
LOTTREKKING – TIRAGE AU SORT – DRAW – STARTVERLOSUNG - Zondag 27 September 2020

Race 101 (7) JW12 10:00

   1 K.R.N.S.Oostende [Ackein Lou] 08/20/001

   2 Gentse RS [Van den Branden Lien] 08/20/006

   3 K.R.N.S.Oostende [Laloo Ines] 09/20/007

   4 Gentse RS [Roegiers Victoria] 08/20/005

   5 K.R.N.S.Oostende [Vermander  Phebe] 08/20/004

   6 Gentse RS [Persyn Sien] 09/20/014

   7 K.R.N.S.Oostende [Peene Ella] 09/20/005

Race 102 (18) JM12 10:00

  10 KR Club Gent [De Man Justin] 09/20/003

  11 K.R.Sport Gent [Van Campe Raoul] 08/20/017

  12 K.R.N.S.Oostende [Boucquez Robbe] 08/20/002

  13 Gentse RS [Arab Manouchehr] 08/20/008

  14 K.R.N.S.Oostende [De Jonckheere  Maxim] 09/20/004

  15 K.R.Sport Gent [Engelbrecht Cis] 08/20/015

  16 KR Club Gent [Willems Thibo] 09/20/012

  17 K.R.N.S.Oostende [Bloes Tibo] 09/20/006

  18 Brugse TR [Vandewalle Benne] 09/20/013

  19 KR Club Gent [Cloquet Ludovic] 09/20/015

  20 The Oar [Basraoui Ilyas] 08/20/024

  22 Gentse RS [Verbeke Leon] 09/20/009

  23 Gentse RS [Laureyns Otto] 09/20/010

  24 Brugse TR [Thiel Sebbe] 09/20/016

  25 KR Club Gent [Legzouli Ilyes] 09/20/002

  26 Gentse RS [Eyckerman Twan] 08/20/009

  27 Gentse RS [Block Stan] 08/20/007

  28 KR Club Gent [Vanheule Waso] 08/20/020

Race 103 (3) JW10 10:00

  31 K.R.N.S.Oostende [Laloo Camille] 11/20/003

  32 Gentse RS [Nienhuijs Sterre] 11/20/002

  33 K.R.N.S.Oostende [Vermeire Lotte] 10/20/004

Race 104 (3) JM10 10:00

  35 K.R.N.S.Oostende [Dewulf Trever] 10/20/005

  36 Brugse TR [Masyn  Miro] 10/20/003

  37 KR Club Gent [De Man Gaëtan] 11/20/001

Race 105 (19) JW14 10:00

  40 The Oar [Helsen Lore] 06/20/032

  41 K.R.Sport Gent [Van Ingelgem Edith] 07/20/026

  42 KR Club Gent [Gyssels Louise] 06/20/009

  43 K.R.N.S.Oostende [Boucquez Lien] 06/20/004

  44 KR Club Gent [Speeckaert Kato] 06/20/008

  45 KR Club Gent [Speeckaert Dorien] 07/20/003

  46 KR Club Gent [Florquin Fiona] 07/20/001

  47 KR Club Gent [Wyckhuyse Lisa] 07/20/002

  48 KR Club Gent [De Broe Mona] 06/20/002

  49 Gentse RS [Dequinnemaere Tess] 07/20/014

  50 K.R.N.S.Oostende [Ryckaerts Laura] 07/20/017

  52 KR Club Gent [Alexander Renée] 07/20/007

  53 The Oar [Van Keilegom Lene] 07/20/030

  54 Gentse RS [Vercauteren Helena] 06/20/017

  55 K.R.Sport Gent [Dejaegher Anna] 06/20/028

  56 Gentse RS [Block Lies] 06/20/015

  57 T.R.T.Hazewinkel [Vanoverschelde Manon] in aanvraag

  58 Gentse RS [Jonckheere Jantien] 07/20/012

  59 K.R.N.S.Oostende [Vanheste Cato] 06/20/007

Race 106 (23) JM14 10:00

  63 KR Club Gent [Coens Arnaud] 06/20/001

  64 K.R.N.S.Oostende [Peene Tibe] 06/20/006

  65 KR Club Gent [De Man Jonathan] 06/20/003

  66 K.R.Sport Gent [De Smet Fin] 07/20/023

  67 KR Club Gent [Sintubin Elliot] 07/20/015

  68 Gentse RS [Nienhuijs Kasper] 07/20/011

  69 Gentse RS [Terrie Sef] 06/20/020

  70 K.R.N.S.Oostende [Onraedt Lander] 07/20/005

  71 Gentse RS [Vanden Berghe Jona] 06/20/013

  72 Gentse RS [Persyn Nand] 07/20/009

  73 Gentse RS [Cousaert Clement] 06/20/014

  74 Gentse RS [Jordaens Josse] 06/20/019

  76 T.R.T.Hazewinkel [Goovaerts Tiebe] 07/20/031

  77 KR Club Gent [Delameilleure Warren] 06/20/018

  78 K.R.Sport Gent [Engelbrecht Egon] 07/20/024

  79 Gentse RS [Vigneri Gilles] 06/20/021

  80 T.R.T.Hazewinkel [Boeykens Lou] 07/20/029
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  81 T.R.T.Hazewinkel [Pardon Mees] 06/20/030

  82 Gentse RS [Mesdom Pieter] 06/20/016

  83 K.R.Sport Gent [Vandenbroucke Titus] 07/20/028

  84 Gentse RS [Verbeke Michiel] 07/20/010

  85 K.R.N.S.Oostende [Toro Miguel] 06/20/035

  86 K.R.Sport Gent [Brandt Kobe] 06/20/027

Race 107 (2) JW16 10:00

  91 KR Club Gent [De Clercq Julie] 05/20/002

  92 KR Club Gent [Hillaert Elien] 05/20/004

Race 108 (28) JM16 10:00

  95 KR Club Gent [Dumont Fado] 05/20/010

  96 KR Club Gent [Debruyne Karel] 05/20/001

  97 KR Club Gent [Verlodt Guillaume] 04/20/038

  98 KR Club Gent [Van Hese Aldo] 05/20/011

  99 KR Club Gent [van der Tol Arthur] 04/20/004

 100 KR Club Gent [Laureyns Neal] 05/20/003

 101 KR Club Gent [Verbeek Benjamin] 04/20/003

 102 Gentse RS [Persyn Juul] 05/20/014

 104 KR Club Gent [De Pessemier Xander] 04/20/001

 105 KR Club Gent [Van Massenhove Milan] 04/20/005

 106 Gentse RS [Mesdom Karel] 05/20/019

 107 KR Club Gent [Verstuyft Noah] 04/20/039

 108 KR Club Gent [Heeren Armand] 04/20/019

 109 KR Club Gent [Christiaens Lukas] 04/20/011

 110 Gentse RS [Verbeke Daan] 05/20/018

 111 KR Club Gent [Verbraeken Jonas] 04/20/012

 112 KR Club Gent [Lagaert Thibaut] 04/20/013

 113 Gentse RS [Batier Achile] 05/20/015

 114 K.R.Sport Gent [De Baerdemaeker Emiel] 05/20/040

 115 Gentse RS [Beuckelaers Mats] 05/20/020

 116 Gentse RS [Dequinnemaere Anton] 04/20/016

 117 Gentse RS [De Smet Nicolai] 05/20/021

 118 Gentse RS [Eyckerman Syan] 05/20/017

 119 K.R.Sport Gent [Coppitters Jarre] 05/20/039

 120 Gentse RS [Dobbenie Vincent] 04/20/041

 121 KR Club Gent [Biebauw Nathan] 04/20/010

 122 Gentse RS [Allaert Toon] 04/20/018

 123 The Oar [Vranckx Pepijn] 04/20/037

Lottrekking gehouden op 21 september 2020 om
19u in de lokalen van de Gentse RS

Aanwezig: Jonas Deconinck, Jelle Terrie, Arthur
Van Camp

Juryvergadering om 9u

Aanvang loopwedstrijd om 10u
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Gentse Roei- en Sportvereniging vzw

Vissersdijk 1, 9000 Gent rowing@gentsers.be www.gentsers.be
BTW-nummer: BE 0400 032 354 IBAN: BE94-4481-8511-6114 BIC: KREDBEBB

29e Jeugdtriatlon Gentse RS 27/9/2020
Protocol deelnemende verenigingen

Om te voldoen aan de regelgeving ter verspreiding van het coronavirus treffen we de onderstaande maatregelen.
Het respecteren van deze maatregelen door iedereen moet ervoor zorgen dat onze 29e jeugdtriatlon veilig kan
verlopen.

Inschrijven Het inschrijven gebeurt zoals de andere jaren, via het digitaal platform. Inschrijven kan tot maandag
21 september om 18.00u. Gelieve rekening the houden met de volgende zaken:

• Wie ziek is, de laatste twee weken vóór de wedstrijd (vanaf 13 september 2020) Covid19-symptomen had,
of een huisgenoot heeft die Covid19-symptomen vertoont, kan niet deelnemen en blijft thuis.

• Roeiers die 14 dagen vóór de wedstrijd (vanaf 13 september 2020) terugkeren uit een rode of oranje zone
mogen niet deelnemen, tenzij zij op dag 9 na hun terugkeer een negatieve Covid19-test kunnen voorleggen.

• Elke deelnemende vereniging duidt een verantwoordelijke aan. De naam en het telefoonnummer van deze
persoon worden ten laatste de dag voor de wedstrijd aan de organisatoren meegedeeld per mail aan
rowing@gentsers.be.

• De verantwoordelijke is tijdens de volledige wedstrijddag ter plaatse aanwezig en is verantwoordelijk voor:

– het afhalen van de hesjes en boegnummers in het wedstrijdsecretariaat;

– het bijhouden van de mondmaskers van de deelnemers van zijn/haar vereniging;

– het terugbrengen van de boegnummers en de hesjes op het einde van elke wedstrijddag;

– het afhalen van de prijzen;

– het naleven van de richtlijnen door de deelnemers van zijn/haar vereniging.

Contact tracing Indien binnen de twee weken na de wedstrijden een van de deelnemers of toeschouwers een
positieve Covid19-test aflegt, zullen we alle deelnemende verenigingen hiervan onverwijld op de hoogte brengen.

Ter plaatse

• Het dragen van een mondmasker is verplicht in de volledige wedstrijdzone. Dat geldt voor iedereen, ook
voor kinderen jonger dan 12 jaar: deelnemers, trainers, juryleden, toeschouwers, medewerkers. We vragen
dat iedereen zijn of haar persoonlijk mondmasker meebrengt. Wie geen mondmasker heeft kan er ter
plaatse een kopen aan het onthaal.

• Alle deelnemers brengen een afsluitbaar plastic zakje mee met hun naam op, om tijdens de wedstrijd hun
mondmasker in op te bergen.

• Registratie is verplicht. Voor de deelnemers gebruiken we de inschrijvingslijsten. Voor de vrijwilligers en
juryleden houden we een eigen lijst bij. Trainers en toeschouwers registreren zich op het ogenblik dat ze
het terrein van Gentse RS betreden.

• De bezoekers en deelnemers kunnen voeding en drank kopen in ons cafetaria, of zelf voeding en drank
meebrengen. Ons cafetaria voldoet aan alle coronamaatregelen.
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• De loodsen, powerzaal, kleedkamers en douches van de Gentse RS zijn niet toegankelijk. De toiletten zijn
wel toegankelijk, via het circulatieplan van ons cafetaria.

• Door Sport Vlaanderen wordt opgeroepen om de wedstrijden zonder publiek te laten plaatsvinden. We
vragen daarom om zo weinig mogelijk bezoekers mee te brengen.

Loopwedstrijden

• Het loopparcours is langsheen de Watersportbaan, om keerpunten te vermijden. De aankomst bevindt zich
aan de kant van de Zuiderlaan, ter hoogte van de 1150m. De start voor de 10- en 12-jarigen wordt gegeven
ter hoogte van de 150m. De start voor de 14-jarigen wordt gegeven aan de kant van de Noorderlaan ter
hoogte van de 600m. De start voor de 16-jarigen, tenslotte, wordt gegeven ter hoogte van de 1600m. De
loopwedstrijd start om 10.00u.

• Voor de start worden markeringen aangebracht zodat de 1,5m afstand kan gerespecteerd worden.

• De deelnemers blijven hun mondmasker dragen tot ze in de aangeduide zone komen. Daar doen ze
hun mondmasker af en bergen ze het op in hun persoonlijke plastic zakje. De verantwoordelijke van el-
ke vereniging staat daar klaar met een zak om de mondmaskers te bewaren, waarin de deelnemers hun
mondmaskers deponeren. De verantwoordelijke houdt de plastic zak van zijn/haar vereniging bij tot na de
loopwedstrijd.

• Trainers en supporters mogen niet meefietsen langs het parcours. Ze mogen wel op vaste plaatsen langs
het parcours staan om hun lopers aan te moedigen.

• De Bezoekers mogen de aankomstzone niet betreden. Ze blijven staan in de voor hen voorziene zone en
lopen niet rond. Ze houden te allen tijde hun mondmasker op en bewaren 1,5m afstand.

• Het toejuichen van de deelnemers wordt afgeraden. We raden aan om eerder te applaudisseren.

• Na de loopwedstrijd melden de deelnemers zich bij de verantwoordelijke van hun vereniging om hun mond-
masker op te halen en onmiddellijk opnieuw op te zetten.

Inleggen en uithalen van de roeiboten

• De boten worden gestald op de terreinen van de Gentse RS, aan KRSG of aan KRCG. De organisatie laat
aan elke deelnemende vereniging op voorhand weten waar ze kunnen staan. De verenigingen gebruiken
het ponton van de vereniging waar ze gestald zijn. Ze respecteren het protocol dat van kracht is in hun
roeivereniging naar keuze.

• De roeiers die het ponton van de Gentse RS gebruiken nemen de grote trap om hun boot in te leggen
aan de linkerkant van het ponton. Ze halen hun boot uit aan de rechterkant van het ponton, en nemen
vervolgens de kleine trap.

• Er zijn maximaal zes boten tegelijk toegelaten op ons ponton.

• Per boot wordt maximum één begeleider toegelaten die steeds een mondmasker draagt.

• De deelnemers houden hun mondmasker op tot ze in de boot zitten. Ze doen hun mondmasker af en
steken die opnieuw in het plastic zakje. Ze geven het zakje mee aan hun trainer of nemen het mee in de
boot. Van zodra ze uit hun boot stappen, zetten ze het mondmasker terug op.

• De verenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor het ontsmetten van hun materiaal. Ze doen dat niet op het
terrein van de Gentse RS, maar aan hun botenwagen en brengen hiervoor zelf de nodige producten mee.
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Slalomwedstrijd

• De regels beschreven in de paragraaf ‘Inleggen en uitnemen van de roeiboten’ zijn van kracht.

• De start- en aankomstzone waar de kamprechters zich bevinden, is afgebakend en niet toegankelijk voor
bezoekers, trainers of roeiers.

• Bezoekers blijven buiten het terrein van de Gentse RS en volgen de slalom vanop de grasstrook langs de
Watersportbaan met in achtneming van 1,5m afstand. Het dragen van mondmaskers is verplicht.

• Het toejuichen van de deelnemers wordt afgeraden. We raden aan om eerder te applaudisseren.

Lijnwedstrijd

• De regels beschreven in de paragraaf ‘Inleggen en uitnemen van de roeiboten’ zijn van kracht.

• Het is niet mogelijk om starttouwtjes in hun mond te nemen. Indien de weersomstandigheden het toelaten,
zal er zonder startkabels gestart worden. Bij slechte weersomstandigheden zal aan de roeiers gevraagd
worden om het starttouw in hun handen te nemen.

• Het volgen van de wedstrijden per fiets is enkel toegelaten voor maximaal één trainer per deelnemer.
De overige toeschouwers blijven staan langs de Watersportbaan. Het dragen van mondmaskers is voor
iedereen en te allen tijde verplicht.

• Het toejuichen van de deelnemers wordt afgeraden. We raden aan om eerder te applaudisseren.

Prijsuitreiking

• We volgen het advies van Sport Vlaanderen op om geen publieke prijsuitreiking na de wedstrijden te
houden.

• De verantwoordelijke van elke verenging haalt vanaf 1 uur na de laatste wedstrijd de prijzen af aan het
onthaal.

• Voor elke deelnemer zullen we een aandenken voorzien. Voor de eerste drie van elke categorie zullen we
bijkomend een medaille voorzien.

• Daarna reiken we aan de winnaar van het clubklassement een beker uit. De verantwoordelijke van de
winnende vereniging kan die beker afhalen.
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