
Voorwoord door de Schepen van Sport

Gent en de roeisport, het is een lange en rijke geschiedenis. Al meer dan 150 jaar is de Artevelde-
stad een speler van formaat. De eerste roeiregatta’s stammen uit de beginperiode van onze
Gentse Feesten en maken Gent tot een internationale trekpleister voor de roeisport. Enige trots
is niet misplaatst wanneer we kijken naar de rol die Gent internationaal al heeft gespeeld voor de
roeisport en welke kampioenen hier hun thuisbasis hebben.

In 1954 wordt de Nationale Watersportbaan Georges Nachez voltooid, met het oog op de Euro-
pese kampioenschappen roeien van 1955. Een uniek urbanisatieproject en de start van de prach-
tige sportcluster die zich in de volgende decennia vormde op en rondom de Blaarmeersen. Van-
daag zijn er rond de Watersportbaan 7 watersportclubs actief – vijf roeiverenigingen en twee
kajakclubs – en is het een trefpunt voor hengelaars en honderden lopers.

De Gentse Roei- en Sportvereniging heeft haar eigen plaats binnen de roeigeschiedenis. Vorig
jaar vierden de Gentse Rebels hun 50-jarige bestaan. Op 9 en 10 april organiseert de club de
39e Gentse Internationale Voorjaarsregatta, waarop voor de 26e keer de Internationale Belgische
Kampioenschappen voor Juniors en voor de 16e keer de Internationale Vlaamse Kampioenschap-
pen voor Seniors worden geroeid.

Met 1148 roeiers uit 10 verschillende landen, die uitkomen in 1535 boten is de Voorjaarsregatta de
grootste regatta in België en één van de grootste van Europa. Sportief belooft de editie van 2016
top te worden. Verschillende wereldkampioenen en medaillewinnaars van het WK 2015 komen
in actie in Gent. En ook de GRS zelf koestert ambities met Rebels Annick De Decker, Frederick
Tison, Gwenaël De Leenheer, Benjamin De Catelle en Xander Deweert.

Gent is een echte sportstad, continu in beweging. Stad Gent steunt jaarlijks meer dan 120
grote en kleine sportevenementen, waarvan tienduizenden deelnemers en honderdduizenden
toeschouwers kunnen genieten. Als blijk van erkenning en waardering werd dit jaar een nieuwe
overeenkomst afgesloten tussen de Gentse Roei- en Sportvereniging en de Stad Gent voor de
organisatie van de Voorjaarsregatta tot 2018. Samen gaan we met vertrouwen de toekomst tege-
moet.
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