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WOORDJE VAN DE VOORZITTER 

Beste clubleden,

Het zwemseizoen 2001-2002 werd afgesloten met schitterende resultaten &
de Belgische kampioenschappen en de Belgische Jeugdkampioenschappen. Een dil9'
proficiat aan alle deelnemers! Met medailles op zak kunnen onze enthousiaste sportlui
weer een nieuw sportjaar beginnen.

We mogen zeker ook niet de mensen vergeten die een grote inspanning hebben
geleverd om dit allemaal waar te kunnen maken. Daarvoor: een dikke dank u well

Trainers, redders en bestuursleden zijn volop bezig met de voorbereiding van
een nieuw zwemseizoen. Trainingsschema's opstellen, groepen verdelen, enz ... vragen
een grote voorafgaande inspanning om alles in goede orde te laten verlopen.

Coast: een naam die nog niet bekend klinkt in alle oren. Het is een doorgedreven
samenwerking tussen zwemclubs DMI (Middelkerke), OSC (Oostende) en ons eigen
VZV. Het is de bedoeling van deze club om de zwemmers optimaal te kunnen
begeleiden, terwijl iedere club afzonderlijk haar eigen identiteit blijft behouden.
Verdere uitleg hierover in ons boekje door Jan Bartholomeus, die samen met Jose
Vanneuville en Michael Ghyselbrecht, onze club vertegenwoordigen in het bestuur van
Flanders COAST Swimmingteam.

Inmiddels verwelkomen we alle leden terug op dinsdag 02 september 2002 er9
kijken we vol verlangen uit naar nieuwe gezichten.

Groetjes,

Sabine
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[_ ___ W_ A_T_ E_R_PO_L_ O_T _O_ R_N _O_O_I _Z_W_ I_T _S_E _RL_A _N_D __ ___. 
Verslag van het waterpolotornooi (volksturnier) in Aegiri Zwitserland 19-20 en 21 juli 
2002. 

Na de nodige verkeersproblemen, bereikten we bijna allen gelijktijdig de 

Neuschellstrasse 11 in Aegiri (we hadden allemaal in dezelfde file gestaan voor 

Lüzern). 

Na kennismaking met de familie Fluckinger-Delva, werd de locomotief-barbecue onder 

stoom gezet en het meegebrachte interbrewbier in Kris zijn professionele koelbox 

gestopt. 

Na de lekkere barbecue, vertrokken we in prima stemming naar de feesttenten bij 

het meer. 

Op de tonen van de muzikant "Hansruedi" werd er lustig gezongen en gedanst op de 

tafels en de dansvloer. 

Enkele meters "eichoff bier" later vertrok de harde kern naar de tent ernaast waar 

enkel zware dranken geschonken werden. (redbull-vodka enz .. ). Na het achterwaarts 

duiken over een afsluiting, gaf kreekje nog een zangredtal tot vroeg in de morgen. 

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 

twee en twintig ingeschreven waterpoloploegen waren: 

Het Artois team Het Stella team 

(biiQenaamd de 33 cl) (bijgenaamd de kwartje liters) 

Huqo Delva Eric Mattheeuws 

Kris Caillîau Dieter Berteloot 

Wim Verstraete Bram Delva 

Jan Deramoudt Tom Seru 

Marc Vanhoucke Word Seru 

Alex Vandenbossche Sandy Pinson 

Marc Seru Greqory De Greef 

Hans Fluckinqer Willem 

We speelden elk drie matchen die we wonnen, zo besloten we de eerste competitiedag 

als reekswinaars 

Na de laatste match begaven we ons naar hogere regionen namelijk naar de 

'Grümmelhutte' waar we een prachtig uitzicht hadden op het Aegirimeer en de 

besneeuwde bergtoppen. De koteletten waren verrukkelijk en enkele grümmelkaffee·s 
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verder daalden we af naar het Aegirimeer waar we verbroederden met de andere 
waterpoloteams. De voorzitter toonde zoals altijd het goede voorbeeld en ging om 
middernacht slapen! 

De dag van de waarheid was aangebroken. We vertrokken naar het meer met de 
Artois-ploeg en de Stella-ploeg als reekshoofden. 
De achtste finale en de kwartfinales waren harde wedstrijden maar werden steeds 
gewonnen door de teams uit Veurne. Dat er keihard gespeeld werd, blijkt uit de 
oogkwetsuur die Jan opgelopen heeft tijdens de wedstrijd tegen het Vindonissa team. 
Na een bezoek aan een oogarts kreeg Jan speelverbod. 
Met een gehavende ploeg moest het artois-team het opnemen tegen het stella-team 
in de halve finales. Na verlengingen moest het artois team de duimen leggen tegen ha 
jong geweld van het stella-team. • 
Het artois team won de wedstrijd voor de derde plaats en het stella team won met 
één doelpunt verschil de finale. We konden de beker terug meenemen naar Veurne. 
Na de overhandiging van de wisselbeker en veel sympathiebetuigingen van onze 
tegenstrevers, nam Eric het woord en in voortreffelijk 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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L � ---D_EE_L_N_A_M_E_B_K_e_n_BJK 2002

Geachte bestuursleden, trainers(-sters), redders en ouders 

Dankzij jullie inzet en enthousiasme hebben we op de Belgische 

Jeugdkampioenschappen en Belgische Kampioenschappen prachtige resultaten 

behaald. 

1 . Belgische Jeugdkampioenschappen 

• Jeroen Dol fen is bij de Cadetten:

v' Belgisch kampioen in de 100m rugslag en 

v' won zilver op de 200m wisselslag 

• Stijn Dolfen is:

v' Belgisch kampioen met de aflossingsploeg van Coast op de 4x100m vrije slag 

2. Belgische kampioenschappen

• Pieter Bartholomeus zwom bij de Junioren:

v' een bronzen medaille op de 200m rugslag.

v' vijf halve finale plaatsen 

v' drie finale plaatsen 

De overige zwemmers behaalden voortreffelijke resultaten, zie tabellen hieronder. 

In naam van de zwemmers(-ster) die deelgenomen hebben aan de BJK en BK wens ik 

iedere medewerker van harte te danken. 

Marc 

**************** 

Mark 

Hierbij wil het ganse zwembadteam de Veurnse Zwemvereniging feliciteren met de 

prachtige resultaten. 

De zwemmers hebben het uiteraard gedaan; maar zonder jullie onbaatzuchtige inzet 

zouden ze dat niet kunnen klaren. 

Wij van onze kant hebben met plezier meegewerkt door het zwembad ter beschikking 

te stellen wanneer het nodig was, eventueel inspringen als redder wanneer jullie 

zonder waren enz. 

Kortom, het doet ons ook deugd!! 

Eric Berteloot 
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BELGISCHE JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN 

2-3-4 AUGUSTUS CHARLEROI

le Plaats 
Jeroen Dolfen 100m rugslag cadetten 1:03.40 
Stijn Dolfen 4x100m vrije slag 
Stijn Lamote 
Tim Piens 
Debuysere Jordi 

2e Plaats 
1 Jeroen Dolf en j 2oom wisselslag cadetten 2:18.44 

1 s ag 
Jeroen Dolfen 100m vrije slag 0:56.86 
Jeroen Dolfen 100m vlinderslag 1:02.71 
Karl Mahieu 100m schoolslag 1:30.90 
Jeroen Dolfen 100m schoolslag 1:16.97 
Matthias Beerens 100m rugslag 1:23.70 
Bart Vanacker 100m schoolslag 1:23.10 
Stijn Dolfen 100m rugslag 1:14.40 
Stijn Dolfen 200m wisselslag 2:39.88 
Lore Sampers 100m schoolslag 1:32.29 
Lore Sampers 100m rugslag 1:24.47 

Karl Mahieu 100m vrije slag 1:30.90 
Matthias Beerens 100m vrije slag 1:12.32 
Stijn Dolfen 100m vrije slag 1:05.03 

Jeroen Dolfen Jeroen Dolfen 

5e;49 
5e/29 
rne/26 
14e138 
21e/29 
24e/31 
2r;37 
28e/32 
33e/47 
3r;45 
35e;49 
38e/49 
41

e

/47 

Goud op de 1 OOm rugslag Zilver op de 2OOm wisselslag 
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- ---·- -- ----�--- ------- - --�

BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN 

8-9-10-11 AUGUSTUS CHARLEROI

3e Plaats 
1 Pieter Bartholomeus 

Series 
Pieter Bartholomeus 
Jeroen Dolf en 
Klaas Vanneuville 
Nick Lefevre 
Pieter Bartholomeus 
Jeroen Dolf en 
Klaas Vanneuville 
Nick Lefevre 
Pieter Bartholomeus 
Jeroen Dolfen 
Klaas Vanneuville 
Nick Lefevre 
Pieter Bartholomeus 
Klaas Vanneuville 
Jeroen Dolfen 
Klaas Vanneuville 

--- -· - ----

Klaas Vanneuville 
Jeroen Dolf en 
Jeroen Dolf en 
Pieter Bartholomeus 
Pieter Bartholomeus 
Jeroen Dolfen 
Pieter Bartholomeus 
Pieter Bartholomeus 
Jeroen Dolf en 

�-

H I F" 1 (16 b ave inaes este 

Pieter Bartholomeus 
Klaas Vanneuville 
Klaas Vanneuville 
Pieter Bartholomeus 
Jeroen Dolfen 

_I 200m rugslag [ 

-

4x100 wissel 

--- ----- --�---·--·--

4x200 vrije slag

4x100 vrije slag 

100m rug 
50m schoolslag 
zoom wisselslag 
200m schoolslag 
100m schoolslag 
100m rugslag 
200m rugslag 
50m rugslag 
200m wisselslag 
50m rugslag 
100m vrije slag 
50m vrije slag 
50m vrije slag 

. d 1J1 en uit . ) e series 

--- - ·-- --

50m_rugs)ag 
100m schoolslag 
50m schoolslag 
100m rugslag 
100m rugslag 
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2:18.10 

4:12.68 3e/19 

8:36.23 6e/11 

3:49.37 8e/17 

1:03.69 8e/37 
00:31.93 8e/35 
2:20.36 lOe/41 
2:40.92 10e;z1 
1:10.90 lOe/31 
1:03.86 lle/37 
2:19.67 13e;4z 

--

0:30.10 16e/35 
2:22.86 rne /41 
0:30.42 zoe;35 
0:56.41 z4e;54 
0:26.00 z9e/6l 
0:26.38 35e/6l 

0:29.64 lle/16 
1:10.99 lle/16 
0:31.86 lle/16 
1:03.65 lOe/16 
1:03.60 9e/l6 



F. 1 (8 b t t"d moes es e IJ en u1 e ave moes o ·t d h I f' 1 f d . ) e series 

Pieter Bartholomeus 

Jeroen Dolfen 

Klaas Vanneuville 

Nick Lefevre 

Pieter Bartholomeus 

Jeroen Dolfen 

Klaas Vanneuville 

Nick Lefevre 

Pieter Bartholomeus 

Jeroen Doffen 

Klaas Vanneuville 

Nick Lefevre 

4x100 wisselslag 

4x200 vrije slag 

4x100 vrije slag 

Pieter Bartholomeus 

Brons op de 200m rugslag 
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4:11.79 5'/8 

8:24.01 5'/8 

3:48.18 r18 

" 

•



L _ __ __ W_E_DS_T_R_IJ_D_E_N __ - ---·�·-7
20 JANUARI 1' DAG PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN KORTRIJK 

le Plaats 
J Jeroen Dolf en 

27 J ANVARI t • DAG INTERCLVBTORNOOI IEPER

le Plaats 
Jeroen Dolfen 
Karl Mahieu 
Jeroen Dolfen 
Pieter Bartholomeus 
Jeroen Dolfen 

3• Plaats 
Pieter Bartholomeus 
Michael Ghyselbrecht 
Heidi Vanacker 
Matthias Beerens 

--

50m vlinderslaq cadetten 
50m schoolslaq benjamins 
50m schoolslag cadetten 
100m rugslag junioren 
100m rugslag cadetten 

50m schoolslag_junioren 
50m schoolslag senioren 
200m ruqslaq junioren 
100m ruqslaq benjamins 

17 FEBRUARI 2" DAG PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN BRUGGE

le Plaats 
Karl Mahieu 
Jeroen Dol fen 
Jeroen Dolf en 
Pieter Bartholomeus 

200tT1_�ch_9_olslaq benjamins 
200m wisselslag cadetten 
100m rugslag cadetten 

j 1:04.58 

0:28.65 
0:41.26 

--

0:33.84 
1:02.20 
1:04.57 

0:34.74 
0:34.58 
2:45.54 
1:23.30 

3:15.04 
2:25.33 
1:05.52 
1:04.97 

-·· 
100m _r�g.?lag junioren 

-- ----

Karl Mahieu lüq�_ vrije slag ben,jamins 1:10.75 
Dolfen Stijn, Verstraete Thomas, 4x100m wisselslag miniemen 5:22.42 
Bedert Wouter, Vanacker Bart 

2• Plaats 
Klaas Vanneuville 200m schoolsla 2:43.33 

---- - - - --e---- ---� -- - - ---+---------1 

Heidi Vanacker 100m schoolsla ·unioren 1:26.00 

3e Plaats -

Bart Vanacker 200m schoolslag miniemen 3:03.96 
Michael Ghyselbrecht 200m schoolslaq heren 2:48.64 
Heidi Vanacker 200m vrije slaq junioren 2:25.54 
Michael Ghyselbrecht 200m wisselslaq heren 2:37.25 
Lore Sampers 100m schoolsl�g benjamins 1:36.98 

- 9 -
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24 FEBRUARI ? DAG PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN BRUGGE

1e Plaats

Karl Mahieu 100m schoolslag benjamins 

Klaas Vanneuville 100m schoolslag heren 

Jeroen Dolf en 200m rugslag cadetten 

Pieter Bartholomeus 200m rugslag _junioren 

Senioren Heren: 4x100m vrije slag heren 

Michael Ghyselbrecht, 

Jeroen Dolf en, 
Klaas Vanneuville, 

Pieter Bartholomeus 

2e Plaats

Lore Sampers 200m schoolslag benjamins 

Heidi Vanacker 200m schoolslaq junioren 

Karl Mahieu 200m vrije sloo beniamins 

Heidi Vanacker 200m vlinderslaq junioren 

Jeroen Dolfen 100m vlindersloo cadetten 

Miniemen Jongens: 4x100 m vrije slag 
Vanacker Bart, 
Verstraete Thomas, 
Bedert Wouter, 
Dolf en Stijn 

3• Plaats 

Lore Verweirder 200m schoolsloo junioren 

Pieter Bartholomeus 200m vrije sloo junioren 

Jeroen Dolf en 200m vrije sloa cadetten 

10 MAART� DAG PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN BRUGGE 

1• plaats 

Pieter Bartholomeus 

Jeroen Dolf en 

Karl Mahieu 

Klaas Vanneuville 

Matthias Beerens 

Jeroen Dolfen 

Pieter Bartholomeus 

� loots 

Strn t>olfen 

Lore Sa rs 

50m vrije slag junioren 

50m vrije slag cadetten 

50m schoolslag benjamins 

50m schoolslag heren 

50m rugslag benjamins 

50m ruqslaq cadetten 

50m rugslag junioren 

- JO-

1:31.24 

1:11.99 

2:24.03 

2:18.68 

4:01.75 

• 
3:14.83 

3:05.70 

2:35.47 

2:57.99 

1:09.18 

4:51.03 

3:18.52 

2:05.57 

2:12.56 

� 
0:25.90 

0:28.53 

0:42.43 

0:32.52 

0:38.43 

0:30.39 

0:30.24 

0:36.12 

0:40.88 



20 MAART UNIVERSITAIRE KAMPIOENSCHAPPEN BRUSSEL 

3e plaats 
�I K_la_a_s_V_ a_n_n_e _uv_i _lle ____ ----�I l_00m sch-oolslag here_n _____ l'---1_:0_9_.6_4 _ _, 

14 APRIL VEURNE ?'DAG PROVINCIAAL WEST-VLAAMS INTERCLUBTORNOOI 

le Plaats 
1 Klaas Vanneuville 

ze Plaats 
J er()E:n Dolf en 
Pieter Bartholomeus 
_Michael Ghyselbrecht 
Jeroen Dolf en 
Pieter Bartholomeus 

Klaas Vanneuville 
,.____ _ __ 

Beerens 
3e Plaats 
Matthias 
Stïn Do 
Lore Ver 

lfen 
weirder 

l 10om schoolslag heren 

-- -

100m schoolslag cadetten 
100m schoolslag .iuniors 
100m schoolslag heren 
100m vlinderslag cadetten 
100m vlinderslag junioren 

100m vlinderslag heren 

100m schoolslag benjamins 
100m sch()olslag miniem�n 
400m vrije slag junioren_ 

28 APRIL BEKER " RONNIE ISAAC" ROESELARE 

2• Plaats 
Stïn Dolfen 
Stijn Dolfen 

3• Plaats 
Bart Vanacker 
Bart Vanacker 

100m wisselsla miniemen 
100m vrïe sla miniemen 

100m wisselsla miniemen 
100m vri · e sla miniemen 

1 MEI INTERDISTRICT AALST (PROVINCIALE SELECTIE) 

1• Plaats 
[Jeroen Dolf en l 1oom rugslag cadetten 

4 en 5 MEI FLANDERS GRAND PRIX BRUGGE 

Finale plaatsen 
--

Klaas Vanneuvil\e 100m schoolslag heren 1:11.01 
Jeroen Dolfen 100m rugslag heren 1:02.76 
Klaas Vanneuville 50m schoolslag heren 0:32.09 

�-

Pieter Bartholomeus 50m rugslag heren 0:29.86 
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l 1:08.94 ] 

1:13.36 
1:16.47 
1:14.89 
1:06.74 
1:07.21 

1:13.75 

1:35.21 
1:24.08 
5:21.80 

1:15.19 
1:04.75 

1:15.90 
1:05.61 

l 1:03.32� 

ae plaats 
6e plaats 
ae plaats 
a• plaats 



12 MEI ? DAG INTERCLUBTORNOOI ROESELARE 

le Plaats 
1 Heidi Vanacker 
: Jeroen Dolf en 

2• Plaats 
1 Heidi Vanacker 

3• Plaats 
------------- �

l 10om vlinder�lag junior�n_ -· 

Lore Verweirder 100m schoolsla 
Pieter Bartholomeus 400m vrïe sla 

'--'L_ o_r _e _V_e_r_w_e_ir_d_er _ _______ -----" 100m vlindersla ·unioren 

18 MEI WISSELBEKER UZKZ ZWEVEGEM 

1• Plaats 
[ j���en Dolfen l 10om rugslag cadetten 

2• Plaats 
Jeroen Dolfen l 100m vlinderslaq cadetten 
Stijn Dolfen ! 100m ruqslaq miniemen 
Karl Mahieu l 10om schoolslaq benjamins 

3• Plaats 
Sam ers Lore 
Jeroen Dolf en cadetten 

19 MEI AVONDWEDSTRIJD OOSTENDE 

1• Plaats 
Pieter Bartholomeus 200m wisselslaq junioren 
Klaas Vanneuville 100m schoolslaq heren 
Matthias Beerens 100m vlinderslaq benjamins 
Jeroen Dolf en 100m vlinderslaq cadetten 
Matthias Beerens 100m ruaslaa ben iamins 

-·· 

Pieter Bartholomeus 100m ruqslaq junioren 
Jeroen Dolf en 100m vrije slaq cadetten 
Pieter Bartholomeus 4x50m wisselslag heren 
Klaas Vanneuville 
Jeroen Dolf en 
Nick Mahieu 

- 12 -

1:23.54 
4:27.02 

11:19.52 

_
]1:05.27 

1:06.14 
1:14.93 
1:34.06 

1:27.87 
0:59.32 

2:23.96 
1:12 .27.
1:33.87 
1:06.20 
1:23.74 
1:04.98 
0:57.52 

1:59.85 



• 

ze Plaats 
Lore Sampers 
Heidi Vanacker 
Jeroen Dolfen 
Nick Mahieu 
Stijn Dolfen 

3e Plaats 
Lore Sampers 
Heidi Vanacker 
Nick Mahieu 
Heidi Vanacker 

- -

Pieter Bartholomeus 

26 MEI 200m VAN TIELT 

le Plaats 

1 Karl Mahieu
�tijn Dolfen 

ze Plaats 
Lore Sampers 
Lore Verweirder 
Pieter Bartholomeus 

3e Plaats 
-·-

. --

Matthias Beerens 
Matthias Beerens 
Heidi Vanacker 
Jeroen Dolfen 

-··- -

100m schoolslaq beniamins 
100m schoolslaq junioren 
100m schoolslaq cadetten 
100m schoolslaq j_!J_nioren 
100m rugslag miniemen 

200m wisselslaq benjamins 
200m wisselslag _junioren 
lO0t!' rugs�g_junioren 
100m vrije slag junioren 
100m vrije slag junioren 

200m schoolsla ben· amins 
! 200m vlinderslag miniemen

200m schoolslaq benjamins 
200m rugslag junioren 
200m ruqslag jl,!�ioren 

----

200m rugslag benjamins 
200m wisselslaq ��njamins 
200m vlinderslag junioren 
200m vlinderslag cadetten 

GYMNASIADE CAEN VAN 27-MEI TOT 3-MEI 

1:34.42 
1:26.35 
1:16.15 
1:18.99 
1:14.00 

3:04.36 
2:46.11 
1:11.07 
1:08.32 
0:57 63 

3:11.34 
2:55.30 

3:19.06 
2:49.34 
2:12.19 

2:52.56 
3:00.84 
2:54.35 
2:29.41 

Jeroen Dolfen was geselecteerd om deel te nemen aan de Gymnasiade 2002 te Coen. 
Dit is een schoolcompetitie waar de beste zwemmers van de wereld aan deelnemen. 

100m rugslag 7e plaats in de B-finale (=15e plaats) 1:03.19 
200m wisselslag 19e Plaats 2:19.01 
200m rugslag 7e Plaats in de B-finale (=15e plaats) 2:16.36 

28 JUNI MENEN WEDSTRIJD OP UITNODIGING 

le Plaats 
Jeroen Dolf en 
Jeroen Dolfen 
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1:04.77 
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GYMNASIADE CAEN 27/5 tot 3/6 

Om de 4 jaar wordt door de internationale confederatie van 
schoolsportfederaties een soort Olympische Spelen voor scholieren (geboren na '84) 
georganiseerd. Op het programma staan dan wedstrijden voor zwemmen, atletiek en 
artistiek turnen. Dit evenement ging 4 jaar geleden door in Shangai, met deelname van 
o.a. Bieke Vandenabeelel

Voorwaarde om aan dit tornooi te kunnen deelnemen is tweeledig: 
r vooreerst moet men deelgenomen hebben aan de landelijke competitie van de 

schoolsportfederatie, 
r en daarnaast moeten strenge minima gezwommen worden. 

Sinds een paar jaar is aan de eerste vereiste voldaan: regelmatig mag een flit 
delegatie VZV-zwemmers (Pieter, Nick, Stijn, Thomas en ikzelf) via het College van 
Veurne meedoen aan deze schoolcompetitie, met mooie resultaten als gevolg. De 
tweede voorwaarde kon ik vervullen via wedstrijden met de VZV, in groot bad en met 
elektronische tijdsopname als bijkomende voorwaarde. Een nationale 
selectiecommissie bepaalt dan welke atleten, die aan de selectiecriteria voldoen, 
uiteindelijk mee mogen naar de Gymnasiade. 

Onder het beroemde motto "deelnemen is belangrijker dan winnen", vertrok ik 
aldus op maandag 27 mei samen met een dertigkoppige delegatie van jonge, Vlaamse 
sporters, naar Coen in Normandië (Frankrijk). 

Op onze bus hadden we ook nog het gezelschap van een kleine Waalse en een 
Duitstalige delegatie. 

De uitdaging was toch niet min namelijk, ons in het internationale milieu van 
Australiërs, Oekrciiners, Spanjaarden en andere grote sportnaties, toch niet helemaal 
belachelijk maken. 

Na een daglange busreis bereikten we eindelijk ons logement: een jeugdherberg 
i_n de buurt van Coen die we moesten delen met een Chinese afvaardiging uit Taip�i .•
Jongenszwemmers kregen een kamer voor 4 personen toebedeeld: bleek dat 1k � 
mocht delen met een jongen uit Verviers, en verder niemand! Onze communicatie 
verliep niet zo vlot, hij begreep mijn Nederlands van geen kanten en van zijn Duits kon 
ik ook al niet veel verder vertellen. Dan hebben we maar alle twee wat moeite gedaan 
om ons beste Frans boven te halen, we zaten tenslotte toch in Frankrijk. 

De eerste dag in Coen waren nog geen wedstrijden voorzien, maar er was wel 
gelegenheid om de sportaccommodaties te gaan verkennen en voor wat lichte training. 
Toch eindigde die eerste dag wat mij betreft in mineur want onze zwemcoach vond 
dat de grote openingsceremonie wellicht te lang en te laat zou duren ("we zijn hier 
toch om te zwemmen!") en dus zaten wij in ons bed te tobben terwijl het 
openingsfeest aan de gang was. 
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Woensdag 29 mei bleek dat ik de spits mocht afbijten: 200 m rug. Op het 

wachtbankje zat ik tussen jongens uit Rusland, Letland, Cyprus en Puerto Rico, we 

hadden weer geen van allen veel te vertellen. De temperatuur van het water was ideaal 

(26 ,5°) maar er werd buiten gezwommen bij een temperatuur van amper 11° en er was 

geen zon - aangenaam is anders. Toch lukte ik een zeer goede tijd met als beloning een 

plaatsje in de B-finale, zodat ik 's namiddags nog eens terug mocht opdraven. 

Na mijn zwembeurt ging ik met de andere zwemmers kijken naar de prestaties 

van onze nieuwe vrienden op de atletiekpiste. Daarna maakten we een wandeling door 

het historische centrum van Coen en konden we onder de eerste zonnestralen toch al 

een ijsje likken. Overal in de stad liepen groepjes jongens en meisjes in kleurige outfit 

en we maakten er een sport van te achterhalen uit welke landen ze afkomstig waren. 

De volgende dagen werd het weer alsmaar warmer en mooier, verbeterde ik 

nogmaals een besttijd en haalde ik opnieuw een B-finale. De competitie stond op een 

heel hoog niveau. Dagelijks werd minstens 1 wereldrecord jongeren verbroken. 

Op vrijdag stonden enkel culturele activiteiten op het programma. Eerst 

brachten we een bezoek aan een school in de buurt van Coen. Ze vertelden ons hoe hun 

schoolsysteem daar in elkaar steekt, maar ik moet toegeven dat ze wat te snel 

praatten en ik dus niet alles begrepen heb. Tenslotte kregen we als herinnering nog 

een mooie T-shirt met de emblemen van de school, van de Gymnasiade en van "Les 

Flandres" erop. 

Daarna brachten we een bezoek aan het "Mémorial de la Paix". Dit is het 

grootste en mooiste museum van Frankrijk dat gewijd is aan oorlog en vrede en in het 

bijzonder aan de landing en de bevrijding van juni '44. Echt indrukwekkend. 

Als afsluiting mochten we op de laatste dag allemaal gaan kijken naar een gala

optreden van de beste turners en turnsters van het tornooi, een hoogtepunt van 

beheerste kracht en van sierlijkheid. 

Jeroen Dolfen 
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SEIZOEN 2002 - 2003 

Dinsdag 3 september starten de trainingen 

Groepsverdeling 

Beginnelingen A en 8 

7 

Dit zijn de nieuw ingeschreven zwemmers en de zwemmers die nog niet over een 

voldoende techniek en conditie beschikken om over te gaan naar een andere groep. Die 

zwemmers trainen éénmaal per week 45 minuten 

Recreatiezwemmers A en 8 • 
Dit zijn de zwemmers die technisch al goed zwemmen maar aan geen competities 

wensen deel te nemen. Het kunnen ook zwemmers zijn die conditioneel niet in staat 

zijn om competitie te zwemmen of onvoldoende tijd kunnen vrij maken om te trainen. 

Die zwemmers trainen éénmaal per week 45 minuten 

Kandidaat competitiezwemmers 

Dit zijn zwemmers die in staat zijn of wensen competitie te zwemmen maar nog 

technisch en conditioneel moeten verbeteren. Die zwemmers trainen tweemaal in de 

week 45 minuten. 

Competitiezwemmers 

r Dit zijn zwemmers die beschikken over een competitievergunning die minstens 

tweemaal in de week trainen en deelnemen aan ochtendtrainingen in de 

schoolvakanties, stages en wedstrijden. 

r 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. 

• 

SPEEDO 

- 16 -



UURREGELING 

Beginnelingen A Dinsdaq van 18:45h tot 19:30h 

Beginnelinqen B Donderdaq van 18:45h tot 19:30h 

Recreatiezwemmers A Dinsdaq van 19:30h tot 20:15h 

Recreatiezwemmers B Donderdaq van 19:30h tot 20:15h 

Kandidaat Competitiezwemmers Dinsdag en donderdag van 19:30h tot 20:15h 

Competitiezwemmers Dinsdag en donderdag van 19:30h tot 20:15h 

Zaterdaq van 17:45h tot 19:15h 

Waterpolospelers Donderdag van 20:30h tot 21:30h 

Doormiddel van een aanwezigheidslijst die iedere training 

nauwkeurig ingevuld wordt, kunnen de ouders nazien of hun zoon 

of dochter al dan niet aanwezig was op de training. 
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INSCHRIJVINGEN 2002 - 2003 

De zwemmers die lid waren in het seizoen 2001-2002 schrijven in op dinsdag 3 

september en donderdag 5 september 

DE NIEUWE LEDEN WORDEN INGESCHREVEN OP DINSDAG 10 EN DONDERDAG 

12 SEPTEMBER.VANAF 18.15 UUR IN HET STEDELIJK ZWEMBAD. 

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

kunnen zwemmen. 

• Tot en met 12 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.

• José en Martine zullen aanwezig zijn om de lidgelden te

innen.

• Het lidgeld bedraagt € 62

• De waterpolospelers betalen€ 25

);;- Beginnelingen, gevorderden en competitiezwemmers betalen GEEN inkomgeld. 
" Waterpolospelers(-sters) betalen inkomgeld MET EEN ABONNEMENT. 

INDIEN EIND SEPTEMBER HET LIDGELD NIET BETAALD IS WORDT 

DE BETROKKENE NIET MEER ALS LID 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 kleedcabines 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 zwembril draagt moet die goed

aangepast zijn. Zwemmuts is verplicht.

• Indien je zwemvliezen hebt, brengt 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 langs 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

• Tijdens de trainingen en opwarmingsoefeningen maken we het de trainers(-sters)

aangenaam: wees beleefd, let op, niet spelen, uitvoeren wat 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 rond, roepen en tieren we niet.

• Na de training naar huis langs de kortste weg.

Marc Vanhoucke 
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WISSELBEKER DER VERGUNNINGHOUDERS 

REGLEMENT 

i"' ,'f Il? 
) 1 11 

2 

1) Voor de "wisselbeker" wordt gezwommen door de competitievergunninghoudea 
met als 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 hoogste aantal punten
verzamelt 

a) 6 punten: voor het zwemmen van een A-tijd 
b) 6 punten: voor verbetering persoonlijk record 
c) 3 punten: voor verbetering clubrecord, indien er geen clubrecord bestaat 

wordt de eerste maal geen punten toegekend 
d) 2 punten: aanwezigheid op dinsdag-, donderdag-, en zaterdagtrainingen
e) 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 één jaar in het bezit van de laureaat en wordt uitgereikt op
het eindejaarsfeest van de club

6) De laureaat die de wisselbeker drie jaar na elkaar wint mag de trofee behouden.

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 
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AMELOOT EN SPEEDO SPONSORS 

1200 m 2

__ V �E ll R N _ _E. ___ � 

St-Idesbaldusstraat 49 

8630 Veurne 

Tel.: 058/31.49.59 

Fax.: 058/31.66.66 

AMELOOT SPORT EN SPEEDO ZIJN HOOFDSPONSOR VAN DE 
VEURNSE ZWEMVERENIGING 

NAAST DE 15% DIRECTE KORTING OP ARTIKELEN VAN SPEEDO 
VOOR DE LEDEN, ONTVANGT DE CLUB EEN SPONSORINGBEDRAG 

GEBASEERD OP HET GLOBAAL AANKOOPCIJFER VAN DE CLUBLEDEN 
BIJ AMELOOT SPORT. 

LEG DAAROM STEEDS, BIJ AANKOOP (OOK ANDERE DAN 
ZWEMARTIKELEN) JE LIDKAART VOOR. BIJ ELKE AANKOOP 

DRAAGT JE ALDUS BIJ TOT DE LEEFBAARHEID VAN UW CLUB 

SPEEDO SPEEDO SPEEDO 

� � � 
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FLANDERS COAST SWIMMING TEAM 

Opgericht op 21 maart 2002 

Een mijlpaal voor het zwemmen in onze regio! 

Ja, zo zou je het dynamische initiatief van de zwemclubs uit Veurne, Oostende en 
Middelkerke wel kunnen noemen. Je hoeft je geen zorgen te maken want de drie 
voornoemde clubs blijven elk in hun huidige vorm en met dezelfde werking bestaan. 

Onder de gemeenschappelijke vlag: 
"Flanders Coast Swimming Team" of afgekort COAST 

willen wij alle competitiezwemmers, van de samenwerkende 
clubs, samenbrengen en aan diverse competitiewedstrijden 
laten deelnemen. 

Hoewel de zwemmers bij hun club van oorsprong blijven trainen, zal er tussen de 
diverse trainers en clubbesturen, nauw overleg worden gepleegd en zal er worden 
samengewerkt in het kader van wel bepaalde en vooropgestelde doelstellingen. 

Voortaan zullen de drie samenwerkende clubs op competitief vlak geen concurrenten 
meer zijn, maar samen aan hetzelfde zeel trekken. Voor alle competitiezwemmers zal 
dit voordelen bijbrengen: 

één ploeg, 
nieuwe vrienden en vriendinnen, 
aflossingsploegen, 

• trainingsmogelijkheden,
enz ..... . 

Deze nieuwe vorm van samenwerking zal in stappen gebeuren en wij houden onze leden 
zeker op de hoogte van de verdere evolutie. 

Onze eerste doelen waren qezamenliik deelname aan: 

1. De Belgische Jeugdkampioenschappen op 02, 03 en 04 
augustus 2002 in het Hélios zwembad van CHARLEROI.

2. De Belgische Kampioenschappen op 08, 09, 10 en 11
augustus 2002 in het Hélios zwembad van CHARLEROI.

ZOALS JE HIERVOOR KON LEZEN WAREN DE RESULTATEN ALVAST 
BEMOEDIGEND!!!!!!ll!lll!!!!I! 
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ROY AL OSTEND SWIMMING CLUB 

Ostend Swimming werd opgericht in 1922 (dit jaar 80 geworden). 

Dat de faciliteiten en de behoeftes in de opstartperiode niet 

dezelfde waren als we die nu kennen zal ons ongetwijfeld niet 

verwonderen, maar toen al waren de basisobjectieven, 

competitiezwemmen en waterpolo, dezelfde als vandaag. Deze 

objectieven worden gerealiseerd in een aangename sportieve sf eer. 

Door de jaren heen hebben we tal van standplaatsen gekend, 't bosje, 

badenpaleis om uiteindelijk te eindigen in het huidig stedelijk 50m 

zwembad waar er zowat alle mogelijke middelen ter beschikking staan om 

diverse disciplines te beoefenen. 

Elke sportieve waterrat kan bij ROSC aan zijn trekken komen voor 

waterpolo, schoonspringen, zwemschool, competitiezwemmen, recreatief 

zwemmen, masterzwemmen en openlucht zwemmen . 

Stamnummer 

Aantal Leden 

Zetel 

E-mail adressen :

22 

450-500

Stedelijk zwembad Koninginnelaan 1

8400 Oostende

http:/ /www.ostendswimming.be

http://www.bizi.be/waterpolo

http:/ /dreamwater.org/sport/owtjeugd
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DOLFIJNEN MIDDELKERKE 

Gesticht in 1997 
Aangesloten bij de Vlaamse Zwemliga/KBZB 

Even voorstellen 

Een jonge en dynamische zwemclub gedragen door enthousiaste vrijwilligers met een 

degelijke sporttechnische vorming op het gebied van het zwemonderricht. 

Alle begeleiders en trainers hebben een sportopleiding genoten, gaande van 

sportinitiator over trainer B en A tot sportleraar. 
e 

Al van in de zwemschool wordt les gegeven door gespecialiseerde lesgevers aan kleine 

groepjes kinderen. Het zwemonderricht start reeds vanaf de kleuterklas met de 

'watergewenning'. 

Na het doorlopen van de verschillende niveaus van de zwemschool komt men terecht 

bij 'de eendjes', waar men heel veel aandacht schenkt aan technieken zoals starten en 

keren; dit met het oog op latere deelname aan zwemcompetities. 

Bij het competitiezwemmen kan men bij DMI kiezen voor het 'wedstrijdzwemmen' of 

voor de ïifesaving' (= reddend zwemmen). In het wedstrijdzwemmen halen wij de 

Belgische top en kunnen wij bogen op deelname van onze zwemmers aan verschillende 

internationale meetings in het Buitenland. In het 'reddend zwemmen' hoort een van 

onze zwemsters zelf tot de absolute wereldtop: Bieke Vandenabeele is 

wereldkampioen en wereldrecordhoudster op de 4x50m hinderniszwemmen en 

Europees recordhoudster op de 200m hinderniszwemmen. 

Ook recreatieve zwemmers vinden in de club hun gading onder professionele 

begeleiding: als voorbereiding op het examen 'kustredder', als conditietraining, als 

aanvulling voor de triatlon, als aanvulling bij een andere sport, ... En voor wie werkeA_ 
een moderne visie heeft op de zwemsport organiseert de club zelfs bijkome;'\111' 
powertrainingen. 

Toppers en sub-toppers krijgen een wetenschappelijke begeleiding waarbij beroep 

gedaan wordt op lactaattesten, afgenomen door inspanningsfysioloog Prof. Dr. Jan 

Olbrecht. 

Alle trainingen gaan door in de zwembaden van Westende en Middelkerke en voor de 

toppers zelf tweemaal in de week op lange baan in Oostende. 

Voor info of trainingsschema's kan men steeds terecht op het secretariaat van de 

club. 

- 24 -



-� de zwemschool neemt men contact op met Huguette (058/234537).

Stamnummer: 

Aantal leden: 

Zetel: 

Informatie: 

413 

200 

Dirk Callens 

M. Van Nassaustraat 11

8434 WESTENDE

Tel: 058/23 94 89

http:/ /www.dreamwater.net/dmi
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SPONSORS 

Restaurant 't Schiptje 
Specialiteiten : 

Duivejong, Struisvogelfilet & Paling 

Ge.sloten op dinsdag en maandagavond 
Juli en augustus enkel op dinsdag 

Uitbaters: 

Linda Dewitte • Wilfried Vanhoucke 
Linda aan het fornuis 

Veumekeiweg 5 - 8670 WULPEN 
Tel 058/31.43.95 

.. , ..... .-1. ,,,,,_ -�- .... -... -.-...-
�� . �� 

aiii] Schilder- en
\l l!J Decoratiebedrijf

lt BLONDEEL • 
1 Ondernemingenstraat, l2
lllllat industriezone 1 - 8630 Veurne 
1 if�ifftll Tel. (058)31.20.06-Fax (058)31.58!86 

Winkel:.� geope11ddi-vr :_ 10U·f2u en t4u-18u 
àiterdagvoonntddag: Du - 12u 
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VINCA 

Jeans & Casuals 

Zuidstraat 13 

8630 VEURNE 

liiî 058/31.64.68 

vinca@belgacom.net 
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VOORZITTER, 
TRAINSTER 

ONDERVOORZITTER 

SECRETARIS, 
TRAINER 

SCHATBEWAARDER, 
TRAINER 

TECHNISCH 
SECRETARIS, 
TRAINER 

BESTUURSLID TRAINER 

BESTUURSLID 
TRAINER 

BESTUURSLID 

---

BESTUURSLID 

BESTUURSLID 

BESTUURSLID 
TRAINER 

TRAINSTER 

TRAINER WATERPOLO 

BESTUUR VZV 

Sabine Deschryver 
Oude Duinkerkestraat 1 
8630 Veurne 

J eon-Pierre Gacoms 
Lijsterweg 26 
8630 Veurne 

Marc Vanhoucke 
Noordstraat 121 
8630 Veurne 

JanBartholomeus 
Rozendalstraat 76a 
8630 Veurne 

Alain Ghyselbrecht 
Nieuwpoortsteenweg 59a 
86 70 Oostduinkerke 

Thierry Brackman 
Burgweg 30 
8630 Veurne 

Sandy Pinson 
Noordburgweg 55 
8630 Veurne 

Irene Cerdobbel 
Nachtegalenlaan 16 
8630 Veurne 

Alain Dolfen 
Vinkemstraat 2a 
8630 Beauvoorde 

José Vanneuville 
Noordstraat 137 
8630 Veurne 

Tom Vandenbroucke 
Noordburgweg 15 
8630 Veurne 
Erica Schenkels 
P. Heindryxstraat 2 
8630 Veurne 

Kris Cailliau 
Koksijdestraat 24 
8630 Veurne 
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'ii(058)31 38 53 
! (0495)22 85 29 
:ae. (058)31 55 72 
Qatelj��_@?p�ndora.be

'if(058)31 46 93 
! (0498)42 32 54
Qjean-pierre.gacoms@pandora.�

2(058)31 26 57 
, GSM (0495)21 18 57 
d(058) 23 52 76 
Q marc.vanhoucke@skynet.be 

2(058)31 27 90 
! (0486)87 55 03 
Q.jan.bartholomeus_@pandora.be

if(058)51 62 81
• (0475)42 83 97
Qalain qhyselbrecht@pandora.b� ___
'if(058) 31 33 23 
, (0496)73 06 98 

Q t.brackman@plopsaland.be 
'lif(058)31 30 23 
, (0497)78 80 05 

Qsandypinson@hotmail.com 

'lif(058)31 28 27 
!_ (0473)22 12 98 

Qvinca@belqacom.net 

�(058)29 99 41 
, (0473)702735 

.Qalain.dolfen@siemens.be 

'if(058)3119 67 
• (0474)39 92 71
Q

'if(058)31 25 15 
, (0479)44 81 40 

Qtom@briekeljonq.be 
'lif(058)31 43 01 
,, 

.Q vo Ic kaert .marc@vt4.net 

'lif(058)31 41 69 
-� (0475) 79 17 31 
Qkris.cailliau@pinq.be



AteUee 
DRUK· SNELDRUK 

KOPIE&AFWERKING 

STEMPELS 

KLEURENKOPIE 

KLEURENLASERPRINT 

WENSKAARTEN 

Walter & Sabine Winnock - Deschryver 

Oude Duinkerkestraat 1 
VEURNE 

Tel. 058 / 31 38 53 
Fax 058 / 31 55 72 

ateliee@pandora.be 




