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Vlaamse zwemweek is aan 23ste editie toe 

Goed gevuld programma 

Enkele /eden van de Veumse zwemclub tijdens de training. (Foto GUS) 

De Vlaamse zwem
week start nu zater
dag, 17 november. 
Het Veurnse zwem
bad biedt bijna da
gelijks leuke activi
teiten aan. De 
zwemweek is voor 
ons de ideale gele
genheid om eens na 
te gaan wat er in 
Veurne te beleven 
valt op zwemgebied. 
Ze hebben er een 
zwem -en waterpo
loclub die op valle 
toeren draait. 

Sabine Deschrijver is sinds 
februari dit jaar voorzitster van 
de Veumse zwemvereniging. 
,We tellen 143 1eden waarvan 
hun leeftijd maximun 21 jaar 

is. Er zijn drie niveaus : begin
nelingen, recreanten en com
petitiezwernmers. Aan de eer
ste groep leren we de verschil-
1ende slagen aan. Zij trainen 
dinsdag -en donderdagavond 
van 18.45 tot 19.30 uur. Bij de 
recreanten drijven we de af
stand en snelheid op in functie 
van de wedstrijden. Zij oefe
nen ook dins -en donderdag 
maar dan van 19.30 tot 20.15 
uur. Tenslotte zijn er nog de 
competitiezwemmers. Drie da
gen per week duiken ze het 
zwembad in. Als ze aan wed
strijden deelnemen, zwernmen 
ze vaak dagelijks en dat werpt 
zijn vruchten af." 

,De belangrijkste competi
ties waaraan we meedoen 
zijn : de interclubwedstrijden, 
provinciaal en Belgisch kam
pioenschap. In de club zitten 
een aantal goede zwemmers. 
Zo hebben we bijvoorbeeld 
Pieter Bartholomeus die oa al 
twee keer zilver en brons won 
op de provinciale kampioen
schappen. Daarnaast kunnen 
ook Klaas Vanneuville, Jeroen 

Dolfen en Heidi Vanacker hun 
mannetje staan. Aan de inter
clubkampioenschappen namen 
18 West-Vlaamse clubs deel. 
Veume behaalde een derde 
plaats na Brugge en Oosten
de." 

Waterpolo 
Om de iets oudere mensen 

in Veume ook aan hun trekken 
te Iaten komen, richtte Marc 
Vanhoucke een waterpoloclub 
op. ,Veume is al jaren ver
broederd met Rosrath. Daar 
kregen we ooit een waterpolo
bal kado. Dat was meteen de 
start van onze club. We spelen 
enkel op recreatief niveau. Af 
en toe organiseren we vriend
schappelijke matchen tegen 
andere clubs. Het toppunt voor 
ons was het winnen van een 
waterpolotomooi in Zwitser
land. We kregen daar een wis
selbeker wat betekent dat we 
volgend jaar verplicht terug
moeten." 

Programma 
()lJ zaterdag 17 november 

start de V1aamse zwemweek. 
Volgende activiteiten staan op 
het programma van het Veums 
zwembad. 

Zaterdag 17 november ont
bijtzwemmen, een gratis 
zwernles voor kinderen van de 
lagere school en trimzwem
men voor iedereen. In de na
rniddag ligt er spelmateriaal en 
drijven opblaasbare attributen 
in het water. Zondag 18 no
vember gratis zwernmen voor 
iedereen. Maandag 19 novem
ber slaapmutszwemmen. Wie 
rninimun 300 m zwemt, krijgt 
een gratis drankje. Woensdag 
21 november ravotten op de 
reuzenoctopus en krokodil. 
Donderdag 22 november hap
py hour swimming vanaf 17 
uur. Vrijdag 23 november hin
der- en gekleed zwemmen. 

Zaterdag 24 november wa
tergewenning voor peuters en 
kleuters en schattenjacht. Zon
dag 25 november aperitief
zwemmen. 
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