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Beste sportvrienden. 
-o-o-0-0-0-o-o-o-o-

Op 7 december 1982 hebben we in spoedvergadering een voor
lopig bestuur samengesteld waarvan ik als voorzitter, dit 

1. 

na het ontslag van de bestaande voorzitter op 2 december 1982. 

In die vier jaar tijd heb ik een bestuur gevormd waarvan een
ieder zijn taak kent en met volle ernst heeft uitgevoerd. 
Ook heb ik mijn doel bereikt welke ik vooropgesteld had bij 
de aanvang van mijn voorzitterschap. Daarom wens ik U allen 
te danken, in het bijzonder mijn bestuur. 

Heden 1 maart 1987 geef ik de teugels in handen van André 
Dehaese, bestuurslid sinds 7 december 1982. Ik weet zeker 
dat André zich volledig zal inzetten voor de zwemklub, een 
bloeiende klub die in januari 1988 reeds 15 jaar zal bestaan. 

Nogmaals dank aan iedereen en voor André mijn oprechte geluk
wensen. 

Fernand Decock 

De nieuwe Voorzitter stelt zich voor ..... . 
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Tijdens de algemene vergadering van 12 februari 1987 werd 
ik verkozen tot voorzitter van de Veurnse Zwemvereniging. 

Bij deze gelegenheid maak ik gebruik mij even voor te stel
len: 
Mijn naam is : André Dehaese, gehuwd en vader van twee 
dochters, respectievelijk 15 en 11 jaar. 
Sedert mijn geboorte woon ik te Veurne. 
Mijn huidig adres is: Elzenlaan 12 te Veurne. 
Als hobby's heb ik: waterpolo, surfen, joggen en sportpro
gramma's bekijken op T.V. 
Ik ben reeds enkele jaren bestuurslid van de V.Z.V. 

Mijn betrachting zal zijn: de club te leiden in dezelfde 
sfeer en orde als vorige voorzitter, Fernand Decock. 

André Dehaese. 
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Het Bestuur van de Veurnse 

Zwemvereniging wenst U vriendelijk uit te 

nedigen ep ens jaarlijks avendfeest welke 

deergaat ep 28 maart '87 in de GERM.ANA -

ZAAL te VEURNE. 

De epbrengsten van dit avendfeest gaan in

tegraal naar enze jaarlijkse uitstap met de 

zwemmertjes ep 2e Pinksteren. 

Om 2000 uur stipt gaan we aan 

tafel em te genieten van een keude schetel.

Na een kleine teespraak zetten we de dans in 

tet •••• ? Omstreeks middernacht zijn er terug 

gratis belegde breedjes.

Vanaf heden kunnen er kaarten 

�ekemen werden bij de bestuursleden ef in de 

cafetaria van het zwembad aan 250 Fr per per 

s en,veer de ingeschreven zwemmertjes is het 

�e:ieve tijdig Uw kaarten aan te schaffen en 

..._i+ ·vn? 23 ma.art. 

Wij hepen U ALLEN te megen be

greeten ep 28 ma.art em 2000 uur stipt. 

Het iÇ:..iTu _ 
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JAARVERSLAG VEURNSE ZWEMVERENIGING 1986. 

Bestuur op 1 januari 1987. 

Voorzitter, Wd schatbewaarder: 

Secretaris, trainer 

Verantw. Comp., trainster 

Verantw. Comp., trainer 

Verantw. Comp., trainer 

Verantw. Comp. 

Materiaalmeester 

Public relations 

Verantw. waterpolo 

Verantw. waterpolo, Hulpmateriaalm. 

Bestuurslid, trainster 

Aantal leden. 

competitiezwemmers(-sters) 

Waterpolospelers(-sters) 

leden 

totaal 

Trainingen. 

97 

19 

4 

120 leden 

Fernand Decock 

Marc Vanhoucke 

Miranda De Baets 

André Dehaese 

Wilfried Top 

Irene Cerdobbel 

Jean-Pierre Gacoms 

José Deschodt 

Hugo Dumoulin 

Danny De Vlamynck 

Marijke Depoorter 

3. 

In 1986 werden 76 trainingen gegeven, gemiddeld 39 zwemmers 

waren aanwezig per training. 

Er werden 40 waterpolotrainingen gegeven, 12 spelers waren 

gemiddeld aanwezig. 

Wedstrijden. 

- 26 jan Veurne "Beker van de Kust" 43 deeln. 

- 1 feb Nieuwpoort "Beker van de Kust" 18 Il

- 16 feb Oostende "Beker van de kust" 17 Il 

- 2 mrt Merksem "Leeftijdskampioenschappen 11 Il 

- 9 mrt Brasschaat 11Leeftijdskampioenschappen 7 Il 

- 16 mrt Antwerpen "Leeftijdskampioenschappen 13 Il 

- 30 mrt Oostende "Grote Paas trofee" 12 Il 

- 13 apr Koksijde "Beker van de Kust" 24 Il 

v.z.v.

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 
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11 mei Oostkamp "Beker van de Kust" 16 deeln. 

- 27 sep Oostende "Kampioenschap W-Vlaanderen" 17 Il 

19 okt Veurne "Beker van de Kust" 31 Il 

- 2 nov Oostende "Uitnodiging" 7 Il 

- 8 nov Brugge "Beker van de Kust" 11 Il 

- 11 nov Veurne "Zwemmarathon" 39 Il 

16 nov Kapellen "Internationale meeting" 7 Il 

- 15 nov Middelkerke "Beker van dekust" 15 Il 

- 23 nov Oostkamp "Beker van de Kust" 16 Il 

- 18 en 20 nov Veurne Klubkampioenschappen 61 Il 

Andere aktiviteiten 

22 mrt: Avondfeest in de Germanazaal, 145 deelnemers deden 

zich te goed aan de hutsepot. 

19 mei: Uitstap 2e Pinksteren, 63 jongens en meisjes namen 

deel aan de wandeltocht door het natuurreservaat in 

De Panne, Barbecue in de drie vijvers, poneyrijden, 

zeilen en surfen. 

21 jun: Feest waterpolo in de voetbalkantine te Wulpen. 

47 genodigden namen deel aan de barbecue. 

4. 

v.z.v.
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Il 

Il 

Il 
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18 dec: Eindejaarsfeest competitiezwemmers(-sters), 67 zwemmers 

waren aanwezig voor het eten van pannekoeken en choco

lademelk. Tevens werden aan de deelnemers van de klub

kampioenschappen een medaille of trofee uitgereikt. 

Tevens kreeg iedere zwemmer een T-shirt. 

20 feb: Algemene statutaire vergadering, 9 leden waren aanwezig. 

6 mrt : Trekking tombola te voordele van de zwemmers, 2.253 tom

bolakaarten werden verkocht. 

26 apr: le spat T-D in het casino te Koksijde. 

11 nov: Zwemmarathon voor de Veurnse verenigingen, 151 deelnemers, 

sportak behaalde de overwinning op de 5 ingeschreven Klubs. 

Uitgave van het viermaandelijks tijdschrift. 

Aankopen. 

100 T-shirts 

Fotocopiemachine (tweedehands) 

beenvlotters 



Geplande aktiviteiten 1987. 

17 jan 

25 jan 

31 jan 

12 feb 

22 feb 

28 feb 

, mrt 

12 mrt 

28 mrt 

17 mei 

8 jun 

liM!l-jMll'l 
ACi, MS.\ 

11 nov 

nov 

dec 

2e spat T-D in het casino te koksijde. 

Veurne "Beker van de Kust" om 14u 

Nieuwpoort "Beker van de Kust" 

Algemene statutaire vergadering in cafetaria stede

lijk zwembad om 19u 

Oostende "Kampioenschap West-Vlaanderen" 

Middelkerke "Beker van de Kust" 

Brugge "Beker van de Kust" 

Trekking tombola om 19u in het cafetaria van het 

stedelijk zwembad. 

Avondfeest om 20u in de Germanazaal. 

Oostkamp "Beker van de Kust" 

Uitstap met alle competitiezwemmers(-sters). 

Souper waterpolo om 20u in het cafetaria van het 

stedelijk zwembad. 

Zwemmarathon voor alle Veurnse verenigingen 

Klubkampioenschappen. 

Eindejaarsfeest competitiezwemmers. 

Data's voor herfstcriterium en leeftijdskampioenschappen, 

dienen nog vastgesteld te worden. 

Ontslagen. 

Jos Vander Eyken en Omer Depoorter Hebben na 10 jaar aktieve 

werking, ontslag genomen uit het bestuur van de V.Z.V. 

Het bestuur dankt Jos en Omer voor hun 10 jaar toegewijde 

medewerking. 

Marc Vanhoucke 

T.D. 17 januari.

Het bestuur van de Veurnse Zwemverniging dankt de oudste 
competitiezwemmers, die hard gewerkt hebben tijdens de 
avond van de T-Dansant. 
Dank zij U belangloze medewerking heeft de veurnse zwem
vereniging wat meer financiele armslag gekregen. Zodat we 
kunnen overgaan tot aankoop van oefenmateriaal en we met 
meer zwemmers de verplaatsing kunnen maken voor de leef
tijdskampioenschappen. 

5.



KLEUTERZWEMMEN. 

Zwemmen is één der oudste menselijke aktiviteiten. 
Het heeft niet alleen een aandeel in de algemene fysieke 
ontwikkeling van de mens, maar het is tevens een vaardig
heid die toelaat in noodsituaties zijn eigen leven en dat 
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van de medemens veilig te stellen. Elke zomer, maken de 
kranten dagelijks gewag van verdrinkingsslachtoffertjes en 
reddingspogingen. Zo bijvoorbeeld Jantje, 10 jaar oud, die 
met zijn rubberbootje in het water speelde en met zijn voet 
in het touw bleef haken dat rond het bootje zat. In zijn po
gingen om los te komen kreeg Jantje het bootje over zich heen. 
Gelukkig was zijn vader in de buuurt. Het is immers belang
rijk dat het kind in zo'n moment niet in paniek geraakt. Dit 
kan bereikt worden door meer aktiviteiten in het water te la
ten plaatsvinden, zodat het kind aan allerlei moeilijke situ
aties went. U zou dat onder de vorm van behendigheidsspelle
tjes kunnen aanbieden. 
Kunnen zwemmen is dus belangrijk, ook voor kinderen. Een dege
lijk zwemmer blijft immers zijn gedragingen in het water steeds 
de baas, ook als hij onder speciale omstandigheden in het water 
terecht komt. 

Nu steeds meer gemeenten een zwembadinfrastructuur bezitten, 
wordt het tijd dat. de ouders al vroeg zelf het heft in handen 
nemen en naar het zwembad toestappen om samen met hun kinderen 
lekker in het water te spelen om hun kind op die manier te le-( 
ren zijn waterangst te overwinnen. 
De eerste contacten met het water gebeuren liefst in een ondiep 
bad.Wie met zijn kind regelmatig het water ingaat, zal merken 
dat het kind niet bang wordt. Het kind moet de kans krijgen al 
spelend in het water te bewegen met verschillende materialen. 
Al spelend omdat bij de kleuter het "spel" hoofdzaak is. In een 
eerste fase wordt aldus geopteerd voor het spelen in niet te 
diep water. Iedere kleuter draagt daarbij een zwembandje en/of 
armbandjes. Door spelletjes uit te voeren met allerhande spel
materiaal, zoals ballen, drijfplankjes en drijfbuizen, stellen 
we de ganse watergewenning voorop. 
Belangrijk hierbij is dat de ouder zeer dicht bij het kind blijft 
Doorslaggevend bij de watergewenning zijn zeker: 
1. Het hoofd onder water; hierbij dient het kind met beide han

den te worden vastgehouden. Onder water naar elkaar kijken.
Nadien 1 hand vasthouden en onder water lichaamsdelen aan
duiden, wat het kind moet nabootsen.

2. In het water springen, waarbij in een eerste fase het kind
terug met de handen vasthouden.

3. Op het water drijven, ook hier eerst het kind met de handen
vasthouden, daarna met drijfplankjes'.

4. In het water voortbewegen. Hier dient wel opgemerkt dat tel
kens het kind tekenen van angst mocht tonen, de oefening da
delijk moet worden stopgezet.

Het aanleren van de specifieke zwemslagen wordt daarna best 
aangeleerd door een ervaren zwemleraar of lerares. 



TIEN JAAR WATERPOLO. 
=X=X=X=X=X=X=X=X=X= 

U weet ..... Waar een aantal Vlamingen tesamen komen er een 
klub ontstaat. Zo besloten Fernand, Noel, Hugo, Luc, Jos 
en ikzelf in begin 1978 een waterpoloklub te stichten te 
Veurne. Na heel wat geharrewar met het stadsbestuur en de 
directie van het zwembad werd het licht op groen gezet. 
De waterpolo zou een afdeling worden van de Veurnse zwem
vereniging, maar van de toenmalige Voorzitter José mocht 
het niet te veel kosten. 
Ons enig bezit - een waterpolobal geschonken door de Bur
gemeester van Rosrath aan de Veurnse zwemvereniging - was 
niet voldoende om aan de klub enig niveau te geven. 
Na menig discussie op donderdagavonden tussen pot en pint, 
togen Hugo en Marc aan het werk om met wat afvalhout de doe
len te construeren. Waar we na heel wat gezweet en gesakker 
in slaagden. Intussen pijnigde Fernand zijn hersenen bij het 
opzoeken van documentatie en reglementen, dit om training 
te geven. Zo werd Fernand onze trainer. Iedere speler kreeg 
een documentatiemap over reglementen en techniek van de 
waterpolo. Nadat we van de Heer Sparks-Cole vijf waterpolo 
ballen hadden gekregen, konden we na wat improvisatie einde
lijk serieus beginnen trainen. 
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Na wat training vonden we onszelf zo goed (vooral na de trai
ning, waar we tot soms in de vroege uurtjes onze techniek en 
taktiek aanscherpten, dit ten koste van onze fysiek), dat we 
besloten eens een match te spelen. Om ons herkenbaar te ma
ken in het water, velen slaagden er amper in hun kin boven 
water te houden, maakte Fernand Degrave de waterpolocaps. 
Terwijl Herman Casier (scheidsrechter) zich verdiepte in0de 
reglementen, zette Fernand de ploegopstelling op papier en 
gaf ons de nodige taktische richtlijnen. Zo speelden we op 11 
maart 1978 onze eerste match (zie foto) tegen Nieuwpoort, die 
we met 3 - 12 verloren. 

"_, 

,. 

l 

Na grondige analyse van de wedstrijd door Fernand, waren de 
zware verliescijfer te wijten aan te weini& competitieritme 
zodat we vlug nog enkele matchen speelden. �\Namelijk tegen 
Diksmuide (15-4-78) waar we verloren met nipte cijfers 
( door een onterechte scheidsrechterlijke beslissing). 
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Zoals het spreekwoord zegt " derde keer goede keer ", wonnen 
we onze derde match thuis tegen Diksmuide. Was het in ons 
hoofd geslagen, ik weet het niet ... Maar we besloten het eens 
te proberen tegen Gent, die toen een van de toonaangevende 
ploegen was in België. Op 30 april 1978 trokken we naar Gent, 
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in de wagen tijdens de heenreis besloot Hugo per geincasseerd 
doelpunt een Vieux-temps te drinken. Die uitlating is hem slecht 
bekomen, daar hij s'anderendaags slechts sporadisch het WC ver
laten heeft. Na de gemengde thuismatch tegen Gent en enkele 
matchen tegen Nieuwpoort die we allemaal verloren. Speelden 
we op 23 september 1978 tegen Rösrath, daar beperkten we ons 
tot het kijken naar de voorbijzoevende ballen. Na nog wat oefen
matchen tegen Nieuwpoort, speelden we op 4 maart 1982 tegen 
Oostende thuis, met een gehandicapte ploeg verloren we slechts 
met nipte cijfers. Zodat we op de terugmatch bijna zeker waren 
van te winnen. De terugmatch verloren we met zeer zware cijfèrss 
Door de ontgoochelende resultaten in wedstri�den, besloten we 
het over een andere boeg te gooien en · ·at te gaan feesten, iets 
waar we veel beter in waren. (zie foto 

Cnze eerste bijeenkomst vond 
plaats in 'klein leisele' op 26 
mei 1978, waar tussen boerenbrood 
en pater wat gekeuveld werd. Zo 
besloten we ieder jaar een souper 
te organiseren, ieder speler zou 
maandelijks 50 Fr betalen aan Hugo 
en met dat geld zou Fernand elk 
jaar een maaltijd bereiden. Na 
'klein leisele' volgden een drie
tal soupers (79-80-81) in het cafe
taria van het stedelijk zwembad. 
Vindingrijk als we zijn besloten 
we in '82 een souper te organiseren 
waarbij iedereen verkleed was. 
Dat er lachen geblazen werd hoeft 
geen betoog. José was echter een 
beetje ontgoocheld over zijn hulp 
(Hugo) bij het goochelen, die na 
maandenlang intens oefenen zijn 
act was vergeten. Was het planken
koorts? Door omstandigheden beslo
ten we in '85 (popie jopie) en 

'86 onze souper te houden in de voetbalkantine te Wulpen. 

Om onze horizonten wat te 
verruimen, hebben we ook 
een paar maal de voetbal
schoenen aangetrokken. We 
hebben een paar matchen 
gespeeld tegen de brandweer 
van Veurne, die we wonnen 
( 25 feb '84 3-1) 
In de loop der jaren kwamen 
nieuwe spelers en anderen 
vertrokken, het is steeds 
onze doelstelling geweest, 
iedereen te aanvaarden en 

op een vriendschappelijke wijze aan sport te doen. Ik kan wel 
zeggen, da� van de mannen van het eerste uur, hun enthousiasme 
na 10 jaar nog niet gemilderd is, wel zijn we wijzer en beza
diger geworden. 



i 

e 

Dat er straffe kerels zitten in de waterpolo, kunt U op
maken uit volgende anekdoten. 

- Een speler slaagde erin na een training thuis te komen
met een natte onderbroek en een droge zwembroek.

- Een speler met zijn been in de gips, was nog in staat te
swingen. (Kwestie van in conditie te blijven)

- Na een serieuse drinkpartij er nog spelers in staat zijn
1 

om op hun handen te lopen.

9. 

- Dat een speler door onvoorziene omstandigheden naakt voor
Burgemeester en Schepenen stond. (Er was niet veel te zien
want hij kwam uit het water ... )

Echtgenotes (-ten) wees verwittigd ! ! ! 

Marc Vanhoucke. 

LEEFTIJDSKAMPIOENSCHAPPEN. 

Dit jaar nemen we opnieuw deel aan de leeftijdskampioenschap
pen. Niettegenstaande de deelname afhangt van limiettijden, 
zal een talrijke delegatie van de Veurnse zwemvereniging op 
deze kampioenschappen aanwezig zijn. Dit wijst erop dat we 
tal van getalenteerde zwemmers(-sters) in ons midden hebben. 

De kampioenschappen vinden plaats: 

Op 8 maart in Brasschaat 5 deelnemers v.z.v.

15 maart in Antwerpen 4 " Il 

22 maart in Merksem 11 
29 Maart in Mechelen 10 

OPSTELLING TIJDENS WEDSTRIJDEN. 

Reeds herhaalde malen werd door ouders aan het bestuur gevraagd, 
waarom hun Janneke of Mieke in wedstrijden moet zwemmen tussen 
al die grote kerels. 

Bij wedstrijden moet iedere deelnemende klub startbriefjes op
sturen naar de inrichtende klub. Op die startbriefjes staat 
vermeld: Naam, categorie, leeftijd, zwemslag en de beste tijd 
vroeger reeds behaald in dit nummer. 
Het is aan de hand van die tijden dat de startvolgorde wordt 
opgesteld. De beste tijden gebruiken de middenste banen en de 
mindere de buitenbanen. Dit wordt gedaan om een beter wedstrijd
beeld te geven, de deelnemers in een bepaalde reeks zijn aan 
elkaar gewaagd. Zo is het perfekt mogelijk dat iemand als laat
ste aankomt in een reeks, toch als eerste voorkomt in de uit
slag. Dit om dat de deelnemers in die reeks tot een ander leef
tijdsgroep behoren. En de betreffende deelnemer de beste tijd 
zwemt in zijn leeftijdsgroep. 

Een zwemwedstrijd bestaat uit verschillende koersen, die koer
sen bepalen de afstand en zwemstijl, zo is 100m schoolslag 
bijvoorbeeld een koers. 
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Afhankelijk van het aantal banen en aantal deelnemers worden 
de koersen in reeksen verdeeld. Bij de verdeling in reeksen 
wordt enkel rekening gehouden met de tijd. 

Leeftijdsgroepen_in_1987. 

Dolfijnen: geboren in 
Benjamins: 
Miniemen: 
Kadetten: 
Pupillen: 
Senoiren: 

DANKWOORD. 

1977 
1975 
1973 
1971 
1969 
1968 

en later 
en 1976 
en 1974 
en 1972 
en 1970 
en 1962 

Marc vanhoucke. 

10. 

Als één der oudste bestuursleden, voel ik het als m1Jn plicht 
FeFnand Decock te danken voor zijn bijna vijf jaar voorzitter
schap. 

Met strenge hand en veel begrip heeft hij de V.Z.V. in die vier 
jaar een ander gelaat gegeven. 
Dank zij zijn talent voor organisatie, wist hij steeds alles 
in goede banen te leiden. 
Verantwoordelijksgevoel, vriendschap en eerlijkheid stonden 
hoog in zijn vaandel, dit verwachtte hij ook van zijn mede
werkers. 

Het is een fijne tijd geweest en een goede leerschool voor 
de bestuursleden en trainers, mijn hoop is dat we op deze basis 
kunnen verderwerken en dat Fernand als schatbewaarden nog lang 
in ons midden zal blijven. 

Tevens bewonder ik de moed van André, om het voorzitterschap 
te aanvaarden. Ik ben ervan overtuigd dat hij de taak van voor
zitter. met evenveel overgave en en inzet zal waarnemen als 
zijn voorganger. 

Marc Vanhoucke. 




