
~~\ \\\ ~ Clubrecord lOOm crawl voor Pieter Bartholomeus 

Zwemtalent slaat gensters 
Tijdens de voorbije 
clubkampioenschap
pen van de Veurnse 
Zwemvereniging 
zorgde de bijna 16-
jarige Pieter Bartho
lomeus voor een 
heuse stunt. Hij ver
beterde het presti
gieuze clubrecord 
1OOm vrije slag met 
31/1 00 seconde en 
bracht het op 57''27. 
Daarmee onttroont 
de laatstejaarscadet 
clubmakker en LO
Ieraar Dieter Berte
loot. Bartholomeus 
maakte een forse 
vooruitgang en 
droomt van nog 
meer ... 

- Betekent dit record iets 
speciaals voor jou ? 

- Pieter : ,,Natuurlijk ben ik 
hier heel blij mee. Ik had er 
enkele weken speciaal naar toe 
geleefd en de clubkampioen
scbappen waren een goede ge
legenheid voor de recordaan
val. Weet je dat ik vorig jaar 
nog maar juist onder de rni
nuut raakte ? Er zijn nog maar 
vijf Veurnse zwemmers die 
onder deze grens konden 
zwemmen : naast Dieter en ik
zelf lukten ook Klaas Vanneu
ville, Peter Vanhove en Ste
faan Depoorter." 
- Heb je prestaties gezwom
men op kampioenschappen ? 

- Pieter : ,,De voorbije zo
mer heb ik kunnen deelnemen 
aan de Belgische Jeugdkampi
oenscbappen in Mol. Je moet 
een scherpe limiet halen om te 
mogen deelnemen. Onder Iei
ding van trainer Marc Van
houcke hebben de geselecteer
de Veurnse zwemrners een 
zwaar trainingsprogramma af
gewerkt. Ik was tevreden met 
rnijn vijfde plaats, een finale
plaats dus. Ook clubmakker 
Jeroen Dolfen raakte in de fi
nale met een zesde plaats bij 

Pieter Bartho/omeus : "Niet iedereen kan zoals Fred Deburgh
graeve Ofympisch en, wereldkampioen worden." 

le van rnijn scherpe tijd deel
nemen aan de seniorenkampi
oenschappen, boewel ik als ca
det eigenlijk nog te jong was. 
In bet zwempaleis van Charle
roi mocht ik mij meten met de 
grate mannen. Ik werd er 27ste 
op 50 deelnemers op de 200m. 
Niet slecbt, denk ik. '' 
- Ben je een all round zwem
mer? 

- Pieter : ,,zeker niet. Vrije 
slag en rugslag zijn rnijn favo
riete nummers. Vlinderslag en 
schoolslag liggen mij veel 
rninder. In dat laatste nummer 
werd ik op de voorbije club
kampioenscbappen gek.lopt 
door Nick Mahieu." 

Belgisch 
Kampioenschap 

- Zwemmers staan bekend 

jij dat ook zo ? 
- Pieter : ,Ik denk dat ik 

nog met mate train. Gewoon
lijk duik in drie keer per week 
het Veumse zwembad in. Zo
wel duurzwemrnen als interval 
staan op bet menu. In de va
kantieperiodes maak ik meer 
tijd vrij voor rnijn hobby. Ge
woonlijk train ik dan twee 
keer per dag. Maar dat kun je 
maar een beperkte termijn vol
houden. Trainer Marc Van
boucke zegt dat ik wei nog 
progressie kan maken, want ik 
ben zeker niet overtraind." 
Marc hecht ook veel belang 
aan de groepssfeer onder de 
competitiezwemmers. ,Wij 
zijn echt geen individualisten. 
Regelmatig ga ik ook fitnes
sen." 

- En de studies : loopt dat 
ook zo'n vaart ? 

gen, want ik volg aan bet 
Veurnse College bet vijfde 
jaar wiskunde-wetenschappen 
met acht uur wiskunde. 

,Mijn trainer denkt 
dat ik kans maak 
op het Belgisch 
kampioenschap 

junioren" 

Niet bepaald de makkelijkste 
richting. Mijn muzikale hobby 
heb ik wei Iaten schieten. Ik 
volg niet Ianger bobolessen 
aan de muziekacademie." 

- Kom jij uit een sportieve 
familie? 

- Pieter : ,Ik zwem al van 
k.leinsaf. Ik was pas zeven jaar 
toen ik in de zwemclub kwam. 
Mijn vader Jan is bestuurslid 
(schatbewaarder) en zwemof
ficial bij VZV. Mijn jonger 
zusje Louise zwemt nu ook bij 
de beginners. Mama is minder 
sportief, maar ook zij staat 
volledig achter de zwernsport. 
Ik beschouw trouwens de hele 
zwemclub en ook bet bestuur 
als een toffe, grote zwemfami-
li " 0 e. 

- Wat zou je nog willen be
reiken als zwemmer ? 

- Pieter : ,,Niet iedereen 
kan zoals Fred Deburghgraeve 
Olympisch en wereidkampi
oen worden en en passant bet 
wereldrecord verbeteren. Het 
clubrecord van VZV is tach 
geen slecht begin, he. Maar 
ernstig nu : de trainer denkt 
dat ik kans maak op een me
daille op bet Belgiscb Kampi
oenschap junioren volgende 
zomer in Charleroi. V ooral 
met rnijn tijd op de 50m rug
slag behoort dit tot de moge
lijkheden. Dat zou natuurlijk 
wei mooi zijn ... " 

(JD) 

• Meer info over de Veurnse 
Zwemvereniging lees je op de 
website : www.dreamwa
ter.com/vzv. Op zondag 26 no
vember houdt VZV haar jaar
lijks clubfeest in de Zonne-


