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"2016 wordt grote uitdaging" 
VEURNSE ZWEMMERS PRESTEREN STERK OP EIGEN INTERCLUBWEDSTRIJD 

VEURNE o De Veumse Zwemvereniging kan terugblikken op een geslaagde Henri Lecluyse interclubwed
strijd. Organisatorisch verliep alles goed en ook de prestaties van de eigen jeugd mogen er best zijn. Basile 
Duyck was goed voor goud op de 400 meter wisselslag en ook de prestatie van Joline Versyer op de 100 meter 
rugslag springt in het oog. Zij was goed voor een tweede plaats. 

DOOR SAM BRACKE 

Pieter Bartholomeus is al meer 
dan vijf jaar trainer van de compe
titiegroep en blikt dan ook met 
plezier terug op een geslaagd 
weekend. "Bij dit soort wedstrij
den is het van belang dat de jon
geren dingen bijleren en wedstrij
dritme kunnen opdoen. Sommi
gen deden voor het eerst mee en 
het stemt me dan ook gelukkig 
dat ze de wedstrijd tot een goed 
einde hebben gebracht." 
Basile Duyck pakte goud op de 
400 meter wisselslag en de 14-jari
ge Jolien Veryser zwom 1'09" op 
de 100 meter rugslag, een sterk 
resultaat. "Ze werkt er dan ook 
keihard voor", weet haar trainer. 
"Het zwemmen is haar leven en 
dat is mooi om te zien. Voetjes op 
de grond houden en blijven wer
ken is de boodschap. Verder is het 
leuk dat Alice en Pauline Cailliau 
en Catho Cloet hun eerste wed- Op de foto zien we de Veurnse deelnemers aan de interclubwedstrijd. (Foto MG) 

strijdje zwommen, hopelijk heb
ben ze de smaak te pakken." 

NIEUWE UITDAGllNG 
Jolien Veryser staat zaterdag op de 
Flanders Speedo Cup in Antwer
pen al voor een nieuwe uitdaging. 
"Die wedstrijd nemen we vooral 
mee om ervaring op te doen. Be
gin februari doet Joeri Veryser 
dan mee aan de Vlaamse jeugd
kampioenschappen in Antwerpen 
en eind februari nemen Jolien en 
Clara Cloet deel aan de Open 
Vlaamse kampioenschappen, 
eveneens in Antwerpen." 
De 31-jarige Oostduinkerkenaar 
is bezig aan zijn zesde jaar als 
trainer en dat is niet altijd even 
gemakkelijk. "Het is zoveel meer 
dan alleen maar oefeningen ge-

ven en de techniek bijschaven. Je 
wordt vaak geconfronteerd met al
lerhande bijzaken door het feit dat 
je een heel heterogene groep voor
geschoteld krijgt. Het vergt veel 
energie en is vaak een zoektocht 
naar compromissen. Gelukkig sta 
ik er niet alleen voor en krijg ik de 
steun van Jan Deramoudt, Mi
chael Ghyselbrecht en Dieter 
D' Haene als competitietrainers. 
2016 wordt voor ons een grote uit
daging om een gezond evenwicht 
te vinden in wie er waar en wan
neer training geeft." 
De Veurnse Zwemvereniging is 
een club waar het bestuurlijk goed 
in elkaar zit. "We hebben een fan
tastisch team dat ervoor zorgt dat 
we een gezonde club zijn. Marc 

Vanhoucke, Jan Bartholomeus en 
Alain Ghyselbrecht zetten zich al 
jaren belangeloos in voor de club. 
Op competitief vlak moeten we 
wel nog vooruitgang boeken, want 

momenteel zijn er nog iets te wei
nig jongeren die kunnen door
stromen. Ze moeten nog meer 
trainen, vandaar de uitdaging om 
alles georganiseerd te krijgen." 

Uitslagen lokale zwemmers 
• 400 meter wisselslag heren: 1. Basile Duyck (15-16-jarigen). 
• 100 meter rugslag dames : 2. Jolien Veryser, 7. Clara Cloet 
(15-16-jarigen), 5. Jana Verslijpe (17-18-jarigen). 
• 100 meter wisselslag dames : 11. Pauline Cailliau, 13. Catho 
Cloet (11-12-jarigen), 20. Stien Vleirick, 22. Alice Cailliau (13-14-
jarigen). 
• 100 meter schools lag heren : 4. Joeri Veryser, 5. Olaf Scheir
lynck, 10 . Jakub Verschoore (13-14-jarigen). 
• 200 meter vrije slag dames: 3. Jolien Veryser, 7. Clara Cloet 
(15-16-jarigen), 6. Jana Verslijpe (17-18-jarigen). 
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