Goedenavond iedereen
Als voorzitter van Inline Team Brugge wil ik jullie in eerste instantie bedanken om zo
talrijk aanwezig te zijn en een speciale dank gaat naar alle oud-leden die massaal op
dit jubileum aanwezig zijn. Eveneens een hartelijke welkom aan schepen Dirk De
fauw. Schepen Annick Lambrecht laat zich voor vanavond jammer genoeg
verontschuldigen.
2014 is een jubileumjaar voor Inline Team Brugge want de club bestaat 50 jaar.
Daarom nu graag het woord aan schepen De fauw
Bedankt mijnheer De fauw voor deze mooie woorden.
Zoals reeds gemeld in 2014 een jubileumjaar voor Inline Team Brugge.
50 jaar worden voor een persoon is al heel wat, maar voor een club is dat nog veel
meer.
Het betekent dat 50 jaar lang mensen bereid gevonden zijn om samen aan tafel te
zitten, te organiseren, te plannen, de handen uit de mouwen te steken om 50 jaar
lang kinderen, jongeren en iets minder jonge mensen de kans te geven in zo goed
mogelijke omstandigheden hun lievelingssport te beoefenen, eerst rolschaatsen of
snelschaatsen, later inline skaten beter bekend als skeeleren.
Het is uiteraard altijd interessant om te weten hoe de geschiedenis van de club in
elkaar zit. Een lang verhaal zullen we er niet van maken, maar toch even op een rijtje
enkele belangrijke data of gebeurtenissen:

1) Op 15 januari 1964 werd RCSA (roller club Sint-Andries) opgericht door Michel
Beerlandt (bakker van beroep die toerde door gans Brugge en een winkel had
in de Akkerstraat) en door Etienne Maes (lid van het feestcomité van SintAndries).
Bakker Beerlandt had enkele dochters die heel graag wilden rolschaatsen en
omdat Zandvoorde te ver was werd een nieuwe club werd opgericht “ter
bevordering van de sport op de gemeente Sint-Andries”. Let wel: we spreken
hier over rolschaatsen. Skeeleren bestond toen nog niet.
De trainingen gingen door op de openbare weg en rond het voetbalveld aan
de Koude Keuken. In de winter werd er getraind in de feestzaal het Jagershof.
2) In 1965 werd de eerste rolschaatswedstrijd ingericht tussen de Koude
Keukenstraat (de toenmalige Akkerstraat) en de Robrecht Van
Vlaanderenlaan en dit op de Gistelsesteenweg!
3) De wedstrijden volgden elkaar op en gingen nog steeds door op de weg.
4) In 1972 organiseerde RCSA hun eerste BK in de sporthal van de Koude
Keuken. De atleten die toen een medaille veroverden werden later gehuldigd
met een bloempot van ongeveer 90 Belgische frank wat nu ongeveer een
waarde van 2.20€ is.
5) Ondertussen werd in 1973 het bestuur groter en bestond uit 8 leden
6) In 1975 reisde RCSA naar Inzel voor een buitenlandse stage met de nodige
pechmomenten: de autobus had elke dag panne.
7) Ook in 1975 werd het BK rolschaatsen georganiseerd op de ijspiste van het
Boudewijnpark. Niet op ijs uiteraard maar wel op de gepolierde beton waarbij
de houten wieltjes opnieuw bovengehaald werden gezien de andere wieltjes
te weinig grip hadden. Die houten wieltjes gingen slechts 1 training of
wedstrijd mee. Herkennen we dit probleem?

8) Later bleef RCSA trainen in het Boudewijnpark maar dan op de skatepiste. Er
werd ook getraind op de parking van het Sint Lodewijkscollege en aan het
Schuttershof te Sint-Kruis. Met de komst van de rolschaatspiste aan het
Olympiastadion werd deze piste de vaste stek van RCSA/ITB.
9) Een andere heel belangrijke gebeurtenis speelde zich af in 1983, want dan
werd er gestart met recreatietrainingen. De club bestond dan uit 2 niveaus:
recreatie en competitie.
10) En in 1985 was één van die recreanten onze huidige recreantentrainer Els
Van Eenoo.
11) Ook niet te vergeten is de overschakeling van rolschaatsen naar skeeleren.
Dit vond officieel in 1992 plaats, niettegenstaande de Europese en Belgische
kampioenschappen dat jaar nog op rolschaatsen dienden verreden te worden.
De rolschaatsen verdwenen onder het stof.
12) De volgende unieke gebeurtenis vond plaats op 11 januari 2001. RCSA werd
een vzw met een nieuwe naam ‘Inline Team Brugge’ en een nieuwe look
13) Inline Team Brugge heeft sinds 2007 een bijkomende trainingsplaats namelijk
in het Blosocentrum Julien Saelens te Sint Kruis, waar een grote opkomst van
fervente skeeleraars aanwezig is.
14) Door het feit dat “op straat” trainen toch wel wat gevaar met zich meebracht
werd op zoek gegaan naar een alternatief. Na een lange zoektocht konden we
terecht bij Frederik Willemyns van het VerkeersOpleidingsCentrum Brugge, in
de Kleine Pathoekeweg. Een afgesloten trainingssite met veel mogelijkheden.

Uiteraard kunnen we nog een hele avond vullen met dergelijke gebeurtenissen.
Toch zijn er nog een tweetal items die ik graag nog even wil voorstellen en dat zijn de
de outfits en huldigingen doorheen de jaren.

De huldiging van de medaillewinnaars op het Belgisch Kampioenschap, Europees en
Wereldkampioenschap leverde voor de atleten een zelfgemaakte trofee op in plaats
van de bloempot.
De outfit startte met rood/wit, schakelde over naar zwart/wit, terug naar rood/wit/zwart
en in de toekomst wordt de outfit ….oranje/blauw met Decathlon en taal-ad-visie als
sponsors.

Hetgeen je nu gehoord hebt , zijn enkele belangrijke gebeurtenissen maar het
belangrijkste punt is dat Inline Team Brugge kan terugkijken op een geschiedenis
van 50 jaar.
Het wordt nu hoog tijd om het glas te heffen op 50 jaar RCSA/ITB.
Als voorzitter zou ik toch nog elke persoon die zich heeft ingezet door de jaren heen
voor RCSA/ITB van harte bedanken voor de geleverde inspanningen.
Proost iedereen!
Straks gaan we nog even alle competitierenners in de bloemetjes zetten.

Mag ik nog even jullie aandacht voor de huldiging van de atleten.
Mag ik vragen om naar voor te komen

Jasmina Vosté (juniors B dames)
Belgische kampioenschappen
Afstand

Medaille

Piste – 300 m time trial

brons

Thomas Vosté (juniors B heren)
Belgische kampioenschappen
Afstand

Medaille

Piste – 300 m time trial

brons

Piste – 1000 m

brons

Piste – puntenkoers

goud

Weg – afvallingswedstrijd

zilver

Weg – 500 m snelheid

brons

+ selectie Europese kampioenschappen Geisingen, Duitsland

Jasper Demeester (liefhebbers heren)
Belgische kampioenschappen
Afstand

Medaille

Piste – 4 manches

brons

Weg – lange afstand

brons

Florian Van den Saffele (cadetten heren)
Belgische kampioenschappen
Afstand

Medaille

Piste – 300 m time trial

brons

Piste – 1000 m

brons

Piste – puntenkoers

brons

Weg - Lange afstand

zilver

Weg – afvallingswedstrijd

goud

Weg – 500 m snelheid

zilver

Josephine Van den Saffele (juniors B dames)

Belgische kampioenschappen
Afstand

Medaille

Piste – 300 m time trial

goud

Piste – 1000 m

zilver

Piste – puntenkoers

brons

Weg – afvallingswedstrijd

brons

Weg – 500 m snelheid

zilver

Jean-Luc Ostyn (liefhebbers heren)

Belgische kampioenschappen
Afstand

Medaille

Weg – lange afstand

zilver

We willen dan ook nog alle competitierenners naar voren roepen om een kleine
attentie te overhandigen.
Geniet van de rest van de avond!
Bedankt.

