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JANUARI 2022 
 
9 JANUARI – tweede Relay Cup wedstrijd (Sint-Niklaas). Ook hier – net als op dag 1 – enkel 
zwemmers van Gent die inschrijven. 
 
16 JANUARI – beker Daniël Beernaert (Eeklo). MEGA dient eigen wedstrijden te organiseren 
om al haar zwemmers te laten deelnemen. Dit heeft deze wedstrijd nog maar eens 
aangetoond. 92 zwemmers van één zwemclub. Die krijg je niet in een wedstrijd waar – 
wegens de Covid-regels – er een beperking is van het aantal personen in en rond een 
zwembad. Je dient al te beschikken over een grote sporthal om de zwemmers onder te 
brengen. Vele wedstrijden – die niet beschikken over een grote ruimte – worden beperkt tot 
maximum 200 personen in en rond het zwembad. Begrijpelijk dat een grote club als MEGA – 
op volle sterkte, niet welkom is… 
 
22-23 JANUARI – Flanders Cup Antwerpen… 
Na de wedstrijd in Eeklo – midden in de 4e golf met het nieuwe, o zo besmettelijke omikron 
virus – wordt Gent een waar slagveld. We zijn de tel kwijtgeraakt, maar binnen de week zijn 
41 competitiezwemmers besmet geraakt. Tijd om de boeken toe te doen en een 
“afkoelingsweek” in te bouwen. De volledige club sluit voor minstens één week de deuren – 
voor het recreatieve gedeelte zelfs 2 weken.  
De andere afdelingen komen er beter door en kunnen hun zwemmers naar Antwerpen 
sturen. De organisatie heeft een A en een B-finale waar enkel Belgische zwemmers kunnen 
deelnemen, want ondanks de pandemie waren ook heel wat buitenlandse ploegen 
aanwezig. Behalve de allerjongste konden alle MEGA-zwemmers zich in een A of B-finale 
zwemmen. Te vermelden waard: de énige (bronzen) medaille voor Hilkje Goethals (1995). 
Hilkje traint nog maar een fractie van wat ze vroeger deed, maar als ze kan staat ze ’s  
morgens om 6u wel op training. Ze is psychologe in een groeps-dokterspraktijk in Nederland 
en zelfstandige psychologe.  
 

FEBRUARI 2022 

 
24/02 Rusland valt Oekraïne binnen – we beseffen op dat moment nog niet welke gevolgen 
dit zal hebben voor ons dagelijks leven … 
 

MEGA ZWEMTEAM OPNIEUW KOPLOPER BIJ DE JEUGD 
 
Het VJK werd omgebouwd tot het Vlaamse Jeugd Talent Challenge (VJTC). De VZF wil met 
deze aanpassing de nadruk leggen op de algemene ontwikkeling van de jeugdzwemmer i.p.v. 
vroegtijdige specialisatie. 

Tijdens de VJTC komen er 40 zwem(mer)/(ster)s s per leeftijdsgroep aan de start. De 
zwem(mer)/(ster)s die aan de individuele nummers mogen deelnemen, worden uitgenodigd 
op basis van een ranking per leeftijdsjaar, waarbij de FINA-punten van de absoluut snelste 
200m wisselslag en de absoluut snelste 400m vrije slag samengeteld worden. De rankings 
voor 2022 werden opgemaakt met de gezwommen tijden tussen 1 juni 2021 en 31 
december 2021.  



Mega Zwemteam had een afvaardiging van 20 zwemmers. Het was een nek-aan-nek race 
met STW (22 medailles t.o.v. 11 voor MEGA), zo zelfs dat – door een misrekening – beide 
ploegen als eerste uitgeroepen werden op het VJTC. De rechtzetting kwam een dag later: 

 

 

We halen het niet door één of twee uitzonderlijk goede zwemmers – we halen het omdat 
onze basis groot genoeg is, dus via punten. Afhankelijk met wie je praat is dit gegeven 
positief of negatief. 

Maar laten we toch enige van onze jeugdzwemmers in de bloemetjes zetten! 

Arne Struyvelt (2008) – goud op de 100m vlinder – zilver op de 200m vlinder. 
Warre Van Hecke (2007) – brons op de 100m en 400m vrije slag – zilver op de 200m vrije 
slag. 
Paulien Present (2010) – zilver op de 100m vrije slag en de 100m rug. 
Juliette Van Brabandt (2009) – brons op de 200m vrije slag. 

De estafetteploeg van de jongens wint de 4x 100m vrije slag (Van Belle, Struyvelt, De 
Brabander, Van Hecke). 

De meisjes eindigen tweede, zowel op de 4x 100m vrije slag (Van Brabandt, Vinck, Foré, Van 
Laecke L) als op de 4x 100m wisselslag (Van Brabandt, Vinck, D’Hooghe, Foré). 

  
Van links naar rechts: Van Brabandt Juliette, Vinck Tine, Present Paulien). 

 



 

 
Robbe De Coster   Jef Leroux 

 

 

 

VLAAMSE KAMPIOENSCHAPPEN +15J 
 
Voor vele van onze jeugdzwemmers een eerste kennismaking met de seniorenmix. 
Opvallend goede persoonlijke resultaten bij deze nieuwkomers. De groep was ook té groot 
om hier specifiek op in te gaan – maar uiteindelijk hebben we het met 13 medailles niet 
slecht gedaan. 
 

 
 
Henri Kockx (2006) neemt hier al twee stuks voor zijn rekening – goud op de 800m vrije slag 
en brons op de 1500m vrije slag. Jef Leroux wordt derde op de 100m vlinder in een nieuw 
persoonlijk record. Hij duikt met een tijd van 56.34 ver onder de 57 seconden. Mirthe Goris 
wordt tweede op de 100m vlinder bij de 19+ers.  
 
Maar het is terug het collectief dat wint: 



 
 

 
 
 

MAART 2022 
 
Maart werd een heel drukke maand. Alle COVID-regels verdwenen, geen gelimiteerde 
aantallen meer, geen mondmaskers, geen COVID-pass … het deed wel een beetje raar aan 
na twee jaar… 
 
Kickoff werd de Mega Swimmeet. Een heel gedoe vooraf … De gereserveerde datum diende 
verschoven te worden wegens het VJTC, daarna strubbelingen met Stad Gent en LAGO om 
een nieuwe datum te vinden, de keuze om enkel met jeugdzwemmers te werken omdat we 
op dezelfde datum zaten als de Diamond Cup, de wedstrijd die maar niet op de VZF-kalender 
kwam, de Diamond Cup die naar later verplaatst werd, het aangepaste programma dat op 
zich liet wachten, de uitnodigingen die heel laat doorgestuurd werden naar de clubs … het 
liep dus niet van een leien dakje. MAAR: een puike pluim voor Lien Verstraete en Matthias 
Loones die de boel hebben rechtgehouden!  
 
De datum voor volgend jaar staat er al – en nu moet de VZF daar met zijn fikken afblijven! 
Deze zomer maken we het programma zodat dit ook niet meer last minute moet gebeuren. 
 
Enne … Hubert daagde ons uit op het VK – hij ging met Torhout de MSM winnen … ZEKER 
weten. Jammer Hubert, probeer nog eens volgend jaar. 
 



 
 
De week na de MSM kwam het lang verwachte teambuilding weekend voor de min 17-
jarigen in Eindhoven.  
Weet je nog … de ITT was de laatste wedstrijd in 2019. Slechts enkele dagen voor de eerste 
lockdown. 
 
We zijn begonnen met een lijst van 54 zwemmers. Gaandeweg ging de lijst slinken tot op de 
dag van de wedstrijd … We verloren 10 zwemmers waarvan de helft uit Team 1. Op halve 
slagkracht dus naar Eindhoven.  
 
Soit, het blijft een leuke wedstrijd en de sfeer en hoewel iets meer vermoeid dan twee jaar 
geleden hebben de zwemmers zich echt uit de naad gezwommen voor hun ploeg. Sommigen 
realiseerden zelfs betere tijden dan op het VK – voer om na te denken voor de trainers. 
 

 
 
 
 



 
 
 
Wie te oud was of zich geen volledig weekend vrij kon maken koos of voor de Beker Van 
Puymbrouck in Sint-Niklaas of ging onze buren in Luxemburg bezoeken. 
 
De +18-jarigen van Gent kwamen in Luxemburg op de CIJ-MEET LUX wedstrijd tegen heel 
sterke internationale ploegen. Naast enkele nationale ploegen zoals Luxemburg, Libanon en 
Malta konden ze zich meten tegen de betere zwemmers uit Monaco, Wuppertal, Innsbruck, 
Genève, …. Deze editie had meer dan 600 zwemmers en 61 clubs, met een uitzending op 
RTL-televisie. Geen klein bier dus. 
 
Reken daar ook nog eens een voorronde, halve finale en finale bij … sommigen zagen 
letterlijk sterretjes tegen het eind van het weekend. Medailles hebben we niet gehaald, 
maar de tijden mochten er zijn. 
 
Zijn tot in de finales geraakt: Robbe De Coster op de 100m ss, slokop Timothy Deolet op de 
50 en 100 vrije slag, 50 ss en 200m wisselslag. Lot De Heyder op de 200m ss en 200m 
wisselslag. Hilkje Goethals op de 50 en 100m rugslag. Thuline Loones op de 200m wisselslag.  
 
Misschien eens met een grotere groep terugkomen volgend jaar? 
 
  



MEGA-MASTERS 
 
RGSC had al lang een aantal gelauwerde masterzwemmers die presteerden op provinciaal, 
nationaal en zelfs internationaal niveau. Nu zijn er ook andere afdelingen die inschrijven 
voor de masterwedstrijden – LEUK! 
 
Onze 3-koppige masters zwommen eind maart elf wedstrijden in Embourg en kwamen met 
elf gouden medailles naar huis.  
 
We gaan proberen om een hoekje vrij te maken binnen het sportief verslag van MEGA… 
 
 

APRIL 2022 
 
April is een héle drukke maand voor de competitiezwemmers en geeft trainers heel wat 
denkwerk.  
 

 
 
MEGA start op 8 april met een kleine delegatie op het AIYSC. Zola is gekend voor zijn 
marathon-wedstrijd, maar deze keer is dit toch écht uit de hand gelopen…. 
 
Een wedstrijd die – uitgerekend werd tot 20u30 – eindigt om 22u30. Ook de volgende 
wedstrijddagen lopen niet zo vlot. Het elektronisch bord met de vermelding van de namen is 
stuk en wordt vervangen door een projectie van een beamer in een hoekje van het 
zwembad. De aantikpanelen vallen één per één uit en worden in zeven haasten vervangen 
door panelen van het topsportbad.  
Het AiYSC is het hoogtepunt voor vele Nederlandse clubs en als Belg ben je daar vér in de 
minderheid. Het niveau is niet meer wat het ooit was… 
 
Met 22 zwemmers halen we 17 medailles. 
 

 
 
 
 



Next stop: ARSC 2022. Deze wedstrijd werd verplaatst naar paasmaandag. Een streep door 
de rekening van het jaarlijks paastornooi van Waregem waar MEGA elk jaar present is. 
 

 
 
En present waren we … teveel om te gaan tellen. Het programma is het laatste jaar voor 
corona aangepast. Waar je vroeger 3 afstanden in 3 verschillende stijlen diende te 
zwemmen hebben ze het voor de trainers iets moeilijker gemaakt. ’s Morgens zwem je een 
50m en een 200m, in de namiddag een 50m en een 100m en dat in minstens 3 stijlen. Wie 
de meeste finapunten haalt zwemt in de namiddag de finale (100m wissel). 
 
Het Verbauwenbad heeft nog maar eens bewezen een heel snel bad te zijn. We hebben dan 
ook heel wat fantastische besttijden mogen noteren. 
 
Drie dagen rust … en dan het eerste hoogtepunt voor de oudere zwemmers: het BK. 
 

BK 2022 
 
Algemene indruk: wat een saaie bedoening… 
Het elektronisch bord nog steeds niet gemaakt, zelfs geen projectie op de muur van de 
reeksen, publiek dien je met een vergrootglas te zoeken… 
 
Ook de prestaties waren met veel ups-and-downs. Zoiets als een prachtig geserveerde 
hamburger die koud blijkt te zijn. Het was niet goed, maar het was ook niet slecht – het was 
… gelaten. 
 
Er zijn toch twee uitschieters: Lies Gobert en Noah Verreth. Lies die een prachtige 33.4 op 
bord zet op de 50m schoolslag en die in de aflossing afklokt op 1.12 – maar die dan door 
zenuwen overmant dit niet kan herhalen de dag nadien op haar individuele wedstrijd. Op 
zondag – zelf overtuigd van het feit dat ze geen 200m zwemster is herhaalt ze haar exploot 
nog maar eens met een schitterende 2.42.73. Een puik PR. Lies maakte ook deel uit van de 
aflossingsploegen mixed wissel (zilver), wissel dames (zilver) en vrije slag dames (brons). 
 
Noah Verreth voelt zich niet kiplekker. Een verstopte neus, hoesten, keelpijn …. Eerste 
wedstrijd 200m rug en 2” boven zijn besttijd. De vraag rijst of het niet beter is om niet meer 
te zwemmen dat weekend, maar MEGA heeft Noah nodig voor de aflossing – we proberen 
het dus nog maar eens. Het zilver en de vrij goede openingstijd op de 100m rug maakt al 



veel goed. Dag 2 is de 200m wisselslag een nachtmerrie gevolgd door een fabuleuze 100m 
rug in een tijd van 57.87 – slechts 8 tienden meer van het EJK-limiet én de eerste individuele 
(bronzen) medaille voor MEGA. In de aflossing kan hij zich dan nog eens herpakken met een 
mooie 52.9 en een bronzen medaille voor de ploeg. Dag 3 zien we Noah steeds bleker 
worden en vraag je je als coach af of je hier wel goed aan doet…  Hij heeft gekozen om uit te 
komen op 3 nummers op zondag. De 100m vs is een nipte besttijd, de 50m rug met de 
hakken over de sloot een 8e finaleplaats, de 50m vlinder ondanks een ramp toch nog een B-
finale (die we dan toch maar skippen). Het mooie is dat we toch nog op hem konden 
rekenen om zijn deel te doen voor de aflossingsploeg 4x 100m wissel (brons). 
 
Toch nog de tweede en laatste individuele medaille melden: brons voor Mirthe Goris op 50m 
vlinder en op haar 26e een nieuw PR. Het oude PR werd gezwommen in 2011… 
 
Hierbij wil ik als technisch directeur van MEGA toch een pluim geven aan de afdeling 
Evergem die een inhaalbeweging aan het maken is.  
 

 
 
Lies en Sam Gobert  Noah Verreth 
 
 
 
 
 
 
 
  



MEI 2022 
 
Het eerste weekend van mei dient MEGA zich op te splitsen. First had laten weten dat hun 
wedstrijd nog niet “op volle kracht” zou doorgaan en de clubs slechts een beperkt aantal 
zwemmers kon inschrijven. We hebben de oorspronkelijke 110 moeten reduceren naar 85.  
 
De overige zwemmers (Evergem en jeugd Eeklo) zouden inschrijven in de Grote Prijs van 
Kortrijk. De BK-zwemmers van Eeklo kregen rust. 
 
Op de wedstrijd te Kortrijk enkele mooie besttijden voor Loek Huyghelier op de 50m (zilver) 
– 100m (zilver) en 200m schoolslag (goud). Verrassing van de dag was toch de dertienjarige 
Evergemse Elina D’Hooghe die een tijd neerzette van 1.07.87 op 100m vlinder. Met deze tijd 
plaatst ze zich mooi als derde snelste Belgische op deze afstand in haar leeftijdscategorie. 
 

 
 
 
Gent 
Mega had als doel om de hoofdprijs binnen te rijven op de First Meeting. De winnende club 
kreeg namelijk € 800,00 als prijs.  
 
Met 12 gouden, 11 zilveren en 15 bronzen medailles hebben we die prijs mooi 
binnengehaald. Het is het collectief die ons de winst heeft bezorgd, wat het nog mooier 
maakt. 
 
 
Op 14 en 15 mei werd de 42e editie van de 200m van Tielt gehouden. Traditioneel op 
afspraak: Eeklo en Beernem. 
 
 
Oostende 
Kers op de taart en laatste wedstrijd van de maand: Oostende. Daar geen voorinschrijving 
mogelijk was werden alle trainers al midden maart gemobiliseerd om hun inschrijvingen 
door te sturen. En gelijk hadden we om niet te treuzelen. De Speedomeeting in Oostende 
werd een monsterwedstrijd met 783 deelnemers … en geen plaats om die onder te brengen. 
De club heeft de ondergrondse parking moeten vorderen om de clubs onder te brengen. 
ROSC kreeg een plaatsje in de fitnesszaal en MEGA (de gelukzakken) kregen de 8 
groepscabines. 
 
Inzwemmen om 7u ’s morgens – einde finales na 19u ’s avonds met slechts enkele pauzes 
voor de officials. Chapeau voor de vrijwilligers die zich voor die taak hebben opgegeven! 
Trainers werden nu ook niet speciaal in de watten gelegd. Een strook van 25m met amper 4 
stoelen om te zitten. Ik beklaag ook de ouders: € 35,00 inkom om op een snikhete tribune te 
gaan zitten om je kind een paar minuten te zien zwemmen? Niet ok. 
 
ROSC zal heel tevreden zijn met MEGA want met 453 starten hebben ze aan ons een mooie 
som verdiend… 



 

 
 
 
 

 
 
 
Eén van de uitschieters op zondag was zeker en vast Laura Van Gampelaere (Maldegem). 
Laura had haar zinnen gezet op het behalen van de limiettijd voor het BJK op de 100m rug. 
Wél, van mij mag ze nog vele keren haar zinnen zetten op iets: besttijd 1.16.32, limiettijd 
1.14.86, gezwommen tijd: 1.10.63, en we kunnen niet zeggen dat dit een afstand is dat ze 
niet veel zwemt …Prachtig gewoon wat je allemaal kunt als je het eenmaal ook écht wilt… 
 
Een andere “limiet-jager” was Febe De Decker (Eeklo), geboren 2010 en pas sinds enkele 
maanden een competitielicentie. Hier was het letterlijk met de hakken over de sloot… 
limiettijd 1.12.94 – gezwommen tijd 1.12.90. Proficiat Febe! 
 

 
 
 
Henri Kockx (Maldegem) blijft het proberen, maar die minuut grens in een 50m-bad zal er 
toch ooit eens aan moeten geloven. Blijven volhouden Henri: 
 



 
 
 
Slokop bij de jongens was ongetwijfeld Noah Verreth. Hij kwam er dan ook eerlijk voor uit: 
“tijden zijn nu niet zo belangrijk, de plaats (lees: prijzengeld) is nu hoofdzaak”. Wel, met vier 
eerste plaatsen en een tweede plaats zal hij zijn spaarpotje wel een beetje kunnen vullen. 
Wel mooi was de allerlaatste wedstrijd: de 100m vlinder. Daar zitten we nu (eindelijk) onder 
de 57” – nu nog leren aankomen, want zo’n platte neus, dat staat je niet echt! 
 
En dan een bom van een prestatie door Lies Gobert. Dat Lies het kon wisten we, wanneer, 
dat was afwachten. Lies zwom in Oostende in de finale een schitterende 1.12.79 en schuift 
dus een aantal plaatsen naar voor in de Belgische junior-rangschikking. Het over all Belgisch 
podium is (bijna) in zicht! 
 
 
  



STAGES 2022 
 
Einde corona? Nog niet, maar we kunnen ons al vrij(er) bewegen zonder teveel restricties. 
Hongarije heeft al lang alle beperkingen over boord gegooid, in Frankrijk moet men nog wel 
een negatieve coronatest of vaccinatieplan kunnen voorleggen onder de 12 jaar en wordt 
het dragen van een mondmasker verplicht in sommige openbare gebouwen. 
 
Het zomercriterium zal plaatsvinden in Antwerpen. Normaal zou het dit jaar de beurt zijn 
aan Oost-Vlaanderen, maar geen enkele club kan over een zwembad beschikken in die 
periode. Tsja, als je de vraag krijgt in de maand maart/april, dan lukt het écht niet meer om 
een reservatie vast te krijgen. 
 
De zwemmers voor het zomercriterium zijn op 3 juli vertrokken naar Abbeville. Omdat we 
maar over 4 zwembanen beschikken hebben we de limiet gezet op 36 personen. Met 32 
zwemmers komen we heel dicht bij dit aantal. Dit jaar hebben we ook een aantal “eendjes” 
mee die – vorig jaar al – niet meer konden wachten op de “stage”.  Met Françoise, Ellen, 
Matthias en een massa (team)spelletjes zal het wel goedkomen.  
 

 
 
De BJK-ers – 17 in aantal – zijn op 4 juli vertrokken naar Hodmésovasarhély (ik mis hier en 
daar nog wat accentjes, maar leesbaar toch?). Het is voor mij (Carine) al een tijdje geleden 
dat ik met die leeftijdsgroep op pad ben gegaan.  
 
Bemerking nummer 1: LUID! Bemerking nummer 2: Die mond staat NOOIT stil! Allé, toch 
zeker niet als je in een vliegtuigrij zit met Juliette Van Brabandt … twéé uur zonder 1 minuut 
stilte. 
 
De eerste zwemtraining levert ons alvast de eerste quote van de dag (zeg maar maand) op. 
Iedereen was al in het water gedoken en Simon Van Belle en Oliver Wulfrancke stonden nog 
langs de kant te “konkelfoezen”. Opeens komen die twee onze richting uit en Oliver vraagt 
met een uitgestreken gezicht, wijzend op het Olympisch zwembad: “Is dit nu een 25m of een 
50m-bad?”.  
 

Armwrestling tornooi, 
pingpongballetjes tussen 
de knieën vervoeren, kleed 
aan/kleed uit, tic-tac-toe, 
ballonopdrachten en 
zoveel meer… 



Ook zo’n moment waarop je stalen zenuwen moet hebben is om met een groep van 17 
pubers naar een (grote) Interspar te gaan waar ze de boodschap meekregen: geen snoep, 
enkel droge koeken, geen chocolade (dus ook geen koekjes met chocolade (dit ter info voor 
de slimmerikken)), geen chips, geen softdrank. Als Oliver mij geen 10 pakken koeken is 
komen tonen die NIET aan de eisen voldeden, dan zullen het er toch zeker 9 geweest zijn. 
“Neen Oliver, geen Oreo’s, zelfs al ben jij ervan overtuigd dat er in die (chocolade)bruine 
koekjes geen chocolade zit, er zit vulling tussen” – “Neen Oliver, we hebben ook geen snoep 
gezegd – toch wel – wél vermeld – jammer dat je dit niet hebt gehoord” – “Neen Oliver, als er 
CZOK op staat dan is het wél met chocolade” – “Neen Oliver, ook geen kauwgum” …  
Gelukkig gaan we maar om de drie dagen gezamenlijk winkelen… 
 
Twaalf- tot veertienjarigen zijn nog (vrij vaak) egocentrisch – zeker de jongens. Dat blijkt dan 
als ze op elkaar aangewezen zijn om hun rug in te wrijven met zonnecrème… Na de eerste 
dag waren de schouders van Oliver al goed verbrand, na de derde dag kon je proberen een 
ei te bakken op de rug van Arne Van Struyvelt. Ik zou op zoek gaan naar een ander smeer-
vrijwilliger dan je kamergenoot jongens…! 
 
Dat het thuisfront ons goed in het oog houdt werd duidelijk toen ik mijn (super goedkope) 
regenponcho uitprobeerde (als er 100 druppels gevallen zijn binnen een m2 zal het veel 
geweest zijn) en Maxime dit op facebook zette. ’s Avonds kwamen de reacties binnen: “het 
is slecht weer in Hongarije” … hadden we de rug van Arne maar getoond… (eigenlijk was het 
de bedoeling om een boodschap naar mijn zus te sturen: “Pascale, je moet niet komen, het is 
hier bar slecht weer…” – uiteindelijk hebben we het toch maar niet gedaan (want Pascale 
heeft toch geen facebook)). 
 
Dag 3 werden we onthaald met een “very big smile” door de uitbaatster van ONS 
ijswinkeltje. “First day?” en na een bevestigende yes staat manlief al achter haar klaar om de 
grote bankbiljetten te wisselen, een geoliede machine ONS ijswinkeltje. Voor 14 van de 17 
zwemmers (een eerste stage in Vasarhély) was het een zware opdracht om uit de – meer 
dan 20 smaken – één of twee bolletjes te kiezen. De gratis aangeboden chocoladesaus en 
nootjes werden steeds – na een steelse blik naar ons trainers – beleefd afgewezen: no thank 
you! Alleen Beyza en Oliver hadden daar geen probleem mee … 
 
Bij het opgeven van “special food” werd al een maand geleden mooi uitgesplitst: groep 1 – 
1x halal / groep 2 – 1x vegetariër en 1x glutenvrij… Ondertussen heeft de keuken slechts één 
maal speciaal halal klaargemaakt en heb ik al tot vier maal toe aan verschillende personen 
uitgelegd dat de vegetariër en de glutenvrij pas de 10e juli toekomen met de tweede groep. 
Ik krijg steeds een beleefde glimlach en een knikje – maar ondertussen ben ik wel al 4 dagen 
vegetarisch én glutenvrij aan het eten … want anders blijft het mooi staan blinken op de 
tafel… Het wordt tijd dat het de 10e is … hoewel, die gefrituurde broccoli deze avond mogen 
ze mij nog geven… 
 
Ondertussen is er een groep Israëli toegekomen. Een twintigtal pubers tussen 14 en 18 jaar 
met een ongelooflijk ego en met als enig doel (volgens mij) om anderen te choqueren. Zo 
hebben we (lees: Maxime) drie dagen lang een gevecht aangegaan met een over-the-top 
jongeman van zo’n jaar of 15. Geblondeerd haar, luid en grof. Loopt in zijn nakie te 



paraderen in de gangen, nodigt zichzelf uit in de kamers van de Waregemse meisjes, roept in 
gangen en klopt op deuren en gooit kleren de gang op als hij zijn zin niet krijgt.  
De manier waarop er met het eten omgegaan wordt (vooral door de meisjes) is walgelijk en 
steeds volgens hetzelfde patroon: we nemen zoveel mogelijk mee op ons bord, nemen één 
hap of gaan er eventjes in prikken met ons vork en laten een volledige tafel met eten staan. 
Sommigen van die gasten gingen zelfs na het eten – voor de ogen van de trainers – een 
cocktail gaan bestellen aan de bar… De trainers blijven zich maar excuseren als we gaan 
klagen, maar ze hebben totaal geen vat op die gasten. 
 
Eén lichtpuntje … op zaterdagavond was er in de straat een optreden van een Hongaarse 
groep recht tegenover ONS (gesloten) ijskraampje. Die mannen waren écht goed en onze 
zwemmers hebben zich (met die Israëli – zucht) goed geamuseerd. 
 
Op 10 juli ’s avonds – na anderhalf vertraging – komt groep 2 met 38 zwemmers en trainers 
(lijkt wel een invasie) de BJK-ers vervoegen. De geblondeerde Israëli heeft er een target bij: 
Alissa Dewilde… 
 
 
  



Zomercriterium 2022 – Antwerpen 
 

 
 
Het zomercriterium startte in optimale omstandigheden. Meer dan 95% van de wedstrijden 
leveren een besttijd op en met medailles voor: 
 
Leon Baeye (2008): 
1e op de 400m vs, 3e op de 200m rug en de 200m wisselslag 
 
Ewout Loeys (2010): 
2e op 100m vs 
 
De Maeyer Nora (2006): 
1e op 50m vs, 3e op 50m vl 
 
Larmuseau Delphine (2007): 
3e op 50m vl 
 

BJK Genk 
 
De groep dames en heren – vertrokken uit Hongarije op 17juli – worden vervoegd door een 
aantal Zomercriterium zwemmers die de dubbel doen. Trainer Maxime krijgt in België de 
steun van trainer Matthias om de groepssfeer erin te houden. 
 
We wisten al dat we – hoewel de groep vrij klein is – we het nodige talent in huis hebben om 
vooraan in het klassement te eindigen. We zijn in het algemeen klassement tweede 
geëindigd na ENW die een massa jongeren van 2010-2011 aan de start hadden.  
 



Paulien Present 1 

 
 
 
Bij de zwemmers geboren 2008-2009 moeten we de eerste plaats delen met STW (en daar 
hebben we geen moeite mee…). 
 

 
 
 
Te vermelden individuele resultaten: 
 
Juliette Van Brabandt (13j): 
3e 200m vs 
 
Matisse Thonon (11j): 
1e 100m rug, 1e 200m wissel 
 
Maite Van Gysel (14j): 
3e 400m wis 
 
Lowie Vanbesien (13j): 
2e 200m vs, 3e 400m vs 
 
 
Oliver Wulfrancke (13j): 
3e 200m vs, 2e 1500m vs, 2e 400m vs  
 
Arne Struyvelt (14j):  
2e 100 vl 
 
Aflossingen: 
4x 100m vs meisjes 2008-2009: 
3e (Tine Vinck, Maite Van Gysel, Lene Van Laecke, Van Brabandt Juliette); 
4e (D’Hooghe Elina, Foré Lieze, Laura Van Gampelaere, Liese Van Laecke) 
 

Aflossing 4x 100m vs meisjes 2008-2009 1 

Achteraan van links naar rechts: Maite, Lene, Oliver, 
Elina, Juliette, Louis. 
Vooraan van links naar rechts: Arne, Leon 



4x 100m vs mixed 2008-2009: 
1e (Baeye Leon, Van Brabandt Juliette, Van Laecke Lene, Struyvelt Arne); 
 
4x 100m vs jongens 2008-2009: 
2e (Struyvelt Arne, Van Besien Lowie, Wulfrancke Oliver, Baeye Leon); 
 
4x 100m wis meisjes 2008-2009: 
2e (Van Brabandt Juliette, Van Gysel Maite, Dhooghe Elina, Van Laecke Lene); 
 
 
 

   
Leon Baeye  Matthias en Mila Schram Lene Van Laecke’s en Juliette Van Brabandt 

 
We maken ons klaar voor de MEGA kreet 1 

    
Matisse Thonon  Arne Struyvelt Louis Vanbesien  meisjes 4x 100m wissel   

  



Recordpoging Sint-Niklaas 
 
Eerst eventjes schetsen … Vorig jaar (coronajaar) werd er – per provincie – enkele 
selectiewedstrijden gehouden en eind juli waren er de finales met de 8 beste zwemmers per 
leeftijdscategorie. Er werd aan de clubs voorgelegd of zij dit format willen aanhouden in 
plaats van het traditionele ZC, BJK, BK – maar dit werd (en hier stond MEGA dus vrijwel 
alleen in) door een meerderheid van clubs afgeschoten. 
 
Omdat de beslissing om toch maar het oude format te houden vrij laat kwam – en de stage 
al gereserveerd werd op het oude format – dienden we alles om te gooien. Het “oud zeer” 
kwam weer boven: gaan we zwemmers laten deelnemen die nog geen limiettijd hebben? 
We hebben toen beslist om dit toe te laten.  
 
Om de zwemmers die niet deelnemen aan het BK nog een wedstrijd aan te bieden bleef er 
enkel nog de recordpoging over te Sint-Niklaas. Normaal wordt deze wedstrijd na het BK 
georganiseerd, nu is dit 2 dagen na het BJK. 
 
De recordpoging wordt ook gretig gebruikt door sommige BK-ers als laatste intensieve set en 
door de BJK-ers om nog eens te presteren in een 25m-bad. 
 
 
 
 

 

 



Belgische zomerkampioenschappen 15+ 
 
Waar gaan we beginnen? 
We starten best met te proberen uitleggen hoe het systeem zou, hebben, moeten werken… 
 
Omdat we het in de loop van het jaar met drie verschillende – elkaar tegensprekende – 
reglementen hebben moeten doen beginnen we met het meest eenvoudige: 
 
Er zijn 2 categorieën: 15-16 jaar en 17+ … 
 
Dat ze het tijdens de eerste dag ook niet goed wisten daar beneden was duidelijk toen 
midden in het voorprogramma alle afgevaardigden werden bijeengeroepen om te laten 
weten dat de finales niet juist waren zoals vermeld en dat men die handmatig opnieuw zou 
doen na de laatste wedstrijd. Om half vier starten de finales … om drie uur wisten wie de 
finalisten waren. Blijkbaar geraakten ze zelf niet uit hun – veel te moeilijk opgestelde – 
reglementen en het systeem dat heel rechtlijnig is kon hun kronkels niet omzetten in juiste 
uitslagen… 
 
Here we go … 
 
In elke finale 15 en 16 jaar moeten er drie 15-jarigen en drie 16-jarigen een plaats krijgen. De 
overige twee plaatsen gaan naar de eerstvolgende beste tijden (15 of 16-jarige). Iemand met 
een buitenlandse nationaliteit kan geen deel uitmaken van de drie bevoorrechte plaatsen, 
maar wél van de eerstvolgende beste tijden… ik hoop dat jullie tot hiertoe kunnen volgen… 
Er zijn medailles voor 15-jarigen én 16-jarigen. Wanneer je het geluk hebt om – als 15-jarige 
– in een finale terecht te komen met drie 15-jarigen moet dus enkel zonder fouten zijn 
wedstrijd uitzwemmen. 
 
In de finale 17+ volgen ze dezelfde redenering maar daar met 17-18-jarigen enerzijds en 19+ 
anderzijds. Maar … de aflossingen mogen mixed zijn – hoewel er tijdens de lenex 
inschrijvingen wel degelijk juniores enerzijds en seniores anderzijds aangeboden worden.  
 
De uitslag op swimrankings mag je dus – qua medaillestand – niet gebruiken want het 
systeem kan die kronkels niet volgen. Voor het systeem zijn er twee categorieën: 15+ en 17+ 
… 
 

Finales vrijdag 29 juli 
Noa Hollebosch (400m vs – sorry resultaten 15+ staat niet in de uitslag – maar volgens 
Whatsapp heeft ze goud behaald , 50m vs brons) 
Lars Spanhove (400m vs – 4e over all – 3e 17+) 
Noah Verreth – Hoewel slechts 14e in de rangschikking mag Noah zich als 3e 17-jarige 
opmaken voor de finale van de 100m vlinder. Daar er maar drie leeftijdsgenoten in de finale 
zitten moet hij gewoon zijn wedstrijd uitzwemmen … ik heb gezegd uitzwemmen, niet de 
énige valse start van het BK veroorzaken…, 50m vs is hij wel op zijn blok blijven staan en 
behaald dus brons); 
Marthe Vanheuverbeke (200m rug brons) 
Lies Gobert (100m ss goud 17-j / brons over all) 



Loek Huyghelier. Loek dacht waarschijnlijk – wat Noah kan, kan ik ook, met name mij laten 
uitsluiten… handen niet gelijktijdig aangetikt tijdens keerpunt in de finale 100m ss … daar 
gaat zijn medaille… 
 
Aflossingen: 
4x 100m vs mixed 17+ (Leroux Jef, Gobert Lies, Goethals Hilkje, Deolet Timothy) – zilver 
4x 100m vs meisjes 15+ (Nel Oosterlinck, Femke Olde Bijvank, Noa Hollebosch, Alissa 
Dewilde) – zilver 
4x 100m vs meisjes 17+ (Hilkje Goethals, Lie Mattheeuws, Lies Gobert, Thuline Loones) – 
zilver 
4x 100m vs heren 17+ (Jef Leroux, Lars Spanhove, Noah Verreth, Timothy Deolet) – brons 
 

Finales zaterdag 30 juli 
Eind juni zijn er twee Oekraïeners komen aankloppen, gevlucht uit de omgeving van 
Cherson. Ze hebben een onderkomen gevonden bij MEGA en kunnen dus ook deelnemen 
aan het BK. Omdat beiden nog in een opvangcentrum zitten in Brussel dienen ze alle dagen 
naar Gent af te zakken voor een training. Eén van die Oekraïeners noemt Artem Movchan en 
heeft al een mooi palmares. 
Op zaterdag plaatst Artem zich voor de finale van de 100m vrije slag met een besttijd van 
51.44 en in de finale verbetert hij die nog eens (51.22) en behaalt zo de   plaats. 
 
Noah Verreth heeft weer veel geluk. Op de 100m vs is hij als 16e gerangschikt bij de 17+-ers 
en heeft hij de 4e tijd bij de 17-18-jarigen. Maar voor hem staat een (andere) 17-jarige 
Oekraïener die zich niet kan plaatsen omdat hij geen Belg is, maar zich niet bij de twee 
besttijden heeft kunnen plaatsen… Noah moet dus best niet in het water vallen en kan zo 
brons halen… 
 
Ons Perla daarentegen werd uitgesloten wegens “ellebogen boven water”, jammer voor de 
gemiste finale en een schitterende tijd.  
 
Artem Movchan (100m vs 5e, 200m wis brons) 
Noah Verreth (100m vs brons, 50m rug zilver, 50m vlinder goud)  
Noa Hollebosch (100m vs zilver,  
Mona Verstraete (50m rug brons 16-jarigen) 
Hilkje Goethals (50m rug zilver 19+) 
Marthe Vanheuverbeke (50m rug zilver 17+) 
Loek Huyghelier heeft – net als Noah – geluk dat er een zwemmer met Zweedse nationaliteit 
niet bij de beste drie gerekend kan worden voor de 200m ss – brons) 
Alissa Dewilde (800m vs brons 15-jarigen); 
Ruben Van Belle (1500m vs brons – 15-jarigen); 
Lies Gobert (200m ss – 4e); 
 

Finales zondag 31 juli 
Lies Gobert (50m ss goud); 
Noa Hollebosch (200m vs goud, 400m wis uitgesloten); 
Artem Movchan (200m vs zilver) 
Lars Spanhove (200m vs brons) 



Hilkje Goethals (100m rug brons) 
Marthe Vanheuverbeke (100m rug) 
Noah Verreth (100m rug goud) 
Thuline Loones (400m wis brons) 
Liesa Vrielinck (200m vlinder – 8e) 
 
Aflossingen: 
4x 100m wis mixed – zilver (Hilkje Goethals, Lies Gobert, Jef Leroux, Timothy Deolet); 
4x 100m wis meisjes 15+ - brons (Mona Verstraete, Lotte Van Laecke, Noa Hollebosch, Nel 
Oosterlinck); 
4x 100m wis meisjes 17+ - zilver (Hilkje Goethals, Lies Gobert, Thuline Loones, Lie 
Mattheeuws); 
 

Het seizoen sluiten we af met de traditionele frietavond: 
 
 

 
 
  



Het is weer voorbij die mooie zomer … 
 
…alvast voor de zwemmers en trainers die in september terug opgetrommeld worden om 
het nieuwe seizoen te starten. Enne … een mooie zomer is een “understatement”. We 
kregen een zeer warme augustusmaand wat onze “zwempauze” nog aangenamer maakte. 
 
Het bestuur van MEGA heeft wel niet stil gezeten tijdens de vakantie. Zo bijvoorbeeld 
moesten we op zoek naar een nieuwe voorzitter, een nieuwe sportsecretaris en een nieuwe 
sponsor voor onze outfit.  
 
Omdat Willem-Jan Langaskens verbod kreeg om de functie van voorzitter van een club te 
combineren met zijn job binnen de VZF neemt Matthias Loones over. Hij zal de functie van 
secretaris en voorzitter combineren. Het dagelijks bestuur bestaat dus nu uit 3 personen: 
Martine Engels is sinds de start van MEGA penningmeester, Matthias combineert het 
secretaris- en voorzitterschap en Carine Verbauwen is technisch directeur. 
 
Om enerzijds de taak van sportsecretaris op te vangen alsook de officials en afgevaardigden 
nauwer te betrekken tot de werking van MEGA werd een commissie opgericht. Sascha Van 
den Branden werd de trekker om deze opdracht tot een goed einde te brengen. Het voorstel 
van Pascale Verbauwen dat elke afdeling hun inschrijvingen afhandelt werd uitgewerkt.  
 
Op 10 augustus komen wat we nu de “verantwoordelijken inschrijvingen” samen in LAGO 
Rozebroeken voor een opleiding Team Manager. Voor Beernem verdelen Mariann 
Masschelein en Carine Dobbelaere die taak onderling. Voor Gent zijn ze met 3: Sascha, 
Matthias en Evelien Cadron (mama Gillet). Voor Maldegem hebben we ook een nieuw 
gezicht: Kris Dumont (en later vervoegd door Arno Willems wegens de vele buitenlandse 
werkgerelateerde reizen van Kris). Voor Eeklo en Evergem combineren Pascale en Laurien 
die taak met het trainerschap. Wie op dat moment naast mij zat heeft alle vloeken van de 
woordenboek horen passeren, want niet alleen is er een nieuw programma dat ik moet 
leren, maar word ik verplicht om met een androïd te werken (die ik nog speciaal ben moeten 
gaan kopen). Waar staan die vervloekte knoppen die ik nodig heb! 
 
ENFIN, met de hulp van Lien Verstraete en Jan Verelst (de “opleider” van dienst) zijn we erin 
geslaagd om het programma onder de knie te hebben. Vanaf nu werken we met deadlines 
en zijn er verantwoordelijken waar we kunnen op terugvallen. 
 
De taken van de sportsecretaris worden overgenomen door Carine. Zij maakt de 
wedstrijdkalender, verstuurt de uitnodigingen en deadlines, ontvangt de inschrijvingen van 
de afdelingen, zorgt ervoor dat elke wedstrijd het juiste aantal officials en afgevaardigden 
heeft, voegt die samen, zorgt ervoor dat die nog gecontroleerd kunnen worden, houdt de 
wedstrijdkosten per afdeling bij en stuurt de inschrijving door.  
 
Om dit alles goed uit te leggen werd op 2 september de allereerste MEGA – officials en 
afgevaardigden – samenkomst georganiseerd. De uitleg via PPT, de vragenronde en de 
warme croque-monsieurs met drankje werden zeer geapprecieerd. We gaan hier zeker een 
jaarlijks gebeuren van maken – zet alvast maar op de planning! 



Het heeft héél veel voeten in de aarde gehad, maar eind augustus wordt de knoop ook 
definitief doorgehakt: we gaan verder met NNS (not normal software) en Bernard Moustie. 
 
De reden waarom we  NNS gekozen hebben is vooral omdat (de meerderheid) de keuze 
maakt voor continuïteit (geen nieuwe outfit elke 2 of 3 jaar), kwaliteit en gemakkelijke 
distributie. Wat voor ondertekende belangrijk is, is ook het “unieke”. We willen niet in een 
zwembad rondlopen waar meerdere clubs dezelfde outfit hebben… 
 
Ik denk dat we daar nu wel in geslaagd zijn. Op 18 september is er een pasdag in Eeklo, op 
het BK klein bad 15 november hebben de zwemmers hun kledij … Sneller kan echt niet… 
 

 
 
  



OKTOBER 2022 
 
Eeklo opent het seizoen op 2 oktober met de memorial Daniël Beernaert. De Beernaert, 
verplaatst met het oog op een mogelijke sluiting van het zwembad eind dit jaar, wordt een 
MEGA-onderonsje. Hier krijgen de zwemmers met nieuwe licenties de kans om voor de 
eerste keer aan te treden en aan ZC-, BJK en BK-ers om eens te kijken wat er nog is blijven 
hangen na al het zomerwerk. Met 237 MEGA-starten kunnen we deze wedstrijd al voor 
driekwart vullen. 
 
Op 9 oktober vindt het eerste Regionaal criterium Oost-Vlaanderen plaats in Sint-Niklaas. 
Het Regionaal Criterium wordt nu in elke provincie op hetzelfde moment gehouden met 
hetzelfde programma. Deze wedstrijd was initieel voorbehouden voor B-zwemmers. De late 
communicatie, het veranderen van het programma, het wel/niet deelnemen van A-
zwemmers … soit, de chaos die rond die regionale criteriums hangt bevordert zeker de 
deelname niet. Enkel de afdelingen Gent (22 zwemmers) en Maldegem (4 zwemmers) 
engageren zich voor deze wedstrijd. Dit is echter niet het geval voor de andere clubs… De 
VZF heeft beslist dat ze de extra euro die ze per zwemmer aanrekenen per start niet zullen 
doorrekenen voor het Regionaal Criterium + het startgeld wordt gelimiteerd tot € 5,00 daar 
waar het voor de Oostvlaamse kampioenschappen (de A-kampioenschappen) op € 7,00 
geplaatst wordt. Resultaat: overvloed en schrappingen van A-zwemmers en wedstrijden in 
Sint-Niklaas … 
 
De wedstrijden volgen elkaar in recordtempo op … 
 
De week nadien zijn er de Oost-Vlaamse kampioenschappen (de vroegere A-
kampioenschappen) in Eeklo. Omdat de limiettijden ook toegankelijk zijn voor B-zwemmers 
hebben de meeste clubs gekozen voor 9 oktober. Als je € 3,00/start  minder moet betalen, ja 
dan is de keuze snel gemaakt. 
 
De inschrijvingen vullen net geen 4 uur, terwijl er 2 volle dagen werden voorbehouden voor 
de A-kampioenschappen. In Eeklo wou men toch minstens 1 dag schrappen, maar daar was 
het Regiocomité het niet mee eens … Het bestuur van Eeklo heeft toen unaniem beslist om 
de wedstrijd niet te organiseren. Dit heeft enige stof doen opwaaien en enkele 
onoverkomelijke breuken veroorzaakt, zelfs binnen de schoot van MEGA. Jammer en 
hopelijk maakt de Regioraad  (georkestreerd door de VZF) volgend jaar niet meer dezelfde 
fout bij de planning van de wedstrijden. 
 
Op 22 en 23 oktober hebben we onze traditionele Memorial Anteunis te Gent. Vooral 
“traditioneel” is het juiste woord … EINDELIJK terug een goed gevulde Memorial met de 
terugkeer van de Nederlandse clubs. 35 clubs namen deel waar MEGA 365 starten voor haar 
rekening nam.  
 
De lange afstand is al enige tijd geen favoriete wedstrijd – noch voor wie het moet 
organiseren, noch voor de zwemmers – jammer. Het concept vanaf dit jaar is dat West- en 
Oost-Vlaanderen deze wedstrijd samen afwerken. Dit jaar werd de 800m en 1500m 
georganiseerd door het regiocomité West-Vlaanderen in Zwevegem. Omdat de wedstrijd vrij 
kort op het BK valt werd een selectie gemaakt van 34 jeugdzwemmers, afstandzwemmers en 



zwemmers die geen BK-limiettijd hebben behaald. Toch gaan we met 17 medailles naar huis 
waaronder 7 gouden. Niet slecht. 
 
 

Masters 
 
Het legio masters groeit … Enerzijds omdat een volledige generatie zwemmers nu ook de 
leeftijd bereikt heeft om deel te nemen. Anderzijds omdat er in verschillende afdelingen de 
kans gegeven wordt aan leden om als “master” deel te nemen. In oktober hadden we al 2 
vertegenwoordigers in Luxemburg, op 1 en 2 november schrijven we 6 deelnemers in voor 
het BK masters in Charleroi. 
 

 
 
 
 

  BK korte baan 
 
 
Ook dit jaar is LAQUA Leuven de organisator voor het BK korte baan. De vele klachten van 
vorig jaar hebben dus niks veranderd aan de keuze van de KBZB. Het BK kb is geen echte 
focuswedstrijd, maar vele zwemmers beschouwen dit toch als de eerste grote test… 
 



Finalisten:  
Noah De Muynck – 100m ss (8e) 
Jef Leroux – 50m vrije slag (6e), 100m vrije slag (4e) met voor het eerst onder de 50”, 200m 
vrije slag (6e), 100m vlinderslag (8e) 
Noah Verreth – 50m rug (5e), 100m rug (3e), 200m rug (4e), 100m wisselslag (5e) 
Lies Gobert – 50m schoolslag (6e), 100m schoolslag (8e), 100m wisselslag (5e),  
Mirthe Goris – 50m rug (2e), 100m rug (3e), 50m vlinderslag (2e), 100m vlinderslag (2e) 
Noa Hollebosch – 400m vrije slag (6e), 
Lie Mattheeuws – 100m rugslag (7e) 
Vanheuverbeke Marthe – 50m rug (6e) 
Viaene Perla – 200m schoolslag (8e) 
 
Estafettes: 
4x 50m vrije slag heren (4e), 4x 50m wisselslag (4e) 
Dames: 4x 50m vrije slag (2e), 4x 50m wisselslag (2e) 
Gemengd: 4x 50m vrije slag (3e), 4x 50m wisselslag (5e) 
 
 
In september heeft de KBZB (laten we wel wezen: de VZF en FFBN) een nieuwe nationale 
trainer aangesteld. Dhr. Fred Vergnoux die een mooi palmares kan voorleggen. Enig 
probleempje … Belgen hebben niet dezelfde mogelijkheden, ondersteuning of zelfs 
sportmentaliteit als Spanjaarden of Engelsen … Hij zal dus nog een paar keer met zijn gezicht 
tegen de muur aanlopen. 
 
Tijdens het BK klein bad werd eerst een klein select groepje trainers uitgenodigd. De 
bevestigingen bleven uit zodat de voorstelling open gezet werd naar alle aanwezige 
trainers… 
 
Andere aanpassing: omdat Vlamingen en Walen nu onder één trainer trainen wordt de 
voertaal het Engels. Ook de zwemmers van Team Belgium zijn nu verplicht om elkaar in het 
Engels aan te spreken… 
 
Verder kregen we de boodschap dat: 

 Onze zwemmers niet op de juiste manier eten; 

 Ze niet alle dagen op dezelfde manier leven … (probeer dat maar eens als student…); 

 Ons onderwaterwerk te zwak is; 

 We te soft zijn voor onze zwemmers; 

 Te weinig meters zwemmen; 

 Het niveau van onze schoolslagzwemmers nergens is…; 
 
De zwemmers van Team Belgium hebben onderstaande 10 punten gerangschikt van wat zij 
belangrijk vinden om het internationaal te maken… Als ik heel eerlijk mag zijn … Wat zij op 
nummer 10 zetten zou bij mij op nummer 1 staan. Vertrouwen … in jezelf en in je coach. 
 
 

 



10 keys of Success – Team BelSwim – ongoing process  

HOW TO IMPROVE THE SCORE  

 -  I take the extra mile in the swim session, and in every other training session.  

 -  I ask the staff for extra work, doing video, work on skills, starts, turns, etc..  

 -  I understand that training hard is not just about effort but also doing things  

technically and mentally good.  

2- Positive attitude  

 -  I maintain a positive attitude during every hard situation. I don’t choose.  

 -  It’s the beginning of improvement, but it’s an effort that I must do.  

 -  I praise my efforts, and when I see my teammates working well, I tell them.  

3- Resilience  

 -  The capacity to recover from difficulties.  

 -  The perfect opportunity to improve. If it’s easy I have a problem.  

 -  I take feedback from the staff as a great way to improve.  

4- Respect  

 I always say hello to the staff and my teammates, before and after every session.  

 -  Not only i value the staff and their support, but I tell them how to improve so they can help me to become even better.  

 -  I understand that when I speak badly about a teammate, or when I criticize the team or the staff, I do criticize myself.  

5- One team  

 -  Could I be selected to become the team captain, thanks to my attitude and my generosity?  

 -  Every day i support the team for a better unity.  

 -  We train united and I provide my best to and for the team.  

6- Determination  

 -  I remind myself every day why I go training. My goal is crystal clear.  

 -  I wake up with determination, so I can sleep with satisfaction.  

 -  When I do something, I do it well.  

7- No pain no gain  

 -  I choose the pain of discipline, and not the pain of regret.  

 -  Every day I show interest in pushing my limits.  

 -  I enjoy working hard.  

8- Lifestyle  

 -  Is my nutrition adapted to my training?  

 -  Do I sleep every day at the same time, even on weekends?  

 -  I ‘leave’ my phone 2 hours before sleeping. I read books.  

9- Preparation  

 -  The best prepared athletes will win. I finish every training session knowing that I gave the best version of myself.  



 -  I am willing to pay the price of the preparation.  

 -  It’s not about making sacrifice. It’s about taking the decision to put my  

preparation first.  

10- Trust  

 -  I trust the process, the staff will challenge me, and support me to reach my goals.  

 -  I trust the team and I am engaged by giving my best attitude on a daily basis.  

 -  I trust myself, I am an important member of the team.  

 
 
 
  



 

Zwembad Eeklo maanden dicht om scheuren in bodem te herstellen 

Het zwembad van Eeklo gaat voor enkele maanden dicht om de scheuren in de bodem te 

herstellen. Al sinds het nieuwe zwembad open is, zijn er problemen.  

Radio 2, Nico Teirlinck 
ma 07 nov 2022  17:20 
 
 
 

 
 
De kogel is door de kerk. Het is heel lang binnenskamers gehouden wanneer het zwembad 
zou sluiten. De beslissing werd uiteindelijk door de rechtbank genomen. Zelfs al zijn de 
benodigde materialen pas op 1 februari beschikbaar gaat het zwembad van Eeklo 
onherroepelijk dicht op 1 december. 
 
Op de dag van vandaag weten we dus nog niet voor hoelang … kaarsjes branden dat het niet 
om betonrot gaat mensen!  



 

VJK KORTE BAAN 
 
De formule van de VJK korte baan bleef dezelfde als vorig jaar … Je dient of een limiettijd te 
zwemmen op 400m vrije slag of op 200m wisselslag om je te plaatsen. 
 
Op de meeting zelf moet een 11-12-jarige driemaal een 100m en éénmaal een 50m 
zwemmen in verschillende zwemwijzen. Een 13-14-jarige moeten inschrijven voor een 
200m, tweemaal 100m en een 50m in verschillende zwemwijzen. 
 
De FINA-punten worden opgeteld en de finale wordt gezwommen door de 8 finalisten per 
leeftijd in een 200m wisselslag. 
 
De 11-12-jarigen bijten de spits af op zaterdag: Louiz Ameloot, Tibe De Decker, Elias 
Debbaut, Warre Huens, Matisse Thonon, Febe De Decker, Paulien Present en Mila Schram. 
 

 
 
 
Matisse mag in de finale aantreden met het hoogst aantal finapunten en hij wint 
ruimschoots de finale met meer dan 4 seconden op de tweede geplaatste. 
 

 



 

 
Matisse Thonon 

 
Paulien is de enige andere MEGA-er die zich voor de finale kan plaatsen. Wisselslag dat zijn 
drie stijlen teveel voor ons Paulien … maar toch mooi dat ze zich bij de 8 beste 12-jarigen kan 
plaatsen. 

 
Mila Schram 

 
MEGA vaardigt op dag 2 twaalf zwemmers af: Leon Baeye, Thijs Bogaerts, Leon Lafaut, Robin 
en Ruben Roels, Arne Struyvelt, Simon Van Belle, Siebe Van Deursen, Lowie Vanbesien, Noor 
Huens, Laura Regniers en Juliette Van Brabandt. Oliver Wulfrancke is niet van de partij … hij 
heeft zijn arm gebroken bij het skaten … zucht … 
 
Het niveauverschil tussen de zwemmers is veel groter in deze leeftijdsgroepen. Enerzijds 
omdat de éne zwemmer al iets meer maturiteit toont dan de andere. Sommige jongens 
zouden zeker niet opvallen tussen 18-jarigen.  
 
Juliette eindigt, net als Paulien, op de 8e plaats in de finale. Het verschil tussen nummer 1 en 
nummer 8 bedraagt zo maar eventjes 11 seconden … niet niks… 
 
Lowie Vanbesien, een zwemmer die pas vorig jaar eventjes kwam piepen om de hoek en die 
op een jaar tijd een enorme sprong heeft gemaakt is derde geworden in de finale met een 



tijd van 2.29.70. Met deze tijd was hij – eerlijk is eerlijk – nipt vierde geworden in de 
meisjesfinale … bewijs dat de meisjes een hoger niveau halen dan de jongens – Girl power! 
Niettemin schuift hij van de 7e finaleplaats naar een podiumplaats en felicitaties zijn zeker op 
hun plaats! 
 
 

 
Lowie Vanbesien     Leon Baeye 
 

 
Lieselotte en Maxime in nieuwe MEGA-tenue! 

 

 

EINDEJAARSWEDSTRIJDEN … 
 
Op 31 december worden de plaatsen voor het VJTC bepaald, voor vele jeugdzwemmers dus 
nog racen om bij die 48 best geplaatste zwemmers te komen … 
 
Wie heel wat in te halen heeft is Warre Van Hecke. Zijn laatste wedstrijd dateert (wegens 
gezondheidsredenen) van maart 2021 …  
 

Dendermonde 26-11: 
Warre start hier op een 100m vrije slag en benadert met een paar tienden zijn besttijd. De 
tweede zwemster is Camille Blancquaert (2012) die voor de vijfde keer zal proberen om een 
200m wisselslag te zwemmen zonder uitgesloten te worden. Het pleit voor Camille dat géén 
van de vier vorige uitsluitingen dezelfde waren … De vijfde keer werd dus de goede en 
Camille heeft zich geplaatst voor het VJTC. 



 

Laatste kans Kortrijk 26-12: 
Evergem en Eeklo hebben voor de laatste kans in Kortrijk gekozen. Gelukkig diende Kortrijk 
geen schrappingen door te voeren. Goed nieuws voor 13 zwemmers die nog een 400m 
dienden af te werken om hun niveau op te krikken. 
 

Laatste kans Sint-Niklaas 26-12: 
Gent en Maldegem zitten op diezelfde dag in Sint-Niklaas. Vooraf kregen we te horen dat we 
maar 25 zwemmers mochten inschrijven, nadien kregen we de boodschap dat er nog genoeg 
plaats was in de wedstrijd …  
 

😄TE LAAT! 

 

Allerlaatste kans Torhout en Temse 30-12: 
Drie zwemmers in Temse, twee zwemmers in Torhout … en de wedstrijden in 2022 zijn 
afgelopen! 
 
 
Terugkijkend op 2022 noteren we de goede resultaten van de jeugd – en dit het tweede jaar 
op rij. Een groeiend aantal MEGA-zwemmers en hier en daar wat groene sprietjes die 
veelbelovend zijn. De trainers zijn nog steeds gemotiveerd en de vrijwilligers (officials, 
afdelingsverantwoordelijken en afgevaardigden) voelen zich iets meer betrokken tot de 
MEGA-werking. Aan het bestuur om dit zo te houden door zo open mogelijk te 
communiceren … We doen ons best! 
 

OP NAAR 2023! 


