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Il;: mug ficr zijn zo de V:2;Uill'1SE ZW:CL't- ~ ,...., 

---
'\~,·y'"' "/·::· ... _,· .. ,,._.. . :./ 

V:CRET~IGII:G te zien bloeienoHeden,01 december 1983, 

--..__ 
best2.c, t onze klub ui t niet minder dun 82 begi:nne- ---~-

ling,en en competitiezwemmer~-sters),22 wc.terpolospelers en 28 

recriutiezwefilaers(-sters). 

De ui tslagen tij deris dE: wedstrij den aBEKim VAY DE XUST" zijn 

schitterend,zelf de kleintjes hebben de nodige insp2nningen 

geleverd om reE:ds verschillende meduilles t, veroveren o..ls ku111pi

oen W-VL in hun kntegorieo 

De ui tsil:agen v1.::.ri de klubkampioenscho.ppen wc..:,ren ook verbluffend. 

De ouders welke tegenwoordig wo.ren hebben zelf kunnen uitmo..ken 

wat die kleine bengels reeds precteren. 

Stro.l{S otao.n we voor het lentekri terium, ik vraug o.lle z1aemruer

tj es dat ze zich verder blijven inzetten om hun uitslagen nog te 

ver::.1cherpen. 

Gelulcvvensen voor de 12 recric..tiezwemrners(-stcrs) die reeds sa.men 

meer d2n 51 kilometer hebben af 6elegd op 12 zwembeurten. Gre.ag 

zien 1ae vv2.t meer klubledcn opdagen de donderclLe,c.vond vo.n 2000 uur 

tot 2045 uur,het bt'i.d is ter uwer beschikking. Vergeet nict ~ 

zvn::;: :i EN IS DOL FIJt • 

In na;_:cm vcm alle zvrnmmertj es wens ik de bestuursleden en trc..•,i

ners te d8.nken, zij die veel v2,n hun vrij e tij d, bel2.ngloos, best e

den can de klub,zij die het zo goed menen met de jeugd. 

FEHNAND, 

-
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1.Dc st2.rthouding. -- -- -.-.--

De voeten vorden ongevcer op 20 cm vnn elkaur ge

pl2cts,de tenen warden om de voorste rand van het 

stc:rtblok geplooid.Knieen en hcup zijn in zoverre 

6 ebogen da t de romp bijnn teg, n voorovervcsllen staut. 

Het hoofd ~ordt licht geheven,de blik op de plccts 

v:.c:.n het induiken gcrich t • De 2.rmen vwrden bij no. lood

recht en met de hcndpslmen ncGr nchter gehoudcn. 

2.De o.fzet. 
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De armen voeren cen cirl:el vorE1i£e 

beweging ui t, nc;,o,r voren beginr~ende 

in het eerste deel most het lich~~m 

lcmgzcic,m rn12r voor beginnen t c val

len. Tenvij 1 cle arrnen l~:ngs onder 

nc,ar voor bcginnen te bevvegent be

gint de strekking vo.n de voet en 

kniegewrichten.Docr krschtig in de 

springrichting te strekken gebeurt 

de 10,atste afduw. 

__,,,, 
-'t 

J.~ vluchtfa~e _cn __ in __ he:t~_vnter §uiken. 

In de vluchtf::-rne wordt het lichz.;,c:.m v~;,; kop 

tot teen gestrekt,of beter gezegd vsn de 

vingertoppen tot de toppen der tenen.De 

armen liggen llc.'.O.St het hoof d, terwij 1 de 

hnnd.en tegen elkcwr kornen.Het induiken is 

' 

'} 
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volledig gestrekt.In de crawl- en dolfijnduik bedrangt de hoek 

vc,n het induiken ongeveer 15°, bij het school2lc,c;z·wer:rr.1en ongcveer 

20° .Door de hoofd- en nrrnhouding beschrijft de zwmrn:11er een vletkke 

kurve die op het wo.teroppervlGk uitkornt. 

4. Overgc:n;; 11Gcl:J? _ dezweip.b~)N~~_g ~ 

A.Uo.nneer de glijsnelheid gelijk wordt o.un de 

ZYJemsnelheid 9 zou het Jfi.oof d ac.n het vva terop

pervlak mocten lrnmen om de o.rm en bcenbewe

ging te beginnen. 

• 

• 



Blodzijde 3 

Ligt de cro.wl- of dolfijnzwernmer te diep, 

d2.n moet hij zich net een of twee beenslCl.

gen a~n het oppervlak brengen. 

B.Bij het schoolslagzwern:men mag een urm E:n 

een beenslag onder water worden uitgevoerd. 

De o.rmcn mocten in een trek-duwbeweging 

n~o.st het_ lichaam,ter hoogtc vnn de dijcn 

vwrclen ce bench t en d&n dich t t e6 en mGc.r 

onder het lichaa~ no.o.r voor uorden gebro.cht. 

xxxxx:x:.x:xxx;:xxx 
?2:GLK.~m~-r SCHOCLSLAG 
---·--- _____ _,__,,,._-s,--.-..,-- ...... _..,, ·-."""' - .... , . ._ 

~=::::::.~------·--.... ···-· 
~· ·--..,. ;:ifii:....,,.-~':,_"':"'::'~· . 

___ .. ,_ .::,---r-· . '· ~ ,, __ 
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. _ _.__:....,. .. .:,,.~-~-

• L::.~2.6 c:.zien er tij dens wcds-crij den nog steeds veel cornpcti tie

=~e~ners gedckluoseerd ~orden,wegens fouten op schoolslug volgt 

~ier het reglement~ 

:- _. de sto.rt mo,g een. volledige zwcmbe 1aeging ( o..rm- er:, -bcenbev:,eging) 

;c..!:'.lc:.c.ld warden ondcr wuter .Al vorens de hveede zv:ombcvve6 ing in te 
·. : 

zettcn moct een deel .vo.n het hoofd bov~n wuter zijn. 

-iij dens hct zvvcrnmcn rnoet 2.,l tij d een decl vp.n het hoofd bovcn 

'.:c:. t er zijn. 

-~:t lichuo.m moet op borstzijde blijvcn.De schoudcrs moeten even 

-..-:ij dig ccc.,,n he t wa t eroppervlc.k blij ven. 

-= :2 benE:n moetcn syrnmetrisch gebogen 'ivoruE::n Gll een s~rrnmctrische 

st,x;:"beweging met de voe ten en een gebo&,cn houding ui tvoeren. 

-:;:;c :..rmen moeten ccn syr:1mctrische stuwbeweging ui tvoeren en 

• .::~-=..--:--.etrisch tcruggebracht worden onder wcter of G.cm het YJeter

::;::;: srvl;::.k. 

-===:=::=c-;s_· 'r: 3eidc hu.nden moeten gelij ktij dig en op dezclf de hoogte 

:-c:;s:::_ J0 nuur geplo.c. t st worden met de ochouderc.s :nog evenv:ij dig 

::..::.:-_ ::::et ·;,:. tcroppcrvL::,k. Tij dens het kercn mogen de schouders ge

::2':.::..i i 0;:,::,rCcr.:..Al vorens de voet en de muur vcrlG t t.:n 1 moetde schou

i~r::..s ~ErU6 even ijdig zijn Q~n hot wnteroppervlak. 

__ ,_:__:- ==~-.=,=~; Bcicie hc.nden rnoe ten op de zclf de hoogtc t egen de muur 

(~:=:::..::..~de reling) gcplc.o.tst warden. 

IEnrc VAJiHOUCICE 



!-4 A K T I V ~ T E I T E D K A L E li D E R , 

Op d.om:crdo..g 8 decernbi,r om 1900 uur 

zijn o.lle competiticz1,-.icrn2;1.crs ui tgc

nodigd9in hct ccfeturin vun hat St2-

delijk zweubad,voor cc:n cindcjc,arsfcast. 

1'fo. het verorbercn vc.n v;c,fcls of pnnndrnakcn met chocol.:::-,demclk, 

\;orden de trof cet!n eE mulo.,illes ui tgcrcikt ci,2,11 de zwcr:1rnerr::; die 

deelrLmen e,,c.,n de klubkc.rnpioenschc~ppo1. Do,clrrn.', worc'.t c;,o,n icdcr 

competi tiE:zwern.nwr(-ster) ecn [,eschcnk gsgeven. 

X JC xxxxxxxx 

~ £1/~1/~-~/ 
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Op zondCJ,gne,micldog 18 c.scember 1 S83 worden de -,1c,ndelscho,2neon 

2,cmgebonden, om deel te nGme::n o,Qn een wo,ndcl tocht, ingericht 

door de Veurnse Zwcmvereniging. Di t voor ,J.lle ls den, ouders 

vcm de competitiezvveEmero en sympntisabtcn.Inochrijvi11g om 

1315 uur Gl1 men kcm vertrckken vcmaf 1330 uur c;,c~n het Ste

delijk Z',Vernb2d.Het irn:;chrijvingsgcld bcdre,o,gt 20 Fr cm de 

0,fstnnd is 10 G 12 Km lcmgs ls.ndelijke v;cgcn.Dc tcrugkomst 

is voorzien om 1730 uur.Om 1800 uur gr,.1tis tomboln • 

D2 V.Z.V. hoopt onclr...~nks hct wintervJccr op ccn tc1lrijke 

opkonot. 

J{XXXXXJC:{XX)[X 
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Blo.dzijde : 5 

Op donderdag 02 februo.ri 1984 om 2000 uur is er verzc.meling 

gcblazen voor de o.lgernene v rgadering in het Stedelijk zwem

bud. Duc.rbij warden o.lle le den en ouders van de cornpeti tie

zwemmers uitgenodigd,om keLnis te mo.ken met de werking en be

heer vo.n de klub.Vrugen kunnen gesteld worden over de trai

ningsmethoden en voorstellen voor een betere werking zijn 

welkom.Tevens is de hclft vo.n het bestuur uittredcnd en al c 
dc.n niet herkiesbi...c.r.ldeuwe kandidc,turen voor bestuurslid 

kunnen gericht vwrden nu.a.r het bestuur voor 15 jcmuo.ri 1984. 

Het is bedroevcnd hoe weinig belnngstelling er vms in de o.f

gclopen o.lgemcnc vergo.deringeri.Het bestuur hoopt du.t duar 
eindelijk eens verandcring in komt • 
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/11-0 l ~ ½ 

Yt l E-S V\f-\ ~ ?;T\~ 
het bestuur besloten,om op za

terdo.g 11 februo.ri 1984 om 190 
\uur,ir: ket cc~feto.ris. vc.n het 

Ste~elijk zwembc.d,eer: ko.i...rting 

te orgc.nizercn.K~crtliefhebbers 
r:oteer deze do.turn 

y Cf) 
f 
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Ll.CH:CRTJE 

Zen vrouw stnpt bij de dierenho.ndelo.c.r binnen: 
-ik wil een drinkbo.k voor mijn hond 

-ik heb twee soorten, zegt de mc.n,gewone en o.ndcre vmar opstGo.t 
"voor de hond" 

-geef me mno.r een gewone,zegt de vrouw,de hond ko.n niet lezen 
en mijn man drinkt HOOIT wo.ter 
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Blo.dzijde 6 

ecn lichte mo,.·.,l tij cl voorgcschotcldj gecl .nst op muziek vcm een 

discobc;,r en er is ecn reuzctomboL::.. 

xxxxxxz:xxx 

WEDS'lR~JDEE ~ 

Do.o.r het v:edstrij dprogrrn1mn voor 1934 in sc,mensprQeck met de 

Nationo.lc bond nog dient opgemo..c,kt tc v10rdcn~ kunnc,::;_ we nog 

GEEN vuste d2,tum medGdclen. \!cl zc,l er in het voorj c,~,r een 

wedstrijd op ui tnouiging plo.o.ts hsbber.:. tc VE'JRT.L.Alsook de 

deelnc1me v,.,n hct lcmtecri tc.riui"!l V'-"L. de bcker v;_r.,_ de kust. 

TRAINiliL.:81, 

Hct zvrnmbz-.d is ge:sloten iL de periocde wm 12 decombcr tot 

23 deccmber, er z:~l tussen die dc,tG, GE::Tl trecinir:.g zijn. 

(IVIomentecl zijn er per tro.ining tusscn de 50 en 60 zwemmers 

:::u::,nvrn zig) 

\7IST GEoooooo 

- Du t twee cx-klubkrn::piocnen vs.n de VeurnsG zy1cmvercniging, 

tro.inir.cg geven in de zvvemklub,lk,mclijk PETER VAElIOVEjlicen

tic.~,t lichc.,mclijke opvocding en AlJli: VAYDER :CYI(EJ\1 regcntcs 

lichsnelijke opvocding. 

- Dc,t ST~FL'.\..:., DEPOOR·TER tijdens de zwen11no.rc1.thon 9 in vijf uur 9 

11 IC:n c::::-~ 100 m zwom 9 zich 444 ILi..,c.l uit hct ,mter tildc,11Km 

100m wc.Ldclde en 444 mnal in het WGter dook. 

-Dc.t KRIST;..,L F:::::Ys twee \i·estvlao.mse records op hc,ar nc,,o,m plao,tste 9 

nc1:oelijk 100 r;1 vrijc sL.Lg en 200 m wissul. 

- D2. t hct be stuur vc,-;-_ de V. Z. V .-.8.4.-. • S\iEAT-SHIR'l'S ao,nkocht voor 

de cor::peti tiezv:e ,:c .. crs en v:c.terpolo die tv:ce jo.c_~r lid zijn. 

VAl.HOUCKE ?.iLRC 

• 

• 
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BludzijdG 7 

1 0 Jo.j:JIDer genocg zijn er j ongens en meisj cs die rnecle op 

verplo.ctsing go,Gn }TIET in het bezi t zijn vnn hun SHIRr 
en PAETOT'FELS 9 om goed te zwcmmen moeten de spieren wnrm 
zijno 

2.~onnecr U opgesteld st~ut voor een wedstrijd en U kun NIET 
r:iede gG.cm gelieve tijdig het bestuur te vorwittigeno 

V E R K L A R E N D 

Lh 

Chef 

Dog:~10. 

3lloidc 

:::::Xc.nen 

' -. . + ~r:ls uGr 

Opti=-ist 

Pe·ssiiiiist 

Schuldeiscr 

Tckort 

TV 

Uit-zonder-lijk 

r/IIPJ~i,:DA 

W O O R D E N B O E K 

de krect van verwondcring ~ls men ziet d~t 

de index een volle week niet gestcgen is • 

icmund die vroeg is ~ls jij te lnct komt 

en lent nls jij te ~rocg komt. 

de mocder vcm een doghond 

synoniem voor de mn11.Emdc..gmorgen. 

procf wo.e1,rdoor de lerc.c~rs kunnen vaststcllen 

hoe slecht zij hun lessen geven 

icmm1d die wcl vLn poesjes houdt 1 m~cr achter
af op de k~ter botst. 

ie~c.nd die zcvcn j~~r studccrt om sle~ht te 

kurJ~en schrijvcn. 

c en rij k e,e:wrde:r: pE:kelhc.rii1g. 

eGL heel klE:ir:.e stcr 

.:c.r.:. mer_ cliE: zich heel veel vcn hct huwelijk 

voorstclt. 

een gchuwde optiraist. 

eei: E~iji:..½.eer o.s.n vde de kinderen mocten 

zcgc,en d;-:t pc.po, 1::.iet thuis iso 

inboorling 

d~tgenc wst er tevcE:l in e0n zuk van ecn 

minister zit. 
toestE:l we G.rmee IJ.en in Bclgil:! leert icmc.nd 

neven geduld" te hebbcn. 

ecn bcgrnfcnisonderncmer met vc.k8ntie 

xxxxxxxxxxx 
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DE LEf:FTIJDSGR0:8P:CE IL 1984 

DOLF'IJli'EE gcborcm in 1S74 en lCLter 

B:j} J1'...LUES 6 cboren in 1973 en 1972 

LIIr~·I}!;r:J~lJ geboren in 1971 en 1970 

KL.D:Crl'TEJ:"f gcboren in 1 ~169 811 1 s:6s 

PUPILLEH 0 8borcn iL 1967 QY) .,_~ 1966 

SENIORS gcboren iL 1~65 en vrocc)cr 

V:CTERLI :Cl! 1 geboren Ile.., 01 01 49 en VOOR 31 12 5o 

'{ET~;RJ_IJI~l~ 2 gcborcm ff-'- 01 01 39 cm voor 31 12 4' 0 

VEs:1:~RLtEE 3 gcboren in 1938 en vroeger. 

0000000000000000000 

BL OS O TTirnG~,T~V 
a_!!_ o e ---~ ~ J:..y +:-i·L 

Volgendc boekcn kuLnu:i. bij BLOSO c.--,r:..6 ckoc:1t 1.·.·ord2r.:.. Zc kunren 

bekomen worden door starting v~n het VErLleld jcdrag op P.C.R. 

000-2005721-52 vGn het ration~Gl Sportf0Lds,Koloni2nstr 25/31 

1000 - BRUSSEL. 

-B:SWEGINGSOPVOLDP G DOOR VOLLI;YI3LL 200,-

-HiL"..R D:S 1:;ATUUR, JEZEIF Er DJ::.; ;·~r;.-m:::;Rm\: 250,-

-ZViEl\'iDJITI1-TIB VOJR 6-12 Jl,RIGEl'~ 200;-

-:SEViEGil<GSOPVOEDIEG DC·OR SPEL EN FiINI-BESKET 300,-

-BEV/EGIFGSOPVOEDILG DOOR LOPEN, SPRH.G:81" :Cl': \/ERPEl!. 350,-

-SPOR1r EL RECHT 250,-

-BLDMIKTON, TOTALB s:ORT 200,-

-1L·~---R ST. JLCOB FI]:jTSBI 200,-

-VOLLEY:31,L VOOR D~.:; JEUCD 150,-

OOOOOOOOOOOOOOOOGC00000 

_____ ..........__ 

• 

• 
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1 • : 1.i..·_;U:i.;: CIC G:C:CRT .. :, 
3. ~-::tIEr Tm.: 
5.3:R~:;::;LOOT DIETER 
~. cc~-,~LIS HICO 
S. • :,:sz.·-~~DT ;:JI~t 

( 1 ). DOLFIJlL'!'}ES 

LEYl<.:SRT J Lt 
n-,;YGBE ICRIS 

22 P. 
20 p •. 
1 6 P. 

8 P. 
2 P. 

28 P. 
24 P. 
18 r. 
13 P. 

6 P. 

~-EFEVRE :',RISTOF 0:,.DUr) 
D:S KIEl' ICRISTOF 

1 2 ) B.,,,,. J '· ' ·r···.-. C1 \ Di. . ~i~ }\~ 

:B:;::;CK JE;_L PHILIP \ :...._ .. : 
n:sL:.V:CR r:.:IGULL 
CLLRZEOUT PETER 

(.,) ~l)•('\T "'.ti IJ"·:rrJ:,:0 
, 1 VJ.... "'"" -·_· ·-- ,..L._j0 

G; 2· S r,:::;~RIEL 
D~~E~'-~Cl(~ 00}!1~ 
c~ .. =r~ZCUT 1:iEl~DY 
=~G~-~Gi:EL DOLFI1~-E 
~~~:.· ... ~.:G·=-:rL:: :c:~TTIIE1I 
~~~:,_:_·_i~ c~·~RO LI1J ~ 
V~--l. EYG:c:r DC: .I1'rIQUE 
TOF ISLBEL 
3::::c~·~r;G:.:r3L ERISTil.E 

Blc.dzij dE ; ~-

• ('< 
.,,_ \.1 

VEUR1':E 19ts3 

2.DOCHY VLROEIQE 20 P. 
4.DE tlL.ESE Ll!GIL 18 Tl r. 
5. V ;J: HJ r1rq[T\• 

.,,.J.'.J \J.1\. .. 1 .. ) SOFIE 16 P. 
8. DESCEinJ·v_._ R EL:I:E 5 P. 

2.DEKEUEINCK ERISTOF 25 P. 
4. RI,JCE:CBOE::1 DLVID 23 P. 
6. Gi{CSQUIR:S KRIS 13 P. 
8. L.'1IT'.BNS Pi:IRIEK 12 P. 

10.DE ICUEICK LRISTILLN 3 P. 

50 CRL'.1'1 50 RUG 50 S'l'R 25 DOLF 

0. 1:.2. 09 
0.56.15 
0.48.00 
1.24.67 
1 • 17. 7 (i 
0.57.00 
1.26093 

0.43.52 
1.02031 
0.59.09 

1.00.03 
0.57.34 
0.53.28 

1.00.39 
1 • 07. 04 
0.59.91 

1.12.92 
1.35.39 
1.10.86 

0.52.ss 0.55.30 
1.1.3.06 0.55.38 
1 • Yl • Sb 1 • 02. 5 5. 
1.31007 1007.02 
1.27.53 1.12.94 
1.24.01 
1.57 .90 1.3J.86 

0.54.so 0.55.02 
1.12.30 1.06.29 
1.16.90 1.04.01 

1.12.74 1 • 00. 51 
1 • 04 0 07 0.57.64 
1.06.07 1 • 04. 06 

0.52.72 
1.10.56 1 • 00. 40 
1.21,93 1.02.05 
1.02.01 1.11. 76 

1.02.47 
1.16.58 1.02.07 
1.13.43 1 0 04. 07 
1 • 27. 9 2 

0.24.00 
0. 27 0 17 
0.34.30 
0.29.68 
0.33.05 

0.36.34 

0.21.03 
0.31 .96 
0.32.84 

0.26.63 
0.31 • 40 
0.29.03 
0025.21 
0.31 035 
0.2cL50 
1.33.52 
0.28.48 
0.32.35 
0.35.49 
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1 I!L".1.ET LHl! 
2 J' . .LERT:Ct KLTRIEH 
3 Go1:r1s KLRINL 

Vl .. N 1--I.L.I~CICL; IS.i.3:81 C r::r:r) 

III. COLFE-TITIEZY::E;L.i,:CRS 
--------"'-- ·-·-----·---=--~~-,._._..,,_._ 

1 
2 

-V/JJIESTE CHRIS'I10GHE 
v1·.n HOUCICE JOl:ElT 

1 VERSEYEI: JO 
2 TOURLOUS:; SERGE 
3 COLP:J:rnT ROlJ;Y 
4 irHOLL.S STLVE 

( 3) I(1\DE 1l1TEN -~ 

1 D}_; POORTI~R :1::'E'L1ER 
2 COUTERBI;L hLRJ:, I CK 

( 4) R.lJl'J_L_L)~)'T_ 
1 DE POCH.111Jm STEl"il_,,~·~r: 
2 DECOCK ,JLIT 

( 1) DJ)_Ln.<IJ~T.~_:Q.§. 
1 CLSTELEYN ILS:G 
2 DZ POOR·T}tR II:cIDI 
3 TOURLOUSL c~·.ROLDiE 
4 LEYI'.L:_mT J\L\RILl: 
4 VLH \V1.~LLEGHEt: SEVERILE 

( 2 ) J3El\J~~I0,II~ 0 
1 DZELcsi;.:; SitDY 
2 1IUYSZI{ ·I'RU.YT Sl~SI(I"'\. 
3 LEBI--i.: ... E SLBil'E 

( 3) K:J)ETTJEN · 

1 V:CRII:CYEL ILt:i.: ... 
2 LERJjYri'·TE :rr;TR~:i. 

CR!.'JL 
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