
.-!.lie u:mnaars t·un de zwemmarachon t•an \'eume bi;eer. op de foto, de trofeeen m de harzd en de 
gelukk1pe lach op het gclaat. Het LS ook eeu eclu vererende zaak b1] zo'n sportm:>parmmg bi] de 
eersren te eindigen. - (S V.) 

Veurne zwom eindeloze marathon 
De Veumse ;twcm\'erentgtng 
o:-gamo;cerae "·oor alle Vcurnse 
veren:~m"en een zwemmara
thon. 81 deelnemers boden zich 
aan. Van het :;tarhchot 12 uur 
tot 17 uur moest onafgebroken 
gezwommen worden en daarbij 
dan de grootst mogehjke af
stand afgelegd. Te 17.30 uur 
werd de winnaar met hefsl 
79.850 meter 7.wemweg bekend 
gemaakt Voorztttet Gcry Ry
ckeboe-r was ruct wemig fier 
van Paul Soete de ovenvin
r.mgsbeker te mogen in ont
\'angst nemen namens ZIJn 
,.Sportak''. 
De Veurnse Kajakclub werd 
tw~de met 11.575 meter. Zij 
werden gelukgewem;t door 
schepen Goens. De VTB scoor
ae derde met 10 575 m. de wie
lertoezisten vierde met 4.!i00 en 
Voon;tad met l.iO!J meter \'i]f
de. De 1ndi\·iduele pnJZI!ll gm
t,en naar Sy!vu~ Decoster m~t 
ti.l!lO meter en Kurt Vercruysse 
met 5.850. De totaal af~elegde 
atstand was 195.325 meter. De 
~oi:f!ens en rru:hje:> van de 

\'('umse Zwem\'l!r<:>mgmg 
zwommen mec bm!en wedstrijd 
f,n heten 84.575 meter aftellen. 
Daar was het Stefaan Oepoor
ter die de grootste afstand af
legde, waarvoor hij ~ 19 keren 
in het water dook. 10.475 meter 
zwom, 419maaJ uit hct water 
kwam en 10 475 meter te voet 
ging. Je moet het maar doen. 
Men moest namelijk aan de 
startblokken vertrekken. 25 
meter zwemm~:n, het water ver
l.tll'n, de afstand laten ref_tistre-

ren en opmeuw van de <:trut
b!okkt!n \'<'rtrekkcn. Peter Dc
poorler \H'rd tweede met 9.200 
meter. He1d1 Depoorlcr derde 
met 8.175, John Vanhoucke te
kende 7.600 meter af en Thierry 
Braekman 7.025. De jongste 
deelnemer was Grl"Cht Berte
loot die 1.925 meter zwom, en 
de oudste Albert Huyght> d1e 
mt:t zijn 68 Jaar nog :?.550 meter 
aflegde. De wt>keliJkse trammg 
doet het hem.- (V.V.) 


