De Andere kant van… Margot
"Sinds kort werd ik aangesteld als de nieuwe Sporttechnisch coördinator van de Vlaamse
Schermbond. Alhoewel ik in het verleden reeds enkele sportieve waters doorzwommen heb,
heb ik dus nog veel te leren over het schermen zelf. Als klein meisjes startte ik mijn
sportcarrière als toestelturnster en later waagde ik mij ook aan acro gymnastiek. Door mijn
ouders leerde ik ook waterskiën en volgde regelmatig heel leuke waterskistages in binnen- en
buitenland. Maar pas na mijn studies Bewegings- & Sportwetenschappen aan de universiteit
van Gent, kon ik een klein autootje kopen om mij te verplaatsen naar de verschillende
watervlakken in Vlaanderen (watervlakken liggen nu éénmaal niet aan het station) om meer
en regelmatiger te trainen en dus steeds beter te worden. Ondertussen hebben we met het
Belgisch Water Ski Showteam, waar ik al mijn sportieve ervaringen kan combineren, reeds 2
WK’s achter de rug en maken we als klein landje aansluiting met de wereldtop. Ik hou ook
van kunst en cultuur. Ik speel nog steeds hobo in het orkest in Avelgem en hou mij ‘s winters
graag bezig met naaien, koken en een goed glaasje drinken met vrienden en familie.”
Hieronder deel ik met u mijn diepste geheimen:
Naam
Voornaam
Geboortedatum
Woonplaats
Lengte
Gewicht
Schoenmaat
Sport
Burgerlijke staat
Opleiding
Beroep
Hobby's
Favoriete kleur
Favoriet dier
Favoriet boek
Favoriete CD
Favoriete TV programma
Favoriete film
Favoriet gerecht
Favoriete drank
Favoriete vrijetijdsbezigheid
Beschrijf je karakter in 3 woorden
Welke taak in het huishouden verafschuw je
Rijk of bekend
Idool
Toekomst
Doping

Callewaert
Margot
13.06.1986
Anzegem
1,58 cm
55 kg
36
Waterski
Niet gehuwd
Master in de Bewegings- en Sportwetenschappen, Doctor in de
Lichamelijke Opvoeding (UGent)
Sporttechnische coordinator VSB
Waterski, hobo, naaien, koken en plezier maken met vrienden
& familie
Blauw
Visjes
De Da Vinci Code
The Princess (Parov Stelar)
Commissario Montalbano
Billy Elliot
Lasagne, scampi’s
Water en af en toe eens een lekker glaasje wijn of bier
Kunst, cultuur en sport, en na drukke periodes geniet ik ook
vaak van de rust
Geen zittend gat
De vuilbakken buitenzetten
Uitersten zijn nooit goed, dus liefst tussen de twee!
Heb ik niet.
“Da me nog vele meugen meugen en kunnen kunnen!” = een
West-Vlaamse uitdrukking wat betekent “we hopen dat we nog
veel kansen mogen krijgen en deze kunnen benutten in het
leven, en vooral daarvan genieten”.
Be smart, don’t start.

