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"BK in juli is piekmoment 
voor onze club" 
M RC VANHOUCKE BLIKT TERUG OP RIJKE HISTORIE VEURNSE ZWEMVERENIGING 

VEURNE O De Veumse Zwemvereniging (V. Z. V) bestaat al sinds 1973. Vijf jaar na de opstart van de dub 
nam Marc Vanhoucke (63) de taak van secretaris op zich. Hij hielp de dub meegroeien en verder uitbouwen. 

Marc kwam in de zwemclub te
recht via zijn kinderen. "Vroeger 
waren mijn kinderen lid van de 
club en ondertussen zijn daar al 
enkele kleinkinderen bij geko
men", licht hij toe. "Zelf ben ik 
nooit een actief lid geworden. Ik 
doorliep wel de cursus van zwem
trainer en werkte me op tot trai
ner-B. Daarnaast speelde ik ruim 
30 jaar recreatief waterpolo. Van
daag heb ik het training geven af
gebouwd tot het begeleiden van 
de oefenzwemmers." 

''Drie leden haalden 
al de selectiecriteria 
voor het BK" 

"De hoofddoelstelling van de club 
is steeds geweest om zowel com
petitief als recreatief zwemmen 
op een kwalitatieve manier aan te 
bieden. Naast het zwemmen, telt 
ons club ook een 30-tal waterpo
lospelers." 

COMPETITIEZWEMMERS 
"In de jaren 1990 tot 2000 kende 
onze club echt zijn topperiode 
met grote namen als Pieter Bar
tholomeus, Ann Deramoudt en 
Michael Ghyselbrecht onder de 
competitiezwemmers die mooie 
tijden neerzette." 
"Zo konden we dankzij hun selec
tienormen voor Belgische kampi
oenschappen meedraaien op hoog 
niveau." 
Vandaag is het de bedoeling om 

De Veurnse Zwemvereniging telt momenteel 160 leden. "Het maximum is daarmee bereikt'', vertelt secretaris 
Marc Vanhoucke. "We willen zo optimaal t raining kunnen geven en kwaliteit verzekeren." (Foto MG) 

terug tot dergelijk niveau te ko
men. "De oud-competitiezwem
mers wisselden hun actieve plaats 
in voor jonge nieuwe talenten en 
voegden zich in ruil toe aan het 
trainerskorps. Dankzij hun opge
bouwde ervaringen kunnen ze nu 
meehelpen om hun atleten ook 
aan die top te laten zwemmen", 
verklaart Marc. 
De kracht van de zwemclub zit 
hem volgens Vanhoucke vooral in 
de werklust en kameraadschap. 
"We hebben de combinatie van · 
standvastige bestuursleden, waar
bij sommige al een 20-tal jaar 
trouw op post zijn ." 
"Daarnaast is er ook een nieuwe 
generatie die komt aanzetten, 
waaraan wij onze enthousiasme 
graag willen doorgeven." 

KWALITEIT 
"Onze club heeft steeds een hoog 
ledenaantal gekend. Vandaag telt 
de club een totaal van 160 leden. 
Dit is een zeer groot aantal, waar
door het maximum aantal leden is 
bereikt. 
"Bij de nieuwe inschrijvingen be
gin septembér moesten we het 
aantal echt beperken. Leuk is an
ders, maar wij maken de keuze 
om op die manier optimaal trai
ning te kunnen geven en zo een 
goede kwaliteit te verzekeren. Die 

· kwaliteitsverbetering proberen we 
onder andere blijvend te bekomen 
door de huidige trainers regelma
tig een bijscholing te laten volgen 
en nieuwe geïnteresseerden snel 
om te scholen tot initiator. Op die 
manier kunnen we het trainers-

korps uitbreiden en trachtten we 
zo aan de enorme vraag te vol
doen. De

1
' leden worden hierbij 

verdeeld in leeftijdsgroepen waar
voor momenteel een 6-tal trainers 
op post zijn." 

BK IN JULI 
"Onze piekrnoment ligt nu volop 
in juli waarin de Belgische kampi
oenschappen zullen plaatsvinden. 
In aanloop van de kampioen
schappen beslisten we dan ook dit 
jaar terug op stage te trekken ter 
voorbereiding. Ondertussen 
slaagden er al drie leden in om de 
selectiecriteria voor het komende 
BK. te behalen, dit aantal hopen 
we nog uit te breiden" besluit 
Marc Vanhoucke. 

(Harrnke Vanblaere) 


