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Eerstkomende organisaties
Op zondag 28 april, na het Belgisch
kampioenschap korte boten serveren we in
ons lokaal de traditionele stoverij met frieten.
Gratis voor de deelnemende roeiers en
coaches, een bescheiden bijdrage van 12 euro
voor de supporters. Wel ten laatste op 24 april
inschrijven via info@krsg.be !

Zaterdag 11 en zondag 12 mei de 100e
internationale regatta van Sport Gent! Kan je
meewerken, al is het maar voor korte tijd, en
kon je niet aanwezig zijn op de
medewerkersvergadering, neem dan meteen
contact op met Chantal Neirinckx of mail naar
info@krsg.be Recreanten en ouders van
nieuw aangesloten roeiers en roeisters: aarzel
niet. Er zijn vele mogelijkheden: catering,
logistiek, administratie, merchandising, enz.
Steun onze regatta: adverteer in het
programmaboekje (voor een klein bedrag),
schenk een prijs of word lid van de Regatta
Club.

Alle info bij Patrick Rombaut en Frank Byl of
mail naar info@krsg.be

Op zondag 9 juni (Pinksteren) is er het
regattamedewerkersetentje, gratis voor de
medewerkers.

Voor het vervolg van de
organisatiekalender raadpleeg
www.krsg.be

Renovatie van de herenkleedkamer is bezig
Lidmaatschapsbijdrage 2019
Heb je reeds betaald … hartelijk bedankt! Heb
je nog niet betaald? … doe het dan vlug!
Indien je vergeten bent het lidgeld te
vereffenen, kan dit uiteraard nog steeds op de
bankrekening van KRSG BE08 0682 0620 1213.
Maak nieuwe leden (bv. sympathisant à 16
euro) en help zo KRSG vooruit! Opgelet!
Roeiende leden die hun lidgeld 2019 niet
betaald
hebben,
kunnen
geen
wedstrijdlicentie krijgen.

Sport Gent heeft een nieuw roeivlot
In het kader van de grote investeringen ter
vernieuwing van de infrastructuur waartoe
het bestuur besloten heeft, werd een nieuw
roeivlot in kunststof besteld. Deze werd
geleverd op 18 maart, gemonteerd op 20 en
afgewerkt op 21 maart. Voorafgaand dienden
er grote werken eigenhandig uitgevoerd: het
opbreken en afvoeren van het oudste vlot, het
voor een derde verwijderen van het vroegere
grote vlot en het losmaken, verplaatsen en
verankeren van de overige twee derde ervan.
Zwaar materiaal diende gehuurd te worden;
vanaf 13 maart werden de werken uitgevoerd
door twaalf vrijwilligers, waarvan zeven alle
dagen. Hartelijk dank en dikke proficiat!

Half februari startten, eveneens in het kader
van de grote investeringen ter vernieuwing
van de infrastructuur, de lang verwachte
werken tot volledige renovatie van de
herenkleedkamer. De eerste fase (afbraak en
ruwbouw) is al bij al vlot verlopen. Nochtans
waren er meerdere perikelen zoals het
ontdekken van betonrot, het moeten
verwijderen van een onvoorziene vloerplaat,
de zoektocht naar bekwame maar betaalbare
aannemers. De tweede fase is nu aan de gang.
De voorziene timing zal wellicht gehaald
kunnen worden (douches operationeel voor
de regatta van GRS), maar het budget zal
alleszins veel zwaarder zijn dat de toegekende
stadssubsidie. Hartelijk dank aan Philip
Fernagut voor de dagelijkse opvolging van de
werken.

Kort nieuws
Op de nieuwjaarsreceptie van 13 januari was,
ondanks de simultane grote stadsreceptie,
schepen Coddens aanwezig en nam er het
woord. Ook oud-burgemeester Termont was
er. Roland Van Leeuwen en Philippe Dequin
bekwamen de gouden speld wegens vijftig
jaar ononderbroken lidmaatschap; Line en
Kevin Callebaut, Tim en Nic De Jonge, Danny
Antjon en Sabine Vander Linden de zilveren
speld. Alain Gabriels en Toon Rummens
hadden hun zilveren speld reeds op het
banket ontvangen.
Op de bestuursvergadering volgend op de
Algemene Vergadering werd Gwenda Stevens
herkozen tot ondervoorzitter (mandaat van
vier jaar). Zij werd in februari verkozen tot
secretaris-generaal van de Coupe de la
Jeunesse (het mandaat vangt aan na de
wedstrijd van dit jaar in Corgeno) en werd in
maart verkozen tot ondervoorzitter van de
nieuw opgerichte International Federation for
Sports Officials (IFSO), mandaat voor twee
jaar.

In februari werd bekend gemaakt dat aan
Sport Gent opnieuw de beker van de National
Rowing Family (NRF) werd toegekend als
beste Belgische club in 2018 in de jeugd- en
junioreswedstrijde.

Kobe Brandt, Jarre Coppitters, Margot
Vanballenberghe en Raoul Van Camp
verwierven de trofee Guido Terryn, uitgereikt
aan de jeugdroeiers die zich in 2018 bijzonder
goed hebben ingezet (los van de
wedstrijdresultaten).

Op zondagmorgen 24 maart was er in ons
lokaal een gezamenlijk ontbijt voor
jeugdroeiers en hun ouders, door Kantien aan
een vriendenprijsje aangeboden. Er werd een
presentatie gegeven over roeitechniek en een
over wat te doen voor, tijdens en na een
wedstrijd.

Ruben Claeys, die de selectie voor het WK U23
in skiff beoogt, beschikt sinds 1 april (geen
grap) over een nieuwe, beter aangepaste,
skiff.

Algemene Vergadering van 13 januari 2019
Het integraal verslag wordt gepubliceerd in
het Jaarboek. Hierbij alvast de samenvatting
van de toespraak van voorzitter Patrick
Rombaut.
De AV is de brug tussen verlopen en het
nieuwe jaar. Het is goed te evalueren, van tijd
tot tijd zaken in vraag te stellen en na te gaan
waarom bepaalde projecten al dan niet
geslaagd zijn.

1-communicatie

Op 23 en 24 maart hadden de dames juniores
een geslaagd stageweekend in Wépion,
alwaar op zondag met een acht succesvol
werd deelgenomen aan de Handicap (lange
afstandwedstrijd
met
verschillende
boottypes).

Op zaterdag 6 april werd KRSG in Castillon la
Bataille (St Emilion) vertegenwoordigd door
12 recreatieroeiers in drie boten op de "Pelle
de la Dordogne", een toertocht van 28
kilometer op de rivier Dordogne langs de vele
wijndomeinen van deze streek.

In het verleden had ik het meermaals over het
fenomeen, waarbij we tussen de wolken
(clouds), sociale media, website en andere emails, linkedin, instagrams en twitter, de
essentie niet meer kunnen ontwaren, laat
staan kunnen controleren. Wat hier belangrijk
is dat onze maatschappij in het algemeen, en
onze vereniging in het bijzonder, nood heeft
aan een officieel, gebruiksvriendelijk kanaal,
zowel extern als intern. En met
gebruiksvriendelijk bedoel ik: eenvoudig,
actueel, met correcte en complete informatie
en, last but not least, dat de gebruiker niet
permanent zelf het initiatief moet nemen om
na te gaan of er al dan niet iets gewijzigd is.
Het is nodig om hierover in de nabije
toekomst een geactualiseerde strategie op
punt te stellen, teneinde onze communicatie
te optimaliseren en, misschien het meest
belangrijkste, op een niet routinematige
manier bekend te maken bij de potentiële
gebruikers.

2-ledental
Dit daalt sinds tien jaar licht maar permanent.
Diverse redenen kunnen hiertoe worden
gevonden en het zou mij te ver leiden om
deze in detail aan u voor te leggen tijdens
deze inleidende woorden.
Maar het is de hoogste tijd om te reageren,
deze tendens een halt toe te roepen en liefst
nog om te keren. Denken we aan: de
regelmatige lokaalbezoeker, familieleden van
atleten,
recrutering van de ‘nieuwe
generatie’. Een eenvoudige folder kan
gebruikt worden voor verspreiding op scholen,
in Kantien, bij bepaalde activiteiten.
3-topsport

Al vele jaren een feit, recent meer en meer, is
dat de relatie tussen de regionale
overkoepeling en de nationale coach en de
roeiverenigingen in het algemeen niet geniet
van erkenning door de eerstgenoemden.
Dikwijls zonder enig respect worden dictaten
naar coaches en atleten verstuurd, zonder de
vereniging op de hoogte te brengen.
Gevolgen: o.m. de regattakalender wordt
steeds meer uitgedund. Respect voor
clubactiviteiten en clubvorming is een
minimale noodzaak. Ook rekening houden
met de ‘omvang’ van België en Vlaanderen en
niet gaan vergelijken met de zgn. grote
roeilanden. Hiertussen laveren is voor SG niet
gemakkelijk. Onze taak loopt van leren roeien
tot internationale ambities ondersteunen.
Uiteraard blijven alle atleten en coaches onze
volle steun behouden.

4-representatie
Dank aan onze vertegenwoordigers in de
koepels (Gwenda in BOIC, KBR en VRL, Chantal
in VRL en de federale kamprechtscommissie,
Robert in de Oost-Vlaamse Roeiliga). Vele
commissies werken ook hier autonoom, als ze
al werken. De boodschap is onze positie te
blijven verdedigen met begrip voor de
evolutie in de nationale en internationale
sportwereld maar met respect voor basis.
5-financien
Die zijn gezond, dank zij de nauwgezette
continuïteit van amper twee penningmeesters
in 54 jaar, maar we moeten niet euforisch
doen. We moet heel beredeneerd omgaan
met legaten, want de noden van de volgende
generaties moeten nu veilig gesteld worden.
Sponsors zijn “op maat”, want van een grote
kan in onze sport maar gedroomd worden,
doch vele kleintjes maken ook een groot. Er is
zeker een onontgonnen gebied van
adverteerders voor het regattaboekje.
6-gebouw en hostel
Dankzij de stad en de visie van de voorgaande
generaties is het gebouw sinds onze intrek in
1961 steeds uitgebreid en gerenoveerd. Het
hostel is, dankzij de verdere opvolging en
verbeteringen, een nieuwe inkomstenbron.
De voorbereiding van de renovatie van de
herenkleedkamer zit in de laatste fase. Mits
het recent vaststellen van asbest geen
vertraging betekent, kunnen in de loop van

het voorjaar de werken uitgevoerd worden.
De plaatsing van het nieuwe roeivlot is
voorzien voor maart.

7-organisaties
Voor de sociale evenementen was er in 2018
een talrijker deelname dan in 2017. Ideeën
voor 2019, die vooral de jeugd aanspreken,
zijn welkom. Voor de May Regatta is een
stelselmatige verjonging van de pool
medewerkers nodig. De Trofee van
Vlaanderen blijft problematisch, net als de
hele Belgische wedstrijdkalender.
8-vrijwillige inzet
De vraag is of de benevole (onbezoldigde)
inzet van de medewerkers, in het bijzonder de
coaches nog houdbaar is. Wat zeer nodig is, is
het uitdrukken van appreciatie en het respect
voor het materiaal en de netheid der lokalen.

11-slot

Zijn wij slecht bezig? Helemaal niet, maar u zal
het met mij eens zijn: er is werk aan de winkel.
Een enkel op routine gerunde vereniging zou
vroeg of laat de prooi kunnen zijn van een
onverwachte verrassing. Het is enkel door
proactief, positief kritisch, opbouwend,
communicatief en eendrachtig te handelen,
dit op de juiste plaats en het juiste moment,
dat we de nu reeds decennia succesrijke
ingeslagen weg verder kunnen bevaren. Het is
mijn innige wens dat 2019 hier en daar, Rome
is niet in één dag gebouwd, een positieve
kentering kan vastgesteld worden met
betrekking tot de door mij aangehaalde zaken.
Sport Gent ligt mij nauw aan het hart en
zolang ik het vertrouwen geniet van de Raad
en de leden zal ik me met alle energie blijven
inzetten voor de vereniging, die voor mij veel
betekende, op vandaag betekent en die ik in
toekomst nog veel positiefs zou willen zien
betekenen, niet voor mij persoonlijk, maar
voor de huidige generatie en de -naar ik hoop
– de vele generaties die nog zullen komen.

9-betrokkenheid der bestuursleden
Er is een grote groep bestuursleden. Naast de
coaches staat echter slechts een kleine groep
in voor de kernactiviteiten. Meer actieve
commissies, die zelf initiatief nemen, en meer
delegatie is nodig.
10-eenheid
Dit ligt me nauw aan het hart. We zijn allen
vrijwilliger, we mogen/moeten een eigen
mening hebben maar ook die van anderen
respecteren. Het debat gebeurt in de
commissie- en bestuursvergaderingen.
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Estafetteloop KRSG 30 december
Voor onze altijd gezellige jaarafsluiter waren
er dertien ploegen aan de start, ook van de
Canoclub, helaas niet van Club Gent. De
seniores van GRS waren veruit het snelst. De
juniores van Sport Gent werden tweede, vóór
de blauwwitte seniores. Bij de dames waren
de seniores van Sport Gent het snelst.
Loopcross GRS 13 januari
Mede door onze Algemene Vergadering en
nieuwjaarsreceptie die zelfde dag, eerder

beperkte deelname van KRSG. Desondanks
een eerste blauwwitte overwinning van het
seizoen: Juliette De Ryck was de beste bij de
JW16, die een fors parcours van 4.900 meter
moest afwerken.

Ergometerwedstrijden GRS 9 februari
De ambitie van Florian Chalmet en Henri
Steyaert (naar het WK juniores in 2-) werd
onderlijnd door een tweede (Florian) en derde
(Henri) plaats, in welke wedstrijd met twintig
deelnemers Maxim Cool een zeer puike vijfde
plaats behaalde. Bij de seniorheren tekende
Ruben Claeys present met een vierde plaats,
bij de dames werd Eveline Peleman tweede.

Brugge Boat Race 2 maart
Sport Gent nam deel met drie achten. De
beste uitslag was er voor de juniorheren met
een tweede plaats, zeer nipt na Gravelines. De
seniorheren werden zevende op twaalf, de
seniordames vierde op vijf startende ploegen.

Onze damesacht op de Brugge Boat Race

Seneffe 17 maart
Deze
lange
afstandwedstrijd
(door
omstandigheden dit jaar ingekort tot 5.000
meter) is voor de roeiers die een
internationale selectie beogen een verplichte
test. In principe in skiff, maar de bondscoach
had toegelaten dat puntroeiers Florian en

Henri in 2- zouden testen. Helaas moest Henri
ultiem wegens ziekte forfait geven, zodat
Florian onverwacht toch in skiff diende te
starten. Dit belette niet dat hij een
formidabele tijd neerzette en enkel skiffeur
Tristan Vandenbussche (BTR) moest laten
voor gaan. Bij de seniorheren werd Ruben
vierde, na de wereldbekerwinnaars Tim Brys
(Club Gent) en Niels Vanzandweghe (BTR),
met tussen hen Pierre De Loof (KRB). Mooie
resultaten ook voor Karel De Rammelaere en
Cyriel Van Campe in M 2-, Justine, Yana,
Alexandra en Auke in JW 4X en de
onverslijtbaren Anne-Marie en Katia in
Masters W 2X.
Winterhandicap Wépion 24 maart
Onze junioresdamesacht maakte er op 23 en
24 maart een aangenaam weekendje aan de
Maas van. Zowel sportief als qua teambuilding
was het een succes. Gestart als 30e boot werd
als elfde, en als eerste damesploeg, gefinisht.
Het volledig verslag lees je op de website.
Trials 6-7 april
Op de roeibaan van Hazewinkel werden de
verplichte trials gehouden voor de roeiers die
een internationale selectie beogen. Er werd
drie maal getest, tweemaal de zaterdag, een
maal de zondagvoormiddag.
Junior Tristan Vandenbussche (BTR), brons op
het WK 2018, trad aan bij de seniores en werd
er telkens tweede na senior A Pierre De Loof
en vóór onze senior B Ruben. Ruben sluit mooi
aan bij de top drie (telkens vijf seconden na
de winnaar en tien seconden vóór de vierde),
evenwel besliste de bondscoach hem uit te
selectie voor de regatta van Piedeluco te
halen. Aan Ruben om terug te keren met
sterke prestaties in de Voorjaarsregatta, het
BK en de May Regatta. Florian en Henri, elk in
skiff, waren veruit de besten bij de JM18.
Maxim (ook JM18), Savin en Dries (beiden
JM16) leren uit elke wedstrijd en het begint
steeds beter te gaan. Kan een mooi
toekomstperspectief zijn.

