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Olyinpische spelen voor scholieren 

,Mijn studies gaan voor" 
Jeroen Dolfen (15) uit Wulveringem bij Veume 
studeert Modeme Talen-Wiskunde maar houdt 
zich in zijn vrije tijd vooral bezig met zwemmen. 
Hij maakte furore in de Veumse zwemvereni
ging door verschillende wedstrijden te winnen. 
Op 27 mei vertrekt hij voor een week naar 
Frankrijk om er deel te nemen aan de Olympi
sche Spelen voor Scholieren. 

,.Voor ik geselecteerd werd, moest ik een provinciale en 
Vlaamse wedstrijd zwemmen en deelnemen aan de SVS
wedstrijden (Stichting Vlaamse Schoolsport). Uiteindelijk 
kozen ze mij eruil, verder gaat iemand uit leper en Kortrijk 
mee om West-Vlaanderen te vertegenwoordigen," zegt Je
roen. Normaal traint Jeroen drie keer per week maar met de 
intemationale wedstrijd in het verschiet, duikt hij dagelijks 
anderhalf uur in het Veumse zwembad . 

. ,Tijdens de dag ga ik naar school, 's avonds volg ik de 
studie tot 18 uur, daama ga ik weer zwemmen en pas daama 
kan ik naar huis. Het is een zwaar schema maar bet lukt 
wel." aid us Jeroen. 

Waar sta ik? 
Hoewel Jeroen heel veel tijd in het zwemmen steekt. geeft 

hij tocb de voorkeur aan zijn studies. ,,Zwemmen blijft voor 
mij een hobby en we zien wei wat er later van komt Ik oeem 
nu deel aan die intemationale wedstrijd om te zien waar ik 
sta op zwemniveau." 

Op 27 mei vertrekt Jeroeo naar Frankrijk voor de Olympi
sche Spelen voor Scholieren (tot 17 jaar). Na de openingsce
remonie volgen pe wedstrijdeo en daarna is er de slotceremo
nie. Naast zwemmen, Staat er ook atletiek en gymnastiek op 
het programma. Jeroen neemt dee! aan de 1OOm en 200m 
rugslag en de 200m wisselslag . .,Na die wedstrijd za1 ik me 
bezighouden met mijn examens en in augustus vinden de 
Belgische kampioenschappen plaats,'' besluit Jeroen. 
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