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--a. WOORDJE VAN DE VOORZII IER. 

Beste Sportvrienden 

In mijn eers e voor c'"c zo_ • c nog eens longs deze 
weg, Jean-Pierre willen beoan en o .. ce .e e .oo'" .oo'"c~es c e,.., 
heeft geplaatst de laa s e jaren 

Dat zwemmen een gezonde spor 1s hoef• a n e• eer •e 
worden bewezen. Tijdens de vakant ie waren er tal van compe i ie
zwemmers, trouw iedere ochtend en avond, aan het trainen onder 
het nauwlettende oog van verschillende trainers. Die horde zelf
discipline heeft resultaten opgeleverd, zowel op de Belgische 
Jeugdkampioenschappen in Mol als op het Belgisch Kampioenschap 
te Charleroi. 

Intussen staan we weer voor een nieuw zwemjaar, nieuwe 
gezichten, misschien wel nieuwe trainers, maar vooral nieuwe moed 
om op dezelfde manier verder te goon. Dit is echter onmogelijk 
zonder een enthousiast team van trainers, zwemmers, bestuursle
den en andere mensen die belangeloos klaarstaan om alles vlotjes 
te laten verlopen voor onze jongeren. 

Hopend op een goed verloop en een sportief jaar 2001 -
2002, 

Sabine 
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DAGBOEK CHARLEROI 2001 

Op woensdag 1 augustus vertrokken we rond 14.30u naar de Belgische 
kampioenschappen te Charleroi. Na ongeveer twee uur rijden zagen we 
het zwembad naast ons opduiken. Eerst gingen we een kijkje nemen in 
het zwembad waarna we ons gingen installeren in onze kamers 
(hetzelfde complex van vorig jaar maar nu wel met gordijntjes aan de 
ramen). Rond 18.00 uur aten we onze picknick op om daarna nog een 
kleine boswandeling te maken en daarna rustig in ons "nestje" te 
kruipen om de volgende dag fit te zijn. 

Donderdag 2 augustus 2001 
Om 6.45u lopen de wekkers af. De eerste dag van de 
Kampioenschappen is aangebroken. Na een stevig ontbijt reden we 
naar het zwembad waar we eerst inzwommen. De eerste Veurnse 
zwemster van de dag was Heidi. Zij moest 50 m schoolslag zwemmen 
en deed dit in een tijd van O' 39"60. Daarna was het de beurt aan 
Klaas die aantrad voor de 100 m schoolslag. Tijd: 1' 13"6 7. Dan was het 
de beurt aan Pieter die in zijn "haaienpak" klaarstond voor de 50 m 

rugslag. Hij behaalde een plaats in de halve finale in een tijd van 
O' 30"07. Een beetje teleurgesteld maar wel vol goede hoop voor de 
halve finale van 's middags. We werden alien aangemoedigd door onze 
trouwste supporters nl. Martine en Jan. We keken nog even naar de 
resterende wedstrijden en daarna gingen we eten in een zaaltje 
vlakbij het zwembad. Ons menu bestond tel kens uit een voorgerecht, 
een hoofdgerecht en een dessert. 's Middags gingen we even terug 
naar onze kamers om even uit te rusten. Dit duurde niet long want om 
14.30u waren we alweer terug in het zwembad om te kijken naar de 
halve finale van onze "sharkman" Pieter. Tijdens die halve finale 
verbeterde hij zijn tijd van 's morgens met maar lief st een halve 
seconde (0'29"58) waardoor hij 3 plaatsen steeg in de 
eindrangschikking. Na de halve finale van Pieter vervoegden Marc, 
Jeroen en Lore ons gezelschap. Na de halve finales en de finales die 's 
middags gezwommen werden keerden we terug naar onze kamers om 
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een uurtje later te gaan barbecuen. Tijdens de bc ... ::.e.:_e :x::-stte er 
een gigantisch onweer los. Na het avondeten praa er: e '"og wot na 
over de voorbije dog en daarna kropen we in ons veel t e or e bed. 
Vriidaq 3 auqustus 2001 
6.45u: de wekker goat af en we zijn klaar voor de 2de dog van de 
Kampioenschappen. Na het inzwemmen kwamen Alain, Claire en Stijn 
ons gezelschap houden. Eerst e zwemmer van de dog was Klaas. Hij 
moest in de eerst e r eeks an de dog zwemmen en zwom een t ijd van 
0' 27"07 voor de 50 m vr, e s cg. ::n dezelfde wedstrijd mo est ook 
Pieter zwemmen en deeo c • eer - _ c ,C!' 26 38. ccrna as he 
de beurt aan Heidi om hoar 2ce ecSi ... _c ,r ... ::e ,::-: :en :: .. :::::er 

te zwemmen en dit was oe 2 
tijd van 3 '05"46 . Even la er oes·er - e.--ce..- er:: e·e.- -e- ::- -
induiken voor de 200 m r gs lag. z, oecen c • ., ee..- - _:: , - ... 
respectievelijk 2' 25"80 en 2 18 89. s na 1ooags C'"" e.n e ccr. 
terug om naar de fina les te kij ken en no een lekker avondmaal 

kropen we terug in ons bed. 
Zaterdaq 4 auqustus 2001 
6.45u: Alweer een nieuwe dog. Vandaag stoat er 50 m schoolslag op 
het programme voor Klaas (O' 33"18). Meteen een tijdsverbetering 
van een halve seconde t.o.v. vorig jaar. Voor Jeroen en Pieter was 
het tijd voor de 100m rugslag. Meteen ook de laatste individuele 
wedstrijd voor deze kampioenschappen, dachten we. Jeroen zwom 
1'07"97 en Pieter 1'03"89 waarmee hij meteen ook een 2de halve 
finale behaalde waardoor Marc, Claire en Stijn wel verplicht waren 
om nog te blijven. Na Pieter was het Heidi 's beurt om hoar 100 m 
schools lag te zwemmen. Tijd: 1' 26"09. Voor de middag kwam Pieter dan 
nog eens in actie voor de I 00 m vrije slag die hij afmaalde in een tijd van 

00:57:04. Over de middag kwam ook Nick na een lange treinreis ons 
gezelschap vervoegen om de zondag de aflossingsploeg te 
vervolledigen. Na een dutje gingen we in de namiddag terug naar het 
zwembad om Pieter zijn halve finale te bekijken. Alweer een 
tijdsverbetering met de ochtendtijd (1'03"59). 's Avonds zijn we 
naar Charleroi-centrum geweest waar we een heuse kermis 
ontdekten. Na even rondgekeken te hebben naar een plaats om te 
eten hebben we don besloten toch maar naar de pizzahut te gaan om 

onze buikjes te vullen. 
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Zondaq 5 auqustus 2001 
6.30u. Een kwartier vroeger opstaan om onze valiezen te pakken want 
de laatste dag is aangebroken. Een laatste stevig ontbijt en daarna 

naar het zwembad. Eerst was Heidi aan de beurt voor de 50 m vrije 
slag die ze aflegde in O' 30"82. Als laatste moesten de Heren de 4 X 
100m wisselslag aflossing zwemmen. Het grootste doel die wij dan 
hadden was de aflossingsploeg van dichte concurrent Oostende te 
kloppen. De ploeg van Veurne legde deze afstand af in een tijd van 
4'27"56. Maar liefst 6 seconden voor op de ploeg uit Oostende dus 
onze opdracht was geslaagd en al bij al behaalden we nog een redelijke 
tijd. Na het middagmaal vertrokken Pieter en Klaas met Jan en 
Martine naar huis en J eroen, Nick, Heidi en Lore reisden naar huis 
met Alain. 
Tot slot zouden wij Marc en Sabine willen bedanken voor de tijd die 
zij hebben vrijgemaakt om ons 's morgens om 7 uur training te komen 
geven en ook Jan, Martine, Alain, Claire en Marc die zorgden voor ons 

vervoer. 

De deelnemers van de Belgische Kampioenschappen. 

Jaargang 28 
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Jaargang 28 

Restaurant 't Schiptje 
Specialiteiten: 

Duivejong, Struisvogelfilet & Paling 

Gesoten op dinsdag en maandagavond 

Juli en augustus enkel op dinsdag 
Uitbaters: 

Linda Dewitte - Wilfried Vanhoucke 
Linda aan het fornuis 

Veurnekeiweg 5 - 8670 WULPEN 
Tel 058/31. 43. 95 
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LIEN, HET GA JE GOEDI 

Beste Marc, trainers en bestuursleden van de Veurnse zwemclub, 

Zoals u reeds zult vernomen hebben stopt Lien met 
competitiezwemmen. Er is een tijd van komen en van goon, al volt 
dot laatste hoar nog een beetje moeilijk. Lien heeft hoar beslissing 
genomen omdat ze naar volgend jaar toe, wanneer ze waarschijnlijk 
verder goat studeren, toch die stop zou zetten. 

Wij willen don ook via u, Marc, iedereen van de zwemclub, 
hartelijk danken voor de vele jaren van begeleiding , vriendschap, 
inzet en het delen in het enthousiasme voor het zwemmen . 

We zouden iedereen graag bij naam noemen zoals iedereen 
verdient, moor zijn bang om iemand te vergeten en dot zou spijtig 
zijn. 

In al de jaren van de zwemclub heeft ze ook een hechte 
vriendschap opgebouwd met de andere zwemmers van hoar leeftijd, 
want ze is in een toffe groep terechtgekomen. 

Hartelijke dank voor het bezorgen van een fijne hobby aan onze 
dochter. 

Met de allerbeste groeten , 

Peter, Fabienne en Lien Van Hove 
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WATERPOLO VEURNE KWAM, ZAG 
EN OVERWON. 

Verslag van het waterpolotornooi (volksturnier) in Aegiri Zwitserland 
21 en 22 juli 2001. 

Na een rit van ongeveer 850 Km en een bezoek aan Li.izern, bereikten 
we de Neuschellstrasse 11 in Aegiri . 
Na kennismaking met de familie Fluckinger-Delva, werd de 
locomotief-barbecue onder stoom gezet en het meegebrac ·e 
interbrewbier in de koelkast gestopt. 

Auto per auto kwamen de waterpolovr ienden aan. Vrij vi g erden de 
tenten opgesteld en de luchtmatrassen opgepompt en opn ieuw 
ontlucht. 
Daarna genoten we van een heerlijke barbecue overgoten met bier en 
wijn. Na het degusteren van enkele genipi's, vertrokken we in prima 
stemming naar de feesttenten bij het meer. Het feest was reeds 
volop bezig en we maakten onmiddellijk kennis met onze 
tegenstrevers. 
Op de tonen van de muzikant "Hansruedi" werd er lustig gedanst, niet 
alleen op de dansvloer maar ook op de tafels. 

Enkele meters "eichoff bier" later kwamen de laatste deelnemers uit 
Veurne aan. 
Toen de plaatselijke muzikant er de brui aan gaf, nam onze 
Voorzitter over met het liedje: "Er was eens een 
muzikant uit Zwitserland en die kon niet spelen ... ", 
zo zongen we uit voile borst over bijna alle 
instrumenten van een harmonie. 
Met de tactiek van de wedstrijden die we enkele 
uren later zouden spelen in ons beneveld 
achterhoofd zochten we onze slaapstee op. 
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De volgende ochtend om negen uur zat iedereen met een uitstekend 
humeur onder een stralende zon aan de uitgebreide ontbijttafel. 

De twee ploegen van de Veurnse Zwemvereniging die het moesten 
opnemen tegen de vier en twintig ingeschreven waterpoloploegen 
waren: 

Het Artois team Het Ste I la team 

Hugo Delva Marc Seru 

Kris Cailliau Dieter Berteloot 

Wim Verstraete Brecht Berteloot 

Thierry Brackman Bram Delva 

Marc Vanhoucke Tom Seru 

Jan Deramoudt Sandy Pinson 

Hans Fluckinger John Vanhoucke 

Alex Vandenbossche Ward Seru 

Noel Descheemaecker Frederik Vandendriessche 

De eerste match werd gewonnen door het Artois team met 8 - 1 
tegen de Swimballer. 
Spijtig genoeg moest het Stella-team hoar eerste wedstrijd spelen 
tegen het sterke Tri-team, ze verloren deze wedstrijd met 1-2. 
De overige uitslagen van de eerste dag waren: 

Artois team Moschtlibloser 5-0 

Stella team Gugemusig Gugus zug 4-1 

Artois team D' Alkoholtiifel 6-3 

Stella team Mini-sub Aesch 5-1 
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Na de laatste match begaven we ons naar hoger e r eg1onen none 
naar de 'Gri.immelhutte' waar we een prachtig uitzicht hadoen op ner 
Aegirimeer en de besneeuwde bergtoppen. De koteletten waren 
verrukkelijk en enkele gri.immelkaffee's verder daalden we longs de 
Viking af naar het Aegirimeer waar we verbroederden met de 
andere waterpoloteams. 

De dog van de waarheid was aangebroken. Onder een stralende zon 
vertrokken we naar het meer met de Artoisploeg als reekshoofd en 
de Stella ploeg als tweede in hoar reeks. 
Het Stella team verloor de eerste wedstrijd tegen Vindonissa met 
4-3 en was spijtig 
genoeg uitgeschakeld. 
De Artois ploeg won 
de achtste finale met 
8-2 tegen het Crazy 
water crew. 
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Tijdens de middagpauze speelden de Stella's een vriendschappelijke 
wedstrijd tegen de oud-spelers van Aegiri, deze partij verloren ze 
met 4-6. 

De Artois ploeg won achtereenvolgens de kwartfinale met 3-2 tegen 
het Vindonissa team en de halve finale met 1-2 tegen EHC 
Affoltern - Hedingen. 

Eindelijk was het zover .... We moesten de finale spelen tegen het 
Tri-Team de houder van de wisselbeker. 
Na een bikkelharde wedstrijd was het na de reglementaire speeltijd 
3-3, volgens de spelregels moest verder gespeeld worden tot iemand 
het "golden goal" scoorde. Het was uiteindelijke Thierry die de bal in 
de nett en kei Ide. 

Na de overhandiging van de wisselbeker en veel 
sympathiebetuigingen van onze tegenstrevers, nam Voorzitter Hugo 
het woord en in het perfect Duits prees hij de inrichters voor de 
puike organisatie en de tegenstrevers voor hun sportieve en 
vriendelijke ingesteldheid, tevens beloofde hij volgend jaar terug te 
keren om de wisselbeker te verdedigen. 

Marc Vanhoucke 
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SEIZOEN 2001 - 2002 

Dinsdag 4 september starten de trainingen 

WIJZIGING ORGANISATIE 
Door het te groot aantal leden en het beperkt aant al trainingsuren 
zijn we niet meer in stoat om op een behoorlijke manier les t e 
geven. Doordat de openingsuren van het Stedelij k Zwembad 
gewijzigd zijn vanaf 1 juli 2001, hebben we in de 
bestuursvergadering van 7 j un i 2001 bes list om de groepsverdeling 
en uurregeling els volgt can te passen. 

Groepsverdeling 

Beginnelingen A en B 
Dit zijn de nieuw ingeschreven zwemmers en de zwemmers die nog 
niet over een voldoende techniek en condit ie besch ikken om over te 
gaan near een andere groep. Die zwemmers trainen eenmaal per 
week 45 minuten 

Recreatiezwemmers A en B 
Dit zijn de zwemmers die technisch reeds goed zwemmen maar can 
geen competities wensen dee! te nemen. Het kunnen ook zwemmers 
zijn die conditioneel niet in stoat zijn om competitie te zwemmen of 
onvoldoende tijd kunnen vrij maken om te trainen. Die zwemmers 
trainen eenmaal per week 45 minuten 

Kandidaat competitiezwemmers 
Dit zijn zwemmers die in stoat zijn of wensen competitie te 
zwemmen maar nog technisch en conditioneel moeten verbeteren. 
Die zwemmers trainen tweemaal in de week 45 minuten. 

Competitiezwemmers 
Dit zijn zwemmers die beschikken over een competitievergunning 
die minstens tweemaal in de week trainen en deelnemen can 
ochtendtrainingen in de schoolvakanties, stages en wedstrijden. 
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Degenen die geen tweemaal per week trainen en niet deelnemen aan 
de ochtendtrainingen tijdens de schoolvakanties worden geschrapt 
als competitiezwemmer en worden terug kandidaat 
competitiezwemmer of recreatiezwemmer. 

Waterpolospelers 
Zijn minimum 16 jaar. 
Uurregeling 

Beginnelingen A 

Beginnelingen B 

Recreatiezwemmers A 

Recreatiezwemmers B 

Kandidaat Competitiezwemmers A 

Kandidaat Competitiezwemmers B 

Competitiezwemmers 

Waterpolospelers 

Dinsdag van 18:45 tot 19:30 

Donderdag van 18:45 tot 19:30 

Dinsdag van 19:30 tot 20:15 

Donderdag van 19:30 tot 20:15 

Dins- en donderdag 18:45 tot 19:30 

Dins- en donderdag 19:30 tot 20:15 

Dins- en donderdag 18:45 tot 20:15 

Donderdag van 20:30 tot 21:30 

"l.\)\)I 't KIPELJt,
\\, ....... ~ ~ q~ 

Doormiclcle/ van een 
aanwezigheicls/ijst, die ieclere 
training nauwkeurig ingevulcl worclt, 
kunnen de ouclers nazien of hun 
zoon of clochter al clan niet 
aanwezig was op de training. 

Marc Vanhoucke 
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_._ __ r_N_s_cH_R_I_J_v_rN_G_E_N_20_0_1_-_20_0_2_ 

De zwemmers die lid waren in het seizoen 2000-2001 schrijven in op 

dinsdag 4 september en donderdag 6 september. 

DE NIEUWE LEDEN WORDEN INGESCHREVEN OP DINSDAG 
11 EN DONDERDAG 13 SEPTEMBER.VANAF 18 .15 UUR IN 

HET STEDELIJK ZWEMBAD. 

Men kan lid worden vanaf het eerste studiejaar. Een nieuw lid moet 
een lengte (25m) kunnen zwemmen 

• Tot en met 13 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. 

• Jan Bartholomeus zal aanwezig zijn om de lidgelden te innen. 

• Het lidgeld bedraagt 2.500 bef 
• De waterpolospelers betalen 1000 bef 

Beginnelingen, gevorderden en competitiezwemmers betalen GEEN 
inkomgeld. 

Waterpolospelers(-sters) betalen inkomgeld: 

MET EEN A BONNEMENT. 

INDIEN EIND SEPTEMBER HET UDGELD NIET 
BET AALD IS WORDT DE BETROKKENE NIET MEER ALS 
UD BESCHOUWD VAN DE VEURNSE ZWEMVERENIGING 
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ENKELE WENKEN VOOR DE LEDEN 

• Waardevolle voorwerpen zoals uurwerken, kettingen, ringen, 
geld, enz.laten we thuis. Indien een waardevol voorwerp verloren 
of gestolen wordt zal het slachtoffer geen gehoor vinden bij het 
bestuur van de VZV, het zwembad kan niet afgesloten worden, 
daarom laten we alle voorwerpen die we niet nodig hebben thuis. 

• Degenen die rechtstreeks van school komen of van een 
naschoolse activiteit verwittigen een trainer (-ster) of 
bestuurslid van de VZV. Die zwemmers kunnen dan hun 
waardevolle voorwerpen en boekentas meebrengen naar de 
zwemhal. 

• Tijdig aanwezig zijn op de trainingen ook niet te vroeg 
• In de kleedkabines hebben we respect voor andermans kledij, we 

verstoppen de kledij niet. Indien er niet het nodige respect is 
voor kledij of materieel van anderen, zal tegen de dader(s) zeer 
streng worden opgetreden. 

• Namen mededelen aan de verantwoordelijke. 
• Snoep en kauwgom zijn verboden in het zwembad 
• Zorg dat de zwemkledij in orde is, koord in de zwembroek voor 

de jongens, geen bikini's of loshangende bermuda's. Indien je een 
zwembri l draagt moet die goed aangepast zijn. Zwemmuts is 
verplicht. 

• Indien je zwemvl iezen hebt, breng ze mee. 
• Vermeldt je naam op je materieel en de kledij van de club. 
• 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 betreden de zwemhal longs de douche op het teken van de 
trainer(-ster), niet vroeger. Voor de trainingen wachten we in 
de vestiaire, NERGENS ANDERS. 

• Het is. verboden door het redderslokaal het zwembad te 
betreden 
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• Tijdens de trainingen en opwarmingsoefeningen maken we het de 
trainers(-sters) aangenaam: wees beleefd, let op, niet spelen, 
uitvoeren wot gevraagd wordt. 

• Wees voornaam tegenover de andere zwemmers(-sters) 
• Wanneer je de groep verlaat steeds de trainer(-ster) 

verwittigen 
• Na de training, helpen het materieel opbergen, een stortbad 

nemen en zich zo snel mogelijk aankleden. 
• In de kleedkamers lopen we niet rand, roepen en tieren we niet. 
• Na de training near huis longs de kortste weg. 

Marc Vanhoucke 

I Cafet no 

1'-'-.iuuh1111 ·,m~ 'I:!' ·~ur it>'t "'"""' 
[In :1e1d1m,1 d~n ·,mi 1;.1 Jtur 1::4 -· 
z:,_Jili · tltiiil.al\1m 
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EINDST AND WISSELBEKER 
SEIZOEN 2000 - 2001 

NAAM VOORNAAM PUNTEN CATEGORIE 
BARTHOLOMEUS PIETER 564 JUNIOR 
DOLFEN JEROEN 438 KADET 
DOLFEN STIJN 406 MINIEM 
VANACKER BART 397 MINIEM 
VANACKER HEIDI 373 JUNIOR 
SAMPERS LORE 368 BENJAMIN 
MAHIEU KARL 357 BENJAMIN 
BEERENS MATTHIAS 328 BENJAMIN 
MAHIEU NICK 306 KADET 
VANNEUVILLE KLAAS 293 JUNIOR 
GHYSELBRECHT MICHAEL 274 SENIOR 
VERSTRAETE THOMAS 262 MINIEM 
VERWEIRDER LORE 234 JUNIOR 
CLARE BOUT TIJS 230 EENDJE 
ALDERWEIRELD T TIM 230 BENJAMIN 
DEMERRE JULIE 206 MINIEM 
VANDENBROUCKE ELS 166 JUNIOR 
BOUDEN GWENNY 164 MINIEM 
DEPREZ MARJOLIJN 162 BENJAMIN 
VANACKER JEROEN 140 KADET 
PITIELJON JULIE 132 BENJAMIN 
VAN HOVE LIEN 111 JUNIOR 
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WISSELBEKER DER VERGUNNING
HOUDERS 

REGLEMENT 

1. Voor de "wisselbeker" wordt gezwommen door de 

competitievergunninghouders, metals doelstelling de 
wedstrijdresultaten te verbeteren. 

2. Enkel de competitie vergunninghouders mogen deelnemen aan de 
"wisselbeker. 

3. De winnaar van de wisselbeker is de zwemmer die het hoogst 
aantal punten verzamelt 

6 punten voor het zwemmen van een A-tijd 
6 punten voor verbetering persoonlijk record 
3 punten voor verbetering clubrecord, indien er geen 

clubrecord bestaat wordt de eerste maal 
geen punten toegekend 

2 punten aanwezigheid op dinsdag-, donderdag-, en 
zaterdagtrainingen 

In de maanden juli en augustus worden geen punten toegekend. 

4. De periode voor het toekennen van punten loopt van begin 
september tot eind juni. 

5. De wisselbeker blijft een jaar in het bezit van de laureaat en 
wordt uitgereikt op het eindejaarsfeest van de club 

6. De laureaat die de wisselbeker drie jaar no elkaar wint mag de 

trof ee behouden. 
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7. De naam van de winnaar en het jaartal worden gegraveerd in een 

koperen plaatje en wordt aan de wisselbeker bevestigd. 

8. Tussenstanden worden uitgehangen in het zwembad en 

gepubliceerd in het clubblad. 

Het Bestuur VZV Alain Ghyselbrecht 

Verantwoordelijke competitie 

rnii7 Schilder- en 
\1 l!/ Decoratiebedrijf 

~. BLONDEEL 
Ondernemingenstraat 12 

lllaall industriezone 1 - 8630 Veurne 
Ii r~il iI•ll Tel. (058)31.20.06-Fax (058)31.58.86 

Winkel: geof)6nd di-vr: 10u.f2u en t4u-18u 
Zaterdagvoormlddag: 9u - 12u 
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-"II AMELOOT EN SPEEDO SPONSORS 

St-Idesbaldusstraat 49 
8630 Veurne 

Tel: 058/31.49.59 
Fax: 058/31.66.66 

SPEEDO SPEEDO SPEEDO 

~ ~ ~ 
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--a.OM TER RUILEN OF TE KOOP I 

FoR 
SALE 

Met deze rubriek willen wij jullie in de gelegen
heid stellen om oudere spulletjes te ruilen of om 
vb zwemvliezen die voor jou te klein geworden 
zijn te koop aan te bieden. Ook als je tijdens 
een training al eens iets hebt laten liggen kun je 
terecht bij deze rubriek. Alie suggesties zijn 
daarom welkom. 

Geef daarom, aan een van de trainers of aan iemand van het 
bestuur, een briefje af met je naam, hetgeen je wenst te laten 
verschijnen en zo nodig de prijs. Wees zo duidelijk mogelijk. 

INAAM AANBOD PRIJS TELEFOON 

Sampers Lore Zwemvliezen 34/35 200,- Bef 058/299145 
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--a.-, ____ H_E_T_B_E_S_T-UU_R ____ _ 

VOORZITTER, 
TRAINSTER 

ONDER
VOORZITTER 

SECRET ARIS, 
TRAINER 

SCHATBE
WAARDER, 

TECHNISCH 

SECRET ARIS, 

BESTUURSLID 

TRAINER 

BESTUURSLID 

BESTUURSLID 

BESTUURSLID 

BESTUURSLID 

BESTUURSLID 

TRAINSTER 

TRAINER 

Jaargang 28 

Sabine Deschryver 
Oude Duinkerkestraat 1 
8630 Veurne 

Jeon-Pierre Gacoms 
Lijsterweg 26 

Marc Vanhoucke 
Noordstraat 121 
8630 Veurne 

J anBartholomeus 
Rozendalstraat 76a 

Alain Ghyselbrecht 
Wandelhofstraat 12 

Thierry Brackman 

Burgweg 30 

Wilfried Top 

Irene Cerdobbel 

Alain Dolfen 

Jose Vanneuville 
Noordstraat 137 8630 Veurne 

Tom Vandenbroucke 

Erica Schenkels 
P. Heindryxstraat 2 8630 Veurne 

Kris Cailliau 

'f!r (058)31 38 53 
t (0495)22 85 29 
,;,J (058)31 55 72 

~ (058)31 46 93 

t (0498)42 32 54 

~ (058)31 26 57 
t (0495)2118 57 
,;;. (058) 23 52 76 

~ (058)31 27 90 

t (0486 )87 55 03 

~ (058)51 62 81 

t (0475)42 83 97 

'f!5 (058) 31 33 23 

t (0496 )73 06 98 

'f!5 (058)3118 87 

~ (058)31 28 27 

~ (058)29 99 41 

~ (058)3119 67 

'f!5 (058)31 25 15 

~ (058)31 43 01 

~ volckaert.marc@vt4.net 

~ (058)31 41 69 
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ONZE WEBSITE 

-. ,;~ .r.og vlug wat informatie betreffende onze website: 
http://www. dream water. com/vzv / 

ENKELE ST A TIS TIEKEN: 
Aantal bezoekers tot 09/08/2001 (sedert 18 december 1999): 1035 

2. Geografische spreiding: 
=> Belgie: 91 % 
=> vs. 5% 
=> Overige: 4 % 

3. Per provincie: 
=> Brabant: 20% 
=> Antwerpen: 15% 
=> Henegouwen: 5% 
=> Overige: 60% 

4. Per provider: 
=> Planet Internet: 36 % 
=> Skynet: 18% 
=> Telenet operaties: 18% 
=> Uunet: 14% 
=> Easy Everything: 5% 
=> IBM: 5% 
=> Overige 5% 

5. Top 25 Belgische steden: 
=> Brussel : 20% 
=> Mechelen: 15% 
=> La Louviere: 5% 
=> Overige: 60% 

Wie suggesties heeft m.b.t. de website, elke inbreng is welkom. Neem 
gerust contact met Jan Bartholomeus (058/31.27.90 - 0486/87.55.03) 
of stuur een E-mail naar: 

pieter. bartholomeus@pi.be. 
Jan Bartholomeus 
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RESULTATEN BK CHARLEROI 
02, 03, 04 en 05 au ustus 2001 

Noam Wedstrijd Resultaat Plaats 

Klaas 50m schoolslag 00:33:18 19°/33 
Vanneuvi I le 100m schoolslag 01:13:67 21° /42 

50 vrije slag 00:27:07 57°/83 

50m rugslag 00:29:58 14°/40 
Pieter 100m rugslag 01:03:59 12° /48 

Bartholomeus 200m rugslag 02:18:89 12° /48 
50m vrije slag 00:26:38 29°/83 

Jeroen 100m rugslag 01:07:97 33°/48 
Dolfen 200m rugslag 02:25:80 21°/48 

Heidi 50m schoolslag 00:39:60 36°/42 
Vanacker 100m schoolslag 01:26:09 32° /41 

200m schoolslag 03:05:46 26° /26 
50m vrije slag 00:30:82 53°/58 

AFLOSSINGSPLOEG 4 X 100M WISSELSLAG 

04:27:56 13°/16 

100m rugslag 100m 100m vliderslag 100m vrije slag 

01:03:40 01:17:74 01:08:94 00:57:48 

Pieter Nick Jeroen Klaas 
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..._ UITSLAGEN IN WEDSTRIJDEN I 
le DAG PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN 
KORTRIJK21JANUARI 
3e ploots 

Heidi Vanacker 100m wisselslog junioren 

Pieter Bartholomeus 100m wisselslog junioren 

Heidi Vanacker 400m vrije slog junioren 

1:14.62 

1:05.90 

5:06.81 

le DAG PROVINCIAAL WEST-VLAAMS INTERCLUBTORNOOI 
VEURNE 28-1 

le ploots 

Heidi Vanacker 100m vrije slog junioren 1:05.91 

Nick Mohieu 50m schoolslog codetten 0:34.45 

Heidi Vanacker 200m rugslog junioren 2:44.83 

Jeroen Dolfen 100m rugslog codetten 1:05.46 

Pieter Bartholomeus 100m rugslog junioren 1:03.24 

2e Ploots 

Lien Von Hove 100m vrije slog junioren 1:07.52 

Jeroen Dolfen 50m vlinderslog codetten 0:30.29 

Michael Ghyselbrecht 50m schoolslog heren 0:34.93 

Lien Von Hove 200m rugslog junioren 2:45.34 

Stijn Dolfen 100m rugslog miniemen 1:17.00 

Michael Ghyselbrecht 100m rugslog heren 1: 12.18 
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3e Plaats 

Lore Verweirder 100m vrije slag junioren 1:08.57 

Stijn Dolfen 50m vlinderslag miniemen 0:34.57 

Pieter Bartholomeus 50m schoolslag junioren 0:34.47 

Lore Verweirder 200m rugslag junioren 2:48.24 

2e DAG PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN KORTRIJK 4 
FEBRUARI 
le Plaats 

Jeroen Dolfen 100m rugslag cadetten 1:05.16 

Heidi Vanacker 4x100m vrije slag 4:06.13 
Lien Van Hove gemengd 
Klaas Vanneuville 

2e Plaats 

Nick Mahieu 200m schoolslag cadetten 2:44.60 

Heidi Vanacker 100m schoolslag junioren 1:22.60 

Pieter Bartholomeus 100m rugslag junioren 1:02.42 

3e Plaats 

Pieter Bartholomeus 200m schoolslag junioren 2:42.74 

Michael Ghyselbrecht 200m wisselslag heren 2:36.72 

Lien Van Hove 200m rugslag junioren 2:43.87 
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3e DAG PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN KORTRIJK 11 
FEBRUARI 
le Pleats 

Heidi Vanacker 200 m schoolslag junoren 2:56.52 

Karl Mahieu 100 m schoolslag benjamins 1:33.82 

Nick Mahieu 100m schoolslag cadetten 1:14.74 

Pieter Bartholomeus 200m rugslag junioren 2:14.63 

2e Pleats 

Heidi Vanacker 200 m wisselslag junioren 2:41.19 

Jeroen Dolfen 200m rugslag cadetten 2:20.53 

Jeroen Dolfen 100m vlinderslag cadetten 1:07.46 

Lore Verweirder 100m vrije slag cadetten 1:08.21 

Pieter Bartholomeus, 4x100m wisselslag 4:40.49 
Klaas Vanneuville, 
Lore Verweirder, 

3e Pleats 

Pieter Bartholomeus 200m vrije slag junioren 2:03.14 

Klaas Vanneuvi lie 100m schoolslag junioren 1:14.04 

Michael Ghyselbrecht 100m schoolslag heren 1:15.60 

Lore Verweirder 100m rugslag junioren 1:17.36 

!{jjj3., 
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;=_..,: scHE WINTERKAMPIOENSCHAPPEN 16-17-18 FEBRUARI 
CHARLEROI 

Pieter 100m rugslag junioren 1:04.13 (12e Plaats op 77) 
Bartholomeus 

200m rugslag junioren 2:19.22 (lOe plaats op 60) 

Jeroen 100m rugslag cadetten 1:06.70 (26e plaats op 77) 
Dolfen 

200m rugslag 2:25.72 ( 22e plaats op 60) 

Nick 100m schoolslag 1:17.66 (39e plaats op 63) 

VLAAMSE ZWEMKAMPIOENSCHAPPEN 24 en 25 FEBRUARI 
OOSTENDE 

Pieter 100m rugslag junioren 1:04.60 (6e / 20) 

Bartholomeus (3e bij de junioren) 

100m vrije slag junioren 0:59.28 (45e /66) 
21e bij de junioren 

200m rugslag junioren 2:21.19 (9e /21) 

Klaas 100 m vrije slag junioren 0:58.96 (40e /66) 
18e plaats bij de junioren 

Vanneuville 200 m vrije slag junioren 2:11.35 (26e /29) 

Michael 100 m schoolslag heren 1:17.87 (22e /25) 

Heidi 100 m vrije slag junioren 1:06.60 (60e / 74) 
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t.e DAG PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN BRUGGE 11 MAART 
le plaats 

Pieter Bartholomeus 50m vrije slag junioren 0:25.76 

2e Plaats 

Nick Mahieu 50m schoolslag cadetten 0:34.83 

Michael Ghyselbrecht 50m schoolslag heren 0:36.07 

Pieter Bartholomeus 50m schoolslag junioren 0:29.86 

Heidi Vanacker 50m schoolslag junioren 0:39.59 

3e Plaats 

Lore Verweirder 50m vrije slag junioren 0:31.69 

Klaas Vanneuville 50m schoolslag junioren 0:33.87 

2e DAG INTERCLUBTORNOOI ROESELARE 25 MAART 
le Plaats 

Nick Mahieu 100m schoolslag cadetten 1:16.28 

Pieter Bartholomeus 100m schoolslag junioren 1:13.12 

2e Plaats 

Michael Ghyselbrecht 100m schoolslag heren 1:13.74 

Heidi Vanacker 400m vrije slag junioren 5:02.34 

Nick Mahieu 100m vlinderslag cadetten 1:12.39 

3e Plaats 

Lore Verweirder 400m vrije slag junioren 5:20.34 

Pieter Bartholomeus 100m vlinderslag junoren 1:07.33 
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WEDSTRIJD OP UITNODIGING DIKSMUIDE lAPRIL 
le Plaats 

Klaas Vanneuvi lie 50m vrije slag junioren 

Klaas Vanneuvi lie 200m wisselslag junioren 

2e Plaats 

Nick Mahieu 50m vrije slag cadetten 

Nick Mahieu 200m wisselslag cadetten 

Nick Mahieu 100m wisselslag cadetten 

Michael Ghyselbrecht 100m wisselslag heren 

Klaas Vanneuville 100m wisselslag junioren 

3e Plaats 

Michael Ghyselbrecht 50m vrije slag heren 

Tijs Clarebout 100m rugslag eendjes 

Stijn Dolfen 200m wisselslag miniemen 

3e DAG INTERCLUBTORNOOI TIEL T 29-4 
le Plaats 

Lore Verweirder 100m schoolslag junioren 

Lore Verweirder 100m vlinderslag junioren 

2e Plaats 

Pieter Bartholomeus 
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0:25.92 

2:27.85 

0:27.73 

2:34.48 

1:09.26 

1: 11.34 

1:07.50 

0:27.85 

2:00.78 

2:48.66 

1:27.92 

1:22.05 

4:23 .86 
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~.-,n m VAN TIEL T 20 MEI 

:• Pleats 

Karl Mahieu 200m schoolslag 3:24.08 

Klaas Vanneuvi lie 200m wisselslag 2:25.10 

Stijn Dolfen 200m vlinderslag 3:07.02 

J eroen Dolf en 200m vlinderslag 2:31.20 

Pieter Bartholomeus 200m rugslag 2:10.97 

Nick Mahieu 200m schoolslag 2:46.56 

2e Pleats 

Karl Mahieu 200m vrije slag 2:42.94 

Nick Mahieu 200m wisselslag 2:29.14 

Heidi Vanacker 200m vlinderslag 2:49.34 

Bart Vanacker 200m rugslag 2:45.74 

Heidi Vanacker 200m schoolslag 2:57.46 

Bart Vanacker 200m schoolslag 3:05.70 

Pieter Bartholomeus 200m vrije slag 2:02.66 

3e Pleats 

Lore Verweirder 200m schoolslag 3:09.21 

Lore Verweirder 200m vrije slag 2:35.65 

SPEEDO 

~ 
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WEDSTRIJD OP UITNODIGING OOSTENDE 26 MEI 

le plaats 

Pieter Bartholomeus 200m wisselslag 2:22.27 

Heidi Vanacker 100m schoolslag 1:25.21 

Nick Mahieu 100m schoolslag 1:17.31 

Klaas Vanneuville 100m schoolslag 1:13.72 

J eroen Dolf en 100m vlinderslag 1:11.31 

Pieter Bartholomeus 100m rugslag 1:04.38 

Pieter Bartholomeus 100m vrije slag 0:56.95 

Pieter Bartholomeus 4x50m wisselslag junioren 2:05.88 

Nick Mahieu 
Jeroen Dolfen 

2e plaats 

I Bart Vanacker 1100m rugslag 11:20.52 

3e Plaats 

Karl Mahieu 100m schoolslag 1:38.86 

Heidi Vanacker 100m rugslag 1:19.76 

Karl Mahieu 100m rugslag 1:32.98 

Heidi Vanacker 100m vrije slag 1:07.86 

Jeroen Dolfen 100m vrije slag 1:01.82 
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,•,·::DSTRIJD OP UITNODGING 24 JUNI IZEGEM 

le plaats 

Klaas Vanneuvi I le 100m schoolslag junioren 11:15.71 

3e plaats 

Michael Ghyselbrecht 100m schoolslag heren 1:19.64 

Bart Vanacker 100m vlinderslag miniemen 1:35.30 

Klaas Vanneuville 100m vrije slag 1:00.42 

WEDSTRIJD OP UITNODIGING 6 JULI MENEN 

3e plaats 

Heidi Vanacker 50m vrije slag junioren 00:30.33 

Heidi Vanacker 100m wisselslag junioren 01:15.44 

Jeroen Dolfen 100m wisselslag cadetten 01:06.57 

z 

lH 
VERZEKERINGEN - LENINGEN- GEWBELEGGINGEN 

: HILLEWAERE s 
Stefan 

0 

0 

DUIVENSTRAAT 3 * MERKEM 

WOUMENWEG 293 * WOUMEN 

Jaargang 28 VEURNSE ZWEM VERENIGING 

Telefoon: (051)5449 37 
(051 )50 18 53 
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RESULT ATEN BELGISCHE JEUGD
KAMPIOENSCHAPPEN MOL 

27 tot 29 juli 2001 

Stijl Tijd Plaats 

DOLFEN JEROEN 100 Schoolslag 1:19.59 19/37 

200 Wisselslag 2:25.34 9/47 

100 Rugslag 1:06.79 5/46 

100 Vrije Slag 0:59.15 12/65 

100 Vlinderslag 1:06.18 7/31 

DOLFEN STIJN 200 Wisselslag 2:50.82 27/32 

100 Rugslag 1:17.76 23/45 

MAHIEU KARL 100 Vrije Slag 1:14.35 26/46 

100 Schoolslag 1:34.92 7/28 

MAHIEU NICK 100 Schoolslag 1:17.82 12/37 

200 Wisselslag 2:35.78 41/47 

SAMPERS LORE 100 Schoolslag 1:38.07 31/47 

VANACKER BART 100 Schoolslag 1:26.79 18/31 

VERSTRAETE THOMAS 100 Schoolslag 1:29.42 27/31 
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--- COMMENTAAR VAN DE TRAINER I 
Wie had ooit gedacht dat de Veurnse Zwemvereniging zou 
deelnemen aan: de Belgische Winterkampioenschappen, de Vlaamse 
Winterkampioenschappen, de Belgische Jeugdkampioenschappen en 
de Belgisch Kampioenschappen.? 

Ik zeker niet .... 

Het waren de competitiezwemmers die steeds de vragende partij 
waren om meer en professioneler te trainen. 

Dan maar brieven schrijven naar het stadsbestuur met de vraag om 
iedere ochtend te mogen trainen tijdens de schoolvakanties. 
Als voorbereiding voor Belgische Winterkampioenschappen trainde 
Pieter van 9 januari tot 15 februari iedere morgen van 7 tot 8 uur, 
daarna een vraag om iedere avond een zwembaan te mogen 
gebruiken tijdens de maanden mei, juni en juli. 
Steeds werden de brieven gunstig beantwoord, waarvoor dank aan 
het College van Burgemeester en Schepenen en de directie van het 
Stedelijk Zwembad. 

Om de zwemmers en trainers technisch wat bij te schaven werden 
een tweetal clinics georganiseerd. Daarvoor deden we beroep op 
ATP (advice, training and promotion) metals docent George 
Sieverding 
Tijdens de eerste clinic op 25 September werd vooral aandacht 
besteed aan opwarming, starten en cooling down. 
Op de clinic van 30 en 31 oktober was het de beurt aan de 
zwemslagen en keerpunten. 

Om de vorderingen in uithouding- en weerstandsvermogen van de 
zwemmers na te gaan werden op 19 januari en eind mei 
lactaattesten uitgevoerd door dr Jan Olbrecht. 
Na bespreking met dr Jan Olbrecht werden de 
trainingsprogramma's wat bijgestuurd. 
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Na nog wot rekenwerk om te periodiseren en het opmaken van 
trainingsschema's begon het zware labeur voor de geselecteerden 
van Molen Charleroi. 

Nauwgezet waren de zwemmers aanwezig op de trainingen en zonder 
morren werden de richtlijnen van de trainers (-sters) opgevolgd. De 
geselecteerden voor de Belgische Jeugdkampioenschappen trainden 
tijdens de maand juli iedere dog anderhalf uur met uitzondering van 
de zondag. De geselecteerden voor Charleroi trainden tijdens de 
maand juli tweemaal per dog anderhalf uur. Om dit te realiseren was 
de hulp van Sabine, Jan, Thierry en Els (redster) onontbeerlijk. 

Ik denk dot dit horde werk van de jongens en meisjes werd beloond 
door de gezwommen resultaten en er is zeker progressie merkbaar 
als we vergelijken met de resultaten van verleden jaar. 

Belgisch Jeugdkampioenschappen Mol 

2000 2001 

9 deelnemers 7 deelnemers 

2 plaatsen in de top t ien 4 plaatsen in de top tien 

Belgisch kampioenschappen Charleroi 

2000 2001 

2 deelnemers 5 deelnemers 

1 uitsluiting en een 2r plaats 3 plaatsen in de top tien (junioren) 

Het was zwaar ... zeer zwaar. Ik vraag mij dikwijls af waar blijven ze 
de motivatie en de energie halen om steeds meer en meer te trainen 
en de lat steeds hoger te leggen. 

Proficiat meisjes en jongens en dank aan de trainers, het bestuur en 
medewerkers. 

Marc Vanhoucke 
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