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Tom Calcoen hoopt op
een positieve afsluiter
NIEUWPOORT q Rallypiloot Tom Calcoen
maakte dit jaar zijn wederoptreden met een Ford
Escort MK 1. Hij liet geregeld mooie chrono’s
optekenen bij de Historics, maar kreeg ook vaak
met pech af te rekenen.

De beloftevolle groep van Coast Middelkerke op training. (Foto RM)

“BK kon niet in eigen bad”
Tom Calcoen in zijn Ford Escort MK 1 BDA. (Foto DM)

Na negen jaar afwezigheid
maakte Calcoen (37) dit seizoen zijn comeback aan het
stuur van een Ford Escort MK
1 BDA. “Nadat ik met tal van
moderne wagens gereden heb,
waaronder een Renault Clio en
Mitsubishi Lancer, vergde de
overstap naar de Historics wel
enige aanpassing”, vertelt Tom.
“Het debuut in de Rallysprint
van de Monteberg verliep evenwel prima. In de laatste ronde
konden we er een scratch in
onze categorie neerzetten, voor
Stefaan Stouf nota bene.”
“De Ypres Historic Rally werd
dan weer een complete tegenvaller, want op de shakedown
ging de motor van onze Escort
stuk. Vervolgens gingen we van
de baan tijdens de Rally van
Staden, gelukkig zonder schade aan de wagen. In Koekelare
vielen we door straftijd van de
tweede naar de derde plaats terug, maar de besttijden die we
er draaiden in de jacht op Robin Maes, de latere winnaar,
waren wel een opsteker.”

STERKE CONCURRENTIE
Calcoen neemt dit weekend, samen met vader Arnel als copiloot, deel aan de Hoppeland
Rally in Godewaersvelde, net
over de Franse grens. “Dit is
een kleine rally voor Historics
die met Paul Lietaer, Stefaan
Prinzie, Chris Debyser en Edwin Degeyter toch enkele sterke West-Vlaamse tegenstanders op de deelnemerslijst
heeft staan.”
“We willen vooral de finish halen, maar een plek in de top vijf
zou mooi meegenomen zijn.
Het is tevens een ideale gelegenheid om de aanpassingen,
die we deze week nog aan de
ophanging hebben aangebracht, uit te testen. Hopelijk
kunnen we met een goed gevoel het seizoen afsluiten. Volgend jaar staat dan opnieuw
een West-Vlaams programma à
la carte gepland. Of we opnieuw deelnemen in Ieper, een
rally die toch heel wat budget
en tijd vergt, is voorlopig nog
een vraagteken.” (JD)

COAST MIDDELKERKE HAALT BK NAAR WEST-VLAANDEREN
MIDDELKERKE q Volgend jaar organiseert Coast Middelkerke het BK klein bad.
Dat gebeurt niet in het eigen bad, maar in Brugge. Zwemcoach Pieter Moerman
legt uit waarom en geeft terwijl een woordje uitleg bij de clubwerking.
Pieter Moerman is leerkracht en
zwemcoach bij zwemclub Coast
Middelkerke.
Twee taken die door passie kunnen worden gecombineerd. “Momenteel werk ik halftijds als leerkracht en spendeer ik het grootste
deel van mijn avonden in het
zwembad”, vertelt Pieter.

“STERK GROEPSGEVOEL”
Als hoofdtrainer werkt Pieter samen met ongeveer 35 zwemmers
en hij krijgt daarbij hulp van een
hulptrainer. “Nadat onze zwemmers uit de zwemschool komen
en dus qua techniek al wat kunnen tonen, komen ze in deze
groep terecht. Dan werken zij
vooral op snelheid en uithouding,
tot ik vind dat ze klaar zijn om op
competitief niveau te zwemmen.
Met veel training leren ze hier
dan heel veel bij, vooral qua
kracht maken ze dan een grote
vooruitgang. Het is natuurlijk niet

niets om hier elke avond twee uur
in het zwembad te springen. Gelukkig klit de groep heel goed samen. Ondanks het leeftijdsverschil merk ik dat alle zwemmers
goed in de groep liggen.”
“Het is normaal dat al dat harde
werk zijn vruchten afwerpt. In deze groep zwemmen enkele Belgische en Vlaamse kampioenen.
Dat is ook de visie van onze
zwemclub, wij proberen het maximum uit onze leden te halen. Ik
merk wel dat ze allemaal even
hard werken. Zo bereiken de
zwemmers hun topniveau en
kunnen zij prijzen binnenhalen.”

BK IN BRUGGE
Volgend jaar vindt het Belgisch
kampioenschap klein bad plaats
in het Olympiabad in Brugge, georganiseerd door Coast Middelkerke. “Dat is uniek, want het Belgisch kampioenschap werd nog
nooit in West- Vlaanderen georga-

niseerd. De vraag kwam vanuit de
provincie om het Belgisch kampioenschap te organiseren. Zij stelden de vraag aan zwemclub Coast
of dit onder hun naam kon gebeuren. Dit omdat de organisatie vanuit een club moet komen en niet
vanuit de provincie. Jammer genoeg kunnen wij het BK niet in
ons eigen bad houden. Wij hebben te weinig banen in ons zwembad en dat is niet toegelaten. Zelf
zullen wij ons weinig moeten bezighouden met de organisatie van
dit evenement. In feite wordt enkel onze naam gebruikt voor het
BK, maar dit kan de naambekendheid van onze club enkel maar ten
goede komen. Het is wel de bedoeling dat wij met onze zwemmers enkele potten kunnen breken. Op het vorige BK haalde één
van onze zwemmers goud. Ik mik
volgend jaar op een minstens
even goed eindresultaat”, sluit
Pieter Moerman af. (Robin Maes)

KOKSIJDE

Judoclub Koksijde dominant op interclub
Dit weekend behaalde Judoclub Koksijde twee van de drie titels tijdens de interclubcompetitie in Gent. Ondanks de vele afwezigen kon
de club een sterke prestatie neerzetten. “We kunnen uit een solide
basis kiezen en dat is een voordeel”, licht Jelle Cambier, coach en
judoka bij JC Koksijde en linksonder op de foto, toe.

ZONDER TOPPERS ZOALS DIRK VAN TICHELT
Judoclub Koksijde was, ondanks de vele geblesseerden en buitenlandse selecties, opnieuw heer en meester op de Callant Cup en Nationale Interclub dit weekend in Gent. Zowel in de eerste als de tweede afdeling kon de kustformatie de titel binnenhalen. In de nationale
afdeling werd een derde plaats behaald en dit zonder enkele toppers.
Jelle Cambier, coach van het team dat het kampioenschap behaalde in
de tweede afdeling, vocht na een jaar vol blessures opnieuw mee.
“Zowel in de eerste als tweede afdeling wonnen we, met wat geluk,
de titels”, begint Cambier. “Ik moest zelf ook de tatami op omdat iemand afzegde. Andere jaren hebben we wat meer keuzemogelijkheden, maar ook nu konden we het tot een goed einde brengen.”
In de nationale afdeling behaalde JC Koksijde een derde plaats. “Er
zat meer in maar er ontbraken enkele kleppers. Onder meer Dirk Van
Tichelt kon niet aanwezig zijn (Grand Prix in het Chinese Qingdao,
red.). Hoe dan ook kunnen we als club bijzonder tevreden zijn over de
prestatie dit weekend”, besluit Cambier. (NDB-Foto Frank Dermaut)
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