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Tevreden winnaars die voor een jaartje de beker mee mogen nemen naar school..Foto: jdv 

Deinze -  

In het spoor van de roeiwedstrijden tussen de universiteiten van Oxford en Cambridge werd 

gisteren ook op de Leie een bootrace betwist. 

John De Vlieger 

Daarin namen vijf Deinse middelbare scholen het op tegen elkaar in een bikkelharde bootrace. 

Uiteindelijk mochten de studenten van Sint-Hendrik juichen en de wisselbeker Guido Andries 

voor een jaartje mee naar school nemen. 

In een schitterend slotduel wonnen ze van de leerlingen van Erasmus met 4 seconden. De 

winnaars legden het parcours van de dertiende interscholen-regatta af in 13 minuten 40 

seconden en de eervolle tweede klokten vier seconden later af. 

Door omstandigheden dienden de leerlingen van de OKAN-klassen, die voornamelijk uit 

Afghanistan komen, toch af te haken. Hun bootteam werd vervangen door een ploeg van 



de Deinse Kajak Club. Deze jongeren haalden het in hun wedstrijd van de leerkrachten 

van de deelnemende scholen. 

Mede door het goede weer verliep de organisatie feilloos en werd de beslissende wedstrijd al 

iets na 15 uur gevaren. De aanmoedigingen van de vele enthousiaste ‘supporters’ vanop de 

kade van het Sint-Poppoplein zorgden ervoor dat de studenten zich de ziel uit het lijf roeiden. 

Burgemeester Jan Vermeulen en de schepenen Bruno Dhaenens en Norbert De Mey toonden 

zich blij dat zoveel volk was opgekomen. Zij reikten de wisselbeker uit. 

Na Sint-Hendrik en Erasmus eindigden Sint-Vincentius, het VTI en Sint-Theresia op de 

andere ereplaatsen. De nek-aan-nekrace tussen Sint-Hendrik en Erasmus werd druk 

besproken. “Het belangrijkste is dat de sportiviteit hoogtij vierde. Zo zou het me niet 

verwonderen dat om de spanning erin te houden het VTI dit keer eens wat andere ploegen aan 

zich liet voorbij schuiven”, knipoogt Marc Depreitere, leerkracht aan het VTI. 

 
Het werd een spannende eindstrijd die nipt gewonnen werd door Sint-Hendrik Foto: jdv 
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