
190 kinderen~wemmen elk llengte per minuut 
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Zweniwonder Annuntiata 

190 kinderen mochten meedingen voor de Swimmathon-trofee. , We vinden het echter vee/ be/angrijker dat vandaag zovee/ kinde
ren plezier beleefden aan deze zwemwedstrijd," zegt directeur Jet Goens. (toto JG - FL V) 

De jaarlijkse Regionale Swimmathon in het 
Stedelijk Zwembad bracht 19 schoolploeg
jes van elk tien kinderen bij elkaar in de 
vorm van een gezonde competitie. De drie 
ploegen van het Veurnse Annuntiatainsti
tuut waren in elke categorie duidelijk de 
besten, maar ook de andere scholen 
zwommen goed mee. Gemiddeld legde el
ke deelnemer immers een lengte per mi
nuut af, 16 minuten lang. Annuntiata was 
de beste. 

Een Swimmathon is een kinderen van het derde tot het 
zwemwedstrijd waarbij elke zesde leeljaar. AI voor de 
deelnemer in 2 keer 8 rninuten veertiende keer organiseerde 
zoveel mogelijk lengtes pro- de Sportraad van de Vrije Ba
beert te zwemmen. Een ploeg sisschool Nieuwstad deze 
bestaat uit 10 deelnemers. met zwemonunoeting, telkens de 

week na de V1aamse Zwem
week. Tien verschillendc scho
len uit Veurne en de rcgio na
men deel en brachten in totaal 
19 teams in het water. De 4 
Vrije Basisscholen uit het cen
trum waren uiteraard present. 
maar ook Bulskamp, Leisele, 
Alveringem. Houtem en Beau
voorde lieten zich vet1egen
woordigen. De Panne en voor 
het ecrst ook de Gemeen
schapsschool 'de Vierboete' 
uit Nieuwpoort kwamen mee
zwemmen. Het werd een boei
ende strijd die in drie vcrschil
lende poules werd beslist. 

Annuntiata 
De meisjes van Annuntiata 

z"'ommen met z · n tienen maar 
liefst 4375 m. bij elkaar. Dat 

was net iets meer dan de plocg 
van de organiserende school. 
Bij de jongens was Annuntiata 
ook de beste met 4 700 m. In 
die reeks zwommen 4 van de 6 
ploegen meer dan 4 km sa
men. Van de 8 gemengde 
ploegen lag ook weer Annun
tiata op kop, 4 lengtes meer 
dan de fusicplocg van Houtcm 
en Bcauvoorde. Leiscle werd 
daar 3de met een bijna-score 
van ~ km .• of hoe ook kJeine 
schooltjes groot kunnen zijn. 
De Swimmathon wordt geor
ganisecrd met de steun van de 
' Stichting Vlaamse School
sport' (SVS). lnjanuari komen 
5 Veumse scholen weer samen 
in hct Stedclijk Zwembad voor 
de uende 'zweminstuif 

(FLV) 


