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Jana Verslijpe zwemt dit weekend een thuiswedstrijd in Veurne 

II Vee I supporters in tribune" 

Jana Verslijpe houdt van de vlinderslag en van de crawl. (Foto MG) 

--
• VEURNE- Jana Verslijpe is al acht jaar lid 
van de Veurnse zwemvereniging. Sinds vier 
jaar is ze ook actief in het competitiezwem
men. Tijd voor een kennismaking met de jon
ge zwemster. 
De 13-jarige Jana Verslijpe woont 
samen met haar ouders Joost Yer
slijpe en Ann Vandecasserie in de 
Wulpendammestraat 162 in Veur
ne. Drie keer per week plenst ze in 
het zwembad van Veurne om haar 
zwemtechniek bij te schaven. 
,,Ik ben al acht jaar bezig met 
zwemmen. Vier jaar geleden 
kwam de vraag van de club om te 
beginnen met competitiezwem
men. Ik besloot het eens te probe
reo en ondertussen zwem ik nog 
steeds wedstrijden. Op wel!k:e 
nummers ik aan de start kom, 
hangt van wedstrijd tot wedstrijd 
af. Voor de korte afstand verki.es 
ik echter de vlinderslag, voor de 
tangere afstanden opteer ik voor 
de crawl", aldus de tweedejaars
studente moderne ta1en in bet Bis
schoppelijk College van Veurne. 
Op 25 september staat baar eerste 
wedstrijd van bet najaar op het 

programma. ,Het wordt een thuis
wedstrijd, want de wedstrijd vindt 
plaats in Veurne." 

Keerpunten 
Dat wil zeggen dat er heel wat 
supporters op de tribune zullen 
zinen, al zorgt Jana er wei voor 
dat ze op verplaatsing ook aange
moedigd wordt. ,Mama en papa 
gaan vaak mee en anders worden 
er altijd wei mensen uit de buurt 
opgetrommeld om ons aan te moe
digen." 
Drie keer per week traint ze ander
balf uur in bet zwembad van 
Veume. ,Op dinsdag, donderdag 
en zaterdag word ik getraind door 
ofwel Pieter Bartbolomeus, Jan 
Deramoudt of Michael Ghysel
brecht. Daar werk ik vooral aan 
mijn keerpunten", besluit de 
zwemster. 

(TV) 


