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j WOORD VAN DE VOORZITTER 
------� 

,:-fa·� 

Beste Sportvrienden, 

Het einde van de schoolvakantie îs weer eens in zicht 
Een nieuw schooljaar staat voor de deur ook een nieuw werkjaar voor onze Veurnse 
Zwemvereniging staat weer op stapel. 

Onze competitiezwemmers zijn reeds sedert begin 
augustus van start gegaan om klaar te zijn voor de wedstrijd van zondag 13 
september 1998 in VEURNE. Voor de overige leden gaan wij van start met eerste 
training op dinsdag O l september 1998. Zoals bij elke start van een nieuw seizoen 
mogen jullie vriendjes en/of vriendinnetjes gerust meebrengen zodat ze een eerste 
indruk van onze club en onze werking kunnen krijgen. Ook de ouders zijn welkom 
om even kennis te maken en voor vragen kunnen jullie steeds terecht bij de 
bestuursleden en de trainers. 

Het voorbije seizoen 1997 1998 was voor club een 
voltreffer. De inzet van de trainers, de bestuursleden en ook het 
doorzettingsvermogen van onze zwemmers werden zeker beloond en vertaalde zich 
in mooie resultaten. Een viertal van onze competitiezwemmers slaagden erin een 
"A"-tijd te realiseren. Als voorzitter ben ik ervan overtuigd dat we deze trend in het 
volgende seizoen zullen kunnen doorzetten. Verder in dit nummer vinden jullie 
onze activiteitenkalender, een overzicht van de ereplaatsen in de wedstrijden van het 
seizoen 1997-1998, nuttige gegevens voor het komende seizoen 1998 - 1999 en nog 
veel meer ... 

Mij rest nog jullîe veel leesplezier te wensen en ik hoop 
dat jullie met zijn allen, met veel inzet en met een uitstekende humeur, begin 
september het vernieuwde zwembad zullen bestormen. 

Jean-Pierre GACOMS 
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EREPLAATSEN WEDSTRUDEN --------------------

KORTRIJK PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN 11 JANUARI 1998 

2e Plaats 
1 Jeroen Dolfen j 1 oom wi sselslag benjamins 1 1.17'84 

ZWEVEGEM PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN 18 JANUARI 1998 

le Plaats 
j.Teroen Dolfen

2e Plaats 
1 Pieter Bartholomeus 
Jeroen Dolfen 

1 I oom mgslag benjami 11� 1.18'84 

ZWEVEGEM PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN l FEBRUARI 1998 

2c Plaats 

__J 

._I Mi_· c _ha_ë_l _G�hy,_s_e _lb_re_c _ht_�l _1 OChn schoolslag juniores 1.18'98 ... =:J

l Lien Van Hove 200m wissel cadetten 
100m ru � cadet t_en_·-�--

2.48'93
1.18'28 

BRUGGE PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN SPRINT 8 FEBRUARI 1998 

I e Plaats 
Jeroen Dolfen

0.35'39 

�S_ti�·n _D_ o_ l _fe_n _____ �50_m_vl_i n_ d_er_s _la-g_e _en_ d��e_s_� ____ 0_.4_1_'_33_··---
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3e Plaats 
, Sti · n Dolfen 
t:f>feter Bartholomeus 

WAREGEM 1 e DAG INTER CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 7 MAART 1998. 

l e Plaats 
� Lore Sam�ers 1 OOm schoolslag eendjes 1.57'32 
· Bart V anacker 1 OOm schoolslag eendjes 1.40'92 
Jeroen Dolfen 200m wisselslag benilUilÎns 2.48'00 
Pieter Bartholomeus 200m wiss�lslag n:rin:icmten _ 2.41 '94 ----

Stijn Dolfen 5Qm vlinder�Jag eendjes i 0.41'98 

2e Plaats 
1 Stijn Dolfen j 1 OOm schoolslag eendjes 1.42'08 _=::] 

VEURNE2e DAG INTERCLUBKAMPIOENSCHAPPEN 15 MAART 1998 

2e Plaats 
1 Bart Vanacke_r __ _ ! 200m schoolslag eendjes --�' ___ 3 _.3_6 _' _68 ___ ]�

3e Plaats 
[futer Bartholomeus l 1 OOm vlinderslag miniemen 1

NIEUWPOORT PU 29 MAART 1998 

l e Plaats 
Bart V anacker 1 OOm vriie slag eendies 
Els V andenbroucke 1 OOm vrije slag miniemen 
Lien Van Hove 1 oom vrije slag cadetten 
Jeroen Dolfen 1 OOm vrije slag benjamins 
Pieter Bartholomeus 1 OOm vrije sla!! miniemen 
Bart V anacker 100m schoolslag eencljes 
Jeroen Dolfen 400m wisse1sl�g benjamins 
Klaas V anneuville _ 40_0m wissels!ag cadetten 
1 Michaël Ghvselbrecht 4001!1_ wisselslag juniors 1 

2e Plaats 
Alderweireldt Tim 1 OOm vrije slag eendjes 
Ward Sampers 1 OOm vriie slag eendjes 
Lore Verweirder 1 OOm vrije slag miniemen 
Wendy Lefevre 100m vriie slag kadetten 
Klaas V anneuville IOOm. vrije �kadetten 

-· - ·--
VEURNSE ZWEMVERENIGING 

1.18'17 =1

1.24'33 1 
1.13'73 
1.06'73 
1.09'30 
1.04'93 
1.40'37 
6.01 '62 
5.42'77 
5.43'40 i 

1 

I.41 '61
1.25'33 
1.14'44 
1.13'49 
1.04'45 -- ..
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1 Michaël Ghyselbrecht 
-

l .04;i2--·--i · l OOm vriie sla2 iuniors
3.11 '32 ->A tijd 1 Stijn Dolfen 200m wisselslag eendjes 

Lore Samoers 1 OOm s choolslag eendjes 1.55'91 1 

W ard Sampers 1 OOm s cJ:.!�lslag eendjes 1.42'65 
·-

! Els V andenbrou ck e 400m wisselslag miniemen 630'67 
jLien V iyi }iove 

-----

! 400m wisselslag k adetten 5.54'44 .. 
3e Plaats 

f..=S::..:::ar::..a:::...W..:..:...::inn=oc:.ck:;;._ ___ -+=:...:..:.::.;:::_vn="e-=-:.lag miniemen 1.27'28 1 
J,,,i T_ h_o _m_as_V_e _rs_tr_ae_ t _e __ -+-l _O_Om_s_c_ho_o_l_sl�a_ee_n�d�·e _s_+--___ l._4 _9 _'0_2 ___ j 
Pieter Bartholomeus 400m wissel miniemen 5.44'96 1 

DIKSMUIDE PU 05 APRIL 1998 

le Plaats 

Klaas Vanneuville 2.57'63 
StïnDolfen mvri'e slageend·es 1.18'73 

1 Jeroen Dolfen 200m vlinderslag ben'amins 

Heidi V anacker 200m schoolsla miniemen
T im Alderweireldt 1 1 OOm vrije slag eendjes 1

miniemen 
cadetten 

, 200m schoolslag miniemen 
200m vlinderslag miniemen 

Lien Van Hove 200m vlindersla cadetten 

2.41'41 
1.56'49 
l .42'77
3.14' 40 
1.38'71 

2.58'36 
2.46'30 
3.22'02 
3.20'83 
3.06'69 

B.V.B.A.

•-NEVEJAN 
�----- DRANKCENT0ALE ·---
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WESTENDE 3e DAG INTERCLUB 19 APRIL 1998 

l e Plaats 

1 
Jeroen Dolfe

�-
100m schoolsla ben amins 
200m vlinderslag benjamins 

2e Plaats 1 Stijn Dolfen j 1 OOm wisselslag eendjes � 

3e Plaats 
Heidi Vanacker 1 oom schoolsla 

---

Mïchaël Gh selbrecht 1 oom schoolsla 

TIELT 200m 26 APRIL 1998 

I e Plaats 
Jeroen Dolfen 
Ward Sampers 
Jeroen Vanacker 
NickMahieu 
IKiaas V anneuville 

-· 

1 Michaël Gh:yselbrecht
i Jeroen Dolfen 
l Pieter Bartholo111eus -···· 

j
Lie]!Van Hove 
; Stijn Dolfen 

Pieter Bartholomeus 
· Heidi V anacker
Thomas Verstraete 
Wendy Lefevre 

3° Plaats 
Charlotte Lefevre 
Heidi Vanacker 
Lien Van Hove 

200m vlinderslag benjamins 
200m schoolslag eendjes 
200m schoolslag beniamins 
200m schoolsla!l; miniemen 
200m schoolslag cadetten 
200m sch<>olslag juniores 
200m rugslag: benjamins 
200m rugslag miniemen 
200m rugslag cadetten 
200m vrije slag eendjes 

200m vlinderslag miniemen 1 

200m vlinderslag miniemen 1 

20(?m schoolslag eendjes 1 J 200m schoolslag cadetten 1

200m schoolslag beniamins 1 
200m rugslag miniemen l
200m rugslag cadetten 1 ···-
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1.33'44 
2.59'93 

1.29'70 

1.28'13 
1.18'81 

2.58'32 
3.36'17 
3.30'01 
3.02'91 
2.59'03 
2.48'04 1 

2.45'20 ·,
2.35'89 (A#tijd} 

2
.
44

'02
.
53'70 

2.59'39 
3.21 '82 
3.48'12 

---j 3.17'83 1 

3.56'84 
3.00'42 
2.29'65 

..
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SERAING 01 MEI 1998 INTERDISTRICTEN 

Aan tf,eze wedstrijd nam een selectie deel van de beste zwemmers uit alle 
Belgische provincies. 

3e Plaats
1 Jeroen Dolfen I I OOm rugslag_be_n_..,,_�am_in_ s _ __.____. __ l_ .1_ 7_'2_2_ .=:J

IEPER OP UITNODIGING 03 MEI 1998 

Ie Plaats 
--

, Jeroen Dolfen l 50m vlinderslag beniamins 0.34'94 
_!,ore Sam�ers j 50m schoolslag eendjes 0.50'92 
Stijn Dolf en J 50m vri,je slag eendies 0.3 5'08 
Jeroen Dolfen l 50m schoolslag benjamins 

1
0.42'10 

1 BartV anacker J 50m schoolslag eendjes 0.45'3 5 

2e Plaats 
Stijn Dolfen 100m wisselslag eendies 1 1.28'20�-·-
Jeroen Vanacker 50m schoolslag benjamins \ 0 .44'33 
Ward Sampers 50m schoolslag eendjes 1 0.47'03 
Lien Van Hove 1 O_()m wisselslag cadetten . : 1.14'13 

3e Plaats 
-

Lien van Hove 50m schoolslag cadetten ! 0.39'00
NickMahieu 50m schoolslag miniemen 0.39'20 
Nele Volckaert 100m wisselslag Junioren 1.27'09 
-· 

VEURNE PU 10 MEI 1998 

Ie Plaats 
1 Bart Vanacker j 50m schoolslag eendjes ___ r __ 0_.4 _5 _'2_ 5 __ ___, 
1 Lien Van Hove il OOm ru sla kadetten 1.15 '2 1  ----1----------i 

Jeroen Dolfen loom rugslag benjamin�_.,._. ___ l _.1_7 _'0_6 __ ___, 
Michaël Gh selbrecht 100m rugs�..,_·un_io_r_s __ -+-___ 1_._13_' _5_5 __ --i 
Tim Al_d_erw __ ejr_el_dt__ 50m vrije slag een d'es 0.45'5 1 
S_llin Dolfen ----+; 5_0 _m_vn�·c....·e _s _la""gc....e..c..en_d=·e_s....,.__8_8)"-...\·---0 _.3_5-'' 3 _6 ___ --i 

Lien Van Hove 100m schoolsla kadetten 1.26'09 --·-------!--
Jeroen Dolfen 100m schoolsla 1.36'22 

4x50m wissels! 
VEURNSE ZWEMVERENIGING 7 
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W ard Sampers 
Thomas Verstraete 
S tijn Dolfen 
Bart V anacker 
VZV juniors 
Klaas Vanneuville 
Michaël Ghyselbrecht 
Pieter Bartholomeus 
NickMahieu 

2° Plaats 
J Klaas V anneuville 

Pieter Bartholomeus 
Klaas Vanneuville 
NickMahieu 

1 
! 

_______ ., 

4x50m wisselslag aflossing 

l l OOm schoolslag cadetten 

50m schoolslag eendjes 
50m schoolslag ee 

1 oom rn sla cadetten 
11 oom schoolsla miniemen 

DIKSMUIDE PU 17 MEI 1998 

1° Plaats 
! 200m schoolslag eendjes

· · Vanacker l 50m schoolsl miniemen
1----M_ah_ie_u ____ ----1f,-l_O_Om_�hoolslag miniemen 

1 oom schoolsla cadetten 
I OOm rugsla miniemen 

2° Plaats 
Lien Van Hove 1 OOm vriie slag cadetten __ 
Klaas V anneuville 1 OOm vriie slag cadetten 

····-----

Michaël Ghyselbrecht î 100m schoolslag juniores 

3• Plaats 
Thomas Verstraete 200m schoolslag eendjes 
Sara Winnock 1 OOm schoolslag miniemen 
Jeroen Vanacker l OOm schoolslag benjamins 
S teven Volckaert 1 OOm schoolslaJ?; miniemen 

VEURNSEZWEMVEREN1GING 

--

1 

1 

2.18'41 

L24'15 __ __] 

0.51'12 
0.47'14 
1.11 '74 
Ll7'00 
1.22'98 

3.27'40 
1.28'73 
l.25'53
1.25'33 
1.11 '62 

1.06'59 
1.03'91 
1.19'08 

3.50'89 
1.41'06 
1.38'93 
1.31 '0l 

1 

---·-ï 
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OOSTENDE PU 30 MEI 1998 

I e Plaats 
j Jeroen Dolfen 
i 

�€':ter Bartholomeus 
· Klaas Vanneuville
�Sampers 
Stiin Dolfen 

, Bart V anacker 

ze Plaats 
Heidi Vanacker 

�··· 

W ard Samoers 
Lore V erweirder 

Lore Samp�rs 
Ward Samoers 
Heidi Vanacker 
Jeroen V anacker 

_Michaël Ghyselbrecht 

3° Plaats 
1 Lien Van Hove 
1 Nick Mahieu 
i 
1 Els V andenbroucke 

l Pieter Bartholomeus 
l§_tijn Dolfen 

l 200m wiiselslag benjamins 
11 OOm vlinderslaJ< benj�ins 
l 200m wisselslag miniemen 
l 200m wisselslag cadetten 
! 100m vrije slag eendies
j 1 OOm vriie slag eendjes 
11 OOm schoolsla2 eendjes 

1200m wisselslag llliniemen 
l OOm vriie slag eendies 
1 OOm vrije slag miniemen 

l 

.. �. 
100m rugslag IIlÎ11iemen __ 
1 OOm schoolslag eendjes 
I OOm schoolslag eendjes 
1 oom vlinderslag miniemen 
1 OOm schoolslag beniamins 

I I oom schoolslag juniores 

200m wisselslagjcadetten 
200m wisselslag miniemen 
l OOm schoolslag miniemen 
l OOm vriie slag miniemen 
1 OOm rugslag miniemen 

j l OOm vrije slag miniemen 
! 1 OOm schoolslag eendjes

NIEUWPOORT PU 11 juli 1998 

J e Plaats 

2.48'12 !
1.26'20 i 

2.44'45 -1
2.45'85 !

1.44'92 1 
1.20'68 1 

1.40'82 1 

3.10'52 
·-·=l .. 

l.21 '73 
1.14'20 

···-, l.27'63 
1.55'67 i 

1.42'20 1 
1.36'52 
1.38'52 
1.19'70 

2.46'13 
2.52'79 
1.26'68 
115'22 
1.31'94 
1.07'27 
l.42'71

jJeroen Dolfen 1.39'16 
L_ _______ ..J...;:_--=:.�=e.,....;..::_:,,c;___;:__.....J_____ 

l._18.;._'.;._64;___ _ ___; 

MOL BELGISCHE JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN 24-25-26 JULI 1998 

4
e 

Plaats 

JEROEN DOLFEN IOOm ru2sla2 beniamins 

VEURNSE ZWEMVERENIGING 

1.16'08 
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ODY WILL LOSE WE. ALL MAKE
. 
IT TO THE l 

FINISCH 

Vorig jaar behaalde de Veumse Zwemvereniging één zilveren en vijf bronzen 
medailles op de Provinciale Kampioenschappen, dit jaar behaalden we zeven 
gouden, zes zilveren en drie bronzen medailles op de Provinciale 
Kampioenschappen. 

Pieter Bartholomeus en Stijn Do/fen zwommen een A-tijd, met Jeroen 
Dolfen, Bart Vanacker, Nick Mahieu en Lien Van Hove beschikt de Veurnse 
Zwemvereniging nu over zes A-zwemmers. 

In 1989 namen we voor het laatst deel aan de Belgische 
Jeugd.kampioenschappen dit jaar zwom Jeroen Dolfen de limiettijden om deel te 
nemen aan de Jeugd.kampioenschappen te Mol. Na een intensieve voorbereiding in 
Veurne en Diksmuide werd net geen podiumplaats behaald, Jeroen zwom een 
verdienstelijke vierde plaats op de 1 OOm mgslag 

De jarenlange inzet van de zwemmers, ouders, bestuursleden en trainers(
sters) beginnen eindelijk vruchten af te werpen, bovenstaande resultaten zijn het 
gevolg van een visie op lange termijn. In tegenstelling tot vroeger plannen en 
periodiseren we meer, dit betekent concreet dat voor de competitiezwemmers 
trainingsschema's voor een langere tennijn worden gemaakt en we proberen te 
pieken naar belangrijke wedstrijden zoals de provinciale kampioenschappen. 

Het jonge talent vangen we vroeger op, re worden reeds als eerstejaars 
eendjes bij de competitiezwemmen. opgenomen, re nemen deel aan de 
zaterdagtrainingen, stages en wedstrijden waar de aandacht vooral gaat naar de 
techniek de intensieve zware trainingen zijn nog niet voor hen bestemd. Naarmate 
ze ouder worden vanaf benjamin wordt dan meer aan de conditie gewerkt er wordt 
vooral op uithouding (aëroob) getraind bij de categorieën miniemen en hoger wordt 
dan ook op weerstand (anaëroob) getraind. 

Bij de conditietraining behoren ook lenigheid- en krachttraining, daar we niet 
over de nodige infrastructuur en trainers beschikken dient dat individuee1 gebeuren, 
het beste is, als er nog voldoende vrije tijd overbltjft, een andere sport beoefenen. 
Krachttraining is maar noodzakelijk vanaf de categorie junioren. 

Na techniek en conditie speelt de psychische en mentale sterkte een 
belangrijke rol. Een zwemmer mag over een zeer goede conditie beschikken maar 
als hij niet in staat is de wedstrijddruk te beheersen, dan vonnt dit een zeer grote 

VEURNSE ZWEMVERENIGING 10 



handicap om in de wedstrijd te presteren voor wat hij conditioneel waard is. Bij 
stressbeheersing en motivatie van de competitiezwemmers spelen ouders, trainers en 
afgevaardigden een belangrijke rol. 

Ik wil besluiten met enkele bedenkingen over de Belgische 
Jeugdkampioenschappen in Mol. Als je daar drie dagen rondloopt zie je vooral de 
goede kanten van onze samenleving dit in schril contrast met wat de media ons 
iedere dag voorschotelt. 

Je zîet...Een 900-tal gezonde, goed gemotiveerde, welgezinde en sportieve 
jongens en meisjes die hun vrije tijd nuttig besteden, ze hebben geen tijd om 
doelloos rond te slenteren en geen behoefte aan sigaretten, alcohol en drugs. Velen 
dragen een T-shirt met de slogan: "Nobody will lose we all make it to the jinisc/1" 

Je zîet...Honderden medewerkers die belangeloos en goedgemutst tenten 
plaatsen, eten klaannaken, aan de ingang zitten, pinten tappen, frieten bakken, 
schotels wassen enz. 

Je ziet... Een 50-tal officiëlen die voor een aalmoes drie dagen van 's 
morgens 9.30 uur tot 's avonds 20 uur de wedstrijden in goede banen leiden. 

Je ziet... Trainers en coaches die zich schor schreeuwen, tijden noteren, de 
zwemmers motiveren, collegae trainers feliciteren en raad geven. 

Je ziet ... Het enthousiaste publiek autochtonen, allochtonen, Walen en 
Vlamingen broederlijk naast elkaar · de zwemmers toejuichen en tussen de 
wedstrijden door een praatje maken of een pint gaan drinken. 

Zo zie je dat het ook anders kan in onze samenleving, daarom doen we 
verder. 

Marc V anhoucke 

,--------

DE KAASHOEVE 
• exclusiviteit "veurns slapersbier"
• specialiteiten van kaassoorten
• op aanvraag verzorgde kaasschotels.

fruitmanden en streekmanden
• specialiteiten van fruit en groente,.,,

exoten en gedroogde noten.

men bestelt aan huis 

ZUIDSTRAAT 37 · TEL 058i31.18.47 

VEURNE 

---------------------



SARAH BOS STER VOOR ÉÉN DAG 

Wim Naessens uit het zesde leerjaar en Sarah Bos uü het vijfde leerjaar van de 
Wulpense gemeenteschool hebben samen met glans de landelijke opstelwedstrijd 
"Als ik eens en ster was" van Wolters Woordenboeken gewonnen. "Nu mogen 
we een hele dag lang een beroemde ster zijn", glundert Wim. 

Uit de 179 ingezonden opstellen won Wims verhaal waarin hij een beroemd 
acteur uitbeeldt. Sarahs opstel over hoe ze als veelgevraagd fotomodel de wereld 
veroven, veroverde de tweede plaats. "Als beloning mogen we samen een hele dag 
naar Amsterdam", venelt Sarah. "We worden op 25 maart 's morgens aan de 
schoolpoort opgepikt door een limousine en vervolgens de hele dag behandel als 
echte Hollywoodsterren." 

VEURNSE ZWEMVERENIGING 12 
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"We zullen onder andere ook een bezoekje brengen aan het 
wassenbeeldmuseum", gaat Wim verder. Daar mogen we op de foto met bekende 
filmsterren. Wij krijgen ook elk een eigen manager. Die zal ons de hele dag in de 
watten leggen. Hopelijk krijgen we in de limousine ook champagne. Maar dan wel 
zonder alcohol, anders kunnen we in Amsterdam niet meer op ons benen staan". 
"Ik vind het wel leuk om me een dagje als een ster te gedragen", bedenkt Sarah. 
"Maar 's avonds word ik gewoon weer mezelf, want die beroemde mensen hebben 
vaak een grillig karakter en zijn soms heel lang weg van huis". "Ik zou altijd wel de 
chique meneer willen uithangen", merkt Wim op. "Dan heb je heel veel geld om op
reis te gaan naar verre landen en al de mensen rondom je voortdurend bevelen te 
geven. 

Acteur worden is het echte leven zie ik heus wel zitten. Ik ben een grote fan 
van Windkracht 10. In Amsterdam zal ik dus alvast een beetje kunnen oefenen. Ik 
vrees dat gewoon weer naar school gaan de volgende dag wel een beetje saai zal 
zijn ... " 

Stephanie DELCROIX 

UW HORECASPECIAUST 

GROOT & KLEINHANDEL 

SINDS1900 

Koninklijke Baan 116 
8670 Koksijde 

tel. 058/52.14.46 
fax 058/52.14.51 

Verdeler / Distributeur 
Champagne 

J. De Telmont 
Mauriac 

Vraag vrijbUjvend onze prijslijst 
of een bezoek van onze medewerker 

� 
----- ------------------------------

� 
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OM TE RUILEN OF TE KOOP 

TE KOOoOO'pp .... 

Met deze rubriek willen wij jullie in de gelegenheid stellen om oudere spulletjes te 
ruilen of om vb zwemvliezen die voor jou te klein geworden zijn te koop aan te 
bieden. Ook als je t(jdens een training al eens iets hebt laten liggen kun je terecht 
bij deze ntbriek Alle suggesties zijn daarom welkom. 

Geef daarom, aan één van de trainers of aan iemand van het bestuur, een briefje af 
met je naam, hetgeen je wenst te laten verschijnen en zo nodig de prijs. Wees 
daarom zo duidelijk mogelijk 

NAAM AANBOD PRIJS 

Rebecca MONCAREY zwemvliezen maat 31/33 200,-Bef 

Tim ALDERWEIRELD zwemvliezen maat 31/3 3 1200,-Bef 
i Tel. 058/31.39.14 
Na 19.00 uur. 
Stephan HlLLEW AERE Duik-of surfpak Prijs overéén te komen 
051/5.18.53 AQUA MAN "S" 
051/54.49.32 Te bezichtigen bij Jan 

BARTHOLOMEUS 

Voor inlichtingen kun je terecht bij ondergetekende, de trainers of de persoon in 
kwestie. 

Jan BARTHOLOMEUS 
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DE VRIJE SLAG J 

Bron: Alles over zwemmen 

De vrije slag, ofwel de craw1, is zowel de snelste als de doelmatigste 
zwemtechniek. Toen hij meer dan honderd jaar geleden werd geïntroduceerd 
dachten velen dat deze slag alleen maar geschikt was voor korte sprints en dat hij op 
langere afstanden te vermoeiend zou zijn. Tegenwoordig echter zwemt men de 
crawl op alle afstanden en wordt hij ook gebruikt bij het oversteken van het Engelse 
kanaal en tijdens marathons. Als je de crawl goed beheerst kost hij minder energie 
dan welke andere zwemslag ook 

Feitelijk heet de snelste onder de slagen de borstcrawl. Vrije slag betekent 
naar de letter dat je elke slag of elke combinatie van slagen die je wilt mag 
zwemmen: rugslag, schoolslag of vlinderslag, maar ook zijslag of de enkelvoudige 
rugslag. Zelf bij wedstrijden is dat toegestaan. In het hedendaagse zwemmen echter 
is de vrije slag synoniem geworden met de crawl. In dit hoofdstuk en ook later 
worden deze namen door elkaar gebruikt. 

De vrije slag is niet alleen snel en efficiënt, de meeste mensen vinden het ook 
de makkelijkste slag om te leren. Het is daarom niet verassend dat het verreweg de 
populairste zwemslag is. 

Zelfs als je besluit om je op een van de andere slagen toe te leggen zul je 
waarschijnlijk merken dat je tijdens de trainingen meer dan wat ook crawlend 
baantjes trekt. De crawl leent zich er het beste voor om op afstand te trainen en al 
heb je weinig tijd, dan nog kun je een maximum aan kwaliteit in het oefensessies 
stoppen. Het is dus niet alleen belangrijk dat je de beweging van deze slag goed 
eigen maakt, maar ook dat je hem moeiteloos en vloeiend leert zwemmen. 

EEN BEKNOPTE GESCHIEDENIS 

De oorsprong van de vrije slag ligt dui7..enden jaren terug. Op een oud 
Egyptisch muurreliëf is duidelijk te zien dat soldaten van Ramses 2 meer dan 3200 
jaar geleden een overhaal armslag gebruikten bij de achtervolging van de Hettitische 
vijand op de rivier de Orontes. 

Het heeft er de schijn van dat de crawlslag op zich in de loop van de laatste 
paar eeuwen in een aantal tropische gebieden op aarde spontaan werd uitgevonden. 
Aan het eind van de achttiende eeuw beschrijft de grote zeevarende 
ontdekkingsreiziger kapitein James Cook de manier waarop de bewoners van de 
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Salomons- en een aantal andere Melanesische en Polynesische eilanden zwemmen: 
het is een soort crawl. Meer dan twee eeuwen eerder valt het Portugezen, die op 
expeditie zijn in het kustgebied van Brazilië ter hoogte van waar nu Rio de Janeiro 
ligt, op dat de daar woonachtige Indianen eveneens met een overhaal zwemmen. 

Het lijkt erop of overal waar de juiste vomwaarden aanwezig waren mensen 
leerden zwemmen. Op de eilanden in de zuidelijk Stille Oceaan waren de 
omstandigheden ideaal. Zwemmen was niet alleen maar leuk en lekker koel in de 
tropische hitte, maar het was ook lonend want men haalde vis en schelpdieren om te 
eten uit de zee en ook schelpen voor opsmuk en handel. In de loop der tijden 
werden de eilanders steeds bedrevener in het zwemmen en ontwikkelden een 
armslag die gelijkenis vertoont met de crawl. 

Het waren echter de Australiërs die de techniek, die ze bij de bewoners van 
de naburige eilanden zagen, als eersten overnamen en verfijnden. De Australiërs zijn 
misschien wel het meest sportgekke volk op aarde en ze zijn altijd erg dol op 
zwemmen geweest. In 1893 introduceerde een Harry Wickham gebeten jongeman, 
de crawl in Australië. Het schijnt dat hij die slag tijdens een verblijf op het eiland 
Rubania leerde. Hij leerde hem aan zijn twaalf jaar oude broertje Alick en die trok 
er de aandacht mee van George Farmer, een plaatselijk zwemcoach. Het verhaal wil 
dat een verbijsterde Farmer bij het zien van Alicks snelheid en onorthodoxe 
techniek uitriep: "moet je die knul over het water zien kruipen" (to crawl kruipen). 
Deze gebeurtenis luidde het begin van het moderne zwemtijdperk in. 

In 1902 maakten twee Australische broers, Syd en Charles Cavill, de crawl 
populair in Europa. Het jaar daarop kwamen ze naar de Verenigde Staten, waar de 
slag de Australische crawl werd gedoopt. Toen de broers arriveerden waren 
Europese en Amerikaanse zwemmers al vertrouwd met een andere overhaal slag, de 
trudgeon. Deze zwemslag is genoemd naar een Engelsman die deze techniek in de 
jaren tachtig van de vorige eeuw leerde in Zuid-Afrika. De trudgeon kenmerkt zich 
door een armoverhaal en een grote schaarbeenslag. Zelfs vandaag de dag nog zie ik 
wel eens oude mensen die met deze slag hun baantjes trekken. 

De Australische crawl van de Cavills werd gezwommen met een beenslag die 
we thans de tweeslag noemen, omdat er twee beenbewegingen op elke anncyclus 
worden gemaakt. De Amerikanen verbeterden die techniek prompt door deze 
beenslag te vervangen door een van vier beenbewegingen per armcyclus. De slag is 
sedertdien alleen maar sneller geworden en we kennen de sterren die op de crawl 
schitterden allemaal van naam. De eerste zwemmer die er wereldfaam mee verwierf 
was de Hawaîaan Duke Kahanamoku, drievoudîg Olympisch kampioen en iemand 
die de surfsport populair heeft gemaakt. Andere supersterren op dit onderdeel zijn 
Johnny Weismuller, de eerste man die op de I00m een tijd van minder dan een 
minuut maakte en die we later terugzien als Tarzan, de held van het witte doek; 
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Mark Spitz, die tijdens de Olympische Spelen van 1972 in Munchen als eerste in de 
geschiedenis zeven gouden medailles op evenzoveel onderdelen bij elkaar zwom en 
daarbij zeven wereldrecords vestigde; de Rus Vladimir Salnikov, door velen 
beschouwd als de beste afstandzwemmer aller tijden en de eerste man die de 1500m 
binnen het kwartier wist te zwemmen. 

Anders dan andere takken van sport heeft het zwemmen altijd heel wat 
vrouwelijke supersterren gehad. Hiertoe rekenen we onder andere Gertrude Ederle, 
een Olympische kampioene die er in 1926 als eerste vrouw in slaagde het kanaal 
over te zwemmen; de Australische Dawn Fraser, die van 1956 tot 1971 
wereldrecordhoudster op de 1 OOm vrije slag was; Penny Dean, de Amerikaanse die 
het kanaal sneller overzwom dan de recordhouder bij de mannen; en Amerika' s 
lieveling Janet Evans, die wereldrecords vestigt in tijden die alleen kunnen 
verbazen. 

Marc V anhoucke 

MARNIX GACOMS 
SCHOOLSTRA.1\T 4 8434 LOlvlB,ARDSIJDE 
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C SEIZOEN 1998 - 1999 

Dinsdag O 1 september 1998 starten we met de trainingen. 

UURREGELING 

• Beginnelingen dins- en donderdag van 18.30uur tot 19uur
• Gevorderden en competitiezwemmers dins- en donderdag

van l 9uur tot 20uur
• Voor de houders van een competitievergunning is er een

bijkomende training op zaterdag van l 7.45uur tot 19.15uur

• De waterpolospelers (-sters) treffen elkaar voor de eerste
maal op donderdag 3 september

Doonniddel van een aanwezigheidslijst, die iedere training nauwkeurig ingevuld 
wordt, kunnen de ouders nazien of hun zoon of dochter a l  dan niet aanwezig was op 
de training. 

LIDGELDEN 1998 - 1999 

• Tijdens de maand september worden de lidgelden ontvangen

• Dit kan gebeuren voor de aanvang van de trainingen op dîns
of donderdagavond in de cafetaria van het stedelijk
zwembad.

• Jan Bartholomeus, Irene Cerdobbel en Wilfiied Top zullen
aanwezig zijn om de lidgelden te innen.

• Het lidgeld bedraagt 1.500 bef
• De waterpolospelers betalen 750 bef

Beginnelingen, gevorderden en competitiezwemmers betalen GEEN inkomgeld. 
Waterpolospelers(-sters) betalen WEL inkomgeld 

INDIEN EIND siPTEMBER HiT LIDGELD NIET BETAALD IS WÜRDT l
DE BETROKKENE NIET MEER ALS LID BESCHOUWD VAN DE 

VEURNSE ZWEMVERENIGING 
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ENKELE WENKEN VOOR DE LEDEN =1 

• Waardevolle voorwerpen zoals uurwerken, kettingen, ringen, geld, enz.laten we
thuis

• 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 op het teken van de trainer(-ster), niet vroeger. Voor de

trainingen wachten we in de vestiaire, NERGENS ANDERS.
• 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 V anhoucke 
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WISSELBEKER DER VERGUNNINGHOUDERS 

REGLEMENT 

1. Voor de "wisselbeker" wordt gezwommen door de compet1t1e 
vergunninghouders, 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 hoogst aantal punten
verzamelt

6 punten voor verbetering persoonlijk record 
3 punten voor verbetering clubrecord, indien er geen clubrecord bestaat 

wordt de eerste maal geen punten toegekend 

2 punten aanwezigheid op dinsdag-, donderdag-, en zaterdagtrainingen 
In de maand augustus worden geen punten toegekend. 

4. De periode voor het toekennen van punten loopt van begin september tot eind
JUill

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 elk.aar 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.
s. Tussenstanden worden uitgehangen in het zwembad en gepubliceerd in het

clubblad

Het Bestuur VZV Alain Ghyselbrecht 
Verantwoordelijke competitie 

� -------·---·--------------------
él 
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1. BESTUUR 01 JANUARI 1998

VOORZITTER 

1 

ISECRETARIS,TRAINER 

i 

SCHATBEWAARDER, 
TRAINER 

!TECHNISCH
SECRETARIS,TRAJNER 

MATERIAALMEESTER 

BESTUURSLID, 
TRAINSTER 

1 

!PUBLIC RELATIONS,!�STER 

ESTUURSLID 
! 

BESTUURSLID 

i TRAINER WATERPOLO 

Jean-Pierre Gacoms 
Lijsterweg 26 
8630 Veurne 
Marc V anhoucke 
N oordstraat l 21 
8630 Veurne _ .... 

Jan Bartholomeus 
Rozendalstraat 76ia 
8630 Veurne 
, Alain Ghyselbrecht 
Wandelhofstraat 12 
8670 Koksïde 
Richard Masscheleyn 
Hanssenslaan 48 
8630 Veurne 
Sabine Descluyver 
Oude Duinkerkestraat 1 
8630 Veurne 
Erica Schenkels 
P. Heindryxstraat 2
8630 Veurne
Wilfried Top 
Beukenlaan 17 
8630 Veurne 
Irene Cerdobbel 
Nachtegalenlaan 16 
8630 Veurne 
Kris Cailliau 
Koninklijke baan 254 
8670 Koksïde 

VEURNSE ZWEMVERENIGING 
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Tel: 058/314693 

Tel: 058/312657 
GSM (095)211857 

Tel: 058/312790 
GSM (095)25054 l 

Tel: 058/516281 
GSM (075)428397 

Tel: 058/313421 

1 Tel: 058/313853 
FAX: 058/315572 

!Tel: 058/314301

Tel: 058/311887 

Tel: 058/312
:__j 

Tel: 058/522403 ! 
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2. AANTAL LEDEN 1996-1997

Bestuur 

TOTAAL 166 

3. TRAININGEN

In 1997 werden 76 trainingen gegeven, gemiddeld 77 zwemmers(-ster) waren 
aanwezig per training 
Er werden 46 zaterdagtrainingen gegeven voor de competitiezwemmers, gemiddeld 
18 zwemmers waren aanwezig. 

4. WEDSTRIJDEN

In 1997 nam de Veurnse Zwemvereniging deel aan 22 wedstrijden, 
clubkampioenschappen en de zwemmarathon van 11 november 1997 te Veurne 
• 12 jan: l e dag Provinciale kampioenschappen 3 deelnemers VZV

• 18 jan: 2" dag Provinciale kampioenschappen 5 deelnemers VZV
• 26 jan: 3e dag Provinciale kampioenschappen 6 deelnemers VZV
• 2 feb: Veurne PU 24 deelnemers VZV
• 15 feb: Waregem P.U. 9 deelnemers V.Z.V.
• 23 feb: 4" dag Provinciale kampioenschappen sprint 17 deelnemers VZV
• 2 mrt: Diksmuide PU 20 deelnemers VZV

• 16 mrt: Brugge schiftingen schaal Dauven 8 deelnemers VZV
• 20 apr: Tielt 200m P.U. 17 deelnemers VZV.
• 1 mei: interprovinciaal 2 deelnemers VZV
• 4 mei: Ieper PU 23 deelnemers VZV
• 31 mei: Oostende P.U. 19 deelnemers VZV.
• 21 sep: Veurne 2e dag interclub 22 deelnemers VZV.
• 27 sep: 3e dag interclub Waregem 12 deelnemers VZV
• 5 okt: driekamp Aalst 2 deelnemers VZV
• 12 okt: Zwevegem West-Vlaams eendjescriterium 7 deelnemers VZV.
• 26 okt: 4c dag interclub Tielt 9 deelnemers VZV
• 8 nov: Diksmuide PU eendjes 6 deelnemers V ZV
• 9 nov: Se dag interclub Roeselare 18 deelnemers VZV
• 11 nov: zwemmarathon Veurne 29 deelnemers VZV
• 14, 19 & 21 nov: Veurne clubkampioenschappen 129 deelnemers VZV
• 16 nov: 6c dag interclub Dîlsmuide 1 7 deelnemers VZV
• 23 nov: Je dag B-Kampioenschappen Veurne 14 deelnemers VZV
• 7 dec: Vlaams eendjescriterium Hasselt 3 deelnemers V.Z.V.

VEURNSE ZV..'EMVERENIGING 22 



5. ANDERE ACTIVITEITEN

• 27 feb: algemene statutaire vergadering in het stedelijk zwembad
• 19 apr: ID- waterpolo zaal dienstencentrum "Zonnebloem".
• 19 mei: uitstap 2e Pinksteren, 66 jongens en meisjes namen deel aan de dropping

en picknick in het Provinciaal domein "De Palingbeek", alvorens terug te keren
met de bus van "De Lijn" werd er gevaren op Dikkebusvijver.

• 15 aug: medewerking aan anno 1900
• 12-13 en 14 september weekend Durbuy met bestuur en trainers van de VZV
• 30 nov: eindejaarsfeest in de polyvalente zaal van het dienstencentrum.114

zwemmers en 156 ouders en sympathisanten en 26 kinderen waren aanwezig. Na
het uitreiken van medailles en trofeeën en het nuttigen van boterkoeken met
frisdrank of taart en koffie (volwassenen), was er een vrij podium met 52
deelnemers.

• 26-27-28-29 Dec: zwemstage "Zon en Zee" te Westende. 25
competitiezwemmers namen deel.

• organisatie wisselbeker "verdienstelijkste competitiezwemmer(-ster)"
• bijwonen van vergaderingen op districts- en liganiveau
• uitgave viermaandelijks tijdschrift

6. AANKOPEN

• 30 paar bandplaten
• 5 waterpoloballen

7. WIJZIGINGEN IN HET BESTUUR

José Vanneuville dient zijn ontslag in als bestuurslid van de Veurnse 
Zwemvereniging op 20 mei 1997. 

speciaalzaak 

florizoone-torreele 
dierenvoeding - tuin - benodigdheden 

linden dreef 28 & zuidstraat 7 4 

8630 veurne 

g (058) 3115 15 - gesloten op ZONDAG + WOENSDAG 
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C 
• l 1 jan

• 18 jan

• 1 feb
• 8 feb

• 26 feb

• l mrt

• 7mrt
• 8 mrt:

• l5mrt
• 22 mrt

• 29 mrt
• 13 apr
• 4 apr

• 19 apr
• 26 apr
• 26 apr

• l mei

• 3 mei

• 10 mei

• 16 mei

• 17 mei

• 30 mei
• 30 mei

• l jun

• 7 jun
• 28jun

• 5 jul

• 11 jul

• 19 jul

• 15 aug
• 13 sep
• 20 sep

• 26 sep
• 27 sep

• 4 okt

• 4 okt
• 17 okt

J 

VOORZIENE ACTIVITEITEN 1998 

Ie dag Provinciale kampioenschappen Kortrijk 
2e dag Provinciale kampioenschappen Zwevegem 

3e dag Provinciale kampioenschappen Brugge 

4e dag Provinciale kampioenschappen sprint Brugge 
algemene en statutaire vergadering om 20 u in het stedelijk zwembad te 
Veurne 
1 e :fina1e VZL eendjes 

1 e dag prov. WestvL Interclubtom. Henry Lecluyse Waregem 
PU Roeselare 

2e dag prov. WestvL interclubtorn. Henry Lecluyse VEURNE 
schiftingen schaal Dauven Brugge Schaal Guillinî 

PU Nieuwpoort 
Paaswedstrijd (ganse dag) PU Waregem 

waterpolofuif dienstencentrum 

3e dag prov. Westvl. interclubtom. Henry Lecluyse Westende 

Finale schaal Dauven Seraing 
200m van Tielt 
interprovinciaal 
leper P.U. 

VEURNEPU 
Beker Bekaert PU Zwevegem 

PU Diksmuide 

PUWevelgem 
Avondwedstrijd Oostende 
uitstap 2e Pinksteren 

2e finale VZL eendjes 

Izegem P.U. buitenbad 

PU Ieper openlucht 
Nieuwpoort buitenbad PU 

B-criterium VZL
medewerking anno 1900

VEURNEPU
4e dag prov. Westvl. interclubtom. Henry Lecluyse Brugge

PUWaregem
5e dag prov. WestvL interclubtorn. Henry Lecluyse Ieper

Driekamp Aardenburg
B- en C-zwemmers Tielt

Eendjeswedstrijd PU Diksmuide

VEURNSE ZWEMVERENlGING 24 



• 18 okt West-Vlaams eendjescriterium (Prov. Kamp.) Brugge 

• 25 okt 800/1500m 6e dagProvinciale kampioenschappen Brugge 

• 8 nov 6e dag prov. Westvl. interclubtorn. Henry Lecluyse Roeselare 
• 11 nov Speedo meeting

• 15 nov PU Tielt

• 12, 17 & 19 nov: clubkampioenschappen
• 23 nov Ie dag Provinciale B-Kampioenschappen Brugge 

• 29 nov eindejaarsfeest

• 5dec Waregem P.U. 
• 6 dec Beker R. Isaac Roeselare 
• 13 dec 3e finale VZL eendjes 
• 26-27-28-29 dec: zwemstage Zon en Zee Westende

NEEM NOTA!!!!!! 
Marc V anhoucke 
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[ PINKSTERMAANDAG, 1 JUNI 1998 

Met de laatste trainingen achter de rug vertrok bijna de hele Veumse 
Zwemvereniging op jaarlijkse uitstap. Tot groot genoegen van vooral de jongsten 
trokken we dit jaar naar de Antweipse Zoo. 

Met de trein nogwel deze keer. Iedereen met een rode pet en de 
picknick bij de hand, een gezellige bende als je t'mij vraagt. Na een 
overstapje te Gent, arriveerden we in het Antweipse station. Nog even 
stoppen voor een drankje (die Jean-Pierre in zijn auto voor 
ons had meegenomen) en we waren er helemaal klaar voor. 
We dachten al dat we moesten aanschuiven maar we konden 
onmiddellijk naar binnen, gelukkig maar! Daarna werd er in groepjes verkend. 

Van de olifanten en giraffen naar 
leeuwen en apen, al die wilde dieren die 
elkaars grootste vijanden zijn zo dicht 
bij elkaar. 

Er waren ook verschillende 
huisjes waar je binnen kon gaan, 
bv. Friesland, waar al de 
pinguïns <;.,__.....,_ samenhokten en 
dan het reptielenmuseum waar er echte slangen en 
boa's zaten. 

Maar als je dit wilt ervaren, moet je maar eens 
naar de zoo gaan. 

Rond 4 uur in de middag begaven we ons allemaal 
naar de uitgang, niemand vergeten? Terug op de 
trein en naar huis. Het was weer eens een mooie 
dag geweest. 

Daarom een dikke merci aan onze voorzitter en 
alle medewerkers van deze mooie dag. 

..._ __________ 

Bedankt. 

Nele 
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[ WAAROM ZWEMMEN WE EIGENLIJK? 

En waarom doet water zo goed? 

Zou het zijn omdat we voor onze geboorte negen maanden lang :in 
vruchtwater hebben doorgebracht? Of is het omdat we lang geleden 
hebben :ingezien dat 'niet verdrinken' zijn voordelen heeft? Of 
komt het misschien omdat we altijd al :in de nabijheid van water 
hebben geleefd? Dat laatste is de theorie van de 
diergedragsdeskundige Desmond Morris. Hij staaft dit met een 
heleboel lichamelijke kenmerken van mensen en waterzoogdieren, 
die gorilla's en andere Iandzoogdieren missen. Ook de zwernreflex 
van pasgeboren baby's is daar volgens hem het bewijs van. Net als 
de lange afstanden die mensen al zwemmend kunnen afleggen, en het feit dat we 
niet meteen in paniek raken als we kopje onder gaan. 

Of u het nu met Desmond Morris eens bent of niet. . . in ieder 
geval is zwemmen een complete bewegingsvorm. Hart, longen 
en alle belangrijke spieren worden er sterker van. Als u 
daarbij het unieke, dragende en beschermende gevoel voegt 
dat het u bezorgt, dan wordt water een ideaal anti
stressmiddel. Het zuivert, verfrist, ontspant, heelt ... 

Zwemmen en baden is dus voor alle leeftijden dé ideale opkikker. 

Erica 
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ZWEMW-EDSTIUJD TE VEURNE 
L,_____ --------' 
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1MEN: 

E TRUDEN: 

ZONDAG 13 SEPTEMBER 1998 

ZWEMBAD VEURNE - St. DENISPLEIN 

VEURNSE ZWEMVERENIGING 

VANAF 13.30 UUR 

VANAF 14.15 UUR 

Wz no igen jullie allen uit om massaal onze 
c. ,, 1 ellhezwemmers te komen aanmoedigen tijdens de eerste
\ d. r ÎJ J van het nieuwe seizoen ! ! !

HET BESTUUR 
-
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AMELOOT SPORT EN SPEEDO 
ZIJN HOOFDSPONSOR VAN DE 

VEURNSE ZWEMVERENIGING. 

NAAST DE 15% DIREKTE KORTING 
OP ARTIKELEN VAN SPEEDO VOOR 

DE LEDEN, ONTVANGT DE CLUB 
EEN SPONSORINGBEDRAG GEBASEERD 

OP HET GLOBAAL AANKOOPCIJFER 
VAN DE CLUBLEDEN BIJ 

AMELOOT SPORT(") 

BIJ ELKE AANKOOP DRAAGT U 
ALDUS BIJ TOT DE 

LEEFBAARHEID VAN UW CLUB. 

OPEL-S 

Van Hollebeke 

3arage Van Hollebeke n. v. 
,int-ldesbaldusstraat 27 
3630 Veurne 

el.: (058) 3118 07 fax: (058) 31 52 51 




