
Veurnse Zwemmers~ mannen met karakter 
VEURNE - Vandaag om 17 uur 
ontvangt bet stadsbestuur in het 
stadhuis de Veurnse Zwemver
eniging (VZV), die dit jaar 
twintig kaarsjes mag uitblazen. 
Marc Vanhoucke is al vijftienjaar 
trainer bij deze zwemclub, en 
sinds 1987 ook de secretaris. Ilij 
,heeft" het nog altijd voor zijn 
sport: ,Zwemmen oogt als een 
saaie sport, altijd dat baantjes 
trckken, maar bet is geLOnd, niet 
belastend en karaktervormend", 
aldus Marc Vanhoucke. 

De VZV tell dit jaar een 170-
tal !eden. Honderdtien van hen, 
jongeren van de derde kleutcrklas 
tot 18 jaar, won en geregeld de we
kelijkse trainingen bij. Marc Van
houcke stelt de VZV graag voor 
als een soort zwemschool, niet 
ccht bedoeld om topsportcrs tc 
,kwcken" en dus eerder rccre
aticf, maar toch met de gele
genheid om aan competitie te 
doen. De Veurnse Zwemvcr
eniging beschikt daarnaast ook 
nog over een waterpoloploeg, 
waar haar secrctaris zelf deel van 
uitrnaakt, en die evencens vooral 
voor de ontspanning is bcstemd. 

De secretaris stell vast dat 
zwcmmen nu eenmaal niet de 
grote publiekssport is: ,,Je ziet 
duidelijk in de media hoe weinig 
wij aan bod komen. Toch doet het 
me vee\ genoegen dat er de 
jongste jaren opnieuw een stij
gende trend inzH. Zo hadden we 
in 1988 bijvoorbeeld nog maar 
129 . ingeschrevenen, en nu 
hcbben we er een vccrtigtal 
meer." 

Karakter 

Wijst dit op een bepaalde ont
wikkeling? ,Volgens mij bcwijst 
di t dat de heel intense Bloso-cam
pagne Als het kriebelt moet je 
sport en haar vruchten begint af te 

De Veurnse Zwemvereniging heeft de jongste jaren steeds meer !eden. Vooraan: secretaris Marc Vanhoucke. 

werpen. Misschien komt er zo 
stilaa'n een eind aan de alarme
rende kreten en studies die op de 
verslecbterde algemene fysieke 
conditie van de jeugd wijzen, een 
toestand die ik ook nu nog altijd 
vaststel. Jongeren van nu hebben 
niet echt meer bet karak.ter van de 
vorige generaties. Het blijft in elk 

geval de rnotivatic van onze bele 
bestuursploeg om het aantal 
,drop-outs" te bepcrken. Ik 
bedocl daarmee jongeren die met 
sport kappen en geleidelijk vast
roesten of 'dichtslibbcn' ." 

,We willen de jeugd een ge
zonde Jevenshouding bij
brcngen", aldus een overtuigde 

secretaris, die ook het liefst zo 
snel mogelijk hct idee dat studies 
en sport nict samengaan uit de 
wcrcld wil verbannen. 

, In tcgcnstelling tot wat vee! 
jongcrcn co ouders bcweren, zijn 
bcide zakcn gocd combineerbaar. 
Sport is zelfs van groot belang als 
verkwikkende afwisseling, zeker 

sv 

tijdcns hogcre studies." 
Vanavond om 20 uur viert de 

VZV baar jubileum met haar 
buidigc en vroegere (bestuurs
)lcdcn. 

Ze houdt een barbecue op het 
terrein van KSV-Veurne in het 
sportpark. 

-s.K. 
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