
De Veurnse zwemklub, een van de bloeiendste verenigingen heeft sinds, een jaar een 
nieuwe voorzitter, Fernand Decock (midden de fotoJ. Aan alle beginnelingen, gevorderden 
kompetitiezwemmers die reeds 2 jaar lid zijn van de vereniging werden door bet bestuur 
gratis truitjes overhandigd. Op de foto de zwemmertjes samen met hun nieuwe voorzitter 

en trainers. (foto mvn) 

Klub bestaat al tien jaar 

Veurnse Zweinvereniging ~ 
trekt veel Inensen aan 

VEURNE - Met haar bijna 200 !eden, is de Veurnse 
Zwemvereniging ongetwijfeld een der sterkst bezette ver
enigingen van Groot-Veurne. Voorzitter Fernand Decock 
is dan oak fier, om wat toelichting te kunnen verstrekken 
bij de struktuur en de werking van zijn zwemklub, die dit 
jaar haar 10-jarige bestaan vierde. 

De statu ten van de vereniging derdaad", zegt Fernand Decock, 
maken ons duidelijk, wat het ,ik ben een militair en als dus
bestuur zich tot doe! gesteld danig zie ik erop toe, dat alles 
heeft bij de oprichting van de gedisciplineerd verloopt". 
klub: ,Geestesontspanning op 
regelmatige tijdstippen, li
chaamsontwikkeling bevorde
ren, ontwikkeling van de zwem
sport in a! zijn facetten, kompe
titiesport beoefenen en karak
tervorming en groepsgeest". Het 
beoefenen van de zwemsport 
staat dus uiteraard centraal, 
maar ook de manier waarop dit 
gebeurt en waarop alles wat er
bij komt kijken uitgevoerd 
wordt, houdt de belangstelling 
van de voorzitter en zijn team 
van medewerkers gaande. ,,n-

De !eden zijn voor het groot
ste gedeelte nog zeer jong. Zij 
vormen de groep van de kompe
titiezwemmers. Deze groep kan 
onderverdeeld worden in 6 kate
gorieen: dolfijnen, benjamins, 
miniemen, kadetten, pupillen en 
senioren. Hun leeftijd schom
melt tussen 10 en 20 jaar. ,Eens 
ze 18 jaar geworden zijn verla
ten de meesten van hen noch
tans de klub", stelt Decock ietwat 
spijtig. ,Ze gaan dan immers 
hun studies elders in het land 

voortzetten". Een tweede groep 
vormen de rekreatiezwemmers. 
Zij zijn meestal te oud voor kom
petitiesport en beoefenen het 
zwemmen dus enkel om zich 
wat te ontspannen en fit te blij
ven ... Er zijn er momenteel f>7, 

zowat de goede helft van de 
kompetitiezwemmers. Het is 
vercer ook altijd een droom van 
het nu 11 man tellende bestuur 
geweest, om een waterpoloploeg 
op te richten, maar het stadsbe
stuur van Veurne, eigenaar van 
het stedelijk zwembad waar de 
Veurnse Zwemvereniging ~k

tief is, had er aanvankelijk geen 
oren naar. dat er met een bal.in 
het bad gestoeid werd. Tot bur
gemeester Krakau van bet 
Westduitse Rosrath. waarmee 
Veurne verbroederd is, bij een 
van de verbroederingsfeesten 
een waterpolobal aan de klub 
overhandigde. Het bestu.ur 
maakte daarvan handig £!:· 

bruik om het stadsbestuur oc 
nog voor haar plan te winnen. 
Er was nu een bal. dus moest er
mee worden gespeeld. Zo is de 
waterpoloploeg er dan toch ge
komen. Er zijn momenteel '24 
spelers aangesloten". I 

De aktiviteiten van de koml)e
titiezwemmers vormen uit.r
aard de hoofdbrok. Een gr~p 
uit de wedstrijden waara!..n 
jaarlijks deelgenomen wortH, 
bewijst dat men niet bij de pak
ken blijft zitten: het lente- en 
herfstcriterium in het kader v~n 
de .Beker van de Kust" (zoVfat 
14 wedstrijden per jaarl. een \(lr
nooi waaraan ook 6 andere 
Westvlaamse steden deelne
men; de open wedstrijden die op 
uitnodiging georganizeerd wor
den en verder de jaarlijkse 
zwemmaraton, waaraan aile 
klubs uit Veurne deelnemen 
(o.a. uit de diverse scholenl. 

Fernand Decock wijst graag 
op de uitstekende resultaten ~lie 
de klub al verwezenlijkt heeft. 
EEm der koninginnestukken in 
de Veurnse Zwemvereniging is 
ongetwijfeld Kristel Feys, houd
s ter van diverse Westvlaamse 
rekords en jeugdkampioene 
van Belgie. Zij nam reeds dee! 
aan wedstrijden in Joegoslavie 
(Ljubljana) en Luxemburg. Der
gelijke resultaten kunnen uiter
aard maar door vee! oefenen 
bekomen worden. Daarom 
wordt er ook wekelijks twee
maal getraind. Er staan hiertoe 
zo maar eventjes 5 trainers ter 
besctrtkking. f'eittaird- E>ecodr 
en sekretaris Marc Vanhoucke 
zijn er 2 van. Alles wordt volko
men belangeloos gedaan wenst 
Decock te benadrukken. Toch 
moet er streng op toegezien 
worden om financieel rond te 
komen. Een verslag van sekreta
ris Vanhoucke leert ons, dat 
voor het eerste semester van 
1983, 80.000 frank uitgaven ge
daan werden (o.a. voor trai
ningspakken. bekers. waterpolo
caps, het 3-maandelijks tijd
schrift, verzekeringen enz .. J. De 
inkomsten komen vooral voort 
uit lidgelden, feestjes, tombola's 
en steunkaarten .• Het grootste 
dee! daarvan wordt aan de 
jeugdwer king besteed" voegt 
Decock daar aan toe. ,De klub 
mag gratis over het stedelijk 
zwembad beschikken, maar ont
vangt in ruil daarvoor geen sub
sidies". Fermmd Decock is best 
tevreden met deze regellng en 
hoopt dat het zo blijven mag. 
Ten slotte is zijn vereniging dok 
een ware promotie voor het 
zwembad en de zwemsport in 
Veurne. (mmal ,. . 
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