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WOORDJE VAN DE VOORZITTER 

Beste clubleden, 

Een prachtige zomer was het, maar het wordt stilaan tijd om ons 
voor te bereiden op de komende herfst en winter. De 
boekentassen worden weer gevuld met nieuwe spulletjes en ook 
het zwemgerief wordt klaargezet. 

• 

Prachtprestaties werden opnieuw geleverd op de Belgische 
Jeugdkampioenschappen en de Belgische Kampioenschappen: 
tijden werden verbeterd en medailles werden in de wacht 
gesleept! Het harde werken tijdens de trainingen van de voorbije 
maanden werd vast en zeker beloond. Ook de trainers en alle 
andere medewerkers verdienen zeker een pluim voor hun inzet, 
zonder hen was dit allemaal niet mogelijk. Tevens een woordje van 
dank aan Eric, directeur van het zwembad, en aan zijn team voor 
de goede samenwerking. 

Op 1 juni werd de uitstap naar Domein Puyenbroeck een succes. 
Een prachtige dag, veel plezier en ... de afwezigen hadden weeral 
eens ongelijk! Voor herhaling vatbaar. 

Verder wens ik iedereen veel leesgenot en een spetterend 
zwemseizoen. 

Groetjes, 
Sabine 
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6 sep 

28 sep 

5 okt 

12 okt 

19 okt 

25 okt 

26 okt 

2 nov 

8 nov 

11 nov 

15 nov 

16 nov 

13, 18 & 20 nov 

22 en 23 nov 

30 nov 

14 dec 

21 dec 

27-28-29-30 dec

ACTIVITEITEN 2003 2
e 

SEMESTER 

Lange baan wedstrijd Reien Brugge 

5e dag prov. Westvl. interclubtorn. Henry Lecluyse Tielt

5e dag Provinciale kampioenschappen eendjescriterium Kortrijk

Wedstrijd op uitnodiging Kortrijk 

Driekamp 

Wedstrijd op uitnodiging Diksmuide - Eendjes 

6e dag Provinciale kampioenschappen 800/1500m Kortrijk

6e dag prov. Westvl. interclubtorn. Henry Lecluyse Roeselare

Speedo meeting Antwerpen 

r dag provinciale kampioenschappen 800/1500m Kortrijk 

le dag Provinciale B-Kampioenschappen Diksmuide 

2• dag provinciale B-kampioenschappen Veurne 

clubkampioenschappen 

Belgisch Kampioenschap 25m Bastogne 

Eindejaarsfeest 

3• finale VZL eendjes Antwerpen 

Diksmuide OU 

zwemstage 

Voorrang aan Vrede 
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EREPLAATSEN IN WESTRIJDEN 

29 JANUARI 1 • DAG PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN KORTRIJK 

2• Plaats 

! Jeroen Doffen j 100m wisselslag cadetten j 

26 JANUARI 1 e DAG INTERCLUBTORNOOI MENEN 

1• Plaats 

Jeroen Doffen 50m vlinderslag Junioren 
Jeroen Doffen 50m schoolslag junioren 
Jeroen Doffen 100m rugslag junioren 
Ghyselbrecht Michael 50m schoolslag senioren 

2• Plaats 
! Nick Mahieu j 50m schoolslag junioren 

3• Plaats 

Stïn Doffen 
Nick Mahieu 

1:04.02 

0:27.80 
0:33.84 
1:01.26 
0:34.28 

0:34.08 

1:09.74 
1:08.79 

16 FEBRUARI 3" DAG PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN OOSTENDE

1•Pfaats 

Jeroen Dolf en 200m vrije slag junioren 2:15.66 
Klaas Vanneuville 100m schoolslag heren 1:12.61 
Jeroen Dolf en 200m rugslag junioren 2:23.45 
Jeroen Doffen 100m vlinderslag junioren 1:04.32 
Lamote Stijn, Devlies Tim, 4x 100m vrije slag 4:07.33 
Boucquaert Pieter-Jan, Doffen cadetten 
Stijn 
Doffen Jeroen, Mortelmans Karel, 4x100m vrije slag 4:06.22 
Schaubroeck Nicholas, junioren 
Bartholomeus Pieter, Vanneuville 4xl00m vrije slag 4:06.89 
Klaas, Ghyselbrecht Michael, Piens senioren 
Tim 
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2• Plaats 
1 Michael Ghyselbrecht ! !Oom schoolslag heren 1:18.11 

3' Plaats 

Pieter Bartholomeus 200m rugslag heren 2:26.53 
Debuysere Jordi, Dumalin Francis, 4xl00m vrije slag miniemen 4:45.72 
Mahieu Karl, Uyttersprot Bryan 

1-2-8 EN 9 MAART VLAAMSE KAMPIOENSCHAPPEN ANTWERPEN

3' Plaats 

Stijn Dolfen 200m wisselslaq cadetten 2:33.44 
Matthias Beerens 50m rugslag miniemen 0:33 
Matthias Beerens 100m rugslag miniemen 1:16.99 

23 MAART 4' DAG PROVINCIALE A-KAMPIOENSCHAPPEN SPRINT BRUGGE 

1• Plaats 

Jeroen Dolfen 50m vrije slaq junioren 0:25.88 
Jeroen Dolfen 50m vlinderslag junioren 0:27.35 
Nick Mahieu 50m schoolslaq junioren 0:34.90 
Klaas Vanneuville 50m schoolslag heren 0:31.41 
Jeroen Dolfen 50m rugslag junioren 0:29.90 
Lore Verweirder 50m rugslag dames 0:38.37 

2• Plaats 

Els Vandenbroucke 50m vlindersla dames 0:38.74 
Pieter Bartholomeus 50m ru sla heren 0:30.32 

3' Plaats 

j Pieter Bartholomeus i 50m vrije slag heren 0:25.84 
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30 MAART 2' DAG INTERCLUBKAMPIOENSCHAPPEN ZWEVEGEM

ze Plaats 

1 Klaas Vanneuville j 10om schoolslag heren 

6 APRIL :T DAG INTERCLUBKAMPIOENSCHAPPEN VEURNE

1e Plaats 

Heidi Vanacker zoom vrije slag dames 
Klaas Vanneuville zoom schoolslag heren 
Heidi Vanacker 100m wisselslag dames 
Jeroen Dolf en 50m rugslag junioren 
Pieter Bartholomeus 50m rugslag heren 

ze Plaats 

Els Vandenbroucke zoom vrije slag dames 
Jeroen Dolf en zoom schoolslag junioren 
Michael Ghyselbrecht zoom schoolslag heren 
Els Vandenbroucke 100m wisselslag dames 
Stijn Dolfen 50m rugslag cadetten 
Michael Ghyselbrecht 50m rugslag heren 

3e Plaats 

Sti · n Dolf en zoom schoolsla cadet 
Matthias Beerens 50m rugslag miniemen 

27 APRIL 2' DAG PROVINCIALE A- KAMPIOENSCHAPPEN BRUGGE

1e Plaats 

Klaas Vanneuville 
Jeroen Dolfen 

ze Plaats 

Michael Ghyselbrecht zoom schoolslag heren 
Stijn Dolfen zoom wisselslag cadetten 
Jeroen Dolfen 100m vrije slag junioren 

3e Plaats 

1 Klaas Vanneuville j 100 m vrije slag heren 

1 MEI INTERDISTRICTTORNOOI SINT-JAN-MOLENBEEK 

3e Plaats 

1 Jeroen Dolf en j 10om rugslag heren 
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1:09.52 

2:28.37 
2:34.02 
1:15.92 
0:29.36 
0:29.32 

2:45.67 
2:47.82 
2:40.17 
1:22.97 
0:33.39 
0:33.44 

2:51.12 
0:35.91 

2:45.20 
1:02.23 

2:47.61 
2:30.86 
0:59.70 

1:02.50 

1:02.98 



11 MEI 4 DAG PROVINCIAAL WEST-VLAAMS INTERCLVBTORNOOI OOSTENDE 

1• Plaats 

Vandenbroucke Els 100m schoolsla dames 

Vandenbroucke Els 

17 MEI WEDSTRIJD OP UITNODIGING ZWEVEGEM 

2• Plaats 

Jeroen Dolfen 

Stijn Dolfen 

Michael Ghyselbrecht 

18 MEI DE 200M VAN TIELT 

2• Plaats 

! Michael Ghyselbrecht

3• Plaats 

! Michael Ghyselbrecht

100m vlinderslaq heren 
100m rugslag cadetten 

100m schoolslag heren 

l 2oom wisselslag heren

l 2oom schoolslag heren

29 MEI FLANDERS COAST MEETING OOSTENDE 

3• Plaats 

! Jeroen Dolfen l 50m vrije slag junioren

27 juni Grote Prijs Benny Wekking Menen 

3• Plaats 

! Jeroen Dolf en l 1oom wisselslag junioren

1 
2 
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1:39.47 
1:32.70 

1:02.63 
1:11.22 

1:17.81 

2:29.51 

2:38.91 

0:26.06 

1:03.55 



BELGISCHE JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN 

CHARLEROI 26 - 26 en 27 juli 2003 

Stijn Dolfen 

inschrijftijd BJK 2003 plaats 
50m Vrije slag 0:28.15 0:27.40 11e plaats op 45 deelnemers 

100m vrije slag 1:01.41 0:59.91 14 plaats op 42 deelnemers 
50m rugslag 0:33.26 0:32.74 10" plaats op 22 deelnemers 

100 m rugslag 1:09.74 1:10.46 12e plaats op 28 deelnemers 

50 m vlinderslag 0:30.69 0:29.45 6• plaats op 26 deelnemers 
200m wisselslag 2:30.86 2:30.57 5• plaats op 20 deelnemers 

Bart Vanacker 

inschrijftijd BJK 2003 plaats 
50m vrije slag 0:29.17 0:28.67 32• plaats op 45 deelnemers 

50m schoolslag 0:35.96 0:36.96 21• plaats op 29 deelnemers 
100m schoolslag 1:20.96 1:20.93 21• plaats op 27 deelnemers 
200m schoolslag 2:52.91 2:57.39 18• plaats op 21 deelnemers 
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BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN 

CHARLEROI 31 juli en 1-2 en 3 augustus 

2003 

Pieter Bartholomeus 

inschrijf tijd BK 2003 plaats 
50 m rugslag 0:29.24 0:28.69 6' Plaats op 43 deelnemers 
50 m vrije slag 0:25.40 0:25.43 14• plaats op 73 deelnemers 
200 m rugslag 2:12.19 2:13.58 5• plaats op 40 deelnemers 
100m rugslag 1:02.20 1:01.29 5• Plaats op 45 deelnemers 
100 m vrije slag 0:54.96 55:84 19• plaats op 63 deelnemers 

Jeroen Dolfen 

inschrijftijd BK 2003 plaats 
100m vlinderslag 1:02.38 0:59.45 Kampioen van België Junioren 
50m rugslag 0:28.47 0:28.65 Kampioen van België Junioren 

50m vrije slag 0:25.38 0:24.68 Kampioen van België Junioren 
200m rugslag 2:15.26 2:18.15 5• plaats op 22 junioren 

100m rugslag 1:00.21 1:01.33 Kampioen van België Junioren 
100m vrije slag 0:55.39 0:55.35 4• plaats op 30 junioren 

200m wisselslag 2:18.44 2:18.73 3• Plaats op 23 junioren 

50m vlinderslag 0:27.26 0:26.76 Kampioen van België Junioren 
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BJK & BK 2003 

VERSLAG 

Naar jaarlijkse traditie wordt het zwemseizoen afgesloten met de Belgische Jeugd
kampioenschappen (laatste weekend van juli} en de Belgische Kampioenschappen (eerste 
weekend van augustus). 
Tijdens de voorbereiding in de maand juli werd dit jaar optimaal gebruik gemaakt van de 
samenwerking binnen het kader van COAST: onze zwemmers konden bijna naar keuze 
gaan trainen in Veurne, in Westende (Zon&Zee) of in het 50m-bad van Oostende. 

Voor de BJK werden dit jaar nieuwe spelregels ingevoerd: zo moesten alle 
benjamins die wilden meedoen verplicht deelnemen aan de 400 meter vrij en de 200 
meter wissel. De miniemen moesten verplicht de 200 meter wissel zwemmen. Wel te 

verstaan binnen vooraf bepaalde tijdslimieten, zoniet werden zware boetes tot 50 euro 
opgelegd. Dit betekende een streep door de rekening van Karl, Lore en Mathias die wel 
limieten gezwommen hadden voor andere nummers, maar die de strenge, ·verplichte· 
limieten niet haalden. 

Zodoende werd op donderdag 24 juli met een beperkte VZV-delegatie (Bart en 
Stijn) afgereisd naar het ADEPS-sportcentrum van Loverval, een rustige en prachtige 
accommodatie in de buurt van Charleroi. Door logeerden we samen met nog 2 COAST
zwemmers van Middelkerke en 11 zwemmers uit Oostende. 

Bart Vanacker had zich dit jaar ingeschreven voor de schoolslagnummers {50, 100 
en 200 m) en voor de 50 m vrije slag. De zware opofferingen van de maand juli werden 
beloond met een mooie persoonlijke besttijd van 0.28.67 op de 50 vrij (21st"/27). Ook op 
de 100 m schoolslag kon Bart verbeteren tot 1.20.93 (32st"/45). 

Stijn Dolfen kon zich inschrijven voor maar liefst 6 nummers, en verbeterde 5 
persoonlijke records. Grootste genoegdoening was er op de 100 m vrij waar hij voor het 
eerst onder de magische grens van de minuut kon blijven : 0.59.91 (14d"/42} waarmee hij 
nu mag toetreden tot het selecte clubje van Dieter, Pieter, Klaas, Jeroen en Nick. Op de 
50 m vlinder zwom Stijn bijna een verrassing van formaat : 0.29.45 (6c1e/26}, maar 
aantikken met de kop in plaats van met de vingertoppen kostte hem een wenkende 
bronzen medaille! 

Na 3 dagen van zweten en zwoegen in de sauna van het Helios-zwembad van 
Charleroi was het beste er af. Temeer dat de namiddagsessies door de verplichte 
nummers duurden tot ... 21 uur! Zo moest Stijn op zondagmiddag om 13 uur opwarmen om 
pas om 18 uur een 200 m wissel en om 19.30 uur zijn 100 m rug te zwemmen, dit laatste 
toevallig (?) het enige nummer waar hij zijn besttijd niet kon verbeteren. 
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Ondertussen heeft de organisatie reeds lering getrokken uit deze onverantwoorde 
mistoestand, en zullen de Jeugdkampioenschappen volgend jaar over 4 in plaats van 3 
dagen gespreid worden. 

Voorts moeten we nog vermelden dat de COAST-delegatie 10 medailles mee naar 

huis mocht nemen: 3x goud voor Jordi De Buysere (50-100-200 rug}, goud-zilver-brons 

voor Pieter-Jan Boucquaert (50-100-200 schoolslag), zilver en brons voor Gilles Dewetter 

(200 wissel - 400 vrij}, zilver voor Stijn Lamote (50 vrij) en brons voor Stephanie Blomme 

(800 vrij} - een prachtig resultaat. 

Een week later was het de beurt aan de grote jongens en meisjes om naar het 

tropische (35°, buiten wel te verstaan!) Charleroi te trekken voor hun Belgische 
Kampioenschappen. Anders dan bij de jeugd wordt hier gewerkt met schiftingen (in de 

voormiddag) en met halve finales en finales ('s namiddags), en dat alles over 4 dagen 
verdeeld. De COAST-delegatie bestond uit 10 leden, waarbij Pieter en Jeroen van 
Veurnse kant. 

Pieter Bartholomeus had zich ingeschreven voor 5 nummers (50-100-200 rug & 50-
100 vrij}, het accent van zijn trainingen onder leiding van Carine Verbouwen evenwel 
toegespitst op de rugnummers. 

Jeroen Dolf en had geopteerd voor 2 nummers per dag (8 in totaal) en had zijn 

trainingsarbeid gefocust op de rug- en sprintnummers - maar door het systeem van 
(halve) finales en tussendoor nog enkele aflossingsnummers zou hij finaal 21 keer het 
water induiken. Na de gouden medaille van vorig jaar bij de laatstejaars cadetten was er 
voor deze kampioenschappen wel enige hoop op eremetaal bij de junioren. 

De eerste dag, de eerste beurt was al meteen sensationeel. Bij wijze van test - "om 

te weten hoe goed hij zat" - ging Jeroen vol door op de 100 m vlinder. Resultaat: beste 
persoonlijke tijd verbeterd met bijna 3 volle seconden, en eerste Veurnaar ooit onder de 

minuut in deze discipline: 0.59.45! Later op de dag kon hij deze tijd in de halve finale ei zo 
na bevestigen (1.00.13}, goed voor een gde plaats op 47, maar vooral goed voor goud bij de 
junioren (21 deelnemers). 

De rugnummers vormden het decor van een zeer spannende broederstrijd tussen 

Pieter en Jeroen. Op de 50 m rug bereikten beide VZV-zwemmers bijna moeiteloos de 
grote finale. Daarin won Jeroen het pleit: 0.28.56 (4d'/46} - goud bij de junioren(22}} 

tegen 0.28.72 (6de/46) voor Pieter. Nog spannender werd het op de 100 m rug: in de halve 
finale tikten beiden aan in identiek dezelfde tijd (1.01.35). In de finale haalde Pieter het 
laken naar zich toe in een echte nek-aan-nek race: 1.01.29 tegen 1.01.33, goed voor een 
5de, resp. 6de plaats op 45, en opnieuw goud voor Jeroen bij de junioren(24)1 
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Op de 200 m rug toonde Pieter duidelijk zijn meesterschap: 2.13.58 (5de/40) tegen 

2.18.15 (lld0/40), het enige nummer waar Jeroen geen finaleplaats kon afdwingen. 

Een nieuwe sensatie kwam er toen Jeroen via een 0.25.03 in de finale van de 50 m vrij 

geraakte. Pieter strandde in de halve finale op een 0.25.43 (14de/81). In de slipstream van 
het grote geweld van o.a. Renaat Dreesen, Bart Geerts en Kristof Tieghem vloog Jeroen in 
die finale naar een ongelooflijke 0.24.64 (5de/81 en nogmaals goud bij de junioren(36). 

Tussendoor zwom Jeroen nog een zevende tijd op de 200 m wissel, maar gaf forfait 
voor de finale wegens te druk programma. Toch was dat nog voldoende voor een bronzen 

medaille bij de junioren. 

Ter afsluiting waagde Jeroen ook nog zijn kans op de 50 m vlinder. De inspanningen 
van 4 dagen zwemmen op topniveau lieten zich al bij velen voelen, maar toch slaagde Jeroen 

er nog in om zijn besttijd in de finale nog te verbeteren tot 0.26.76 (Sste/59) en nogmaals 

goud bij de junioren! 

Nog even vermelden dat bij de andere COAST-zwemmers Bieke Vandenabeele 2 
medailles kon veroveren: zilver op de 50 vrij en brons op de 100 m vrij. 

De balans van deze BK mag voor VZV als zeer positief beschouwd worden. Na een jaar 
van stagnatie heeft Pieter met 3 finaleplaatsen en 2 persoonlijke besttijden bewezen dat 

hij op negentienjarige leeftijd nog niet over zijn hoogtepunt heen is. Voor Jeroen openen 
zich nieuwe perspectieven met 5 gouden medailles, 4 persoonlijke besttijden, maar vooral 3 

maal onder de limiet om te mogen toetreden tot de selectie voor de Europese Junioren 

Kampioenschappen van volgend jaar. 

Moge de VZV-jeugd zich aan deze voorbeelden optrekken, zodat onze delegatie op de 
nationale kampioenschappen de komende jaren verzekerd blijve! 

Alain Dolfen 
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ENKELE BEDENKINGEN VAN DE TRAINER 

Met twaalf gouden, zes zilveren en drie bronzen medailles op de Provinciale 

Kampioenschapen en drie derde plaatsen op de Vlaamse Kampioenschappen volgden de 

Belgische kampioenschappen waar de Veurnse zwemmers 5 gouden medailles, één bronzen 

medaille behaalden en zeven maal in de eerste tien eindigden. 

Jeroen Dolfen zwom eveneens de selectietijd voor deelname aan de Europese 
Jeugdkampioenschappen 

Van een succesvol jaar gesproken! 

Die zeer goede resultaten zijn op de eerste plaats het gevolg van de trainingsarbeid 
en de inzet van de zwemmers, de deelnemers aan het BJK en BK trainden tijdens de maand 

juli tweemaal per dag anderhalf tot twee uur per training. 

De samenwerking tussen de Coast clubs en trainers was eveneens een schot in de roos, zo 
werd door de drie coast clubs een gemeenschappelijk programma afgewerkt tijdens de 
maand juli. De VZV trainers (-sters) en het personeel van het zwembad van Veurne hebben 

prachtig werk geleverd om alles in goede banen te leiden. 

Aan al die successen is er echter ook een keerzijde! 

Verleden jaar namen we deel aan de Belgische Jeugdkampioenschappen met zes 

zwemmers, dit jaar met twee zwemmers en aan de Belgische Kampioenschappen met drie 

zwemmers dit jaar met één zwemmer minder. 

Waaraan is die terugval te wijten? 

Wat de Jeugdkampioenschappen betreft zijn er verschillende redenen in de eerste 

plaats het gewijzigde programma. De benjamins en de miniemen zijn verplicht de 400m vrije 

slag en 200m wisselslag te zwemmen tegen scherpe limiettijden, wanneer de limiettijden 

niet behaald worden zijn hoge boetes het gevolg. De zwemmers(-sters) die wel hun 

limiettijden behalen voor andere disciplines kunnen niet geselecteerd worden. 

Indien men de regels van de trainingsleer volgt mag een benjamin maximum driemaal per 
week trainen, vertel mij eens hoe je een elfjarige jongen een limiettijd van 5.50 op de 400m 

vrije slag en 3.10 op de 200m wisselslag kan doen zwemmen? Het moet een supertalent zijn! 

De enige die beter wordt van dit gewijzigd programma is de kas van zwembond bij het innen 

van de boetes. 
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Een tweede reden voor het minder aantal deelnemers aan de 
Jeugdkampioenschappen is dat de trainers(-sters) en bestuursleden zich teveel 
bezighouden met de A-zwemmers zodat de basis verwaarloosd wordt. We moeten meer 
aandacht hebben voor het perfect aanleren van de zwemslagen en goede 
trainingstechnieken aanwenden om een doorstroom te krijgen naar A zwemmer (-ster). 

Het belang van het coachen. 

Het is mij opgevallen dat de competitiezwemmers het steeds vertikken om na een 
wedstrijd de coach of trainer(-ster) te consulteren. Hebben zij geen vertrouwen in de 
coaches of is het succes naar hun hoofd gestegen? 

Wat de coaches betreft zijn ze bij Coast goed geschoold en ervaren, onmiddellijk 
na de wedstrijd kunnen ze erop wijzen wat goed en fout gelopen is. Als we er enkel 
moeten zijn om de tijden op te nemen tijdens de opwarming en wedstrijden kan dit 
evengoed door de ouders of een buitenstaander gebeuren. Ook wat de keuzes van de 
wedstrijden betreft moet dit in samenspraak gebeuren met de coaches en niet met de 
ouders, nonkel of tante. 

Tot slot wil ik allen danken die meegewerkt hebben aan die succesvolle campagne en 
ik hoop dat we met wat minder rivaliteit tussen sommige topzwemmers kunnen verder 
werken naar de volgende zwemwedstrijden. 

Marc Yanhoucke 
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SEIZOEN 2003 - 2004 

Dinsdag 2 september starten de trainingen 

1. Groepsverdeling

A. Beginnelingen A en B

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.

B. Recreatiezwemmers A en B
Dit zijn de zwemmers die technisch reeds 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.

C. 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.

D. Competitiezwemmers
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.
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.

E. Waterpolospelers
Zijn minimum 16 jaar.
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2. Uurregeling

Beginnelingen A Dinsdag van 18:45u tot 19:30u 

Beginnelingen B Donderdag van 18:45u tot 19:30u 

Recreatiezwemmers A Dinsdag van 19:30u tot 20:15u 

Recreatiezwemmers B Donderdag van 19:30u tot 20:15u 

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

Competitie zwemmers Dinsdag en donderdag van 19:30u tot 20:15u 
Zaterdag van 17:45u tot 19:15u 

waterpolospelers Donderdag van 20:30u tot 21:30u 

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. 

Marc Vanhoucke 

Restaurant 't Schiptje 
Specialiteiten : 

Duivejong, Struisvogelfilet & Paling 

Gesloten op dinsdag en maandagavond 
Juli en augustus enkel op dinsdag 

Uilbaters: 
Unda lxwille • Wilfried Vanlwucke 

Linda aan /tet fornuis 

Veumekeiweg S - 8670 WULPEN 
Tel OS8/31.43.9S 
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INSCHRIJVINGEN 2003 - 2004 

De zwemmers die lid waren in het seizoen 2002-2003 schrijven in op dinsdag 2 
september en donderdag 4 september 

DE NIEUWE LEDEN WORDEN INGESCHREVEN OP DINSDAG 9 EN DONDERDAG 11 

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 11 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 

ZWEM VERENIGING 
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ENKELE WENKEN VOOR 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 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 2-1 
W.>t 

REGLEMENT 

1) Voor de "wisselbeker" wordt gezwommen door de competitievergunninghouders, 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 

SPEEDO 

Alain Ghyselbrecht 
Verantwoordelijke competitie 

SPEEDO 
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WATERPOLOTORNOOI ZWITSERLAND 

Verslag van het waterpolotornooi (volksturnier) in Aegiri Zwitserland 18-19 en 20 juli 2003. 

Na een rit van 10 uur bereikten we de Neuschellstrasse 11 in ÜnterAegiri, waar we 
hartelijk ontvangen werden door Hans en Carolle. 

De locomotiefbarbecue stond reeds onder stoom zodat we onmiddellijk konden 
aperitieven. 

Na de aankomst van de jonge gasten, die reeds goed in stemming waren, genoten we 
van het geroosterde vlees, onze gastheer en zijn dochter hadden op geen inspanning 
gekeken om de 27 aanwezigen een lekkere maaltijd aan te bieden. 

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

Na het zingen van enkele liederen onder leiding van Phillippe en enkele meters 
"eichoff bier" later vertrok de harde kern naar de tent ernaast waar enkel zware dranken 
geschonken werden. (redbull-vodka enz .. ). 

Om 4.30 uur in de ochtend werden de laatste feestvierders tot de orde geroepen 
door Ellen en Bram terwijl ze aan het zwemmen waren in het meer. Ellen heeft nogal 
geschrokken toen een speler van het "stella team" poedelnaakt uit het water opdook, door 
de alcohol en de lage temperatuur van het water was er gelukkig niet veel te zien. 

De volgende ochtend om negen uur zat iedereen met een uitstekend humeur en 
sommigen met een kater 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 

(bi.iaenaamd "de oede") (biiaenaamd "de joenge") 
Marc Seru - kapitein Eric Mattheeuws - kapitein 
Pieter Vandendries Jan Deramoudt 

Noel Descheemaecker Bram Delva 
Wim Verstraete Gregory De Greef 
Marc Vanhoucke Tom Seru 

Alex Vandenbossche Nand Vandaele 
Phillipe Ferket Steve Pinson 

Hans Fluckinger Olivier Platteau 
Dirk Depoorter Nathalie Delva 

Sofie Steve 
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Het artois team moest de openingsmatch spelen tegen Vindonissa XL de latere 

winnaars van het tornooi. Het was een keiharde match die we verloren met 5-2. Het 

overmatig alcoholgebruik van sommige spelers de nacht voordien zal wel een invloed gehad 
hebben op de uitslag. Alle overig matchen werden gewonnen door het stella en artois team, 

zie de tabel met de uitslagen 

Vindonissa XL Artois 5-2

Always Blubbers Stella 0-9

SCM Selection Stella 2-5

Artois Caipirania 8-0

Snowstar Artois 4-7

Stella Crazy Water Crew 5-3

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. Na een partijtje bergrollen door Philippe en Olivier daalden we af naar het 

Aegirimeer waar we verbroederden met de andere waterpoloteams {iets kalmer dan de 

avond ervoor). 
De dag van de waarheid was aangebroken. De Artois ploeg moest nog twee 

kwalificatiewedstrijden spelen en de Stella - ploeg nog één. 

Artois EHC Affoltern 8-2

Stella Sport-Union-Aegiri 8-1

Möblö Artois 0-7

In de kwart finale moest het Stella team het opnemen tegen het Artois team, de 

joenge wonnen tegen de oede met 4-2. 

In de halve finale verloor het Stella team na een keiharde wedstrijd tegen Vindonissa XL 

met 3-2. 
Uiteindelijk behaalde het Stella team de derde plaats door met 5-3 te winnen tegen 

Vindonissa zonder XL. 

Het was opnieuw een prachtig 

tornooi en iedereen was vast besloten om 

volgend jaar terug te keren met slechts 

één doel de wisselbeker terug mee te 

brengen naar Veurne. Dus trainer ... je 

hebt een jaar tijd om je spelers voor te 

bereiden op volgend tornooi, het wordt 

hard trainen en leer ze ook drinken zoals 

de grote mensen. 

Marc Vanhoucke 
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WEBSITE 

Het is zover, de Veurnse Zwemvereniging heeft zijn eigen domeinnaam. 

Daardoor ook is ons adres gewijzigd en zijn wij sedert enkele maanden voor alle nuttige 

informatie te consulteren op volgend adres: 

http://www.vzv.be/ 
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VOEDINGSTIPS • 

Voeding voor - tijdens en na de wedstrijd, voeding bij meerdaagse wedstrijden 
voedingsmaatregelen in het buitenland 
Ellen Thys 

Voeding voor - tijdens en na de wedstrijd 
VOEDING TIJDENS TRAININGSDAGEN 

* Ruim gebruik van KH = 60 energie%. (bruin brood, bruine of zilvervliesrijst,
aardappelen, bruine pasta, knäckebröd, muesli, havermout, groenten, fruit, rijstwafel,
volkoren biscuits, peperkoek, confituur, honing, stroop)
* Bij intensieve trainingen langer dan 45 minuten moeten er koolhydraten tijdens de
inspanning genomen worden.
* Zuinig gebruik van vetten (20-30 energie%). (minarine, rode sauzen, olie, magere of 
halfvolle melkproducten, 20-30+ kazen, achterham, rookvlees, rosbief, kipfilet,
kalkoenham, biefstuk, kippe- of kalfsgehakt, paardenvlees, struisvogel, ... , magere
vissoorten: kabeljauw, tong, wijting, schol, ...
* Eiwitopname van 1.2-1.5 g/kgLG. (geen extra eiwitrijke preparaten)
* Eet gevarieerd.
* Vochtopnamen van 2 - 4 liter per dag.
* Goede timing van de maaltijden. (regelmaat)

VOEDING 2-3 DAGEN VÓÓR DE WEDSTRIJD 
Afhankelijk van de afstand die er gezwommen wordt kan de voeding wel of niet aangepast 
worden voor een wedstrijd. Gaat het over korte afstanden bv. 50 - 100 - 200 - (400) m is 
het voldoende om voor de wedstrijd 60% koolhydraten te nemen. Indien het over lange 
afstanden gaat 800-1500 kan het % wel verhoogd worden tot +/ - 65%. 
Bij korte afstanden is het vaak zelfs nadeliger om heel veel koolhydraten te eten voor de 
wedstrijd omdat het gewicht dan ook een beetje stijgt. Drink dan wel goed voor en tussen 
de reeksen en neem natuurlijk ook een koolhydraatrijke maaltijd de dag voor en van de 
wedstrijd. 
Eet de laatste avond niet meer overdadig. 

MAAL TIJD VÓÓR UN WEDSTRIJD 
Het belangrijkste is dat de atleet niet met een volle maag of met een misselijk gevoel de 
competitie moet beginnen. 
Hij zou dus aan volgende eisen moeten voldoen: 
1) Het moet een kleine en licht verteerbare maaltijd zijn.
2) Het moet een voeding zijn waaraan de atleet gewoon is, niet te sterk gekruid of een
bereiding die verteringsproblemen kan geven.
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3) Neem de laatste maaltijd 2-3 uren Ivoor de wedstrijd.
4) Neem geen KH tussen de 60' en 10' voor de start. Wel water.
5) Laatste 5 minuten voor de start nog 2 bekertjes dorstlesser nemen.
Gefrituurde producten, vetrijke producten en een grote hoeveelheid vlees moet dus

vermeden worden. Ook grote hoeveelheden vezelrijk voedsel is niet aan te raden daar ze
intestinale problemen kunnen veroorzaken (dus wit brood, witte pasta, witte rijst i.p.v.
bruine).
Spaghetti bolognaise en pizza bevatten veel koolhydraten, maar zijn toch niet echt

aangeraden doordat de saus vaak veel vet en eiwitten bevat en er vaak sterk gekruid wordt.

Spaghetti met een lichte tomatensaus kan wel.

NA DE COMPETITIE 
De heropstapeling van spierglycogeen is het snelste binnen de twee uren na het beëindigen 
van de competitie. Als men langer dan twee uren wacht verlaagt deze graad met 33%. 

Voorbeeld: 

Neem na de inspanning 500 ml dorstlesser (eventueel energiedrank). 

Na 1 à 2 uren = een KH rijke maaltijd bv. 2 sandwiches + 2 krentenbollen + confituur, honing 
of stroop + 2 glazen melk + 1 banaan. 

Dit is vooral belangrijk als de dag nadien terug gepresteerd moet worden bv. 2 dagen 
wedstrijd of een zware training de dag nadien, ... 

Voeding bij meerdaagse wedstrijden 

Wanneer er meerdere dagen achter elkaar goed moet gepresteerd worden, is het heel 
belangrijk u voeding hieraan aan te passen. 
Per dag wordt vaak maar 1 tot 3 keer gezwommen. De rest van de tijd blijft men vaak in de 
drukte en warmte zitten. De eetlust is hierdoor minder waardoor de voeding verwaarloosd 

wordt en er niet voldoende voedingsstoffen opgenomen worden. 

Indien de eerste dag reeds onvoldoende aandacht wordt gegeven aan de voeding, zullen de 

prestaties de volgende dagen ook minder zijn. 

Het is dus belangrijk om volgende richtlijnen in acht te nemen: 

* Zorg ervoor dat enkele dagen op voorhand het koolhydraatgehalte voldoende hoog is(+/-

60-65%). Zo heeft je lichaam voldoende energie om nog lichtjes te kunnentrainen en om

nog wat reserves over te houden voor de wedstrijd.

*Indien er op de eerste dag korte afstanden worden gezwommen (50-100-200 m) is het
niet nodig extra veel koolhydraten(+ 70%) op te stapelen in het lichaam omdat u gewicht
hierdoor kan stijgen. Zorg wel dat elke maaltijd brood of pasta of rijst of aardappelen

bevat.

* Tijdens de trainingen mogen zeker de dorstlessers niet weggelaten worden. Indien deze
wel zouden weggelaten worden; gaat u lichaam alle reserves uit u lichaam moeten halen.

Als u na de training dan ook de koolhydraten niet genoeg aanvult, zal u de volgende dag 
ook niet voldoende energie hebben om te trainen of voor de wedstrijd.

* Op de eerste - tweede- ... wedstrijddag blijven de koolhydraten natuurlijk ook heel
belangrijk (maar is er geen echte koolhydraat-opstapeling nodig).

* Zoals reeds eerder werd uitgelegd, kan u best tussen 1 uur en 10 minuten voor de
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wedstrijd geen koolhydraten genomen worden. Neem u drinkbus mee naar de 

oproepkamer en drink er +/- 5' voor de start nog van. 

* Na de wedstrijd wordt er ook best eerst iets koolhydraatrijk gedronken (dorstlesser, 

energiedrank, fruitsap, chocolademelk + suiker,.,,) en nadien iets koolhydraatrijk 

gegeten (brood + confituur, sandwiches + confituur, pasta, rijst, ... ).

* Neem altijd iets mee om tijdens de dag te eten. Let wel op dat het licht verteerbaar is

bv. brood, sandwiches, ... Ook 's middags en 's avonds moet gekozen worden voor

lichtverteerbare dingen bv. kip + rijst of pasta of vis + gekookte aardappelen, brood, ... 

* Kies de dag van de wedstrijd voor wit brood, witte rijst en witte pasta. 

* Indien er meer dan 2 uren tijd is tot de volgende reeks, kan er iets koolhydraatrijk 

gegeten en/of gedronken worden.

Indien er slechts 1 uur tijd is tot de volgende reeks, wordt best het vocht aangevuld door 

water te drinken en voor de start nog enkele slokken dorstlesser (voor u eerste reeks 

zouden er voldoende koolhydraten in het lichaam moeten opgestapeld liggen). 

* Test alles eerst uit op een minder belangrijke wedstrijd en tijdens trainingen. 

* Indien er op een wedstrijd sportdranken gratis ter beschikking worden gesteld, kan u

deze best niet gebruiken als u niet weet hoe u lichaam hierop gaat reageren.

Dit zijn algemene raadgevingen, maar elke situatie moet afzonderlijk bekeken worden.

Twijfel niet om raad aan mij te vragen.

Voedingsmaatregelen in het buitenland 

Tijdens wedstrijden in het buitenland zijn er sommige factoren die de concentratie 

kunnen verstoren: 

- de omgeving is anders 

- het klimaat kan anders zijn

- de voeding kan anders zijn

- er kan een tijdverschil (jetlag) zijn

Om deze factoren, die de sportprestatie negatief kunnen beïnvloeden uit te sluiten is het

voor de sporter van belang een aantal leefregels in acht te nemen.

Tiidens een vliegreis kan de gemiddelde luchtvochtigheid dalen tot minder dan 10%. Wie 

uren doorbrengt in dergelijke atmosfoor verliest meer vocht dan gewoonlijk, wat leidt tot 

lichte dehydratie (uitdroging). Meestal merkt men dat aan een droge keel, een dorstig 

gevoel, lichte hoofdpijn, ... 

Nochtans kan dit eenvoudig tegengegaan worden door tijdig en voldoende te drinken. 

Hierbij is het aangeraden om geen dranken te gebruiken die een vochtafdrijvende 

werking hebben (koffie, cola, powerdrinks). Water, fruitsap, limonade of dorstlesser zijn 

goede alternatieven. Het is zelfs geen slecht idee om zelf 1 liter water, fruitsap of 

dorstlesser in de handbagage mee te nemen zodat men nog iets achter de hand heeft als 

de bediening niet aan de vraag voldoet. 

Maag-, darm problemen tijdens een lange vliegreis komen ook regelmatig voor. Dit door 

het langdurig zitten en door de vetrijke tussendoortjes. 

Omdat de tussendoortjes aan boord meestal niet de meest gezonde zijn, is het aan te 

raden om zelf een aantal gezonde tussendoortjes mee te nemen. 
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Jetlag is het groggy gevoel dat optreedt na een vlucht over meerdere tijdzones dat 
mogelijk nog versterkt wordt door dehydratie. Dit duurt tot het lichaam is aangepast aan 
de nieuwe omgeving. 

De symptomen zijn: slaapstoornissen, concentratieproblemen, vlug geïrriteerd raken, 

vermoeidheid, dalen van de eetlust, maag- en darm-problemen en uiteraard verminderde 
prestatie. 

Het meest belangrijke om jetlag te voorkomen is voldoende slapen. Maar ook met je 

voeding kan je dit probleem verminderen. 
- veel drinken om dehydratie tegen te gaan
- niet overeten in het vliegtuig uit verveling.

Ter plaatse: 

Het gebruik van alcohol is zeker de eerste dagen na aankomst (nadien voor sporters 

natuurlijk ook) af te raden. Alcohol zorgt voor een lichte onrustige slaap, waarbij men na 

het eerste ontwaken moeilijk opnieuw inslaapt. 

Gebruik geen producten waar u ziek kan van worden bv. rauw vlees of vis, mosselen, ... 

Probeer de eetgewoontes (tijdstip, soort eten) van thuis zoveel mogelijk aan te houden. 

Voor meer informatie: Ellen Thys 

D1ë'tiste - Sportdié"tiste - Voedingsdeskundige
Kromstraat 33, 

2520 Ranst. 
Tel: 03/233.66.26 of0477 /64.70.63. 

E-mai/.· ellenthys@skynet.be
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ONZE SPONSORS 

, 

Een loopbaan bij defensie? 

Geïnteresseerd? 

Bel gratis nummer 0800-14936
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raii7 Schilder- en
\ll.!/ Decoratiebedrijf

"· BLONDEEL 
Ondernemingenstraat 12 

- industriezone 1 - 8630 Veurne
Tel. (058)31.20.06-Fax (058)31.58.86 

Winkel: geopend di-vr: 10u·12u en t4u-18u 
Zaterdagvoormiddag.· Bu - 12u 
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ZUIDSTRAAT 13 

8630 VEURNE :, 

058/316468 

VINCA 

Jeans Store 
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Restaurant 't Schiptje 
Specialiteiten : 

Duivejong, Struisvogelfilet & Paling 

Gesloten op dinsdag en maandagavond 
Juli en augustus enkel op dinsdag 

Uitbaters: 

Linda Dewiue - Wilfried Vanhoucke 
Unda aan het fornuis 

Veurnekeiweg 5 - 8670 WULPEN 
Tel 058/31.43.95 
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BESTUUR 2003 

VOORZITTER.TRAINSTER Sabine Deschryver 
Oude t)uinkerkestroot 1 
8630 Veirne 

José Vanneuville 
ONDERVOORZITTER Noordstroot 137 

8630 Veurne 

/'-hirc Vanhoucke 
SECRETARIS, TRAINER Noordstroot 121 

8630 Veurne 

JanBartholomeus 
SCHATBEWAARDER, TRAINER Rozendalstroot 76a 

8630 Veurne 

Alain Ghyselbrecht 
TECHNISCH SECRETARIS, Nieuwpoortsteenwe9 59a 
TRAINER 86 70 Oostduinkerke 

Sandy Pinson 
BESTUURSUD TRAINSTER Noordburgweg 55 

8630 Veurne 

Irene Cerdobbel 
BESTUURSUD Nachtegalenloon 16 

8630 Veurne 

Alain Dolfen 
BESTUURSUD Vi nkemstraat 2a 

8630 Beauvoorde 

J eon-Pierre Gacoms 
BESTUURSUD Lijsterweg 26 

8630 Veurne 

Ellen Vanhoucke 
BESTUURSUD TRAINSTER Ooststraat 27 /6 

8630 Veurne 

Erica Schenkels 
TRAINSTER P. Heindryxstraat 2 

8630 Veurne 

Jan Deramoudt 
TRAINER Hoge Duinenlaan 2 

86 70 Koksijde 

KrisCailliau 
TRAINER WATERPOLO Koksijdestraat 24 

8630 Veirne 

VEURNSE ZWEMVERENIGING VZW 

Noordstraat 121 

8630 Veurne 
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., 

Il (058)31 38 53 
\ (0495)22 85 29 
áii (058)31 55 72 
Qsabine.deschry\<er@pandora.be 

Il (058)31 19 6 7 
l (0474)39 92 71 
g 

Il (058)31 26 57 
\ (0495)21 18 57 
;i,(058) 23 52 76 
Q marc.110nhoucke@skynet.be 

11(058)31 27 90 
\(0486 )87 55 03 
Qjan.bartholomeus@pandora.be 

11(058)51 62 81 
\ (04 75)42 83 97 
.:lalain.9hyselbrecht@pandora.be 

11(058)31 30 23 
\ (0479)78 80 05 
Qsandy.pinson@ve1rne.be 

11(058)31 28 27 
\ (0473)22 12 98 
qYinca@belgacom.net 

11(058)29 9941 
\ (0473)702735 
c.Jalain.dolfen@skynet.be 
• 

\ (0473)954037 
,-,jean-pierre.gacoms@pandora.be 

Il 
H0486J14 79 23 
.:!ellen.wnhoucke@veurne.be 

11(058)31 43 01 
\ 

C!volckaert.marc@vt4.net 

11(058)52 24 04 
\ 

1;ldera164@pi.be 

11(058)31 41 69 
\ (0475) 79 17 31 
Qkris.cailliau@ping.be 

BANKREKENING: 280-0498254-02 

STAMNUMMER LIGA: 365 

W (058)31 26 57 



ATELJEE 

KOPIE - SNELDRUK - KLEURENKOPIE 

DIGITALE KLEURENDRUK 

AFWERKING 

BEDRUKTE T-SHIRTS, MUISMATJES, ... (vanaf I exempl.) 

WENSKAARTEN - STEMPELS 

Walter & Sabine Winnock - Deschryver

Oude Duinkerkestraat 1 

8630 Veurne 

Tel. 058 31 38 53 

Fax 058 31 55 72 

ateljee@pandora.be 

E-mail: jan.bartholomeus@pandora.be




