Melissa Van Parys ontvangt Orde van Verdienste PC West VlaS!

Op zaterdag 10 december werd de Effeta-feestzaal
klaargestoomd voor een huldiging van de Orde van Verdienste
West VlaS. Er zijn in West-Vlaanderen 128 volkssportclubs, met
mensen die jaar in jaar uit hun beste beentje voorzetten, of het nu
op het vlak van prestaties is of als vrijwilliger, als sponsor of
pers…Met de Orde van Verdienste wil het Provinciaal Comité
van de Vlaamse Traditionele Sporten vzw ook hen in de
bloemetjes zetten.
Laureate Orde van Verdienste tussen de
laureaat 2004 (rechts) en de voorzitter
van PC West VlaS (links)

De raad voor de Orde van Verdienste had uit alle inzendingen vier
genomineerden gekozen. Zaterdag werd de laureaat bekendgemaakt.
Melissa Van Parys (26 jaar) is de gelukkige. Ondanks haar jonge
leeftijd is zij een toptalent met de handboog en wist ze ook dit jaar
weer meerdere overwinningen te behalen. Zo werd ze VlaSkampioene, behaalde ze zilver op het Belgisch Kampioenschap
outdoor doelschieten en werd ze 1ste bij het Europees Koningschieten
liggende wip in Melsele. Ook tijdens het Internationaal Tornooi in
Holsworthy (GB) haalde ze meerdere overwinningen binnen. En dit
is nog maar het begin van een hele lijst. Ze is niet alleen op sportief
vlak met het handboogschieten op de liggende wip bezig, maar is ook
secretaris van haar club de Leeuwkes Ingelmunster. Bovendien werd
ze al twee maal verkozen tot sportvrouw binnen de Vlaamse
Boogsportfederatie liggende wip, in 2002 en 2004.
Melissa is VlaS-kampioen 2005

Staande wipclub Heist-aan-zee Duinengalm viervoudig topclub van het jaar
Het Provinciaal Comité West-Vlaanderen VlaS reikte dit jaar naaste de
Orde van Verdienste een prijs uit voor de clubs met
- de meeste leden
- de grootste stijging in het aantal leden
- de meeste jeugdleden
- de grootste stijging in het aantal jeugdleden.
Opmerkelijk in de provincie West-Vlaanderen is dat één club met kop
en schouders boven de andere uitsteekt en voor elk van deze vier
categorieën de prijs binnen haalt!

Heist-aan-zee Duinengalm heeft 87 leden, waaronder 15
nieuwe leden en 31 jeugdleden, 14 meer dan vorig jaar!

