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Mooiste prijzen voor Carolle Debandt, Louis Goudeseune en Marc V anhoucke 

Drummen voor een sporttrofee 
Zowat 150 belangstel
lenden woonden de 
vierde sportavond .van 
Veurne bij. Velen wa
ren benieuwd wie dit 
jaar de titel van sport
vrouw, sportman of 
een van de vijf ande
re onderscheidingen 
in de wacht zou sle
pen. Niet minder dan 
27 kandidaturen wer
den weerhouden. 

Terecht stelde voorzitter Jef 
Gennonpre dat deze verkiezin
gen ongemeen spannend wa
ren : vaak: besliste een punt 
over winst of tweede plaats. 
Dat was ook het geval in de 
omlijstende sportkwis, waar 
MACW l in de eindspurt WS 
Bulskamp 2 met de kleinste 
score achter zich hield. Met 25 De sportlaureaten Carolle Debandt, Louis Goudeseune, Marc Vanhoucke, Pieter Bartholomeus 
deelnemende ploegen of 100 en de afgevaardigden van de Dunetrotters en Judo-Jiu Jitsuclub Veume poseren met de be
kwissers was ook de belang- stuurs/eden van de Sportraad, burgemeester Verfaillie en de schepenen Amery en Goens. (Foto 
Stelling voor deze kwis erg JD) 
groot. 

Sportman en -vrouw 
Dames eerst, waar zich met 

Isabella Dejongh en Carolle 
Debandt twee sterke kandida
tes aanboden. Isabella gaat 
prat op een rijkgevulde en ac
tieve sportcarriere met tennis 
en wielertoerisme. Dit konden 
de kiezers naar waarde schat
ten, maar finaal ging de titel 
van sportvrouw met een punt 
verschil naar Carolle Debandt. 

De bijna 21-jarige amazone 
heeft al van in haar prille 
jeugd haar hart verpand aan de 
paardensport. Haar specialiteit 
is style jumping, waarin pun
ten worden gegeven op de 
stijlvolle uitvoering van de 
sprongen, zonder dat de gerea
liseerde tijd primeert. Zij be
haalde nationale en intematio
nale successen, onder meer in 
de grote prijs van La Baule 
(Frankrijk) en op. het nationaal 
kampioenschap in Westende. De eerste ploeg van MACW werd nipt de winnaar van de sportkwis. Op de eerste rij herkennen 
Carolle is de dochter van Wil- we de broers Jonckheere, Roger Titeca en Geert Be yens. Op de tweede rij zien we kwisorganisa-


