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Verslagje Portugal
Als op vrijdagochtend rond 2.40u de wekker afloopt dan werk je in ploegen, of… Rowing calles!
Voor de junioren van onze Gentse RS is het gelukkig dat laatste. De onnoemelijk vroege ochtendstond had
wie weet wel goud in de mond… Vertrek richting Viana do Castello, Portugal, stond op de planning.
2 minibusjes en taxi Jonas brachten ons rustig naar de luchthaven van Charleroi. Een vlotte check-in en een
even vlotte boarding later stond ons vliegtuig klaar om op te stijgen. Rond 6.45u gingen 5 dames, 11 heren
en toptrainers Mike en Jelle van de grond. Ruim 2 uur later wisten de piloten ons veilig op Portugese grond
te droppen. Bustransfer stond klaar en nog een klein uurtje later maakten we kennis met de hypermoderne
infrastructuur van de roeiclub in Viana.
Er werden ons vlot 2 boten aangewezen: degelijke, robuuste boten, het mag gezegd. Een korte terreinverkenning en een uitgebreide briefing later konden we voor het eerst het water op. Aanschuiven aan het
ponton was niet aan de orde: er was geen ponton. Waden tot de knieën door het water was de enige optie.
Even doorbijten, maar niet onoverkomelijk. Coach Jelle gaf het goede voorbeeld en ging vlot mee te water.
Het had maar enkele haren op zijn kale hoofd gescheeld of hij was volledig te water, maar gelukkig stond zijn
kathedraal van een lichaam op stevig gefundeerde voeten…
Meermaals werd gewaarschuwd voor de verraderlijke harde wind. De waarschuwingen werden niet in de
wind geslagen doch, onze dames maakten kennis met de eilandstructuren midden in de rivier… De
rivierverkenning was achter de rug: tijd om kennis te maken met de Portugese keuken. Hierover kunnen we
kort zijn: prak met bonen… Er zou dus ’s avonds gecompenseerd moeten worden bij de Portugese Italiaan…
De wind won aan kracht in de namiddag, waarna we besloten niet meer te roeien. De siësta was welgekomen. Zelden zo vlot 16 pubers weten inslapen rond 14.30u… De vooravond werd gevuld met een
stevige wandeling naar de branding van de Atlantische kust. Een slordige 4km heen, maar de beloning was
er best naar. Een wondermooie zonsondergang tegen een woeste zee. Wie ons niet gelooft, check de
facebookpagina. De wandeltocht terug hield halt bij de Italiaan. De knorrende magen werden feestelijk
gevuld. Aansluitend vlot gaan slapen.
Zaterdagochtend werd ingezet met een verzorgd ontbijtbuffet. Helaas was de zon onder gebleven… Een
stevige regendag werd aangekondigd. Tel daarbij opnieuw behoorlijk wat wind en u zal begrijpen dat de
raceomstandigheden heroïsch zouden worden. Onze jonge, lichte ploegen waren niet volledig opgewassen
tegen deze omstandigheden. Echter de ervaring alleen al was goud waard. De douche deed geweldig veel
deugd! Fris gewassen trokken we richting “Cantina”, een schoolkantine die ons opnieuw wat gevangeniskost
voorschotelde. Het hoeft geen verdere uitleg, de McDonald’s achter de hoek deed gouden zaken. De
namiddag werd gevuld met een siësta en een culturele uitstap. We hadden de keuze uit het nationaal
museum voor traditionele klederdracht of een bezoek aan een ziekenhuisschip. Het schip sprak iets meer tot
de verbeelding. Aansluitend was er wat vrije tijd, we leefden ons uit op de speeltuintjes van de stad. Ook
daar zijn beelden van… ’s Avonds werd ons een spaghetti opgeschept, pasta was herkenbaar saus kon wat
verbeelding gebruiken. Het bed riep en we konden niet weerstaan aan deze lokroep.
Op zondag ontbeten we vanop de zesde verdieping van ons hotel met uitzicht op een gladde rivier en wat
blauwe lucht met stapelwolkjes. Het zou een stralende dag worden. Helaas, ergens tijdens de transfer tussen
de 6e verdieping en het gelijkvloers sloeg het weer om. Regen was opnieuw ons deel. Gelukkig voor even
maar. De zon brak opnieuw door de wolken en we konden onze 6km wedstrijd varen in goede omstandigheden. Dat vertaalde zich ook in de resultaten. Ware het niet omwille van de 30 seconden straftijd voor het
fout manoeuvre aan de keerboei hadden we een bronzen medaille gevaren in de acht. De dames konden de
kloof met de concullega’s beperkt houden. We waren allemaal droog gebleven en konden zelfs genieten van
de Portugese zon! Vlak nadat de boten onder dak lagen gingen de hemelsluizen terug open. Geloof ons, het
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was een zondvloed. Jantien was op dat moment in een gemengde vierkoppel met dames van Sport Gent net
voorbij de keerboei. Als een verzopen kip werkte ze haar 2e wedstrijd van die dag af. Dat vond ik meer dan
een vermelding waard in dit verslag. De senioren die nog aan de start lagen dienden onmiddellijk het water te
verlaten, wij hadden gelukkig geen senioren aan de start. Het leverde wel legendarische beelden op, ruim 20
verzopen achten meerden gelijktijdig aan om te schuilen voor de hoosbui. Het had meer weg van de landing
in Normandië dan van een roeiwedstrijd…
Ook Jantien had ondertussen wat droge kledij ontvangen, opnieuw deed douchen veel deugd. Er was een
lunchpakket voorzien, pistolets met de restjes van de kipfilet die we zaterdagochtend niet opaten 😉.
Mike en Jelle lieten deze kelk passeren en genoten van een “Cozido”: een Portugese specialiteit, écht
oprecht lekker! Alles wat eetbaar is aan een varken werd gepresenteerd met verse groentjes. De
luchthaventransfer liet wat op zich wachten, maar dat deed niets aan de optimale sfeer. We hadden er bijna
een geslaagd weekend op zitten. De vlotte terugvlucht profiteerde van wat meewind, waardoor we wat
vroeger als voorzien voet konden zetten op Belgische bodem. Een zestal chauffeurs stond klaar om ons naar
eigen nest te transporteren. Moe maar tevreden konden we in eigen bedstee dromen van wat was en wat
nog zal zijn! De meegereisde trainers wensen de deelnemers te bedanken voor hun onberispelijk gedrag.
Leve de sport, leve de Gentse RS!

