Gent, 6 augustus 2019

Gentse Loodsenvereniging
voor Ontspanning en Sport

Beste leden,
Beste collega’s,
Beste sympathisanten,

Vorm
Feitelijke vereniging
Doel
Vriendschap en collegialiteit
bevorderen door gezamenlijk te
sporten en deel te nemen aan,
en inrichten van,
ontspanningsmogelijkheden.
Leden van het bestuur
• Martina Bruyninckx
• Patrick De Backer
• Bernard De Cooman
• Thomas Goethals
• Bram Masson
• Eddy Vandamme
• Christian Willemot
Secretaris
Positie Vacant! Contacteer het
bestuur indien u zich geroepen
voelt.

Op zaterdag 31 augustus 2019 vindt de 17e editie van de “Slag om Gent”
plaats.
Deze befaamde roeiwedstrijd wordt georganiseerd door Carolus Quinto in
samenwerking met de Zeescouts De Wilde Eend, Stad Gent en de Vereniging
Voor Watersport (VVW).
De roeirace start aan de jachtclub VVW in twee groepen. Terwijl de sloepen
via de oude Leie varen, koersen de vletten direct naar het centrum. De finish
ligt in het hart van Gent aan de Korenlei.
We hebben besloten om met het GLOS deel te nemen aan de race en hebben
een vlet kunnen reserveren.

Penningmeester
Bernard De Cooman
Elebogten 24
9070 Heusden
Tel. 09/231.24.79
decoomanb@hotmail.com
Bank
KBC 737-0221395-84
IBAN BE03 7370 2213 9584
BIC KREDBEBB
Website
www.glos.be

Het bestuur en de leden zijn
niet verantwoordelijk voor
gebeurlijke ongevallen of
schade ontstaan tijdens de
activiteiten.

De vlettenrace start vanuit de jachthaven. Elke boot start afzonderlijk, gelet
op de enge uitvaart. De lengte van het traject voor de vletten is 4,2 km. De race
zelf duurt ongeveer een uur.
We zijn op zoek naar een gemotiveerde bemanning die de eer van onze
vereniging wenst te verdedigen! Een vletbemanning bestaat uit minstens 4
roei(st)ers en een roerganger. Er mag met maximum vier geroeid worden.

Uiteraard kunnen er meer personen mee aan boord (2 extra wisselroeiers),
maar met een maximum van 7 bemanningsleden.
Bij voldoende interesse gaan we ook een oefenmoment inlassen. We zullen
dan een datum prikken een tweetal weken vooraf om de boot te leren kennen,
een roeiwissel te oefenen, te bepalen wie er zal sturen, etc.
Gezien de fantastische locatie van het traject is dit een ideale activiteit om
ook familie en vrienden mee te nemen. Ook zij die liever niet roeien zijn van
harte uitgenodigd om te komen supporteren aan de Korenlei. De vlettenrace
start rond 15h aan de jachtclub VVW. Van 16h tot 17h zullen alle vletten (en
sloepen die de lange tocht doen) aankomen aan de Korenlei, een prachtig
spektakel!

Bernard zal alvast met zijn motorjacht de roeiers van de nodige morele en
logistieke ondersteuning voorzien.
Er kunnen tot 15 personen inschepen om samen met Bernard vanuit de
jachtclub VVW naar de Korenlei te varen! Indien er meer gegadigden zouden
zijn, gaan we als volgt te werk: elke roeier kan 1 partner/supporter op het
motorjacht opgeven. De overige plaatsen zullen onder de leden worden
verdeeld op basis van datum van aanvraag (first come, first serve).
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We hopen alvast op een massale respons van onze leden; zowel om te roeien
als om te komen supporteren! Dit is een heel aangename, sportieve activiteit
in een prachtig kader. Een ideale afsluiter van een lange hete zomer.
Waar:
START Vlettenrace & diner:
(roeiers + motorjacht)
VVW Gent-Leie
Snepdijk 22
9000 GENT
FINISH Vlettenrace:
(supporters)
Korenlei
9000 GENT
Wanneer:
- De briefing wordt gehouden om 13h00 in de kantine van de VVW. De
stuurman en coach dienen hierbij aanwezig te zijn voor toelichting over
de startprocedures en het te varen wedstrijdtraject.
- De bemanning dient voor 14h00 aanwezig te zijn aan de jachtclub VVW.
- Om 15h00 start de vlettenwedstrijd aan de jachtclub VVW
- Om 17h30 is er prijsuitreiking op de Korenlei.
- Om 18h15 wordt de terugtocht van alle vletten en sloepen richting
jachtclub VVW aangevat.
- Op de jachtclub is er ’s avonds vanaf 19h30 een roeiersdiner (Gentse
Stoverij met frieten) met aansluitend een fuif gepland. We zullen
deelname hieraan in onderling overleg met de roeiers bespreken.
Bijdrage:
Gratis (roeien en supporteren)!
Deelname aan het diner 15 Euro per persoon (te reserveren vooraf – indien
voldoende interesse)
We appreciëren mocht u zich zo spoedig als mogelijk als roeier willen kenbaar
maken
per
email
aan
thomas.goethals@outlook.com
en
brammasson@gmail.com.
Indien u als supporter wilt meevaren met het motorjacht, gelieve dan uw
aanvraag door te sturen per email aan thomas.goethals@outlook.com en
brammasson@gmail.com.
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Met vriendelijke groeten,
Thomas Goethals, bestuurder sport GLOS.
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