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Omdat deelnemen helangrijk is 
Minder vlot dan vorig jaar komen de inschrij
vingen binnen voor pe sportkwis van · de 
Sportraad, die op vrijdag 23 februari aan zijn 
vierde editie toe is. Vorig jaar namen 23 ploe
gen deel, dit jaar lijken er dat minder dan de 
helft te worden. Late beslissers kunnen wei 
nog altijd inspringen. De kwis begint om 
19 u.30 stipt in de Restaurantzaal van dien
stencentrum de Zonnebloem. Vanavond vindtd 
ook de huldiging van de sportlaureaten plaats. 
Omstreeks halftien weten wie de uitverkore
nen zijn. 

Toch wordt heel wat volk 
verwacht in de Zonnebloem, 
want niet minder dan 27 spor
ters en sportclubs uit Veurne 
werden genomineerd voor de 
jaarlijkse sportverkiezingen. 
Zij ontvingen een persoonlijke 
uitgenodiging om aanwezig te 
zijn. De nieuwe Sportschepen 
Piet Amery kan mogelijk zijn 
voorganger Marcel Heughe
baert huldigen, die in aanmer
king komt voor de trofee voor 
Sportverdienste. Met Denis 
Lippens, Maurice Kesteloot en 

Leon Brouwers werden de 
voorbije drie jaar trouwens al
tijd 65-plussers bekroond. De 
vijf overige kandidaten voor 
de felbegeerde titel zijn bedui
dend jonger dan de eresche
pen. 

J ong gaat met oud in de 
clinch voor de titel van Sport
vrouw van het Jaar. Daar komt 
een duel tussen de jeugdige 
kampioene Carole Debandt 
(paardensport) en veterane Isa
bella Dejongh, beter bekend 
als mevrouw V andecasteele. 

Zij is al vele jaren met haar 
stalen ros actief bij de Wieler
toeristen. 

)"ien Sportclubs voor 
twee titels 

In de categorieen sportclubs 
recreatief en competitief wordt 
het een open strijd. Liefst tien 
verschillende Veurnse sport
clubs komen in aanmerking 
voor twee onderscheidingen. 
Het is wel uitgesloten dat de 
Yeurnse Zwemvererugmg zo
als vong Jaar met be1de htels 

~ &aat !open. In de reeks recrea
uef komen zij d1t keer met 

:Voor. Wei dmgen twee JOnge 
zwemmers mee naar de btel 
voor de Beste Jeugdspkffires
tatie. Jeroen en P1eter Jgen 

..,met Karen en Charlot de con
currentle van twee )ongeda
mes. Of loopt de kriapenvoet
·baiP!oeg van WS Bulskamp 
met de hoogste eer weg ? 

We zijn benieuwd wie de ti
tel van Sportman wegkaapt : 
Marathon Atletiekclub West
hoek zit goed met twee atleten 
die zich op Belgisch niveau in 

werp- en springnummers ver
dienstelijk maakten. Stefaan 
Kindt, beter bekend als deel 
van Christefa, is een krachts
portatleet op nationaal niveau. 

Andersvaliden 
Ten slotte staat nu al vast 

dat de zevende (nieuwe) on
derscheiding naar de deelne
mers aan de Special Olympics 
van Havenzate gaat. Wat deze 
andersvaliden presteerden 
wordt al te vaak miskend ! Er 
is ook nog de jaarlijkse specia
le prijs van de Sportraad voor 
een netoverschrijdend school
sportini tiatief. 

Sportraadvoorzitter Jef Ger
monpre staat in voor de pre
sentatie van de genomineerde 
sporters. Schepen van Jeugd 
Jef Goens werd aangezocht 
om de sportkwis in goede ba
nen te leiden, na het afhaken 
van presentator Dirk Joye we
gens een buitenlandse reis. 

(JD) 

• Info en inschrijvingen 
Sportkwis : Eric Berteloot 
(Zwembad), 8' 058-33 05 67. 


