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Vijf jaar Veuritse • • • zwemveren1g1ng 
Na veelvuldige p:ogingen om 

in Veurne een zwernklub op te 
Yiaht>en zonder badinstelling 
werd in 1973 ~estart met de 
V:~rme Zwemvereniging. 

' HISTORlEKJE 
Op aanviaarg van he-t toenma

li&e 'gemeen r.ebesh!ur werd de 
h. Gilbert Cole be.reid gevonden 
een I.wemklub op te richten, 
·met behulp van Miranda De
baets, redster, en F'ernand De
cock als trainers. 

Een eerste zwemmaraton der 
Veurnse scholen was een publi
dteit van jewelste. Dit en het 
h a rde, en geduldige werk van 
de trainers werd 1amelij.k vlug 
b eJoond daar Ann Vander Ey
k~n reeds in 1975 ltampioene 
d~r , ~ide Vlaanders werd voor 
100 m. schoo.Jslag kadeNen en 
kort daa rop Petter Vanhove 100 
m. vrije slag eveneens kadet
ien. 

, In 1975 werd de Trimaktie 
een kompleet sukses. 

In he'tzelfde jaar werd er 
voor de eerste maal met een 
beperkt aantal deelnerners ge
zwornmen tijdens de 12 uren 
van Poperinge. • 

· 1976 werd eveneens een suk
ses. Er waren Uiet vee! wed
strijden in het Vlaamse lands
gedeelte waar er geen Veurnse 
zwemmers vernoernd werden. 

In 1977 werd voor de tweede 
maal deelgenomen aan de be
ker der Kust, waar de 2e plaats 
werd behaa.ld naOostende. 

Leden van h.et bestuur tkwa
men en gingen, zwernm~s 
eveneens, maar de jongsten 
boekten nog artijd de rneeste 
vooruitgang. 

JUBILEIDI 

1978 : een eerste jubileum
wedstrijd werd gevierd met de 
vriendschappelijke · wedstrijd 
« De beker van de K ust • en 
een eerste waterpolowedstrijd 
tegen Nieuwpoort. Gedacht 
werd aan een veteranenploeg, 
ma.ar tegen de Nieuwpoortse 
twens heeft veurne het moeten 
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afleggen: met een 3-12 neder
laag. Gezien het een vriend
schaPPelijke on'tmoeting was, 
werd het leergeld graag be-
taald. Ook de toeschouwers wa
ren talrijk opkgekomen. Sche
pen Gesquiere en schepen van 
sport Heughebaert waren aan-
wezig om fen klein aandenlken 
aan de kapiteins te overhandi
gen. 

Op de zwernmeeting van zon
dag 11. ter gele.geniheid van het 
5-jarig beS'taan liet het talrij.ke 
opgekomen publiek zich niet 
o~e'tuigd. De aanmoedigingen 
en applaus waren niet uit de 
Iucht, wat het breken van vele 
relkords bevorderde. 

Persoonlijk rekord werd ge
broken door : 

- schoolsla.g : Depoorter Ma
rijke, Depoorter Peter, Hu
brecht FiliP ... Gee,r't easier, Del
barre Eldwin, Vanderhaeghe 
Anne-Mie, Vande Walle Sylvie, 
Devoog't Sally en easier Ste
faan. 

- vrije slag : Meirpoel Regi
na, - Depoorter Marijke, Vander 
Eyken . Ann, Hubrecht Filip, 

1 Delancker Dir.k, F eys Kriste l, 
Devoogt 1'ally, Feys Johan. 

- 4 zwemwijzen 200 m. : De . 
poorter Marijk e, Vander Eyken 
Ann. 

- Dolfijn : Cornelis Ca roline, 

" 

Depoorter S tefaan, e asier Ste
!aan. 

- Rug : Cornelis Caroline, 
Vanderhaeghe Annie-Mie, Feys 
Kriste1, Devoogt Sally, Decock 
Jan. · 
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