over
de meet. Hierdoor werd Edith 7de op 17
deelnemers.
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Bij de JM14 lag Fin in zijn reeks naast
Jonathan (KRCG). Jonathan is op papier
de sterkste roeier van de 14jarigen. Zoals
verwacht won Jonathan de lijnwedstrijd,
maar Fin werd overtuigend 2de met 10
seconden voorsprong op de 3de van
alle 14jarigen. Niet veel later startte
Egon zijn reeks. Egon werd hierin 2de
(17de in totaal). Maar het was nogal
een verwarrende finish. Kobe, die in
de volgende reeks was gestart, roeide
namelijk zo snel dat hij bijna de laatste
roeier van Egon’s reeks had ingehaald.
Kobe was overduidelijk de eerste van zijn
reeks, maar was ook de 4de snelste in zijn
categorie. Titus lag in dezelfde reeks als
Kobe. Titus werd uiteindelijk laatste van
de reeks

ingehaald. Aan de 500m was het beste
eraf voor Emiel. Toch kon hij nog iemand
achter zich houden (Emiel werd 23ste).
Jarre startte ook zeer goed. Hij bleef
zijn techniek verzorgen, de 3de kwam
steeds dichter, maar haalde Jarre toch
niet in. Jarre werd dus 2de van zijn reeks
(eindstand 15de op 28).

Conclusie
Na een zeer afwisselende dag met o.a.
Fin die vast zat in een boei, Titus die
even zwom, Kobe die een reeks inhaalde,
… mochten we tevreden terugkijken op
deze wedstrijddag. Dankzij Fin duurde het
even voordat de uitslag gekend was. Maar
uiteindelijk ging de KRSG naar huis met 2
zilveren medailles.
Raoul werd in het eindklassement 2de bij
De laatste wedstrijd van de dag was de JM12, Fin werd in het eindklassement
de JM16 wedstrijd op 1000m. De start 2de bij de JM14.
was voor Emiel zeer goed en hij lag de
eerste 250m voor. Na 250m werd Emiel Katia Rottiers

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 …
Kom dan roeien bij de blauwwitte
Koninklijke Roeivereniging Sport Gent

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.

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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Eerste wedstrijd van de zoon

V

oor de eerste roeiwedstrijd van
mijn leven, op de Watersportbaan van
Gent, roeide ik naar de startlijn. Bij het
vijfhonderd-meterbord, kreeg ik baan 2.
Ik moest van de starter veel aanpassingen
doen om precies goed te liggen. Quickstart,
GO ! Door mijn nieuwe zonnebril met
brede zijkanten kon ik eigenlijk maar één
andere “GentseRS” tegenstander zien.
Ach, de anderen waren natuurlijk allemaal
al vooruit. Ik haalde mijn roeiriemen zo
mooi en goed mogelijk door het water

maar toen ik ferm moe aan het worden
was, na zo’n 300 meter, gluurde ik toch
eens rond en begon langzaam te beseffen
dat iedereen te zien was ?! Ik lag voor
?! Waar bleef die eindstreep toch ?? Ik
had er genoeg van om daar nog lang op
te wachten en besloot dus nog even extra
kracht te geven en.. ‘t Was gedaan.. Hey ?!
Mijn reeks gewonnen!
Maurits Ruyssen.

Eerste begeleiding van de vader

O

ver E E N dubbeltwee (≠ twee maal
een skiffeur...) Dank om Maurits en Raoul
te mogen begeleiden in hun dubbeltwee.
Heel leuk. Ik ben nieuw voor de twee
jongens, en zij zijn samen nieuw in de
dubbeltwee. Misschien is het daarom
nuttig als ze door hun “oude” coaches
op het hart gedrukt worden dat wanneer
ze samen in een boot stappen, “alles”
verandert. Samen in een boot betekent

niet, twee skiffeurs die blijven skiffen,
maar E E N boot met twee exact gelijk
roeiende jongens. Je prioriteit moet dus
zijn: enorm op elkaar letten. Kracht en
snelheid zijn voor iets “later”. Want als
je niet exact gelijk zit, dan valt de dubbel
twee uiteen.. en gaat niet hard. Zomaar een
gedachte.
Christophe Ruyssen.
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Wel en wee van het jeugdroeien in een
bijzonder jaar

Z

oals elk jaar schrijf ik een tekst over
onze jeugd voor het jaarboek. Deze
keer wordt het een ander soort tekst. In
gewone jaren roeien we wedstrijden, gaan
we ijsschaatsen, bezoeken klimmuren
en zwembaden, maken tochten en doen
er alles aan om elkaar regelmatig te
ontmoeten. Ons privéleven stond dit jaar
meermaals on hold en ons roeileven dus
ook.
In december 2019 liep alles nog van een
leien dakje. De stad Gent gaf ons de kans
om een gratis bijscholing te volgen. We
waren met veel kandidaten en moesten
zelfs kiezen wie wel en wie niet naar de
opleiding kon. Marc Verhoeyen en Ken
Baetslé waren op dat moment actief in de
initiatorcursus en wilden ons trainersveld
verstevigen. Eveline, Zoë en Amber namen
ook deel aan de opleiding en gaan vooral
verder met hun roeicarrière. Evelien zat
opnieuw in de studieboeken voor trainer
B. Allemaal veelbelovend.
Voor het eerst in onze vele jaren
jeugdroeien pakten we de groep anders
aan. Onze jongens 15 jaar bleven deel
uitmaken van de groep 10-15 jaar, in
plaats van 10 tot 14 jaar. Iedereen had
er een goed gevoel bij. In december liep
Katia met de hele groep de Warmathon
op de Blaarmeersen het was een mooie
ervaring, supporters stapten mee. Na het
loopevent zaten we allen samen kip te eten
in Kantien.
De activiteiten volgden elkaar snel op,
want een week of twee later namen we met
onze teams deel aan de Sport Gent estafette

rond de Watersportbaan. En begin januari
stond onze jeugdploeg aan de start bij de
GRS cross. Raoul Van Campe haalde de
eerste gouden medaille van 2020 voor
Sport Gent. De week erna vierden we onze
verdienstelijke roeiers op de Algemene
Vergadering en konden we uitgebreid
kennis maken met de ouders van de nieuwe
roeiers. Waren genomineerd: Raoul,
Noah, Fin, Cis, Edith, Jarre, Kobe, Egon.
Hebben gewonnen: Egon Engelbrecht,
Kobe Brandt, Fin De Smet en Edith Van
Ingelgem.
Door de zachte winter konden we geregeld
roeien. We volgden online onze Van Durme
brothers tijdens hun oceaanovertocht.
We probeerden onze trainingen ook
zwaarder te maken, meer afstand roeien,
en we maakten zelfs een filmpje om onze
clubgenoten aan te moedigen. Het is nu
bijna een jaar dat de beide oceaanroeiers
terug zijn, we hopen hen binnenkort te
kunnen vieren!
Op woensdag kon je Antoon en Katia in
Mariakerke in de sportzaal vinden met
onze groep jeugd en op vrijdag was er
afwisselend looptraining, zwemmen,
pingpong, … Op 7 maart organiseerde
Evelien een eerste roeiteamdag voor al
onze roeiers, en wij waren er maar al te
graag bij! We roeiden een hele dag en ’s
avonds genoten we van de lekkernijen op
de Italiaanse Avond. De sfeer zat er prima
in, maar de Coronavlaag hing al in de lucht
en kwam steeds dichterbij. Via Patrick
kregen we al berichten van de FISA voor
preventie en het duurde niet lang of ook in
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Gent kwamen we in rood alarm. Nog een
paar dagen later kwam het bericht: alles
ging op slot ,ook de loodsen. Het was tijd
om opnieuw te schakelen, en we waren
nog maar half maart.
De voorjaarswedstrijden werden geschrapt
en Katia ging van start met een online
fitness programma. Daarnaast stelden we
voor om regelmatig te lopen en te fietsen.
We zagen elkaar voor het eerst op kleine
schermpjes - elk in zijn kot - aan het
oefenen op de muziektonen en het ritme
van de oefeningen. In het begin was dat heel
leuk, nieuw, anders, we waren blij elkaar
toch te zien en moedigden elkaar aan.
Maar de onaangename berichten bleven
maar volgen. Onze May Regatta werd
geschrapt. Uren werk en voorbereiding
voor niets. Onze roeiers keken er zo naar
uit om te checken waar ze stonden t.o.v.
de andere clubs, maar niet dus … Met de

woorden geduld, discipline, hoop bleven
we aan de slag, contact houden, en vooruit
plannen. Meer dan een maand bleven we
actief op woensdag, vrijdag en zaterdag
met onze indoortrainingen. Stabilisatie,
lenigheid en kracht en contacten op
afstand ….
Half mei schakelden we over op een
speciaal programma. Onze roeiers roeiden
in tijdsblokken per leeftijd en iedereen
in skiff! Het leek een ideale periode om
techniek aan te leren en om veel afstand
te roeien. We bouwden steeds verder op
en zagen enorme sprongen voorwaarts
bij onze jongeren. We merkten al snel
wie de hele lockdown actief meewerkte
en wie zich rustig hield. Sommige roeiers
kwamen met een paar kilootjes meer naar
de training en kregen moeilijk aansluiting.
De anderen waren zo blij weer buiten te
kunnen, weer te mogen roeien, dat niets

Jarre op het zomerspel
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Pontondrukte op zaterdagmorgen
teveel gevraagd was. Het was wel een
leuke periode, op kleine schaal roeien,
iedereen in skiff, … Net op het moment
dat we vreugdevol van start gingen kwam
het droevige nieuws dat onze collega,
waarmee we de roeistage van de KBR
organiseerden, Fernand Peeters, overleden
was. We hadden zo graag nog veel
jeugdstages met Fernand geroeid.
In de rustige periode deden we verder
onderzoek naar jongeren big blades en
nieuwe skiffjes voor de 13-14 jarigen, een
lichtpuntje in deze periode: de bestelling
werd geplaatst. Door het annuleren van
veel wedstrijden was de levering niet zo
evident maar het kwam uiteindelijk in
orde …
In afwachting werden de boten die we

gebruikten na elke training volledig
gereinigd en ontsmet. Het is een pak extra
werk, maar onze bootjes glimmen als
nooit eerder!
Eind mei kregen de roeiers een mailtje
in de bus: We doen het goed met onze
groep dus kunnen we onze grenzen
opnieuw verleggen, de grens blijft de
Watersportbaan, zonder kleedkamers of
cafetaria maar we kunnen iets meer roeien!
Het is bij ons zo, in heel het land en in
heel de wereld zijn alle roeiclubs op zoek
naar veilige trainingsomstandigheden.
We verwelkomen iedereen op maandag,
woensdag en zaterdag.
De maandagtraining is iets nieuw, uit
noodzaak om niet samen met de andere
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ploegen aanwezig te zijn, kozen we een
kalme dag. Tot op vandaag blijven we
op maandag trainen, in een oase van rust,
alle materiaal is ter beschikking en de
Watersportbaan is vrij, het is een luxe voor
de jonge roeiers en de trainers.
Begin juni krijgen we de eerste initiaties
van het seizoen, we organiseren ons om
opnieuw in kleine groepjes onze roeiers
te verwelkomen. En dat lukte prima. Om
onze gevorderde roeiers iets nieuws aan
te bieden starten we met filmen tijdens
de training, elke roeier kan zien wat hij
goed doet en wat beter kan. Mama’s en
papa’s worden ingeschakeld als chauffeur
of om te filmen. Katia, Yves en Antoon
analyseren de beelden na de training.
Ondertussen kwamen opnieuw allerlei
initiatieven naar voor: foldertjes drukken,
initiatielessen organiseren, schoolroeien
uitwerken. Hoe graag we dat ook allemaal
zouden realiseren, scholen bezoeken,
leraars uitnodigen, starterslessen geven,
het is niet evident met trainers die full
time werken … Doch voor iedereen die
welk initiatief dan ook kan uitwerken:
WELKOM, doe het ! Het is altijd goed
voor onze roeisport. Er zijn ook leuke
postjes als gasttrainer in onze groepen.
Ben je twee maal per maand vrij? Kom
dan zeker af en we kijken in welke groep
we je kunnen inpassen voor de trainingen
van onze roeiers of voor het onderhoud
van ons materiaal of de gebouwen!
Begin juli durfden we het aan om onze
doodle te heropenen, de jongeren konden
inschrijven voor de najaarswedstrijden en
iedereen was heel enthousiast! De trainers
ook. Al stelden we al snel vast dat de
meeste roeiers twee maanden vakantie
namen, dus steeds een kleine opkomst op

de trainingen, ideaal voor wie aanwezig
was. We organiseerden trainingen in 2-,
spelletjes, slalomtestjes, kortom we zaten
bijna weer op het gewone systeem van
de trainingen. Ondertussen hadden onze
sportkampen veel succes en kregen we
er tal van nieuwe enthousiaste roeiertjes,
mama’s en papa’s bij.
Half juli stelde Marc voor om een extra
groepje doorstarters, jonge 14-15-16
jarigen te begeleiden in puntboten op
dinsdag. Het was een leuk initiatief en er
was steeds een mooi groepje aanwezig.
Het was een andere training dan anders,
dikwijls in puntboten, techniek aanleren,
en afstand roeien. Het was een succes, tot
Marc op dinsdag terug les gaf en we half
oktober de sessies stop gezet hebben.
Half augustus waren we klaar voor de
eerste wedstrijden en we hadden geluk,
alles kon doorgaan tot het einde van het
seizoen. De verslagen van de wedstrijden
zijn afzonderlijk opgemaakt. Terwijl onze
anciens wedstrijden roeien zijn onze start
to rowers actief in de kom. Onze nieuwe
initiator Johan heeft een enorm geduld en
brengt rust en een mooie techniek bij onze
kleintjes - ook bij de grote roeiers - en is
een welkome versterking van onze groep.
Bij deze nieuwe roeiers verwelkomen we
Isa, Berten, Loïc, Winter, Noor, Casper,
Cezar, Nicolas, Jasper, Otto, Casimir,
Titus, Louis, Axel, Vic, Jules, Roel en
Luna. Onze gevorderde roeiers helpen
maar al te graag mee bij de nieuwkomers
en Egon ontpopt zich tot een echte coach!
Later volgt Anna zijn voorbeeld.
Bij onze roeiertjes zitten veel dankbare en
handige ouders, we kunnen steeds op hen
beroep doen om spaghettisaus te maken,
om controles te doen op onze wedstrijden,
chauffeur te zijn, een handje toe te steken
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Berten reinigt na de training de boot
aan de botenwagen, bedankt daarvoor!
Onze club bestaat uit roeiers en hun
ouders, jonge helpers zijn welkom! Heb je
af en toe tijd vrij? Laat het weten!
Eind augustus vernemen we dat door het
schrappen van veel wedstrijden de Beker
van België en All roundklassementen
niet doorgaan in 2020. Jammer voor onze
roeiers en hun inzet maar wie weet volgt er
nog een alternatieve erkenning!
We swingen september en half oktober
door met allerlei leuke wedstrijden, met
social distancing, met mondmaskers en
afgebakende zones maar we zijn toch aan
het roeien! Onze start to rowers groep
groeit steeds verder in kwaliteit en in
aantal. Fier als een gieter roeien ze hun
eerste 4 km, een eerste keer in dubbeltwee,

een eerste keer in 4, een eerste keer op
de Leie en zelfs een eerste keer met een
wedstrijdroeier in de boot.
Voor de winterperiode maakten we
leuke plannen: een Halloweenroeitocht,
een run in de Gentbrugse Meersen,
zwemtrainingen en fitness in de sportzaal.
Tot eind oktober alles terug dicht ging,
de semi lockdown liet ons opnieuw
overschakelen naar online trainingen voor
de groep +12 jaar. De groep tot 12 jaar zien
we aan het werk op woensdag en zaterdag
op de Watersportbaan. We doen verder en
kijken al weer uit naar betere tijden, als we
weer allemaal samen kunnen roeien en op
vrijdag een kippetje eten in Kantien.
Onze juniores Jarre, Emiel, Kobe, Anna
en Noor stapten over naar de junioren
+15 jaar, een uitwuiffeestje organiseren
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we in betere tijden! Met de andere roeiers
stappen we binnenkort het nieuw roeijaar
in!
Ons team was dit jaar samengesteld uit:
Roeiers: Jarre Coppitters, Emiel De
Baerdemaeker, Loïc Raemdonck, Winter
Wymeersch, Kobe Brandt, Berten
Samuels, Casper Van Belle, Charles
Seghers, Cezar Eelbode, Fin De Smet,
Egon Engelbrecht, Nicolas Boeren, Jasper
Morlion, Bastiaan Oosterlinck, Titus
Vandenbroucke, Andreas Smet, Noah De
Bonnaire, Otto Bodé, Cis Engelbrecht,
Isa-Camil Demirkaya, Raoul Van Campe,
Korneel Scheerlinck, Jules Vlaeminck,

Maurits Ruyssen, Roel Scheirs, Casimir
Muylle, Jules De Baerdemaeker, Elias
Willemot, Louis Seghers, Titus Bodé,
Axel Vanwynsberghe, Vic Beernaert, Noor
Alleweireldt, Anna Dejaegher , Edith Van
Ingelgem, Lise Vanballenberghe, Luna
Mollé en Ann-Sofie Mortier.
Trainers: Katia Rottiers, Antoon Smet,
Yves De Jonge, Nicole Vermeulen, Johan
De Weirdt, Christophe Ruyssen, Marc
Verhoeyen, Gwenda Stevens, Patrick
Rombaut en Anton Renting.
Nicole Vermeulen

“Zelfinterview” na de Atlantic Challenge
2019-2020

E

en klein rekensommetje: in 4 jaar
trainen op de Watersportbaan hebben we
evenveel kilometers afgelegd als in 39
dagen op de Atlantische Oceaan.
Pas na 5.000 kilometer of 1,5 miljoen
riemslagen is het doel bereikt in de
roeiwedstrijd Atlantic Challenge. De
Gentenaars Bernard (27) en Damien
(29) Van Durme, oud roeiers van KRSG,
vertrokken op 12 december 2019 met 34
andere roeiboten vanaf La Gomera, bij de
Canarische Eilanden, en zetten eind januari
2020 voet aan wal op het Caribische eiland
Antigua. Met hun tijd - 39 dagen, 21 uur
en 2 minuten - werden ze tweede in de
categorie duo’s.
Zoals alle deelnemers roeiden de Van
Durme Brothers voor een goed doel. Ze
kozen voor Handicap International, een

organisatie die zich inzet voor mensen met
een handicap.
Waarom kozen
International?

we

voor

Handicap

Bernard: “Zoals in bijna alle andere
teams werd geld ingezameld en aandacht
gecreëerd voor een charity, een goed doel.
We hadden volledig zelf de keuze om
die te kiezen. We kozen voor Handicap
International (HI).
HI is een onafhankelijke en onpartijdige
hulporganisatie die werkt in situaties
van armoede en uitsluiting, conflicten en
rampen. Handicap International werkt
samen met mensen met een beperking
en
kwetsbare
bevolkingsgroepen,
onderneemt actie en zet zich in om in
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hun essentiële behoeften te voorzien,
hun levensomstandigheden te verbeteren
en respect voor hun waardigheid en
basisrechten te bevorderen.
Het was voor ons een logische keuze
aangezien Damien productontwikkelaar
is en ikzelf actief ben in de orthopedische
sector. Perfecte combinatie dus tussen
mens en technologie. Het is natuurlijk
mooi meegenomen als je zo een avontuur
kan linken aan een organisatie die
mensenlevens redt. Naast sponsors hebben
we een donatieplatform gecreëerd met als
doel €10.000 in te zamelen voor HI. We
slaagden erin om €13.000 bijeen te rapen.
Mission accomplished!”

Hoelang trainden we hiervoor?
Damien: “Naast de fysieke voorbereidingen
zoals krachttraining en uithouding, is het
mentale aspect minstens even belangrijk.
We werkten samen met onze sportarts
Ruben de Gendt die een trainingsschema
maakte voor de fysieke voorbereidingen.
Voor het mentale aspect werkten we
samen met onze sportpsychologe Caroline
Jannes. Niettegenstaande we tijdens de
voorbereidingen veel trainden, kan je
eigenlijk nooit 100% voorbereid zijn op
de open oceaan die danig uitdagend is. Je
wordt helemaal blootgesteld aan de ruwe
omgevingsfactoren. Met onze achtergrond
in het roeien hebben we jarenlang op een
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degelijk niveau geroeid, dus ons fysiek
vermogen was reeds aanwezig. Toch
probeerden we te pieken in gewicht en
spiermassa, omdat we allebei gingen
vermageren. Er is ongeveer anderhalf jaar
training nodig voor iemand die van nul
zou beginnen. Aan de start wogen we 116
en 106 kilogram. Aan de finish, dus na 39
dagen, verloren we respectievelijk 25 en
18 kilogram.”
Hoe zijn we omgegaan met de
eenzaamheid en isolatie (tips in tijden
van Corona..)?
Bernard: “Onze psychologe gaf ons veel
handige tips, maar die waren meer gericht
op communicatie, om op conflicten te
anticiperen en ze te vermijden. Omgaan
met eenzaamheid en isolatie is volgens
mij puur mentaal. Wat ons betreft, hadden
we afgesproken om altijd positief te zijn
en duidelijk te communiceren. Genieten
van elk moment, ook al zag je het echt
niet meer zitten. Just enjoy every moment.
Het is je mindset waar je naar moet
switchen, anders begin je er best niet
aan. Leren relativeren helpt ook goed.
Tegen de eenzaamheid en de afzondering
tijdens het coronatijdperk zou ik mensen
aanraden om hun levenswijze daaraan aan
te passen met een positieve ingesteldheid.
Beseffen dat we het goed hebben in onze
luxemaatschappij. Aan onze grootouders
werd vroeger gevraagd om ten oorlog te
trekken, terwijl vandaag aan ons gevraagd
wordt om thuis te blijven. No big deal,
als je het mij vraagt. We kunnen deze tijd
gebruiken om te investeren in onszelf,
reflectie, enz.… Mensen kunnen lezen,
schrijven, knutselen, koken, muziek
beluisteren of spelen, tuinieren, … Er

zullen altijd mensen zijn die klagen, het is
de taak van de andere mensen om daar niet
in mee te lopen.”
Wekenlang samen op een beperkte ruimte
…gaf dat spanning? Hoe daarmee
omgaan (tips in tijden van Corona..)?
Bernard: “We gaven elkaar de ruimte.
Natuurlijk wisten we reeds van voor we
vertrokken dat we voor een 6-tal weken op
een kleine oppervlakte gingen leven. En
dit op de gigantische oceaan. We moesten
beiden veel water bij de wijn doen. Wat
het belangrijkste is, en dus een focuspunt,
is dat het team prioritair is aan alles.
Dat is regel nummer 1. Dus niets mocht
persoonlijk worden opgenomen. Goed
communiceren was uiterst belangrijk. Ook
kunnen relativeren was van groot belang.”
Wat was het moeilijkste moment?
Damien: “We hebben verschillende
moeilijke momenten gekend, maar het
zwaarste moment was toen een storm
met zware noordwestenwind ons buiten
koers dreef. We waren verplicht het
parachuteanker uit te halen om dan 24
uur lang langs alle kanten te worden
dooreengeschud. Onmogelijk om iets
te eten, allebei in een snikhete cabine,
gedehydrateerd, meerdere keren moeten
overgeven, brieven lezen van familie en
vrienden, … Dan denk je toch even na
waarom je dit doet. Mentaal zeer zwaar.”
Wat deed dat met een mens om wekenlang
geen land te zien, geïsoleerd te zijn?
Bernard: “Het is een dubbel gevoel.
Enerzijds is het zeer bizar om van de ene
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naar de andere omgeving te switchen. Je
gaat van land naar open oceaan. Je ziet dan
ook werkelijk bijna 40 dagen lang niets
anders dan water. Natuurlijk is er meer
dan dat: zonsopgangen en -ondergangen,
sterrenhemels zoals ik er nog nooit
had gezien, vallende sterren, dolfijnen,
zwaardvissen, vliegende vissen, vogels…
het was prachtig! Mentaal pas je jezelf
relatief snel aan. In de eerste week voel
je jezelf toch hard veranderen: zeeziek,
hallucinaties en ook gekke dromen want
je hersenen moeten zich aanpassen aan
het feit dat je plots veel minder auditieve,
visuele, geur en sensitieve prikkels moet
verwerken. Terug aan land gaan is heel
bizar: zeemansbenen, vers eten, verse
lakens, verse kleren, menselijk contact.
In het begin zeer energie rovend om met
mensen te praten, interviews, media,
lezingen, …”

The body achieves what the mind believes.
Je geest dirigeert heel je lichaam zolang
je dat wil. Zolang je erin gelooft, kan je
lichaam enorme prestaties leveren. En
dan lijkt het dat je oorspronkelijke grens
eigenlijk niks betekent. Iedereen heeft de
kracht om iets groots te doen, wat het ook
maar kan zijn. Ik weet nu dat ik alles wat
ik wil doen ook kan bereiken.”
Hoe zijn we veranderd?

Bernard: “Het is ongetwijfeld de
zwaarste roeiwedstrijd ter wereld en een
‘lifechanging experience’. Ik spreek voor
ons beiden wanneer ik zeg dat we het
meest veranderd zijn als het neerkomt
op leren relativeren. Het is precies
alsof alles een andere waarde gekregen
heeft. Zich heel klein voelen als mens
t.o.v. de natuur. Het project omvat veel
aspecten: ondernemerschap, motivatie,
Wat gaat ons voor altijd bijblijven?
probleemoplossend
denken,
risico’s
Bernard: “Er zullen ons ongetwijfeld veel nemen, omgaan met stress en extreme
zaken bijblijven, want we zijn volledig vermoeidheid, iemand kunnen oppeppen,
uit ons comfortzone gehaald om zoiets uithouding, mentale weerbaarheid, enz…”
te kunnen realiseren. Er is geen normale
of gemakkelijke weg om Antigua te Plannen voor de toekomst?
bereiken. Je moet sowieso door weer
en wind en alles uit de kan halen om de Damien: “We zijn allebei avontuurlijk
finish te halen. Wat mij persoonlijk het aangelegd en we zijn er van overtuigd
meest zal bijblijven is hoe hard ik onszelf dat uitdagingen hebben een mens doet
onderschat heb. Wanneer het moeilijk is leven. Dus uiteraard hebben we de smaak
en je wil stoppen, heb je eigenlijk altijd te pakken, maar vooraleer men zich
meer in petto dan je denkt. Nie neute nie engageert voor zo een project moet je men
alles op een realistische manier kunnen
pleuje. Blijven beuze geven!
bekijken. Op korte termijn is recuperatie
de eerste noodzaak. Daarna zien we wel,
rekening houdend met de nodige fondsen,
media-aandacht, enz…”
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Van de trials naar het E.K. 2020
Gavirate
Op 9 augustus gingen de trials van de
seniors voor de eerste maal door in Gent.
Ruben Claeys heeft zich daarop geplaatst
voor het Europees Kampioenschap in
Poznan (Polen). Dit in dubbeltwee samen
met Pierre De Loof van K.R. Brugge.

Wegens het Covid-virus zijn de atleten
en trainers afgereisd met de wagen, dit
om zoveel als mogelijk besmettingen te
voorkomen. Daar verbleven we in een
hotel in Varese en gingen we trainen in een
roeiclub in Gavirate. In de roeiclub werden
we hartelijk verwelkomd door Giovanni
Calabrese (bronzen medaillewinnaar van
Sidney 2000 in dubbel scull). De bedoeling
om op stage te gaan is de verandering
van omgeving en het afleggen van veel
kilometers op het water en met de fiets.

Voorafgaand aan dit EK is de volledige
nationale ploeg senior A afgereisd naar
Gavirate (Italië, nabij Varese), samen met
Tim Brys en Niels van Zandweghe plus
hun coach Frans Claes voor een 14-daagse Het meer van Varese ligt in een L-vorm en
stage als voorbereiding op dit EK.
is, wanneer je het rondom roeit, ongeveer
18 km lang. Het is voorzien van twee
We zijn op 3 september vertrokken. wedstrijdbanen, een in Varese en een in
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Gavirate. Deze banen zijn respectievelijk
aangelegd door de stad Varese en de
Britse nationale ploeg (Varese) en de
Australische nationale ploeg (Gavirate).
De Australiërs hebben er zelfs een
volledig trainingscentrum met hotel voor
hun atleten. Daar kunnen zowel roeiers als
kajakkers, triatleten, wielrenners en andere
sporters (ook mindervaliden) gebruik
maken van de uitzonderlijk mooie en
efficiënte accommodatie, zoals powerzaal
, kinezalen, relaxbaden (warm en koud) en
dergelijke.

Poznan
Daarna zijn we op 5 oktober vertrokken
richting Poznan (Polen) voor het E.K.
van de seniors. We zullen daar een week
verblijven. De eerste drie dagen waren
trainingsdagen, de competitie ving aan op
9 oktober tot en met 12 oktober.
In ons nummer, M2X, was er een deelname
van 17 ploegen. In de heats hadden we
het al niet getroffen met de tegenstand:
daar lagen ROU en SUI in, dit waren
finalisten van het W.K. Uitslag: ROU –
SUI – BEL – ESP en HUN. Daar we niet
bij de eerste twee waren moesten we naar
de herkansing. Uitslag herkansing: GER –
BEL – BLR – HUN – EST en FIN. Na de
herkansingen gingen de eerste drie over
naar de halve finale.

Als trainer kun je de roeitrainingen niet
volgen met de fiets zoals bij ons, maar
ben je aangewezen op een motorboot of
een catamaran. Wat dan weer het voordeel
heeft dat je dichter op de roeier zit en de
fouten beter kan detecteren. De trainingen
bestaan vooral uit lange duurtrainingen van
20 à 24 km en lange fietstochten van 2 à 3 Uitslag halve finale: NED – ROU – IRL
uur. Hier worden ook de powertrainingen – BEL – SRB en BLR. In de halve finale
en het lopen niet vergeten.
gaan de eerste drie over naar de A finale, de
drie volgende naar de B-finale. De eerste
Na 16 dagen stage met schitterend weer is drie van onze halve finale waren finalisten
iedereen wel tevreden om zijn vertrouwde van het W.K. 2019.
plek in ons eigen landje terug te zien, en
hier verder te kunnen trainen. We hopen Na deze drie schitterende wedstrijden,
nu dat deze trainingen hun vruchten hebben we ons dan nog eens opgeladen
afgeworpen hebben en we een positief voor de B-finale, waar we tweede zijn
verslag kunnen maken na het EK. We zijn geworden. Uitslag B-finale: GER – BEL –
SRB – ITA – BLR – ESP.
er zeker op voorbereid.
We mogen terugblikken op een mooi en
geslaagd tornooi. We zijn geëindigd als
Na de stage in Gavirate zijn we nog 14 eerste van de niet-geplaatsten voor de O.S.
dagen naar Hazewinkel geweest om Hopelijk mogen we volgend jaar opnieuw
daar de laatste hand te leggen aan het een positief verslag opstellen.
trainingsprogramma.
Rudy De Coninck
Hazewinkel
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Recreatief roeien tijdens Covidjaar

O

ndanks de vele beperkingen in
voor- en najaar roeiden de recreanten op
regelmatige basis, vooral in het weekend.
Ook konden wij heel wat aspiranten
verwelkomen die tijdens deze pandemie
hun eerste roeislagen bij KRSG waagden.
Enkelen werden al definitief roeiend lid.
Wij hopen dat er nog velen zullen volgen.
Toertochten zaten er helaas niet in en
het ziet er niet naar uit dat daar snel
verandering in zal komen. Wij blijven
echter positief en zijn er van overtuigd dat
tenminste onze tocht van Deinze naar Gent
op 2 oktober 2021 zal kunnen doorgaan.

Net voor het uitbreken van Covid 19
hadden wij onze “kerkboot” aangeschaft
met het oog op verschillende uitstapjes
in binnen- en buitenland + een goede
initiatieboot voor alle beginnelingen. Ook
teambuilding voor scholen en bedrijven
behoort tot de mogelijkheden.
Uiteindelijk ging de “Team spirit” slechts
één keer te water toen het virus op zijn
laagste peil stond, namelijk op zaterdag 18
juli. Het was een korte maar leuke tocht
naar het Gentse stadscentrum met onze
voorzitter aan het roer.
Frank Byl
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Organisaties KRSG in
2020

H

et jaar
ging veelbelovend van
start. Op 4 januari organiseerden we de
nieuwjaarsbijeenkomst voor de recreanten,
op 19 januari was er traditiegetrouw de
Algemene Statutaire Ledenvergadering,
gevolgd door de nieuwjaarsreceptie. De
Italiaanse avond begin maart was een
groot succes: 133 aanwezigen smulden
van de zelfbereide spaghetti, pizza en
lasagne. Koks van dienst waren Evelien,
Isabel, Ann en Chantal. De spaghettisaus
werd bereid door ouders van jeugdroeiers.
Amper een week later ging het land voor de
eerste keer in lock down ten gevolge van
de Covid19-pandemie. Noodgedwongen
moesten alle geplande organisaties tot de
herfst uitgesteld en/of afgelast worden.

Uiteraard volledig corona proof!
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 bereide
garnaal- en kaaskroketten laten doorgaan.
Ook
voor
de
marsepeinen
chocoladeverkoop zorgden Chantal en
Evelien voor een corona proof versie.
Enkel elektronische bestelling en betaling,
afhaling via Kantien. We konden snel
spreken van een recordverkoop!

Laat ons hoopvol vooruit kijken naar
2021. De nieuwe organisatiekalender vind
je verder in dit jaarboek.
Hou het veilig, zorg voor jezelf en alle
Meer dan zeven maanden later konden anderen.
we na het kampioenschap lange boten de
deelnemende roeiers en trainers vergasten Philip Fernagut - coördinator Organisaties
op balletjes in tomatensaus met frietjes. KRSG

Nieuwjaarsreceptie 2020
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aan een maximale efficiëntie. Kortere
riemen hebben de voorkeur voor “sprint”
wedstrijden, waar het doel is om zo snel
mogelijk door het water te gaan om aan
hogere tempi te roeien. Opmerking hier
inds het ontstaan van de roeisport, is dat O.S. en W.K roeiwedstrijden eerder
tijdens de 19de eeuw, zijn de riemen onder “sprint” vallen ( duur ca. 6 minuten)
korter geworden.
wegens de hoge slagfrequentie tijdens de
wedstrijd (36-42 slagen/minuut).

Korte riemen, hogere
snelheid

S

Alle riemen en sculls worden heden
ten dage geproduceerd uit composiet
materiaal. Dit heeft er voor gezorgd dat
deze, de laatste 20 jaar, verstelbaar zijn in
lengte. Aanpassen van de riemlengte, met
enkele centimeter, geeft een voordeel ten
opzichte van je tegenstander. Om sneller te
varen verkort je je riemen, is een simpele
regel die wel gekend is bij vele coaches.
Bij de École Polytechnique (Frankrijk)
zijn ze met deze bevinding aan de slag
gegaan. De onderzoekers ontwikkelden
een wiskundig model dat als gids voor
het optimaliseren van de riemlengte kan
dienen. Researchers gebruikten een 4- als
model (geldt voor alle bootstypes). Ze
stelden een mathematische vergelijking
op, waarin bootsnelheid in verhouding
staat met de energie per haal van een roeier.
De energietransfer van de spieren naar
bootsnelheid hangt af van verschillende
parameters, inclusief de riemlengte
gemeten vanaf dol tot bladdrukpunt.
Hun bevindingen zijn dat langere riemen
efficiënter zijn qua energie transfer roeier/
boot en ideaal voor lange afstand. Hier is
de betrachting zo lang mogelijk te roeien

Om hun berekeningen te controleren
hebben ze een experiment opgezet met
“rowbots” (1/10 t.o.v. de mens) in een
zwembad. In het model (4-) roeiden de
“rowbots” aan een constante kracht. De
riemlengte werd tijdens het experiment met
een derde verminderd (in werkelijkheid
zou dit bij een puntriem een verkorting
van 80 tot 100 cm zijn) en noteerden een
toename van de bootsnelheid van 20 %.
Dit volgt de trend met hun berekening
volgens het theoretisch model. Hoe korter
de riemen, hoe hogere slagfrequenties
kunnen worden behaald. Doch de mens is
hier de beperkende factor.
Deze inzichten kunnen leiden naar een
meer verfijnde afstelling van de riemen en
sculls. De elite roeiers zullen hiermee zeker
hun voordeel halen. Bij amateurroeiers
(nationaal niveau) zal dit weinig impact
hebben op de bootsnelheid. Zij zijn meer
gebaat met het perfectioneren van hun
roeitechniek.
Deze bijdrage is een synthese gebaseerd
op het artikel ‘Physics of rowing oars’ van
researchers Romain Labbé, Jean-Philippe
Boucher, Christophe Clanet en Michael
Benzaquen.
Tony Hinderyckx

KRSG jaarboek 2020					

69/80

118 jaar geleden: een vredespact tussen Club en
Sport Gent
Uit het archief van Sport Gent (deel 22)

I

1896 publiceerde naar aanleiding van haar
vijfentwintig jaar bestaan. In 1898 was er
grote beroering in Sport Gent toen twee
roeiers naar Club Gent overliepen. Het
jaarverslag van januari 1899 vermeldt
hierover sarcastisch: “Nous ne leur ferons
pas l’injure de prétendre qu’une société
Ons archief bevat o.m. drie grote dozen met rivale encouragerait leur trahison.“
documenten van Club Gent, een doos met
documenten van de “match Club-Sport” In de zomer van 1901 is er dan toch, op
en een doos met de curieuze vermelding initiatief van Sport Gent, toenadering
“relaties met Club Gent”. In die laatste gezocht en werd er onderhandeld om tot
doos zit de omvangrijke briefwisseling duidelijke afspraken te komen. Blijkbaar
nopens de talrijke wrijvingen en incidenten was dat niet zo eenvoudig, want het heeft
tussen beide roeiverenigingen in de loop nog zeven maand geduurd voor er een
der jaren. De oudste documenten getuigen akkoord was.
echter van vredelievende voornemens. Het
betreft briefwisseling uit 1901 die leidde Aan de zijde van Sport Gent werd
tot het “engagement d’honneur” van 1 de overeenkomst ondertekend door
maart 1902. We drukken het over een volle ondervoorzitter Louis Verdonck. Louis
Verdonck heeft in twee periodes (1900pagina af.
1904 en 1909-1920) het voorzitterschap
De overeenkomst houdt in dat een roeier waargenomen bij gebrek aan titularis.
aangesloten bij een van de verenigingen Blijkbaar was hij te bescheiden om de
niet in hetzelfde jaar voor de andere titel formeel te dragen, want hij is het
vereniging kan opkomen. Deze regel is nu gedurende zestien jaar in feite geweest
vervat in de roeicodex van de Belgische en dat op zeer voorbeeldige wijze. Vooral
Roeibond, maar toen was dat op nationaal dank zij hem heeft onze vereniging in de
niveau niet geregeld. Het betrof dus een Eerste Wereldoorlog stand kunnen houden
tegen het dringend verzoek van de bezetter
initiatief op Gents niveau.
om samen te werken. Namens Club
De relaties tussen beide verenigingen Gent werd de overeenkomst getekend
waren van bij de stichting van Sport Gent door Maurice Lippens, voorzitter van
in 1883 eerder vijandig, zoals duidelijk 1900 tot 1927. Die was niet de eerste de
blijkt uit de brochure die Club Gent in beste: gouverneur van Oost-Vlaanderen
n 2021 vieren onze rood-witte overburen
de honderdvijftigste verjaardag van de
Koninklijke Roeivereniging Club Gent.
Ter voorbereiding van een tentoonstelling
en een publicatie werd ook op het archief
van Sport Gent beroep gedaan.

KRSG jaarboek 2020					

70/80

KRSG jaarboek 2020					

71/80

(1919-1921), gouverneur-generaal van
Congo (1921-1923), senator (1925-1939),
minister (1927-1934) en Senaatsvoorzitter
(1934-1936). Hij was de grootvader
van de gelijknamige bankier en van de
flamboyante burgemeester van KnokkeHeist Leopold Lippens.

te bereiken om in 1906 een gezamenlijke
ploeg te vormen, die wél de overwinning
behaalde. Dit herhalen in 1907 bleek lange
tijd onmogelijk omdat de wederzijdse
eisen zo tegenstrijdig waren. Club dreigde
zelfs in combinatie met een Brusselse club
aan te treden. Pas na bemiddeling door
burgemeester Emile Braun, op initiatief
van niemand minder dan koning Leopold
II, werd ultiem een akkoord bereikt. Zo
werd in 1907 de tweede overwinning, nu
onder de kleuren van Sport Gent, behaald.

De overeenkomst heeft niet alles opgelost.
Samenleven werd beoogd, samenwerken
was een ander paar mouwen. Nadat Club
en Sport elk afzonderlijk deelgenomen
hadden aan de Grand Challenge in
Henley (beide telkens verliezend finalist), Mark Rummens.
slaagden ze er wel in een overeenkomst

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
59e jaargang - 2020/4 aug-sep-okt

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 pair 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.
Dank bij voorbaat
Het bestuur.
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De Wolf Telecom g.c.v.
Hoogmeers, 68
9031 Drongen

e-mail: yvandewolf@skynet.be
Tel.: 0475/26 68 19

Diensten voor uw kantoor
Neem gerust contact op met één van beide verdelers
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Hugo Koch
architecten bv

Staalbouw voor particulieren en industrie

Nederbrugstraat 2
9050 Gentbrugge
hugo@hugokoch.com
michael@hugokoch.com

09/231.61.21
www.hugokoch.com
instagram: @hugokocharchitecten
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PROPAANGAS - HUISHOUDELIJK GAS - INDUSTRIEEL GAS - AARDGAS - AUTOGAS
TANKS - FLESSEN - KACHELS - GASVERWARMING - INSTALLATIES
LAADPALEN VOOR ELEKTRISCHE WAGENS
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Belgische wedstrijdkalender 2021
10 januari

Loopcross GRS

Gent

6 februari
14 februari

28e Ergometerwedstrijd GRS
96e Winter Regatta RSNB

Gent
Brussel

27 - 28 feb.
14 maart
21 maart

27e Brugge Boat race KRB
48e Tête de Rivière Les 3Y
12e Handicap de la Vallée Mosane RCNSM

Brugge
Seneffe
Wépion

10-11 april
18 april
24 - 25 april

43e Voorjaarsregatta GRS
24e Havenregatta UNB
Belgisch Kampioenschap korte boten KBRAntw.

Gent
Brussel
Hazewinkel

1 mei
2 mei
8 - 9 mei
16 mei
22 mei
23 mei

24e Jeugdduatlon KRCG
31e Handicap de la Meuse RSNM
101e May Regatta KRSG
52e Regatta RCNT
31e Jeugdtriatlon GRS
24e Boucle de Liège UNL

Gent
Luik
Gent
Maubray
Gent
Luik

5 juni
26 juni
27 juni

Jeugdtriatlon BTR
13e Handicap de Visé RCNV
32e Jeugdtriatlon TRT

Dudzele
Visé
Hazewinkel

29 augustus

1.000 mêtres de Liège RCAE

Luik

4 september
5 september
11-12 sept.
18 september
25 - 26 sep.

39e Jeugdtriatlon KRSG
9e Trofee van Vlaanderen KRSG
125e Regatta KRCG
33e Jeugdtriatlon KRSNO
Belgisch Kampioenschap lange boten KBR

Gent
Gent
Gent
Oostende
Hazewinkel

3 oktober
9 oktober
16 oktober

24e Jeugdduatlon KRB
Jeugdroeihappening VRL-KRSG
63e Marathon de la Meuse RSNM

Bugge
Gent
Luik

20 november

21e Open Belgian Indoor Championship
ARV

Antwerpen

26 december

25e Estafette der Watersporters KRSG

Gent
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Belgische Toertochtkalender 2021
3 april

Descente de la Haute Meuse

22-23 mei

Jubileumroeitocht 150 jaar OostendeGent

26 juni

Doortocht van Gent

24-31 juli

Randonnée des Citadelles SedanNamur

21 augustus

Golden River toertocht

22 augustus

Descente de la Meuse Felicien Rops

2 oktober

Blauwwitte toertocht

RCNSM
KRSNO/KRCG
GRS
RCNSM
VVR
RCNSM
KRSG

Roei-initiatie

N

ieuwe roeiers kunnen elke woensdag
of vrijdag om 17.15 u. of op zaterdag- en
zondagmorgen om 9.30 u met de initiatie
starten door een mail te sturen naar info@
krsg.be, waarop spoedig antwoord volgt.
Vergeet niet je leeftijd te vermelden en of
je competitief of recreatief roeien wenst.
Voor scholen en andere groepen kunnen
speciale afspraken gemaakt worden.

17u15, vrijdag 17u15 of zaterdag 9u30.
Nog voor jongeren is deelnemen aan een
van onze jeugdroeikampen tijdens de
zomervakantie een leuke manier om met
het roeien kennis te maken.

Aspirant recrecreatieroeiers kunnen van
maart tot oktober starten op zaterdag- of
zondagochtend vanaf 10 u na afspraak via
Jongeren
(tot
en
met
14 mail met frank.byl@telenet.be of rudi.
jaar)
kunnen
altijd
terecht
bij boudry@telenet.be
onze
jeugdsportverantwoordelijke
Nicole Vermeulen (aanmelding per mail Voor de meest recente informatie kan je
naar n.vermeulen@skynet.be). Het ganse steeds terecht op de KRSG website op
jaar door is start mogelijk op woensdag http://www.krsg.be.
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Internationale wedstrijdkalender 2021
23-27 februari

World Indoor Championships

5-7 april

European Olympic Qualification
Regatta

Varese (Italië)

9-11 april

European Rowing Championships

Varese (Italië)

30 apr – 2 mei

World Cup I

7-9 mei

Final Paralympic Qualification Regatta

16-18 mei

Final Olympic Qualification Regatta

Luzern (Zwitserland)

21-23 mei

World Cup II

Luzern (Zwitserland)

22-23 mei

European Rowing U19
Championships

4-6 juni

World Cup III

Sabaudia (Italië)

7-11 juli

World Rowing U23 Championships

Racice (Tsjechië)

23-31 juli

Olympic Games

4-6 augustus

Coupe de la Jeunesse

11-15 aug.

World Rowing U19 Championships

19-22 aug.

World University Summer Games

27-29 aug.

Paralympic Games

1-5 september

World Rowing Masters Regatta

Linz (Oostenrijk)

4-5 september

World Rowing Masters Regatta

Kruszwica (Polen)

virtueel

Zagreb (Kroatië)
Gavirate (Italië)

München (Duitsland)

Tokio (Japan)
Linz (Oostenrijk)
Plovdiv (Bulgarije)
Chengdu (China)
Tokio (Japan)

24-25 september World Rowing Beach Sprint Finals

Oeiras (Portugal)

1-3 oktober

World Rowing Coastal Championships

Oeiras (Portugal)

17-24 oktober

World Rowing Championships

Shanghai (China)
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Activiteitenkalender 2021
Zondag 31 januari

Algemene Vergadering + zo mogelijk
ledenreceptie

Nog te bepalen

Startbijeenkomst van de recreatieroeiers

Zaterdag 20 maart

Italiaanse avond

Zondag 25 april

Stoverij met frieten na BK korte boten

Zaterdag 8 mei
Zondag 9 mei

101e May Regatta
101e May Regatta

Zondag 22 augustus

Oud-roeiersreünie - botendoop reuzebarbecue

Zaterdag 4 september
Zondag 5 september

39e Jeugdtriatlon Roland Werbrouck
9e Trofee van Vlaanderen Victor Uytterhaegen

Zaterdag 26 september

Eetfestijn na BK lange boten

Zaterdag 2 oktober

18e Blauwwitte toertocht met ’s avonds
eetfestijn

Zaterdag 9 oktober

Jeugdroeihappening VRL

Zaterdag 23 oktober
Zondag 24 oktober

29e mosselkermis
29e mosselkermis

Zaterdag 13 november

124e banket en kampioenenhulde

Zondag 27 december

25e Estafetteloop voor watersporters

Maart/April

Paaseierenverkoop

Oktober/November

Marsepein- en chocoladeverkoop

Als u meer informatie wenst of u wil meewerken aan één of meerdere van
deze organisaties, neem dan contact op met Robert Van maldeghem (0486
44 14 28) of mail naar info@krsg.be
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OPKUISEN VAN UW ZOLDER?
ALLERHANDE KLUSJES?
UW VERHUIS DOEN?

MEUBELS MONTEREN?
SCHILDERWERKEN?
IB KLUSJESDIENST IS DE OPLOSSING
0476 26 06 06 of info@ibgroup.be

We will survive

IB NVC BV │OOSTMEERSDREEF 5, 9800 DEINZE
www.ibevent.be │ BE 0846 357 959 │info@ibevent.be
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