Voorwoord door de regattavoorzitter Jonas Deconinck

Beste roeier, beste coach, beste roeiliefhebber,
We zijn er terug. Vol ongeduld hebben we gewerkt aan onze ‘Ghent International Spring Regatta’. En
eerlijk, het was weer even wennen.
Want onze regatta steunt in een eerste plaats op mensen. Roeiers, ouders, sympathisanten die belangeloos elk hun steentje bijdragen aan dit event. Roeiliefhebbers die de handen uit de mouwen steken en
zo de kosten voor de organisatie zo laag mogelijk houden. En ook voor al die mensen was het wel even
geleden, de routine was wat weg. Maar we zijn het niet verleerd. Daar is deze editie het bewijs van. Een
dikke dankuwel alvast aan iedereen die zich voor onze regatta inzet!
Voor sommige zaken zoeken we natuurlijk professionele diensten en deze verdienen de correcte return.
Gelukkig kunnen we rekenen op de financiële steun van Stad Gent en Sport Vlaanderen om deze kosten
te dragen. Bedankt beste overheden, dit event kan niet op deze professionele manier georganiseerd
worden zonder jullie duidelijke steun.
Beste roeier, we hebben je gemist. We misten je enthousiasme, je inzet, je emoties, je ontdekking van
de omgeving en je (nieuwe) contacten met roeiers van over heel de wereld. Tijd om er dus dubbeldik
van te genieten. Vergeet niet naast het sportief gebeuren je blik op de wereld te verruimen. Ontdek onze
mooie Gentse binnenstad, maak vrienden uit andere landen, geniet van de sfeer en gezelligheid in ons
regattadorp. Maak deze trip naar Gent onvergetelijk.
Tot slot wil ik jullie allen veel succes wensen. Dat jullie allen hier zondagavond met een goed gevoel
naar huis gaan. Een personal best, een goede wedstrijd, een overwinning, trotse ouders en coaches.
Gun iedere deelnemer zijn geluk en hou het eerlijk voor, tijdens en na de wedstrijden. Laat de Ghent
International Spring Regatta terug een fantastische ervaring zijn.
We zijn er als organisatie voor jullie. Spreek ons aan, we helpen je graag verder.
Hou het veilig, eerlijk en sportief. Geniet. Met volle teugen.
Attention. Go!
Jonas Deconinck
Voorzitter
Ghent International Spring Regatta

