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WOORDJE VAN DE VOORZITTER 

Beste Sportvrienden, 

Aan het begin van het jaar 2000 zal ik mij niet wagen aan een 
overzicht van de voorbije honderd jaar, doch even terugblikken op 
het afgelopen jaar dat zie ik wel zitten. Samen met onze volledige 
ploeg van bestuur en trainers wens ik jullie alvast een welgemeend 
gelukkig nieuwjaar en een goeie gezondheid voor jou en je naasten. 

Het cfge!open jacr, zegge en schrijve 1999, was e.r ééntje om 
"U" tegen te zeggen. Er was onze eerste deelname aan de Belgische 
Jeugdkampioenschappen te Mol met sterke prestaties van alle 
deelnemers. Als slagroom op deze taart behaalde onze Bart 
Vannacker de Goudenplak op de 100 m schoolslag in zijn 

leeftijdscategorie. Dan hadden wij de clubkampioenschappen waar 
Klaas en Pieter onder de minuut doken op de 100 m vrije slag. Ik wil 

ook de sterke prestaties van alle zwemmers tijdens het afgelopen 
jaar zekerlijk niet vergeten, want we staan op provinciaal vlak goed 
gequoteerd. Ik zou zeggen dit jaar minstens even goed en zo het 
even kan nog wat beter. 

Zonder een ploeg enthousiaste bestuursleden, trainers en 
medewerkers zouden wij zekerlijk het huidige niveau niet kunnen 
behalen daarom wens ik jullie ook allemaal en zonder uitzondering van 

harte proficiat voor jullie gratis gezwoeg in 1999. Ook dit jaar mijn 
oprechte dank aan de Veurnse beleidsmensen, aan Eric Berteloot en 
zijn medewerkers van het zwembad, op wiens steun en medewerking 
wij toch steeds kunnen rekenen. 

Het gaat jullie allen goed in 2000. Wij duimen alvast voor een 
bijzonder sportief jaar en "duiken" alvast het jaar in met dit nummer 

van het eerste kwartaal. Oh ja, voor zij die reeds de geneugten van 

het internet hebben ontdekt, heeft Jan een website ontworpen voor 
onze club. Je surft er naartoe via [http:/ /www.dreamwater.be/vzv/] 
- alvast veel plezier.

J eon-Pierre Gacoms, 
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1···· V.Z.V. ZET ZIJN ZWEMMERS IN DE 

'---! _____ B_LO_E_M_ET_J_ E_S _____ _j 

Na een druk en prachtig seizoen voor 1e Veurnse 

zwemvereniging, werd afgelopen weekend, naar jaarlijkst- gewoonte in 

de zaal "ZONNEBLOEM" feest gevierd. Het waren de voorzitter en 

de secretaris die voor de vele ouders, grootouders en 

sympathisanten in het kort een overzicht gaven van de hoogtepunten 
··-- l--• -L--1-..... .-- _,,.,.-.__ ... _. ___ ,_ 
VUfl fll:. I UI :,c:;.IVtJ\:;ft .LWl:.rl\.::>l:;.1.l.Ut;.fl, 

Voor de V.Z.V. was het een uitzonderlijk jaar, want voor het 

eerst in de geschiedenis van de club werd deze zomer met een 10 tal 

competitiezwemmers deelgenomen aan de Belgische 

Jeugdkampioenschappen in Mol. Het werd een onverhoopt succes, 

want met Bart Vanacker (lste jaar benjamin) kreeg de club, een 

Belgisch kampioen op de 100 m schoolslag, in zijn midden. 

Daarnaast was er voor de Zwemvereniging het feit dat zowel 

Klaas Vanneuville (00'58"64) als Pieter Bartholomeus (00'59"83) in de 

100 m vrije slag onder de minuut bleven, iets wat in het 26-jarige 

bestaan van de club slechts door 3 zwemmers werd voorgedaan. 

Na de toespraken werden alle aangesloten zwemsters en 

zwemmers, die aan de spannende en geslaagde clubkampioenschappen 

deelgenomen hadden, door het bestuur één voor één op het podium 

geroepen waar ze met een mooie trofee en een geschenk werden 

bedacht. Ook de zwemmers en zwemsters hadden voor een 

verrassing gezorgd, want ieder bestuurslid en alle trainers kregen 

een mooie mand met koeken en streekbieren aangeboden. 

Na de koffie en het gebak was er nog het geslaagde 

playbackgedeelte, met als apotheose de meer dan 130 aangesloten 

leden die gezamenlijk het podium opkwamen met het nummer 5, 6, 7, 

8 van Steps. 
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Werden clubkampioen 1999: 

1* Beginneling;n Meisjes A: ----- i Carmel Steverlinck 
;--Begi�ngen fv\����-B�--- ______ -;charlotte Du;�-- -
* Beginnelinge�_�gens A: 1 �aarten Feryn. 
* Be innelin en Jon ens B: i T1JS Clarebout. 
* Gevorderden Meisjes: ___ ___ __ ! Julie Pitteljon.
* G,,worderden J ong�ns: 1 Dries De�ien1ae�er. 
* Comp�!itiezwem�ers eend�s_Meisjes: : Lore Sam_pe_r-s.
* C:ompetitiezw�mmers eendjes Jongens: i Karl Mahie� ____ _ 
� fo�etitiezwemm��enjan,ins Meisjes: ��lie Den,er�e_. __ _.
* Competitiez��"'mers benj�mins Jongens: 1 Stij�Dolf� 

/* Co_mpetitiezwemmers miniemen Meis_l��: -+-5�_!:'�_!\'innock ____ 1
* Com _etitiezwemmers miniemen Jon�ns: _'.

1 

Nick Mahieu. ____ 11j 
* C_�n,petitiezw_emmers cadette_n M�jsjes: • Lien Van Hove. 
* Competitiezwemmers cadette_n_Jongens: Jf!a�s Vanneuville.
* Cor,,j>etitiez��mm�rs junioren Meisjes: ��ommelein.
* Competitiezwemmers senioren Jongens: Tom Vandenbroucke.

De wisselbeker der vergunningshouders mocht dit jaar door Klaas 
Vanneuville in ontvangst genomen worden. 
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1 VEURNSE ZWEMMERS OVERHEERSEN IN EIGEN 
1 

MEETING. 

In de lste wedstrijd van het nieuwe seizoen hebb ' de Veurnse 

zwemmers en zwemsters voor eigen publiek maar liefst �7 gouden, 5 
zilveren en 3 bronzen medailles behaald, en alzo bewezen dat ze na 

de afgelopen jeugdkampioenschappen van augustus ll. nog steeds in 

topvorm verkeren. 

Bij de eendjes was er goud voor Sampers Lore op de 50 m 

rugslag en 2x goud voor Mahieu Karl op de 50 m schoolslag en de 50 
m rugslag. 

Op de 100 m wisselslag Benjamins werden de eerste 2 plaatsen 

ingenomen door Stijn Dolfen en Bart Vanacker en een mooie 5de 

plaats was er weggelegd voor Thomas Verstraete. Slechts 1 

Veurnaar, Word Sampers, op de 100 m vrije slag benjamins, die met 

een 4de plaats nipt naast de prijzen viel. Ook Julie Demerre mocht 
het podium op want zij behaalde brons op de 50 m schoolslag, terwijl 

in deze discipline bij de jongens de eerste drie plaatsen werden 

bezet door Bart Vanacker (goud), Word Sampers (zilver) en Stijn 
Dolfen (brons). Thomas Verstraete eindigde hier als 4de _ 

In de miniemenreeks behaalde Jeroen Dolfen goud op de 200 m 

rugslag en zilver op de 100 m vrije slag. Tim Mahieu finishte 8ste
. De 

100 m wisselslag werd gedomineerd door Nick Mahieu, met 

respectievelijk een 7de en 8ste plaats voor Jeroen Vanacker en Tim 

Mahieu. Ook op de 50 m schoolslag eindigde Nick als lste terwijl 

clubgenoot Jeroen Vanacker in deze wedstrijd net naast een medaille 

greep. 

Kadet Lien Van Hove kreeg zowel goud op de 200 m rugslag als 
op de 100 m vrije slag. Heidi Vanacker deed net hetzelfde maar dit 

op de 100 m wisselslag en de 50 m schoolslag. Ook was er 2 x zilver 
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weggelegd voor Lore Verweider op de 200 m rugslag en op de 100 m 
wisselslag. Els Vandenbroucke moest het in beide wedstrijden zonder 
medaille stellen. 

Specialist op de 200 m rugslag Bartholomeus Pieter. liet zijn 
concurrenten seconden achter zich. Spannender werd het in de 100 
m wisselslag waar Klaas Vanneuville met miniem verschil als 1ste wist 
aan te tikken. Beiden kwamen ook nog tegen elkaar uit in de 100 m 

vrije slag, waar in een adembenemende wedstrijd zowel Pieter 
(brons) als Klaas (goud) enkele seconden beneden hun besttijd bleven. 

Tenslotte was er nog 2x goud voor Junior Michael Ghyselbrecht 
op de 200 m rugslag en de 50 m schoolslag. 

José Vanneuville 

00 

v__.c.i-

Restaurant 't Schiptje 
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Specialiteiten : 
Duivejong, Strnisvogelfilet & Paling 

Gci,;lotcn op dinsdag en maandagavond 
Juli en augustu,·cnkcl op dinsdag 

Uübaters: 
Linda Dewiu� - Wilfried Vanhoucke 

Linda aan het fornuis 

Veumekeiweg 5 • 8670 WULPEN 
Tel 058/31.43.95 
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.MANAGEMENT 

Sport & Recht 

Een dub besturen 

Het bestuur bestaat uit minstens vijf leden. Jongeren zorgen in het 

bestuur voor dynamiek (nieuwe ideeën) en bestuursleden van 
middelbare leeftijd putten hun kennis vooral uit hun jarenlange 
ervaring. 
Een bestuur werkt volgens duidelijke afspraken en gedragsregels 

(gedragscode). 

Het bestuur verkiest en benoemt voor een welbepaalde termijn in 

haar midden een aantal clubverantwoordelijken binnen de 
spoMvereniging. 
Elke functie omvat een welomlijnde taakomschrijving met eigen 
bevoegdheden: 

}.> [>e voorzitter 

» De ondervoorzitter
» De secretaris

}.> De penningmeester en eventueel afhankelijk van de grootte van

de club: 
}.> Een materialenmeester 
}.> Voorzitter technisch comité 
� Jeugdafgevaardigde 

» Persverantwoordelijke

Naarmate de grootte van de club toeneemt is een betere 
taakverdeling absoluut noodzakelijk. Het modewoord 
sportmanagement staat voor een professionele en systematische 

aanpak van het clubbeheer waarbij .de clubbestuurders als 

bedrijfsmanagers hun sportclub runnen. 
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De taken van de voorzitter 

1. Hij vertegenwoordigt de club naar buiten toe: hij is aanwezig op

sportieve en officiële plechtigheden, op vergaderingen, is de

ambassadeur van de club.

2. Hij zorgt voor contacten met de gemeentelijke overheid en

andere instanties.

3. Hij leidt de werkzaamheden van het bestuur.

4. Hij roept een vergadering bijeen.

5. Hij zit de vergaderingen voor.

6. Hij waakt over het goede verloop van de vergadering.

7. Hij zorgt ervoor dat het beleid of beslissingen, vastgelegd

tijdens een vergadering, in praktijk worden omgezet,

8. Hij delegeert de praktische uitvoering naar andere

bestuursleden.

9. Hij zorgt voor de coördinatie tussen de verschillende

bestuursfuncties en zal ook tussenkomen wanneer niet duidelijk

is wie van de bestuursleden bevoegd is.

10. Hij waakt over die toepassing van het huishoudelijk reglement

(de gedragscode).
11. Bij conflicten treedt hij op als bemiddelaar en zorgt ervoor dat

de strijdende partijen met elkaar verzoenen.

12. Tijdens de algemene ledenvergadering licht hij het jaarverslag

toe (sportieve resultaten, financieel jaarverslag, georganiseerde

activiteiten,) en doet hij namens het bestuur een aantal

voorstellen voor het volgende kalender jaar.

De taken van de ondervoorzitter 

1. Deze persoon neemt, bij afwezigheid van de voorzitter tijdelijk
het voorzitterschap waar en voert diens taken uit.

2. Hij kan de voorzitter bij bepaalde taken bijstaan en assisteren.

Voert bijvoorbeeld samen met de voorzitter de 

verzoeningsgesprekken om conflicten op te lossen. Volgt 

eventueel de vergaderingen mee van het technisch comité of van 

het oudercomité of van het jeugdcomité. 

Pierre Van Thillo 
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BEGINNELINGEN JONGENS A 

'-l 

8 
.a 1 FERYN Maarten 27/04/1989 0:23.33 Cl � 
\0 

2 TAECKE Sven 22/08/1989 0:25.11 N 
--l 

3 DEGRANDE Pieter 9/02/1991 0:26.20 
4 VERSYCK Brecht 17/06/1990 0:26.76 
5 VANHEULE Adriaan 5/10/1988 0:27.77 
6 VANDEVELDE Jeroen 26/06/1991 0:28.13 

< 7 VANDAMME Toon 15/06/1991 0:30.02 
m 

� 8 MERCIER Ward 21/07/1991 0:30.48 
z 
V> 9 DEBAENST Karel 8/07/1988 0:30.50 m 

N 
:E 10 DELERUE Wout 27/02/1992 0:31.68 
m 

;,:: 11 WINNOCK Willem 23/11/1991 0:32.89 < 

� 
m 12 DERAMOUT Delphen 11/04/1987 0:34.74 
� 
� 13 DEWAELE Tom 11/04/1991 0:36.27 
z 
(!'> 14 COQUET Hendrik 29/09/1990 0:37.78 

1 1 
... ' 
O' 
1 1 
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BEGINNELINGEN JONGENS B 

IJ •• 

CLAREBOUT Tijs 

FERYN Stijn 

DELBARRE Thomas 
DESCHEEMAECKER Jef 
VERSTEELE Lukas 
VEREECKE Titus 

VERSTRAETE Jeroen 

VANDEPUTTE Thomas 

DESCHEEMAECKER Victor 
DEVINCK Tom 

\i(il1'�'''?•aî' :p\r;R 
, ... � ""$, ,..":;'", '' \a 'î:,;�� ...:.'il� 

18/02/1992 0:29.50 
------

4/02/1992 0:30.25 

29/09/1992 0:33.13 
17/03/1992 0:36.86 
14/03/1992 0:37.09 
15/12/1992 0:37.83 
24/09/1993 0:39.29 
12/10/1993 0:42.86 
13/09/1993 0:48.12 
20/12/1992 0:49.38 
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Beginnelingen MEISJES B 

-��t!:'�.-: .. ::"Kt'AA1tf.· :. :·�. \l'Oólt$1J!if .:,,fèl�if
•,JJ/1•,Ç l __:"', • .,•I ,. • • <j , • ·�Î. 1 J •'• .,·�·. ,• "'_,,.)

!""'(•'"-'-'� •' �- •�,) f•, 

1 DUMON Charlotte 19/01/1992 

2 VANDAELE Alien 26/11/1992 

3 DEGRAVE Janeke 23/03/1993 

4 V ANSLEMBROUCK Manon 20/02/1992 

5 TAECKE Margot 31/03/1993 

6 VANHOORNE Ellen 29/06/1993 

7 COQUET Lies 28/08/1992 

8 DUMON Julie 4/10/1993 

9 VANHEE Yael 10/06/1992 
-

10 BARTHOLOMEUS Louise 11/08/1993
---

11 ROGGEMAN Fien 19/06/1992 

12 STEVERL YNCK Moran 5/02/1993 

13 AMELOOT Tessa 7/01/1992 

14 VAN AST Eva 13/04/1993 

15 VANBLEU Joyce 9/08/1992 

16 DEGRANDE Sofie 29/05/1993 
·-

17 FIGOUREUX Emma 4/06/1992 

18 MERCIER Elien 9/09/1993 

19 CASTELEIN Dyliana 26/02/1993 

20 COULIER Sarah 16/10/1992 

HOUTEKEETE Justine 13/07/1993 

WINTER Nanou 25/03/1992 

0:30,88 

0:31.07 

0:34.26 

0:34.72 

0:34.91 

0:35.08 

0:36.50 

0:36.71 

0:38.04 

0:38.28 

0:38.28 

0:39.10 

0:39.49 

0:40.25 

0:41.24 

0:44.59 

0:45.41 

0:47.52 

0:49.19 

0:50.45 

FF 

FF 
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Beginnelingen MEISJES A 

STEVERLINCK 

ESSERS 

PEPERSTRAETE 

VANDERMEEREN 

LEUNE 

DEBAENST 

DECADT 

GODERIS 

DETAILLEUR 

ROUSSEL 

DELERUE 

VERDONCK 

DEWAELE 

VEREECKE 

DEBACKER 

ROMBAUT 

VANELSLANDER 

SINNAEVE 

DERAMOUT 

BRYSSE 

DETAILLEUR 

LUYSSEN 

VANDEPUTTE 

. . . 
. ' 

Carmel 

Silke 

Griet 

Ynske 

Delfien 

Hannelore 

Annelies 

Joke 

Louise 

Sanne 

Griet 

Lieze 

Lien 

Charlotte 

Laurie 

Laura 

Anneleen 

Fran 

Charlene 

Evelyne 

Marie 

Joy 

Loes 

' ":<'Ai;· \ �tf"'•''·:ru ,,r • .' :Q�;�• " -!,; - _N,',cV[i-� >./f�• 

31/01/1990 0:22.68 

20/07/1990 0:26.72 

28/06/1990 0:27.18 

15/05/1989 0:27.59 

30/09/1988 0:27.88 

16/02/1989 0:28.17 

8/02/1991 0:28.31 

3/03/1990 0:29.36 

19/04/1991 0:29.63 

25/01/199'0 0:30.56--
30/09/19f;9 0:30.61 

22/12/1991 0:30.87 

1/04/1990 0:30.95 

18/04/1991 0:31.50 

30/09/1991 0:31.60 

1/08/1991 0:32.34 

24/11/1989 0:33' 

13/05/1992 0:33.96 ----
21/03/1990 0:39.06 

8/05/1987 0:47.50 

19/04/1991 FF 

28/11/1991 FF 
14/12/1990 FF 



GEVORDERDEN JONGENS 
'-1 
Q 
Q 
.., 

10 1 Deriemaeker Dries 00.44.98 2 00.52.20 3 00.57.43 5 00.24.42 1 11 Q 

.B 
2 Debruyne Tom 00.46.94 3 00.51.07 2 00.55.12 4 00.31.23 10 19 N 

'-l 

3 Catteeu Sander 00.47.69 4 00.50.63 1 00.54.09 2 00.36.68 14 21 
4 Beerens Matthias 00.43.77 1 00.59.24 12 00.58.36 6 00.26.68 3 22 
5 Nollet Joris 00.48.90 5 01.01.41 16 00.52.56 1 00.25.66 2 24 
6 Bailleul Maxim 00.51.20 7 00.57.63 10 00.54.84 3 00.27.06 5 25 

< 
7 Schoofs Rikkert 00.53.64 8 00.52.56 4 01.03.88 12 00.27.85 6 30 

m 

8 Debruyne Laurens 00.57.29 11 00.57.29 8 00.58.46 7 00.30.39 7 33 � 
z 

9 Verhegge Matthias 00.51.15 6 00.59.83 14 00.59.54 8 00.33.30 12 40 VI. 
m· 

N• 10 Fagoo Sander 00.55.90 9 00.56.29 5 01.05.64 14 00.33.52 13 41 � 
m,. 

11 Delbarre Matthijs 00.57.84 12 00.56.63 6 01.15.10 15 00.30.53 9 42 3: 

�· Vanslembrouck Thibaut 00.59.18 14 00.57.58 9 01.03.35 11 00.30.45 8 42 
� 13 Cuffez Dieter 01.06.08 16 00.56.83 7 01.16.57 16 00.26.98 4 43 
� 14 Vandamme Wout 00.58.41 13 00.58.93 11 01.03.06 10 00.32.46 11 45 
(fl 

15 Suply Jellle 00.56.64 10 01.00.72 15 01.00.82 9 00.39.44 16 50 
16 Debruyne Nick 01.01.66 15 00.59.41 13 01.03.96 13 00.38.69 15 56 



GEVORDERDEN MEISJES 

1 Pitteljon Julie 00.43.27 1 00.54.14 1 00.52.47 1 00.24.37 1 4 15 
N 2 Schockaert Katrien 00.48.89 3 00.56.66 6 00.57.90 3 00.26.48 3 15 "" 

3 Verburgh Natalie 01.00.86 10 00.54.39 2 01.03.69 7 00.25.16 2 21 

Bouden Gwenny 00.47.81 2 00.57.82 9 00.52.79 2 00.29.36 8 21 

5 Beerens Sarah 00.54.65 5 00.55.24 4 01.02.31 6 00.32.39 11 26 

D' Haene Marijke 00.56.45 6 01.02.16 11 00.58.04 4 00.28.95 5 26 
< 7 Vandaele Lindsay 00.59.68 8 00.56.35 5 01.08.81 10 00.27.19 4 27 
� 8 Depoorter Kaat 00.59.84 9 01.02.46 12 01.10.45 11 00.29.18 6 38 

9 Deprez Jasmijn 00.59.43 7 01.02.77 13 01.14.52 12 00.31.36 10 42 m 

10 Deprez Jolien 01.01.88 11 01.00.40 10 01.07.36 9 00.38.48 13 43 

11 Dellobel Twany 01.13.31 13 00.57.43 8 01.26.65 14 00.30.86 9 44 
m 12 D' Haene Veerle 01.08.91 12 01.19.79 14 01.21.36 13 00.33.16 12 51 

Clarebout Florence 00.49.85 4 00.57.02 7 01.00.72 5 FF 14 FF 
(l'l Braem Yana FF 14 00.54.63 3 01.04.54 8 00.29.34 7 FF 

SPEEDO 
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COMPETITIEZWEMMERS BENJAMINS JONGENS 
1 Dolfen Stijn 01.13 91 1 01.38.27 4 01.23.59 1 01.23.43 1 0•).39 99 1 8 
2 Vanacker Bart 01.15.88 2 01.30.00 1 01.26.33 2 01.25.70 2 00.44.77 4 11 
3 Sampers Word 01.16.09 3 01.34.35 2 01.29.39 3 01.27.29 3 ()).44.44 3 14 
4 Verstraete Thomas 01.28.67 5 01.34.49 3 01.33.88 4 01.33.92 4 00.44.01 2 18 
5 Masscheleyn J onos 01.29.54 6 01.43.02 5 01.41.66 5 01.45.54 6 00.50.41 5 27 
6 Debruyne David 01.35.81 7 01.46.52 7 01.46.91 7 01 .44.74 5 OJ.54.54 6 32 
7 Delerue Tom 01.28.37 4 01.45.12 6 01.44.36 6 01.51.17 8 01.03.94 9 33 
8 Vanhoutte Brecht 01.43.21 9 01 .58.40 8 01.52.10 8 0147 72 7 00.56.12 7 39 
9 Suply Jeroen 01.39.94 8 01.59.30 9 01.55.06 9 02.02.51 9 00.58.24 8 43 
10 Ba,lleul Charles 02.10.88 10 02.07.13 10 02.13.50 10 0213.18 IC 01.04.32 10 50 

COMPETITIEZWEMMERS MINIEMEN JONGENS 
1 Mohieu Nick 01.04.25 1 01.19.06 1 01 .13.03 l 01.13.22 2 00.32.39 1 6 
2 Dolf en Jeroen 01.04.77 2 01.29.17 2 01.13.77 2 01.11.23 1 00.35.84 2 9 

3 Mahieu Tim 01 .18.38 3 01.33.15 4 01.32.93 4 01.28.15 3 00.40.95 3 17 
4 Vanacker Jeroen 01.19.46 4 01.29.25 3 01.28.76 3 01.32.19 4 00.46.14 4 18 

COMPETITIEZWEMMERS CADETTEN JONGENS 
1 Vanneuvi !Ie Klaas 00.58.89 1 01.13.20 1 01.08.78 1 01.12.59 2 00.32.97 1 6 
2 Bartholomeus Pieter 00.59.83 2 0 1.18.92 2 01.09.70 2 01.06. 16 1 00.33.31 2 9 
3 Volckaert Steven 01.11.11 3 01.28.19 3 01.20.90 3 01.29.16 3 00.35.12 3 15 

4 Moncarey Frederik 01.20.12 5 01 .28.85 4 01.29.27 4 01.37. 16 4 C0.42.64 4 21 
5 Essers Dries 01.19.21 4 0 1.36.00 5 01.36.48 5 FF 5 FF 5 24 

COMPETITIEZWEMMERS SENIOREN JONGENS 
1 IVandenbroucke Tom 1 01. 15.01 11 1 01.32.34 11 1 01.22.64 ! 1 1 01.26.68 1 1 100 37.471 11 5 



1 Demerre Julie 
2 Page Sofie 
3 Depoorter Griet 
4 Alary Elien 
5 Declercq Malika 

1 Winnock Sara 
2 Schockaert Lynn 
3 Dejonghe Sharon 
4 Schockaert J ozefien 

1 Van Hove Lien 
2 Vanacker Heidi

3 Verweirder Lore 
4 Vandenbroucke Els 

1 ITommelein Peggy 

02.05.02 2 02.06.33 02.11.60 2 02.16.78 2 01.10.12 2 11 
02.12.09 3 02.05.38 2 02.18.92 3 02.22.22 3 01.10.12 2 13 

COMPETITIEZWEMMERS BENJAMINS MEISJES 
01.32.74 1 01.39.51 1 01.39.95 1 01.40.98 1 00.47.43 2 6 
01.32.86 2 01.46.84 2 01.41.50 2 01.49.18 2 00.46.59 1 9 
01.42.36 3 01.47.63 3 01.48.42 3 01.51.97 3 00.51.00 3 15 
01.51.12 4 01.54.45 5 01.54.35 4 02.05.33 5 00.56.02 4 22 
02.04.26 5 01.53.68 4 02.00.38 5 02.00.86 4 00.57.30 5 23 

COMPETITIEZWEMMERS MINIEMEN MEISJES 
01.26.16 1 01.35.20 1 01.34.34 1 01.35.93 2 00.46.23 2 7 
01.29.68 3 01.41.69 2 01.36.84 2 01.35.82 1 00.45.77 1 9 
01.33.53 4 01.42.74 3 01.38.87 3 01.44.04 3 00.46.29 3 16 
01.29.66 2 01.47.04 4 01.40.20 4 01.45.40 4 00.51.65 4 18 

COMPETITIEZWEMMERS CADETTEN MEISJES 
01.04.65 1 01.25.71 2 01.15.92 1 01.15.42 1 00.35.16 I 1 6 
01.10.74 3 01.25.46 1 01.18.25 2 01.23.37 3 00.35.771 2 11 

01.08.21 2 01.28.77 3 01.18.68 3 01.17.90 Z 00.36.' 3 13 
0117.18 4 01.39.32 4 01.25.72 4 01.27.02 4 00.41.ö6 1 4 20 

COMPETITIEZWEMMERS JUNIOREN MEISJES 
01.47.28 111 01.59.63 111 01.40.47 111 01.46.95 11100.47.79 I 11 5 



ZWEMPOEZIE 

Zwembad 

Ook in het diepe durf ik al. 
De kant moet wel binnen handbereik. 

Is het water te nat in het midden? 

Nee, maar daar ligt zo'n berg water, vooral daar beneden. 

Stoer duiken jongens over me heen 

(Daniel Billiet) 

Zwemmen 

Tot z'n dijen in het water 
Met zijn zwembroek niet nat, 
staat Marinus stil te rillen 

in een hoekje van het bad. 

Haast de hele klas kan zwemmen; 
ze staan lachend om hem heen: 

MWie duwt hem een kopje-onder?" 

"Nee, niet doen laat me alleen!• 

Zal hij het ooit nog durven, 
met zo'n snorkel op in zee? 

Want dat had hij best gewi Id hoor, 

in den Haan of Saint Tropez! 

(André Sollie) 

bron: http://dewey.rug.ac.be/ ME/WWF /wwfF1b1.html 
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VESLA6 ZWEMST A6E 1999 

Dag 1 

Zondag 26 december 1999 om 16.00 uur. Ewel wat ht._ ben we nu, de 
refter staat in de stellingen en we weten niet onmiddellijk waar 
naartoe. Maar geen nood, we logeren terug in dezelfde plaats als de 
vorige jaren. Iedereen is weer stipt op tijd. Elk zoekt zijn kamer en 
bedje op van vorig jaar en zo verloopt alles wel vlot. Na het opmaken 
van de bedjes, het uitdelen van de nieuwe sweaters en de handplaten 
leggen Pieter en Nick de regels uit van een moorddadig spel. We 
krijgen allemaal onze opdracht en we moeten in de loop van de stage 
iemand proberen te "vermoorden"!!!! We zien wel wat het wordt. De 
voorzitter zal wat later zijn want hij zit nog in de feeste en nog wel 
heel dicht bij Zon en Zee. Het is aan het regenen, hopelijk is het niet 

voor de ganse duur van de stage. 

De eerste training verloopt heel vlot. Iedereen weet waar hij aan toe 
is en er is discipline. De meters worden vlot gehaald, er wordt zelfs 
meer gezwommen dan voorzien. Er valt een eerste slachtoffer, niet 
erg hoor want Lore heeft wat buikpijn doch met de goede zorgen van 
Els is alle leed na vijf minuten geleden. 

We eten in een VIP-tent, hopelijk waait ze deze nacht niet weg. Het 
is heel lekker, groentesoep, kip met frietjes en fijn slaatje en als 
dessert een chocolademousse. 
Wij moeten dit jaar niet 
afruimen, alles wordt aan tafel 
gebracht en terug afgehaald. Ze 
zijn dit jaar ook opvallend stil, 

zou het dan toch zo zijn dat het 
verstand ...... , of is het alleen maar 
schijn. We zullen wel zien de 
volgende dagen, misschien zijn ze 
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allemaal bang om vermoord te worden. Oh ja, het spel wordt hard en 
met veel nleffe" gespeeld en er zijn reeds 
ettelijke doden gevallen, Klaas, Marc, Jan, 
Michael, Jeroen V., Jean-Pierre en Karl. 
J eon-Pierre moest voor één keer zelf zijn 
bedje maken: 
Zou er iemand de opdracht gekregen 
hebben om loodgieter te spelen of is de 
opdracht om J eon-Pierre een job als 
klusjesman aan te bieden in Zon en Zee? Mogelijks is Thierry bang 
om terug kikker te worden wanneer hij door een prinses gekust wordt. 

Dag 2 

We wekken om 07.00 uur met het traditioneel gewordèn snerpend 
geluid. De kleinsten zijn al wakker maar ze zaten ook vroeg onder de 
wol. Blijkbaar was het voor sommige toch wel een beetje laat. Het is 
wel zo dat ze even laat opblijven maar ze maken minder lawaai, 
kwestie dat het dan minder opvalt zeker. Nick, elk moet toch in zijn 
eigen kamer slapen? 't Is toch daarom dat wij alle namen op de deur 
hebben gezet zodat je gemakkelijk je eigen bed zou kunnen vinden. 
Na de afbraakwerken van gisterenavond is Thierry geradbraakt. Dat 
gaat zo als je niet gewoon bent van te werken hé. Zo de tweede dag 
is goed begonnen en nu maar even gaan zien wat het ontbijt ons zal 
brengen. De keuze is even groot als de andere jaren en jawel hoor de 

gekookte eitjes staan op ons te wachten. Na 
een rijke maaltijd nu maar gaan trainen. Wel 

_ hebben terug een goeie rustige training. Tim 
heeft eerst wat problemen met de maag en 
daarna met de rug. Zou hij teveel van het 
ontbijt genoten hebben misschien. 

Na de training blijkt dat de meiden 200 meter meer zouden 
gezwommen hebben dan jongens of zou Jan weer eens misteld 
hebben. Ook in het zwembad gaat ons moordspel verder en Thierry is 
het volgende slachtoffer. Terwijl hij niets vermoedend rustig wat 
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rug aan het zwemmen is wordt hij beslopen door Lien die op het goede 
moment toeslaat. Eerlijk of niet Thierry de dood loert achter iedere 
hoek, wees steeds klaar om te sterven. Zo staat het geschreven en 
gedrukt. 

Voor het middageten nemen de meesten nog wat :.ist en spelen 
enkelen een partijtje voetbal. Jan en Thierry crossen wat in de 
duinen. Marc is dringend opgeroepen voor het noodweer. Het 
waterpeil van de IJzer heeft dramatische hoogtes bereikt en de 
dijken moeten geïnspecteerd worden. Veiligheid voor alles en Marc 
zal doen wat hij kan, dat belooft hij althans bij zijn vertrek. Wees

gerust, Thierry heeft voor mogelijke tegenslagen alvast een trekker 
en een dwei I gevraagd. 

. 
-

,,

Deze middag krijgen wij een viergangen menu. Wij beginnen met een 
loempia Ct is er één van Mora je weet wel van de microwave), daarna 
een lekkere dikke soep (Karl eet alvast zijn buikje rond), vervolgens 
kalkoenfilé met een bieslooksausje, aardappel puré en groenten en om 
te eindigen een flan-caramel. Wij kregen vanmiddag bezoek van 
Martine en Louise. Zij fotografeerden de groep voor onze sponsor. 
Na de foto wat platte rust en ik kan het je verzekeren het was stil. 
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Ondertussen voert Jean-Pierre voor de nodige herstellingswerken uit 
aan het sanitair van Thierry. 

Voor de namiddag heeft Thierry nog een 
verrassing. In zijn kookcursus leerde hij 
namelijk pannenkoeken bakken en dit is 
volgens hem de idealen gelegenheid, zo 

.,. ineens een twintigtal proefkonijnen. Maar 
eerst nog de quiz die door Nick en Pieter 
vakkundig in mekaar was gestoken. We 

hebben ons goed geamuseerd en er waren vragen voor iedereen, ook 
voor de kleinsten. Proficiat aan de quizmasters, een goed initiatief 
dat zeker voor herhaling vatbaar is. 

De avondtraining verloopt ook zeer vlot en niettegenstaande we het 
zwaarste programma afwerken, wordt er zeer goed gezwommen. De 
jongens op baan 5 laten zich deze keer niet doen en zwemmen 4.300 
meter. 

Ze hebben een reuzenhonger en het is sti I aan tafel onder het 
avondeten. Op het menu staat, soep, rundsgebraad, natuuraardappel, 

erwtjes met worteltjes en als dessert een lekker ijsje. Wie dacht 
dat ze na het eten hun "DUVELS" zouden ontbinden hadden het mis, 
ze waren stil doch sliepen nog niet allemaal. Voor middernacht konden 
ze toch niet in bed. De verjaardag van Heidi moest toch worden 
gevierd en dat was toch maar na 24.00 uur. Happy Birthday Heidi. 

DAG3 

Goede morgen iederéén, 't is weeral 07.00 uur. Er komt maar weinig 
antwoord uit de verschillende kamers. Ze hebben misschien wat te 
lang gefeest deze nacht, Heidi verjaart toch maar één keer per jaar. 
Tijdens het ontbijt gebeuren er rare dingen. Plots roept Erica:"Karl, 
is dat nu boter dat je aan je gezicht smeert?" "Nee, nee, 't is zoals 
mijn mama, eerst een beetje van die witten en dan een beetje van die 
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bruinen en dan is mijn gezicht in orde!!!!" Na een lekker ontbijt is er 
een herstel training. Niettegenstaande alles verloopt het weer vlot 
en ze halen weer de 4000 meter. Thomas is ook wat moe en hij mag 
samen met Marc training geven. We hebben zelf nog een 10 tal 

minuten over en we laten ons verwennen in een kruide.n bubbelbad. De 
spieren hebben er deugd van en er wordt van het ve, . tikkende water 
genoten. 

Nu nog wat rusten voor het middagmaal. Ondertussen heeft Tim ons 
verlaten. Hij voelde zich deze morgen niet al te best en had blijkbaar 
wat koorts, jammer. Karl moet nu normaal gezien alléén slapen maar 
hij heeft al een contractje afgesloten met Sandy en Peggy maar .... hij 
moet wel van boven liggen zeggen meisjes. Thien-y leert de grootten 
enkele nieuwe gezelschapsspellen aan. 

Er werd deze middag niet zoveel gegeten. Nochtans was er 
·�..,1lf{tf;C wortelsoep, orloff met gebakken 

aardappeltjes en spruitjes. Om te 

eindigen een fijn toetje. Nu nog wat 
rusten en daarna een video. Er wordt van 

de rustperiode gebruik gemaakt om de 
stramme spieren nog wat los te maken 
door massage. Volgens sommigen heeft 

Pieter veel aanleg om later kinesist te worden of niet soms Lien? De 
rit met de mountainbike valt letterlijk in het water. De weergoden 

zijn ons niet goed gezind, er zijn zelfs al hagelstenen gevallen hé 

Thierry. 

De training begon eerder stroef, doch na 3500 en nog 20 minuten te 

gaan, zagen ze het ineens weer zitten en het record van vorig jaar 
werd verbroken. Na 1 uur 27 werd de training beëindigd met 5050 m 

wat een nieuw record is voor de stage Zon en Zee. Na deze zware 
training smaakte de gyros overheerlijk, het dessert viel wel wat tegen 
omdat de meesten geen sabayon lustten. Traditioneel was er nog een 

discoavond waarop er verbroederd werd met een groep Waalse 
vrienden. Ook ·Hoegaarden• was aanwezig op dit feest en Thierr-y 
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had een zeer gulle bui. Jean-Pierre is hier al goed thuis hoor. Hij 

mag zelfs al helpen afruimen maar owee hij loopt niet meer zo stabiel, 
hij weet in deze discoruimte zo goed de 

hindernissen niet staan en het 

onvermijdelijke gebeurt ... het glas vliegt 

in het rond. Toen de discobar er de brui 
aan gaf werd nog menig liedje 
uitgewisseld. Eens op de kamer werden 

de stramme spieren van de banen 5 en 4 

wederzijds gemasseerd. 

Dag 4: 

Oei, oei, oei, dat fluitje is er weeral en dan nog zo vroeg. Ik krijg zo 

de indruk dat het reactievermogen van onze zwemmers wat is 
aangetast. Vooral de oudste meisjes hebben het blijkbaar zeer 

moeilijk deze morgen. Lore Sampers is ondertussen allang klaar en 

staat om 07.25 uur reeds klaar om te gaan eten. De voorzitter 

geraakt ook maar niet wakker, wat hebben ze toch allemaal. Het 

beddengoed wordt zorgvuldig opgeplooid en klaar gelegd. 't Zit er 

bijna weer op. De muziek begint te spelen en alles valt terug in zijn 
normale plooi. Wij zijn klaar om te gaan eten. Ze komen oh zo 
moeizaam overeind om naar het zwembad te gaan. Het programma 

wordt afgewerkt doch zeer moeizaam en juist binnen de tijd. Dan 

slenteren ze terug naar de kamers om verder gezamenlijk op te 
ruimen en nog wat te rusten. 

Dan nog een laatste middagmaal met spinazie en als dessert wat fruit. 
Dan nog een laatste maal naar het zwembad waar de training vlot en in 

snel tempo wordt afgewerkt. Traditie getrouw werden de trainers 

gedoopt en dan snel naar de videoscoop. Eerst een toespraak van 

Marc die de zwemmers nog eens wijst op enkele punten bij deelname 
aan wedstrijden. Het gaat hier voornamelijk om de opwarming 

(losmaken van spieren en inzwemmen), het warmhouden van de 

spieren, zich rustig houden tijdens de wedstrijd (boek lezen, 
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computerspelletjes, enz ... ) en zich op tijd aandienen voor het 
zwemmen. De deelnemers aan de stage worden door het bestuur en 
de trainers gefeliciteerd voor de manier waarop ze dit jaar de stage 

hebben doorgemaakt. Er werd bijzonder goed getraind en ook de 

groepsgeest mag er wezen. We kunnen niet beter dan zeggen, houden 

zo!!!! 

Na de avonturen van "Mulan" zijn we klaar om terug naar huis te 

vertrekken, now ja als de wagen van Jan dit jaar maar wil starten. En 

we waren het bijna vergeten, Stijn Dolfen kwam als overwinnaar uit 
het moordspel. Proficiat aan de initiatiefnemers van de quiz en het 

moordspel, het was tof om op die manier de spanning erin te houden 

en zo iedereen erbij te betrekken. 

Tot volgend jaar. 

Jaargang 27

VEURNE 
lepersteenweg 101 

G.S.M. 075/92 96 41 
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WELKOM OP DE WEBSITE VAN DE VEURNSE ZWEM VERENIGING 

Y.k'L 

-HETBESiUUR 
DE LEDEN 

DETI� 

INFORMATIE 

SinJERING 

LIGÄ REGLEN\Et..irrr.J 

Çl.UBKAMl'IOEJ\1/KHAP 

GUESTllOO)( 

i-"-'--- ZWEM�

-

!De Veurnse Zwemvereniging (V.Z.V.) werd gesticht door
!wijlen Gilbert Cole op 15 januari 1973 met volgende
!doelstellingen:

• De ontwikkeling van de zwemsport in 
al zijn facetten,

• De competitiesport beoefenen,
• De lichaamsontwikkeling bevorderen,
• De karakter- en

groepsgeestvormi ng.

Meer over onze club en de zwemsport in 
het algemeen, kun je vinden in de 
rubrieken hiernaast. 

,� J 
Bankrelatie: 280-0498254-

02 

BEZOEK ONS OP VOLGEND ADRES: 

http://www.dreamwater.com/vzv/ 
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STAND WISSELBEKER OP 31 DECEMBER 1999 

NAAM VOORNAAM PUNTEN CATEGORIE 

BARTHOLOMEUS PIETER 199 CADET 

VANNEUVILLE KLAAS 194 CADET 

MAHIEU NICK 193 MINIEM 

DOLFEN JEROEN 183 MINIEM 

VANACKER 
n •".,.. 
Drll<. 1 167 BENJAMIN 

VERWEIRDER LORE 160 CADET 

VERSTRAETE THOMAS 158 BENJAMIN 

VANACKER HEIDI 156 CADET 

SAMPERS WARD 144 BENJAMIN 

MAHIEU KARL 140 EENDJE 

VANACKER JEROEN 138 MINIEM 

DOLFEN STIJN 134 BENJAMIN 

SAMPERS LORE 132 EENDJE 

DEMERRE JULIE 124 BENJAMIN 

ALDERWEIRELD T TIM 110 EENDJE 

VAN HOVE LIEN 85 CADET 

VANDENBROUCKE ELS 72 CADET 

GHYSELBRECHT MICHAEL 63 JUNIOR 

VOLCKAERT STEVEN 38 CADET 
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EREPLAATSEN WEDSTRIJDEN 

VELIRNE PU 19 SEPTEMBER 

i e Plaats 
Lore Sampers 
Karl Mahieu 
Lien Van Hove 
Jeroen Do!fen 
Pieter Bartholomeus
Michael Ghyseibrecht
Heidi Vanacker 
Stijn Dolfen 
Nick Mahieu 
Klaas Vanneuville 
Lien Van Hove 
Klaas Vanneuville 
Karl Mahieu 
Heidi Vanacker 
Bart Vanacker 
Nick Mahieu 
Michael Ghyselbrecht 

z
e 

Plaats 

Lore Verweirder 

Bart Vanacker 
Jeroen Dolfen 
Ward Sampers 

3e 
Plaats

Pieter Bartholomeus 
Julie Demerre 
Stijn Dolfen 

Jaargang 27 

50m schoolslag eendjes 
50m schoolslag eendjes 
200m rugslag cadetten 
200m rugslag miniemen 
200m rugslag cadetten 
200m rugslag junioren 
100m wisselslag cadetten 
100m wisselslag benjamins 
100m wisselslag miniemen 
100m wisselslag cadetten 
100m vrije slag cadetten 
100m vrije slag cadetten 
50m rugslag eendjes 
50m schoolslag cadetten 
50m schoolslag benjamins 
50m schoolslag miniemen 
50m schoolslag junioren 

200m rugslag cadetten 
100m wisselslag cadetten 
100m wisselslag benjamins 
100m vrije slag miniemen 
50m schoolslag benjamins 

100m vrije slag cadetten 
50m schoolslag benjamins 

50m schoolslag benjamins 

VEURNSE ZWEM VERENIGING 

0:48.32 
0:49.85 

2:40.64 (A-tijd) 
2:32.63 (A-tijd) 

2:27.27 

2:36.55 
1:19.05 
1:24.67 

1:13.82 
1:09.22 
1:05.54 
0:58.64 
0:46.57 
0:41.13 
0:43.21 
0:36.78 
0:35.21 

2:50.68 
1:21.14 

1:29.79 
1:08.48 
0:43.28 

1:00.81 
0:47.61 
0:44.80 
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4' dag interclub Roeselare 26 september 

1e 
Plaats

Karl Mahieu 
Nick Mahieu 

2" Plaats

Tim Alderweireldt 
Klaas Vanneuville 
Karl Mahieu 
Tim Alderweireldt 

Nick Mahieu 

3e 
Plaats 

Lore Sampers 
Pieter Bartholomeus 

50m vrije slag eendjes 
200m schoolslag miniemen 

50m vrije slag eendjes 
200m schoolslag cadetten 
50m rugslag eendjes 
50m rugslag eendjes 

50m rugslag miniemer. 

400m vrije slag eendjes 
50m rugslag cadetten 

!T Dag interclubtornooi Brugge 21 oktober 1999 

1 e 
Plaats

Jeroen Dolf en 

3e 
Plaats 

Nick Mahieu 
Pieter Bartholomeus 

Michael Ghyseibrecht 

200m rugslag miniemen 

100m vrije slag miniemen 
200m rugslag cadetten 

200m rugslag junioren 

Herfstmeeting Waregem 6 november 1999 

1 e Plaats

Tim Alderweireldt 
Stijn Dolfen 
Nick Mahieu 
Klaas Vanneuville 
Michael Ghyselbrecht 
Karl Mahieu 

Stijn Do!fe.n 

Jaargang 27 

100m wisselslag eendjes 
200m wisselslag benjamins 

200m wisselslag miniemen 
200m wisselslag cadetten 
200m wisselslag junioren 

50m vlinderslag eendjes 
100m vlinde.rslo.g benjamins 

VEURNSE ZWEMVERENIGING 

0:37.95 
2:54.71 

0:38.92 
2:45.20 
0:46.10 
0:47.70 

0:34.30 

7:16.02 
0:31.52 

2:31.38 

1:03.87 
2:24.63 (A-tijd) 

2:36.85 

1:41.71 
3:02.46 

2:38.59 
2:30.72 
2:36.85 
Q:49.75 

1:30.90 
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:,lick Mahieu 
f<ar: Mahieu 
•ir\1 Aiderweireldt

51\jn Doifen
!'�ick Mahieu
!V\icho.ei Ghyseibrzcht
War·d Sampers
Jeroen Dolfen
Pider Bartholomeus

Michael Ghyselbrecht

z
e 

Pl<:!!.!'ÎS 

Lore Sornpers 
Heidi Vanacker 
\/Vard. Sampers 
Jeroen Dolfen 
Heidi Vanacker 
Jeroen Dolfen 
Pieter Bartholomeus 
Klaas Vanneuville 
Thomas Verstraete 
Klaas Vanneuville 

3e Plaats
Lore Sompers 
Ward Sampers 
Pieter Bartholomeus 
Heidi \/anacker 

100m vlinderslag miniemen 
100rn vrije siag eendjes: 
100m vrije slag eendjes 
1v0m vrije siag �ier.jamir.s 
iOOm vrije slag rninïemen 
100rr, vr:je slag juniorev-, 

50m rugslag benjami 11s 
50m rugslag ;miniemen 
50m rugslag cadette'."! 
50m rugslac,1 _iuniore:r. 

100m v�isseis!ag eendjes 
200m wisselslag cadetten 
200m wisselsiag benjamins 
200m wisselslag miniemen 
100m vlindersiag cadetten 
100m vlinderslag miniemen 
100m vlinderslag cadetten 
100m vrije slag cadette,, 
50m rugslag benjamins 
50m rugslag cadetten 

100m vrije slag eendjes 
100m vrije slag benjamins 
100m vrije s!ag cadetten 
50m rugslag cadetten 

6e dag interclubtornooi Ieper .2 4 november i 999 

3" Plaats 
Lore Verweirder 
Klaas Vanneuville 

-------

Jaargang 27 

50m vrije slag cadetten 
200m vrije slag cadetten 
100m rugslag eendjes 

VEURNSE ZWEM VEREMIGING 

1:13.54 
1-24.09

J:33.94
1:13.04
:(03 63
1:0-1.27
0:42.19
0:33.34
0:3135

:�:50 91 
3::tî..58 

2:38.96 
1.:20.56 
U5.40 
1:14.25 
1:00.09 

0:44.30 
0:35.31. 

1:33.10 
I:lï.53 
1:00.'?0 
0:38.83 

0:31.28 
2:1.1.50 
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Heidi Vanacker 
K:cas Vc.nneuvH!e 

200m wisselsiag cadet"'re;; 
100m wisseisiag cadetten 

2:44-.25 

Zwevegem .fe (iag pro0dn.�;k?/� /J,'-k@mpit!'l�F?Sáiapp.J;1Ft �,, ''.V"'(.f.m.i:J..:.•' 

,1999 

:i:." ?laat$ 
Heidi Vanacke.r 100m v!incierslo.g cadz'r"\'z;, 
Heidi Vc:no.cker 100m schoois!ag cade,'"i"en 

Klaas Varmeuville 100m schcoislag cadetten 

Michael Ghyseibred1 1
• 100m s::hoo!slc:g .iun;ct·er\ 

Lore Verweir·der 50m vrije skig co.detter: 

ze Pk1ats
Heidi Vanacker 

Klaas Vanneuville 

50m vrije slag cadetten 

50m vrije siag cadetten 

Bart Voriacker 100m schoolslag be�1jarnins 
4x50m wisselslag benjamins jonge11s 

:.$e ?taats 
Pieter Bartholomeus 

flF,ichael Ghyselbrecht 
Lore Verweirder 
Pieter Bartholomeus 

50m vrije slag cadetter. 
50m vrije slag junioren 

100m vlinderslag cadetten 
100m vlinderslag cadetter. 

Waregem r dag fm•erclub 18 december 

i" Plaats 
!<laas Vanneuvil!e 

2" Plaats 
Karl Mahieu 

/V\ichael Ghyse!brecht 

Lore Sampers 

Jaargang 27 

200m wisselslag cadetten 

50m schoolslag eendjes 
50m v1·ije slag junioren 

100m schootsla9 eendjes 

VEURNSE ZWEM VERENIGING 

:t:20.94 

1:27.12 

i:170.15 

1:19.26 

0:3166 
!"\•".'-,·,:w1,,,.,_ ... ./�
::33.78 

0:27.% 

0:29.05 
1:26.17 
1:16.00 

OA9.24 

0:28.60 

1:48.89 
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Kc.ri /\t\C1hieu 50m vfö1derslc9 eendjes 
Michael Gi'lyselbi0ech"' 200m wisseislag junioren 

3� /"!acts 
Heidi V,mcckier 

Klao.s Vonneuville 
200m schoc!siag caciet'l'�n 

50m vrije slag cadet-ren 

--·· 

. 
.... �--

WiwJ Schilder- en

\! l!) Decoratiebedrijf

R. BLONDEEL
Ondernemingenstraat 12 

· '111111'1 industriezone 1 - 8630 Veurne
1 j [�j ffll I Tel. (058)31.20.06-Fax (058)31.58.86

Winkel. geopend di-vr: 10u-12u en 14u-18u 
Zaterdagvoormiddag : 9u - 12u 
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0:52.21 

2:31.45 

.3:02.G2 

0:27 2J 
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------- ··· --------- --- ----- --------

ZIEKTES OF ONGEMAKKEN TIJDENS 

WEDSTRIJDEN OF TRAININGEN 

Wat wordt van de zwemmer verwacht 

• Steeds de trainer verwittigen met uitleg over het ongemak,

eventuele achtergronden zoals: "dit is me al eerder overkomen",
"ik moet voor dit of dat opletten", enz ..

• Vooral niet veinzen, iemand die steeds veinst komt

ongeloofwaardig over. Wanneer je geen zin hebt om te trainen,
zeg het dan gewoon!

• Wanneer we voor de training zware fysieke inspanningen geleverd
hebben, is het raadzaam de trainer vooraf te verwittigen.
Bijvoorbeeld: "ik heb reeds een basketbalwedstrijd gespeeld" of

"ik heb een zeer zware turnles achter de rug".
• Wanneer je onlangs ziek was, steeds de trainer verwittigen
• Wanneer medicatie moet genomen worden voor een wedstrijd,

opgelet voor dopingproducten. Verwittig de arts wanneer hij 

geneesmiddelen voorschrijft als je wedstrijden moet zwemmen.

Voor je gaat klagen bij de trainer hou rekening met het volgende. 

• Hard trainen doet pijn aan de spieren enz. "no pain no gain"
• Bij het minste ongemak niet te vlug opgeven.
• Wanneer je klachten hebt, ga je eruit voor de volledige training en

niet tot de oefening, die je niet graag uitvoert, achter de rug is

Wat wordt van de trainer of afgevaardigde verwacht 

• Dat hij iedere klacht "au sérieux" neemt
• Na een gesprek met de zwemmer neemt hij de gepaste

maatregelen
• Wanneer het ernstig is doet hij beroep op bevoegde personen

Marc Vanhoucke 
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GEDRAG TIJDENS WEDSTRIJDEN 

Het heeft geen enkele zin om ontzettend hard te trainen en dan door 

nonchalance alles te verprutsen op de wedstrijddag zelf, daarom is 

het belangrijk op de wedstrijddag niets aan het toeval over te laten. 

Waar letten we op: 

1. Voeding

• Lichte maaltijd 's middags, vooral vetten vermijden
• Geen chips en overmatig gebruik van frisdrank tijdens de

wedstr·ijdnamiddag

2. Zwemmaterieel

• Zorg dat je zwembril en zwemmuts in goede staat verkeren, voor

de jongens koord in de zwembroek
• Voldoende kledij om de spieren warm te houden tussen de 

wedstrijden. De clubkledij is daarvoor geschikt.
• Lectuur, spelletjes, walkman ... enz om de tijd tussen de 

wedstrijden rustig door te brengen

3. Aankomst en verblijf in het zwembad

• Na het omkleden begeven we ons onmiddellijk naar de trainer of

de afgevaardigde
• We starten het inzwemmen na de instructies van de trainer of

afgevaardigde, indien mogelijk blijven we in één baan.
• Na de opwarming afdrogen en aankleden zodat onze spieren en 

gewrichten warm blijven.
• Tussen de wedstrijden houden we ons rustig, we zitten bij de

af ge vaardigde en de overige clubleden.
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• Op het teken van de afgevaardigde of de trainer beginnen we met
het losmaken van de spieren en gewrichten en begeven we ons naar

de oproepkamer of de startplaats.
• Na de wedstrijd drogen we ons onmiddellijk af en doen terug

droge kledij aan, we begeven ons naar de afgevaardigde of de

trainer die eventueel commentaar geeft over de gezwommen
wedstrijd.

• Tijdens de pauze houden we ons rustig, we zwemmen eventueel
opnieuw in of maken enkele keerpunten en starten. Daarna
afdrogen en aankleden. We stoeien in geen geval in het water
tijdens de pauze

4. Na de wedstrijd

• Onmiddellijk aankleden
• We blijven in de omgeving van de afgevaardigde

• Wanneer we vertrekken verwittigen we de afgevaardigde
• We zijn aanwezig bij de medaille-uitreiking.

Marc Vanhoucke 
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!--ALGEMENEENST.i\TUTAIRE VERGADERING 24/02/2000 

VEURNSE ZWEM VERENIGING 

Noordstraat 121 
8630 Veurne 
il (058)31 26 57 (0495)2118 57 

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 op donderdag 24 februari 2000 om 20uur. 

Kandidaten voor een bestuursfunctie, dienen hun aanvraag te richten 

naar bovenstaand adres 

voor 21 februari 2000. 

AGENDA: 

• toespraak Voorzitter

• goedkeuring verslag van vorige algemene vergadering.

• kasverslag van uitgaven en inkomsten 1999
• werkingsverslag 1999

• voorziene activiteiten 2000

• verkiezing bestuur
Volgende leden zijn uittredend en herkiesbaar:

Jean-Pierre Gacoms, Sabine Deschryver, Alain Ghyselbrecht en 

Irene Cerdobbel
• 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 24 februari. 

Met vriendelijke groeten, 

Het Bestuur V.Z. V. 
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1--- -----� - 'K ÉN ZÈÈR 
1 

'k én zèèr amme buuk. Aai, m'n hoofd doet zeer. Ik krijg geen 

adem niet meer. M'n hand doet pijn. 'k Moet naar het toilet. Ik 

denk dat ik kramp heb.( ? !) 

Sommigen voelen iets de vrijdagmorgen. Anderen de donderdag

n.:icht. En de echte, iedere training. 

Mietjes 

Zoals de meesten onder u al weten (of nog niet weten), is er een 

gevarieerd groepje mannen én vrouwen dat wekelijks samenkomt om 

een partijtje waterpolo te spelen. 

Heel belangrijk in de vorige zin is het woord 'gevarieerd'. 

Sommigen komen elk jaar elke donderdagavond aandraven; en 

anderen komen drie maal in een jaar. Enkelen kunnen 100 meter 

crawl zwemmen binnen de minuut; anderen wagen zich in alle 

voorzichtigheid aan 'een breedte schoolslag met het hoofd boven 

water'_ De ene werpt die bal dwars door een muur; de andere is blij 

dat hij hem kan vastnemen. En terwijl de ene speler door twee 

anderen onder water wordt geduwd én dan nog altijd niet de bal wilt 

lossen; zit er een ander nog altijd te prutsen om z'n mutsje 

behoorlijk aan te doen. 

Zo gebeurde het dan dat op 3 december 1999(weet u nog), deze 

speelvriendjes het bezoek kregen van Waterpoloclub Oostende. Met 

zo'n tiental kwamen ze trainen met en tegen ons. Hun trainer leidde 

de opwarming, en meteen begonnen sommigen onder ons 

verdrinkingsverschijnselen te vertonen. Die mannen ginds spelen 

namelijk in derde nationale. Het schijnt dat ze ooit nog veel beter 

waren. Maar, dank u, dat hoefde voor ons echt niet. 

--·- -
-
- ---·----··------------------

-
----- -

··----------- -------------·-··----------------·----------·---------
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Na de opwarming werden de scheepswrakken leeggepompt en onze 
vloot opnieuw in de vaart gebracht. En niet lang na het startsignaal 
stond de waterpoloclub VZV op voorsprong (1-0). Het dient gezegd 
dat dit niet lang zou duren. Spoedig werden er enkele wisselingen 
doorgevoerd. Gelukkig duurt een speeltijd maar 7 minuutjes. 

Na veel plonsplezier zat de wedstrijd erop. En hoewel die 
Oostendenaars misschien niet voluit gingen, hebben wij beter stand 

gehouden dan Dendermonde. De slachtoffers die in de competitie 

met 32-2 verloren tegen dit Oostende. Bij een verfrissend drankje 
werd nog even nagepraat en gemeld dat ze de komende week zouden 
terugkeren. 

De volgende week pikten ze meteen ons grootste talent. 
Keeper Luc werd verwisseld voor hun ballenpakker. Sedertdien is 

het nooit meer als toen.(snik) Ofwel is het nog plezanter geworden. 
Het was alvast een leuke belevenis. En de pijn ? Die verzachtten we 
wel nadien. 

Voor mama's, papa's, broers, zussen, nonkels en andere 
geïnteresseerden die van oordeel zijn toch eens in de week in een 
zwembad te duiken. 

Wekelijks op donderdagavond tussen 20h45 en 21h45. 

· Waterpolo

Alvast enkele regeltïes 
- Het spel wordt normaal gespeeld met 2 ploegen van 7 spelers.
- (1 doelman en 6 veldspelers)
- De bal mag je maar met één hand aanraken. Enkel de doelman mag 

twee handen gebruiken.
- Als een speler(A) de bal vast heeft(of zijn hand ligt op de bal),

mag hij aangevallen worden door een tegenspeler(B).
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- Brengt speler A de bal onder water, dan is het balvoordeel voor
speler B

- Lost speler A de bal, dan moet speler B zijn greep ook lossen.
- Over iemand zwemmen is niet toegelaten.
- Bij elk doelpunt kan er gewisseld worden. De nieuwe speler dient

achter zijn doel in het water te springen.
- Een bal die binnen de 2 meterlijn(afstand tot de doellijn van de 

tegenpartij) ligt, moet eerst weer in het veld gepast worden,

alvorens een doelpoging te wagen.

- Schelden tegen de scheidsrechter, naar een tegenspeler spuwen,

bijten, krabben, schoppen, met bandjes zwemmen, natrappen, doen
alsof je zojuist je hoofd bent ingeslagen of kreupel geschopt én

vervolgens zo fris als een haantje recht te springen en een
doelpoging wagen, laten we over aan die mietjes uit het
voetbaltheater. Het is eveneens niet toegelaten om, na het maken

van een doelpunt, op de kooi van de supporters te springen,
medespelers uit te joelen voor kanarie-chinees-augurk, of de bal in
het publiek te schoppen.

- Een sauna of jakuzi is jammer genoeg nog niet voor handen. Wel

kunnen wij de vloot in een zetel te water laten.

Wil je nu wel eens weten hoe het daar werkelijk in elkaar zit, aarzel 
dan niet en kom eens langs. Sabine, Sandy en Nathalie zorgen wel 

voor het onthaal. 
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EN WE 60AN NOG NIE NOAR HUUS 

Tevens eind vorig jaar, is de Veurnse Zwemvereniging erop uit 
getrokken met zijn competitiezwemmers. Ter herinnering voor de 

ouders: dat waren die vier dagen dat het thuis zo rustig was. 

72 uren zon en zee. Het is te zeggen, zo heette het logement. 

Veel zon hebben we niet gezien. En de zee al helemaal niet. 

Eerste opdracht : papa en mama je nieuwe bed laten opmaken. 
Opdracht twee : papa en mama buiten zetten. 

Opdracht drie: checken of ze wel effectief weg zijn. 
Opdracht vier: al je meegesmokkelde goederen bovenhalen. Zoals 
daar zijn : een snoepwinkel, een muziekstudio (als er dus een papa 
was die geen muziek meer hoorde toen hij de autoradi.o aanklikte => 

ik weet waar de boxen waren), een body shop (massage-oliën waren 
heel 'in' dit jaar), etc. 

. Daar tegenover staan de doelstellingen van het trainerskorps, 
onder leiding van kameroverste 'ne dorme pas' Marc. Met adjudant 
plombier Jean-Pierre, korporaal 'vuf keers pompen' Jan en uw 

eigenste 'in't zak gezette' gastheer. De afkorting klinkt zoiets als 
S.T.T.T.T.T. 
Excuseer me. Ik was onze eeuwig ijverige studente Sandy vergeten. 
Psychologisch een sterk vrouwtje zoals ze het volhoudt. 

Die doelstellingen zijn 
� Eens stevig doortrainen.

� Een zo goed mogelijke voorbereiding op de Provinciale
Kampioenschappen voorzien. In 't passeren nemen sommigen 

wat Vlaamse en/of Belgische Winterkampioenschappen mee. 
Ginds goed presteren. Als ze hard blijven doortrainen, 
twijfelen we daar niet aan. 

};> Eens weg zijn van thuis. 

� En in leven blijven(zie later) 
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Zeven keer anderhalf uur zwemmen in tweeënzeventig uur tijd. 

Dat is niet mis. De jongsten onder ons mogen dan nog wei eens 
vroeger stoppen. 

Opdracht voor allen : 'Vermoord' een ander zonder zetf het leven te 
verliezen. 

vb.1 
Marjolijntje moet Els vermoorden door haar 'de boter te Ic.ten 
doorgeven'. 

probleem voor Marjolijn: zij mag geen boter. 
vb.2 

Ikzelf moet een tango dansen met J.P. 

probleem : Lore V. weet dat J.P. met haar moet dansen. 
En iemand moet mij vermoorden. Dus word ik paranoia. 

En gelijk had ik want de deugnieterij staat op bepaalden hun 

gezicht te lezen. 's Avonds beslist me� plots om iedereen een 

nachtzoen te geven. Dank u wel, ik hoef er geen. Maar onze jonge 
dames kennen geen nee ... 
gevolg : wateroverlast {zoiets gehoord op het nieuws). 

Gelukkig is Marc van dienst. Die heeft meteen werk voor plombier 

J.P. en terwijl maakt Jan proces verbaal op. 
Er wacht mij een nacht vol angstzweet. De dood ligt op de loer. 

Knoflook zal niet helpen. Om 10h06 de volgende morgen wordt de 
dood vastgesteld. Op meedogenloze wijze werd de heer T. Brackman 

tijdens zijn ochtendgymnastiek afgestraft. 

Het was pijnlijk. 
No tango d'amore. 

Dan maar een kwisje in de namiddag. Tevens uitgevonden door 

animators Pieter en Nick. 
Wisten jullie dat er een 'tiep' is die 13 eieren in 1 (één) seconde kan 

binnenwerken. Een geluk dat hij ei mag. 

De volgende voormiddag worden Jan en ikzelf tijdens een rondritje 

op de fiets overvallen door wind, regen en hagel. Niet klagen, de 
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modder staat in onze schoenen. Het ziet er naar uit dat er dit jaar 
opnieuw geen mountainbikeritje zal inzitten voor onze atleten. 
Modderbadgevechten misschien. 

Het volgende mag ik jullie niet onthouden. 
Als Marc de eerste morgen zijn ronde doet, zit Keizer Karl al voor 
de deur van zijn hofdames. Het is 07h05. Tijd voor mij om me nog 
eens te draaien. Twee nachten later ligt hij bij Sandy en Peggy. De 
sukkelaar is zijn kameraadje Tim kwijt gespeeld door ziekte. 

Het was dit jaar niet alleen rustiger op de kamers. Het leek alsof 
het opruimen ervan twee maal zo goed vlotte als vorig jaar. 

Jaargang 27 

Na...��� goal! ..;J 
op c{6' 21 : t8 ai Zll tl«e,l\l>er i999 

"'" .2wlin<taqe naai:. :i"" en :t.. 
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, ' ' 

OCH JA, OVER DAT 'K EN ZEER GESPROKEN .. 

't Moet zèèr doen. 
Als je hard traint, krijg je spierpijn. Je schouders doen pijn, je 
armen willen niet meer mee, je benen verkrampen. Je snakt naar 

adem. Simpelweg, je wordt moe. Versleten zelfs. En daarbij komt 
nog eens dat je de ene keer meer zin hebt dan de andere keer. 

Héé! belangrijk daarbij is het UITZWEMMEN En dat is geen 10 
meter uitdrijven en dan 10 meter terugwandelen. 

Leg de opgedragen afstand af in een laag tempo, waarbij je alle 
spieren nog eens goed uitstrekt. 

Stretching na een wedstrijd of training is geen overbodige zaak. 

En voor ons is het ook eens aangenaam om geen zo'n piezewamperke 
te hebben die altijd overal pijn heeft. En dat terwijl die nooit 
opvolgt wat we hem of haar opdragen. 

Allee, tot volgende donderdag dan maar. Voor de ene om 18h30, voor 
de andere om 20h40. 

T. 
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_URVERSLAG VEURNSE ZWEMVERENIGING 19991 
• 'BJRNSE ZWEMVERENIGING
Noordstraat 121
8630 Veurne
V (058)31 26 57 (0495)2118 57

BESTUUR 1 JANUARI 1999 
--

VOORZITTER J eon-Pierre Gacoms Tel: (058)31 46 9 3  
Lijsterweg 26 

8630 Veurne 
ONDERVOORZITTER Sabine Deschryver 1 Tel: (058)31 38 5 3  
TRAINSTER Oude FAX: (058)31 55 7 2  

Duinkerkestraat 1 
8630 Veurne 

SECRETARIS Marc Vanhoucke Tel: (058)31 26 57 
TRAINER Noordstraat 121 GSM (0495)2118 57 

8630 Veurne email: marc.vanhoucke@skynet.be 

SCHATBEWAARDER Jan Bartholomeus Tel: (058)31 27 90 
TRAINER Rozendalstraat 76a GSM (0495)25 05 41 

8630 Veurne email: 
11ieter.bartholomeus@planetinternet.be 

TECHNISCH- Alain Ghyselbrecht Tel: (058)51 62 81 
SECRETARIS Wandelhofstraat 12 GSM (075)42 8 3  97 
TRAINER 86 70 Koksijde email: 

alain.ghy:selbrecht1@y:ucom.be 
--

PUBLIC RELATIONS Erica Schenkels Tel: (058)31 43 01 
TRAINSTER P. Heindryxstraat 2

8630 Veurne 
BESTUURSLID Wilfried Top Tel: (058)3118 87 

Beukenlaan 17 
8630 Veurne 

BESTUURSLID Irene Cerdobbel Tel: (058)31 28 27 
Nachtegalenlaan 16 

8630 Veurne 
TRAINER Kris Cailliau Tel: (058)31 43 7 9  
WATERPOLO Koksijdestraat 24 

8630 Veurne 
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AANTAL LEDEN SEPTEMBER 1998- SEPTEMBER 1999 

Nie t-vergunni ngh ._ 
I Waterpolospelers 
i Bestuur --------· 
[ TO_J�AL

TRAININGEN 

--� 
105; 

·-··-·----
. ·---;

-·---�J=--- 1!!

In 1999 werden 78 trainingen gegeven, gemiddeld 87 zwemmers(-ster) 
waren aanwezig per training 
Er werden 75 bijkomende trainingen gegeven voor de competitiezwemmers, 
gemiddeld 15 zwemmers waren aanwezig. 

WEDSTRIJDEN 

In 1999 nam de Veurnse Zwemvereniging deel aan 24 wedstrijden en de 
clubkampioenschappen. 
• 17 jan: Wedstrijd op uitnodiging Diksmuide 15 deelnemers VZV

• 24 jan: 1e dag Provinciale kampioenschappen Kortrijk 10 deelnemers VZV

• 31 jan: 1e dag interclubkampioenschappen Veurne 23 deelnemers VZV

• 21 feb: 2e dag Provinciale kampioenschappen Brugge 8 deelnemers VZV

• 28 feb: 3e dag Provinciale kampioenschappen Brugge 11 deelnemers VZV

• 14 mrt: 4e dag Provinciale kampioenschappen sprint Brugge 17 deelnemers
vzv 

• 21 mrt: Brugge op uitnodiging 14 deelnemers VZV

• 5 apr: Waregem op uitnodiging 9 deelnemers VZV

• 18 apr: Tielt 200m 19 deelnemers VZV

• 25 apr: Oostende 5e dag interclub 18 deelnemers VZV

• 2 mei: Ieper op uitnodiging 18 deelnemers VZV

• 25 mei: Oostende op uitnodiging. 17 deelnemers VZV.

• 4 jul: Ieper op uitnodiging 13 deelnemers VZV

• 17 jul: Nieuwpoort op uitnodiging 12 deelnemers VZV

• 24-25-26 jul: Belgische jeugdkampioenschappen Mol 10 deelnemers VZV
• 19 sep: Veurne op uitnodiging 18 deelnemers VZV

• 26 sep: Roeselare interclub 17 deelnemers VZV

• 17 okt:_ driekamp_Brugge_l_ deelnemerJ/Z\l ____________________ 
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VOORZIENE ACTIVITEITEN 2000 

• 15 jan Waregem op uitnodiging
• 23 jan le dag Provinciale kampioenschappen Kortrijk
• 30 jan 1e dag prov. Westvl. Interclubtorn. Henry Lecluyse Ieper
• 6 feb 2e dag Provinciale kampioenschappen Brugge
• 13 feb 3e dag Provinciale kampioens.chappen Brugge
• 19 feb Waregem op uitnodiging
• 24 feb algemene en statutaire vergadering om 20 uur in het stedelijk

zwembad te Veurne
• 5 mrt 1e finale VZL eendjes Hasselt
• 12 mrt 4e dag Provinciale kampioenschappen Brugge
• 18 mrt Diksmuide op uitnodiging
• 19 mrt schaal Guillini Brugge
• 26 mrt 2e dag prov. Westvl. interclubtorn. Henry Lecluyse Roeselare
• 2 apr Veurne op uitnodiging
• 9 apr Roeselare op uitnodiging 
• 22 apr Kortrijk op uitnodiging
• 24 apr Waregem op uitnodiging
• 30 apr 3e dag prov. Westvl. interclubtorn. Henry Lecluyse Oostende
• 1 mei interprovinciaal 
• 13 mei Beker Bekaert op uitnodiging Zwevegem
• 21 mei 200m van Tielt
• 27 mei Avondwedstrijd Oostende
• 28 mei Diksmuide op uitnodiging
• 4 jun 2e finale VZL eendjes Oost-Vlaanderen
• 12 jun uitstap ze Pinksteren
• 25 jun Izegem op uitnodiging. buitenbad
• 2 jul Ieper op uitnodiging openlucht 
• 16 jul Nieuwpoort op uitnodiging buitenbad. 
• 28 - 29 en 30 jul: Belgische jeugdkampioenschappen
• 24 sep 4e dag prov. Westvl. interclubtorn. Henry Lecluyse Zwevegem
• 1 okt 5e dag Provinciale kampioenschappen eendjescriterium Kortrijk
• 8 okt 6e dag Provinciale kampioenschappen Kortrijk 800/1500m
• 15 okt Driekamp Gent
• 21 okt Eendjeswedstrijd op uitnodiging Diksmuide
• 22 okt Kortrijk op uitnodiging
• 29 okt 5e dag prov. Wes_tvl. interclubtorn. Henry Lecluyse _Iiclt _____ _
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• 24 okt: Provinciale kampioenschappen 800/1500m Veurne 4 deelnemers

vzv

• 31 okt: interclubkampioenschappen Brugge 14 deelnemers VZV
• 6 nov: Waregem op uitnodiging 12 deelnemers VZV

• 14 nov: interclub Ieper 15 deelnemers VZV

• 16-18 en 23 nov: clubkampioenschappen 134 deelnemers op 146 leden.

• 21 nov: le dag B-Kampioenschappen Zwevegem 11 deeln ,ers VZV

• 18 dec: Waregem op uitnodiging 11 deelnemers VZV

ANDERE ACTIVITEITEN 

• 25 feb: aigemene statutaire vergadering in het stedelijk zwembad

• 3 apr: TD- waterpolo zaal dienstencentrum "Zonnebloem".

• 24 mei: uitstap Ze Pinksteren, 72 jongens en meisjes namen deel aan de

wandelzoektocht naar het meli-park. Na het eten van broodjes met
frisdrank, waren er vrije activiteiten in het meli-park. Om l?uur keerden

we terug met de trein

• Van 30 juli tot 1 augustus logeerden 10 zwemmers + begeleiders in

camping Fauwater in te Kasterlee om deel te nemen aan de Belgische

Jeugdkampioenschappen.

• 26 nov: eindejaarsfeest in de polyvalente zaal van het

dienstencentrum.126 zwemmers ,157 ouders en sympathisanten en 29

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.

• 26-27-28-29 Dec: zwemstage "Zon en Zee" te Westende. 19
competitiezwemmers namen deel.

• organisatie wisselbeker "verdienstelijkste competitiezwemmer(-ster)"
• bijwonen van vergaderingen op district- en liganiveau

• uitgave viermaandelijks tijdschrift

AANKOPEN 

160 T-shirts 

35 sweatshirts 

10 paar handplaten 

•• • • ••-•••••-------- • •••- •••••OOOOOOOH •••••-•• ••-•••--•• ••• • ••• 
-------- ----------·-.---------·-------------------------- -------------···--- -
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5 nov Roeselare op uitnodiging 
• 11 nov Speedo meeting
• 12 nov 6e dag prov. Westvl. interclubtorn. Henry Lecluyse Veurne
• 14, 16 & 21 nov: clubkampioenschappen

• 26 nov eindejaarsfeest
• 3 dec r dag prov. Westvl. interclubtorn. Henry Lecluyse Brugge 
• 10 dec 3e finale VZL eendjes Kortrijk
• 26-27-28-29 dec: zwemstage Zon en Zee Westende

WIJZIGINGEN IN HET BESTUUR 

Op 14 januari werd Thierl""; Brackman bestuurlid bij de VZV 
Op 25 februari werd Alain Dolfen bestuurlid bij de VZV 
Op 25 februari nam Erica Schenkels ontslag als bestuurslid bij de VZV 
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OM TE RUILEN OF TE KOOP 

Met deze rubriek willen wij jullie in de gelegenheid stellen om 
oudere spulletjes te ruilen of om vb zwemvliezen ·e voor jou te 

FoR 
5ALE 

fi 
!\ 

klein geworden zijn te koop aan te bieden. Ook als je 
tijdens een training al eens iets hebt laten liggen kun je 
terecht bij deze rubriek. Alle suggesties zijn daarom 
welkom.

11 
Geef daarom; aan één van de trainers of aan 

iemand van het bestuur, een brief je af met je 
-- naam, hetgeen je wenst te laten verschijnen 

en zo nodig de prijs. Wees daarom zo duidelijk mogelijk. 

NAAM MNBOt> PRI.î.S TELEFOON 

Alderweireldt Tim Zwemvliezen 300,- Bef 058/31.39.14 
maat 33/35 --

Stephan Duik/ surfpak Prijs over- 051/50.18.53 
Hillewaere één te komen 051/54.49.32 

Jan BARTHOLOMEUS 
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Ateljee 

Walter & Sabine Winnock - Deschrijver 
Oude Duinkerkestraat 1 

8630 VEURNE 
Tel. 058 / 31 38 53 
Fax 058 / 31 55 72 

e-mail: walter.winnock@skynet.be




