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KRSG behaalt opnieuw vijf
nationale titels in de lange boten
Op 29 en 30 september had in Hazewinkel het
Belgisch Kampioenschap lange boten plaats.
Helaas waren UNB en TRT (deze laatste was
de titelverdediger in M4-) niet tijdig
ingeschreven, wat voor een BK fataal is. De
codex laat voor een BK geen laattijdige
inschrijvingen toe. Er waren trouwens weinig
inschrijvingen,
en
bovendien
veel
terugtrekkingen. Gelukkig geen row overs,
maar wel meerdere wedstrijden met slechts
twee ploegen aan de start. Wat niet wil
zeggen dat het geen mooie en spannende
wedstrijden waren, zoals LM4-, W4X en vooral
de M4+, zoals meteen hierna zal blijken.
Op zaterdag werd KRSG drie maal kampioen,
telkens in de zelfde disciplines van vorig jaar:
M4+, JM8+ en W4-. In de M4+ gebeurde iets
ongelooflijk: Thibaut, Mika, Jakob, Ruben en
stuurman Wout haalden exact de zelfde tijd
dan GRS, zijnde 6.57.41. Ook de fotofinish, die
1/1000e seconde kan waarnemen, gaf geen
uitsluitsel, dus dead heat en beide Gentse
ploegen kampioen! Amber, Zoë, Eveline en
Katia verlengden de titel in W4- en in de
daaropvolgende wedstrijd van JM8+ deden
Florian, Henri, Hannes, Maxim P, Savin,
Nicolaas, Arne, Maxim C en stuurman Wout
dat eveneens. Altijd hoopvol voor de
toekomst dat een junioracht de beste van het
land blijkt te zijn. Nog bij de juniores was er in
JM4- zilver voor Florian, Henri, Nicolaas en

Arne, na de favorieten van KRB. Ook zilver
voor Stijn, Ruben, Cyriel en Mika in M4- en bij
Florian, Arne, Zeno, Bert, Maxim P, Savin,
Hannes, Nicolaas en stuurvrouw Hannah in
LM8+.
Op zondag had KRSG twee titels te
verdedigen. De W8+ werd gemakkelijk
verlengd dankzij Amber, Zoë, Axelle, Yanna,
Anne-Marie, Hannah, Evelien, Jolien en
stuurvrouw Sophie. De titel in M4X werd niet
verdedigd om alles te zetten op het
koninginnennummer, de M8+. Met succes,
want na een bloedstollende race won de
blauwwitte acht het met 59/100e seconde van
titelverdediger GRS in de formidabele tijd van
5.49.47. Proficiat aan Stijn, Jakob, Mika,

Ruben, Cyriel, Karel, Henri (amper 17 jaar!),
Thibaut en stuurvrouw Sophie.

personen en het uur van aankomst naar
info@krsg.be.
Helpende handen zijn heel erg nodig.
Roei(st)ers, ouders en sympathisanten worden
opgeroepen om mee te werken (een halve
dag, een volle dag of beide dagen). Dit wordt
beloond met eetbonnen. Inschrijven kan op de
lijst die uithangt in de gelagzaal of per mail
naar info@krsg.be.
Banket en kampioenenhulde

Zilver was er, telkens na een hevige
strijd, voor Zeno, Bert, Nicolaas en Florian in
LM4- en voor Katia, Anne-Marie, Eveline en
Amber in W4X. In de omkaderende
wedstrijden voor de Beker van België wonnen
Lennard, Joao, Dries en Kobe overtuigend in
JM16 4- en Lennard, Joao, Savin en Maxim P in
JM16 4X.
KRSG behaalde aldus vijf titels in de lange
boten, even goed als vorig jaar, terwijl door
het wegvallen van enkele sterke atleten een
moeilijk kampioenschap voorspeld was. Ook
GRS behaalde vijf titels, Oostende won er
drie, Club Gent en KRB elk twee en BTR één.

KOMENDE EVENEMENTEN
Mosselkermis
Op zaterdag 27 oktober van 12 tot 16 en van
18 tot 22 uur en op zondag 28 oktober van 12
tot 16 uur vindt in onze feestzaal de 27e
mosselkermis plaats. Naast mosselen natuur,
in witte wijn of in roomsaus, is er aanbod van
zeetong, steak met diverse sauzen en zelf
gemaakte garnaal- en kaaskroketten, met als
extra
een
dessertbuffet.
Voor
het
dessertbuffet wordt een warme oproep
gedaan aan de mama’s en papa’s van onze
roeiers om zelf gemaakt gebak, taart of een
ander dessertje te bezorgen. De opbrengst
wordt uitsluitend aangewend voor de
aankoop van roeimateriaal. Reserveren om te
komen eten is aan te bevelen. Stuur uw
reservatie met vermelding van het aantal

Noteer alvast in de agenda: zaterdagavond 17
november gaat ons jaarlijks banket door, het
122e reeds (enkel niet in de eerste twee jaar
en tijdens de oorlogen). De chef biedt aan:
carpaccio van zalm met zijn garnituur,
courgettesoep, kalfsteak, demi-glace met
dragon, seizoengroenten, zalf van buttermut,
gratin aardappelen, nagerecht, wijnen, koffie
of thee. De deelnameprijs is 65 euro. Vooraf
inschrijven is noodzakelijk, ook voor de roeiers
en coaches die uitgenodigd zijn met vrijstelling
van betaling; dat kan per mail aan
info@krsg.be. Vooraf betalen, liefst per
overschrijving op BE08 0682 0620 1213, maakt
het de organisatie gemakkelijker. Het is een
mooie traditie om peter of meter te zijn van
een (of meer) kampioen(en) door een
bijkomende deelname te betalen.
Estafetteloop
Als laatste organisatie van het jaar hebben we
op zondag 30 december de 21e Estafetteloop
voor watersporters rond de Watersportbaan.
Algemene Vergadering en nieuwjaarsreceptie
Noteer nu reeds 13 januari 2019. Opgelet! Dit
is de tweede zondag van januari in plaats van
de gebruikelijke derde zondag.

Sport Gent op de Jeugdcup
Deze 34e competitie tussen dertien Europese
landen voor juniores die (nog) geen selectie
voor het WK bekwamen, had dit jaar plaats op
28 en 29 juli in het Ierse Cork.

Exploot in 2017: roeiers van Sport Gent die als
Belgische nationale ploeg JM 2- tweemaal
goud winnen op de Jeugdcup. Exploot in 2018:
andere roeiers van Sport Gent die als
Belgische nationale ploeg JM 2- tweemaal
goud winnen op de Jeugdcup.

De prestatie van Karel De Rammelaere en
Cyriel Van Camp vorig jaar in Hazewinkel,
beiden nu eerstejaars senior U23, benaderen
was al niet evident. Die prestatie nogmaals
verwezenlijken had niemand verwacht, maar
't is wel gebeurd! Henri Steyaert en Florian
Chalmet, eerstejaars JM18, hebben hun
selectie afgedwongen op basis van mooie
resultaten. Dit duo won zowel de
Voorjaarsregatta, het Belgisch kampioenschap
en de May Regatta. Ze verbeterden bovendien
het baanrecord in Gent. Na een puike
prestatie op de regatta van Keulen, gaf de
bondcoach hen de kans te starten in de
Jeugdcup 2018 te Cork (Ierland). Dat ze zich,
onder leiding van Evelien Ameel, ter dege
voorbereidden, bleek een week vóór de
Jeugdcup, toen ze tijdens de eindstage in
Hazewinkel sneller roeiden dan het plaatselijk
baanrecord.
Op zaterdag 28 juli wonnen Henri en Florian
hun reeks met amper 3/100e seconde
voorsprong op Groot-Brittannië en 7/100e op
Ierland. Het was een uiterst snelle reeks, want
de winnaar van de andere reeks was negen
seconden trager. De weersomstandigheden
maakten
zaterdagnamiddag
roeien
onmogelijk, zodat de finales werden afgelast.
De medailles werden uitgereikt op basis van
de tijden in de reeksen. Meteen goud dus!

Op zondag 29 juli waren ze tactisch tweede in
hun reeks, meer dan voldoende om geplaatst
te zijn voor de finale. In die finale bewezen
Henri en Florian dat hun gouden medaille van
zaterdag wel degelijk verdiend was. Ze namen
veruit de beste start en konden enkel door de
Ierse ploeg gevolgd worden. Toen deze moest
afhaken, kwamen de Italianen nog opzetten,
maar onze jongens hielden autoritair stand. Ze
wonnen outstanding met twee seconden
voorsprong op Italië en liefst vijf op Ierland.
Henri en Florian zijn 17 jaar en aldus volgend
jaar nog junior. In 2019 vindt het WK in Tokio
plaats. Traditioneel wordt in een preolympisch jaar het WK juniores op de
olympische roeibaan gehouden, bij wijze van
testregatta. Een mooi perspectief voor ons
duo, mits de inspanningen en discipline
volgehouden worden. Het ziet er ook naar uit
dat ze later met Karel en Cyriel bij de seniores
een sterke 4- kunnen vormen.

NAJAARSWEDSTRIJDEN
Jeugdtriatlon – Memorial Roland Werbrouck
& Trofee van Vlaanderen – Memorial Fike
Uyterhaegen
Op zaterdag 8 september organiseerde KRSG
haar 36e jeugdtriatlon. Gestart in ons
eeuwfeestjaar 1983, is dit de oudste van het
circuit. In die meer dan drie decennia hebben
vele generaties latere toproeiers uit vele
verenigingen in onze jeugdtriatlon hun eerste
sporen verdiend. Dit jaar was het voor Sport
Gent een feestelijke aangelegenheid want dit
was de eerste wedstrijd met de vier
splinternieuwe jeugdskiffs. Bij de JM10
behaalde Raoul in zijn eerste wedstrijd een
beloftevolle tweede plaats dankzij een
voorbeeldige regelmaat in de drie proeven. De
beste resultaten in de andere groepen waren
voor Anna (9e in JW12), Fin (6e in JM12), Febe
(10e in JW14) en Theo (9e in JM14, met in
slalom een vijfde plaats op 37 deelnemers).
Daags daarop, zondag 9 september, was het
de beurt aan onze 6e Trofee van Vlaanderen.
Deze zomer werd er goed getraind en de

resultaten waren dan ook navenant. Van de
25 wedstrijden waaraan werd deelgenomen
behaalde KRSG acht overwinningen met
tegenstand (naast drie in row over) en zeven
tweede plaatsen. De acht overwinningen met
tegenstand waren voor Auke in Wbeg1X, Zoë
en Amber in W2-, Eveline, Amber, Katia en
Anne-Marie in W4X (ruim vóór GRS), David en
Wouter in M2X, onze gouden juniores Florian
en Henri in M2-, Savin en Lennard in JM16 2en samen met Florian, Henri, Hannes, Arne,
Maxim C, Maxim P en stuurman Wout in JM18
8+ en Stijn, Mika Karel, Ruben, Thibaut, Jakob,
Cyriel en Henri met stuurman Wout in
open8+, nipt vóór de herenacht van GRS.
Sport Gent veroverde als beste club de Trofee
van Vlaanderen 2018.

Regatta Club Gent
Op 15 en 16 september, amper een week na
de Trofee van Vlaanderen, was de Gentse
Watersportbaan opnieuw het toneel van
roeispektakel dankzij de 122e regatta van
onze roodwitte overburen. Naast wedstrijden
over de gewone afstanden is er het Drieluik
waar de zelfde disciplines op zaterdag over
2.000 meter roeien, zondagmorgen over 1.000
meter en zondagnamiddag over 250 meter (de
zgn. sprintraces). Sport Gent won zes maal
een drieluik: W4X, W8+, JM4-, JM8+, M4- en
M8+. Aldus hebben we gedurende een jaar
(de foto van) enkele iconische trofeeën zoals
de Walton, de Lamberty en de Lippens.
Katia, Eveline, Amber en Anne-Marie wonnen
met groot verschil elk van de drie wedstrijden
in W4X. Samen met Axelle, Hannah, Jolien,
Dagmar (één maal), Yanna (twee maal) en als

cox Sophie (één maal) en Savin (twee maal)
werden ook de drie wedstrijden in W8+ met
groot verschil gewonnen. Florian, Henri,
Nicolaas, Arne (twee maal) en Maxim C. (één
maal) werden in JM4- tweede over 2.000
meter en wonnen de beide kortere afstanden.
Dries, Thomas, Kobe, Maxim C., Maxim P.,
Savin, Lennard, Joao en stuurman Wout
wonnen zaterdag de JM16 8+, welk resultaat
meetelde voor het drieluik JM8+. Florian,
Henri, Arne, Hannes, Nicolaas, Maxim P.,
Savin, Lennard (één maal) en Maxim C. (één
maal) met stuurman Wout wonnen de twee
zondagwedstrijden. Stijn, Karel, Cyriel en Mika
waren in M4- tweede over 1.000 meter en
wonnen over 2.000 en 250 meter. Samen met
Thibaut, Jakob, Wouter, Zeno en stuurman
Wout waren ze in M8+ tweede op de 2.000 en
de 1.000 meter (telkens na GRS) en wonnen
de sprintrace. Omdat GRS daarvoor forfait
gegeven had, werd toch het drieluik
gewonnen.
Bij de losse wedstrijden noteerden we de
overwinning van David en Wouter in MU23 2-,
van Bert en Zeno in M2- en van Lennard,
Savin, Joao en Maxim P. in JM16 4-, naast
mooie tweede plaatsen voor Marion in
Wbeg1X (veld met 16 deelnemers) en Juliette
en Sarah in Wbeg2X.

Onze jeugdroeiers

September was een drukke maand voor de
jonge Sport Gent roeiers. We trainden twee
maal per week en roeiden elk weekend
wedstrijd!
Miranda deed een stapje terug en we kregen
een achttal nieuwe roeiertjes. En Toon komt
ons trainersteam versterken.

Onze vier nieuwe skiffs zijn uitstekend!
Eindelijk kunnen onze kleinsten in bootjes op
maat roeien. Heel veel nieuw en nieuws in
deze periode dus.

Oud-roeiersreünie
Botendoop
BBQ

De 14-jarigen stapten over naar de groep 1516 jaar en de jongeren genieten van de
nazomerse roeitrainingen en de laatste
wedstrijdjes.

De zonnige zondag 19 augustus was gevuld
met een drieluik aan activiteiten.

Op wedstrijd hebben we een mooi groepje
supporterende mama’s en papa’s. Zij helpen
mee bij het afladen, bootjes monteren, boten
op het water leggen, demonteren, laden.
Mooi team work bij onze jeugd. Op de training
krijgen we geregeld assistentie van de ouders
bij het naar buiten brengen en terug opbergen
van de boten. Zo kunnen we onze jeugdploeg
met soms wel 20 – 25 roeiers vlot op de
Watersportbaan krijgen!
De herfst en wintertrainingen worden op dit
moment uitgewerkt. Onze jeugd krijgt deze
maand een Halloweentraining, we gaan
binnenkort zwemmen, de indoor trainingen in
turnzaal starten in november en de fun runs
en duurloopjes staan al geprogrammeerd! Zo
lang het weer het toelaat roeien we op
zaterdag. Iedereen van 9 tot 13 jaar is welkom
in onze groep! Ook al lijkt de roeisport een
zomersport, we blijven heel het jaar door 3x
per week actief met aangepaste sporten.
Breng gerust vriendinnetjes en vriendjes mee!
Ben je 16+ en heb je ervaring met roeien, een
andere sport of lesgeven en wil je bij ons
jeugdteam horen? Kom eens langs, er zijn
plaatsjes vrij om 1x per maand, als gasttrainer
je ervaring te delen met onze roeiertjes en
andere trainers.
Wij zijn er steeds op woensdag, vrijdag en
zaterdag. Info bij Nicole via het clubmailadres:
info@krsg.be

Naar aanleiding van de 135e verjaardag van
onze vereniging werd, op initiatief van
voorzitter Patrick Rombaut, een oudroeiersreünie gehouden. De respons was veel
hoger dan verwacht: niettegenstaande een
aantal verontschuldigingen waren er talrijke
oud-roeiers present, hoofdzakelijk roeiers uit
de periode 1975-1995. Velen van hen hadden
ons lokaal sinds lang niet meer bezocht en
konden dan ook kennis maken met de
grondige renovaties sinds 2008 Ze vernamen
ook wat nog op stapel staat (vernieuwing van
de herenkleedkamers in het najaar en van het
groot roeivlot in het komende voorjaar). Vele
gebeurtenissen van vroeger (hoe langer
geleden, hoe straffer) werden opgerakeld. De
meesten bleven voor de volgende activiteiten
van de dag en/of beloofden verder contact te
houden. Met coördinatie door Guy Van Laere
zal dit initiatief om de twee jaar hernomen
worden.
Vervolgens was er, voor het tweede jaar op rij,
een uitgebreide botendoop. Liefst zeven
nieuwe boten werden in gebruik genomen.
Voor de noodzakelijke vernieuwing van onze
jeugdvloot werden vier jeugdskiffs, genaamd
Gravensteen, Korenmarkt, Kouter en Portus
Ganda, aangekocht en daar bovenop een
jeugddubbelvier genaamd Ondervoorzitter
Marc De Smet. Daarnaast waren er voor de
competitieroeiers twee nieuwe boten 2-/X,

genaamd Palma en Odette, ter ere van Palma
Scherrens en André Segelaer, twee recent
overleden mecenassen.
’s Avonds was er dan de jaarlijkse en fel
gesmaakte reuze BBQ, met liefst 152
deelnemers, bijna het dubbele van het aantal
van vorig jaar. Het zonnig terras, de feest- en
de gelagzaal waren volzet.

Kort nieuws
Van 26 tot 30 juli nam onze onverslijtbare
Katia Rottiers deel aan de tweejaarlijkse Euro
Masters te München. Ze is lid van de selecte
club Masters International, wat de kwaliteit
van de ploegboten verhoogt. Haar uitgebreid
relaas wordt gepubliceerd in het komende
Jaarboek.
Onze kamprechters waren alweer present op
de topevenementen van de FISA: Chantal
Neirinckx op de finale manche van de World
Cup in Luzern, Gwenda Stevens op het EK in
Glasgow, Yves De Jonge op het WK juniores in
Racice (Tsjechië) en op de World Masters in
Sarasota (Florida), Peter van Belle op het EK
U23 in Brest (Wit-Rusland) en Patrick
Rombaut, telkens als juryvoorzitter, op het WK
U23 in Poznan, het EK in Glasgow en het WK
seniores in Plovdiv.
Op het jaarlijks congres van de FISA in Plovdiv
werd Patrick Rombaut her verkozen tot
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voorzitter van de kamprechterscommissie
voor een nieuwe termijn van vier jaar.
Op 22 september organiseerde onze
recreantenafdeling de 15e blauwwitte
toertocht (afvaart van de Leie van Deinze tot
Gent), gevolgd door een avondmaaltijd in ons
lokaal.
Op zondag 30 september werden de vele titels
in de lange boten duchtig gevierd, met een
receptie, een ferme toespraak van hoofdcoach
Jan Muylaert en een gezellige en lekkere
maaltijd, met behoorlijk lang natafelen.
Wouter Van Cauwenberghe en Axelle Boels
ontfermen zich over een nieuwe lichting
studenten
die
elke
donderdagavond
kennismaken met het roeien.
Bij het afsluiten van de rangschikking 2018
bleek dat KRSG negen Bekers van België
veroverde.
De plannen en bestekken voor de renovatie
van de herenkleedkamer zijn afgewerkt en
aan aannemers zijn offertes gevraagd.
In het weekend van 11 november trekken
onze recreanten naar Le Grau du Roi (in de
Camargue) om deel te nemen aan de
iconische Boucle du Vidourle.
Een nieuw roeivlot (in kunststof) is besteld en
wordt geplaatst in maart 2019.
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