
10.475 M. VOOR S. DEPOORTER 
TIJDENS ZWEMMARATON 
Op zondag 11 november or- 1L575 m. Zij werden geluk

ganizeerde de Veumse zwem- gewenst door de schepen Gerard 
vereniging een zwemmaraton Goens. Derde VTB met 10.575 
voor aile Veurnse verenigingen. m. , vierde wielertoeristen met 
Ondanks het prachtige herfst- 4.600 m., vijfde Voorstad met 
weer, waren er toch nog 81 1.700 m. en zesde tafeltennis 

· deelnemers. Om 12 u. klonk het 4'50 m. 
startschot en er kon onafgebro- De individuele prijzen gingen 
ken gezwommen worden tot 17 naar Decoster Sylvie met 6.100 
u. De bedoeling was per vereni- m. en Vercruysse Kurt die 5.850 
ging een zo groat mogelijke af- m. Er werden in het totaal 7.733 
stand te zwemmen. Na heel wat streepjes geplaatst aan de jury
streepjes zetten en telwerk, kon tafels, wat overeenstemt met de 
om 17.30 u. volgende uitslag totale afstand van 193.325 m. 
bekend gemaakt worden. De jongens en de meisjes van 

De winnaars waren Sportak de Veurnse zwemvereniging, die 
met 79.850 m. De h. Paul Soete meededen buiten wedstrijd, 
overhandigde de gelukkige zwommen 84.575 m. bij elkaar. 
voorzitter Gerry Ryckebi:Jer de De grootste afstand zwom De
trofee geschonken door de Ge- poorter Stefaan. Daarvoor dook 
nerale Bankmaatschappij. hij 419 maal in het water, zwom 
Tweede was de kajakklub met 10.475 m. , tilde zich 419 maal 
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uit het water en ging 10.475 m. 
te voet. Want men moest aan de 
startblokken vertrekken, 25 m. 
zwemmen, bet water verlaten, 
de afstand Iaten registreren en 
opnieuw aan de startblokken 
vertrekken. Tweede was De
poorter Peter met 9.200 m., 
derde Depoorter Heidi met 
8.175 m., vierde Vanhoucke 
John met 7.800 m. en vijfde 
Braeckman Thierry met 7.025 
m. 

De jongste deelnemer was Ber
teloot Brecht met 1.925 m. De 
oudste deelnemer was Albert 
Huyghe die op 68-jarige leeftijd 
2.550 m. zwom. Dit is zelfs 200 
m. l!leer dan verleden jaar. Hoe 
men ondanks de leeftijd door 
wekelijkse training kan verbete
ren! 

In het Stedelijk Zwembad had op 11 november de traditionele zwemmaraton plaats ingericht door de 
Veumse zwemvereniging. Zeven verenigingen namen er aan dee! en waren goed voor 211,825 km. 
Daarvan nam Judo Veurne er 79,850 km. voor eigen rekening en werd meteen winnaar. Judo Veurne 
leverde ook het grootste aantal deelnemers, zijnde 43, terwijl iedere deelnemer goed was voor 1,856 
km. Bij de jongeren waren Kurt Vercruysse en Silvie Decoster de besten. Stefaan en Heidi Depoorter 
wonnen de trofee van de Veumse zwemvereniging, terwijl Brecht Berteloot, de jonste en Albert 

Huyghe, de oudste deelnemer was. (GL) 


