
Voorwoord door de Schepen van Sport Resul Tapmaz

Het is voor de 41e keer dat de Gentse Roei- en Sportvereniging de Ghent International Spring Regatta
organiseert, op zaterdag 14 en zondag 15 april 2018. Daaraan gekoppeld worden ook de Internationa-
le Belgische Kampioenschappen voor juniors en de Internationale Vlaamse Kampioenschappen voor
seniors ingericht, respectievelijk al voor de 28e en de 18e keer.

1404 ingeschreven boten, bemand door 1089 verschillende roeiers die aangesloten zijn bij 86 clubs in 8
verschillende landen, meten zich in de Nationale Watersportbaan Georges Nachez. De Voorjaarsregatta
is daarmee één van de grootste uit Europa. Voor het eerst zakt ook een Chinese club af: de Suje rowing
club.

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

De regatta’s in april en mei vormen dan wel het hoogtepunt van het sportieve jaar op de Watersport-
baan, de omgeving is het hele jaar door in beweging. Steeds meer Gentenaars sporten regelmatig. De
Stadsmonitor 2018 toont aan dat 49% wekelijks sport, 5% meer dan 10 jaar geleden. Gentenaars zijn
ook tevredener nu over de sportmogelijkheden: 79% vandaag, 6% meer dan 10 jaar geleden.

Stad Gent draagt op verschillende manieren haar steentje bij: een sterk aanbod van sportkampen en -
cursussen, een goed uitgebouwde sportdienst, investeringen in infrastructuur, solide clubondersteuning
én steun aan evenementen. aarlijks ondersteunt de Stad Gent meer dan 120 grote en kleine sporteve-
nementen. Samen goed op weg om de meest fitte stad van Vlaanderen te worden.

Een fantastische regatta gewenst aan alle deelnemers.
Good luck to all the rowers.
Bonne chance à tous les participants.
Viel Glück für alle Ruderer.
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