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Eet bestuur van dei'VEURJ'JSE 

zr;EI.lVERENIGI11G wenst U vriendelijk ui t te nodigen 

op ons jaarlijks avondfeest wslke doorg~at op 23 

masrt ar~nstao.nde ·in het vormingsinsti tuut te VEUru;r;o 

De opbrengsten VJn dit avond

feest g2.2.t integrE.c.l na2.r onze ja2trlijkse ui tstap 

met de zwe:r2nertj es op 2e Pinkstereno 

Om 2000 uur stipt gaan we 

e.2.n tafel om te genieten van een fijne 

rijstschotel met spitjes. 

Na de ms.altijd is er do.nsgelegenheid 

met DISCO ~ 11 M-i..D V}\.F, DE HOEK". 

'i, Ko.art en zijn te bekomen bij 

~f: ,~ ~,il~·~·:_i/
1

!j,de bestuursleden uc.n de prij s 
(i' . I " I I ! ! 11 

A~ 1 1,i:

1

1,vun 225 Fr. 

~r1.i-1r 
~ \ -1 .\:,ij hopen U allen te mogen be-

. groeten op 23 maart om 2000 u 

stipt. 

Met sportieve groeten, 

Het Bestuur. 
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- ':;r tussen de 'waterpolospelers 7 mensen 

zitten die de surfspo rt beoefenen. 

(Dit argument alleen toont aan dat zwem

men een primaire noodzaak is om andere 

watersporten uit te oefenen.) 

- Er slechts zes ouders tegenwoorclig waren op de Alger.1ene 

Statutaire vergadering 19b5 ! 

- Er gemiddeld iedere training 4 ~ 5 trainers zich inzet

ten om de wedstrijdresultaten van de zwemmers op een 

hoog peil te brengen. 

- Sommige waterpolospelers nooit het geluk hebben tot een 

winnende ploeg te behoren. 

Vele zwemmertjes zich al' verheugen op 

2e Pinksteren met de klub. 

de uitstap van 
I 

- De opbrengst van het avondfeest, dat doorgnat op 23, maart ,; 
, ' . I 

,. 

integraal wordt besteed 8,8.11 de u:i tstc,,p met. de· 'zwernmertj eh ·. '. 
.:·;: - .- . 

f 

op 2e Pinksteren. Uw kornst is dus in het voo;rdeel' van, Uw 

Kirm. 
. ·, ' 

- De zweI;lsport een van de enige sporten -is wa/iirbij all'e 
. -. / 

spieren in het lichaam ontwikkeld,worden. 

- Drie zwemmertj es samen ongeveer 700 steunkaarten( to.mbola) 
.. 

verkocht hebben ! EEJ:~ DIKEE PROI:1ICL'\.T' ! 

,DECOCK. JAN. ·, 



Bladzijde~ 

E E N Z U I V E R E H U I D 
***************************** 

De huid is de bGscherming v2.n ons lichs.o.m,onder 

andere tegcn uitdroging en infectie. 

Zc houdt ook de tempcrEJ..~uur binnen het lichuam 

op peil 9 kortorn~rede~en in overvlocd om onzc huid 

met de beste zorgen te omringcn.Een goed verzorgde 

h uid ko.n heE:l vmt ongerr:akken zoo.ls schirrm1elo, 

blaren en ;1uidirri taties voorkomen. 

Het de.c.1,rom aungewezen om na de sportbeoef ening 

een 'douche tc nemen.Dit werkt de onsangename zweet

geuren weg en rcinigt de huid.Daardoor kan de huid 

weer normc,a,l ademhalenoBij de huidadernh2,ling wordt 

- net nls bij gewone ademhaling - zuurstof (0 2) 

opgenomen en koolstofaioxyde (CO2) afgescheiden. 

Een $tortbad is ncJ. ec1 sportbeoefening beter dc:n 

een ligbad.Het is echter ook weer niet goed d&&rin 

te ovcrd:,::,ijveno TeveeJ. wassen 1:1et zeep Baakt de huid 

week en droog.~isselbaden zijn goed voor doorstro

ming van het bloed,n:c,c.r ook hier rnoet niet overdre

ven worden_.Hct is best eei~st een wari,w douche te 

nemen en daarna ecn Lcrtstondig koud stortbed. 

Ka het douchcn moet men zich grondig afdrogen en 

.voldoendc warr.1 kleden.lfo Gen zvmre inspc,m:d_ng is 

het .lichmrn1 irnners erg gevoelig voor tccht en dus 

zcer vatbas,r voo::- vcrkoudhudenc 

~ * * * ~ * * * * * * 

}{UMOR 

Je zol1. regelmiJ.tig een bacl. r:ioi=.:ten neru:m~ rac.,dt de 
dokter aan. 

- EEtGr ik neem elke dc,g 'n bcid ! 

Dan kun je rnisschien eens het water ververscn? 

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



~ijn OPINIL over een sportclub 

·. anneer een grocp ;:;;ensen n1et dczelfde bE:lc:,ngstelU . .L1g voor 
een bep~.~lde c~orttak zich verenibilin~ Ofitstaut er cen aportclub. 
Die groep stcl t zich als docl or,1 Oll een bet2r georg._cniLJBerde manier 
sport tc beoef;:;1,cn. DL,:c·,r het oncogelijk is stccdEJ r:ict de vo.l.ledige 
grocp L.anr ,ioo:;:· te treclcn bi, onclcrh,:.n •Gli.LLi:::,Gn Ltet boncl., stu:obc
stuur of o.ndcre 9 warden bepnc,ldc •. 1cnsen vGrkozen die c.lezc t;: ck op 
zich ne@cn. Dezc personen zijn ledcu vnn te sportclub die op cen 
c:,,lgeEten02 vcrgs,dering verkoze1: warden;; zo ontstc::~u.t e:ol'.lli bc:otuur. 
In de sellout vc.n da.t bcstuur v:orden dz.'m {.e taken vcrdccld, n1 
voorzittcr, schatbcwaarder, sccreturisi trQiners cnz ••• 
Het is die grocp van Llcnseri die set bEhulp vnn de cndere ledcn 
club) ins tLa:n voor orgr,nisu tic, ond,.,rhcn,"_E:lingcn 5 bc_he [:r v:-.,n 
fin~hciUn ertz. Zij zijL 2ls het wsrc de sprcckbuis vsn de ovcrige 
laden. In ans bcstw1~ is hot zo dat Glle bestuurclcdcn e:n trGiners 
2LLid:~m:,;L00S ( gr .. tis) werken. 

'..at ik met bovcnstc1.c,nd.e wil duidelijk nc.Jrnn i;::; 9 dc·,t cc1J club in 
de c erst c plo,a to be stan t ui t CLUBLED:81~ en de:' " het be stuur en 
de trc.inero er enkel zijn om ore:_,:.mi;:.ic~tori,schc reodenen. Dec.ran 
vind ik het trieot c>it bij eeiJ ,.lgen~enc vc{gaJcring zo v,einig 
1 1 '( • . ) . . • , • T', t b • • 1-, 1 • . • n . ' ' 0 1 cc..en ouc·.01.'S ;:.c.n.;;czig ziJn. JJG. lJ '-'· .Le:r Cl m:,ni1c.sL,L'.-c;lcfJ ZOl..'., s 
zwernvvcclstriJden, .c,vondfcest (23 I::L,;.RT LiiS'rl.:.LDE 9 hc:.:.c\1 rc.p uv; 
h.:.c::.rten). weinig bcL:mgstclling i;-3 vc.nv.1c2:,e de ouckrn en le den. 
S01;iII1ige lcden denkcn dut v1cmneer msn bcstuuroliu of trainer is 9 r.:cn 
vocr, ell Gs ;:_oet (Jpclrec::.icn, tcrwij 1 bGpc::.nlde le den vee1 ~'.oci te 
he bben om bel;"ngeloo;J iets voor de club tc dour;.. ~,.112 fin~,ncicle 
middel en 9 r.wcizetc,u b:Lj een2..'..e brc,ch t cloor , .. CD t ombolo. 9 c,vondf c est 
enz •• koni2n s.llcraL~tLl ten goede vei.n de lcdcn. 

... 

De pooitiev2 t::,ntcn v:.:::.n }wt clublsvcn kurmcn 1vij ook nict i;:cg
ci'-jf ercn9 nc:.tfaelijk cle gc::zonde sportbcosfcnin6 en hcc!t oocJ.F..~lc 
kcnt:"kt. Eoe prc,chtig io hct niet dc.;.t U,, kinJeren in ph.,c,ts v2,n e 
hun lichacxi tc vergif tigGn L;8 t :_·~lcoho1 en nicotine, dc,nk zij hun 
sportclub er oen gczonde levenswijze op n~ houden, zowel nsar 
lich::,Qr,1 els n;:.-,e,r gce:.d;. 
Dc,c~ror,: uoct de club e::en grot<::• Lar~ili._:, zijn., vw.~-:.rbij elk licl zijn 
cteentj e bij clr:.10.gt voc.,r t:1c go2c c v:erking. ',c·.nncer r:1cE lid wordt 
vo..n cGn club, verklc,c:rt Lwr1 zich c.kkoord in groepsvcrb~,nd n:m 
SPORT te doen, bijgc,volg r:1ug nen niet zo cgoistirch zijn en 
oteeds profiteren vcn de inzet van underan, ~aur ook eeno mee -
werken ,.:.c.:LL icts dc:.t men r1inder gr,,E.~g cloet, hci.; komt to1slotte 
CiG club tell gocdeo 
'7nt is eeLL bestuur zonder leden, en wr.:!:; zijn le6en zondcr btistuur? 

Hct spreE:kt vo.nzelf dc.t vele ouderf1 en lcJ.en dit inzien en zich 
gelukkig 1 vollcdig inzetten voor clc club; ook wo,nneer zc er E.,ens 
nincler zin in hcbbcm. Zander hen zou hct oru;10{::.,clijk .zijn nls 
bestuursleden en tr2iner~ de club in stund te hou~en. 
LLngs deze wcg wil c~eze,,ouders en deze le;_~.en vcm h.:.,rte danken 
voor hun inzet. 

1,Ierc Vcmhoucke 
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, Blo.dzij de ~ 

H U M O R 
******"''"** 

- Juntje,kijk cens of papa er nog niet aan

komt.Het watsrpolofeest zal nu wel &fgelo
pen zijn. 

- Ja,ik zie hem komen. 

- Langs welke kLnt vs,n de strcut ? 

- Hij gs.at vc.,n de ene ka,nt ncc~r de andere ••• 

********** 



UITSLLG TOivillOLL. STLUN1Gl.LR1I.EN ------------ -- -.----- --
Op z;___terdcg S ni:~c:rt werd in de c:_,fctc:.:.rit~ vcc11 htt zv1emb_ad cle trck
kini gehouden vun de tombola. Het bestuur dc,nkt c lle :nwd.0wcrkers 
voe~ de verkoop v&n lot en rte.er hc0l iL. het bij zoncler moeten de 
drie zwer:irriertj es verfaeld ·worden die hct grootste ecntal lot en 
he bben ver}rnch t. Zij he bben zelf s op cle zwemw2clstrij d 11 BckEr 
vcn de kust" 2,lle unnwe zig en c.cngJ sproken en bli(i kb:-.:·.c,r :r;ie t 
succes. :Sen voorbE-eld voor de c~ndere competi ticzwern.r:,ers die 
misschien een_ paar lote~. minder verkochten. 

Heidi DEPOORT:CR verkocht 425 steunkcnrten. 

' 
• 

Isabelle TOP verkocht er 167 en Angie DBHLESE verkocht er 110, 
Hc..rtelijk PROFICIJ:...T arm deze zwernL:ertjes. en tevens hartelijk A 
dank, U hebt onze kE.,s een deugdoende steun to egebrs.cht. 9' 
Het bestuur schenkt nan deze drie Z\verr111cro elk een pacr Z'.7EMV1IEZEl~ 
als dcnk. 

1 • STEREO RLDIO 6721 21 .- Foto&lbl£1 09201 
2. Klok re;,dio 13565 22. Dc~1~1e s quartz horloge 7245 
J. 7-deli6 fruitset 09565 2). -FL~s ::'.:.LRTDTI 09579 
4. De.mes quartz horloge 7850 24. Vuilbak 13012 
5. Heren quo.1~tz horloge 6444 25. HGnddoek vzv 10457 
6. 3 slakor..nen 13460 26. Hcnddoek vzv 13739 
7. 1 2 delig r,1essensot 09030 27. Vieuw Lester 09589 
8. Dar:1e s quo.rtz horloge 09828 28. Fotoslbum 0858 
9. Heren quartz horloge 1342 29. 1rhcrrnos 4ff14 

1 o. 6 cockta.il glo,:3en 13196 JO. lJE~Le s · qu2,rt'z horloge. - 13576 
11 • elektrische koffiemol~n09226 31 • Kus::en 3739 
12 0 Dames quartz horloge 12281 . 32. V9ett:.:.pijt 10521 
1 3. , Heren que.rtz horloge 09805 JJ. Fotoc.l bur.1 09888 
14. ~':.11 essnij der !~814 34. TI.ieten Ill2.nd 13462 
15. Opblac.sbs.re boot 09499 35. D[l.Il"i(-1 G qu2..rtz horloge 09086. 
1 6. Dames qu;_Nrtz horloge 12163 36. Hc.nddof:k vzv 12859 
17. Sladroger 09564 37. li,otoE-..1 bum 09574 
18. Vleesmolen 09484 38. Handdoek vzv 12020 
19. Ho.nddoek vzv 6911 39. Tube Polyfila 12547 
20. :cuto wasset 09593 40. 1 paar kousen 09086 

1~:S.SERVE NU!2,_I:;R VOOR de 1 ° PRIJS - vnnc.f 15 upril : 10729 

Prij zen zijn af te hc..1.len bij L.IDRE DEIL-"i.:CSE - Elzenlc.an 12 -.:.: VEUIDJE 
De prij zen nocten c.fgchaald worden voor 15 c:..pril, ne:~·deze d-atum 
wordt evcntueel het reserve nur,:r,1er veer de eerste prij s to.egak®nd 
en moet afgehsc.ld zijn voor 30 april. 
Het bc:stuur dankt c,llc kopers V,.J.n steunkr~artcn in nsc.m van onze 
zwe1uners, de oprbengst komt ten voordele vr.m de cori1petitiesport. 
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J A ARV ER SL 1 G V.Z.V. 1 9 8 4 
*******~****************************** 

1 .BES·.I:lJUR OP 01 ,Ti.NULRI 1925 

VOGRZI'I''I'ER 

S CiiA TBEVI j..f1-RDER 

7ER." .. FT,".'OORDELIJKE cm:PE 11I Tr::; 
TR.:'..IFSTER 

•·· 

-; 1:~R... •. N T':iG.JRD:B.:LLJTCE CONILETIT II:~ 

7:SR_'.l;T1;700RDE1IJKE COMPl~1rITIE 

-~-ERi.l~TWOOP,.DELIJKE VLT:GHPOLO 

TR._:.nrsTER - BESTUuRSLID 

DtPOORTER Ol(ER 

DESCHOD1' JOSE 

V;~NHOVE PI~·I'ER - C,~LLL.U K1lIS - D:CCCCX JLN -

Dl~POOR'f 211 PI/i'BR. 

2 • . .'....'l?.i:'/.I: LEDEN. 

Cor::peti tiezwemmers(-atE:,rs) 103 

~aterpolospelers 33 
Recreatiezwer:1mero ( -st ers) 17 

TOTL~L 143 

' In E.C.:. ,.-!2rden 79 tr2iningen 6 egever::. 9 40 zwernrners waren ge-

cid-ield e.e.n'.'f,Jzig per trc·.ining. 

Op de 21 geregistreerde w~terpolotrainingen 9 waren er 15 
- . dd ld spe..L1=rs ge~.'i.l e Eia.nwe zig. 

05 Feb -v'Sl:Rl"'\JE BEl\ER v~.r-i DE KUCT 56 DELLlTEiffERS 
v. z.v. 

1 0 T'eb oosrE1;1J~_j K./ .. T::J? a 
n.· ,,-T 21 Vi ..,, 0 'i ,l.j 0 

17 liar IG:ULELKERKE BEICEF~ ·F·,, 
', DE KUf3T 1S II 

01 ,~pr OC S TK..c' .. 1:P BEKER •T; -,, D·c;, KUST 1 3 Ii ·,.;.!. .... J.-1 .!CJ 

08 _;Lpr KCICSIJDE BEKER V1'cN D~'.J KUS'.r 29 ii 

20 ~.pr 00S'l'L',.I'.1P WISSELB:GKER 1 3 II 

29 Sep 00STE1;D~ K!J,IP. \7. VL. 1 4 !J 

21 Old OOSTElrn:;::; OPEN N.,_TIONL'.L 1 6 Ii 

-/-



28 0kt VEUrurn 

-; -
42 DET~L}:L:\~ERS 

v.z.v. 
10 Kov BRUGGE EEIG:;R VLN DE KUt1T 1 6 11 

11 Nov VEURHE ZV!EI.!ITid.RL'.ITOl{ 20 n 
20 en 22 NovVTI?JRNE 1:11:.rr;y..:"1..'IPIO:Gl';JSCH. 51 11 

25 Nov OOSTK:,r..J? EEI{ER V.Lt DE Kt.JSI1 20 11 

15 Dec l\!lIDDELKK:JKE B~KI;H. V.I.~., D' KUS~C 1 2 11 

Van 01 tot OJ juni v:erd ~ElTDY DEiL-~,;St; €/:)sc:lecteerd 1 om decl 
te nmr,en aan de C.S.I.T. karnpiocnschr::tppen te OCSTBNDE.Zij 
zvvo~·n daur t1.1\:eemaal ee11 .E~-~:~E_ pl£,,rJ.tso 

5. },NDERE ,.KTIVI'.CEI'l'EN. 
__ ..._, -··-·. ,. z, ~- .,.,.__... ............. --.... --....~ 

02 
25 
10 
1 1 

Feb 
Feb 
n:ar 
Nov 

;~1gemenc verg2,dering - 13 leden waren a.e.n0;cJ2.ag. 
Voetbalr;;a tch ·,;.L':,J:ERFOLO - EYLJ.DVJE:r.m 3 / 1 
Trekking vnn de tombola ten voordele ve.n de zwenm,ers. 
Zwcrmnar!:1.thon voor de v;,;tJRNSI: vernFIGINGEE. 
81 Declnerners - Sport1:1-k behac:,lde de overvvinning 
ender de 6 ingcschreveu klubs. 

Deelnabe r.::.a:r... de wielcrzesdc,n;:,se door LEJr,: ... LRT LUC en E31S
JV10Cm.TEL :;_1cB:CRT (wa-cerpolo) a Zij behac,,lden ec,n verdicmst(~lijke 
zesde plaats. 

6 C FEES·TJ.ilJ 0 ·-----·---
24 Mar 

14 Lpr 
11 Jun 

Lvondf eest in het vormingsi.riati tuut 9 168 deelncrcers 
dedGn zich te· goed aan de breu0 b,:1LE.:,,2-l tij d. 
Souper waterpolo 

20 Dec 

Ui tstap met de compe ti tic7,v,eii::.-r,ers(-sters) - 45 jon
gens en rn.eisjes nt:,,nen decl e.,.x1 de dropping,burbecue 
en spelletj es or l'-.c:Jt dorrtein vs.n de ho;e blekker. 
Eindejaarsfeest cornpetitir,:zv/er.1;~crs(-sterf:1) 9 52 zwem 
;11ers vmren 2anv1ezig voo?:' het eten vc:m pannekoeken en 
chocolr.1demelk. 'Icven.s v:erdcn c.s.12 <le clcelncmers van de 
klubke.mpioenschc.pp,::n een :·:;ed..:--ille of trofee ui tge:.. 
reikt. Ieder lid krec:~ ee:-_;_ r3portzs.k. 

1 Stencil~fdruk L~chine 
60 Sportzakken 

8 GT:'F,L "T.:"DTi' 'KnI1J~-rrnFITT"·I·: 1 cu5 o D _ ., .. ~..LJ ..L.I.. __ ..,_ . __ -':-~;'.::-' .LJ_\i __ _1U ~o 

20 Jan BEI~ER VLN DE KUST 
07 Feb .1\..LGEI·/LLNE VERG;:.D:CRDTG 2000 UC"R in het Z\i'ElVIlt'.,JJ 
02 :B1 eb 3-=:KER VLH DI: KUS':L' 
17 Peb BLKER VL.l; DE KUSI' 
09 Ivli:"'-r 1l'RLKKDTG TOMBOLL 
1 6 Har BEKER v;~r; Db KUS 1I1 
23 Mar /.VONDFEEST 
JO l\:2r B:CKER VLN DT.:i KUST 
13 :.pr SOUPER 1JVLTER?OLO 

lHEu\POCRJ: 
0 0 ST EH:D I; 
2000 DUR in het 
I.:IDDELKERKE 
VORl[::i:TfGS r::~sTITUU·r vr..::URl{E; 
BRUGC-E 

14 /,..pr · BEKER Y,"ill DE KUS~ KOKCU.JDE 
21 /.pr WI SSELBEKER "c:.RII:TE V:S:LB/.T..:V::C1': iv OOSTIG.LP 
27 I.'lei UITST1.P rfLET COI'f.i.PETITIEZWELITERS (-s·J:ERS) 
11 Nov zvrn::~~,'L.RLTEOIJ VOOR J)L 'TLRELIGII·m:cr VLr V:SURE:S 
Dec T"Il\TD'"'J' ... RSFET·cm "'("llff•Y"'''°'T'~ITT','71-':C'"' ·,r-;c·T>~ ( smE·Rs) .LI .l\J D ... :....t.\. 1 ·-~0..!.. V 1lv.J: .•~',i_t__,__J...·.,J_J....iu~, .... :.d :~ .. ,l..wJ.LO - ..L ' 

Uitgsve viermaa.ndelijks tijdschrift V.Z.V. 

De Sccretsris · ., :);.Re '!L~H-IOUCKE. 

• 


