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Verslag van de vergadering van Verslag van de vergadering van Verslag van de vergadering van Verslag van de vergadering van dinsdag  dinsdag  dinsdag  dinsdag  12 mei12 mei12 mei12 mei 2009 2009 2009 2009    

Plaats : Brouwerijschuur, Dorp, Latem 
Aantal aanwezigen: 39 
Begin van de vergadering:   19u50                                     
Einde van de vergadering :  22u10 
Verontschuldigd :  Paul Santens, Monique De Meester, Chantal Vankwikelberge, Piet en Brigitte 
Oliebos, Roos Volckaert. 
Agenda :  
Volgende maand, op dinsdag 9 juni,dinsdag 9 juni,dinsdag 9 juni,dinsdag 9 juni, plannen we, bij mooi weer, een “Wandeling langs de Leie”“Wandeling langs de Leie”“Wandeling langs de Leie”“Wandeling langs de Leie”.... 
We verzamelen om 18u4518u4518u4518u45 aan onze vertrouwde “Brouwerijschuur” en rijden van hieruit met de 
auto’s naar het vertrekpunt in Afsnee voor een verkwikkende en héél mooie wandeling (van 
ongeveer anderhalf uur) langs de (overkant van de) Leie, zodat we Latem zullen kunnen bewonderen 
vanuit een niet alledaagse invalshoek. 
Bij regenweer blijven we in ons lokaal voor een avondje “Humor tussen pot en pint”. 
 
Voorzitter Albert verwelkomt Etienne Balcaen, een van de medestichters van Babeco, die toetreedt 
tot onze vereniging en meteen een oproep richt naar onze leden om hem te helpen bij zijn zoektocht 
naar zijn vrienden van het eerste leerjaar (in 1950) van de Simonnetschool. Hij wil volgend jaar een 
reünie realiseren met zoveel mogelijk oud-leerlingen (° in 1944) van dat studiejaar. Later (2012) wil 
hij ook nog het 60-jarig ontstaan van Babeco in de verf zetten. 
Albert nodigt vervolgens de spreker van vanavond uit om plaats te nemen achter de micro.  
Hugo Victoor, voorzitter van “SOS Gent”, zal de historiek beschrijven van zijn  

 
Zwemclub “Swimming Oasis Sint-Martens-Latem” (nu SOS-Gent) 

1111978 978 978 978  
Een aantal ouders uit de regio Deinze wilden hun kinderen die aanleg hadden om te zwemmen meer bieden dan 
louter wat recreatief zwemmen…. Het kriebelde om zich te meten met anderen… Ze wilden 
competitiezwemmen in de harde zin van het woord beoefenen….  
Enkele van die kinderen waren lid van KWSD (White Star Deinze), maar deze club wilde de lat niet zo hoog 
leggen.  
De betrokken ouders richtten dan maar zelf een nieuwe club op: PSD of Palaëstra Swimming Deinze. Zoals uit 
de naam blijkt was de thuisbasis het (toen nieuwe) zwembad in Deinze. Om een competitieclub degelijk te laten 
werken zijn er 2 essentiële voorwaarden: vooreerst beschikken over voldoende zwembadwater en vervolgens een 
degelijke zwemtechnische begeleiding van de zwemmers voorzien.  
Beschikken over voldoende banen was toen niet evident: KWSD was intussen een gevestigde club in Deinze en 
de jonge ambitieuze club PSD moest bij wijze van spreken vechten voor elk uurtje zwemwater.  
De kersverse club trok voor de zwemtechnische begeleiding Michel Louwagie aan. Michel had net zijn carrière 
als topsportzwemmer afgesloten (hij was drievoudig Belgisch kampioen en recordhouder op de 200 meter 
rugslag). Het was een schot in de roos: de tandem Hugo Victoor en Michel Louwagie hadden grootse plannen 
met de zwemsport in de regio. Beiden streefden ze naar een professionele begeleiding van jonge zwemmers, 
gebaseerd op een vooruitstrevende zwemtechnische èn pedagogische begeleiding van de kinderen.  
Periode 1980Periode 1980Periode 1980Periode 1980----1990 1990 1990 1990  
Om de verdere professionalisering te bereiken werd beslist naar een ander zwembad uit te kijken. De club 
durfde het aan het zwembad Oase te Sint-Martens-Latem te huren en uit te baten. Mevrouw Maria Hardy (de 
echtgenote van Hugo Victoor) was in die dagen (met haar grote commerciële feeling) een echte sleutelfiguur van 
de club. In mei 1981 werd beslist de club een nieuwe structuur te geven: VZW S.O.S. (Swimming Oasis Sint-
Martens-Latem) was geboren. Dank zij de onbeschrijflijke hulp van enkele families die toen deel uitmaakten van 
de Raad van Bestuur van de VZW slaagde de club er in om gedurende 7 jaar het zwembad Oase te runnen. 
.In deze periode had de gemeente Sint-Martens-Latem al een soort topsportschool! Vele atleten uit andere steden, 
uit alle hoeken van het land, kwamen in de buurt van Sint-Martens-Latem studeren. Voor en na de schooluren 
kwamen zij trainen bij zwemclub S.O.S. Velen namen deel aan de stages ingericht door S.O.S.  
We zijn trots op de vele atleten van buiten de regio die we toen mochten begeleiden in de zwemsport: Luc Van 
Lierde (Brugge), Weiremans Erwin (Antwerpen), Rottiers Chr. (Dendermonde), Trappani E. (Vilvoorde) , Maene 
Stefaan (Gistel), Marchand Nathalie(Courcelles), Deramoudt Ann (Oostende), …. en vele anderen !  
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Een jonge Michel Louwagie aan de slag in 

zwembad Oase te Sint-Martens-Latem 

 

Ook bij de atleten uit de regio waren het “boom-jaren” : we 
denken met veel plezier terug aan de vele zwemmers en 
zwemsters uit die jaren: Jo De Neve (nu triatleet, deelname 
aan de Iron Man), Pascal De Neve, Gwenny Joos, de 
gebroeders Van De Riviere, Frank De Wulf, Cindy Walleyn, 
Peter Verbeken, Hans Feys, Kenny De Keyser, Inge Victoor 
(meermaals Belgische kampioene op de 100 m en 200 m 
vlinderslag), Mieke Victoor (7 maal Belgisch kampioene op 
100 m en 200 m rugslag, deelname aan Europese 
kampioenschappen en selectie Olympische Spelen te Seoul), de 
gebroeders Verschraegen, de familie Van Erum, Anja en 
Vero Van De Moortele (Belgisch kampioen 400 vrije slag), 
Anja en Vero Verniers, Veerle en Mieke Suys (triatlete met 

vele ereplaatsen op Europees en wereldniveau), Petra 
Decroock, enz. enz. Vergeef het ons indien deze lijst niet 
volledig is, of beter nog, stuur ons een mailtje 

(info@sosgent.be) en we vullen deze lijst graag aan!  
In deze periode scheerde zwemclub S.O.S. werkelijk heel hoge toppen. De reden lag voor de hand: de originele 
aanpak van de zwemschool, een goede begeleiding van de competitie-zwemmers en vooral het beschikken over 
een eigen zwembad.  
S.O.S. werd erkend als een topclub in België. Intussen waren ook bij-afdelingen opgericht in Deinze, Zottegem, 
Merelbeke en Kortemark…  
De negatieve elementen uit deze periode waren de fel gestegen prijs van de stookolie en de hoognodige 
herstellingen aan (o.a. het dak van) het zwembad Oase… De eigenaar van het zwembad bleef in gebreke om de 
nodige herstellingen uit te voeren. De club moest scharrelen om elke maand rond te komen …. Eind 1988, begin 
1989 viel het zwaard van Damocles : het zwembad Oase werd onveilig verklaard : er kon niet meer gezwommen 
worden!!  
Wanneer de nood het hoogst is, is de redding nabij: dank zij de contacten die de club toen al onderhield met de 
Rijksuniversiteit te Gent (o.m. voor de medische en sporttechnische begeleiding van onze atleten) vond de club 
een onderkomen in het zwembad GUSB aan de Watersportbaan te Gent.  
Periode 1990 tot 1999 Periode 1990 tot 1999 Periode 1990 tot 1999 Periode 1990 tot 1999  
S.O.S. verhuisde dus naar Gent maar behield haar naam. De opluchting was groot: immers een zwemclub 
zonder zwemwater was ten dode opgeschreven!  
Michel Louwagie koos in die periode ook een andere weg: hij ruilde de zwemsport voor het voetbal en ging aan 
de slag bij KAA Gent, de club waar hij thans als manager actief is.  
Het bestuur deed zijn best een waardige opvolging te voorzien, en kon onder meer Frank Van Oost, Lode 
Grossen, enz. aantrekken als trainers.  
De basisprincipes van de club bleven echter al die tijd overeind: een kwalitatieve opleiding geven in een 
originele zwemschool. Dit resulteerde in 1995 in het behalen van een zeer belangrijke erkenning: het BOIC kende 
de club een award toe voor de beste jeugdopleiding! Enkele uitzonderingen niet te na gesproken (o.a. Tim 
Lammens) behaalden we in deze periode op sportief vlak geen hoge toppen: dit was normaal, na alle 
omwentelingen (verandering van trainers, 
zwembad, enz.) was enige tijd nodig om alles weer 
wat in de plooien te laten vallen. Dit is immers 
een normaal verschijnsel: na een bloeiperiode 
volgt meestal een wat mindere periode….Ook dat 
is topsport. Trouw aan zijn basisprincipes bleef de 
club hard werken aan kwaliteit. Om dit financieel 
allemaal rond te krijgen kon de club daarbij 
rekenen op enkele sponsors. Een van de sponsors 
van het eerste uur was Bakkerij Van Hecke. 
We overdrijven niet door te stellen dat deze 
kwaliteitsbakkerij sinds toen een financiële 
ruggengraat vormde voor de club, waarvoor onze 
welgemeende dank! Met tijd en veel geduld 
slaagden we er in om onze zwemuren uit te 
breiden naar de verschillende zwembaden in Gent 
en Deinze. We creëerden zodoende opnieuw een 
groter werkingsveld, een groter 
rekruteringspotentieel….  
 

Een zingende Luc Van Lierde 
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Periode 2000 Periode 2000 Periode 2000 Periode 2000 –––– 2005  2005  2005  2005  
De resultaten van deze inspanningen lieten niet op zich wachten. Tussen 2000 en 2005 wordt zwemclub S.O.S. 
driemaal door de stad Gent erkend als beste club voor jeugdopleiding in Gent.  
Eind 2004 dachten we er goed aan te doen om samen met een aantal andere clubs een grotere fusieclub te 
vormen. FIRST was geboren. De leidraad daarbij was ons eeuwig streven naar betere kwaliteit voor de echte 
toppers, de echte talenten. Hoewel dit idee op zich lovenswaardig was, bleek de uitwerking van dit idee een 
ander paar mouwen te zijn. Niet elke club is bereid dezelfde inspanningen te leveren voor de professionele 
topopleiding van atleten als zwemclub S.O.S. !  
Vrij snel hebben S.O.S. en Ozeka-Oudenaarde zich uit deze fusieclub teruggetrokken om terug zoals vroeger onze 
energie en tijd voor de volle 100% te investeren in de kwalitatieve begeleiding van onze zwemmers.  
Periode 2006 tot heden Periode 2006 tot heden Periode 2006 tot heden Periode 2006 tot heden  
We mogen opnieuw de vruchten plukken van onze volgehouden inspanning in kwalitatieve opleiding. Er is weer 
een gouden periode in de maak! We hebben opnieuw een schitterend A-team met daarin toppers op Belgisch, 
Europees en zelfs Olympisch niveau ! Dit is het resultaat van de volgehouden zwemtechnische begeleiding van 
onze hoofdtrainer Erwin Weiremans. Erwin, zelf een voormalige SOS-topzwemmer kent de klappen van de 
zweep als geen ander. De resultaten liegen er niet om : in deze periode hebben we enkele Olympische aspiranten 
(Jorina Aerents, Glenn Surgeloose), we hebben zwemmers op Europees niveau (Bjorn Balliu, Jasper Aerents, Sam 
De Bavaye, Jeroen en Stijn Dolfen), en verschillende zwemmers die op Belgisch niveau hun mannetje (of 
vrouwtje) staan.  
Als we enkele topresultaten even verder mogen belichten:  

 * Glenn Surgeloose behaalde twee maal brons op de Europese Kampioenschappen, realiseerde een Belgisch 
record op de 200 m vrije slag, en is momenteel slechts enkele honderdsten van een seconde verwijderd van een 
Olympische selectie!  

 * Onze estafetteploeg bestaande uit Jasper Aerents, Sam Debaveye, Jeroen Dolphen en Glenn Surgeloose 
verpulverden op 29/12/2007 het acht jaar oude Belgisch record op de 4 x 200 m vrije slag.  
Op heden strekt het werkingsveld van S.O.S. zich uit over een grote regio : Gent, Deinze, Sint-Martens-Latem, 
Oudenaarde, ….  
Met de club trainen we in alle zwembaden in Gent, Deinze, Oudenaarde en het zwembad van het domein 
Puyenbroeck te Wachtebeke (50 m zwembad).  
Dag in dag uit trachten we met de ganse trainersploeg, die regelmatig op zwemtechnisch vlak bijgeschoold 
wordt, zo’n 600 zwemmers een kwalitatief hoogstaande opleiding te bieden.  
Onze leuze blijft: kwaliteit troef!  
Wij danken daarbij vooral onze talrijke sponsors, de steden Gent, Sint-Martens-Latem, Deinze en Oudenaarde, 
waarmee wij een goede verstandhouding koesteren…  
Dank zij deze sponsors en deze overheidsinstanties, worden de mogelijkheden gecreëerd om te raken waar we 
nu staan!  
Wij blijven vechten en streven naar een zo optimaal mogelijke beoefening en begeleiding van de zwemsport!  
 
Met de bedoeling om een zo volledig mogelijk overzicht te bieden van SOS-Gent, vermelden we hierbij graag dat 
we, met toestemming van de voorzitter Hugo Victoor, deze tekst overgenomen hebben uit de website van de 
zwemclub www.sosgent.be 
Met onze oprechte dank aan de Heer Hugo Victoor voor zijn uiteenzetting. 
 
We verwachten jullie alweer op onze volgende samenkomst, voor de Leiewandeling, 

oooop dinsdag 9 junip dinsdag 9 junip dinsdag 9 junip dinsdag 9 juni 2009 om  2009 om  2009 om  2009 om 18u4518u4518u4518u45 aa aa aa aan de Brouwerijschuurn de Brouwerijschuurn de Brouwerijschuurn de Brouwerijschuur    
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Wilfried Vancampenhoudt 
Secretaris 

Albert Haelemeersch 
Voorzitter 
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