"Het BK organiseren was intensief maar
we zijn heel tevreden"
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COAST SWIMMINGTEAM ORGANISEERT
HET BK ZWEMMEN IN BRUGGE
MIDDELKERKE/BRUGGE Vorig weekend hadden in
het nieuwe S&R Olympia in Brugge de nationale
kampioenschappen korte baan plaats. Flanders Coast
Swimmingteam stond mee in voor de organisatie.
Coast. Samen hebben we dit dan uit
de grond kunnen stampen."
Met dank aan de provincie WestVlaanderen en de stad Brugge
hebben wij met diverse sponsors
enkele tienduizenden euro's voor het
evenement vrijgemaakt. "We
hebben Brugge en West-Vlaanderen
op de kaart kunnen zetten. Dit
kampioenschap was alvast geslaagd", stelt Uyttersprot. "Voor de
bestuursleden, een ploeg van zeven,
werd het drie, vier maanden zeer
intensief. We zijn meer dan
tevreden. Ook voor wat de resultaten
"GESLAAGD BK"
van onze provinciegenoten betreft.
Een jaar later naar aanleiding van
de opening van het zwembad wilde Met dank aan de vele medewerkers
men al het BK houden. We zijn wat die dit mee hebben helpen
verwezenlijken."
teruggefloten door de KBZB. Ze
wilden per se dat het kampioenVIJF OLYMPIERS
schap door een club werd geMet Pieter Timmers, Louis
organiseerd. Als provinciaal
Croenen, Jasper Aerents, Fanny
bestuur konden we dat niet.
Daardoor gingen we naar een club Lecluyse en Kimberly Buys
op zoek en dat werd dan mijn eigen tekenden vijf olympiërs present.
Na vier jaar in Gent verhuisde het
BK naar Brugge. Het eerste idee
binnen het provinciaal bestuur
West-Vlaanderen (VZF) ontstond
in 2014 toen er sprake was en de
bouw van het nieuwe S&R
zwembad. "Met een aantal partners
hadden we toen al heel ruw het idee
om het een eerste keer in WestVlaanderen te doen", opent Danny
Uyttersprot als directeur van de
organisatie. "Ook al omdat het bad
aan de normen voldoet".

Voor het organiserende COAST zwommen Karo Bourgois (200 en 400 meter wisselslag) en Robbe De
Coster (100 meter schoolslag) een finale (Foto ACR)

"We hadden een heel hoogstaand
publiek aan zwemmers. We zijn best
wel tervreden dat het niet alleen een
eyecatcher was van de provincie, maar
dat we in een olympisch jaar de
Belgische toppers hebben kunnen
verwelkomen. Dit is niet evident,

want de meesten beginnen dan met af
te bouwen. We hebben ze aan de start
gekregen."
Een dergelijke organisatie smaakt naar
meer. "Het is nu nog niet het moment
om te zeggen dat we het nog eens
zullen doen. We moeten samen met de

medewerkers eens alles op een
rijtje zetten, de voor- en nadelen
bekijken om dan uiteindelijk een
besluit te nemen.
Ons doel, dat vanaf 2014 begon te
rijpen, hebben we mooi bereikt"
besluit Uyttersprot (ACR)

