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Maar liefst 143 zwemmers namen deel 

Dezwemmers 
clubkampioenen 

De Veurnse clubkampioenen en het bestuur van de zwemclub. (Foto GUS) 

De beste leden van de Veurnse zwemver
eniging kregen een beker. Per categorie 
werd de beste beloond. In totaal werden 
er 19 bekers uitgereikt. Aan de clubkampi
oenschappen namen aile 143 zwemmers 
deel. Het was dan ook een drukte van je 
welste afgelopen zondag in dienstencen
trum De Zonnebloem in Veurne. 

Michael Ghyselbrecht is De meeste stoppen wanneer ze 
met zijn 20 jaar de 'ancien' het middclbaar onderwijs ver
van de club. ..lk ben er een laten. Ik ben al veertien jaar 
jaartje uitgestapt door mijn bij de Veurnse zwemvereni
studies in Gent maar ik kon de ging. Mijn eerste bronzcn me
groepssfeer niet missen en ben daille behaalde ik in Diksmui
nu terug lid. Het is niet ver- de. Daamaast won ik vijf jaar 
wonderlijk dat ik als eerste uit op rij de wisselbeker van ooze 
de bus kom want ik ben maar club. Helaas heb ik die nu 
de enigste in mijn categoric. moeten afgeven aan Pieter 

Bartholomeus." 

De snelste 
Die laatste is trouwens de 

snelste zwemmer bij de club. 
Hij is dit jaar al voor de acht
ste keer clubkampioen en heeft 
al heel wat prijzen op zijn pal
mares. ,In 2000 kreeg ik de ti
tel 'Beste jeugdsportprestatie' 
van Veurne. lk haalde twee 
maal de halve fmale op bet 
Belgisch kampioenschap. Het 
is dan ook rnijn doe! om die 
ooit eeos te winnen. Zwem
men is echt een passie voor 
mij. lk train zes maal per week 
anderhalf uur. Winnen is be
langrijker dan deelnemen
,"geeft Bartholomeus toe. 

Ook de jongsten zijn be
hoorlijk fier op hun beker. 
Gwenny Bouden is dertien en 
voor de eerste keer clubkampi-

oen. ,lk was echt verrast toen 
ik vernam dat ik gewonnen 
had. lk ben nu bijna drie jaar 
lid en stapte in de club om be
ter te kunnen zwemmen. Ik 
train een kleine vijf uur per 
week. Mijn concentratie gaat 
nu helemaal naar de interclub
kampioenschappen in Brugge 
op 2 december." 

De wisselbeker ging ook dit 
jaar naar Pieter Bartholomeus. 

Zoals eerder venneld zijn de 
!eden onderverdeeld in catego
rieen : de beginnelingen 
zwemmen 25 m schoolslag, 
recreanten : 50 m schoolslag, 
vrij slag, rugslag en 25 m vlin
derslag. Tenslotte zijn er nog 
de competitiezwemmers die 
volgens leeftijd zwemmen. De 
volledige uitslag vindt je hier
naast. 

GUS 


