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Carine V erbauwen 
op tweede Zwemfestijn 
le Oostkamp 

Door de Ocosthmrse v.o ~mklub werd 
1ondag Jl on 'lt• 1wembad '"" •. De Val
kaart" het tv.ccdc .. Zv.emfestijn •an cle 1001 
Meter" &COTJllnileerd 

De dcetnerncn I I ~01 l.ondcn •·nj narten 
IU$<en 14 en II! u N•cuw dit jaar v.as dAI 
Men kon krcrcn u•t d~ formules. nl. SOO rn. 
iol$rn£-z"'emmtn, 1.000 m . .i<'aamgzwem
men en 1.000 m. rr~taticzv.cmm~n. 

lnt~reHanl .-u wei dat de re~ultlllen van 
hel pre-tat•e'w·emmen •ia een rornputer op 
een TV -<c:herm kOI!Ikn levolJ!d ,. orden. 

Ook z.orr;k clr compota 'VOOf Clr1l 11111&· 
ik king per 'rorp of •-erenl&fnc e-n te-~s 

dikteerdc hiJ de ranpdl't!Uns -de bnte 
srocp~pmt3tle. Aan d~lC sroe~ptC$1atJe 
... u ecn moo1e •m~ellrofee ~crbonden. ge
•chonken door een rwemklub uit Veurnc. 

Carine Vcrbauwen ow•rhandigde 
flaar trissl'fl>t'kcr aan de :wemklub 
uit Veurnr die de beste grocpspres
tatie /ukte. 

Saskla Kmxkaert en Stefaan De Poartcr (beste prestatfezwemmers), Elr 
Van l.t>eu~·e Oongsre deelneemster) en Orner Vandenbossche (oudste deel
nemer), samen met o.m. Carine VerbatNtn, burgemeester Demuyt en 
schepen D«leer - De-.·rrese . 

..-oO-- Wendume ... De \al<a.an" Ooubmp. 
.. De Gr~ne Meer<en" u1t Zedelgem en de 
KSA •an Ooo.tkamp. 

A~nge1ien het hicr om een wisseltrofee 
gaal, krt)il ue w·innende klub het sierstuk 
~lechti voor ten jaar rn haar bczit PM na 
dne opeen>CII~ende O>"tNinni~gcn wordt de 
trofee t't&Cndom 'an ·a ltlul>. 

Het V.M Carine \'crb3uv.e-n zclf die de 
"'"'cltrofee t>•erhand•!Jc un de trainer van 
de z.,.emklub uit Veurnc. 

\'oor de dcclncml'f'S aan hct jopingLv.em 
men w ·' ~ er teen tijd<npnamt en &ecn rang 
"'-'luHrna Hct v.u de btdodina om asn het 
e>-m •el~c z'Mm1re!hcbbcT de tclesmhcid te 
bieden nati!J en nasr t~gen tempo. met of 
zonder rus:pau:e. ~00 of 1.000 m t~ z,.cm· 
men. A!le dcelnemers aan detc .joggmg~ 
ont•ingcn een hcrinnering,pl~kct. terv.;JI cr 
voor rtdere pre~tatic7\\cmmcr een m001e her· 
innerrn~mokc "''s v.eyJ:!eiCJd. De bcste 
mann~liJkc en \tOU\\chjke p~atre werd c~
tra btoloond. 

lkrt onl\lnl;Cft een moos unden en uit 
handcn 'an but!tmtt'ter Demu) 1 en schc 
rcn mcH. Declecr 01,.'\nc<c: Stefaan De 
P?<>"er u1t Veurne en Saskia Moelacn uit 
7eqcl,em -.aren de winnaars. 

VcrcXr v.aren er sreci~lc prijtcn \'OOT do 
t>Ud"e-enjonFste. voor ell:~~. IOOe en I$~ 
111JC$Chte>en dcclncmcr. Deze priJLCll llngcrH 
rc,p nur O!ller Vandeni'Osc!te (11 Ja2r, Le 
rtv.e,\. El$ \'an leeuwe. Ann Sabbe. t'd~~o•a 
Torre en Andrt ThrJ•.nllcn 1111 0\l'!kamp 

Stippen "e nog aan dat •oor de pnj•u•trci 
"'"I rotriCI. H•llc-v.urt. tramer biJ de orr;an1 
zerQ!cX 110\'mlluh. een d.mk,.oord nehtte 
tot de deelncmers en •ncmal tot C'ari:le \ u 
be~Ncn •-oor haar aan,.-e.nthcid en rmlde 
schen\tna. Colt de ...c-or::!,Puterman- ~r«l 
danll toe,~zq:d CH:nah urgem.x<t,7 De· 
muyl en schepen meH, D~cl~r-DeHICSC. 

Aan~lunend h1erop ovtrhandigde •·ON7H 
ter C1 l.ou~1e ern sch a3l a an C ann~ Vcr• 
bau,.en 

Koen. 


