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WOORD VAN DE VOORZITTER 

Beste Sportvrienden, 

Als voorzitter van de VZV wens ik iedereen, en dit zowel in 
eigen naam als in naam van het ganse bestuur, een gelukkig, vreugde vol en 
sportief 1999. Een Nieuwjaarswens op papier zetten is voor mij telkens weer 
een opdracht. Er is inderdaad voldoende "stof' om over te schrijven, maar je 
wilt woorden zoeken die het clichématige van de komende weken wat 
overstijgen. Echte wensen moeten iets meer hebben dan "het laagje boven", want 
dat gaat er zo weer afin deze vluchtige tijd. Voor ieder van u hoop ik dat u in 1999 
een gelukkig mens mag zijn, want een gelukkig mens is er twee waard en alleen een 
gelukkig mens kan anderen gelukkig maken. 

Ja., de jaren vliegen voorbij en het afgelopen jaar bestonden wij reeds 25 jaar maar meer 
daarover verder in ons boekje. Ik wil hier dan ook mijn dank herhalen aan de Veumse 
beleidsmensen op wie wij steeds beroep konden doen. Ook Eric Berteloot thans directeur 
beheerder van het Stedelijk Zwembad - wist en weet onze vragen en noden positief te 
adviseren naar de Gemeentelijke Autoriteiten toe. Eric je was er ook reeds bij toen wij 25 jaar 
geleden onze club boven de doopvont hielden en wij danken je van harte voor hetgeen je in die 
periode ten voordele van de club hebt gepresteerd. 

Onze club is reeds sedert september druk in de weer en van 26 t/m 29 december 1998 
werd een zware zwemstage afgewerkt. Ik dank dan ook mijn medewerkers voor hun inzet tot 
het welslagen van deze activiteit. Voor dit werkjaar, bouwde Marc een trainingsschema op 
aan de hand van de publicaties van Jan Olbrecht. Wij hebben momenteel enkele heel goede 
competitiezwemmers en het is ons doel deze mensen maximale mogelijkheden te bieden om 
hun talent te ontwikkelen. De andere zwemmers kunnen daarvan uiteraard ook profiteren. 
Wij wensen hen dan ook veel succes toe voor het komende jaar. 

Nog een speciaal woord van dank aan Erica die het, omwille van andere bezigheden, als 
bestuurslid voor bekeken houdt maar zich verder als trainer van onze club wil blijven inzetten. 
Een vereniging zonder medewerkers is niet mogelijk. Ik ben het dan ook verplicht om alle 
bestuurleden, trainers, medewerkers achter de schermen en hun respectievelijke partners te 
danken voor hun inzet en geduld. Als er mensen zijn die zich geroepen voelen om een taak als 
bestuurlid of trainer op zich te nemen dan zijn die steeds welkom. 

Ik zou willen eindigen met volgende ideeën: 

•:• Zorg voor een aangename sfeer. 
•:• Humor kan je soms uit lastige situaties helpen. 
•!• Kom met oplossingen, niet enkel met problemen. 
•:• Er mogen bijhoren kan soms al een onverwinning zijn. 
•!• Weet dat het bijna nooit zo erg is als je denkt. 
(• Laat mensen fouten maken, het is zo menselijk. 
•:• Maak tijd voor wat je dierbaar is. 
•:• Geef ook eens een pluim aan een ander. 

Jean-Pierre Gacoms, 
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25 JAAR VEURNSE ZWEMVERENIGING 

De talrijke waterlopen die door Veurne slingeren zullen waarschijnlijk in de jaren dertig 
enkeie mensen op het idee gebracht hebben om een zwemclub te stichten. De eerste 
bestuursploeg stond onder de ieiding van Rector Debackere zijn medewerkers waren: Jozef 
Hatse, Heron Kindt, Rerni Cerdobbel en Alberick Hatse. Het lokaal was catë "t Vissershof" 
nabij de Ieperbrug. Een van de activiteiten van de club was het organiseren van een 
zwemwedstrijd op kermisdinsdag er werd gezwommen in het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke in 
de nabijheid van de Ieperbrug tussen een ponton en een koord gespannen over het kanaal. 

Met het uitbreken van de tweede wereldoorlog verminderden de activiteiten van de 
zwemclub maar onder impuls van kapelaan Berten trok de Veumse jeugd naar de kleiputten 
van de steenbakkerij van E Cailliau. Deze putten waren gelegen op het uiteinde van het 
Slabbinckgeleed in de nabijheid van de "spijkerbrug". 

Die zwerninfrastructuur werd in de volksmond "de zwempit" genoemd. De zwempit 
moest plaats ruimen voor het vliegveld en er werd verhuisd naar de Nieuwpoortbrug waar 
tijdens de zomer iedere avond om 19 uur en op zondag om 11 uur werd gezwommen. Na een 
tijd koos men het jaab'Pad in de nabijheid van de scheepswerf als nieuwe locatie, een nieuwe 
club werd gesticht onder de benaming:" Veumse zwem- en kanoclub" voorzitter was 
Vandevelde Albert en bestuursleden: Verdonck J, Vandenabeele J, Deceuninck A 
(materiaalmeester) en Decorte L (trainer) een lang leven was deze club echter niet beschoren. 
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Handtekeningen 

Klubsekretaris 

Na de bouw van het stedelijk zwembad werd op 15 januari 1973 de Veumse 
Zwemvereniging gesticht. Op vraag van het toenmalige gemeentebestuur werd de heer 
Gilbert Cole bereid gevonden een zwemclub op te richten met behulp van Miranda Debaets en 
Fernand Decock als trainers" 

De eerste jaren werd vooral het accent gelegd op het geven van zwemles aan 
volwassenen, geleidelijk werden jonge zwemmers (-sters) opgeleid om deel te nemen aan 
zwemwedstrijden. In 1974 werd de Veumse Zwemvereniging lid bij de A.W.S. (arbeiders 
watersportbond). Regelmatig werden wedstrijden gezwommen, waarvan de voornaamste de 
"Beker van de kust" wedstrijden waren. In 1976 nam de heer Gilbert Cole ontslag als 
Voorzitter en werd opgevolgd door mevrouw Brigitte Peel, die in 1977 de fakkel doorgaf aan 
José Deschodt. 

Kenmerkend voor de eerste vijf jaar waren het komen en gaan van een groot aantal 
bestuursleden en ook de zoektocht naar nevenactiviteiten om geld in de kassa te krijgen en om 
de kameraadschap in de club te bevorderen. Zo werd in 1974 al een kerstfeestje ingericht voor 
de competitiezwemmers en was er een breugelmaaltijd om de leden, sympathisanten en de 
clubkas te spijzen. In 1975 trok de Veurnse Zwemvereniging voor de eerste maal met de 
competitiezwemmers voor een drietal dagen naar Rösrath. tot in 1980 waren regelmatig 
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uitwisselingen met Rösrath, maar door het te hoge prijskaartje die de uitstappen of ontvangsten 
met zich mee brachten moesten we de verbroederingsfeesten stop zetten. 

Competitiezwemmers, van sommigen zijn hun kinderen nu lid van de VZV 

Vanaf 1978 werden jaarlijks 
clubkampioenschappen 
georganiseerd. Iedere deelnemer 
werd bedacht met een medaille en 
geschenk die uitgereikt werd op 
het kerstfeestje of later op het 
eindejaarsfeest. De eerste tien 
jaar vonden de kerstfeestjes 
plaats in de cafetaria van het 
Stedelijk Zwembad, mevrouw 
Y olande Depoorter bakte 
pannenkoeken voor de massaal 
aanwezige zwemmers. Wegens 
plaatsgebrek in de cafetaria werd 
van 1988 tot 1991 uitgeweken 
naar de Gennanazaal daar werd 
voor de eerste maal een vrij 
podium georganiseerd vanaf 1992 
maken we gebruik van de 
polyvalente zaal 

"De zonnebloem" 
==--======--====--=;;;;;;;:ii +-- VRIJ PODIUM 1996
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Na heel wat geharrewar met het stadsbestuur en de directie van het zwembad werd in 
1978 de waterpolo gesticht door enkele sportieve bestuursleden namelijk: Fernand Decock, Jos 
Vander Eyken en Marc Vanhoucke. De waterpolo zou een afdeling worden van de Veumse 

Zwemvereniging, maar van 
de toenmalig Voorzitter José 
Deschodt mocht het niet te 
veel kosten. Ons enig bezit, 
een waterpolobal geschonken 
door Burgemeester Krakau 
van Rösrath, was 
onvoldoende om aan de club 
enig niveau te geven. 
Daarom werden de handen in 
elkaar geslagen om zonder 
kosten van start te gaan. De 
waterpolodoelen werden 
door enkele handige leden 
gemaakt, Fernand Degraeve 
stikte gratis de waterpolocaps 
en de firma Sparks-Cole 

schonk vijf waterpoloballen. Na wat training onder leiding van Fernand Decock speelden we 
op 11 maart 1978 onze eerste match 
tegen Nieuwpoort die we met 3 - 12 
verloren zie foto. 

In 1989 werd Marc 
Vanhoucke trainer van de waterpolo 
vanaf 1992 is Kris Cailliau trainer. 
Legendarisch waren ook de 
waterpolosoupers die jaarlijks, van 
1978 tot 1986, werden gehouden. 
Vanaf 1995 zijn de waterpolosoupers 
vervangen door de jaarlijkse 
waterpolofuiven in "De 
Zonnebloem". Door al de jaren heen 
is de waterpoloclub een hechte 
vriendenclub gebleven waar iedereen 
welkom is ongeacht leeftijd en 
geslacht. De jongsten zijn 16 jaar en 
de oudsten bijna 50 jaar, iedereen 
wordt gerespecteerd en geholpen, 
ook de minder goede zwemmers (
sters). Het laatste decennium zijn de 
stuwende krachten achter de 
waterpoloclub Hugo Delva, Kris 
Cailliau en Marc Seru. 

WATERPOLOSOUPER 1979 IN DE 

CAFETARIA VAN HET ZWEMBAD 
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Na een korte historiek van de waterpoloclub volgt een verder overzicht over het reilen 
en zeilen van de V eurnse Zwemvereniging. Na enkele jaren trainen beschikt de zwemclub over 
vele goede zwemmers (-sters) die vele ereplaatsen behalen in de wedstrijden van de Beker van 
de Kust. Een nieuw hoogtepunt was 1980 wanneer de VZV in samenwerking met de A W.S 
een internationale zwemmeeting organiseren met clubs uit Engeland en Nederland. Op 11 
november 1980 wordt de eerste zwernmarathon voor Veurnse sportclubs georganiseerd de 
marathon werd jaarlijks gezwommen tot 1992.

UITSTAP JUNI 1982 

BARBECUE AAN ZEE 

,( 

2
° Pinksteren 1981 was de eerste uitstap met alle leden van de Veurnse 

Zwemvereniging naar de ZOO van Antwerpen. Vanaf toen werd ieder jaar een uitstap 
georganiseerd meestal gecombineerd met een zoektocht, dropping, barbecue of picknick. De 
bedoeling van de uitstappen zijn vooral om de groepsgeest te bevorderen zowel bij de 
zwemmers als bij de bestuursleden en trainers. 

In december 1982 neemt José Deschodt ontslag en wordt hij opgevolgd door Fernand 
Decock. Onder het Voorzitterschap van Fernand werd de club beter georganiseerd en 
gestructureerd zowel op sportief- als op bestuursvlak. Om financieel wat meer armslag te 
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krijgen werd in '86 - '87 en 1988 een TD georganiseerd in het casino van Koksijde. Ook 
werd er jaarlijks een tombola ingericht. 

UITSTAP 

1988 

FIETSTOCHT 

( 

Zijn naam waardig kookte 
Fernand zelf op de soupers van de 
leden en van de waterpolo, dit om de 
kosten te drukken en de winst voor 
de clubkas te verhogen. Om het 
contact met de leden te bevorderen 
wordt vanaf 1982 een 
viermaandelijks tijdschrift 
uitgegeven. In maart 1987 wordt 
André Dehaese Voorzitter. 
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Bij de oprichting van de Veumse Zwemvereniging werd voor de 
"arbeiderwatersportbond" AWS geopteerd omdat de aansluitkosten bij die bond goedkoop 
waren en omdat verschillende kustgemeenten aangesloten waren. Maar organisatorisch ging 
het er zeer amateuristisch aan toe, ook de uitstraling van een overwinning was niet dezelfde als 
bij de Vlaamse Zwemliga K.B.Z.R.B. Dat was ook de reden dat Kristel Feys, een 
topzwemsters, de Veumse Zwemvereniging verliet om aan te sluiten bij een club die lid was 
van de Vlaamse Zwemliga (Diksmuide). Na lang beraadslagen is de Veumse zwemvereniging 
op I januari 1988 overgestapt van de arbeiderswatersportbond naar de Vlaamse Zwemliga 
K.B.Z.R.B. 

Van nu af aan moest alles veel ernstiger aangepakt worden bestuursleden volgden 
lessen voor officieel (tijdopnemer - keerpuntinspecteur, starter en jurysecretaris) en de trainers 
(-sters) volgden cursussen om zich te bekwamen in de nieuwste zwemtechnieken en 
trainingsmethodes. Het resultaat van dit alles was dat we in 1988 en 1989 reeds de linûettijden 
behaalden om deel te nemen aan de Belgische Jeugdkampioenschappen. 

Op 7 februari 1991 wordt Jean-Pierre Gacoms de zesde Voorzitter van de Veurnse 
Zwemvereniging. 

VEURNSE ZWEMVEREN!OINO 

Om de steeds 
oplopende kosten van de 
vereniging te betalen baten we 
tapinstallaties uit in de beach 
festivals van 1991 -'92 - '93 
en tijdens anno 1900 van 1991 
tot 1997. In de jaren negentig 
werd vooral gewerkt op 
sportiefvlak. 
Trainingsmethodes worden 
aangepast en in 1991 trekken 
we voor de eerste maal een 
weekend op stage naar 
Durbuy. Omniddellijk zien de 
trainers het nut in van de 
stages en vanaf 1992 trekken 
we jaarlijks van 26 tot en met 
29 december op stage in Zon 
en Zee te Westende. In 1993 
en 1995 worden stages 
gevolgd in Bütgenbach onder 
leiding van Iris Komar, een ex 
Oostduitse wereldkampioene 
en wereldrecordhoudster. 
Deze stage is eveneens een 
bijscholing voor de trainers e
sters). 

TAP AAN DE RUINE 
STADSPARK 
ANNO 1900 
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ZWEMSTAGE BUTGENBACH 1995 

ZWEMSTAGE WN EN ZEE 
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Omdat twee uur training per week onvoldoende is om enig niveau te behalen wordt 
sinds maart 1994 de zaterdag eveneens anderhalf uur training gegeven dit enkel voor de 
competitievergunninghouders. 

In bovenstaand artikel heb ik moedwillig geen namen van zwemmers (-sters) en hun 
prestaties vermeld. De afgelopen 25 jaar hebben we zeer veel goede zwemmers(-sters) in onze 
rangen gekend die ereplaatsen behaald hebben in de verschillende kampioenschappen. Een 
zwemmer of zwemster die iedere training aanwezig is en hard traint, maar die geen wedstrijden 
kan winnen omdat hij of zij minder talent heeft is volgens mij ook een kampioen waarvan de 
naam spijtig genoeg rûet op de erelijsten voorkomt. 

De Veumse Zwemvereniging heeft de kwarteeuw overleefd dank zij de medewerking 
van de vele bestuursleden, traîners(-sters) en medewerkers die de zwemsport in hun hart 
dragen, het zou onbegonnen werk zijn om alle medewerkers (-sters) te vermelden zonder er te 
vergeten. Daarom dank ik iedereen die zich de afgelopen vijfentwintig jaar ingezet heeft yoor 
de Veumse Zwemvereniging. 

Marc Vanhoucke 
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ZON EN ZEESTAGE VAN DAG TOT DAG 

Dag 1 

Zaterdag 26 december 1998 om 16.30 uur. Iedereen is weer stipt op tijd. Wat vliegen 
de jaren toch snel, jammer toch dat wij dan ook telkens een jaartje moeten bij rekenen. 
Iedereen staat op scherp om de stage aan te vatten. Eerst nog wat sleuren met matrassen en 
verhuizen van kamers maar om 18.00 uur zijn wij klaar om te gaan eten. Wij eten Julienne 
soep, orloffmet saliesaus en Brusselse spruitjes, daarna keuze van dessert. Die spruitjes vallen 
blijkbaar niet in de smaak. Dan nog even naar de kamer om alles klaar te maken voor onze 
eerste training van 20.00 uur tot 21.30 uur. 

Het vuur van daar straks is nog niet geblust en er wordt gezwonunen dat de stukken 
eraf vliegen. In baan S (Dieter, Michael, Klaas, Pieter, Lien en Nick) worden de voorziene 
3.800 meter in sneltempo afgewerkt en we doen er nog wat bij kwestie van ons anderhalf uur 
vol te maken. Om 21.25 uur hebben ze dan maar liefst 4.SOO meter afgemaald, als dat zo 
doorgaat zwemmen ze tegen het einde wel 5 km op dit anderhalf uur. 

En nu maar vlug naar bed de batterijen gaan herladen voor morgen. 

Thierry twijfelt nog ga ik morgen mountainbiken of zal ik naar Zon en Zee komen, 
Marc, Alain, Jan en Sandy helpen hem nog even om door deze moeilijke beslissing te geraken. 

Sommigen moesten eerst nog hun batterij volledig leeg maken voor ze konden 
herladen!!! 

Dag2 

Om 07.45 uur en snerpend geluid door de gang, er was enkel licht bij Marc, Alain en 
Jan. Er komt vrijwel onmiddellijk reactie in de kamers en w te horen hebben ze goed geslapen 
en zijn de accu's toch goed herladen, we zullen wel zien om 09.00 uur maar nu vlug eerst naar 
het ontbijt. Erica is deze morgen reeds vroeg op post om training te geven. 

Zoals altijd is er keuze genoeg voor het ontbijt en naar jaarlijkse gewoonte zijn de eitjes 
weer in trek. Alain klaagt van hoofdpijn, vooral de rechterkant als hij vooroverbuigt en Marc 
zegt dat hij ieder uur wakker is geweest en dat hij het waterkraantje wel een kwartier heeft 
moeten laten lopen voor er proper water uitkwam. 

Na enkele kleine organisatorische probleempjes met de badmeester kunnen we dan toch 
van 09.00 uur tot 10.30 uur in het zwembad blijven. Het gaat goed tijdens de training doch ik 
geloof dat we iemand missen. Jawel hoor om 09.45 uur stapt Thierry, met kleine oogjes het 
zwembad binnen. Hij beweert dat hij voor zijn vader boterkoeken moest halen en dat hij van 
Marc een ander programma heeft gekregen? Baan vijf slaagt er terug in om het progranuna 
snel af te werken en we stoppen bij 4.300 meter. Ook op de andere banen wordt niet stil 
gezeten maar er vallen nog geen slachtoffers. 

VEUR.NSE ZWEMVERENIGING - 12 -



Na het zwemmen zien wij buiten dat het typisch Belgisch weer is dus van een fiisse 
neus halen geen sprake. Iedereen naar zijn kamer dus wat rusten, met de gameboy spelen, 
muziek beluisteren en de grootsten kunnen hun voorbereidingen gaan treffen voor de quiz. 

't Is twaalf uur en we gaan terug aan tafel voor een maaltijd om "lI'' tegen te zeggen, 
we eten namelijk steak beamaise met sla, tomaat, worteltjes, en selder en jawel hoor daarna 
terug dessert naar keuze. Geloof het of niet maar de "végétariërs" zijn ware "vleeseters" 
geworden, moest maar niet zo lekker zijn!!!! 

Na het eten gaan we zoals voorzien voor 
anderhalf uurtje platte rust naar de kamers. Stilte 
is wel wat anders hoor jongens en wie niet horen 
wil moet voelen, 't is wel een oud gezegde maar 
het is nog altijd juist. Wat een geluk dat er banken l1I 
staan beneden in de gang. 

Gezien het slechte weer wordt er besloten 
om deze namiddag dan maar de quiz te doen. Wie 
de winnaar werd vertellen we maar lekker niet. 
Wanneer we weer op de kamer komen stellen wij 
vast dat Teddy Thierry zijn intrede heeft gedaan. 
Wie had er deze namiddag weer de sleutels van het 
gebouw? 

'1 

Wij hebben ook de familiefoto, met de nieuwe training en in aanwezigheid van Alex van 
de finna Hagomat, genomen. Daarna nog wat video met bespreking van de zwemtechniek en 
we keken even naar ons .zelf op de beelden genomen tijdens de eerste trainingsavond. Marc 
gaf ook wat uitleg betreffende het nemen van de ochtendpols. De ene had een pols van 64, een 
andere van 70 en plots stak er ééntje zijn vinger op en vroeg: "Is dat in één minuut"? Het eten 
deze avond verliep heel wat ordevoller dan de vorige maaltijden. Er waren chipolata worstjes, 
brochettes, mergèzen, kippenboutjes, groenten en voor elk een hele grote "patatte met de 
péle". Het dessert is als naar gewoonte: 

- - ·
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De avondtraining was er weer één van alles geven. Baan vijf slaagde er terug in om 
4.500 meter te zwemmen en baan 4 werkte zonder problemen het programma af. Zij die willen 
kunnen nog even naar de disco maar om 23.00 uur lichten uit en slapen. Er zijn heel weinig 
kandidaten, zij die goed getraind hebben zullen hun beentjes wat laten rusten om het melkzuur 
te laten verdwijnen. Om 22.30 uur zijn allemaal te bed, zij die naar de disco gingen kochten er 
chips en kindersurprise en vlug terug. Om 23 .30 uur is alles muisstil hopelijk blijft het zo tot 
morgenvroeg. De zwaarste trainingen zijn achter de rug. Steven, in boxershort, doet nog een 
nachtelijke uitstap via het balkon en gaat nog een groet brengen in de kamer van de meisjes en 
bij de jongens. Bij deze laatste verliest lûj zowaar zijn broek. Daarna wordt alles terug rustig 
en we slapen in vrede. 

DAG3 

07.22 uur, het licht flitst aan op de kamer van Marc, 't is nog een kwartiertje te vroeg 
om rest wakker te maken. We zijn 28 december en wie verjaart er dan ook al weer? Jawel 
hoor Heidi is er vandaag 14 Happy Birthday to you. 07.25 uur, Marc trekt al fluitend door de 
gang en na een paar minuten komt er leven in de kamers. Ze zijn vanmorgen wel minder 
luidruchtig dan gisteren. Ook aan tafel zijn de gasten minder actief dan de dagen ervoor. De 
motivatie om naar het zwembad te trekken moet wat worden opgevijzeld en wie kan dat beter 
dan Sandy, ze is per slot van rekening "psychologie" aan het instuderen. Eens in het water 
worden er weer vlot baantjes getrokken en we kunnen het programma weer keurig en 
voortijdig afwerken zodat er nog wat meters kunnen worden uitgezwommen, kwestie van in 
beweging te blijven. Wij stoppen deze voormiddag met 4.200 meter en als beloning mag baan 
5 gebruik maken van de bubbelbaden ... en lekker dat het is. Daarna zien ze er al veel beter en 
minder vermoeid uit. Bij onze aller kleintjes vallen er al een paar slachtoffers, het licht ging 
voortijdig uit, dan maar douchen en gaan rusten. Nu naar de kamers waar we wat op de bedjes 
gaan liggen met beentjes omhoog. Ondertussen is de jarige Heidi versnaperingen aan het 
uitdelen onder alle aanwezigen. Dank je wel. 

Bij de meeste zwemmers valt het middageten wat tegen, Ardeens gebraad met gestoofd 
witloof en natuur aardappelen, ze zijn inderdaad verwend geweest de vorige maaltijden. Klaas 
voelt zich deze middag niet lekker en moet een rennie-tabletje nemen. Dan maar veel soep en 
brood eten en een lekker dessertje. De platte rust verloopt in goede orde maar buiten regent 
het dat het giet. Uiteindelijk dan wat opklaringen met het oog op onze wandeling naar zee. 
We zijn bijna weg wanneer iemand de opmerking maakt dat er twee te kort zijn. Jawel hoor, 
Lore Wmnock en Charlotte Lefevre worden teruggevonden in hun kleerkast. Aan zee staat er 
een fris briesje en het gros van de bende vermaakt zich met een balspel. Enkelen gaan op het 
einde van golfbreker mosselen zoeken en er zijn er zelfs die beweren een zeester gevonden 
hebben. Om 17.00 uur gaan we naar de videoscoop om de opnames van cameraman Alain en 
reporter Erica te bekijken en te becommentariëren. Zo zien we ook wel eens onze eigen 
fouten en kunnen we daar uit leren en in het vervolg proberen van beter te doen. 

Het avondeten valt veel beter in de smaak. Stoofvlees met kroketjes, mmmmm ... en 
eten dat ze doen, enkele het warme appeltje met rode bessen valt wat minder mee. Nu nog 
vlug wat rusten voor we gaan trainen. 

19.20 uur Riiinnnngggg ..... allo, 't is hier Sabine ik rijd juist de autostrade af, waar 
zitten jullie? Awel .... in Zon & Zee natuurlijk! Ja maar 'k wil zeggen waar zal ik jullie 
vinden? Zeker niet in de bar want wij zijn ons mentaal op de training van 20.00 uur aan het 
voorbereiden en daarvoor zijn wij nog in meditatie op de kamers en wij zullen er blijven tot je 
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aankomt, w kun je ook nog wat bezinnen. 't Is niet te geloven maar om 19.40 uur is Sabine er 
al en meteen vertrekken we naar het zwembad voor een zeer, zeer zware training. Alles 
verloopt vlot en op baan 5 zijn ze weer eens veel te vroeg klaar. Geloof het of niet maar ze 
vragen of ze mogen doorgaan tot 5.000 meter. Daar kunnen wij uiteraard niets tegen hebben 
of wat had je gedacht. Om 21.27 uur zijn Pieter, MichaeL Klaas, Lien en Nick en ook Dieter 
erin geslaagd om de 5 km af te malen. Proficiat allemaal en Jan zal straks trakteren!!! Lore 
Winnock voelt zich niet goed, ze krijgt zowaar de trainingitisch. Wij kunnen maar bedenken 
welke dokter deze ziekte het best kan bestrijden doch eens in de disco blijkt alle pijn geheeld. 
Terwijl de ouderen het programma verder afwerken mogen de kleintjes ook eens gL"Tl1cltm van 
een verkwikkend kruidenbubbelbad. 1 J - Il 

, •• ;aJiil"v} \· DNiemand is blijkbaar moe na de training en ze willen allemaal 
nog eens naar de Disco. Het is daar niet meer zoals het de vorige 
jaren is geweest. Er is bijna geen publiek meer en de bediening stopt 
vrij vroeg. Sabine belt naar Walter om te zeggen dat de training wat 
zal uitlopen omdat er nog speciale besprekingen zijn. 

Thierry begint zowaar nu nog te zingen: "Zo mooi, zo blond 
en zo ... en hij probeert een transfer te versieren naar Overijse. Zijn 
aardrijkskunde is ook dat niet meer. Nee, nee Thierry Overijse ligt 
niet bij "Hoegaarden". De nabeschouwingen zijn tot nu toe heel 
positief en iedereen gaat tevreden naar zijn bedje. Het is nog niet 
laat maar het is wel zeer stil op ons verdiep. Er zijn deze keer geen 
slaapwandelaars. 

Dag 4: 

Oei, oei, oei, dat fluitje is er weer al. 't Is 07.30 uur en na vijf minuten is er nog 
nergens reactie. Marc gaat terug op pad en bonst op elke deur, misschien heeft hij nu meer 
geluk. Om 07.40 uur is Sabine reeds op post, ze wilde ook wel eens met ons ontbijten zegt ze 
maar niemand had gezien dat ze reeds 10 minuten voor een gesloten deur had gestaan. Er 
wordt in alle stilte ontbeten en dan maar vlug gaan trainen. Ze zijn wat vermoeid maar er 
worden toch weer 4.000 meter gezwommen. In het zwembad weerklinkt er plots een echo, 
Jan kijkt rond maar ziet niets. Na een paar keer ziet hij Alain aan de overkant lachen. Wie nog 
niet in het bubbelbad kon mag daar nu van profiteren. Deze namiddag volgt nog een laatste 
zware training. Na de training vertrekt Sabine naar huis want ze moet gaan helpen met 
Waltertje van het Ateljeetje. Bij het afscheid nemen valt ze zowaar nog bijna in het water! 
Volgens Marc heeft Alain een nieuwe lijfspreuk: " Beter één bruintje in de hand dan ... ecn 
blond hoegaardetje" Na de training nog vlug een koffie en als Jan wil betalen stelt hij vast dat 
hij de lidkaart van Dieter nog niet aan Marc heeft gegeven. Marc zegt dat dit niet kan en dan 
stelt Jan vast dat hij naar Club BRUGGE is gaan zien wat niet mogelijk is. Het raadsel is gauw 
opgelost want nu zien we dat hij met Dieters portefeuille bezig is. 

Van J 1. 00 uur tot J 2. 00 uur worden de kamers ontruimd, dit gebeurt vlot en geloof het 
of niet maar ze helpen mekaar bij het opplooien van de lakens en dekens. Voor we naar de 
refter gaan doet Sandy nog een laatste inspectietocht door alle kamers kwestie van niets te 
vergeten. 

���������-����=-� 
hoofd geaaid en van dicht bekeken door een dame met zeer dikke brilglazen, toen ze zag dat 
het de ware Jacob niet was droop ze morrend af aan de arm van haar vriendin. 
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Het middageten valt wel mee. 't Zijn vissticks, aardappel puree en rauwkost groenten. 
Nu geen platte rust want daar komt de volgende training er al aan. Er wordt vlot doorgewerkt 
maar ze zijn plannen aan het smeden. Na de training gaan de trainers onverbiddelijk het water 
in, kwestie van het water ook eens aan te voelen. Nu 
nog wat spelen in het water en dan naar de videoscoop 
voor de nabeschouwingen en de film. Het wordt een 
keuze van de oudste zwemmers met als titel "Baby's day 
out". We moeten echter voortijdig stoppen want het is 
17.00 uur en de ouders zijn reeds allemaal hun zoon 
en/of dochter komen ophalen. De gasten van baan 5

hebben echter nog een verrassing in petto, ze nodige de 
trainers uit op een rondje Hoegaarden. Voor ons 
trainers een aangename verrassing, alvast bedankt en 
santé. 

Wtj lnmnen dus op een geslaagde stage terugblikken. Het vooropgestelde programma 
van 3. 800 meter per training of voor de statistieken 7 x 3. 800m of 26. 600 m kon vlot worden 
afgewerkt. Meer nog, de zwemmers van baan 5 deden daar nog een schepje boven op 
namelijk: 

MORGEN AVOND 

Zaterdag 4.500m 
Zondag 4.300m 4.500m 
Maamilll! 4.200 m 5.000m 
Dinsdag 4.000m 4.000m 
TOTAAL 30.500 meter 

Zoals je kunt zien werd er niet veel getreuzeld en de inzet bij de zwemmers was groot. 
Vergeten wij echter ook niet al het voorbereidende werk van Marc die, uren aan de PC met 
cijfers en procenten zit te goochelen, dit het ganse zwemseizoen en niet alleen voor deze stage 
die daar bovenop nog een pak ander werk en zorgen met zich meebrengt. Maar wees gerust 
als de resultaten er zijn valt het allemaal nog wel mee. 

Wij wensen alle ouders, zwemmers (ster) en hun respectievelijke familieleden een 
voorspoedig 1999 toe. 

Jan BARTHOLOMEUS 

SPEEDo· 
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VEURNSE ZWEMVERENIGING ACTIVITEITENKALENDER 1999 

. mntJ 991 .. · ,.,.· 
1 1 vr .': 1 ma 1 ma 1 do bestuursverg. : tiet':. Jrilër:dllitnot.' ·: .... '· 1 di 

. ,2 t.a.· , 2 di 2 di 2 vr , 2 zo'. t�perPl,l · · :'\ ... · · 2 wo 
3 zo 
4 ma 
5 di 
6 wo 
7 do 
8 vr 

·9 ia · 

10 ZO:. 
11 ma 
12 di 
13 WO 
14 do 
15 vr 

b·.?stuursverg 

16 ;za wareaéff) PU 
. 17 ZO '. Dliésmulde Pt.

i

' 

18 ma 
19 di 
20 wo 
21 do 
22 vr 

i:23 za,• ,, · 
· 24 ;zo ,. \e Pad Prov. Kàmo 
25 ma Kortriik 
26 di 
27 wo

28 do 
29 vr 

. 30 za·· 
31 ZO ·. 1 e OaQ interclub 

Veurne 

3 wo 3 wo : : � zii; W�t�rpc;,JQ{uif.: · 3 ma 1mei uitstap bestuur 
4 do 4 do bestuursverg. ': .4 ZÖ .· �n: ·. · ·· .; :,:: :• 4 dl Poper,ige 
5 vr Belg. Wint. Kamp 5 vr :,:5 ,na 1,\/"'ilg�id'>iJ. · · 5 wo 

·.&. za: · liilkl.'yi/Jnt Kamti : ... ·6 za .:6 dl:· ·:.:: '::•: . 6 do bestuursverg. 

8 ma Seraing 8 ma Kortrijk ·a dÖ ........ :· :. : .•. $' za, 
9 di 9 di . ,9 >;i( · : > ·.· : : •·•·'·>· � ZP Oiksmulde PU 

10 wo 10 wo •.10 ïà. · ... , .. : ,:..,: ··<:.·· 10 ma 
11 do bestuursvero. 11 do 1,1 zo· 1'1�'-� )il,J ·•:::: 11 di 
12 vr 12 vr .. t:2 ma :· .::·::•.··· 12 wo 

3 do besluursvem. 
4 vr 

7 ma Antwerpen 
8 di 
9 wo 

10 do 
11 vr 
<t2aa: 

1cÄ ZO. Vi..z� l1,4 z'r{ 4Îdaa prov;·Kan\P 1-4 wo: :·. :::: :: :, 14 Vr kortrijk 14 ma 
15 ma Antwerpan 15 ma Brugge(spr1nt) .15 QO: ·· 15 zà.' �-Beliaffl · .:; .. : 15 di 

. 10 di 10 di Hl vr. . : • .. ·· .. ··· 18 :zo
17 wo 17 wo 17 ia :· ::· 17 ma 
18 do 18 do : 18 :zo• :2ÖJiitT1eli : 18 di 
19vr 19vr 19ma 19wo 
21: ui.· , !,;, ., '.2(J' Ï!i:' VZL 20 di 20 do 
·21 ZP �.!làai>tl!vki!ll\!ii 2hz.à: .. il,f,aál GtiPHnt; 21 wo 21 vr 
22 ma Bruooe 22 ma Brugge 22 do Zo! ta': Oi>st.il)de l?U''.i: · 

16 wo 
17 do 
18 vr 
.1.9 za · · 
:20·ZO 
21 ma 
22 di 

23 di 23 di 23 vr :23 (�:-, ./. 23 wo 
24 wo 24 wo 24 ·za ··.. 24 mi( ulstllp2t Plnl<st 24 do 
25 do alg. vara. Veurne 25 do 25 to 5eillinlnf$!Clol\:· · '· 25 dl 25 vr 
26 vr 26 vr 26 ma Oostende 26 wo 126 za: 
2'/· za··. Wltl'dm·Ptf·? 27! 12:à .. · ,. :, 27 di 27 do 27; to ltegem:l'û : . 

.:28 zo, áe<laiDl'D\lkàmp· ·· 12!! z,j> 2eda<IÎJ\tereM, 28 wo 28 vr 28 ma 
Brugge 29 ma Zwevegem 29 do 29 Zä :t'411nders GP &\,nm,. ·. 29 di 

30 di 30 vr 30 zo·; FJanclelll GP arr.-· 30 wo 
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.,,·. 
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4i /io , .. lllller PU 4 wo :;. l ia<,· ;,.· 4 ma Brugge 
5 ma 5 do · -� %0/ , 5 di 
6 di 6 vr Belg Kamp 6 ma 6 wo 
7 wo '7 zä !' -.�ml). . . · . ,' 7 di 7 do besluursvero 
8 do ,,8 ·�.l>\: Be"'.J!i,n," · 8 wo 8 vr 
9 vr 9 ma 9 do '-Il tlL 

·-10 za , ·. 10 di 10 vr :1-0 zo �nil<ortritl< . 
. 11 zo' 11 wo '.11 z$ , 11 ma 
12 ma 12 do 12 M.' :, •. 12 di 
13di 13vr 13rna 13wo 
14wo .14'izjl.' '·;,._, 14di 14do 
15 do :,1i1m: , . i'•. 15 wo 15 vr 
16 vr 

19 ma 
20 di 
2t, WO" Kciftrlik Pl:J" \ 
22 do 
23 vr 

16 ma 16 do 16 ,i:a 

18 wo 18 uu: 18 ma 
19 do ·19 2öi Veurne PU 19 di 
20 vr 

23 ma 
24 di 

20 ma 20 wo 
. 21 dl 21 do 
,, 22 wo 22 vr 

'': 25 wo 25 ma Ko�k 
26 ma 26 do bestuursvarg 26 di 
27 di 27 vr 27 ma Roeselare 27 wo 
28 wo 28�··· ' : . 28 di 28 do 
29 do 29.tö · .. 29 wo 29 vr 
30 vr BelQ. JeuQdkamp 30 ma 30 do 
31 za SekL Jeunnlo!imo. 31 di 

Brugge (Gullllnl) 

3 wo 3 vr 
4 do bostm1rsverg. \4 21$. . · · ••:. : ... , ,.·: ',.'. 

. 7 ZO · R�e.�U 7 di 
8 ma 8 wo 
9 di 9 do 

10 wo 10 vr 
1.1. a�. 11· za
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.13 ZiL . · , 13 ma Brabant 

15 ma leper 15 wo 
·: 16 di clubkllmp Veurne 16 do 

17 wo 17 vr Wareaem 
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19 vr 19 ip �filkPU ,te; 
2Q.za, ,_. 2a ma·., ... 

22 ma Tiet �wl> 
23 di clubkamp Veurne � (fo 
24 wo .24 \f:t · . ·:,' , . ':.; 
25 do '25 ze' 
26 vr 21: zp Diksmuide PU 
27, Ztl. •: 271ria Haule PU KZK 
2S z(i · eindejaarsfeest 28 dl.1., Staae VZV 
29 ma 29w() 
30 di 30 dó , ·· .. ··· 

31 vr .. ,.·. 



HET ZWEMBAD IS DE BESTE GYMZAAL. 

Een zwembad associeert u waarschijnlijk vooral met zwemmen en baantjes trekken. Maar het zwembad is ook een uitstekend terrein voor andere bewegingsvormen geworden: gymnastiek, aerobics, joggen, waterpolo en zelfs duikinitiaties Bijzondere aandacht verdienen vooral de vormen die oorspronkelijk enkel op het droge gebeurden, maar een paar jaar geleden hun eigen variant in het water kregen. Het idee voor die transfer komt uit de hydrotherapie, de medische behandeling in het water bij bepaalde blessures of pijn. Hoewel daaruit verschillende vormen van aquatnumng groeiden, hebben ze een behoorlijk aantal dingen met elkaar gemeen: ze verbeteren en versterken de spieren op een bijzonder zachte manier. In het water weegt u immers een flink stuk minder, zodat u uw spieren en gewrichten haast niet kunt overbelasten. De weerstand van het water zorgt er echter voor dat u wél krachtig traint. Verder geeft de beweging van het water langs het lichaam u een bescheiden massage, die bloed- en lymfestroom aanzwengelt. In water van 1 à 1,20 meter diep worden allerlei aangepaste gymoefeningen uitgevoerd, die goed zijn voor alle grote spiergroepen. Het is dé bewegingsvorm voor iedereen! In het kader vindt u zo'n revaliderende oefening. Een iets sportiever accent hebben varianten als aquarobics en aquatic fitness. Sommige oefeningen vinden plaats in navelhoog water, soms wordt daarbij zelfs een stepbank gebruikt. Andere bewegingen gebeuren volledig in diep water, terwijl een speciale gordel u drijfkracht geeft. Het is een prima manier om aan uw conditie te werken én om vet te verbranden. 

Succes, 

1 1 Oefm;•g voo, �,il< & """'" • Spreid uw armen achter u en steun zo op de rand van hetzwembad. Uw rug is naar de wand gekeerd.• Hou de benen opgetrokken en maak tien fietsbewegingen in het water.• Als variatie kunt u ook tien schaarbewegingen maken.• Let wel: grote of snelle bewegingen hoeven niet.

Erica Schenkels 
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DERUGSIAG. 

Bron: alles over zwemmen 

De rugslag is misschien de eigenaardigste van de 
vier zwemslagen. Het is tenslotte de enige slag die je 
omgekeerd zwemt. Bovendien kun je bij de rugslag, 
anders dan bij de andere slagen, niet zien waar je heen 
zwemt - je ziet alleen maar waar je geweest bent. Het is 
daarom niet verwonderlijk dat veel beginnend zwemmers, 
bang om het hoofd tegen de bassinwand te stoten, deze 
slag aanvankelijk een beetje eng vinden. Anderzijds kan de rugslag ook heel prettig zijn voor 
de beginner. Omdat je gezicht bij het rugzwemmen altijd uit het water blijft hoef je geen 
speciale ademhalingstechniek voor te beheersen - je kunt inademen zoveel je maar wilt. 

BEKNOPTE GESCIDEDENIS 

Al in de tijd van de oude Grieken en Romeinen zwommen de mensen op hun rug, maar 
niettemin duurde het tot de twintigste eeuw voordat de rugcrawl werd uitgevonden. Tot die 
tijd gebruikte men meestal een zwemtechniek die we tegenwoordig als enkelvoudige rugslag 
zouden benoemen - in wezen een omgekeerde schoolslag. Zo beschreef de Italiaanse schrijver 
Oronzio de Bemardi in 1794 een soort van enkelvoudige rugslag in zijn boek over de 
zwemkunst. Volgens de overlevering legde driekwart eeuw later in Londen markies Bibbero 
met een vergelijkbare techniek een mijl (1609 meter) in 39,5 minuut af. 

De moderne rugslag, afwel rugcrawl, werd tijdens de in 1912 in Stockholm gehouden 
Olympische Spelen aan het publiek getoond door een Amerikaanse zwemmer, Harry Hebner. 
Hebner knaagde met zijn revolutionaire techniek ruim drie seconden van het toenmalige 
Olynmpische record af en versloeg zijn Duitse tegenstanders, die favoriet waren. De 
Olympische officials waren ontzet over Hebners onconventionele stijl en wilden hem 
diskwalificeren. De officials uit Verenigde Staten staken hier echter een stokje voor. Ze wezen 
er terecht op dat de reglementen de zwenuners er alleen toe verplichten om zich voor de duur 
van de wedstrijd ruggelings in het water voor te bewegen. De Amerikanen trokken aan het 
langste eind. Hebners overwinning bleef geldig en de moderne rugslag was geboren. De nieuwe 
techniek was zoveel sneller en doelmatiger dan de oude, dat hij deze binnen enkele jaren 
volledig had verdrongen. Hoewel de techniek op onderdelen werd verbeterd, veranderde de 
rugslag nauwelijks in de zeventig jaar die daarop volgden. In het begin van de jaren tachtig 
begon een aantal zwemmers van de Amerikaanse universiteitsteams echter te experimenteren 
met een radicaal andere stijl - althans voor de eerste achttien meter in de wedstrijd. Bij het 
ontwikkelen van die stijl had men zich laten inspireren door studies naar de manier waarop 
dolfijnen zwenunen en door de efficiency van de neerslag van de benen bij de vlinderslag - de 
zogenaamde dolfijnslag. Wereldkampioen Jesse Vassallo introduceerde de nieuwe techniek 

Aan het begin van de wedstrijd stroomlijnde de zwemmer zijn lichaam en bleef zo lang 
als hij kon onder water zwemmen waarbij hij een omgekeerde dolfijnslag gebruikte en helemaal 
niets met zijn armen deed. Na een meter of achttien kwam hij boven water, deed drie of vier 
slagen, keerde en zwom de wedstrijd rugcrawled uit. Onveranderlijk, zelfs bij wedstrijden op 
het hoogste niveau, namen deze zwemmers bij de eerste baan een snelle voorsprong. En al 
even onveranderlijk raakten ze tijdens de laatste fasen van de wedstrijd uitgeput, kregen 
zuurstofgebrek en raakten achterop. 
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Het duurde tot 1987 voordat er een zwemmer was die deze dolfijntechniek had 
gepelfectioneerd. David berkhoff, van Harvard, gebruikte hem en veroverde de nationale 
universiteitstitel op de 100 yard rugslag, waarbij hij het nationale record met haast een hele 
seconde verbeterde. Zijn spraakmakende nieuwe techniek werd de Berkhoff-lancering gedoopt. 
In 1988 brak Berkholfvoor de Olympische Spelen twee keer het record op de 100 meter. Hij 
zwom de eerste vijfendertig tot veertig meter van zijn wedstrijd onder water. Jn Seoul ging de 
Amerikaan als eerste het water in op de wisselslag estafette en verbeterde het record toen voor 
de derde keer. Ironisch genoeg finishte Berkhof op de 100 meter rugslag zelfs als tweede. Hij 
maakte een slechte start en was niet in staat om Daichi Suzuki uit Japan die met de Berkhoff 
lancering te water was gegaan en meteen op kop lag in te halen. 

Nadien probeerden de Olympische officials de nieuwe techniek te verbieden. In 1991 
werden de regels veranderd en sindsdien is de afstand die onder water mag worden afgelegd 
beperkt tot de eerste vijftien meter van elke baan. 

Niettegenstaande Berkhoffs revolutionaire vernieuwing, die inmiddels door veel 
zwemmers aan het begin van hun wedstrijd wordt gebruikt, is de rugslag op zich niet 
veranderd. De mens zou :zich ook wel zo gracieus en efficiënt door het water willen bewegen 
als de dolfijn. Maar aangezien het biotechnisch niet mogelijk is om ons met kieuwopeningen uit 
te rusten, zullen we onze vrienden in het water, die zonder adem te halen minutenlang onder 
water kunnen blijven, nooit evenaren. We zullen rugslag aan het wateroppervlak moeten 
blijven zwemmen. 

LICHAAMSPOSITITIE 

Bij het zwemmen van rugslag moet het lichaam zo gestroomlijnd mogelijk worden· 
gehouden. Counsilman raadt je aan om te doen alsof je zonder hoofdkussen plat op bed ligt. 
De ligging van de heupen is de sleutel tot de ideale lichaamspositie bij de rugslag. Je heupen 
moeten zich slechts enkele centimeters onder het wateroppervlak bevinden. Laat je ze te diep 

zakken - een veel voorkomende fout - dan zakken je benen mee en dat veroorzaakt extra 
weerstand. Duw je heupen te ver omhoog dan liggen je benen te dicht aan het wateroppervlak 
zodat je beenslag zich grotendeels boven water voltrekt. Hoe je heupen liggen wordt 
grotendeels bepaald door hoe je het hoofd houdt. In de correcte positie liggen je oren net 
onder het wateroppervlak en komt het water niet verder dan halverwege je hoofd en tot net 
tegen je kin. Hoofd en lichaam moeten samen haast een rechte lijn vormen. Om deze positie 
tijdens het zwemmen te handhaven kun je best je ogen wijdopen houden en je concentreren op 
een object dat zich in een hoek van ongeveer 45° boven het wateroppervlak bevindt.

Zou je hoofd te ver naar achteren brengen dan komen de heupen, gevolgd door de 
benen, te hoog te liggen. Duw je de kin actief naar de borst dan zakken je heupen en kom je in 
zitstand waardoor je veel oruiodige weerstand veroorzaakt. De ideale lichaamspositie bij 
rugslag is niet zondermeer standaard voor iedereen. Er zijn, al naar gelang het drijfvermogen 
van je lichaam, kJeine variaties mogelijk. Als je makkelijk blijft drijven en een buitengewoon 
groot drijfvermogen hebt, duw de kin dan enigszins naar de borst. Dit voorkomt dat je heupen 
te hoog in het water komen te liggen. Blijft je lichaam minder goed drijven dan dat van 
anderen, probeer het hoofd dan iets geheven te houden. Dit voorkomt dat je heupen te diep 
wegzakken. 

Marc Vanhoucke 
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EREPLAATSEN WEDSTRIJDEN 

VEURNE PU 11 SEPTEMBER 

1' Plaats Bart Vanacker Jeroen Dolfen Pieter BartholomeusLien Van HoveJeroen Dolfen Pieter BartholomeusStijn Dolfen VZV juniors meisjes 
}> Lore Verweirder
}> Heidi V anacker 
> Nele Volckaert 
}> Lien Van Hove VZV juniors Jongens
}> NickMahieu 
}> Pieter Bartholomeus
}> Klaas Vanneuville 
}> Ghyselbrecht Michael

2' Plaats 

··-·- --

Tim AlderweireldtKlaas Vanneuville 
--· Lore Sampers W ard Sampers
3• Plaats Stijn Dolfen Heidi Vanacker Lien Van Hove Michael GhyselbrechtNele Volckaert

1 OOm schoolslag eendies 200m wisselslag benjamins200m wisselslag miniemen1 OOm rugslag cadetten 1 OOrn rugslag benjaminsl OOrn rugsla!l; miniemen som rugslag eendjes4x50m vrije slag 

4x50m vrije slag

1 oom schoolslag eendjes 200m wisselslag cadetten100'!! rugslal!. cadetten 50m rugslag eendjes50m rugslag eendjes 

1 oom schoolslag eendjes 200m wisselslag miniemen200m wisselslal!. cadetten200m wisselslag junioren 1 OOm rugs)aJZ iunioren

1.34'702.51'802.36'911.16'33 1.16'171.11'160.41'512.13'91

2.22'47

2 04'57 2.36'72
1.18'770.52'930.42'93

1.39'942.54'282.48'802.42'54 1.30'69
IEPER 5' DAG PROVINCIAAL INTERCLUBTORNOOI 27 SEPTEMBER 

1· Pluà Jeroen Dolfen 2.43'26Pieter Bartholomeus 2.34'65
1• Plaats1 Michael 

Ghyselbrecbt 

Llen Van Hove ,2.36'952.46'40
VEURNSE Zl!.'EMVERENIGING 
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Jauen Dolfen 1.13'38 Lien Van Hove 1.07'79 
3• PlaatsStijn Dolfen 400m vrije sla,11; eendies 6.12'58Klaas Vanneuville 200m ru11.slaiz cadetten 2.42'44 J Ward Sampers I oom vrije slag eendjes 1.25'14 
OO STBURG INTERNATIONALE DRIEKAMP 3 OKTOBER 

1· Plaats BenjaminsWest-Vlaanderen 4x50mwisselslag 2.14'86 _J };> Jeroen Dolfen };> Tom Callebout 
> Mathieu Fonteyn .__> __ St _ev_ e_n _H_e�:y_Jle_n ____ �-----------�---
1° Plaats 

.__! S�tiJn .... · _.Do_lfen _____ ___.!_SOm_vlinderslag eendjes 

3"Pluts 
1 Jeroen Dolfen j 100m rugslag bêîVamins

5' Plaats 
! Nick Mahieu j 100m schoolslag �emen 

10.41 '31 

! I.13'29

ll.23'90
Het betreft hier een selectie van de beste zwemmers van West-Vlaanderen 
DIKSMUIDE EENDJESWEDSTRIJD 17 OKTOBER 

1• Plaats 
1 Bart V anackerLore Sampers 
2' Plaats! Lore Sampers 
3

°

l'laats 

1 Stijn Dolfen 

1 :::;::s;;:s 

j 100m schoolslag eendjes 

1100m rugslag eendjes 
100m vrije slag 

11.33'001.39'47

11.53'94 

tl.30'21 
l.19'41 

BRUGGE PROVINCIALEKAMPIOENSCHAPPENEENDJES180KTOBER 

1• Plaats Lore Sampers 100m rugslag eendjes 1.52'44W ard Sampers 400m vrije slag eendjes 6.26'27 Stijn Dolfen 1 OOrn wisselslag eendies 1.26'48Bart V anacker 1 OOm schoolslag eendies 1.33'47
VEURNSE ZWEMVERENIGING 
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jstijnDolfen 

3• Plaats 
Bart V anacker l 00m wisselslag eendjes 
Thomas Verstraete 1 OOm schoolslag eendjes 
Lore Sampers 100m schoolslag eendjes 

ROESELARE 6' DAG INTERCLUB 8 NOVEMBER

l"PlaatJ 
1 Jeroen Dolfen 

r Plaau 

! Stijn Dolfen

TIELT PU 15 NOVEMBER 

1• Plaats 
Jeroen Dolfen 
NickMahieu 
Klaas Vanneuville 
Heidi Vanacker 
Lien Van Hove 
Jeroen Dolfen 
Michael Ghvselbrecht 
Lien Van Hove 

2• Plaats 
Lore Sampers 
TimMahieu 

Michael Ghyselbrecht 
Lore Samoers 
Tim Mahieu 
Lore Verweirder 

3• Plaats 
Bartholomeus Pieter 
Jeroen Vanacker 
Pieter Bartholomeus 
Jeroen Vanacker 
NickMahieu 
Klaas V anneuville 

! 400m vrije slag benjamins

l 200m rugslag eendjes 

1 oom vrije slag benjamins 
200m wisselslag miniemen 
200m wisselslag cadetten 
200m wisselslag miniemen 
200m wisselslag cadetten 
50m vrije slag benjamins 
50m rugslag iunioren 
50m rugslag cadetten 

50m rugslag eendjes 
200m wisselslag benjamins 
200m wisselslag junioren 
50m vrije slag eendjes 
50m rugsla11; beniamins 
50m ru2slag miniemen 

1 OOm vrije slag miniemen 
200m wisselslag benjamins 
50m vrije slag miniemen 
50m rugslag benjamins 
50m rugslag miniemen 
50m rugslag cadetten 

BRUGGE 1
° 

DAG B-KAMPIOENSCHAPPEN 22 NOVEMBER 

1• Plaats 

Lien Van Hove 50m vrije slag cadetten 
I OOm vlinderslag cadetten 
100m schoolslag cadetten 

VEURNSE ZWEMVERENIGING 

11.17'24 

1.31 '56 
1.44'63 
1.56'21 

! 5.16'34

!3.06'14

1.07'56 
2.45'03 
2.38'43 
2.51'99 
2.45'52 
0.30'26 
0.33'32 
0.36'62 

0.50'95 
3.17'51 
2.37'39 
0.45'16 
0.43'57 
0.37'59 

1.03'58 
3.22'54 
0.28'51 
0.44'78 
0.36'30 
0.36'06 

0.30'30 
1.20'47 
1.25'77 
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z• Plaats 

! Lore Verweirder 50m vrije slag miniemen 
Klaas V anneuville 50m vriie slag cadetten 
Heidi Vanacker 1 oom schoolsléll!; miniemen 
Nick Mahieu I oom schoolslag miniemen 

3• Plaats 

Heidi V anacker I 00m vlinderslag miniemen 
Klaas Vanneuville I 00m schoolslag cadetten 
Michael Ghvselbrecht 100m schoolslruz iunioren 

WAREGEM PU 5 DECEMBER 

1• Plaats 

Stijn Dolfen 1 OOm wisselslag eendies 
Jeroen Dolfen 1 OOm wisselslag benjamins 
Klaas Vanneuville 1 OOm wisselsléll!; cadetten 
Dolfen Stijn 1 OOm vrije slag eendjes 
Klaas Vanneuville 200m vrije slag cadetten 

3• Plaats 

Bart V anacker 1 OOm wisselslau. eendies 
Michael Ghvselbrecht 200m vriie slagjunioren 
Pieter Bartholomeus 1 oom wisselslag miniemen 

PROFICIAT COMPETITIEZWEMMERS. 

Marc V anhoucke 

KINDER-& ,_ JEUGDHOETlE'
---

- .... .... .  • • ••o•••P!.. _ . .  ··� •.. • C, •••-•- IIC Ir.. 

omdill het leven moui ;.. •.. 

VI.Ff'\flOUwt:RS-STK/\A"f 13 Yl:l!Rl,i: 

058/.11.31.12 

01x:n van 9 tot J.:i. en \·an J 4 lol li:L.\O u. 

�it.�h. .. h: n vp ton dag. en ûp ma.an,l.:lfl�•ounni,1.<l.li_l 

VEURNSE ZWEMVF.RF.NIGING 

0.31 '71 
0.28'20 
1.29'47 
1.23'63 ! 

1.27'10 
l .18'98 
l.16'64

l.25'53
1.17'45 
1.12'45 

--

1.15'82 
2.17'51 

1.30'93 
2.18'00 ·-
1.13'34 
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ZWEMSTAGE TE ZON EN ZEE 

Stage in Regen en Plassen 

En tussenin hebben we nog water gezien ook. Zesentwintig graden warm. in een mooie 
faience rechthoek met een dak erooven. 't Schijnt dat ze zoiets een zwembad noemen. Met 
andere woorden, ondergetekende vertrok op 26 december '98 op z'n eerste zwemstage. En 
dit als trainer, niet als zwemmer (We gaan het ons ook niet meteen te lastig maken, hé). 

Je moet namelijk weten, in mijn zwemperiode bestond zo'n stage nog niet bij de VZV. 
Ik ga nog meer zeggen. Vlinderslag bestond met moeite. We spraken toen nog over dolfijn. 
En hiermee bedoelden we niet die familie raszwemmertjes. Eerlijk gezegd, nu hebben we een 
mooi netje vol van die goudvisjes. Toen bestonden die met moeite bij ons. En niemand sprak 
over anderhalf uur trainen, tweemaal op een dag. Straffer nog, als Miranda ( onze trainster met 
wereldfaam, roep allen nu eens HIP, HIP MIRANDA), toen zou gesproken hebben over 
3800m (laat staan 5km) in anderhalf uur, had er wel een of andere zeeduivel onder ons gezegd: 
"Miranda, moet jij nog niet met pensioen"? 

Neen. Toen vond er tenminste nog iemand de tijd om tijdens de 100 meter rugcrawl te 
zwaaien naar zijn meegereisde kompanen en supporters. Het is nooit meer goed gekomen 
tussen Peter D. en Irene. 

En uitspraken zoals: "in januari haal ik de minuut op de 100 crawl.", waren geen 
vis ... ik bedoel gedachtenvoer bij ons. Wij haalden steeds een minuut, soms twee zelfs. Peter 
V anhove had enkele jaren voordien onder de minuut gepresteerd en Carlo V andevorst deed het 
in 1988 of zo tevens. 'k Vermoed nog altijd dat ze chloorlucht snoven. "Zo rein als we zijn, 
gaan we door de pijn", en er vergat er één zijn keerpunt te nemen. "God hebbe zijn ziel", zou 
die disco-tante vanop de stage gezegd hebben. 

Mooi badpak 

Zonder veel vijven en zessen werd er dit jaar dan maar op winterstage vertrokken. 
Ieder zijn eigen bedje. Van de ene al wat kleiner dan van de ander, maar toch, elk onder ons 
kon slapen. Hoewel, Dieter, die wist de eerste nachten niet op welke spieren het zachtst te 
liggen. Maar het is een wonder welke pijnen een vrouw kunnen verzachten. Ofis het, hoe een 
tedere vrouwenhand pijnen kan verzachten. Zo wordt alles weer rustig en kan Sandy verder 
studeren. 

Er lopen natuurlijk altijd zo'n paar Viagra-plussen-op-twee-benen onder die mannekes. 
Maar die droedels Tim & Karl gaan tenslotte ook neer. Tussen haakjes. Zoekt er ouder een 
chaperonneke voor zijn dochter. Geen paniek. Wij bieden U de keuze uit twee raspaarden op 
dit vlak. Twee stoere romantici met zachte hand. Karl en Nick. Referenties vindt u bij de 
families Van Hove, Verweirder, Buylaert. 

Elke dag kregen we wel bezoek. Op zondag kwam Erica training geven en . . heeft 
Steven op één kamp nog nooit zoveel kamers gezien. Slaap in vrede jongen. Tevens kwam er 
een mooi bloemetje. Meteen met vaste hand geplukt door Michael. Lange Jan probeerde wel 
nog even, maar het mocht niet wezen. "Dan maar wachten op Barbara", en Pieter zwom op 

--•--•······--··-···-···�·•··• .. ••••••••• ...... �,,e,., r�,-·-r .. •··-.,.r-•.r···-·····-···------------·-······•••••••••••,•• 
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slag twee tellen sneller. Op maandagavond was het de 
beurt aan Sabine om wat leven in de brouwerij te 
brengen. Ja, Alain was al muisstil na het vertrek van 
vrouwlief En Erica hoor je "

ook al niet veel. 't Liep meteen 
in het honderd. Een mens kan 
al niet meer rustig naar het 
toilet of hij dreigt alleen 
opgesloten te raken in ons 
paviljoen. We hoopten 's 

avonds eens rustig een pintje te drinken en misschien die bejaarde disco
tante ten dans te vragen. Maar nee, we moeten schermen voor ons glas 
of Sabine is er mee weg. Ze vliegt van de ene zijn armen naar de andere 
om te dansen, blijft als de bar al is gesloten nog zagen om drank. Wil 
onder geen beding naar huis. Kortom, ik wist meteen waarom er 
oorspronkelijk drie mannen de begeleiding voorzagen op de stage. En 
ze is dan verwonderd dat we haar de volgende morgen nog eerst een 
halfuurtje laten buiten wachten alvorens open te doen. 

Ieder onder jullie vraagt zich intussen af 
waar Marc is gebleven! Was hij dan niet mee? 
Waarom of waarom niet? Wel, natuurlijk was 
hij mee. Wie moet er anders het noodlot tarten, 
wie moet er bij zijn als die gestolen BMW van 
Jan weer in panne valt. Dan moet er in die 
sporttas van Marc wel iets bruikbaars zitten. 
Het is als het ware de sacoche van madame. 

Kortweg, het was heel aangenaam. Volgende keer neem ik weer vrij. En m'n 
pistoletjes, proficiat. 30,5 kilometer in 4 dagen is nie mis wé joeng. 

Nog een fantastische kerstboom, veel balletjes en glanzende cadeautjes. Maar bovenal 

Een Gelukkig Nieuwjaar. 

T .......... .

ERIC HAERHOUT 

4 

Ta.(058 IMMO ALBATROS IE 
(075j"tl 11 .,, rnovc: '""'-"'1Cn.>YVCl.:I 16 

FAX (058) 41 07 77 (058) 41 33 64 

-.... -........ -----------·---·------------.. ·····• .............................................................................................................. . 
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DE ZWEMMERS OVER HUN STAGE 1998 

Via deze weg zou ik graag alle trainers en begeleiders bedanken voor de schitterende 
stage, die ze met ons wilden delen, dit zijn in willekeurige volgorde: Marc, Alain, Jan, Thierry, 
Dieter en Sandy, en natuurlijk om niet te vergeten onze ééndagsvliegen: Sabine en Erica. Nu 
zal ik eens alle trainers apart onder de loep nemen. 

•:• Onze Marc is en blijft de wijze heer van de club, hij alleen heeft uren zitten werken aan de 
trainingsschema's voor de stage! Alvast bedankt! 

•:• Alain voor zijn all round optreden tijdens deze stage, hij was de ene keer trainer, dan weer 
cameraman en zorgde ook voor de sleutels en materialen. 

•:• Jan is natuurlijk minder gekend bij de kleinsten, maar hij is voor de ouderen een voorbeeld. 
Hij heeft de zwemmers van baan 5 beloond voor hun sterke zwemprestaties gedurende de 
stage en dit namelijk met een bubbelbad en voor elk een Hoegaarden. Santé! 

•:• Onze nieuweling Thierry werd als een volwaardig trainer opgevangen in de groep. Hij 
kreeg direct enkele bijnamen. Van de zwemmers was dit TRAINER, van de andere 
begeleiders was dit TEDDY THIERRY! 

•:• Dieter mag voor velen onder ons als voorbeeld dienen voor zijn prestaties tijdens de 
training. Je moet het maar doen nadat je reeds 6 maanden niet meer traint en niet meer aan 
competitie deelneemt. 

•:• Sandy voor haar moederlijke bekommernis om de meisjes en haar hulp aan tafel voor de 
kleintjes. Ze sprong ook in voor het geven van trainingen als het studeren haar dit toeliet. 

•:• Sabine en Erica voor hun dagje aanwezigheid op deze stage maar ook voor hun inzet 
doorheen het jaar om de jongeren op te leiden om er echte kampioenen van te maken. 

Pieter Bartholomeus 

ffl°df 
� )C �··· 

HQ}Lb?� i d.a.nk
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PLAATS 

l 

l 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

EINDSTAND WISSEIBEKER 1998 

NAAM 

BARTHOLOMEUS PIETER 

DOLFEN JEROEN 

V ANNEUVILLE KLAAS 

VAN HOVE LIEN 

GHYSELBRECHT MlCHAEL 

V ANACKER BART 

MAHIEU NlCK 

DOLFEN STIJN 

SAMPERS W ARD 

VAN ACKER JEROEN 

VANDENBROUCKE ELS 

VAN ACKER HEIDI 

VOLCKAERT STEVEN 

WINNOCK LORE 

VERWEIRDER LORE 

ALDERWEIRELDT TIM 

VERSTRAETE THOMAS 

VAN HOVE DAAN 

LEFEVRE CHARLOTTE 

LEFEVRE WENDY 

VOLCKAERT NELE 

MAHIEU TIM 

SAMPERS LORE 

WINNOCK SARA 

BALLIEU STEVE 

PUNTEN 

435 

435 

402 

388 

361 

350 

343 

339 

312 

302 

294 

289 

274 

262 

260 

256 

256 

244 

211 

204 

184 

182 

155 

148 

90 

z 

�H 
D. Hlt.UWMK s1 

-

Dl/NENSTIMT3 • MEll:EM 

WOllllENW'EG 29] * WOUIIIEN 
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CATEGORIE 

MINIEM 

BENJAMlN 

CADET 

CADET 

JUNlOR 

EENDJE 

MINIEM 

EENDJE 

EENDJE 

BENJAMlN 

MINIEM 

MINIEM 

BENJAMlN 

MlNIEM 

MINIEM 

EENDJE 

EENDJE 

BENJAMlN 

BENJAMlN 

CADET 

JUNlOR 

BENJAMlN 

EENDJE 

MINIEM 

MINIEM 

Tdebon: ps 1)S449 37 

p51)SO 18 53 
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UITSLAGEN CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 1998 

BEGINNELINGEN JONGENS B 

Plaats NAAM TIJD 

1 BEERENS MATTHIAS 00:26:48 

2 V ANSLEMBROUCK THIBAUT 00:27:27 

3 DELBARRE MATTHIJS 00:28:87 

4 FIGOUREUX LOUIS 00:3017 

5 SUPLY JELLE 00:30:51 

6 DEBRUYNE NICK 00:30:64 

7 VERSYCK BRECHT 00:33:59 

8 V ANDEVELDE JEROEN 00:34:25 

9 MERCIER W ARD 00:36:04 

10 V ANDAMME TOON 00:36:16 

11 FERYN STIJN 00:36: 18 

12 DEGRANDE PIETER 00:38:30 

13 CLAREBOUT TIJS 00:47:73 

14 VEREECKE TITUS 00:53:53 

15 DE BRUYNE MICHAEL 59:59:99 

BEGINNELINGEN MEISJES B 

Plaats NAAM TIJD 

1 STEVERL YNCK CARMEL 00:27:07 

2 DEPREZ MARJOLIJN 00:28:41 

3 PEPERSTRAETE GRIET 00:30:69 

4 GODERIS JOKE 00:30:97 

5 DECADT ANNELIES 00:31:14 

6 V ANDEPUTTE LOES 00:31:42 

7 LOGIE PAQUITTA 00:33:52 

8 VEREECKECHARLOTTE 00:34:32 

9 ROUSSEL SANNE 00:34:68 

10 DET AILLEUR MARIE 00:35:51 

11 DET AILLEUR LOUISE 00:35:74 

12 D'HAENE VEERLE 00:37:60 

13 DEBACKER LAURIE 00:38:78 

14 GODDERIS MARIE 00:39:82 

15 WINTER NANOU 00:40:74 

16 DESAEVER JESSICA 00:44:00 

17 V ANDAELE ALIEN 00:45: 19 

18 DEW AELE LIEN 00:46:71 

19 V ANSLEMBROUCK MANON 00:47:81 

20 COQUET LIES 00:49:80 

21 DEGRAVE JANEKE 00:52:51 

22 VANHEEYAEL 01:03:94 

23 ESSERS SILKE 59:59:99 
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BEGINNELINGEN JONGENS A 

PLAATS NAAM TUD 

1 FERYN MAARTEN 00:25:04 

2 DEBRUYNE TOM 00:25:27 

3 VANDAMMEWOUT 00:29:22 

4 FAGOO SANDER 00:30:25 

5 DEBAENST KAREL 00:32:02 

6 VEREECKE TOBIAS 00:32:74 

BEGINNELINGEN MEISJES A 

Plaats NAAM TIJD 

I VERSYCK ELIEN 00:27:20 

2 DEGRA VE filKE 00:28:17 

3 VERBURGH NATALIE 00:28:70 

4 CILEK YESIM 00:28:81 

5 DEPREZ JOLIEN 00:29:17 

6 V ANDAELE LINDSAY 00:29:47 

7 NEUVILLE JOKE 00:29:77 

8 BOUDEN GWENNY 00:30:85 

9 DEPREZJASMIJN 00:31:03 

10 DEBAENST HANNELORE 00:32:90 

11 VERBEKE ELIEN 00:33:41 

12 BRUYNOOGHEBARBARA 00:33:64 

13 LEUNE DELFIEN 00:36:14 

14 BRYSSE EVEL YNE 00:54:69 
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Veumse Zwemvereniging CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 1998 12, 17 en 19 november 1998 

GE 

� 
- - il!ll!tCR .- � 15mVE :Rlllll . -

1 MASSCHELEYN JONAS 1 00:39:75 1 00:49:74 3 00:55:59 1 00:22:08 6 

2ROLLYTOM 3 00:44:84 2 00:51:73 1 00:52:85 2 00:23:81 8 

3 MARTENS KOENRAAD 2 00:43:51 6 00:55:44 2 00:55:35 3 00:26:26 13 

4 MEESSCHAERT KOENRAAD 4 00:46:17 3 00:52:11 6 01:02:24 5 00:28:78 18 

5 DEBRUYNE DAVID 5 00:49:35 4 00:52:34 5 01:01:65 6 00:29:49 20 

6 V ANHOUTTE BRECHT 7 00:55:40 7 00:59: 15 4 00:58:47 4 00:26:41 22 

7 BAILLEUL CHARLES 9 00:57:29 8 00:59:15 9 01:06:53 7 00:30:66 33 

8 BAILLEUL MAXIM 8 00:55:72 13 01:07:45 7 01:03: 18 8 00:31:37 36 

9 ROSSEEL MARTIJN 10 01:02:25 5 00:53:44 10 01:10:69 11 00:32:16 36 

10 SUPL Y JEROEN 6 00:54:49 9 01:00:94 11 01:11:16 10 00:32:04 36 

11 WINNOCK DE GRAVE PAUL 12 01:07:53 10 01:03: 12 8 01:06:28 9 00:31:65 39 

12 DEBRUYNE LAURENS 11 01:02:84 12 01:04:99 12 01:11:84 13 00:39:12 48 

13 V ANHOUTTE nms 13 01:07:84 11 01:04:03 14 01:13:69 12 00:37:04 50 

14 VERHEGGE MATTHIAS 14 01:07:84 14 01:09:88 13 01:12:26 14 00:42:64 55 

15 CATTEEU SANDER 15 01:13:48 16 59:59:99 17 59:59:99 16 59:59:99 64 

16 CUFFEZ DIETER 16 59:59:99 15 59:59:99 16 59:59:99 17 59:59:99 64 

17 CUFFEZ STEVEN 17 59:59:99 17 59:59:99 15 59:59:99 15 59:59:99 64 

c&'\4'oa:1Htlll -.m mmsS- Bal . Dal l -

1SCHOCKAERT KATRIEN 1 00:49:53 4 01:01:79 2 01:03:23 1 00:29:51 8 

2 ALLARY ELIEN 2 00:55:40 3 01 :01:30 6 01:07: 15 2 00:30:77 13 

3 DECLERCQ MALIKA 7 01:01:36 2 00:56:92 1 01:02:72 4 00:31:20 14 

4 PITTELJON JULIE 4 00:59:11 5 01:01:82 7 01:08:47 3 00:31:04 19 

5 GODERIS HEIKE 3 00:57:57 1 00:52:01 10 01:20:57 7 00:33:22 21 

6 DEPREZ LORE 8 01:03:57 9 01:04:84 3 01:04:07 5 00:31:40 25 

7 CLAREBOUT FLORENCE 5 00:59:84 7 01:04:13 5 01:06:00 9 00:33:76 26 

8BRAEMYANA 6 01:01:23 8 01:04:47 8 01:11:04 6 00:32:61 28 

9 D'HAENE MA.RIJKE 
-· · ·· · . 

10 01:12:91 11 01:17:02 4 01:05:02 8 00:33:43 33 

10 BEERENS SARAH 9 01:08:00 6 01:04:06 9 01:15:64 10 00:44:93 34 

11 DEPOORTER KAAT 11 01:27:29 10 01:10:57 11 01:29:00 11 59:59:99 43 
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ll'lAATS 
1 

2 
-

3 

4 

5 

--

PLAATS 

1 

2 

3 

4 

5 

PLAATS 

1 

2 

DOLFEN STIJN ----
SAMPERS W ARD 

VAN ACKER BART 

VERSTRAETE THOMAS 

MAHIEUKARL 

ALDER WEIRELDT TIM 
MONCAREY DAVID 

JIEN�S: \ .f«i '} .. J "·,,: 
DOLFEN JEROEN 

MAHIEUTIM 

VAN ACKER JEROEN ------
VAN HOLLEBEKE KAREL 

VAN HOVE DAAN 
ARSCHOOT TERENCE 

MINJEMEN 

BARTHOLOMEUS PIETER 

MAHIEUNICK 

VOLCKAERT STEVEN 

MONCAREY FREDERIK 
BALLIEU STEVE 

JUNIORS 

GHYSELBRECHT MICHAEL 
VANDENBROUCKE TOM 

2 01.21:42 

6 01:41 :28 

4 01:37:90 

5 01 :40:28 

7 01:55 65 

..... t��
1 01:08 42 

2 01:21:37 

3 01:26:79 

4 01:35:33 

5 01:37:42 

6 FORFAIT 

100m CR 

1 01 :03:72 

2 01:08:18 

3 01:11:39 

4 01:23:43 

5 01.32:79 

100m CR 

1 01:01·14 

2 01:09:02 

1 1 00:43: 13 7 

2 01:31:14 2 01:31:60 2 00:46:21 Il 

01:33: 18 3 01:31:59 3 01:32:59 3 00:48:37 12 

4 01:44:68 4 01:43:54 4 01:47:86 5 00:55:13 23 

6 02:05 65 5 01:52:08 6 01:57: 10 4 00:53:66 25 
5 02:01:77 6 01:55:88 5 01:55:66 6 00:56:45 27 

7 020925 7 02 23 00 7 02:01:12 7 01:08:18 35 

.. ' J.00,#l $S .tOOnl.WIS
,.. 

1-0Qq\�� ; Sol!l\ll;, Totuî 

1 01:27:42 1 01:16:35 1 01; 14:05 1 00:35:90 5 

3 01:38:88 2 01:32:85 2 01:35:42 2 00:44:97 Il 

2 01:34:72 3 01:35:67 3 01:37: 17 3 00:49:69 14 
__ ._. 

4 01:44:64 4 01:45:60 5 02:04:81 4 00:52:47 21 --
5 02:01:39 5 01:49:63 4 01:46:37 5 00:58:67 24 
6 FORFAIT 6 FORFAIT 6 FORFAIT 6 FORFAIT 30 

100m SS lOOmWIS 100m RCR 50mVL Totalll 

2 01 :20:42 1 01:13 08 1 01:08:64 1 00:33:30 6 

1 01:20:05 2 01: 17:12 2 01:22:63 3 00:35:82 10 

3 01:26 ll 3 01:20:50 3 01:26:68 2 00:35:39 14 

4 01:32:99 4 01:31:59 4 01:41:62 4 00:45:57 20 

5 01 47:77 5 01:42:18 5 01:45 3 7 5 00 51 '91 25 

100m SS 100m WIS lOOmRCR 50m VL Tot.11111 

1 01: 16: 17 1 01:11:20 1 01:11:48 1 00 36:38 5 

01:31:86 01:-19:60 01: 14 71 00:36 69 
·---

2 2 2 2 10 



PLM,TS El\lN�.ms; . . , .-. ,., '. '" . 1001"':�R· .: . :109m SS.' l�<l"-WJS . 1�m·RCR,; ,<:�qi.'VL .Tótll.i 
SAMPERS LORE 2 01:44:70 01:50:24 1 01:46:80 01:50 86 2 00:57:17 7 

2 BUYLAERT ANS 01:40:43 3 01:51:69 2 01:55:18 2 02:11:62 1 00:53:52 9 

3 DEMERRE JULIE 3 01:48 59 2 01:51:23 3 01:59:95 3 02: 14 91 3 00:59:20 14 

,�� ��A-St; .. .' '. ·,\ � :-__ ,.,. ',':;��;. �� ,JUi�··���. ·. ;tóopi $,/t" ,·J�:w-
>, ·f�

'.
U�'fV, �., ��lf· "'lfob.Îf 

1 LEFEVRE CHARLOTTE 1 01:31:30 4 01:49:35 1 0137:68 1 01:35 17 1 00:49:40 8 

2 WlNNOCK LORE 2 01:33:69 2 01:46:20 2 01:39:59 2 01:37: 17 4 00:52:44 12 

3 PAGE SOFIE 3 01:35:73 3 01:49: 18 3 01:44:93 3 01:52:89 2 00:50:37 14 

4 DEJONGHE SHARON 4 01:36:40 1 01:45:96 4 01:47:27 6 02:07:43 3 00:513 4  18 

5 MONCAREY REBECCA 5 01:51:92 5 01:50:74 5 01:54:45 4 02:02:63 6 00:56:26 25 

6 DEPOORTER GRJET 6 01:52:65 6 01:54:05 6 01:57:43 5 02:04:72 5 00:54:33 28 

7 BOS SARAH 7 01:56:56 7 02:02:50 7 02:07:31 7 02: 11: 14 7 01:01:30 35 

SCHOCKAERTJOZEFIEN 8 FORFAIT 8 FORFAIT 8 FORFAIT 8 FORFAIT 8 FORFAIT 40 

PLAATS MINIEMEN lOOmCR 100m SS 100m WIS lOOmRCR 50mVL Totaal 

l VAN ACKER HEIDI 2 01: 12:02 1 01:27:11 1 01:18:87 1 01:18 50 1 00:37:33 6 

2 VERWEIRDER LORE 1 01: 11:19 2 01:28:14 2 01:20:54 2 01:18:52 2 00:38:06 9 

3 V ANDENBROUCKE ELS 3 01:14:39 3 01:35:27 3 01:26:92 3 01:26:59 3 00:39:85 15 

4 WINNOCK SARA 5 01:23:10 4 01:38:49 4 01:34:87 s 01:37:02 4 00:44:84 22 
s CAlLLIAU ELFIE 4 01:21:60 s 01:44:81 5 01:37:29 4 01:34:54 s 00:44:86 23 

MEEUWELIEN 6 FORFAIT 6 FORFAIT 6 FORFAIT 6 FORFAIT 6 FORFAIT 30 

SCHOCKAERT L YNN 6 FORFAIT 6 FORFAIT 6 FORFAIT 6 FORFAIT 6 FORFAIT 30 

PLAATS CADE'ITEN 'lOOmCR toom ss 100m WIS lOOmRCR somVL Totaal 

l VAN HOVE LIEN 1 01:07:39 1 01:26:03 1 0 !: 16:46 1 01: 16:62 1 00 36:31 5 

2 TOMMELEIN PEGGY 2 0134:24 2 01:57:71 2 01:45 88 2 01:45:98 2 00:46:47 10 

PLAATS JUNIORS lOOm CR 100m SS 100m WIS 100m RCR 50m VL Totaal 

l VOLCKAERT NELE 1 01:20:00 l 01:36:27 1 01:28 38 1 01:32:05 1 00:40:44 5 

LOUWYCK LINDSEY 2 FORFAIT 2 FORFAIT 2 FORFAIT 2 FORFAIT 2 FORFAIT 10 



PERSARTIKEL EINDEJAARSFEEST 1998 

In de zaal "Zonnebloem" vierde de Veumse Zwemvereniging, die dit jaar 25 jaar bestaat, het 
eindejaarsfeest. De massaal opgekomen ouders, grootouders, sympathisanten en zwemmers 
mochten opnieuw genieten van een mooi spektakel. Na de verwelkoming door de Voorzitter 
werden de trofeeën en geschenken uitgereikt aan de honderd negenentwintig zwemmers van de 
Veumse Zwemvereniging dank zij de gedeeltelijke tussenkomst van "Speedo" en "Ameloot 
Sport". 
Oubkampioenen 1997 - 1998: 

• Beginnelingen jongens B:
• Beginnelingen meisjes B
• Beginnelingen jongens A
• Beginnelingen meisjes A
• Gevorderden jongens
• Gevorderden meisjes
• Eendjes meisjes
• Eendjes jongens
• Benjamins meisjes
• Benjamins jongens
• Miniemen meisjes
• Miniemen jongens
• Cadetten meisjes
• Cadetten jongens
• Junioren meisjes

Matthias Beerens 
Carmel Steverlinck 
Maarten Feryn 
Elien Versyck 
Jonas Masscheleyn 
Katrien Schockaert 
Lore Sampers 
Stijn Dolfen 
Charlotte Lefevre 
Jeroen Dolfen 
Heidi V anacker 
Pieter Bartholomeus 
Lien Van Hove 
Klaas V anneuville 
Nele Volckaert 

• Junioren jongens Michael Ghyselbrecht 
De wisselbeker der vergunninghouders werd gewonnen door Jeroen Dolfen en Pieter 
Bartholomeus 
Na de uitreiking 
van de medailles 
was het ogenblik 
aangebroken 
voor het vrij 
podium onder de 
deskundige 
leiding van Erica.
Liefst 

.

zevenenveertig 
zwemmers en 
zwemsters 
stonden op het 
podium voor de 
show met als 
rode draad 
"filmmuziek. 
De namiddag 
werd afgesloten met een "Oscar uitreiking" voor de trainers en op de muziek van "Grease 
Lightning" keerde iedereen tevreden huiswaarts. 

Marc V anhoucke 
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ALGEMENE EN STATUTAIRE VERGADERING 25 FEBRUARI 

VEURNSE ZWEMVERENIGING 

Noordstraat 121 
8630 Veurne 
'2 (058)3 [2657 (095)211857 

Geachte leden, 
Geachte ouders van competitiezwemmers(-sters), 

Graag nodigen wij u uit op de jaarlijkse algemene en statutaire vergadering van de Veurnse 
Zwemvereniging in het Stedelijk Zwembad te Veurne up donderdag 25 februari 1999 om 
20uur. 

Kandidaten voor een bestuursfunctie, dienen hun aanvraag te richten naar bovenstaand adres 
voor 20 februari 1999. 

AGENDA: 

• toespraak Voorzitter

• goedkeuring verslag van vorige algemene vergadering.

• kasverslag van uitgaven en inkomsten 1998
• werkingsverslag 1998

• voorziene activiteiten 1999
• verkiezing bestuur

Volgende leden zijn uittredend en herkiesbaar
Jan Bartholomeus, Wilfried Top en Marc Vanhoucke
Uittredend en niet herkiesbaar: Erica Schenkels

• vragen en suggesties 

Daar het een gelegenheid is om kennis te nemen van de werking, beleid en trainingsmethodes 
van de club, vragen wij u aanwezig te zijn op de algemene vergadering. 

Wij hopen u te mogen verwelkomen op 25 februari. 

Met vriendelijke groeten, 
Het Bestuur V.Z. V. 

VFl 'RNSF ZWEMVERE!'HGING 
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VEURNE 

Tel. & Fax 058 / 31 38 53 
e-mail : walter. winnock@skynet.be 



1999 

Wii nodigen u van harte uit ... 

ZATERDAG 03 APRIL 1999 

ZAAL "DE ZONNEBLOEM'' 

TE VEURNE 
De Heer Hugo DELVA, Voorzitter van de 
Waterpoloclub Veurne, zal jullie van harte welkom

heten op de traditioneel geworden: 

WATERPOLOFUIF 

Kaarten zullen tegen de prijs van 150 fr. te verkrij
gen zijn bij de leden van de waterpoloclub en bij 
alle bestuursleden van de Zwemclub. 

De opbrengst komt ten goede aan de zwemmers van de Veumse Zwemvereniging 




