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Beste Sportvrienden. 

Als nieuwe Voorzitter van de Veurnse Zwe1m,eren1gtng wens ik het 
bestuur, trainers(-stersJ en leden te danken voor het vertrouwen die ze 
in mij hadden, tijdens de ,1erkieztng van het voorzitterschap in de 
algemene vergadering van februari laatstleden. 

Als zesde Voorzitter van de Veurnse Zwemvereniging en opvolger 
van André Dehaese, wens ik mij in .te zetten voor de zwemsport in het 
algemeen en het competitiezwe11I111en en klubgeest in het bijzonder. 

Om bovenstaande doel stel l) ng te verwezeliJken is het 1n de 
eerste plaats noodzakelijk te kunnen beschikken o,,er een samenhorig 
bestuur en goed geschoolde trainers<-stersJ. Het zijn trouwens die 
mensen die de jongelui moeten opleiden en motiveren om iets te bereiken 
in de zwemsport. GelukJCig kan ik beschikken over een ent.hous1ast team 
bestuursleden en trainers<-sters>. Wat de zwe11J111ersc-sters) betrett lra.n 
er nog veel b1Jgeschaaid worden aan de motivatie en Jrlubgeest. 1'/og te 
veel zwe11JJ11ers verlaten op oudere leeftijd U4 - 1b Jaar.> de klub. 

Om de samenhorigheid en trainingsarbeid te verbeteren zijn we 
in december 1990 op zwemstage getrokken. Cp deze stage waar ik dag en 
nacht aanwezig was - heb ik ervaren dat een .hechtere band wordt gesmeed 
tussen de zweI!JITlers onderling en de bestuursleden en trainersc-·stersJ. 
C�danks de harde trainingen en dicipline was iedereen tevreden over het 
ver loop van de stage. Met deze nieuwe ervaring zijn we van plan om in 
1991 opnieuw een stage te organiseren. 

Als besluit vraag ik de ouders om wat medewerking. 501I1IT1ige 
zwe!111!1Brs(-stersJ 1110eten eens extra gemotiveerd worden door de ouders. 
Je kan niet geloven hoe blij soJ111!Jige kinderen zijn als hun papa en mma 
eens .komen kijken naar een training or naar een wedstrijd . .Afijn wens is 
eveneens van de Veurnse Zwemvereniging meer een open lwis te malren waar 
ouders, gewezen klubleden en symphatisanten steeds we.ilmm zijn. 

Jean-Pierre Gacoms. 
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ZWEVEGEM 3e DAG DISTRIKTKAMPIOENSCHAPPEN 3 FEBRUARI, 

2e PLAATS 

.Michael Ghijselbrecht 100m schoolslag eendjes 1. 51' 24" 

ZWEVEGEM 4e DAG DISTRIKTKAMPIOENSCHAPPEN lO FEBRUARI 

2e PLAATS 

Nicky Kerkhof 100m vrije slag eendjes meisjes 1.28'U5" 
Karlien Titeca 200m rugslag benjamins 3.04'54" 

3e PLAATS 

Michael Ghijselbrecht 100m vrije slag eendjes 1.31'73" 

ZWEVEGEM Se DAG DISTRIKTKAMPIOENSCHAPPEN 17 FEBRUARI 

2e PLAATS 

Michael Ghijselbrecht 100m rug �endjes 1.41'03" 

WENDUINE SCHAAL WIELINGEN 24 FEBRUARI 

le PLAATS 

Karlien Titeca 50m rug benjamins 0.40'70" 

2e PLAATS 

Michael Ghijselbrecht 50m vrije slag eendjes 0.38'82" 

3e PLAATS 

Nicky kerkhof 50m vrije slag eendjes 0.39'52" 
Karlien Titeca 50m vrije slag benjamins 0.35'55" 
Michael Gh1jselbrecht 50m schoolslag eendjes 0.50'84" 

DIKSMUIDE SCHIFTINGEN SCHAAL DAUVEN 24 MAART, 
--------- ----------------------------------

le PLAATS 

Michael Ghijselbrecht 100m vrije slag eendjes 1.2'1'20" 

2e PLAATS 

Chris Ghijselbrecht 100m schoolslag benjamins 1.54'30" 

3e PLAATS 

Jan 1ourlousse lOOm vrije slag eendjes 1.3U'�Y" 
Jürgen Claes 100m schoolslag eendjes 2.00'33" 

De resultaten waren zeer goed tijdens de afgelopen 
distriktkampioenschappen. 
Spijtig is, dat slechts een viertal zwem:mers\-sters> cte limiettijd. be.halen 
voor àeelname aan de d1striktkamploenschappen. Kwa!itatie! zitten we op 
rozen, maar kwantitatief gaat het ons minder voor de wind. 
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Tijdens de laatste bestuursvergaderingen werd het probleem over de terugval 
van het aantal goede competi tiezwe'mmers (-sten;,) grondig aangepakt. Het is 
niet normaal dat we uit zo'n groot ledenbestand <130 leden>, slechts over 
een vijftal goede competi tiezwemmers (--sters) kunnen beschikken. 

De vraag is, wat loopt verkeerd'? 
Volgens mij ligt de oorzaak niet aan de begeleiding van de beginnelingen 
(18. 30u 19u). We beschikken over goeie zwemlerarenc-essen>, die bekwaam 
zijn om de juiste en :meest geavanceerde zwemtechnieken te onderwijzen. Die 
jonge gastjes zijn eveneens zeer enthousiast en missen bijna geen en.leel 
training. Het is een die zeker niet mag verwaarloosd worden, wij 
moeten ze zeer goed volgen en begeleiden, zodat er zeker geen waardevolle 
elementen verloren kunnen gaan. 

Met de gevorderden, die trainen van 19u tot 20u, zijn er geen noemens
waardige problemen. Buiten een paar uitzonderingen <speelvogels> werken die 
ernstig en goed. 
In die groep valt het talentverschil al meer op, de èèn leert vlugger iets 
dan de andere. Dit wil daarvoor niet zeggen dat we minder begaa!de 
zwemmers<-sters) moeten in de kou laten staan. Neen! �ant dan verloochenen 
we èén van de doelstellingen van de Veurnse Zwemvereniging. Iedere 
zwemmer <.-ster, moet met evenveel aandacht worden en genieten van 
dezelide faciliteiten als een meer begaafd zwemmer<-sterJ, dit op 
voorwaarde dat hij/zij het ernstig :meent. 

We kunnen stellen dat alles normaal verloopt tot aan de competitie -
zwemmers(-sters) en dan loopt het mis! 
'iat eerst opvalt is het groot absenteis:me op de trainingen. Reden: 
"te veel, werk op school" - ziek of gekwetst - geen zin enz ... 
Nu ze de.vier zwemwijzen onder de knie hebben en het serieuse wer� begint, 
is het misschien niet meer zo boeiend .... Dit terwijl ze juist nu de 
vruchten kunnen plukken van de jarenlange trainingsarbeid. 
Vele jongeren in hun puberteit hebben andere intere:;;ses en komen niet meer 
opdagen op de trainingen. Daar is vooral een taak voor de ouders weggelegd 
om hun pubers te blijven :motiveren om sport te beoefenen. 
Dan zijn er een aantal die ko:men trainen maar absoluut niet iveerd 
zijn. Zij luisteren niet naar de trainers(·stersJ, gaan niet tot het 
uiterste en be'invloeden of hinderen de zwem:mers(--sters) die het wel ernstig 
m,,rnen. Ik denk dat we als trainer {- ster J met die groep wat te kort 
schieten. 'v/e maken ons te vlug kwaad in plaats van die ga,;;ten wat meer te 
motiveren en aan de moedigen. Daar moet de "psycholoog" in d.e trainer< 
ster> naar buiten komen. 

Tenslotte hebben we dan een vijftal goede competitiezwemmers< sters), die 
vooral gesteund door hun ouders trainen dat de stukken ervan vliegen. 
Dat er te weing trainingsgelegenheid is in d.e Veurnse Zwemvereni ng is 
zeker onwaar. Want buiten de dins- en donderdagavond is er gelegenheid om 
te trainen op woens- en zaterdagavond. Die laatste twee avonden en�el voor 
de zwemmers(-sters) die bewezen hebben uit het goede .hout g;esneden te zijn. 
Je ziet na ellenlange diskussies tussen trainersv sters) onderling en 
bestuursleden zitten we nog :met tal van onopgeloste vragen, daarom is raad 
of een goede tip van buitenuit steeds welkom. 

3 Marc Vanhoucke. 



ZWEMSTAGE IN ZON EN ZEE 1� WESTENDE , 
---------------------------- · ------

Hier volgen enkele verslagen die onze zwe:mstertjes ee:;;cnreven hebben naar 
aanleiding van de zwemstage in zon en zee te Westende van 26 tot 29 
december 1990. 

Toen we woensdag in "zon en zee" aankwamen, wachtten we tot iedereen er 
was. Daarna zochten we onze slaapkamer op. ünze ouders hielpen ons de 
bedjes opmaken. Nadat onze kamers in orde waren, kregen we erote honger en 
liepen we om het vlugst naar de eetzaal waar ze lekkere blinde vinken voor 
ons klaargemaakt hadden. 
Later op de avond konden we nog wat uitrusten in net leren salon of konden 
we wat T.V. kijken. Maar dat rustig leventje duurde niet lang, al vlug 
werden we opgetrommeld om onze zwemkunst te demonstreren in een. le zwem· 
training. Na de training waren we zo moe dat we zoncter tegenpruttelen onze 
bungalow opzochten en om half elf (zoals het moest) de lichten doofden en 
vlug droom.den over de toffe namiddag die voorbij was. 
De volgende morgen werden we om kw�rt voor zeven gewe.Js:t door ae oudere 
zwemmers. v/e kleedden ons vlug om en gingen dan ontbijten. :Na n.et ontbijten 
hadaen we een 2e zwemtraining. Als.de training achter de rug was waren we 2 
uur vrij . .Na die "rustpauze" begonnen onze magen weer te knorren en gingen 
we gaan eten. Als we ons lekker middagmaal achter de kiezen hadden, was er 
verplichte rust. Verder in de namiddag :maakten we een stran,1wandel1nr,. En 
alsof die wandeling ons nog niet moe genoeg gemaakt had, tw.düen we ook nog 
animatie in de recreatieruimte. We kregen van die spelletjes honger. Om 
18. :30u kregen we ons avondmaal. Na dat avondmaal waren er zoals de vorige
dag nog vrije aktiviteiten en zwemtraining en moesten we daarna ook nanr
bed.
De vrijdag werd het ritueel van de vorige dag herhaald :maar in de plaats
van een strandwandeling speelden we netbal. En dan, als "top of the bill"
mochten we gaan poneyrijden. Dat was een hele ervaring. En na het avond-
maai hadden we discoavond. Dat was natuurlijk erg prettig.
De zaterdag was ook een herhaling van de twee vorige dagen maar om 15Ü
moesten we onze kamers opruimen. Daarna lrond kwart voor vijf) werden we
opgepikt door mama of papa en red.en we terug richting lJilismuicte. llaar was
namelijk een zwemwedstrijd. Iedereen deed zijn oest om z• n beloofde lUO :tr
te verdienen. Die zouden we krijgen als we onze tijd verbeterden. Dit was
een mooi einde van de stage, waarvan we enorm genoten hebben.
P.S. Jean-Pierre, zorg ervoor dat je genoeg briefjes van 100 tr bij je nebt
op de volgende training!!!

OPSTEL: OP STAGR Il ZOI EM ZEE. 

De eerste dag. 

We kwamen aan in onze chalet. 
We :moesten eerst de bedden maken. 
Om 18.30u gingen we eten 

Delphine M.asscheleyn. 

Dan hadden we vrije aktiviteit. 'tie zaten in het salon. 
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Om 21u gingen we zwemmen tot 22 u. 
Daarna wandelden we naar het chalet. Vant het was niet bij het zwembad. Het 
was bijna 10 minuten wandelen. En dan gingen we slapen! 

De tweede dag 

We moesten om 7 uur opstaan. Om 7.30u gingen we eten. Dan hadden we 
zwemtraining, daarachter gingen we gaan wandelen naar zee. We moesten op 
het strand oefeningen doen! Daarna gingen we gaan eten en daarop volgde een 
uur rust. Dan zijn we naar de sporthal geweest, daar hebben we spelletjes 
gespeeld. We zijn ook gaan poneyrijden. Dan moesten we terug gaan eten. 
�e zaten dan in het salon een beetje te rusten, voordat we zwemtraining 
hadden. En dan lekker slapen! 

De derde dag 

Om 7 uur moest je opstaan. Dan hadden we zwemtraining, erna hebben we terug 
in het salon gezeten, om 11 u hebben we gaan eten. Dan 2 uuur zwemtraining. 
We zijn dan naar de sporthal geweèst. We zijn dan terug gaan zwemmen. 
Daarna etenstijd. En s'avonds disco! Daarna slapen. 

De vierde dag. 

Terug om 7 uur opstaan, eerst gaan eten en dan hadden we zwemtraining. Dan 
maar gaan eten en opnieuw zwemtraining. Daarna alles opruimen. Toen wachten 
op je ouders. En dan naar Diksmuide. 

Fem Debaenst. 

DE ZV.BXSTAG.B II ZOI EI ZEE. 

�e zijn met de zwemklub op zwem.stage geweest. We verbleven er van 26 dec 
tot 29 dec. Het was erg prettig. s' .Morgens stonden we om '? uur op. Om 'lu30 
waren we in de refter voor een heerlijk ontbijt. Om 8 uur stipt sprongen we 
in het water. John was onze trainer. Daarna kregen we een beker cola en een 
over heerlijke wafel. Na· de training hadden we vrije akti vi teiten, zoals; 
volleybal, strandwandeling, spelletjes spelen en we zijn aak eens poney 
gaan rij den, ik durfde eerst niet, maar ik ben er toch op gewee,st. liet 
middagmaal was verrukkelijk! .... .Maar één keer wa,s het voorgerecht niet 
lekker, we deden ons best om het op te eten. Na het zwemmen kregen we 
platte rust. Ve probeerden wat te slapen, maar het lukte niet. �e lazen oo� 
strips en boeken. Dan was het tijd voor het avondmaal. Dat was rond. 18. 30u. 
Lekker! dan gingen we naar het salon. Erica kon goed spelletJes bedenken1 
v/e speelden bommetje en namen raden. Daarna was het trainen. 'vle zwommen 
schoolslag, crawl, rug en vlinderslag. De vrijdag was er een discoavond, 
Moe en versleten gingen we naar de blok. Joepi! ! ! ! Mijn beste vriendin 
Eilen sliep bij ons. Na wat gebabbel en wat chips, kwamen b'.i ta, Erica en 
Jean-Pierre ons nog een nachtzoen geven, we gaven elkaar 00.1:1:. nog een kusje. 
Daarna doken we in ons bed. De zwemstage was om. Jammer!?!! 
P.S. Ik sliep als een marmot!!! 

Nele Volckaert. 
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JAARVERSLAG VEURNSE ZWEMVERENIGING 1990 , 

BESTUUR 1 JANUARI 1991, 

VOORZITTER, TRAINER 

SEKRETARIS, TRAINER 

SCHATBEWAARDER, TRAINSTER 

TECHNISCH SEKRETARIS, TRAINER 

HOOFDTRAI:tlSTER 

.MATERIAALXEESTER 

VERANTWOORDELIJKE COllPETITIE 

VERANTWOORDELIJKE COMPETITIE, TRAINER 

PUBLIC RELATIONS 

BESTUURSLID 

BESTUURSLID 

AANTAL LEDEN, 

Competi tiezwemmers<-·sters> 
Waterpolospelers(-sters> 

TOTAAL: 

TRAININGEN 

133 

26 

159 

André Dehaese Tel:058/313131 
Elzenlaan 12 8630 Veurne 

Marc Vanhoucke Tel: 058/:.H2657 
Noordstraat 121 8630 Veurne 

Sabine Deschrijver fel:068/313853 
Xeictoornpad b 8630 Veurne 

Wilfied Top Tel:058/311887 
Beukenlaan 17 öb30 Veurne 

Xiranda De Baets Tel:058131312':> 
lachtegalenlaan 2 8630 Veurne 

Jean-Pierre Gacom.s îel:0�8/314b93 
Lijsterweg 26 8630 Veurne 

Irene Ceráobbel Tel: 05ö!31282'/ 
Nachtegalenlaan 16 8630 Veurne 

Guy Claes Tel:058/311342 
Esdoornlaan 27 tfü30 Veurne 

José Deschodt Tei:0581314343 
Claeyssenoever 21 8630 Veurne 

Erica Schenkels lel:05ö/314301 
P.Heindryxstraat 2 8630 Veurne

Richard Masscheleyn Tel:0�8/3U421 
Hanssenslaan 4� 8030 Veurne 

In 1989 werden 77 trainingen gegeven, gemiddeld 51 zwernmerst-sters) waren 
aanwezig per training. 
Er werden 38 waterpolotrainingen gegeven, 11 spelers waren gemiddeld 
aanwezig. 



WEDSTRIJDEN 

In 1990 nam de Veurnse zwemvereniging deel aan 29 wedstrijden. 
- 14 jan: Kortrijk distriktkampioenschappen 2 deelnemers V.Z. V.
- 28 jan: Zwevegem distriktkampioenschappen 3 deelnemers V.Z.V.

4 feb: Oostende distriktkampioenschappen 4 deelnemers V.Z. V.
- 11 feb: Zwevegem distriktkampioenschappen 1 deelnemer V.Z. V.

4 mrt: Veurne per uitnodiging 35 deelnemers V.Z.V.
18 mrt: Brugge distriktkampioenschappen 17 deelnemers V.Z.V.

- 25 :mrt: Zwevegem distriktkampioenschappen 3 deelnemers V. Z. V.
1 apr: Diksmuide schiftingen schaal Dauven 15 deelnemers V.Z. V.
7 apr: Zwevegem Per uitnodiging 4 deelnemers V.Z.V. 

- 22 apr: Seraing finale schaal Dauven 3 deelnemers V.Z. V.
- 29 apr: Roeselare le dag interklubkampioenschappen 13 deelnemers V.Z. V.

6 mei: Wenduine per uitnodiging 5 deelnemers V.Z.V.
1:3 mei: Oostkamp 1. 001m 21 deelnemers V. Z. V.
20 mei: Diksmuide 2e dag interklubkampioenschappen 6 deelnemers V.Z.V:
27 mei: Roeselare per uitnodiging 1 deelnemer V.Z.V.

4 sep: Diksmuide per uitnodiging 9 deelnemers V.Z.V. 
- 23 sep: Veurne 3e dag inter.ls:lubl!:a:mpioenschappen 23 deelnemers V.'/,. V.

3U sep: Tielt 4e dag 1nterklubkamp1oenschappen 3 deelnemers V.Z.V.
7 okt: Nieuwpoort 5e dag interklubkampioenschappen 12 deelnemers V.Z. V. 

- 14 okt: Menen 6e dag interklubkampioenschappen 6 deelnemers V.Z.V.
28 okt: Veurne eendjeskriterium West-Vlaanderen 9 aeelnemers V.Z. V.

4 nov: Roeselare per uitnodiging 17 deelnemers v.z.v.

- 11 nov: zwem.marathon Veurne 28 deelnemers V.Z.V.
18 nov: Tielt le dag B-Kampioenschappen 3 deelnemers V.Z.V.

- 20 nov: klubkampioenschappen Veurne 81 deelnemers V.Z. V.
- 22 nov: klubkampioenschappen Veurne 81 deelnemers V.Z.V.

25 nov: Menen 2e dag B-kriterium 2 deelnemers V.Z.V.
2 dec: Aalst finale eendjeskriterium 3 deelnemers V.Z.V 

- 29 dec: Diksmuide per uitnodiging 21 deelnemers V.Z. V.

ANDERE AKTIVITEITEN 

- 20 jan: deelname aan het distriktfeest te Harelbeke
20 jan: medewerking aan de jeugddag te Veurne. Organisatie van

werkgroep jeugd en beleid. Aktiviteiten van 14.30u tot l?u 
in het stedelijk zwembad. 

ö teb: algemene en statutaire vergadering in het stedelijk zwembad 
8 mrt: trekking tombola in het stedelijk zwembad 222U lotjes werden 

verkocht 
4 jun: uitstap 2e Pinksteren, 71 jongens en meisjes werden gedropt in de 

omgeving van de Rode berg, waar s' mi,ldags gepicknickt werd. 
In öe namiddag waren er speiletje:;; op het speelplein. 
De .heen- en terugtocht gebeurde met een bu::S V<.\n de N . .M.. ll. V. 

2:3 jun: waterpolofeest in de "Drie Vijvers" te Adinkerke, 18 
genodigden namen deel aan de maaltijd. 

29 jul: verkoop van hot-dogs tijdens het optreden van Clouseau V.T. l. 
Veurne. 

·· 11 nov: zwemmarathon voor alle Veurnse verenigingen. Er kwamen 125 deel·· 
nemers uit 5 verenigingen opdagen. De Sporta.k behD.alde de over·· 
winning, zij zwommen 149.125m met 58 leden. 

-..-
'+ 



1 dec: eindejaarsfeest in de germanazaal. 12:3 zwemmers, ouders en sym
pathisanten waren aanwezig. Na het uitreiken van medailles en 
trofeeën en het nuttigen van pannekoeken met frisdrank, was er 
een daverende play-back show en kincterakademie waaraan 14 lecten 
van de Veurnse zwemvereniging deelnamen. 

- 26-27-28-29 dec: zwemstage in Zon en Zee te Westende. 20 competitie -
zwemmmers(-sters) en 6 begeleiders en trainers namen 
deel aan de stage. 

- uitgave van een viermaandelijks tijdschrift.
- deelname aan examen en stage van starter distriktniveau door Jean-Pierre

Gacoms. Deelname aan examen en stage voor tijdopnemer - keerpunt
inspecteur door Guy Claes.

AANKOPEN, 

- 100 rugzakken
- trofeeën en medailles
- 2 chronometers
- trainingspakken

NIEUWE BESTUURSLEDEN 

·- 4 februari 1990 Guy Claes bestuurslid, trainer. 
·- 3 oktober 1990 Erica Schenkels bestuurslid.
- 3 oktober 1990 Richard Masscheleyn bestuurslid.

ONTSLAGEN, 

- 5 maart 1990 Danny De Vlamynck verantwoordelijke waterpolo
- 3 oktober 1990 Dirk Kerkhof bestuurslid, trainer.

VOORZIENE AKTIVITEITEN 1991, 

- 13 jan: le dag distriktkampioenschappen Kortrijk
27 jan: 2e dag distriktkampioenschappen Zwevegem
3 feb: 3e dag distriktkampioenschappen Zwevegem 
7 feb: algemene en statutaire vergadering om 19 u in net stedelijk 

zwembad te Veurne 
- 10 feb: 4e dag distriktkampioenschappen Zwevegem
·- 17 feb: 5e dag distriktkampioenschappen Zwevegem
- 24 feb: schaal Wielingen Wenduine

7 mrt: trekking tombola om 20u in het stedelijk zwembad te Veurne
- 16 mrt: Waregem per uitnodiging
- 24 mrt: schiftingen schaal Dauven Diksmuide

7 apr: Brugge wisselbeker R. Dooms
- 14 apr: distriktkampioenschappen sprint Brugge

21 apr: finale Dauven
- 28 apr: le dag interklub Diksmuide
- 28 apr: wisselbeker W Demuyt Oostkamp

1 mei: interdistrikt
5 mei: Veurne per uitnodiging 



20 mei: Uitstap 2e Pinksteren 
- 26 mei: 2e dag interklub leper

2 jun: Roeselare per uitnodiging.
29 jun: schaal Bekaert Zwevegem

- 30 jun: Izegem per uitnodiging buitenbad
- 26 jul tot 28 jul: jeugdkriterium van Belgiè

22 sep: 3e dag interklub Torhout
- 29 sep: 4e dag interklub Tielt

6 okt: 5e dag interklub Menen

- 13 okt: 6e dag interklub Veurne
20 okt: West - Oost Vlaanderen Zwevegem

- 27 okt: Westvlaams eendjeskriterium Brugge
2 nov: le dag B-Kampioenschappen Kenen

- 10 nov: Roeselare per uitnodiging
- 11 nov: zwemmarathon Veurne
- 17 nov: 2e dag B-kampioenschappen Veurne
- 19 & 21 nov: klubkampioenschappen Veurne
- 24 nov: distriktkampioenschappen 800 - 1500m Oostende
- 30 nov: eindejaarsfeest in de germanazaal te Veurne

1 dec: finale Vlaams eendjeskriterium
- 21 dec: distriktfeest te Nieuwpoort
- 26 27 - 28 - 29 december zwem.stage Zon en Zee te Vestende 
- 29 dec: zwem.meeting Diksmuide

.Marc Vanhoucke 
ZVH.llh,-AGE ZO.I .BI ZEB 

2o ,jecember 17 uur. Eindelijk was het zover! .!Il.et pak en zi:ik we ons 
naar Zon en Zee, waar onze Jean-Pierre in de regen op ons stond te wacnten 
om aan te tonen waar we moesten zijn. De nieuwsgierige ouders werd.en 

leid, naar de vertrekken waar de zwemmende jongeren zouden 
overnachten. Na nog een vluchtige zoen van ma:ma en papa werd.en de bedden 
reeds opgemaakt en de zwemzak klaargemaakt voor de le training die plaats 
vond na het avondeten. 
Tussen de trainingen. die overigens uitstekend georganiseerd werden, waren 
vrije aktiviteiten voorzien. 
Als leidster van zo'n zwemstage vond ik het fijn dat ik mocht meedelen 
in die groepssfeer, iedereen hielp elkaar, zelfs bij het drogen van de 

haren na de training. Ook de begeleiding van fü ta en J ean·-Pierre mag 
zeker niet vergeten word.en. 
Gelukkig konden ze op de steun van Marc rekenen, die instond voor het goede 
verl van de stage, mE!t hulp van de andere bestuursleden. 
Toch grappig om te zien, al die meisjes in hun slaaptenue, reeds groot en 
toen werd er elke avond nog een nachtzoen gegeven. "Ja, goedenacht meiden." 
Als slot zou ik willen stellen dat deze zwemstage zeer leerrijk was. Zowel 
wat het zwemmen betreft, maar zeker om het kind. achter de zwe:mmer,·-ster> te 
leren kennen, met z'n falen en talenten een ontdekking op zich. In naam van 
alle zwemmende jongeren, waarvan ik vele positieve opmerkingen opving, 
zeggen wij ge1eliciteerd aan iedereen die deze vier dagen toe een sukses 
hebben weten te brengen. 
Dus beste trainer,-sters) en bestuursleden, 

Dank u wel 

Erica Schenkels. 
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WISSELBEKER DER VERGUNNINGSHOUDERS, 

REGLEMENT 

* De "wisselbeker" wordt gehouden onder de vergunningshouders,
teneinde de competitie te bevorderen,

* De competitie is enkel voor vergunningshouders,

* De winnaar van de wisselbeker is de zwemmer die het hoogste
aantal punten verzamelt.
Punten worden als volgt toegekend:

- punten voor geklasseerde zwemmers(te eindigen bij de eerste
12 per cat.) met een maximum van 15 punten voor de eerste en
1 punt voor de twaalfde zwemmer.

- punten voor het bijwonen.van de trainingen. (1 punt/training)��

- 2 bonuspunten voor het v�rbeteren van een persoonlijke tijd.

- 5 bonuspunten voor het verbeteren van een clubrecord.

* De periode voor het toekennen van punten loopt van begin
september tot eind juni,

* De wisselbeker blijft één (1) jaar in het bezit van de laureaat
en wordt uitgereikt op het eindejaarsfeestje van de club.

* Naam van de winnaar plus jaartal zullen gegraveerd, (in koper
plaatje) aan de beker bevestigd worden.

* Prijzen voor de eerste vijf geklasseerde zwemmers,

* Tussentijdse standen worden uitge/angen in het zwembad en
gepubliceerd in het clubblad.

* Puntentabel :

geklasseerde zwemmer 

1. 
2· 

3• 
4• 

5• 
s· 
70 

a· 

9• 
10· 
11· 
12· 

- )o-

punten 

15 
13 
11 

9 

8 
7 
6 

5 
4 
3 

2 
1 



TUSSENSTAND WISSELBEKER DER VERGUNNINGSHOUDERS 

Stand op 01 april 1991. 

1. Karlien Titeca 379 punten 
2. Michael Ghijselbrecht 265 

3. Janis Filieux 144 
Nicky Kerkhof 144 

5. Delpine Masscheleyn 137 
6. Chris Ghijselbrecht 124 

7. Jürgen Claes 116 

8. Jan Tourlousse 105 

9. Lindsay Gacoms 100 

10. Dieter Berteloot 86 

11. Fem Debaenst 81 

12. Linsey Bos 78 

13. Nele Volckaert 67 

Sandy Pinson 67 

15. Charlotte Nollet 60 

16. Brecht Berteloot 52 
17. Sindy Dehaese 35 
18. Lorenzo Cosse 34 
19. John Vanhoucke 33 

20. Bruno Van De Walle 32 

21. Isabelle George 21 
Youri Cosse 21 

23. Caroline Tourlouse 18 
Isabel Deceuninck 18 

25. Liselotte Rombout 14 

26. Carlo Vandervorst 13 

27. Isabel Top 11 

Guy Claes. 

MET DE ZWEMKLUB NAAR HET BOUDEWIJNPARK 

Om KWa�t voor drie bevonden we ons aan het zwembad. Een poosje 
later vertrokken we, ik zat bij Marc in de auto. Een eind la
ter bevonden we ons in Brugge. Daar gingen we wachten tot het 
onze beurt was. Dan trokken we onze schaatsen aan en stonden 
we voor een gladde ijspiste. Voor het eerst eens schaatsen! 
Ik ging wel eerst langs de kant, wat later ging het al beter 
Als ik het kon heb ik geschaatst met Elle�, Peggy en wat met 
Delphine. We hebben anderhalf uur geschaatst. Er was disco
muziek met spotlichten. Ik ben enkele malen gevallen. Het 
anderhalf uur is voorbij. De schaatsen gaan af. Dan naar boven 
iets drinken, een zakje chips en wat babbelen. Als je door het 
raam keek zag je een kunstschaatser, mooi ze! 
Dan weer naar huis. Jammer dat zoiets leuks zo rap voorbij is!! 

Nele Volckaert 



speciaalzaak 

florizoone-torreele 
a 

Timmer- en
dierenvoeding - tuin • benodigdheden 
lindendreef 28 & zuidstraat 74 
8480veume 

• • (068) 3115 15 • gesloten op zondagnamiddag en maandag J :�.,...IIY�-, 

Schrijnwerken 
ivan De Hollander-Delva 

Sacramentstradt 19 
�HOUTEM-VEURNE 

.,�� 058/29.97.00 

TERUG VAN WEGGEWEEST 

Op aandringen van talloze spaghetti-liefhebbers 
heeft Monique uiteindelijk besloten 
om opnieuw te starten met de bereiding van 

SPAGHETTI 
volgens haar eigen recept van •t Kloksje !!! 

Ook terug, de zeer lekkere . 
CROQUE MONSIEUR 

Elke dag, behalve op donderdag, 
van 10 uur •s morgens tot 10 uur •s avonds. 

Af te halen of te gebruiken in 
�--�· het stemmige kader

· • van '1'•�· lJ 1:t:-':�� �h , bi \ltaberne 
' }�:,, ? 

11 jflanbria 
b�t gfspecialiseerb hierbuis ! 

�f\\ \' \ keuze uit meer dan 100 biersoorten !
t grote markt 30. tel. 058/31.11.74

À VEURNE 



OPENBAAR SLACHTHUIS 

:Delvan 
RODESTRAAT 5, VEURNE 
TEL. 058/31.17.17 

reohtsl•••k• venoop 
aan partllculleren 
lnelgenwlnkel 
zondag en maandag 
gesloten 

•• dag levering
aan horeca • scholen
en g,_t keuken

'' 

, .,;, 

« Grqep DEL VA » 
Zetel: Va�rtstraat 37, 8480 VEURNE 

. 
----- � 

.,,...1.1�pa 
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·-·
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