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Zwemmen

~

EUROCUP
ROBBE DE COSTER (COAST} EN CAMILLE
BOUOEN (ZB) SCHITTEREN OP PK

«Enigszins wei verwachb>
In Brugge vond afgelopen weekend het provinciaal
kampioenschap zwemmen plaats. Het kru im van
onze West-VIaamsezwemmers streed er om de felbegeerde t itels. De Brugse Zwemkring schoot de
hoofdvogelof met moor liefst37 gouden medailles.
Bruinvissen Diksmuide, goedvoorvijftig medailles,
en Flanders Coast Swimmingteam, met dertig medailies, presteerden eveneens uitermate sterk.
Voor ZB ging Giel De Brobander no or huis met vier
gouden entweezilveren medailles. Robijn Pels kreeg
driemaalhet goud om de nek,Joeri Verstraete tweemaal, Amber Bouden een stuk en ook Clara Vander
Stichele stond twee keer op het hoogste schavotje.
De meeste ogen waren echter gericht op de 12-jarige Camille Bouden, die zowaor in al hoar zes disciplines met het goud oan de haal ging. Zo was ze de
beste op de 100m en 200 vrije slag, SOm en 100m
rugslag, SOm vlinderslag en 400m wisselslag. «Eigenlijk hadden we ditenigszins weiverwacht», vertelt papa Steven, die zijn dochter enkele maanden
geleden altalvan Belgische titels zag binnenhalen.
«Dit neemt niet weg dot Camille heel erg tevreden
is met hoar prestaties. Niet enkelomwille van de medailies, moor temeer omdat ze hoar besttijden een
pak scherperwist te stellen. Op de 400m wissel- en
SOm rugslag zorgde ze zelfs voor nieuwe besttijd in
groot bad binnen hoar leeftijdscategorie. We zij n
echter van het principe dot we hoar nog niet willen
opbrandenen daartoetraintze momenteel 'slechts'
tien uur per week. Binnenkort neemtze dee Ia an het
BK klein bad, moor de piek ligt iets later op de wedstrijd eind november in Nijlen, waarzezich zalmeten
metdeabsolutetop.»
.
Ook bij COAST vie Ier met de vijf gouden medailles
van Robbe De Coster heelwatte vieren. Voorts keerden ook Jonathan Ribbens (2x), Bryan Uyttersprot
(3x), Michie! Vandendriessche (1x), Ha nne Calleeuw (1x), Lieselotte Feys (1x) en Tom Deblonde
(1x) met het mooisteeremetaalhuiswaarts. (SDDH)
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Op het 10.000$-toernooi van het Britse Tipton
heeft Joris De Loore (ATP 418) zich geplaatst voor
de kwartfinales. De Loore versloeg met 6-7, 6-2 en
6-4-cijfers de Brit Hutt(ATP 1.250). 1n de kwartfinale
neemthij hetoptegende lerBorry(ATP495). (BPN)
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