
Gent May Regatta 2019 

Dit jaar de tweede keer voor Hemus, dus bijna een traditie, stond afgelopen 11 en 12 mei de Roei Regatta in 

Gent op het programma. Het doel van dit Gentse bezoek is, naast het roeien van een internationale wedstrijd, 

een leuke tijd te hebben met de gevarieerde groep wedstrijdroeiers die mee zijn. 

In tegenstelling tot vorig jaar een dagje eerder vertrokken, om haast (met de nodige perikelen tot gevolg) te 

voorkomen op de wedstrijddag zelf. Ondanks wat onvermijdelijke files is de aankomsttijd beschaafd. Na het ten-

ten opzetten kunnen we aanschuiven bij het dit keer vooraf besproken avondeten, om grote speurtochten op de 

lege maag te voorkomen. De maaltijd vult goed, de kwaliteit is een ontwikkelpuntje. 

De weersvoorspelling eerder in de week beloofde een nat weekend, wat met kamperen niet per se voordelig is. 

De werkelijkheid was gelukkig heel anders. Na wat spetters in de avond begon de zaterdag met een stralend 

zonnetje, dat niet meer is weggegaan. 

‘s Ochtends konden we rustig ontbijten, om vervolgens naar de baan te gaan, voor opriggeren en de eerste 

starts. 

Met 5 roeiers en 6 roeisters van Hemus, plus 2 roeisters van Jason zijn er veel starts geweest. Sommige presta-

ties waren zoals verwacht, andere een ervaring rijker en een aantal uitschieters waar je trots op kan zijn. Onder-

getekende [Esmoreit] heeft lang niet alles meegekregen, maar de uitslagen zijn erop na te lezen. Een paar wel 

uitgelicht: 

Ondanks dat je veel kan voorkomen blijken sommige situaties uitermate geschikt als leermoment. Ook bijna een 

traditie lijkt een onenigheid binnen een ploeg na een eerste start te zijn, die dan vervolgens uitgepraat moet 

worden. Dat is allemaal goed gekomen. 

     

Een mooie roeiprestatie is neergezet door Floor, met haar combi-maatje Aleksandra in de 2x. Zaterdag in het 

algemene junioren-veld al 7e beloofde een nog mooiere uitslag op zondag in het eigen M16 2x veld, waarin ze de 

derde plek pakten. En in België zijn ze niet gierig, dus voor de plek krijg je daar een mooi blik mee naar huis. 

Na de allerlaatste race op zondag hebben we vlot de boot afgeriggerd om snel naar de afsluitende (nu al) traditie 

van Gent, de Pizza Hut, te snellen. De een droomt ervan, voor de ander is dit het belangrijkste onderdeel van het 

weekend. 

Moe maar voldaan kwam de hele groep weer veilig, met de meeste spullen die heengingen, ’s avonds laat terug 

in Amersfoort.  

Weekend geslaagd en weer een herinnering rijker! 


