Nieuwpoortse sportlaureaten 2002 gehuldigd | Sport | Nieuwpoort |
Voor een bomvolle zaal Iseland huldigde de stedelijke sportraad op vrijdag 29 november jl.,
t.g.v. de jaarlijkse Quiz, de sportlaureaten 2002.
De Trofee voor Jongerensportprestatie
Werd uitgereikt aan de 12-jarige Virginie Lambrecht, aangesloten bij de Vrije Zwemmers
Nieuwpoort.
Op de provinciale leeftijdskampioenschappen won Virginie éénmaal goud en driemaal zilver.
Tweemaal goud en eenmaal brons won zij op de AWS-leeftijdskampioenschappen. Dankzij
deze resultaten werd Virginie geselecteerd voor de CSIT (Europese)-kampioenschappen die
dit jaar in mei plaatsvonden in Ravenna (Italië). Op deze kampioenschappen won de 12-jarige
Virginie knap een bronzen plak op de 50m rugslag.
De Trofee voor Sportprestatie
Ging naar Stephanie Vermote, aangesloten bij de Marathon Atletiekclub Westhoek-afdeling
Nieuwpoort.
Stephanie leverde dit jaar topprestaties bij de senior dames en uiteindelijk werd zij op 14
september Belgisch kampioen in het kogelstoten (kogel 4 kg) bij de Beloften vrouwen (-23
jarigen) met een worp van 12,11m.
Met haar beste jaarprestatie van 12,16m komt ze net niet in de Belgische top-tien van het
kogelstoten vrouwen Alle Categorieën (t.e.m. 34 jaar).
De Trofee voor Sportverdienste
De trofee voor sportverdienste is een blijk van erkenning voor een persoon of club, met dien
verstande dat het hier gaat om meer dan 1 prestatie. Het wordt uitgereikt als dank voor
jarenlange deelname, inzet en betrokkenheid.
Laureate werd dit jaar Monique Cloet. Zij is aangesloten bij de St. Sebastiaansgilde. In 1968
kwam zij met haar vader mee naar de boogschietingen. Vanaf 1972 begon zij mee te schieten
op de staande wip der gilde. Als wipcommissaris maakt zij in 1983 deel uit van het bestuur.
Vanaf 1988 neemt zij een gedeelte van het secretariaat over. Zij hield zich toen bezig met
clubschietingen, het noteren van de uitslagen en het bijhouden van de persoonlijke
klassementen. Een taak die zij tot op heden nog altijd vervult. Daar Monique ook lid is van het
Rode Kruis staat zij ook altijd paraat met haar EHBO-koffer ingeval er een ongeval gebeurt.
Monique is ook altijd bereid haar medewerking te verlenen aan verschillende stedelijke
sportactiviteiten.
Naast deze drie trofeeën reikte de sportraad een speciale prijs uit aan een persoon voor een
uitzonderlijke prestatie, zij het ditmaal een prestatie over een lange periode. In dit geval kan
zelfs gesproken worden over
een „Life Achievement Award‟. De prijs ging immers naar Willy Vermote, meer dan 50 jaar
boegbeeld van de Vrije Zwemmers Nieuwpoort.
De Vrije Zwemmers Nieuwpoort werden opgericht in 1933, toevallig ook het geboortejaar van
Willy, door dhr. C. Gaelens. In 1951 droeg dhr. Gaelens het vaandel als secretaris over aan
Willy; maar het was al van 1947 dat Willy meeging met de zwemmers toen zij voor de eerste
maal uitkwamen in competitieverband in de toenmalige Arbeiderswatersportbond. Het
grootste eigen evenement was de jaarlijkse „Doortocht van de Ijzer‟. Sedert 1961, met de
ingebruikname van het openluchtzwembad, stond Willy dagelijks in voor het geven van
zwemlessen. Zowat de helft van Nieuwpoort heeft leren zwemmen bij „de Willy‟. Dankzij het
stedelijk overdekt zwembad in 1971 groeide het ledenaantal aanzienlijk en resultaten konden
uiteraard niet uitblijven. Door het aantrekken van enkele trainers werd een eerste Belgische
AWS-titel gewonnen op de 100m schoolslag dames door Martine Talloen. Een eerste
beloning voor Willy‟s jarenlange inzet. Nadien veroverden zijn “poulains” de ene titel na de
andere. Na het sluiten van het overdekte zwembad was er een lichte terugval. Een nieuw

onderdak werd gevonden in 1983 in de Floreal-club, waar tot op heden nog altijd getraind
wordt. Als voorzitter van de in 1980 opgerichte Waterpoloclub werden ook in deze discipline 5
nationale titels gewonnen. Eind 1984 werden de Kanaalzwemmers Nieuwpoort opgericht
waarvan Willy het secretariaat op zich nam. Met Franky Musschoot (1987), Benny Willems
(1993), Steve Mommerency (1999) en Mike Sarrazijn (2001) telt Willy‟s club 4
kanaalzwemmers op een totaal van 12 voor gans België.
Na een terugval van enkele jaren in competitieverband werd het voor de Vrije Zwemmers
vanaf 1990 opnieuw rooskleuriger. Willy trommelde zijn oude gloriën op voor de begeleiding
van de jongeren. Vooral samen met trainer Franky Musschoot werden opnieuw tal van
zwemtitels binnengehaald. Willy‟s club groeide uit tot het beste team van de
Amateurswatersportbond. In 1998 werden op de CSIT(Europese)-kampioenschappen in
Rouen zelfs 9 titels gewonnen. Hieraan namen maar liefst 15 landen deel.
Nu Willy bijna 70 wordt acht hij het zijn tijd gekomen om de fakkel door te geven.
Niet alleen de club maar gans Nieuwpoort neemt afscheid van “een man die zijn volk leerde
zwemmen…”.

