
0 

" 

-----------

OPROEP tot alle leden vnn de Veurnse Zwemvereniging en 
SPECIAAL tot de oud.ers van onze competi tiezwcïi:.iilers. 

Naar aanleiding vun de Zwemweek in ons Stedelijk zwembad te 
Veurne richten wij op dinsdag en donderdagEwond onze club
kampioenschappen in voor onze zwemmer�. 

Het bestuur en heel speciaal de trnincrs,: die zich een 6ans 
jaar GRATIS inzetten voor Uw kinderen rekenen op uw nanwezig
heid o� dinsdag of donderdagavond om onz� zwemmers unn het 
werk te zien. Iedere zwemmer of zwemster moet· een c.antal 
reeksen zwemmen wao.r�cn een puntenkiàssement is verbonden. 
De clubkampioen en clubknmpioene worden eehuldigd op ons 
jo.o.rlijks SINT NIKL!J:..SF:SEST op DONDERD:.G 2 DI:CmillER. 
Moben wij o.nndrin0en bij de ouders uw kinderen deze ûagen 
(DINSDJ.G 16 NOVET.'IB:SR en DONDERDLG 18 NOVIl:BI:R) tijdig nc.ar 
het zwembad t0 sturen dnar wij ons programma moeten afwerken 
telkens voor 20 uur. 1ïlij danken U voor uw medewerking. 

0 \'/ANDELTOCHT Ve;urnse Zwemvereniging - ZOND.,:'..G 28 NOVEIIBER. 
-o-o-o-o-o-o-0-0-0-



KRIST3L FEYS - KAMPIOENE VAN B E,L G IE. 
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Op 13 - 14 en 15 augu.stus heeft Kristel deelgenomen aan het 
Jeugdcriterium van Belg!� met de Bruinvissen Diksmuide. 
96 clubs van gans Bel.gie nemen hieraan deel en wij hoopten dat 
zij toch een medaille zou behalen. 
Kristel deed meer, Op 1J augustus zwemt zij haar 100 m vrije 
slag Benjamins in 1.09.00, Goud voor Kristell! 
Op Zaterdag 14 augustus zwemt zij de 100 m schoolslag in 
1.27.83, Tweede gouden medaille, en zelfs een bronzen medaille 
in de 200 m wisselslag met een tijd van 2.51.09. 

Twee gouden medailles en een brohzen op de Belgische Kampioen
schappen voor Benjamins, PROFICIAT voor Kristel en voor haar 
ouders, zij hebben hun dochter ghils het verlof laten trainen, 
Iedere dag, zij hebben haar laten deelnemen c..an het sportka.mp 
te Kluisbergen; dit alles in voorbereiding vrui dit kampioenschap, 
zij mogen delen in de eer. 
Doch ook de trainers Vém de Veurnse Zwemvereniging en van 
Bruinvissen Diksmuide moeten wij gelukwensen met het resultaat 
van hun zwemster. Ook zij hebben reeds vele uren vrije tijd 
opgeofferd om haar ncar zulke tijden te begeleiden. 

Op 26 au�ustus werd Kristel met hao.r ouders en het Bestuur vnn 
de Veurnse Zwemvereniging op Stadhuis te Veurne ontvangen. 

-o-o-o-o-o-o-0-0-0-o

DONDERDAG 11 NOVEt'.iBER z,wemmurathon voor ,:üle sportver,-;nigingen 
van Veurne. 
Sto..rt om 12 uur stipt in h8t Stedelijk Zwembad. 

Verleden jaar hebben de Wielertoeristen van Veurne os.men 147 Km 
gezwommen, kunnen zij dit jaar nog hun reccord behouden. 
Lllc supportero a.fspraa.k in het Stedelijk Zwernbc,d te Veurne 
om 12 uur, er wordt f'..CZwornrnen tot 17 uur. Ui tsL:,g rond 18 uur 
in. de co..fe:tmric, vc.n hGt Stedelijk Zwembad. 

Deze zwemrnurD,thon wordt speciaE�l gesteund door 

DAGBLA'�DH,',NDEL ROÏi:1-JY D'HERT - Noordstro.at te VEURN:C. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Vero. NiORTELEZ, Ltltb<'.�tster vc,,n é..c cc.fetcrü" heeft hno.r zrnk 
overgcL.ten n.c:.n JOH1JY STRA",GIER. 
Het is onze plicht Vern Hier speci,,c:l te beda.nke·n voor nllcc 
dLlt zij voor onze club heeft gedaan in de jaren dnt zij in 
de co.feto.riei. wr"s .• 1:Jij wensen hc.a.r en ho.er gezin het allerbeste 
in de .toekomst en nogma2,ls, Vcra i do.nk U in nc.run van al onze 
competiticzwemmers. 
Wij .moeten echter o.l onze lcüon vrc.gcn de nieuwe uitbo.tor 
Johny rc6elm.:-.tig met een.bezoekje aan de co.fetecriu te steunen. 
Hij heeft de zo.nk vnn Vera ovcreenomen en ons onmiddellijk 
beloofd d�t wij steeds op hem kunnen rekenen voor steun voor 
onze club. Reeds wekd.ijks zorgt hij voor een vol Lotto Formulier, 
Breng een bezoek acm de ca.f cto.ria. U wordt er Zeer Vriendelijk 
ontvo.n[;,en. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-



ZWEMMEN WAAROM.. ??????? 

Omdat zwenunen zoals bekend is, de meest volledige 'van all� 
sporten is, dlÎls als U maar èèn sporttak beo-ëfent ,'·is zwemmen· 
een goede keus. 
Zwemmen zet alle spieren aan het werk, het·':rria.akt U soepel en 
.brengt uw lichaam in model. Door _de beenbewegingen worden de 
buikspieren versterkt en ook de spieren van he.t zitvlak, zodat 
U minder kans krijgt op een uitgezet onderlichaam. 
Heel wat vrouwen beginnen alleen om esthetische redenen met 
zwennnen, en ontdekken pas later hoe plezierig het is. De resul
taten zullen niet op zich laten wachten, als U ten minste 
zeker tweemaal per week ga.at zwemmen. Als U dat volhoudt, hebt 
U binnen de zes maánden een mooier·lichaam. 
Voor wie??? 
Zwennnen is een sport voor Iedereen, van klein tot groot, zwemmen 
is praktisch voor iedereen toegestaan, e11 er zijn maar heel 
weinig mensen voor wie het door de arts afgeraden wordt. 
Zwemmen ontspant zowel het lichaam ·als de geest. 
'Naar ·??? 
Liefst van al in zee als die aangenaam zacht van temperatuur is, 
zeewater bevat veel kostbare mineralen die de afvalstoffen doen 
verbranden, en de golven hebben bovendien een masserende werking. 
Maar zwem altijd parallel aan het strand, op een afstand van 
niet meer dan ongeveer driehonderd meter. Zelfs als U zich als 
een vis in het water voelt en een uitstekend zwemmer bent, is 
het beter om ervoor te zorgen dat iemand in de buurt blijft en 
U niet uit het oog verliést. Incidenten in

1
zee kunnen tragische 

gevolgen hebben. Als U het hele jaa� door in vorm wilt blijven, 
gaat U natuurlijk naar het ZVJEMBAD. Daar is al tijd wel tijd voor 
te vinden. tijdens de lunchpauze, 's avonds of in de weekends, 
en neem de rest van het gezin ook maar mee, vergeet niet dat er 
een r_edelijke tijd moet liggen tussen een maal tijd en een zwem-
partij. 
Hoe ???? 
Als U nog niet kan zwemmen, ga dan in de leer bij een zwemleraar, 
die U meteen de juiste slagen leert, zodat' U zeker van u zelf 
bent en uw spieren zo goed mogelijk gebruikt. Niemand is te 
oud om te leren zwemmen, in het water is ons lichaam heel licht 
en zijn de bewegingen gemakkelijk. Rugcrawl is de slag die het 
beste is voor het lich&am. Crawl verlengt de spieren. De school
slag is prima voor de hals en de borst. Maar verkeerd uitgevoer
de bewegingen kunnen problemen met de ruggegraat oplmreren. 
Hebt U last van reumatiek, zoek dan een zwembad dat goed verwarmd 
is. 
Uw uitrusting. 
Denk eraan dat een badpak om te zwennnen iets anders is dan een 
badpak o� te zonnen. Een zwempak mag U nergens belemmeren in 
uw bewegingen, en moet blijven zitten welke capriolen U ook 
uithaalt. Ideaal is een echt wedstrijdpak uit 6�n stuk. Zorg 
dat U er twee hebt, want niets is zo onaangenaam als een �at 
badpak aantrekken. En vergeet niet uw pak na elke zwempartij 
uit te spoelen. zowel zeewater als zwe,,1badwater zijn slecht voor 
de vezels. Een badmuts is verplicht in het Zwembad. W�l zo 

"hygiënisch ook� en vergeet niet dat .ê�n op het water drijvend 



ZWEMMEN is· D O L - F I J N. 

Zwemweek te Veurne T�n 13 tot 20 NOVEMBER. 

Onder hct·motto ZWElfüIBN is DOL-FIJN gaat er van 13 tot 20 Novem
ber in het Stedelijk Zwembad een speciale zwemweek door. 

Doel ie : 
1. Iedereen, jong of oud, kind of volwassene, ma.n of

vrouw, ervc.n overtuigen do.t ZWEMI.:EN EEl\ GEZONDE
FA?ilLIALE VRIJETtJDSBESTEDING IS.

2. De DREKPELVR.l!:ES helpen OVER'ilINNEtf.
J. PROivlOTIEZ�lli''.EN voor de 6 à. 12 jarigen.

Wij doen hier een speciale oproep tot nl onze leden in deze 
week meerdere kercrJ. het zwembad te bezoeken, en nog meer 
telkenseen vriend of buur mee te bren6cn die niet veel of 
nog nooit of sedert unkeie tijd het zwembad niet bezocht. 
In die week zijn VELE UOOIE PRIJZEN TE WINNEN voor IEDEREEN. 
Mank er een gewoonte vo.n in de toekomst een buur of vriend 
mede te brengen no..c.r de clubfl..vond op dinsdag en donderdc.gauond. 
U kunt getuigen vo.n clc fo.miliesf.eer op onze clubE:1.vond. 

Progra.mina Z\7ELIVIEEK 
11 NOVERBER zwemmcrcthon voor alle oportvereniginecn van 

Veurne; Het zwcrnbcd is NIET open voor vrij recreo.tic
zwemmen. 

Znterd:hg 13 November 
9 - 10 uur peutE:r en kleuterzwemmen (wr.tergewenning) 

9 tot 12 en 
14 tot 18 u ; prornotiezwcn:ur:en voor de 6 à 12 jarigen. 

Zondag 14 November 
9 - 12 uur - GRJ"TIS ZVIEM1IBN voor nlle inwoners vo.n 

Groot Veurne. 

Mno.ndng 15 November 

9 tot 12 uur Gekleed zwemmen en· schnttenjo.cht 6 à 12 jarigen 

14 tot 21 uur Promotiezwemmen 6 .à 12 j�rigen. 
18 tot 21 uur Voor IEDEREEN, gel�genhGid tot duiken en 

snorkel zwemmen. 

Dinsdag 16 November 
17 tot 19 uur - promotiezwe�@en 6 à 1� Jarigen 
19 tot 20 uur - 1 ° da� clubkampioenochappen Veurnse 

Zwemvereniging 
20 tot21 uur - Zwembeurt Leden van de Club, breng vrienden 

en kennissen mede. 

Woensdag 17 november 
14 tot 17 uur - recreatief zwerili�1en(met luchtmatre.i.ssen, 

autobanden, enz) 
14 tot 21 uur - promotoezwemnen 6 à 12 jarigen. 
17 tot 21 uur - speciaal zwei1'1uien voor de volwassen jeugd. 



Vervolg Zwemweek te VEURNE. 

Donderdag 1s· November 
17 tot. 19 uur - promotiezwemmen 6 à.12 jarigen 
19 tot 2© uur - 2° dag clubkampioenschappen VEURNSE· 

Zwemvereniging 
· 

. . 
20 tot 21 uur - Speciale zwembeurt Leden Club. Breng enkele 

vrienden mede en geniet vanuit de. cafetaria 
no.dien van het voleende punt van dit progrEl.inma 

21 tot 22 uur - F.ATERPOL0\7EDSTRIJD - Veurne - Diksmuide. 

Vrijan.g 19 november 
17 tot 22 uur - Promotiezwetnrnen 6 à 12 jarigen, alsmede 

Zweminstuif (Familiaal Zwenn11en) 
.

Zaterdag 20 november 
9 tot 10uur - Peuter- en kleuterzwemmen. 
9 tot 12 uur - Promotiezwemmen 6 à 12 jé�rigen. 
10 tot 12 uur- Gekleed zwemmen en schnttenjncht voor groot 

en klein. 
14 tot 18 uur - Recrec,tief zwemmen -met luchtmatrassen en 

cutob�nden. 

Vergeet niet - Hoe meer zwembeurten, Hoe beer kLno op_een prGohtige 
prijs vóor de 6 à 12 jnrigen. 

ZY/Elvh cEN IS DOL-FIJN ---- ZWEL1J.EN IS GEZOND 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

He:t Bestuur van de Veurnse Zwemvereniging heeft beslist de 
lidko.urten voor het j ac,f( 1983 op de prijs van 200 F per· 
lid te behouden. Gezinnen met drie leden in de club betalen 
150 F per persoon. 
1[:ij vrc:-....gen G.C!.n onze loden hun lidko.c.rt voor hot einde v2n het 
jo.o.r te vernieuwen. \"iiJ moeten tegenover de na tionc.le bond 
eveneens onze vorplichtincen nakomen en truchten dit met 
de steun van onze leden te doen. 
�iJ danken U voor Uw beerip en stellen het ten zeerste op prijs 
o.ls. U eun vriend of buur nBu.r onze club2..vcmden meebren0 t. 
Hoc mee:r vrienden somen, des te grotG,r het plezier vo.n U1r;

wekelijkse zwembeurt. 

Volgend jc2r bcataat die club, gusticht door onze Ere-Voorzitter 
de Heer Gilb8rt COLE

j 
TIEN JAAR. Wij heb.bon tot heden reeds 

vele zwemmers deze gezonde sport bijgebracht, en wij hopen 
dit in de toekomst nog te kunnen doen, Dit jo.o.r ho.dden wij . 
onder onze compcti tiezvJCrnrners een Kampioere van Bclgic, onze 
tro.iners werken voort 2.0.n de.opleiding va.n de Vcurnsc Jeugd 
die zich wil harden in de zwemsport. 

-o-o-o-0-0-0-o-o-� 0-0-0-0-



·,a1.H"DELEE - WANDELEN - WANDELEN - WANDE:LEN -

De Veurnse Zwemvereniging gaat terug op stap in de meand 
November en dit op vraag van_ vele leden van onze club. 

1 
• • 

• 
' 

Het bestuur doet een speciale oproep tot alle leden en zeker 
tot alle COMPE1ITIEZWEMMERS(ZWEMSTERS). Spijtig genoe5 moeten 
wij vaststellen dat ALLE COMPETITIEZWEMMERS aanwezig waren op 
onze uitapnp 2° Pinksterdag (Gratis) ma.ar-NIETS van hen laten 
horen zoals voor een fietstocht, wisselbeker wielertoeristen 
29 augustus 82. Slechts enkele competitiezwemmers waren aan
wezig en proficiat aan die jonge deelnemers die ook iets willen 
doen voor de EER van de Zwemclub. 

Wij rekenen op de aanwezigheid van alle competitiezwemmers·op 
onze wandeltocht 

Z O N D A G 28 N O V E M B. :E R 
======c============================ 

Waarom is wandelen belangrijk??? 
Wandelen, een van de jongste sporten, maar met de langste 
geschiedenis. Lopen, gaan, wandelen is met de menshcüd v�rgrocid. 
Ifi· de oertijd was het ·de enige me.nier om zich te vorplaat�en. 
Het was voor een paar tientallen jaren het enige demokratische 
transportmiddel. Dit is ��n van de oorzuken dat h�t wandelen 
vroeger niet tot de topspcn:ten behoor!e. 
Wande lcn = GEZONDHEID verzamelen. 
In rust verbruikt een mens ongeveer een kwart liter zuurstof per 
minuut. Als die mens gaat wandelen stijgt zijn metnbolisme onge-
veer viermaal, dan ve±lruikt hij ongeveer 1 liter zuurstof per 
minuut of 5 kilo kuloriën per minuut. 
Als hij wandelt aan 6 Km per uur, legt hij 1 Km af in 10 minuten, 
dan verbruikt hij 50 kilo kaloriën per kilometer. Wandelen is 
vooral belangrijk voor zijn energievkrbruik, wie dagelijks 5 Km 
wandelt V8rbruikt hicrgij 250 KiloKalorïën, dit mankt mandelijks 
ongeveer 7500 Kaloriën wat ongeveer 1 Kg vetweefsel betekent. 
Belangrijk is ook de snelheid wo.o.rmee men wandelt. Wandelen met 
een snelheid vo.n 5 Km per uur betekent gc0n verbetering vo.n de 
fysieke konditie. Wandelen met een snelheid vo.n ongeve0r 6,5 Km 
U vormt wel een goede training. 
Wandelen in.de volle natuur heeft als bijkomende voordelen do.m 
men zuivere lucht ino.demt en·:hct groen v&n de bomen en weiden 
relaxerende psychische invloed heeft. 
Wie gao.t wandelen zorgt voor een goede uitrusting. 
Kledij - WARl,1 in .... de winter - Licht in de zomer. 
Schoeisel goed aangepast - Te grote schoenen verv,ekken blarun 
to kleine schoenen verwekken eksterogen of �el ten. 
Kousen, wollen kousen zijn �&n te raden, eerst de voeten inwrijven 
met talk. 
Dit wo.ren enkele c.lgomene bc·schouwine,on omtrent het wandelen, 
vergeet niet in de m.:,o.nd noi1embcr op post te zijn. 

Z ON DAG 28 NOVEMB ER 

Start en aankomst STEDELIJK ZWID!iBAD 
Start om 14 uur 
A,-....,1,,..,..,.,,.+ l"\m 17 1111l" - Rfqt2.nd 10.4 Km

fernund. 



Proficiat voor Andre DEH.AESE uit Veurne! 
In ons laatste boekje verscheen een opgnve vo.n een SCRABBLE, 
de belangstelling was gering doch de winnaar was hndre 
Dehh.eae uit Veurne. 

De oplossing was : V Z V VEURNE (Veurnse Zwemvereniging Veurne) 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0-

2 0 Pinksterdag heeft het btstuur van de Veurnse Zwemvereniging 
met alle compctitiezwemrncrs een uitstap georganiseerd n�ar 
zee. Het werd een onvergetelijke dag, het was de mooiste dag 
van de zomer. Van 's morgens 7 uur wo.ren reeds üen E.c.ntal 
bestuursleden no.ar Oostduinkerke getrokken om een stuk strand 
en duin te bezet.ten en een wao.r kamp op te slac.n voor onze 
club, voor andere toeristen R8nkwnmen. 
Met 75 personen WGren wij, bestuur en kinderen sa.men; Alle 
bestuursleden hebben werkelijk gezwoegd om alle mcteri�al voor 
die t:,rote Barbecue door de duinen nao.r ons kamp te slepen. 
Een ke:tting werd gevormd v:..;n vier personen met tussenin drie 
bukken drnnk, twee tenten, een grote bcrbecue, 75 x 3 soorten 
worsten, 75 brochetten, 3 grote znkken broodjes 1 en dan al die 
frigobakken om onze dro.nk in die temperGtuur toch een beetje 
fris te houden. Fernc.nd en Omer begonnen reeds om 11 uur in 
een temperztuurvan 30 ° worstjus te brnden. Terug moest drank 
bijgeh�ald worden, wcmt de kinderen hebben go.ns de voormidQng 
onder leiding vo.n de overige bestuursleden spcllej t es gedo.2.n. 
De ploeg die uiteindelijk won vms de r;rocp vo..n M�.rijkc DEPOORTLR. 
'S Midd�gs werden �nkele veldt2feltjes uitgezet en zoals in 
een zelf-service konden de kinderen zich bedienen. De zon stuk 
en de olie om al die kindcrrug�cn in te �meren was zeer welkom, 
er weren er nog die spijts die olie een goed verbrGnde rug h�dden. 
En je de groten werden kinderen tussen de kinderen. 
De bestuursleden kondenouk schijfwerpen; 
Eric wierp 21,60 m, jos 19 1

10m Omcr 12,50Ci1.c.ar j�. het wo..s 'Hulpcn
kermis geweest) Fcrnc.nd 19�30 9 Dc.nny 25 9 60(Ecn geluk vo.n die 
trot0 koffer in zijn wo.gen) �o.rc 19,40 9 Josá 21,10, Hugo 19,10 m 
(Hugo vertikte het zijn schoenen uit te doen om door het water 
te lopen) Eirc.ndo. 15, 60 m (Mir.:.mde hnd reeds kruiw.:.1.gen gelopen). 
Wie 's morecns die hoop broodjes en al die worstjes hcd gezien 
zou zich nooit kunnen indenken dct nlles meer ook alles zou 
verdwenen zijn nn ons · 'Vier-uurtje. De trektocht met o.l het 
mc.tcrio.c,l t2rug 110.c,r de wo.gens op de b�·.2:.n, dwc.rs door de duinen 
begon rand vijf uur, can lc�tstc rappel en onze bus stond reeds 
te wechtcn. Ops kr.mp._werd zorgvuldig gereinigd, c.lle p[�piar 
en afvcü werd vcrzo.mel t zonls het een club die zijn nc.o.m wil 
eer o.c.ndocn tenslotte po.st. Op de bus wns het gadurondc de 
terugtocht och zo stil� IedcrL;en w�s doodmoe doch zeer tevreden 
ven die uitzonderlijke mooie do.g 9 die tenslotte door de kinderen 
zelf werd verkozen boven een busuitstap nnc:,r NedE::rlc.nd. 
In nanm vnn o.lle kinderen D/,NK ik o.lle Bestuursleden die zich 
sa.men met hun vrouw de ganse dag volledig hebben ingezet voor 
het slr�gen �c..n onze clubdE1.g, de kosten konden wij dragen dC'..nk 
zij de opbrengst v�n ons jaarlijks clubfeest. 

josé 



DRIEMAl"NDELIJKS TIJDSCHRIFT 
Verantwoordelijk uitgever 
VEURNSE ZVJEMVERENI GING 
Dcschodt José 
Clueyssensoever 21 
8480_VEURNE. _______________ _ 

Z'ii:EL"IT\;IEN IS· :;::;EN GEZONDE 
F :J.:ILI:CRECREJ.órIE 

Vordt lid vnn onz� club l l 

HET IS FIJ:N
?

in de zwe171club te ZIJlJ 


