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WOORDJE VAN DE VOORZITTER 

Beste vrienden, 

Met het einde van de verlofperiode en het nieuwe schooljaar 

in zicht is ons bestuur reeds druk bezig met de voorbereiding van een nieuw zwemseizoen. 

Onze compctitiezwemmers gingen reeds van start begin augustus om de fysieke konditie 

op peil te krijgen voor de eerste wedstrijden begin september en ook in het vooruitzicht 

van de (zware) zwemstage in Butgenbach. 

Een nieuw seizoen betekent ook het herinschrijven en het 

aanwerven van nieuwe leden. Wij hopen iederéén die er reeds bij was terug te mogen zien 

bij de eerste training op DINSDAG 05 SEPTEMBER 1995. Breng gerust vrienden en/of 

vriendinnen mee naar de eerste training zodat ze van de gezellige sportieve sfeer kunnen 

proeven. Verder in het blad vinden jullie, in een artikel van Marc, alles betre!Tende het 

seizoen 1995-1996, het betalen van de lidgelden en enkele wenken voor de leden. 

In het vorige nummer was er voor het eerst een PRIJSKAMP 

opgenomen en dit op initiatief van José. Zoals beloofd brengen wij in de dit nummer de 

juiste antwoorden, de uitslag en ... de prijzen. Vlug even kijken of je een van de 

prijswinnaars zijt. 

Wij hopen jullie terug zo talrijk mogelijk te mogen 

verwelkomen bij de nieuwe start op DINSDAG 05 SEPTEMBER 1995 en vergeet alvast 

niet je goeie humeur mee te brengen, kwestie van 

"GOED BEGONNEN IS HALF GEWONNEN!!" 

DE VOORZITIER 



SEIZOEN 1995 -1996. 

Dinsdag 5 september starten we opnieuw met de trainingen. 

,.. UURREGELING. 

• Beginnelingen dinsdag en donderdag van 18.30u tot 19u

• Gevorderden en competitiezwemmers dinsdag en donderdag van 19u tot 20u

• Voor de houders van een competitievergunning is er een bijkomende training op
zaterdag van l 7.45u tot l 8.45u.

• De waterpolospelers(-sters) treffen elkaar voor de eerste maal op donderdag 7
september om 20.45u.

AAN DE IIAND V..fN DE AANWEZIGIIEIDSLIJST. DIE IEDERE TRAINING 

NAUWKEURIG INGEVULD WORDT. KUNNEN DE OUDERS NAZIEN OF HUN 

ZOON OF DOCHTER AL DAN NIET AANWEZIG Jf':4S OP DE TRAINING. 

,.. LIDGELDEN 1995 - 1996. 

• Tijdens de maand september worden de lidgelden ontvangen.

• Dit kan gebeuren voor de aanvang van de trainingen op dins- of donderdagavond in de
cafetaria van het stedelijk zwembad.

• Irene Cerdobbel en Wilfried Top zullen aanwezig zijn om de lidgelden te innen.

• Het lidgeld bedraagt t.500 fr.

• De waterpolospelers betalen 750 fr.

Beginnelingen. gevorderden en competitiezwemmers betalen GEE;1o inkomgeld. 
Waterpolospelers(-sters) betalen WEL inkomgeld. 

INDIEN EISD SEPTEJIBER 1/ET LIDGELD NIET BETAALD IS WORDT DE 

BETROKKE.\'E NIET MEER ALS LID BESCHOl'WD J:4.V DE J'ECR,\"SE 

ZWEMl'ERE,V/Gl,VG. 
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ENKELE WENKEN VOOR DE LEDEN. 

� Waardevolle voorwerpen laten we thuis (horloges, kettingen, ringen, geld, enz ... } 
� Tijdig aanwezig zijn op de trainingen ook niet te vroeg 
� Naam opgeven aan de verantwoordelijke. 
� In de kleedkabines hebben we respect voor andermans kledij, we verstoppen de kledij 

niet Indien er niet het nodige respect is voor andermans kledij of materieel, zal tegen de 
dader ZEER STRENG worden opgetreden. 

::> Snoep of kauwgom zijn verboden in het zwembad. 
� Tijdens de trainingen maken we het de trainers(-slers) aangenaam: wees beleefd, lel op, 

niet spelen, uitvoeren wat gevraagd wordt. 
� Wees ook beleefd en voornaam tegenover de andere zwemmers(-slers) 
� Zorg dat je zwem kledij in orde is, koord in de zwembroek voor de jongens, geen bikini's 

of loshangende bermuda's. Indien je een zwembril draagt moet die goed aangepast zijn. 
ZWEMMUTS IS VERPLICHT. 

::> Indien je zwemvliezen hebt, breng ze mee. 
::::;, Zorg ervoor dat je naam op je materieel en de kledij van de club staat 
::::;, Ga voor de training naar het toilet, zodat de training niet om de haverklap moet 

onderbroken worden voor iemand die naar de WC moet. 
::::;, We gaan enkel in de zwemhal op het teken van de trainer (-ster), niet vroeger. Voor de 

trainingen wachten we in de vestiaire, NERGENS ANDERS. 
� Wanneer je de groep verlaat moet je steeds de trainer (-ster) ver.vittigen. 
::> Na de training, helpen het materieel opbergen, een stortbad nemen en zich zo snel 

mogelijk aankleden. 
::>In de kleedkabines lopen we niet rond, roepen en tieren we niet. 
::::;, Na de training naar huis langs de kortste weg. 

l\lARC VANIIOUCKE 

KEURINGSARTSEN 

De nieuwe competitievergunningen moeten in het vervolg ondertekend worden door een 
erkend keuringsarts. 
In Veurne zijn geen erkende keuringsartsen. 
In onze regio kan men zich wenden naar volgende artsen: 

OOSTENDE:. 

DANIELS Gerard, Muscarstraat 25 
DOOM Hedwig, Torhoutsesteenweg 463 
DE NEVE Pascal Dr E Moreauxlaan 259 
VAN DE VELDE Geert Nieuwooortsesteenweg 556 
IIOl"TlffLST KLERKEN: 

j VAN MOEN Yvan ! Ooievaartstraat I b
'.\IERKDI 

j KESTELOOT Koen I Stationstraat 37 
EL \'ERDINGE 

1 DEBOUVERE Hugo j Veumseweg 582 

059/32.15.61 
059/70.57.34 
059/33. 19.90 
059/50.41.10 

1051 /50.09.65 

1051/54.40.68 

1057/42.34.32 
J 



EREPLAATSEN WEDSTRIJDEN 

OOSTENDE WERDSTRIJD PER UITNODIGING 

2e Plaats 

Jeroen Dolfen IOOm vrïe sla eend'es 1986-87) 
Jeroen Dolfen 100m schoolsla, eend·es 

Je Plaats 

l Arne Vandenbroucke j I OOm schoolslag eendjes( I 985) 

DIKSMUIDE WEDSTRIJD PER UITNODIGING 

le Plaats 

1 Jeroen Dolfen l IOOm vrije slag eendjes j I.29'39 

Je Plaats 

Pieter Banholomeus 1 OOm schoolslag beniamins 1.42'56 
Michael Ghiiselbrecht IOOm schoolslag miniemen 1.30'68 
Tom Vandenbroucke IOOm schoolslag kadetten 1.41'65 
Annelies Vanoverschelde 1 OOm schoolslag kadetten 1.3472 
Michael Ghiiselbrecht IOOm vriie slag miniemen 1.11'49 
Nele Vanoverschelde IOOm vrije slag benjamins J.!9'27 

IEPER WEDSTRIJD PER UITNODIGING 

te Plaats 

Jeroen Dollen 
Michael Ghiiselbrecht 
Jeroen Dolfen 

2e Plaats 

Wend Lefevre 
Steve Pinson 
Pieter Banholomeus 
Michael Ghïselbrecht 
Els Vandenbroucke 
Michael Ghï selbrecht 

Je Plaats 

EmmvMonsv 
Pieter Banholomeus 
Tom Vandenbroucke 
Steve Pinson 

1 OOm schoolslag eendies 1.59'97 
1 OOm schoolslag miniemen 1.38'3 I 
JOOm vriie slag eendies 1.37'13 

1 OOm schoolsla, miniemen 1.42'76 
100m schoolsla, miniemen 1.42'94 
100m ru •crawl ben·amins 1.43'97 

2.04'22 
1.47'52 
1.44'21 
1.22'86 

1.30'73 
1.54'4 I 

l 1.46'59 



NIEUWPOORT WEDSTRIJD PER UITNODIGING 

Ie Plaats 

Jeroen Dolfen 
Jeroen Dolfen 

Je Plaats 

! Pieter Bartholomeus

IOOm vrïe sla eend·es 
100m ru •crawl eend·es 

l rnom rugcrawl benjamins

•••••••••• 

••••••• 

••• 

• 

1.3770 
1.46'89 

11.44·32 

TOPSPORT EN STUDIE 

bron: sport 6-94 

Twee Vlaamse universiteiten, de Gentse UG en de Brusselse VUB. hebben in november 
een persconferentie gehouden over studie en topsport. Het bewijs dat het universitair 
ondemijs de noden van student-topsporters aanvoelt en er effectief iets wil aan doen. Een 
verslag. 

Universiteit Gent 

Voor het academiejaar 1994-1995 zijn er 75 studenten die als topsporter erkend worden 
door de UG. 

Het nieuw examenreglement van de UG voorziet de toekenning van een bijzonder statuut 
aan erkende topsporters. Om als topsporter erkend te worden moet men aan één van de 
volgende voorwaarden voldoen: 

• officieel erkend zijn als topsporter door het BOIC, het Bloso of de Vlaamse
sportfederatie
• behoren tot de nationale juniores- eru·of seniorenploegen
• behoren tot een ploeg in één van de hoogste twee afdelingen
• in de individuele sporten beboren tot de beste 20 in België
• voldoen aan de normen die vereist zijn voor een deelname aan de Universiade of de

Universitaire Wereldkampioenschappen.



Kris Sabbe, laureaat van de trofee studie en topsport van de UG, werd voorgesteld aan de 
pers, Sabbe is burgerlijk natuurkundig ingenieur met grote onderscheiding. Een greep uit 
zijn palmares: Belgisch kampioen seniors 1500m (1992}, Belgisch universitair kampioen 
veldlopen ( 1993 ), 4e beste Belgische jaarprestatie 1500m ( 1994 ). 

Jacques Vrijens, prof en voorzitter van HILO en van de UG-commisie Studie en Topsport, 
belichtte het systeem van faciliteiten voor studenten die studie en topsport combineren aan 
de UG. Deze faciliteiten worden geaxeerd op drie terreinen: examens, studies en sport. 

Examens afleggen kan voor de opening van de examenperiode. Ondervragingen kunnen 
verplaatst worden en bepaalde bijzondere omstandigheden van een topsporter kunnen 
beschouwd worden als overmacht. Dit betekent overdracht van examencijfers naar het 
eerstvolgend academiejaar waarvoor ingeschreven wordt, ongeacht het gemiddelde. Bij de 
studiefaciliteiten noteerden we de mogelijkheid tot het verplaatsen van practica, de 
toelating tot al\vezigheid op lessen en practica wegens trainingen, stages of wedstrijden. 
Ook is er in elke faculteit een prof bevoegd om de topsporters te begeleiden. Verder 
kunnen de topsporters gratis gebruik maken van de universitaire sportinfrastructuur en 
beschikken ze over sportmedische, sportfysiologische en sporttechnische begeleiding. 

Vrije universiteit Brussel 

Paul De Knop, prof coördinator van topsport en studie '94 aan de VUB, deed de volgende 
uitspraak op de persconferentie van 24 november: Topsport en studie aan de VUB. is niet 
utopisch, noch elîtair. Topsport en studie aan de VUB bewijst sinds zeven jaar dat 
topatleten zowel hun sport als hun studie optimaal kunnen ontwikkelen als ze op een 
dagdagelijks en etftciente wijze begeleid worden. Het slagingspercentage van de 
topsportstudenten bedraagt ruim 80% en ovenreft het gemiddelde van de VUB-populatie. 
Meer dan 30 topsportstudenten beoefenen hun sport op het hoogste nationaal niveau, 
diverse atleten hebben medailles behaald op Europese en/ofWereldkampióenschappen. 

Een overzicht van de universiteitstudenten zwemmers en waterpolospelers: 
Ward De Craecker, Sandra Harthoom, Bieke Keunen, Philippe Rossignol, Kathleen Smet 
(nvemmen-triathlon), Mieke Smet, Jeroen Van Den Bosch, Wim Van Hecke (waterpolo), 
Joeri Van Steenberghe (waterpolo}, Michel Van Thielen, Alexander Vandervelden. 

De VUB geeft de studenten de nodige faciliteiten, maar De Knop spreel-..ï liever over 
'flexibiliteit'. 
Paul Wylleman, de verantwoordelijke voor de topsportstudenten, legde uit dat het woord 
'faciliteiten' voor de VUB niet ver genoeg reikt. "We gaan met de studenten rond de tafel 
zitten en organiseren samen het verloop van het studiejaar. We bepalen hoeveel en welks! 
lessen er kunnen gevolgd worden en in welke mate de examens kunnen gespreid worden. 
Voor de meeste studenten valt het topseizoen samen met de eerste zit. Is het misschien niet 
beter om een academiejaar te spreiden over twee jaar? Op die manier zijn we samen 
tlexibel." 

Marc Vanhoucke 
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AKTIVITEITEN 

+ l O sep: l e dag interclub Kortrijk

+ 17 sep: 2e dag interclub Roeselare

+ 23 en 24 sep: zwemstage voor trainer(-sters) en

competitiezwemmers te Bütgenbach onder leiding van de

Oostduitse Iris Komar, wereldrekordhoudster 1970 en Europees

kampioene

+ 1 okt: 4e dag interclub Westende

• 8 okt: driekamp Nederland

• 14 okt: 5e dag interclub Waregem

+ 21 okt: Diksmuide per uitnodiging eendjes

+ 22 okt: 800/1500m distriktkampioenschappen Zwevegem

• 29 okt: Westvlaams eendjeskriterium Tielt

• 5 nov: 6e dag interclub VEURNE

+ 12 nov: Ie dag B-kampioenschappen Roeselare

+ 14, 16 en 21 nov: clubkampioenschappen VEURNE

• 19 nov: 2e dag B-kampioenschappen Nieuwpoort

+ 2 dec: eindejaarsfeest dienstencentrum "zonnebloem" VEURNE

• 3 dec: eendjeskriterium VZL

+ 10 dec: Roeselare per uitnodiging

+ 16 dec: Waregem per uitnodiging

+ 27-28-29-30 dec: zwemstage voor de competitiezwemmers in Zon

en Zee te Westende



DADIZELE 1995 

Traditiegetrouw en voor de zoveelste maal vertrokken we op 2de Pinksteren met de 
zwemclub op uitstap. Stipt op het vermelde uur stonden zwemmers en zwemmertjes al op 
uitkijk naar de bus die hen dit jaar naar Dadipark zou brengen. Het weer was matig, maar 
dat kon de pret niet bederven. Voilà , er werd al gefloten. Marc riep de namen af. een 
rode pet op het hoofd en als sardientjes de bus in. De sfeer op de bus vind ik persoonlijk 
het tofst van deze dag. Diegenen die voor de eerste keer meegingen waren stilletjes en 
diegenen die er verleden jaar bij waren praatten honderduit over wat je allemaal in 
Dadipark kan beleven. We waagden ons ook aan enkele liedjes, dit tot ergernis van onze 
Dieter - hij was nog niet helemaal wakker- Ja, zo vroeg ook!'! 

Ziezo, ondertussen aangekomen. "Erica, wat ging dat vlug!" Afgestapt, geteld en 
gestempeld: de speeldag kon beginnen! In een mum van tijd vlogen ze op de speeltuigen. 
loopbrug en Jambadafietsen af. Als volwassene ben je op zo'n dag eventjes weer 'kind', 
ook dat doet deugd. 12u., er werd omgeroepen,• de zwemclub van Veurne verzamelen 
bij de picknic-tafels, a.u.b. • Daar stonden onze Jean-Pierre & co met de lekkere hotdogs 
of broodjes op de kinderen te wachten, eet smakelijk!! Daarna opnieuw spelen. spelen, 
spelen en nog eens spelen. In de loop van de namiddag werden de kinderen verrast met 
een ijsje en omstreeks 4 uur was de speeldag -jammergenoeg- ten einde, maar eerst nog 
een 4-uurtje 1 ! 

Noël, onze buschauffeur stond reeds klaar met de bus voor vertrek. Opnieuw 
namen afrOèpen, niemand vergeten? Welnee, allé vooruit, naar huis! De zon is wel niet 
van de partij geweest, maar regen was er toch ook niet bij en buiten het kleine ongelukje 
dat Tineke voorhad kunnen we besluiten dat het weer eens een prachtdag was... Voor 
iedereen! Dat kon je zien aan al die tevreden gezichten op de bus. Er was er zelfs eentje 
die op de bus in slaap was gevallen. hé Jonas?! Sandy vroeg wel of we volgend jaar ergens 
anders naar toe gaan. awel Sandy. da's een "suprise." In elk geval, waar we ook gaan: "We 
from Veurne, pritty, pritty Veurne!!" 

Veurnse Zwemclub= een toffe club. 

Daar stonden onze Jean
Pierre & co met de lekkere 
hotdogs of broodjes op de 
kinderen te wachten, eet 
smakelijk!! 

ERICA 

8 



PRIJSKAMP 

In het laatste nummer van het clubblad van de V.Z. V. werd "opnieuw" de draad 
opgenomen om met een prijskamp uit te pakken. We schrijven "opnieuw" omdat een oud
bestuurslid Noël DEGRAUWE ons de terechte opmerking maakte dat reeds in het verleden 
(n.v.d.r. clubblad dd. 28/05/82) een prijsvraag verscheen in het tijdschriftje van toen. 
Hierbij onze gemeende excuses aan het adres van het attente oud-bestuurslid. Ook met de 
andere ons overgemaakte opmerkingen zullen wij in het vervolg zeker rekening houden. 

Wat nu de vorige wedstrijd zelf betreft hadden we inderdaad gedacht en gehoopt 
dat er massaal zou deelgenomen worden door onze clubleden. Het resultaat lii,>t wel iets 
anders want slechts IO oplossingen werden binnengebracht. Misschien waren de opgaven 
iets te moe il ijk of zat de blokperiode en achteraf de vakantie er voor iets tussen, in ieder 
geval willen wij het nogmaals proberen in de hoop dat er ditmaal meerdere zwemmers, 
leden, bestemmelingen van het clubblad en eventueel ouders hun oplossingen aan de 
zwemclub overmaken. 

• •••••••••••

............. 

Na het denkwerk uit het vorige nummer hier dan de oplossing met de namen van de 
winnaars. 
Wij danken bij deze ook Erica die toch een serieuze inspanning moest leveren 1!! 11 
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1) Welke i•ierletterwoorden kunnen liier telkens i11gei•oegd worde1t ?

ZWAAR 

WAARD 

WAARDIN 

GELDSWAARDE 

KLIER

VLIERBOOM 

BOTTELIER 

SLIERPLANT 

BREIN 

GREINTJE 

STADSREINIGING 

TREINSTEL 

1) Welke 5 plaatsnamen kut1t1en met 011derstaa11de /ettercombi11aties gn•ormd worden?

GEHCUNTABB 

LPSAADNSEE 

LEDAZIED 

KROESKIEDNUTO 

CIGHTEEM 

: ................. BUTGENBACH

: ................... PASSENDALE

: ......................... DADIZELE

: .......... OOSTDUINKERKE

: ....................... ICHTEGEM

3) Welke HER BEROEPEN kun je hier ontdekken?

SRA WERZLEME 

FUCCEHARKFRUUT 

NEERDRUIDT ACK 

REUTPONYSHI 

4) letter i•oor leuer.

a) Klinker
b) Muzieknoot
c) Strafwerktuig
d) God van de liefde
e) Plaats in Oost Vlaanderen
f) Beklagenswaardige, goede vrouwen

: ............. ZWEMLERARES 

: ...... TRUCKCHAUFFEUR 

: .......... BANKDIRECTEUR 

: ................ HYPNOTISEUR 

E 

RE 

g) Bij het zwemmen gebruikte buis om
onder water te kunnen ademen

ROE 

EROS 

RONSE 

SLOREN 

SNORKEL 

a) Klinker
b) Bijwoord
c) Europeaan

d) Drooginrichting voor o.a. mout
e) Stokvonnig handvat
f) Langwerpige opening
g} Zendbrief der apostelen
h) Stof voor zien van kleefmiddel

5) SCHIFTINGSVRA.AG:

E 

TE 

EST 

EEST 

STEEL 

SPLEET 

EPISTEL 

PLEISTER 

OP ZATERf)A<, /9 AUOUSTUS /99S zwom ERICA EEN /00 M SCH()(}lSLAO IN EEN TIJD VAN :. 
Antwoord: .Wnuten: ..... 01 SECONDEN: ...... 10 HO.VDERSTEN: .•••. J 8 
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Als algemene winnares kwam dus Eefje MAES uit de bus die eerstdaags een 
waardebon van 400 fr in ontvangst mag nemen. De tweede prijs, een waardebon van 300 
fr. krijgen VANACKER Heidi, Jeroen en Bart (die samen hun oplossing hebben binnen 
gebracht), terwijl DEGRAUWE Noë! gaat lopen met de derde prijs zijnde een waardebon 
van 200 fr. 

Deze waardebonnen zijn enkel geldig in de sportwinkel van onze hoofdsponsor 
AMELOOT SPORT. 

Voor hun speur en zoekwerk krijgen ook alle andere deelnemers een troostprijs en 
dit in de vonn van een muziekcassette om deze winter na te genieten van een prachtige 
zomer met wat Beachmuziek. 

DE VOLLEDIGE UITSLAG: 

Naam - Voornaam Fouten Tiiid 

I MAESEelle 0 01 '57"34 

2 VANACKER lleidi.Jeroe11.Bart 0 01 '45"72 

3 DEGRAUW'E Noë/ 0 01'43"65 

4 VERWEIRDER lore 0 01'40"55 

5 VANIIOUCKE Marc 0 01'26"/0 

6 VANNEUV/LLE Klaas 1 02'/7"49 

7 VANDENBROUCKE Tom 1 01'/5"60 

8 VERSL YPE A11ita I 02'13"50 

9 BARTI/OLOMEUS Pieter 1 01'59"62 

10 VOLCKAERT Nele & Stew!II I 01'58"6/ 

José VANNEUYILLE 

B.V.B.A 

• NEVEJAN !

DRANKCENTRALE 

hee,:Jijl< 
h,trtllfl!.b1' ·r is 

oltijd 

ms » � � we&oml
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PLAATS 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

'*�
.,,

��� 
1994-1995 

��lJLT�� 

NAAM +VOORNAAM 

BARTHOLOMEUS PIETER 

GHVSELBRECHT MICHAEL 

DOLFEN JEROEN 

VANDENBROUCKE ELS 

V ANNEUVILLE KLAAS 

VANDENBROUCKE TOM 

PINSON STEVE 

\IANOVERSCHELDE NELE 

VAN HOVE LIEN 

W'INNOCK SARA 

PINSON SANDY 

VANDENBROUCKE ARNE 

VOLCKAERT STEVEN 

VOLCKAERT NELE 

VANOVERSCHELDE ANNELIES 

BERTELOOT DIETER 

LEFEVRE WENDY 

MASSCHELEYN LIESBETH 

MASSCHELEYN SIEGLINDE 

MONSVEMMY 

MASSCHELEVN EVELINE 

TOMMELEIN PEGGY 

WINNOCK LORE 

SERUWARD 

SAM PER LINDSA Y 

CAILLIAU ELFIE 

PUNTEN CATEGORIE 

457 BENJAMlN 

371 MINIEM 

322 EENDJE 

320 BENJAMIN 

288 BENJAMIN 

244 KADET 

211 MINIEM 

206 BENJAMIN 

197 BENJAMIN 

196 EENDJE 

171 JUNIOR 

168 EENDJE 

166 BENJAMIN 

161 MINIEM 

155 KADET 

150 JUNIOR 

148 MINIEM 

133 BENJAMIN 

121 BENJAMIN 

115 BENJAMIN 

113 MlNIEM 

101 MINIEM 

97 EENDJE 

80 BENJAMIN 

66 BENJAMIN 

10 BENJAMIN 

Alain GIIYSELBRECHT 
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" ALS JE IETS GRAAG DOET 

MOET JE ER VERDER IN GAAN " 

••• 

Van bij haar geboorte mist ze een onderarm. Dat belette haar nochtans niet 
"gewoon" te zwemmen. Al van op tweejarige leeftijd zette Sabrina Bellavia uit Paal 
baar eerste stappen in het water. Ze ontwikkelde een eigen zwemstijl waarover 
geleerde professoren zich nog steeds de hersens pijnigen : hoe kan "zo iemand" het 
evenwicht in het water behouden? Als zevenjarige startte ze met de zwemcompetitie. 
Nu, op vijftien jaar, heeft ze al een bijzondere carrière achter de rug. 

SPORT EEN HOBBY EN EEN LEVENSWERK. 

Sabrina vertelt 
" Ik train vijf dagen per week gedurende twee uur. Mijn jongere broer gaat altijd mee 

zwemmen. Ja hij is ook een goed "zwemmerke". De trainingen zijn wel zwaar, vooral 
toen ik mij voorbereidde op de wereldkampioenschappen in Malta. Toen trainde ik twee 
uur ·s morgens en twee uur ·s avonds. 
Ik heb ook een hele tijd paard gereden. Op dit moment zijn er wel problemen met mijn 
knieën en ben ik moeten stoppen. Daarbuiten doe ik nog aan powertraining samen met 
mijn vriendin." 

ALS MINDERVALIDE IN DE SPORTWERELD. 

·• Vroeger heb ik moeilijkheden gehad. Bij de schoolslag moest ik met twee handen de
kant aantikken. Dit was onmogelijk voor mij en daarom werd ik voortdurend uitgesloten. 
Mijn moeder heeft toen een proces aangespannen. Als ik nu in het buitenland moet 
zwemmen neem ik een pasje mee waarop staat dat het is toegelaten met één hand aan te 
tikken. Ik vind dat een mindervalide evenzeer aan sport moet kunnen doen."

VEEL GEVRAAGD. 

" De laatste tijd word ik een beetje overal gevraagd. Onlangs ben ik ontvangen bij Koning 
Albert II. Bij dit bezoek heb ik de trofee Victor Boin ontvangen. Dit is de allerhoogste 
onderscheiding voor een andersvalide. Toch vind ik dat ik hem niet echt verdiend heb. 
Een gouden medaille op de paralympics zijn veel belangrijker" zegt Sabrina bescheiden. 
De koning werd aan iedereen voorgesteld en ik heb eventjes met hem gepraat. Op het 
moment dat ik hem een hand gaf moesten we beiden lachen omdat mijn prothese zo zwaar 
was. Toen ik terugkwam van de koning moest ik dadelijk een opname doen voor TV
Limburg. Dat vond ik wel fijn 1

Soms is het wel erg dat ik eens niet naar een fuif kan gaan. Ik heb het immers te druk en 
moet op mijn conditie letten. Toch ga ik alle dagen gewoon naar school. Enkel bij 
kampioenschappen moet ik een speciale regeling treffen met de directie. 
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PROTHESE. 

"Meestal doe ik mijn prothese niet aan. Mijn vrienden in de buurt vinden me trouwens 
mooier zonder. Als ik naar recepties moet gaan draag ik ze wel dan valt het niet zo op dat 
ik andersvalide ben. Het is trouwens niet zo makkelijk om de prothese te dragen. Ik moet 
me tamelijk concentreren want de prothese wordt elektrisch gestuurd met mijn 
vingerspieren. Als ik te gespannen ben, heb ik er minder controle over. " 

BOEIEND LEVEN. 

" Ik reis veel hoewel er niet veel tijd is om iets te gaan bezoeken. In Malta, een heel mooi 
land trouwens, ben ik wel één dag met de boot weggeweest. Binnenkort doe ik ook stages 
in Nederland en misschien in Engeland. 
In september beginnen de wereldkampioenschappen in Frankrijk. Hiervoor moet ik hard 
beginnen trainen. Volgens jaar zijn ook de paralympics in Atlanta. ook daar wil ik weer 
goede resultaten behalen. " 

••• 

ERELIJST SABRINA BELLA VIA. 

1989: Wereldkampioenschappen voor de Jeugd in Miami: twee "ifreren medailles. 

1990: Europese kampioenschappen: twee zilveren medailles e11 twee bronzen.. 

1992: Paralympics: ••ij/de it1 de finale. 

1993 : Winnaar Internationale Swimming Meeting in Sheffield. 

1994 : 23 gouden medailles op Europese evenementen waaronder 5 gouden medailles op 
de wereldkampioenschappen in Malta. 

1995: Trofee Victor Boin. 

1995 : Gouden Laurier, Limburgse sportvrouw van 1994. 

Bron : PLUS KRANT 
CHRISTELIJKE MUTUALITEIT 

LIMBURG 
dd. : april l 995

Fernand DECOCK.
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DE VERSCHILLENDE ZWEMSTIJLEN 

In onze vorige uitgave dd.: 22 mei 1995 hadden wij het over "EEN OFFICIELE 
ZWEMWEDSTRIJD ". In deze uitgave gaan we het hebben over de verschillende 
ZWEMSTIJLEN die in deze officil!le wedstrijden kunnen gezwommen worden. In een 
derde deel. die in de volgende uitgave zal verschijnen, gaan wij het dan hebben over DE 
ZWEMWEDSTRIJD. 

I. VRIJE SLAG

a) In een als "Vrije slag" aangekondigd nummer mag de zwemmer om het
even welke stijl zwemmen. In een wisselslagestafette of bij de persoonlijke
wisselslag moet het vrije slag gedeelte gezwommen worden in om het even
welke stijl behalve de rugslag, schoolslag of vlinderslag.

b) Bij het bel!indigen van elke lengte en bij de aankomst dient een
lichaamsdeel van de zwemmer de muur te raken.
i) Als een zwemmer in een wedstrijd vrije slag de afstand in rugslag

afleh'l, is hij verplicht te starten met een duiksprong.
ii) Men mag de zwemmer niet beoordelen op stijl en keerpunten van de

gezwommen stijl.
iii) Een zwemmer mag in een individueel vrije slag nummer van stijl

veranderen tijdens de wedstrijd. Dit mag evenwel niet tijdens het
vrije slag gedeelte van de individuele wisselslag of
wisselslagestafette.

2. RUGSLAG

a) De zwemmers moeten gereed in het water liggen met het gezicht naar de 
start:zîjde en de beide handen dienen de starthandgrepen vast te grijpen. De 
voeten, tenen inbegrepen, dienen onder water te zijn. Het is verboden in of 
op de overloopgoten te staan of de tenen over de overlooprand te buigen.

b) Bij het startsignaal en na het keren duwt de zwemmer zich af en zwemt op
de rug gedurende de wedstrijd.
i) · Hij dient zich steeds op de rug te bevinden behalve wanneer een 

keerpunt wordt uitgevoerd. 
ii) De normale rugligging in de rugslag laat een rollende beweging toe

tot aan, maar niet inbegrepen, van 90 graden vanaf het horizontale
vlak en dit gedurende elk ogenblik van de wedstrijd. De houding
van het hoofd speelt geen rol.

iii) Onder '"behalve wanneer een keerpunt wordt uitgevoerd" dient
verstaan te worden • elke wijziging van de normale rugligging met
de bedoeling EEN DOORLOPENDE ONAFGEBROKEN DRAAIBEWEGING 

UITTE VOEREN• 
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· iv) Een doorlopende onafgebroken beweging betekent een 
gelijkmatige ononderbroken beweging zonder enige pauze. Nadat de 
bovenste schouder over de vertikale as draait naar de borst toe, mag 
ofwel één volledige trek met één ann on.vel één gelijktijdige 
volledige trek met de beide armen samen gebeuren om de 
keerbeweging aan te vatten. 

v) Eens dat het lichaam de rugligging verlaten heeft mag geen enkele 
beenslag en geen enkele armtrek gebeuren, indien deze beweging 
onafhankelijk sta.at van de keerbeweging.

vi) Eens dat het lichaam de rugligging verlaten heeft betekent : dat tot
op het ogenblik dat het hoofd in het water komt om de 
tuimelbeweging uit te voeren, geen beenslag mag worden
uitgevoerd.

vii) Bij aanvang van de tuimelbeweging zal automatisch één
beenbeweging dienen te gebeuren om deze mogelijk te maken. Deze
ene beweging (van één of twee benen) wordt niet als foutief 
beoordeelt.

viii) in België is het TO!iGHI.ATEN, hij het rugkeerpwu, vluk bij de
muur over 90° te keren =onder de muur te raken met hund, urm.
elleboog of lwojil. op voorwuurde dut tie rugligging terug werd
ingenomen alvorens =id1 met de voeten van de muur uf te duwen.

ix) /11 België is het N!!ff 7'01:'GH.Aîï:'N, hij het rugkeerpunl, vluk bij
de muur over 90° te gaan en met de hand. urm. ellehoop. of lwojil. de 
muur Ie ruke11, terwijl men duidelijk in huikli�inp. /igt.

c) Gedurende de wedstrijd moet een deel van het lichaam het wateroppervlak
doorbreken behalve dat bij het keerpunt de zwemmer volledig mag onder
water zijn en dat na de start en elk keerpunt de zwemmer maximaal 15 
meter onder water mag blijven. Op dat punt moet het hoofd de waterspiegel
doorbroken hebben.

d) Gedurende het keerpunt mogen de schouders over de vertikale as gedraaid
worden naar de borst toe, maar de zwemmer moet teruggekeerd zijn naar de
normale rugligging vooraleer de muur te verlaten.
i) Gedurende het keerpunt dient een deel van het lichaam van de 

zwemmer de muur te raken.

e) Bij de aankomst dient de zwemmer de muur te raken terwijl hij de 
rugligging aanhoudt.

3. SCHOOLSLAG

a) Vanaf het begin van de eerst armbeweging, na de start en na elke keerpunt,
moet het lichaam op de borst liggen beide schouders dienen parallel met het
normale wateroppervlak te blijven.

b) De armbewegingen moeten tegelijkertijd uitgevoerd worden in hetzelfde
horizontale vlak en zonder an.visselende bewegingen.
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c) Weggaande van de borst moeten de handen samen naar voor gebracht
worden gelijk met, onder of boven het wateroppervlak en zij worden terug
naar achter gebracht gelijk met of onder het wateroppervlak.
i) Behalve tijdens de eerste slag na de start en na elke keerpunt mogen

de handen bij het terugkeren niet voorbij de heupen gebracht
worden. De ellebogen moeten blijvend kontakt hebben met het
water met uitzondering van de laatste armslag.

d) De beenbewegingen moeten tegelijkertijd uitgevoerd worden in hetzelfde
horizontale vlak en zonder afwisselende bewegingen.

e) De voeten moeten buitenwaarts gedraaid worden tijdens de stuw (duw) fase
van de beweging. Een schaarbeweging, fladderende beweging of
dolfijnslag is niet toegelaten.

f) Het is toegelaten het wateroppervlak met de voeten te doorbreken, op
voorwaarde dat de beweging niet gevolgd wordt door een neerwaartse
beweging in de vorm van een dolfijnslag.
i) Het is toegelaten het wateroppervlak met de voeten te doorbreken,

op voorwaarde dat de beweging niet gevolgd wordt door een
BEWUST gemaakte neenvaartse beweging in de vorm van een
dolfijnslag. Het opwaarts uitglijden nadien, wordt als normaal
aanzien.

g) Bij ieder keerpunt en bij de aankomst moet het kontakt met de muur met
beide handen gelijktijdig geheuren, hetzij gelijk met, hetzij boven, hetzij
onder het wateroppervlak. De schouders dienen in het horizontale vlak te
blijven tot het aantikken gebeurt. Het hoofd mag ondergedompeld blijven
na de laatste armtrekbeweging voorafgaand aan het aantikken, op
voorwaarde dat het de wateroppervlakte doorbrak tijdens de laatste
volledige of onvolledige schoolslagbeweging voor het aantikken.
i) Schouders in het horizontale vlak dient letterlijk begrepen te worden.

Nooit mogen de twee schouders een verschillende afstand hebben tot
het wateroppervlak, ook niet indien de handen op gelijke hoogte
aantikken, maar zeker niet indien de handen op b'TOte ongelijke
hoogte zijn bij het keren of aantikken.

h) Tijdens elke volledige cyclus van één armslag en één beenbeweging en in
deze volgorde moet een deel van het hoofd boven het wateroppervlak
bovenkomen, met evenwel deze uitzondering dat na de start en na elk
keerpunt, de zwemmer één armtrekbeweging mag maken waarbij de armen
volledig tot aan de benen gebracht worden en dan één beweging tenvijl hij
zich nog volledig onder water bevindt. Het hoofd dient evenwel het
wateroppervlak te doorbreken alvorens de handen terug binnenwaarts
gebracht worden op het ogenblik dat de armen de buitenwaartse beweging
voltooid hebben.
i) De volgorde van de cyclus is éérst een armslag en dan één beenslag.

Het zwemmen met alléén de armen of alléén de benen is niet
toegestaan.
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4. VLINDERSLAG

a) Het lichaam moet steeds op de borstzijde liggen behalve bij het keerpunt.
De beide schouders dienen parallel met het wateroppervlak te blijven vanaf
het begin van de eerste armbeweging na de start en elk keerpunt en dienen
zo te blijven tot het volgende keerpunt of aankomst. Het is op geen enkel
moment toegelaten zich op de rug te draaien.

b) Beide armen moeten samen boven water naar voor gebracht worden en
daarna ter gelijkertijd naar achter.
i) Annen boven water dient letterlijk geïnterpreteerd te worden. Er

mag dus gedurende de ganse wedstrijd, in de voorwaartse beweging,
geen kontakt zijn tussen de bovenarm noch de elleboog en/of de
onderarm en het wateroppervlak.

ii) Bij het naderen van keerpunt- of aankomstmuur, is het de zwemmers
niet toegelaten een begonnen armbeweging niet te voltooien met de
bedoeling via een voorwaartse niet-vlinderslagbeweging met de
armen de muur te raken. (schoolslag).

iii) Het uitdrijven van de armen, na de laatste voltooide armbeweging
om de muur te raken is evenwel toegelaten.

c) Al de bewegingen van de voeten moeten tegelijkertijd uitgevoerd worden;
Gelijktijdige beweging van benen en voeten van hoog naar laag, vertikaal
zijn toegelaten. De benen of voeten dienen niet noodzakelijk op dezelfde
hoo!,'1e gehouden te worden, maar afwisselende bewegingen zijn iet
toegelaten.
i) Gelijktijdige bewegingen van de benen en voeten kunnen zowel van

het schoolslagtype als van het dolfijntype zijn (dolfijn=gelijktijdige
bewegingen van de benen en voeten van hoog naar laag, vertikaal).
De zin "afwisselende bewegingen zijn niet toegelaten·· slaat enkel op
het voorgaande zinsdeel dat stelt dat de dolfijnslag toegelaten is,
waarbij de benen of voeten niet noodzakelijk op dezelfde hoogte
zijn, maar wel gelijktijdig op en neer dienen te gaan, en niet
afwisselend als een crawlslag mag gebeuren.

ii) Het afwisselen van de benen tussen de schoolslagbeweging
(beweging van de voeten gelijktijdig in hetzelfde vlak: horizontaal)
en de hierboven beschreven dolfijnbeweging (beweging van de
benen tegelijkertijd in hetzelfde vlak : vertikaal) is dus wel
toegestaan.

d) Bij ieder keerpunt en bij de aankomst moet het kontakt met de muur met
beide handen gelijktijdig gebeuren hetzij boven of onder het
wateroppervlak.

e) Na de start en na elk keerpunt is het de zwemmer toegelaten één of meer
bewegingen met de voeten en één anntrekbeweging onder water uit te
voeren om terug aan de wateroppervlakte te komen.
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5. WISSELSLAG

a) In de individuele wisselslag zwemt de zwemmer de vier te zwemmen stijlen
in deze volgorde : 

i) Vlinderslag
ii) Rugslag
iii) Schoolslag 

iv) Vrijeslag 

b) In de wisselslag - aflossing zwemmen de zwemmers de vier te zwemmen 
stijlen in deze volgorde

i) Rugslag
ii) Schoolslag
iii) Vlinderslag
iv) Vrijeslag 

c) Elk deel van de wisselslag dient geëindigd te worden in overeenkomst met 
de regels van de betreffende stijl. 

FINA NEWS 8 APRIL 91 
Elke stijl in wisselslag, zowel individueel als in de aflossing, moet beeindigd worden in 
overeenstemming met het einde van de betreffende slag. 
Daarom, in geval van de wissel van rugslag naar schoolslag, moet de zwemmer de muur 
raken terwijl hij nog de rugligging behoudt, alvorens de schouder over de vertikale as 
draait. 

Bron : Handleiding voor tijdopnemer 
aankomstrechter 
keerpuntrechter 

DISTRIKT WEST-VLAANDEREN 

Jan BARTIIOLO'.\IEVS 
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EVEN LACHEN 

't Is nûts _,,.,,, 't Is papa _.dût tltulsumt. 

Oh, wm il: «hl w .,,.trt,o/d om mijn makn op 
mijn sol/û:�bivft• schrijr,n1 

Dt loodgi,ur uKt dal hij morg,nvro,g m,tt,n tomt 
ll'ilj, innm,n un l,roodjt of':,o? 

Ik. ?JJI oJ.,r,I opslag ma.11tn •mg,n, ofr,,I mijn /um:� 
mott#n mk.orttn.. 

ll'aar.� dût :.igtun,r gtblt,,n di, w mooi •iool sp,t/dt? 

Ik btl jt binnl!n un. minuutjt urug, Karin. 
Ik motl tl!rfl Jan zijn tlt/1 klaar maktn. 



1001 METER OOSTKAMP 

Op zondag 07 mei 1995 namen veertien zwemmers van de 
V .z. V deel aan het 13 ° ZWEMFESTIJN van 1001 meter te 

OOSTKAMP. 

* Er waren in totaal 224 deelnemers

* Als ploeg behaalden wij een mooie derde plaats met een totale tijd van

03:28:32

* Annelies V ANOVERSCHELDE behaalde in haar categorie

KADETTEN MEISJES de beste tijd met 15'50". PROFICIAT!!!!!!

* De behaalde plaatsen in de totaalstand vinden jullie hieronder in de

tabel:

NAAM Voornaam Geboone Jaar Tijden 95 Plaats Categorie 

BERTELOOT Dieter 9/02177 14.12 13 Pupil 

GHYSELBRECHT Michael 2/1 l/81 1447 17 Miniem 

VAN HOVE Peter 15.18 21 Senior 

VANOVERSCHELDE Annelies 11/03/80 15.50 25 Kadet 

VANDENRBOUCKE Tom 23/06/80 16.27 31 Kadet 

BARTHOLOMEUS Pieter 5/12/84 16.46 32 Benjamin 

VAN HOVE Lien 28/04/83 16.56 34 Benjamin 

DESCHRYVER Sabine 20:06/64 17.42 4-1 Senior 

VANDENRBOUCKE Els 27104/84 1748 46 Benjamin 

VOLCKAERT Nele 25i05/8 I 18.08 56 Miniem 

PINSON Sandv 10/10178 18.39 64 Pupil 

LEFEVRE Wendv 29:06182 19.0-1 70 Miniem 

OOLFEN Jeroen 20/09186 20.56 102 Eendîe 

WINNOCK Sara 17,06/85 23.42 149 Eendje 
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a u·I oh and e 1 1gnace 
verdeler 

___ SANGYONG __ _ 

cleenewerck - willekens 
aankoop - verkoop van occasie en nieuwe wagens 

met waarborg 

garage: 
pannestraat 172 - 8630 veurne 
tel. 058/31 63 93 - 075/26 02 95 

privé (na 19 u): lejeunelaan 24 - 8670 koksijde • tel. 058/52 39 07. 
KB 474-5204801-12 
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