Matthias Beerens scoort op Vlaamse zwemkampioenschappen

,Schoolheeft begrip"
Matthias Beerens (16) ult Veurne blikt tevreden terug op de Vlaamse
zwemkamploenschappen in Antwerpen. Hlj won goud op de vljftlg me-l
ter vrije slag en brons op de vljftlg meter rugslag. Veel tijd om te
pereren heeft Matthias niet, want hij tralnt vijf keer per week. Het Bel·
glsche ·kamploenschap begin augustus Is zljn volgende doel.
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