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•!WAiiNEKENSVEREfMIDDELKE~~~ê Uanne 2.ilieeuwuit.Miirlhêlceli!ivetk} een. d~ig~ihe~nte y~;Middel- .•.·· .
kerke, zwemt de laatste tijd h~ .wa1:.r,~o;ds .·bij ~pc~ar; ·De i?-iafig~ ~fü'dent~ J.îl'het vijfde j;iar\vr~nschäppen
wiskunde aan het Sirit,Andrëàsins.titlhit•van: Oqsten(l.e wil nÛ ook ëelJ. BéÏgîscli record op haar.naam séhrijven.·
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"Het is 'al 1ange tijd dat ik ih het·
Water bäantjes trek_", opent H?rille
Ca_U-éeUW,_ li~ :-v~ri Flanders" ·coast
Swiminingteam;__ "Vro~-ger_ waS ïk
lid van'· ·de - zwemsdiOÓI,- __. tllaar

sillds- ·h_et_-Vïè~de,- l_ee!jaa{_ a1 ZWem
ik_ -conipetiti·e. Dé; 'z\\'em!!1-i~r?b_e
heb îk vaÎrtllijri maina _ nle_ègekie,
geh, triaar het zat duidelijk in de
familie. Ook ·haar.-tWéé ZU:Ssén-en

·haar _-b_ro·er W_a_ren -zWèrilfuers. Op
een bei)aa'ld · mómerit ·moest ik
een sport kiezen en ik·had ér héél
veel zin in, -Vooraf, _in het deiÇ.e
kleuterklasje, had .ik nóg·. eeris
voetbal geprobeerd, màar dat deed
ik voor een vriendinnetje en· d~t
bleek niet meteen.de juiste keuze
te zijn. Ik ben blij dat.ik een waterrat geworden: ben;:ïk heb_ me
mijn keuze rtög niet beklaagd."
Hanne Calleeuw zwemt de laatste
tijd heel wat records bij elkaar.
"Het zijn provinciale records, de
Belgische records liggen nog wat
te ver buitell mijil bereik op dit
moment. Enkel op de vijftig meter
rugSlag heb ik een zeer goede tij_d,
maar die afstand is te kort om iû
aanmeiking te komen voor een
record."
NIETTE SNEL
"De records heb ik vooral vorig en
dit jaar geboekt, omdat ik anders
aan het opbouwen ben. Mijn· trainer regelt het dat ik geleidelijk
aan tot de doelstellingen kom, -het
kan ~iet de- be4oeling zijn om _je
· -op te branden. Elke week train ik
toch wel een vijft3.l keer, goed voor
acht en een half uur in het water. ·
Naast de vele trainingen doe ik
ook mee_ aan de grote kampioenschappen, maai tussendoor pro-·

Hanne Calleeuw is lid Val"! het Flanders-Coast _SWimmingteam. (Foto KVDP}
peer ik ook met Wedstrijden mee
te doen. Meestal zorit mijn trainer wel voor een wedstrijd per
maand."
''Hoever ik mijn drom.en in het
zwemmen moet laten reiken,
weet ik niet precies. VoOr mij
hoeft het allemaal niet te snel te
gaan, ik hou ervart om telkens de
volgende Stap_ te nemen. Mijn eerste droom is om de provinciale
records om te zetten "in nationale
records,_ maar die stap is nog be~ hoorlijk groot. Op de 50 meter
vrije slag . bijvoorbeeld zit mijn
persoonlijke besttijd op 28 secon:

den_en 28 honderds_ten, maar daar bent, de grote records kan zwemnloet nog een' halve seconde af en
men. Ik ben ervan oVertuigd dat
dat bereik je niet zomaar van dag ik nog· een eindje kan doorgaan
op d_ag. Binnen twee weken staan en nOg h"eelwat records kan verde Vlaamse kampioenschappen
pulveren. Ik train nog altijd met
voor de deur, een evenement Waar mijn ploeg uit Middelkerke, ik
ik toch naar uitkijk. Er komen ook · zou niet weten waarom ik alleen
moet trainen. In de eerste plaatsheel goede zwemmet·s, zeg maar
toppers, uit- andere landen Op af.
heb je die vriendei;i nodig, dat
Bovendien· zijn er daar geen_ groemaakt het allemaal een stuk plepen voor jeugd." ·
zanter."
Het zwemmen vraagt heel veel
JEUGDBEWEGING
van Hanne Calleeuw, maar toch
"Vanaf nu ,ben ik voor het zwemheeft ze nog tijd voor andere din·
men een volwassene. Het is een
gen. "Ik zit ook in de jeugdbewefabeltje dat je enkel ais jepiepjong ging KLJ." (Bjom Vanderiabeele)

