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JAARVERSLAG VEUR NSE ZWEMVERENIGING 1987. 

Voorzitter , traine r André Dehaese Tel : 058/313131 

Elzenl aan 1~, 8480 Veur ne 

Sekretar is , t ·raine r Marc Vanhoucke Tel : 058/312657 

Noordstraat 121 8480 Veurne 

Schatbewaarder Fe rnand Decock Tel : 0 58/312950 

Bloemenlaan 14 8480 Veur ne 

Technisch sekretaris, t rainer Wi lfr i e d Top Tel : 058/311887 

Beukenlaan 17 8480 Veurne 

MaLarlaalmeeste r Jean-Pierre Gacoms Tel : 058/312995 

Li js t erwcg 26 8480 Veurne 

Hoofdtrainster Miranda De Baets Te l : 058/313125 

Nachtegalenlaan 2 8480 Veu rne 

Verantwoordel ijke wate r polo Hugo Dumolin 

Noordstraat 119 8480 Veur ne 

Ve rantwoo rdelijke compe t i t i e Irene Cerdobbel Te l:OSB/312827 

Publ ic Relations 

Hu lpmateriaalmeester 

Gestuursl i d, trainster 

Bestuurslid , t rains ter 

Aantal Leden . 

Nachte gal enlaan 16 8480 Veur ne 

José De schodt Tel :058 / 314343 

Claeyssenoev.e r 21 8480 Veurne 

Danny De Vl amynck Tel : 058/314131 

Sasstraat 9 8480 Veurne 

Mar,ijke Depoorter 'rel :058/312 62 1'l 

Kerkwi jk 8 84b8 Koksijde 

Sabine Oeschrijver Tel :058/313853 

S t Laurentiusstraat .29 8480 VE:urne 

Competitiezwemmers ( - sters) 91 

Waterpol ospe le rs ( - sters) 27 

Leden 8 

126 leden 

In 1987 werden 77 t raintngen ge geven, gemidde l d 37 zwemmers 

v1aren aanwezig per tra:j.ning . 

Er werden 38 waterpolotrainingen gegeven , 14 s pelers waren ge

middel d aanwezig . 
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1 ) 25 Jan Ve u r ne "beke r van de kus t" 36 deeln . v.z .v. 
2) 31 jan Nieuwpoort " 13 deeln . v.z .v. 
3) 22 feb Oostende " 13 dceln . v.z .v. 
4) 28 feb Middelkerke " 21 deeln. v.z.v. 

·' 
5) 7 mrt Bruage " 14 deeln. v.z .v. 
6) 8 mrt Brasschaat Lc eftijdkamp . 5 deeln . v.z .v. 
7) 15 mrt Antwerpen Il 4 deeln . v.z .v. 
8) 22 mrt Merksem " 11 deeln . v.z.v . 
9) 29 mrt Mechelen " 9 deeln . v. z.v . 
10) 12 apr Oostende Paas t r ofee 8 deeln. v.z .v. 
11) 1 '7 mei Oostkamp 1. 00l m 13 deeln . v.z .v. 
12) 24 Mei Oostkamp "beker van de kus t" 14 deeln . v.z.v . 
13) 6 jun Diksmuide Interklub 26 deeln . V. Z . V. 

14) 13 sept Gent Wisselbeker 10 deeln . v.z .v. 
1 f>) 26 sept Oostende "Herfstkri terium" 1'1 deeln . v.z.v. 
16) lil okt Veu rne " 34 deeln . v. 7. . v. 
17) 24 okt De Haan Il 16 decln. v.z.v. 
18) 7 nov Brugge Il 19 deeln. v.z.v . 
19) 11 nov Veurne Zwemmarathon 27 deeln . v.z.v. 
20) 22 nov Oostkamp "Herfstkriterium" 17 d!leln . v. z.v . 
21) 24&26 nov Veurne Klubkamp . 57 dccln . v . z. \/ . 

Andere aktiviteiten 1987 . -------------------------
17 jan 2e spat T.D. in het casino te Koksi jde 530 aanwe~igcn . 

12 feb Algemene vergaderi ng, 6 leden aanwe ~ig . 

12 mrt 'J'rekk l 11g tombola, ongeveer 1750 tombolukaarten wcrdim 

verkocht . 

28 mrt Avond feest in de germanazaal, 130 deelnemers deden zich 

te goed aan de koude schotel . 

Il jun Uitstap 2e pinksteren, 'i~ jongens en meisj es namen <iP.el 

aan de wandeltocht t e Veurne , barbecue ln het stedelijk 

zwembad en de fietszoektocht in cie Moeren . Het oorspron-
' kelijk programma wcr,qiewijzigd wegen;,; d>: slechte weers-

omstandigheden . 

16 jun Feest waterpolo i n het cafetaria van hP.t ~wcrnbad . 

46 ve r klede genodi gden namen deel aan <Ie maal tijd . 

;•2 rwr. Fen aantal vrljwi ll i gers van de zwf'111klub help<•n mee 

a3n de organisatie van de " Jumbo Run" . 
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11 nov ~wemmarathon voor de Veurnse verenielnRen, 13G deelnemers 

Sportak behaalde de overwinning op de J ingeschreven k l ubs 

17 dec t·: lnclejaar:.;fcest competi t1ezwe1rmcrs ( - stc:rs) , 57 7.we111m..:1·s 

waren aam•ezlg voor het eten van pannekoeken en choco

lademelk. Tevens werden aan de deelnemers van de klub

kRmpioenschappen een medaille of trofee uitgereikt. 

Iedere- zwemmP.Î'(-ste-r) kreeg ook een ant i-ch loorbril . 

Uit13avc vJermaandelijks tijdschrift. 

~::!::l~~e~~ .:. 

2 waterpoloballen 

uS ant"-chloo r b r illlltjes 

14 trofees 
43 111edLLil les 

9~e!~~~~ -~~~!~!~~!~~~-!~~~ .:. 

2 paar handpl u ten 

14 beenvloLLmr·u (pull boya) 

9 jan : Je spat T. O. in het casino te Koksi jd..: 

ll feb: Algemene vergadering in het cafetaria van het zwembad om 19 

10 mrt : 

20 mr t : 

Trekking 

Wedstrijd 

tombola om 19u in het cafetaria van het zwembad . 

te Veurne op uitnodiging 

24 apr : Wedstrijd te Ieper . 

te Diksmuide 

8 mel : Wedst ri jd te Oostende 

2J mei : Uitstap 2e Pinksteren 

18 jun : Souper waterpolo 

30 apr : We dstrijd 

18 sept : Wedst ri j d Brugge 

2S scp : Wedstr i jd Veurne 

2 okt: Wedstrijd Tielt 

30 okl : Weds tri jd Roeselare 

6 nov: Wedstrijd Diksmuide 

11 nov zwemmara thon 

13 nov : Wedstrijd Nieuwpoort 

22&24 nov: Klubkampioenschappen 

1 l')Oec: eindejaarsfeest 

Deelname aan de lentespelen 

Er wordt eveneens met een beperkte delegatie <Jce lgenomen aan 

de dlstriktkampioenschappen. 

Op l januari 19b8 is de Veurnse zwemvcrenicin1~ overgestapt van 

de arbeiderswatersportbond naar de Vlaamse z\•emliga K. B. Z. R. B. 

Marc Vanhouc:ke . 




