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-"lawoORDJE VAN DE VOORZITTER 

Beste Sportvrienden, 

Zoals elk jaar starten wij begin september een nieuw 
werkjaar. De vakantie zit er op en de schoolpoorten zwaaien wel
dra open. 

Net als verleden jaar hebben een negental competitie
zwemmers deelgenomen aan de Belgische Jeugdkampioenschappen 
te Mol en twee mochten zelfs even proeven van de Belgische Kam
pioenschappen. Aan deze prestatie gingen vele dagen van zware 
training vooraf waarvoor proficiat aan zwemmers en trainers. Dat 
hun inspanningen niet vruchteloos zijn geweest lezen jullie verder 
wel in deze uitgave. 

Wij gaan dit jaar van start op dinsdag 05 september 
2000. Om organisatorische redenen, een te groot aantal zwem
mers per training en een te kort aan trainers, zijn wij verplicht en
kele beperkingen op te leggen voor wat de inschrijvingen betreft. 
Meer hierover vinden jullie in de speciale bijlage. 

Dat wij zeker zo goed zullen doen als de voorbije jaren, 
daar ben ik volop van overtuigd. Alvast veel leesplezier, veel ener- . 
gie en een sportieve ingesteldheid voor begin September. 

Jean-Pierre GACOMS 
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BJK MOL 2000 

Na een eerste ervaring in 1999 waren onze competitiezwem
mers er als de kippen bij met de vraag om terug te mogen deelnemen 
aan de Belgische J eugdkampioenschappen. Reeds aan het slot van 
Mol 1999 werd een evaluatie opgemaakt van de 
prestaties en resultaten van onze deelname en 
de balans ging aan de positieve kant overhellen. 
Ook nu weer werden aan de zwemmers dezelf de 
eisen gesteld als verleden jaar. Van dan af en 
omdat de zwemmers zelf terug hadden ge
vraagd om te mogen deelnemen het volgende 
jaar, startte de voorbereiding van Mol 2000. De grootste werklast 
werd weerom gedragen door Marc. Hij stelde, no de clubkampioen
schappen van november, reeds een trainingsprogramma samen in 
functie van de BJK 2000. Daarna volgden de nodige reservaties en 
het bijwonen van omzeggens elke training teneinde de evolutie en 
vordering van de zwemmers te volgen en de nodige bijsturingen te 
doen. 

DE VOORBEREIDINGEN: 
Jean-Pierre en Rita stelden zich weer te beschikking als kok 

met dienst en ze deden de nodige inkopen. Er dient gezegd dot ze 
verleden jaar uitstekend werk geleverd hadden, vandaar dot ieder
een onmiddellijk akkoord ging met hun aanbod. Jan, Monique en 
Alain zorgden af en toe voor de vervanging van Marc en hielpen waar 

nodig zo onder meer voor de inschrijvingen, de 
financiele regeling, het vervoer, enz... Wie ooit 
wot organiseerde weet wel dat er duizend en een 
dingen te regelen vallen.Terwijl de meeste jonge 

'M gasten nog om 08.00 uur 's morgens in hun war
me bedjes lagen, doken de kandidaat deelnemers 

reeds, voor anderhalf uur, in het water van het Veurnse Zwembad. 
Wat het geworden is lees je verder in het artikel. 

Jaargang 27 VEURNSE ZWEM VERENIGING Pagina-3 -



MOL 2000 VAN DAG TOT DAG: 
Donderdag 27 juli 2000, D-day. Klaas en Lien zijn reeds om 

09.30 uur afgereisd met Jean-Pierre. Ze maken een ommetje via 
Nederland waar ze Rita 1 en Jonas gingen ophalen. Om 14.00 uur 
hebben Marc, Rita 2, Jan, Martine, Pieter en Louise afspraak aan 
het zwembad. Thomas en Lore rijden mee in de wagen van Marc en 
Nick in de Sharan Testwagen ('tis maar dot Heidi zou weten van wie 
de wagen nu eindelijk is) van Jan. Net als we willen vertrekken komt 
Mieke aangevlogen, Nick heeft geen geld bij, of toch, we zullen het 
waarschijnlijk nooit met zekerheid weten. 

De eerste kilometers verlopen zonder problemen moor algauw 
beg int het wel te regenen en zoals het spreekwoord zegt, we kwa
men van de regen in de drop en het werd een echte wolkbreuk. We 
reden in de richting Gent tegen hooguit 50 a 60 km/uur. Dan ging 
het weer wot beter moor voor we Antwerpen bereikten zaten wij te
rug in zo'n helse bui waarbij de hemelsluizen blijkbaar niet dicht te 
krijgen waren. De zichtbaarheid was zelfs zo slecht dot Rita 2 op 
de parking longs de autosnelweg mensen zag die er helemaal niet wa
ren? Uiteindelijk komen wij toch veilig aan op onze camping 
"FAUWATER" in Kasterlee. Eerst nog de sleutels afhalen, nazicht 
van de twee chalets en uitpakken van de bagage. 

Na een rit van anderhalf uur, kwamen Rita en Jean-Pierre de 
parking opgereden. Had Jean-Pierre ons niet verteld dot het voor 
hem maar drie kwartier rijden was? "Zeker" zegt Rita "maar hij 
wist het weer eens beter en hij nam de verkeerde afslag en zo heb
ben wij driekwartier moeten omrijden!!!" Kort daarop kwamen ook 
de families Dolfen en Vanacker de groep vervoegen. 

Omstreeks 17.30 uur vertrokken we voor een eerste keer naar 
Mol om de zwemmers de kans te geven het 
zwembad te verkennen en om er een laatste trai
ning of te werken. Kwestie van vertrouwd te ge
raken met het zwembad en de omgeving. Onder
tussen probeerden Jean-Pierre, Jan, Luc, Claire 

Jaargang 27 VEURNSE ZWEM VERENIGING Pagina ~ -



en Monique de tent op te slaan, moor geloof het of niet, het begon 
zowaar opnieuw te regenen en wot voor een bui. Het water kwam on
ze tent binnen gelopen en er moesten dringend irrigatie werken wor
den uitgevoerd om de vloer droog te houden. Gezien het slechte 
weer werd het moor een korte training en don moor vlug terug naar 
onze slaapgelegenheid. Net als verleden jaar reed Jan met de oud
ste zwemmers naar een nabij gelegen frituur alwaar Nick het wel 
onmiddellijk zag zitten om te helpen bij de uitbating. Daarna gingen 
we vroeg naar bed om in goede omstandigheden aan het serieuse 
werk van morgen te kunnen beginnen. 

Vrijdag 28 juli 2000, wekken om 06.45 uur 
en ontbijt om 07.30 uur. In de voormiddag werk
ten Stijn, Heidi, Pieter, Nick en Jeroen een eer
ste wedstrijd of. Ze zetten allemaal een goede 
tijd neer waardoor het zelfvertrouwen kon worden 
aangescherpt. Dot belooft voor de volgende dagen 

en wedstrijden. Het middagmaal werd in Kaster
lee genomen. De Rita's zorgden voor tomatensoep 
met balletjes, er zijn lekkere boterhammen met 
beleg en wees gerust het smaakte. In de namid
dag was enkel J eroen nog aan de beurt en dit 
reeds voor zijn tweede wedstrijd. Ook hier weer 

een goede prestatie. Er werden globaal reeds betere resultaten ge
boekt don verleden jaar. In de loop van de dog viel er of en toe wot 
lichte regen doch zonder veel erg. Dan moor vlug 
terug naar Kasterlee en door was onzen Thierry 
net als vorig jaar van de partij om een dagje van 
de sfeer te kunnen proeven en om een handje toe 
te steken bij het koken. 's Avonds aten we nog 
lekkere spaghetti bolognese van kok Rita 1 - wie 
had er nu eigenlijk die slingers een beetje laten aanbranden? - en 
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daarna deden wij nog "samen" de afwas. Op het 
terras konden wij nog wot gezellig napraten bij 
een natje en een droogje. De zwemmers waren 
moe en trokken omstreeks 22.15 uur naar bed. 
Ook de begeleiders gingen vroeg op stok moor Rita 
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2 kreeg het plots zo warm dot ze maar besloot hoar matras onder 
de arm te nemen om buiten voor onze chalet te slapen! 

Zaterdag 29 juli 2000. Het fluitje wekte 
ons voor een nieuwe dog. Wij kregen hetzelfde 
ochtendscenario als gisteren en don terug naar 
Mol. Er wachtte ons een lange en zware dog en 
de vrouwt jes zorgden voor boterhammen met be
leg die ze in de loop van de voormiddag naar het 
zwembad brachten. Ludo en Dorine waren ook al heel vroeg op post 
om Thomas aan het werk te zien en hij deed het inderdaad goed op 
de 100 m schoolslag. Ook vroeg op het appel waren Rita en hoar zus 
die de wedstrijd van Lore voor geen geld wilden missen. 

In de namiddag, kort nadat Martine en , 
Dorine besloten hadden om in de wagen een re
genscherm te halen , ontbonden de weergoden 
al hun krachten en kregen we opnieuw een on
weer om "U" tegen te zeggen. Ongeveer een 
half uur viel het water met bakken uit de he
mel. Martine dacht dot ze met wagen en al van de parking zou weg
spoelen. Onze tent liep zowaar terug onder water en noodgedwon
gen moest Jan onder de bescherming van een regenscherm de af
voerkanalen van gisteren gaan baggeren, verbreden en er nog een 
nieuwe bijgraven. De bliksemschichten en donderslagen volgden me
kaar in sneltempo op en de weide werd in een waterzee herschapen. 
Het hervatten van de competitie moest noodgedwongen worden op
geschort. Even werd gevreesd dot een deel van de weide zou moe
ten geevacueerd worden doordat een beek dreigde buiten hoar oe
vers te treden maar, het tij keerde en de wedstrijden konden, met 
een vertraging van ongeveer drie kwartier, worden hervat. Onder
tussen trok het water weg naar omliggende beken en werd de weide 
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herschapen in een grote modderpoel. 

Vandaag kwamen ook Jos, Brigitte en Lore ons ge
zelschap vervoegen. Zij zouden een nachtje loge

.A ''v ren in het hotel dot op hetzelfde domein is geves-
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tigd als onze camping. Ze konden moor niet zwijgen over het mooie 
weer thuis en aan de kust. 

Wij kwamen met wot vertraging terug op onze 
camping moor geen nood de Rita's zorgde voor 
een lekker menu van "Stoofvlees met frieten" . 
Na het eten werd nog wot gezellig nagekaart. 
Pieter vroeg even het woord om Marc en de bege
leiders, in naam van alle zwemmers, te danken. 

Daarna mocht de jongste freule van het gezelschap, Louise, een her
innering aan Mol 2000 overhandigen aan Marc. 
Als Thierry besloot om terug naar Veurne te 
keren, hij moet er morgen namehjk voor zorgen 
dat kabouter Plop samen met al z1jn vriendjes 
op tijd en stond hun eten krijgen, ging ook de 
rest van het gezelschap onder wol. 

D,:,ri<,~"'<'ik.......t"'n..i,"S"'" 
<kb&~lt•.!W'l!jl1_id,;~;.l<I"'-'~' 

<hk~•...,.k ;rA•l<f 

Zondag 30 juli 2000 - 06.45 weer dot vervelende fluitje moor 
' t is don wel voor de laatste keer. Er moest wel wot vlugger worden 
gewerkt, de valiezen moesten worden maken en alles moest ingela

den zijn voor het vertrek naar Mol. Jos en Brigit
te namen samen met ons het morgenmaal en door
no ging Jan afrekenen aan de balie. Ondertussen 
nog gauw een groepsfoto van de zwemmers en weg 
voor de laatste inspanningen. 

Was het nu wot minder warm, de regen bleef ,,,,
alvast uit . Wie van modderbaden hield kon zich 
gratis bedienen. In de voormiddag zwommen Bart 

• 
en Stijn de 200 m wisselslag en kwamen Pieter en 
Nick uit in de 100 m vrijeslag. Hier werd in stilte 

gehoopt dot Pieter, als eerste in de geschiedenis 
van de Veurnse Zwemvereniging , onder de kaap van 

.,%, de minuut zou blijven op de 100 m vrijeslag in een 
50 m bad ...... en jawel hoor het lukte! (Volgens 

1L~:L! Louise won Pieter van dot "Baviaantje".) 
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In de namiddag was enkel nog Stijn Dolfen actief en dit voor 
een wedstrijd 100 m rugslag. Niettegenstaande de vervelende regen 
en het uitstellen van zijn wedstrijd, zette Stijn toch een mooie 
prestatie neer. Daarna keerden wij alien tevreden huiswaarts en ge
loof het of niet onder weg nog een stortbui. Terug in Veurne was er 
een prachtige blauwe lucht en een stralende zon, hoe kan het ook 
anders met de boetprocessie en de kermis in onze stad. 

Net als verleden jaar mogen wij onze deel
name aan de BJK met een positieve balans afslui
ten. Niettegenstaande het soms tegenvallende 
weer, was de organisatie perfect. De sfeer binnen 
onze groep was uitstekend en de resultaten prach
tig. 

Als Veurnse Zwemvereniging houden wij eraan iedereen te 
danken die zijn steentje heeft bijgedragen tot het algemeen welsla
gen van onze deelname . Voor eerst zijn door de zwemmers die het 
uiteindelijk moesten doen, het bestuur, de trainers en de ouders. 
Een bijzonder woord van dank aan de Heer Burgemeester, het 
Stadsbestuur, Eric Berteloot Directeur van het Stedelijk Zwembad 
en al zijn medewerkers, voor het ter beschikking stellen van de in
frastructuur, want zonder zwembad kunnen we nog altijd niet trai
nen. Vergeten we hier ook Steve van de Cafetaria niet die ervoor 
zorgde dot de zwemmers en begeleiders nooit dorst hadden. Wij 
zijn er don ook van overtuigd dot de behaalde resultaten hen niet 
alleen voldoening zullen geven moor dot het ook een bewijs is dot hun 
inspanningen duidelijk ten goede komen aan de Veurnse jeugd. 

De Veurnse Zwemvereniging. 
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EEN WOORDJE VAN DANK 
Beste aanwezigen, in naam van alle zwemmers had ik graag 

even het woord genomen. Van speechen heb ik niet veel kaas gege
ten dus zal ik het kort houden. 

In een woord zeg ik aan jullie allemaal: bedankt!!! 

Maar om dit dankwoord iets persoonlijker te maken zal ik 
beginnen bij Jean-Pierre en Rita, voor het gebruik van de tent en de 
zorg voor de overheerlijke maaltijden: 

DANK U WEL! 

Vervolgens Alain, die er steeds bij is op de wedstrijden om 
ons, al dan niet tijdig, te verwittigen van het begin van de wedstrijd. 
Bedankt o dierbare afgevaardigde. 

Dan, niet te vergeten natuurlijke, onzen Jan den Tiran en 
Monique. Beiden bedankt voor de invalbeurten trainingen, waarin 
jullie ons hebben afgemat, maar waarvan de vruchten nu wel merk
baar zijn. 

En dan tenslotte the godfather himself: Marc. Gedurende 
4 maanden legde je ons een loodzwaar programma op, we zwommen 
welgeteld 211000m en lagen we circa 77uur in het water als voorbe
reiding op deze kampioenschappen. Maar zoals het spreekwoord 
zegt No pain no gain, the sky is the limit en dankzij jou staan wij 
hier nu. Daarom willen we jou, als aandenken aan dit weekend, deze 
attentie geven. Wij hopen dan ook dat je nog vele jaren met de
zelfde gedrevenheid zou verder werken ten voordele van de Veurnse 
Zwemvereniging die voor jou toch veel betekent. 

BEDANKT! 
Pieter 
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-"IIRESULTATEN MOL 2000 
i ~-·-=-
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Noam Categorie Wedstrijd 

Bartholomeus Pieter Cadet 1984 100 m schoolslag 

100 m rugslag 

100 m vrijeslag 

Dolfen Jeroen Miniem 1986 200 m wisselslag 

100 m rugslag 

100 m vrijeslag 

100 m vlinderslag 

Dolfen Stijn Benjamin 1988 100 m vrije slag 

200 m wisselslag 

100 m rugslag 

Mahieu Nick Cadet 1985 100 m schoolslag 

200 m wisselslag 

100 m vrijeslag 

Sampers Ward Benjamin 1988 100 m schoolslag 

; Vanacker Bart Benjamin 1988 100 m schoolslag 

200 m wisselslag 

Vanacker Heidi Cadet 1984 100 m schoolslag 

Verstraete Thomas Benjamin 1988 100 m schoolslag 

Verweirder Lore Cadet 1984 100 m rugslag 

A FLOSSING: Benjamins 1988 4 X 100 m vrijeslag 

Sampers Ward 

Verstraete Thomas 

Vanacker Bart 

Dolfen Stijn 
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Tijd Plaats 

01:19:44 34/53 

01:06:10 05/45 

00:59:80 23/67 

02:36.56 21/44 

01:09:37 06/49 

01:04:10 37/60 

01:13.44 22/29 

01:11.38 33/56 

02:56.09 19/35 

01:20.67 18/39 

01:20:04 14/37 

02:38:82 41/45 

01:04:82 59/68 

01:33:22 26/41 

01:27:90 11/41 

02:57:18 22/35 

01:26:05 15/40 

01:31:78 21/41 

01:19:75 23/27 

05:05:14 14/21 

01:14:78 

01:25.58 

01:13:82 

01:11:14 
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DAGBOEK CHARLEROI 2000 
Zaterdag 
Eindelijk 13u30 we kunnen vertrekken Jan en ikzelf laden onze baga
ge in en weg zijn we. Klaas wordt opgepikt en een goeie 2 uur later 
staan we aan het zwembad van Charleroi. Bij aankomst nog vlug even 
telefoneren naar het thuisfront om de goede aankomst te melden. 
Vervolgens treden we het zwembad binnen, er worden ons pasjes ge
geven en Jan vraagt aan een vriendelijke organisator waar onze 
overnachtingplaats zich bevindt. Natuurlijk rijst onze nieuwsgierig
heid ten top en goon we naar de wedstrijden kijken. Wat een geluk, 
ze beginnen net de finales van de dog. Wat een sf eer die door 
heerst, een muziekbandje zorgt voor de nodige sfeer tijdens de 
wedstrijden. 50m vrije slag, Renaat Dreesen versus Thierry Wou
ters, wot goon die mannen snel. .. WAT? 23.16???? die kerels zijn 
geschift zekersten? 
Klaas en ik kijken elkaar in de ogen, we voelen ons zo nietig, zo klein! 
Dan moor wot eten in de cafetaria, onze overheerlijke boterkoeken. 
Na alles verorberd te hebben goon we richting Phillippeville, het 
stadje waar we kunnen overnachten. Wat we door te zien kregen 
was formidabel, een geheel nieuw complex voor elite sporters ge
bouwd! Het zijn kamers van 2 personen met: douche: toilet; 2 was
tafels en veel kasten. 
Klaas en ik slapen samen, in een apart bed wel te verstaan! Jan 
deelt een kamer met Freddy Debruyne, de voorzitter van de jury 
van de Belgische kampioenschappen. 
Vooruitziende als we zijn nemen we de auto en goon op verkenning, 
met het oog op het middagmaal van morgen zondag. En wot vinden 
we door een PIZZA HUT, mmhhh heerlijk, het water komt in onze 
mond en dus kopen we er een Pizza Margaritta die we, eens terug in 
de chalet, opeten. Na dit stevige maal nog een korte boswandeling 
en don onder de warme dons. 
(Klaas ligt in zijn sloop constant te draaien en te keren en tussen 
zijn tanden door mompelt hij een meisjesnaam, wie dit is zullen wij 
helaas nooit te weten komen!!) 
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Zondag 
Als een echte beul maakt Jan ons om 6u30 wakker en als echte zom
bies geraken wij met moeite uit ons warme "nestje". Een half uurtje 
later zijn we don toch helemaal klaar en don maar gaan eten zeker? 
Moor ramp o ramp geen ontbijt, er is zelfs niemand op het domein 
aanwezig. Dan maar wot broodjes halen bij de lokale bakker op weg 
naar het zwembad. Ondertussen beginnen de zenuwen zich te mani
festeren en de adrenaline wordt door ons lichaam gestuwd. Na dik 
een halfuur inzwemmen is het bijna 9 uur, het aanvangsuur van de 
wedstrijd. Wedstrijd 2, Klaas moet de 50m schoolslag afwerken 
binnen de limiettijd van 00:34:50 en daarin slaagt hij met glans en 
met een tijd van 00:33:68 wot meteen een besttijd is. 
De pracht prestatie van Klaas geeft mij moed, heel veel moed. Even 
later volgt er voor Klaas een kleine ontgoocheling want de omroep
ster meldt zijn uitsluiting wegens een valse start. Jammer, de vi
deobeelden geven de officials gelijk want Klaas stond niet stil bij de 
start maar dit doet niets af aan de goede tijd, volgende keer beter. 
Ik moet de 200m rugslag zwemmen en dit in de limiettijd van 
02:30:00. Na een lastige wedstrijd tik ik aan in 02:27:07, een hele 
opluchting! Klaas en ik worden hartelijk gefeliciteerd door Jan en 
hiermee zit ons verblijf in Charleroi er op en is het stilaan tijd om 
huiswaarts te keren. 
Ik ben ervan overtuigd dot onze prestatie een duidelijk bewijs is dot 
onze club steeds verder aan het groeien is. De horde trainingen, de 
gedreven inzet van de zwemmers en natuurlijk niet te vergeten ook 
van onze trainers en trainsters, werpen duidelijk hun vruchten af! 

Pieter Bartholomeus 

~ mii7 Schilder- en 
-~.;~ \11!/ Decoratiebedrijf 

ft. BLONDEEL 
Ondernemingenstraat 12 

I industriezone 1 • 8630 Veurne I 1m'aiffll Tel. (058)31.20.06-Fax (058)31.58.86 
Winkel: geopend di-vr: 10u-12u en 14u-18u 

Zaterrl, voormlddag: 9u - 12u 
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lwrssELBEKER 1999-2000 

NAAM VOORNAAM PUNTEN CATEGORIE 

BARTHOLOMEUS PIETER 395 CADET 

DOLFEN JEROEN 387 MINIEM 

VANNEUVILLE KLAAS 384 JUNIOR 

VANACKER BART 361 BENJAMIN 

MAHIEU NICK 360 CADET 

DOLFEN STIJN 350 BENJAMIN 

SAMPERS LORE 343 EENDJE 
SAMPERS WARD 329 BENJAMIN 

VANACKER HEIDI 317 CADET 

VERWEIRDER LORE 308 CADET 

MAHIEU KARL 298 EENDJE 
VERSTRAETE THOMAS 286 BENJAMIN 

VANACKER JEROEN 252 MINIEM 

ALDERWEIRELD T TIM 252 BENJAMIN 

DEMERRE JULIE 240 BENJAMIN 

VAN HOVE LIEN 220 JUNIOR 

VANDENBROUCKE ELS 218 CADET 

GHYSELBRECHT MICHAEL 155 SENIOR 

PITTELJON JULIE 98 BENJAMIN 

DEPREZ MARJOLIJN 68 EENDJE 

CLARE BOUT TIJS 48 EENDJE 
BEERENS MATTHIAS 46 EENDJE 

z 

tH 
VEIUEKEHINGEN - LENINGEN - GEIDBELEGGINGEN 

Jaargang 27 

n HILLEWAERli 

0 
Stefan s 

0 

0UIVENSTRAAT 3 • MERKEM 

WOUMENWEG 293 * WOUMEN 

Telefoon: /051 /54 49 37 
[051 /501853 
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WISSELBEKER 
DER VERGUNNINGHOUDERS 

1. Voor de "wisselbeker" wordt gezwommen door de competitiever
gunninghouders, met als doelstelling de wedstrijdresultaten te 
verbeteren. 

2. Enkel de competitie vergunninghouders mogen deelnemen aan de 
"wisselbeker". 

3. De winnaar van de wisselbeker is de zwemmer die het hoogst aan-
tal punten verzamelt 

6 punten voor het zwemmen van een A-tijd. 
6 punten voor verbetering persoonlijk record. 
3 punten voor verbetering clubrecord, indien er geen club

record bestaat, wordt de eerste meal geen punten 
toegekend. 

2 punten aanwezigheid op dinsdag-, donderdag-, en zaterdag
trainingen. 

In de maanden juli en augustus worden geen punten toegekend. 

4. De periode voor het toekennen van punten loopt van begin Sep
tember tot eind juni. 

5. De wisselbeker blijft een jaar in het bezit van de laureaat en 
wordt uitgereikt op het eindejaarsfeest van de club. 

6. De laureaat die de wisselbeker drie jaar na elkaar wint mag de 
trof ee behouden. 

7. De naam van de winnaar en het jaartal worden gegraveerd in een 
koperen plaatje en wordt aan de wisselbeker bevestigd. 

8. Tussenstanden worden uitgehangen in het zwembad en gepubli
ceerd in het clubblad. 

Het Bestuur VZV 

Jaargang 27 

A lain Ghyselbrecht 
Verantwoordelijke competitie 
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-'llsEIZOEN 2000 - 2001 

-

~---=~ 
~ "'b.'.IE .. ;r::; 

/ ? 
llllliaw:/ 

Dinsdag 5 september starten we met de trainingen 

Beginnelingen: 
-----------------------------------· 

Gevorderden: 

Competitiezwemmers: 

dins- en donderdag van 18.30uur tot 19uur 
··------------- -- ------------ --------·································---·········-······--···-·········-··········~ 

dins- en donderdag van 19uur tot 20uur 

dins- en donderdag van 19uur tot 20uur 
zaterdag van 17.45uur tot 19.15uur 

----····-·-······- ································--··············-·····-·--.i ----····-············· -

De waterpolospelers: I donderdag van 20.45 uur tot 21.45 uur 

Doormiddel van een aanwezigheidslijst, die iedere training nauwkeurig 
ingevuld wordt, kunnen de ouders nazien of hun zoon of dochter al don 
niet aanwezig was op de training. 

Jaargang 27 

MIE~ 

..,h, 
I.~ 

Specialiteiten : 
Dulvejong, Strulsvogelnlet & Paling 

Gcslotcn op dinsdag en maandagavond 
Juli en augustw; enkcl op dinsdag 

Uilbatm: 
Unda lHwiu~ . Wilfrud Vanhoucke 

Linda aan Mt fomuU 

Veurnekeiweg S • 8670 WULPEN 
Tel OS8/31.43.9S 
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UDGELDEN 2000 - 2001 

De zwemmers die lid waren in het seizoen 
1999-2000 schrijven in op: 

=> dinsdag 5 September 
=> en donderdag 7 september 

IN TEGENSTELUNG TOT DE VORIGE JA
REN WORDEN DE NIEUWE LEDEN INGE
SCHREVEN OP DINSDAG 12 EN DONDER
DAG 14 SEPTEMBER VANAF 18.15 UUR IN L:~~~~_J 
HET STEDEUJK ZWEMBAD . 

Men kan lid worden vanaf het eerste studiejaar. 
Een nieuw lid moet een lengte (25m) kunnen zwemmen 

• Tot en met 14 september worden de lidgelden ontvangen 
• Dit kan gebeuren voor de aanvang van de trainingen op dins- of 

donderdagavond in de cafetaria van het stedelijk zwembad. 
• Jan Bartholomeus zal aanwezig zijn om de lidgelden te innen. 
• Het lidgeld bedraagt 2.000 bef 
• De waterpolospelers betalen 750 bef 

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

INDIEN OP 14 SEPTEMBER HET LIDGELD NIET BETAALD IS 
WORDT DE BETROKKENE NIET MEER ALS LID BESCHOUWD 

VAN DE VEURNSE ZWEMVERENIGING 

Het bestuur VZV 
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~ENKELE WENKEN VOOR DE LEDEN I 
• Waardevolle voorwerpen zoals uurwerken, 

kettingen, ringen, geld, enz. laten we thuis 
• Tijdig aanwezig zijn op de trainingen ook niet 0 

te vroeg. 
• In de kleedkabines hebben we respect voor 

andermans kledij, we verstoppen de kledij 
niet. 

ij 
• Indien er niet het nodige respect is voor kledij of materieel van 

anderen, zal tegen de dader (s) zeer streng worden opgetreden. 
• Namen mededelen aan de verantwoordelijke. 
• Snoep en kauwgom zijn verboden in het zwembad. 
• Zorg dot de zwemkledij in orde is, koord in de zwembroek voor 

de jongens, geen bikini's of loshangende bermuda's. Indien je een 
zwembril draagt moet die goed aangepast zijn. Zwemmuts is ver
plicht. Indien je zwemvliezen hebt, brengt ze mee. 

• Zet je naam op je materieel en de kledij van de club. 
• Ga voor de training naar het toilet, zodat de training niet om de 

haverklap moet onderbroken worden voor iemand die naar de WC 
moet. 

• We betreden de zwemhal op het teken van de trainer(-ster), niet 
vroeger. Voor de trainingen wachten we in de vestiaire, NER
GENS ANDERS. 

• Tijdens de trainingen en opwarmingsoef eningen ma ken we het de 
trainers(-sters) aangenaam: wees beleefd, let op, niet spelen, uit
voeren wot gevraagd wordt. 

• Wees voornaam tegenover de andere zwemmers(-sters) 
• Wanneer je de groep verlaat steeds de trainer(-ster) verwittigen 
• Na de training, helpen het materieel opbergen, een stortbad ne

men en zich zo snel mogelijk aankleden. 
• In de kleedkamers lopen we niet rond, roepen en tieren we niet. 
• Na de training gaan we naar huis longs de kortste weg. 

Marc Vanhoucke 
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AMELOOT EN SPEEDO SPONSORS 

St-Idesbaldusstraat 49 
8630 Veurne 

Tel: 058/31.49 .59 
Fax: 058/31.66.66 

AMELOOT SPORT EN SPEEDO ZIJN HOOFDSPONSOR VAN DE 
VEURNSE ZWEM VERENIGING. 

NAAST DE 15% DIRECTE KORTING OP ARTIKELEN VAN SPEEDO 
VOOR DE LEDEN, ONTVANGT DE CLUB EEN SPONSORINGBE

DRAG GEBASEERD OP HET GLOBAAL AANKOOPCIJFER VAN DE 
CLUBLEDEN BIJ AMELOOT SPORT. 

LEG DAAROM STEEDS, BIJ AANKOOP {OOK ANDERE DAN 
ZWEMARTIKELEN) UW LIDKAART VOOR. 

BIJ ELKE AANKOOP DRAAGT U ALDUS BIJ SPEEDO 
TOT DE LEEFBAARHEID VAN UW CLUB. ~ 

Jaargang 27 VEURNSE ZWEM VERENIGING Pagina -18 -



ETEN & DRINKEN 

( koolhydraten: vaak te weinig, zelden te veel ) 

Vaak krijg ik vragen over voeding, dus heb ik naar wot informatie ge
zocht en kwam daarover het volgende tegen: 

Voeding levert energie. Deze is afkomstig uit zogenaamde brand
stoff en. Wij hebben deze energie no dig voor: 

De ruststofwisseling. 

Dit is het minimum aan energie die het lichaam in rust verbruikt. 
Deze energie houdt de lichaamstemperatuur op 37 graden celcius, 
zorgt dot we kunnen ademhalen, laat het hart kloppen en is nodig 
voor alle andere stofwisselings-processen. 

Lichamelijke inspanning 

De hoeveelheid energie die voor een inspanning nodig is, is niet al
leen afhankelijk van het soort, de intensiteit, de duur en de fre
quentie van de activiteit, maar ook van het lichaamsgewicht en de 
lichaamssamenstelling. De energie die door de voeding wordt gele
verd, komt uit 3 brandstoffen. Dit zijn eiwitten, vetten en koolhy
draten. De hoeveelheid energie uit een brandstof wordt uitgedrukt 
in kilocalorieen (kcal) of kilojoules (kJ). 1 kcal is gelijk aan 4,2 kJ. 

Tijdens het zwemmen verbranden we zowel koolhydraten als vetten 
in de spieren. Bij een hoge intensiteit en tijdens intervaltrainingen 
neemt het aandeel van koolhydraten ( vergelijk het met benzine ) in 
de energievoorziening toe. Bij een loge intensiteit worden er meer 
vetten ( vergelijk het met dieselolie ) verbrand. Van beide brand
stoffen is een reservedepot in ons lichaam aanwezig. 

Vetten vinden we o.a. in het vetweefsel onder de huid. Gemiddeld is 
er voor zo' n 140.000 calorieen aan vet in het lichaam aanwezig. 
Koolhydraten worden in de vorm van glycogeen in lever en spieren 
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opgeslagen. Bovendien is er een kleinere hoeveelheid koolhydraten in 
de vorm van suiker in het bloed aanwezig ( bloedglucose ofwel bloed
suiker ). Met behulp van het hormoon insuline komt de bloedsuiker in 
de spiercellen terecht. De spiercellen hebben 2 mogelijkheden. 

Ze kunnen de suiker meteen verbranden, bijvoorbeeld t.b.v van li
chamelijke activiteiten. Het is ook mogelijk dot de spiercel de suiker 
bewaart voor later. In dit geval worden de suikerkraaltjes tot een 
glycogeenketting geregen. Glycogeen is de koolhydraatvoorraad in 
de spieren. Het uitgeput raken van de glycogeenvoorraad ervaar je 
als een klap van de man met de homer. 

Het prestatievermogen slinkt tot 50% van het normale kunnen. J e 
herkent deze verschijnselen als plotseling .. kapotzitten, honger, een 
draaierig gevoel, stijve spieren en wazig zien. Daarom is het van be
long dot je als zwemmer altijd koolhydraten eet. Een gemiddeld per
soon heeft ± 45% aan koolhydraten in zijn lichaam nodig. Een spor
ter± 60 a 65%. 

De naam koolhydraten is te danken aan twee belangrijke bestandde
len: koolstof en water ( hydraten ). Koolhydraten zijn van plantaardi
ge herkomst. Ze worden d.m.v. zonlicht in planten omgebouwd uit 
kooldioxide ( bevat de koolstof) en water. De in het voedsel voorko
mende koolhydraten zijn in grote lijnen onder te verdelen in 2 groe
pen: zetmeel ( ook wel polysachariden genoemd) en suikers. 

Vaak geeft de verpakking van levensmiddelen uitvoerige informatie 
over de voedingswaarde van het product. Diverse benamingen van 
verschillende voedingsstoffen worden door elkaar gebruikt. De aan
wezige koolhydraten in een product kunnen achter verschillende no
men schuilgaan. 1 suikersoort heeft soms wel 3 namen. 

Soorten en benamingen van koolhydraten 

In het lichaam 

1) Glycogeen in: spieren en lever 
2) suiker in: bloed 
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In de voeding 

l)Zetmeel ( polysacharidenI in: graanproducten, aardappelen en 
peulvruchten) 
2) Dextrine-maltose in : voedingssuiker en bepaalde, energierij
ke sportdranken 
3) Suikers 
a) Fructose ( = vruchtensuiker ) in : fruit 
b) Galactose in: samen met glucose in melksuiker 
c) Glucose ( druivensuiker ) in : onder meer in tabletvorm ver
krijgbaar 
d) Lactose ( = melksuiker) in: melk 
e) Maltose ( = moutsuiker ) in : bier 
f) Sacharose ( = biet/rietsuiker )in : tafelsuiker 

Om een optimaal rendement uit je training te halen zijn veel koolhy
draten noodzakelijk. Iemand van± 70 a 75 kilo die 1 keer per dag 
traint , heeft zo ' n 600 a 700gram koolhydraten per dag nodig. Dit 
komt neer op 10 gram koolhydraten per kilo lichaamsgewicht. Het 
nuttigen van veel meer koolhydraten heeft geen zin, omdat dit de 
koolhydratenvoorraden niet verder vergroot, maar in het lichaam in 
vetweefsel wordt omgezet. Voorbeelden van koolhydraatrijke voe
dingsmiddelen zijn brood, muesli , cornflakes, aardappelen, pasta's, 
rijst , pannenkoeken, pap, vruchtenyoghurt, via, vruchtendranken, 
energierijke sportdranken en fruit. 

Tijdens de inspanning wordt de glycogeenvoorraad in de spieren aan
gesproken. Dankzij een koolhydraatrijke voeding is de hoeveelheid 
spierglycogeen de volgende dag weer op het oude optimale niveau ge
bracht. 

Gebruik 2 tot 4 uur voor een wedstrijd een koolhydraatrijke maal
tijd. Je vergroot op deze manier de glycogeenvoorraad in de lever. 
Neem bijvoorbeeld een lichte broodmaaltijd met zoet beleg, fruit , 
krentenbrood , ontbijtkoek of pap. 

Iedere training of wedstrijd vormt een aanslag op de lichaamsvoor
raden glycogeen. Omdat de volgende dag meestal ook weer getraind 
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wordt (bij ons niet, maar voor degen die niet alleen zwemmen of mis
schien actief zijn in een andere club), is het belangrijk dat de glyco
geenvoorraad in het lichaam weer op tijd aangevuld wordt. Vooral 
tijdens de eerste 2 uur na een inspanning zijn de spieren in stoat de 
aangesproken glycogeenreserve weer snel aan te vullen. 

Wanneer mogelijk, is het daarom goed om na een inspanning limona
de, energierijke sportdrank of een banaan te eten. Al deze produc
ten hebben een hoge glymische index ( GI ), d.w.z. dat de koolhy
draten snel door het lichaam worden opgenomen. Andere producten 
zijn o.a volkorenbrood, roggebrood, rijst, cornflakes, muesli, zoete 
mais, tuinbonen, aardappelpuree, gekookte aardappelen, rozijnen, ho
ning en ma"fsstroop. Indien een snel herstel nodig is, is het raadzaam 
voedingsmiddelen te kiezen met een hoge GI. 

Dat is ook meteen de reden dat wij adviseren bepaalde producten 
niet mee te geven naar wedstrijden. Vele soorten fruit, vruchten
dranken, druivensuiker etc. worden dusdanig langzaam door het li
chaam opgenomen, dat het tussen de prestaties door meer energie 
kost dan dat het oplevert. Je werkt je lichaam dus tegen bij een 
snel herstel, zeker als je nog een prestatie moet leveren! 

Marc Vanhoucke 
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INSCHRIJVINGEN 
V.Z.V. 

Omwille van organisatorische problemen namelijk het groot aantal le
den zwemmers, een te kort aan trainers en de beperkingen van een 
zwembad (wij kunnen het bad niet groter maken) zijn wij als club ge
noodzaakt om dit jaar een nieuwe inschrijvingsregel toe te passen. 
• Zij die nu reeds lid zijn kunnen hun inschrijving hernieuwen de twee 

eerste trainingsdagen. 
• Daarna komt een evaluatie door het bestuur om na te gaan hoeveel 

nieuwe leden er kunnen worden toegelaten. 
• Pas don kunnen in de twee volgende trainingen nieuwe leden worden 

i ngesch reven. 

AANDACHT 
Zwemmers die reeds lid waren vorig jaar (1999) betalen hun lidgeld op 

volgende dagen: 
=> Dinsdag 05 September 2000 vanaf 18:15 uur 
=> Donderdag 07 september 2000 vanaf 18:15 uur 
Wie zijn lidgeld niet betaald heeft op die dagen is NIET longer lid van 
de V.Z.V. 

In tegenstelling tot de vorige jaren kunnen 

NIEUWE LEDEN 
zich enkel inschrijven op volgende dagen: 

=> Dinsdag 12 september 2000 vanaf 18:15 uur 
=> Donderdag 14 september 2000 vanaf 18:15 uur 
Je kan lid worden vanaf het eerste studiejaar en je moet een lengte 
of 25 m kunnen zwemmen !!!!! 

Inlichtingen: Marc Vanhoucke 058/31.38.53 of 0495/22.85.29 of Jan Bartholomeus 058/31 .27.90 of 0486/87.55.03 
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1} 

EREPLAATSEN IN WEDSTRIJDEN 
15 januari Waregem op uitnodiging 
le Plaats 

Stijn Dolfen 100m rugslag j benjamins J 1:20.19 (A-tijd) 
- ---------------------················· ········································--------------··························-······································ 

Jeroen Dolfen I 100m rugslag I miniemen 1:10.47 

Pieter Bartholomeus I 100m rugslag I cadetten 1:05.45 

Lien Van Hove I 100m vrije slag I juniors 1:06.22 

2e Plaats 

~::: :~~~~ -¥i~:::~~1
1~g_l_ c::::~:n + . '.',:;:; 

Michael Ghyselbrecht I 100m rugslag senioren 1:13.42 

Klaas Vanneuville I 100m vrijeslag juniors 0:58.79 

3e Plaats 

Lien Van Hove 100m rugslag junioren 1:15.65 

J eroen Dolf en 100m vrijeslag miniemen 1:08.12 

Pieter Bartholomeus 100m vrijeslag cadetten 0:59.20 

Michael Ghyselbrecht 100m vrijeslag senioren 1.03.00 

Klaas Vanneuville 50m vl inderslag junioren 0:31.01 

23 januari 1 e dag Provinciale kampioenschappen Kortrijk 
le plaats 

Jeroen Dolfen 100m wisselslag I miniemen 11:12.84 
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2e plaats 

Stijn Dolfen 100m wisselslag benjamins 1:21.47 

30 januari 1 e dag interclubtornooi 'Henri Lecluyse' Ieper 
le Plaats 

Karl Mahieu 100m schoolslag eendjes 1:42.53 

Stijn Dolfen 50m vlinderslag benjamins 0:36.43 

Jeroen Dolfen 50m vlinderslag miniemen 0:33.05 

Ward Sampers 50m schoolslag benjamins 0:41.51 

Jeroen Dolfen 100m rugslag miniemen 1:09.78 

2e Plaats 

···········-·-··--·-······················-·-····--------------·····················--·--··---·--····---·- .......•....................................................................• --······················· ··········-------

Klaas Vanneuvi lie 50m schoolslag juniors 0:34.20 

Michael Ghyselbrecht 50m schoolslag senioren 0:35.20 

Lien Van Hove 200m rugslag juniors 2:39.14 (A-tijd) 

Stijn Dolfen 100m rugslag benjamins 1:20.25 

Pieter Bartholomeus 100m rugslag cadetten 1:05.49 

3e Plaats 

Lien Van Hove 100m vr ijeslag juniors 1:04.55 

Ward Sampers 100m rugslag benjamins 1:25.26 

Michael Ghyselbrecht 100m rugslag senioren 1:12.85 
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6 FEBRUARI ze DAG PROVINCIALE 
KAMPIOENSCHAPPEN BRUGGE 

l e plaats 

-·················· ··············----------------- ·······- ............. ··········-·· ........... ··························- ------·-· -----------------------------·········- .... 

Bart Vanacker 200m schoolslag benjamins 

Michael Ghyselbrecht 200m schoolslag senioren 

Jeroen Dolfen 200m wisselslag miniemen 

Michael Ghyselbrecht 200m wisselslag senioren 

Stijn Dolfen 100m rugslag benjamins 

Jeroen Dolfen 100m rugslag miniemen 

2e Plaats 

- ·············································································- .. ··········------------------

Klaas Vanneuvi lie 200m schoolslag junioren 

Stijn Dolfen 200m wisselslag benjamins 

Heidi Vanacker 100m schoolslag cadetten 

Pieter Bartholomeus 100m rugslag cadetten 

3e Plaats 

Nick Mahieu 200m schoolslag cadetten 

Lien Van Hove 200m rugslag juniors 

SPEEDO SPEEDO 

~ ~ 
J aargang 27 VEURNSE ZWEM VERENIGING 

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

3:12.21 

2:51.19 

2:42.40 

2:41.17 

1:22.08 

1:11.81 

2:47.99 

3:01.56 

1:26.00 

1:07.30 

2:52.91 

2:44.67 

SPEEoo· 

~ 
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13 FEBRUARI 
PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN BRUGGE 
le Plaats 

··················································••·····•••••••• 

Bart Vanacker 100m schoolslag benjamins 

Michael Ghyselbrecht 100m schoolslag senioren 

Jeroen Dolfen 200m rugslag miniemen 

Thomas Verstraete 4x100m vrijslag benjamins 

Ward Sampers 
Bart Vanacker 

2e Plaats 

Heidi Vanacker 200m schoolslag cadetten 

Ward Sampers 100m schoolslag benjamins 

Nick Mahieu 100m schoolslag cadetten 

3e Plaats 

Klaas Vanneuvi I le 100m schoolslag junioren 

Pieter Bartholomeus 200m rugslag cadetten 

12 MAART 

1:30.46 

1:20.09 

2:34.56 

5:21.13 

3:03.35 

1:32.33 

1:19.90 

1:15.21 

2:27.89 

4e DAG PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN BRUGGE 
le Plaats 

J eroen Dolf en 50m vl inderslag miniemen 0:37.90 

Bart Vanacker 50m schoolslag benjamins 0:41.47 

Karl Mahieu 50m rugslag eendjes 0:42.93 

Jeroen Dolfen 50m schoolslag miniemen 0:33 .75 
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2e Pleats 

Lore Sampers 50m schoolslag eendjes 

Michael Ghyselbrecht 50m schoolslag senioren 

Heidi Vanacker 50m schoolslag cadetten 

Lore Sampers 50m rugslag eendjes 

Pieter Bartholomeus 50m rugslag cadetten 

Michael Ghyselbrecht 50m rugslag senioren 

3e Plaats 

Pieter Bartholomeus 50m vrijeslag cadetten 

Stijn dolfen 50m vlinderslag benjamins 

Lien Van Hove 50m vlinderslag junioren 

Klaas Vanneuvi lie 50m schoolslag junioren 

Stijn Dolfen 50m rugslag benjamins 

\\~~I 't ~IPELtt~ 
\~ '~~ ~~ 
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0:48.20 

0:36.23 

0:39.64 

0:45.85 

0:31.91 

0:35.61 

0:27.48 

0:37.90 

0:34.42 

0:34.22 

0:40.62 
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18 MAART WEDSTRIJD OP UITNODIGING DIKSMUIDE 
le Plaats 

Bart Vanacker 200m vrijeslag benjamins 2:36.04 

Heidi Vanacker 200m schoolslag cadetten 2:59325 

Lien Van Hove 200m schoolslag junioren 3:01.24 

Karl Mahieu 50m vrijeslag eendjes 0:35.60 

Bartholomeus Pieter 50m rugslag cadetten 0:31.67 

Karl Mahieu 100m wisselslag eendjes 1:31.66 

Stijn Dolfen 100m rugslag benjamins 1:20.63 

Jeroen Dolfen 100m rugslag miniemen 1:09.00 

Pieter Bartholomeus 100m rugslag cadetten 1:06.13 

2e Plaats 

Stijn Dolfen 200m vrije slag benjamins 2:36.41 

Lore Sampers 100m wisselslag eendjes 1:33 .74 

Lien Van Hove 100m vlinderslag junioren 1: 16.18 

Michael Ghyselbrecht 100m rugslag senioren 1:15.46 

3e Plaats 

Nick Mahieu 200m vrije slag cadetten 2:18.36 

Michael Ghyselbrecht 200m vrije slag senioren 2:21.00 

Bart Vanacker 100m rugslag benjamins 1:24.12 

Lore Sampers 50m vrije slag eendjes 0:39.23 
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26 MAART 2e DAG INTERCLUB ROESELARE 

~~ plaats 

E~~~~k~~ fioo~~~h~~i~i~~T b~~j~;;~~ r 1:28.61 I 

2e plaats 

~oreSampers _ _J _ lOOm __ rugslag J eendjes 1:33.62 I 

2 APRIL WEDSTRIJD OP UITNODIGING VEURNE 

1e Plaats 

············································································ 

Jeroen Dolfen 200m wisselslag miniemen 2:36.04 

Pieter Bartholomeus 100m vrije slag cadetten 0:58.90 

Bart Vanacker 100m schoolslag benjamins 1:29.61 

Klaas Vanneuville 100m schoolslag junioren 1:14.09 

Michael Ghyselbrecht 100m schoolslag heren 1:15.07 

Stijn Dolfen 100m rugslag benjamins 1:23.23 

Pieter Bartholomeus 100m rugslag cadetten 1:06.31 

SPEEDO SPEEDO SPEEDO 

~ ~ ~ 
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2° Plaats 

Heidi Vanacker 200m wisselslag cadetten 

Michael Ghyselbrecht 200m wisselslag heren 

Lore Sampers 50m vrije slag eendjes 

Lore Verweirder 100m vrije slag cadetten 

Jeroen Dolfen 100m vrije slag miniemen 

Nick Mahieu 100m vrije slag cadetten 

Klaas Vanneuville 100m vrije slag junioren 

Nick Mahieu 100m schoolslag cadetten 

Lore Sampers 50m rugslag eendjes 

Bart Vanacker 100m rugslag benjamins 

30 APRIL 3°DAG INTERCLUB OOSTENDE 
le Plaats 

------------· 
Ward Sampers 200m wisselslag benjamins 

Karl Mahieu 50m vrije slag eendjes 

Heidi Vanacker 100m vr ije slag cadetten 

Stijn Dolfen 100m vrije slag benjamins 

Ward Sampers 100m schoolslag benjamins 

Lore Verweirder 100m rugslag cadetten 

2e Plaats 

Karl Mahieu 100m vrije slag eendjes 

3e Plaats 

[
·········································-·······-···-··· 

Heidi Vanacker 100m schoolslag cadetten 
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2:44.90 

2:35.89 

0:38.21 

1:08.28 

1:06.02 

1:01.59 

0:57.73 

1:19.03 

0:45.97 

1:24.07 

3:00.10 

0:36.36 

1:08.66 

1:10.29 

1:32.23 

1:17.64 

1:19.62 

1:25.17 
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--······ 

Lore Sampers 50m schoolslag eendjes 0:47.70 

Lien Van Hove 100m schoolslag junioren 1:27.37 

Lien Van Hove 100m vlinderslag junioren 1:18.74 

INTERDISTRICT 1 MEI ANTWERPEN 
Dit is een wedstrijd waar de beste zwemmers van al de Belgische 
provincies geselecteerd zijn. De Veurnse Zwemvereniging had twee 
geselecteerden voor de West-Vlaamse ploeg: Jeroen Dolfen en Bart 
Vanacker. 
le Pleats 

Jeroen Dolfen 100m rugslag miniemen 1:08.30 

3e Pleats 

[Bart Vanacker .. .............. LwomschoolslagL .... benjamins L 1:29.12 ........ 1 

21 MEI WISSELBEKER 200m VAN TIEL T 
le Pleats 

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

Stijn Dolfen 200m vlinderslag benjamins 

Karl Mahieu 200m schoolslag eendjes 

Stijn Dolfen 200m rugslag benjamins 

Klaas Vanneuville 200m wisselslag juniors 

Lien van Hove 200m vlinderslag juniors 

Jeroen Dolfen 200m vlinderslag miniemen 

Lore Verweirder 200m rugslag cadetten 

Nick Mahieu 200m schoolslag cadetten 

Michael Ghyselbrecht 200m schoolslag heren 

Lien Van Hove 200m vrije slag juniors 
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3:26.82 

3:39.75 

2:49.79 

2:29.57 

3:02.44 

2:44.54 

2:48.60 

2:45.75 

2:45.75 

2:24.89 
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2e Plaats 

Thomas Verstraete 200m schoolslag benjamins 

Lore Verweirder 200m wisselslag cadetten 

Pieter Bartholomeus 200m wisselslag cadetten 

3e Plaats 

Nick Mahieu 200m wisselslag cadetten 

Michael Ghyselbrecht 200m wisselslag heren 

Pieter Bartholomeus 200m vrije slag cadetten 

27 MEI OOSTENDE OP UITNODIGING 
le plaats 

Klaas Vanneuville 200m wisselslag junioren 

Karl Mahieu 100m schoolslag eendjes 

Bart Vanacker 50m schoolslag benjamins 

Nick Mahieu 50m schoolslag cadetten 

Michael Ghyselbrecht 50m schoolslag heren 

Karl Mahieu 50m vrije slag eendjes 

Pieter Bartholomeus 50m rugslag cadetten 

Michael Ghyselbrecht 50m rugslag heren 

2e Plaats 

Heidi Vanacker 200m wisselslag cadetten 

Stijn Dolfen 200m wisselslag benjamins 

Jeroen Dolfen 200m wisselslag miniemen 

Pieter Bartholomeus 200m wisselslag cadetten 
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3:17.70 

2:50.97 

2:30.21 

2:32.19 

2:39.57 

2:13 .60 

2:33.88 

1:42.82 

0:41.91 

0:35.62 

0:35.65 

1:21.17 

0:31.58 

0:36.17 

2:46.29 

2:58.63 

2:43.69 

2:32.19 
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r--······ 

Mar jolijn Deprez 100m schoolslag 

Heidi Vanacker 50m schoolslag 

Stijn Dolfen 50m vlinderslag 

Jeroen Dolfen 50m vlinderslag 

Pieter Bartholomeus 50m vlinderslag 

Jeroen Dolfen 50m vrije slag 

Klaas Vanneuville 50m vrije slag 

3e Pleats 
----· ·······················································- ······ 

Lore Verwei rder 200m wisselslag 

Bart Vanacker 200m wisselslag 

Michael Ghyselbrecht 200m wisselslag 

J eroen Vanacker 50m schoolslag 

Klaas Vanneuville 50m schoolslag 

Heidi Vanacker 50m vlinderslag 

Lore Verweirder 50m rugslag 

02 JULI IEPER OP UITNODIGING 
le pleats 

Heidi Vanacker 200m schoolslag 

Bart Vanacker 200m schoolslag 

Nick Mahieu 200m schoolslag 

Karl Mahieu 100m rugslag 

Lien Van Hove 200m rugslag 

Stijn Dolfen 100m vlinderslag 

Pieter Bartholomeus 100m schoolslag 
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eendjes 1:49.37 

cadetten 0:39.84 

benjamins 0:38.26 

miniemen 0:33.18 

cadetten 0:32.30 

miniemen 0:29.22 

junioren 0:27.72 

cadetten 2:52.93 

benjamins 2:59.63 

heren 2:40.84 

miniemen 0:42.24 

junioren 0:35.81 

cadetten 0:35.40 

cadetten 0:38.07 

cadetten 3:08.22 

benjamins 3:18.12 

cadetten 2:57.69 

eendjes 1:35.21 

junioren 2:49.85 

benjamins 1:31.41 

cadetten 1:21.65 
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Lien Van Hove 200m vrije slag junioren 2:34.58 

Pieter Bartholomeus 100m rugslag cadetten 1:08.19 

2e Plaats 

Lore Verweirder 200m schoolslag cadetten 3:21.10 

Lien Van Hove 200m schoolslag junioren 3:13 .84 

Ward Sampers 200m schoolslag benjamins 3:22.45 

Jeroen Vanacker 200m schoolslag miniemen 3:17.90 

Heidi Vanacker 100m schoolslag cadetten 1:29.01 

Bart Vanacker 100m schoolslag benjamins 1:29.86 

Nick Mahieu 100m schoolslag cadetten 1:21.89 

Lore Sampers 100m vrije slag eendjes 1:31.64 

Karl Mahieu 100m vrije slag eendjes 1:19.32 

Bart Vanacker 200m vr ije slag benjamins 2:51.24 

Stijn Dolfen 100m rugslag benjamins 1:27.14 

Jeroen Dolfen 100m rugslag miniemen 1:13.62 

Lien Van Hove 100m vrije slag junioren 1:08.98 

3e Plaats 

Thomas Verstraete 200m schoolslag benjamins 3:25.15 

Klaas Vanneuvi lie 200m schoolslag junioren 2:55.27 

Heidi Vanacker 100m vlinderslag cadetten 1:220.57 

Jeroen Dolfen 100m vlinderslag miniemen 1:17.32 

Ward Sampers 100m schoolslag benjamins 1:32.21 

Jeroen Do lfen 100m schoolslag miniemen 1:26.76 
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Heidi Vanacker 100m rugslag cadetten 1:20.29 

Klaas Vanneuville 200m vrije slag junioren 2:25.70 

Ward Sampers 100m rugslag benjamins 1:28.13 

Michael Ghyselbrecht 100m rugslag heren 1:17.77 

Stijn Dolfen 100m vrije slag benjamins 1:11.44 

Pieter Bartholomeus 100m vrije slag cadetten 1:01.18 

Klaas Vanneuville 100m vrije slag junioren 1:02.12 

16 JUU NIEUWPOORT OP UITNODIGING 

le Plaats 

Bart Vanacker 100m schoolslag benjamins 1:29.60 

Jeroen Dolfen 100m rugslag miniemen 1:12.29 

Pieter Bartholomeus 100m rugslag cadetten 1:08.48 

2e Plaats 

Lore Verweirder 100m vrije slag cadetten 1:10.86 

Pieter Bartholomeus 100m vrije slag cadetten 1:00.79 

Lien Van Hove 100m rugslag junioren 1:18.24 

3e Plaats 

Klaas Vanneuville 100m schoolslag junioren 1:19.20 

Jeroen Dolfen 100m vrije slag miniemen 1:05.99 

Lien Van Hove 100m vlinderslag junioren 1:24.06 
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BELGISCHE JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN 
MOL 28 - 29 - 30 JULI 

Zie rubriek resultaten Mol 200 op pagina 10 

BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN 
CHARLEROI 4-5-6 AUGUSTUS 

Zie ook de rubriek Dagboek Charleroi 2000 op de pagina's 
11 en 12 . 

Klaas Vanneuville 50m schoolslag 0:33 .68 

Pieter Bartholomeus 200m rugslag 2:27.07 z7e plaats op 49 
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-"llcoMMENT AAR VAN DE TRAINER 
Voorgaande uitslagen bewijzen dat het eerste semester van 2000 
zeer succesvol was voor de competitiezwemmers van de Veurnse 
Zwemvereniging. 

Vijf competitiezwemmers en een aflossingsploeg werden provinciaal 
kampioen namelijk: Karl Mahieu, Jeroen Dolfen, Bart Vanacker, Mi
chael Ghyselbrecht en Stijn Dolfen. De zwemmers van de aflossings
ploeg voor de 4x100m vrije slag waren: Stijn Dolfen, Bart Vanacker, 
Ward Sampers en Thomas Verstraete. 

Jeroen Dolfen en Bart Vanacker werden geselecteerd voor het in
terdistrictentornooi, Jeroen behaalde een eerste pleats in de 100m 
rugslag en Bart werd derde in 100m schoolslag. 

We mogen eveneens tevreden terugblikken near de Belgische Jeugd
kampioenschappen, met twee plaatsen in de top tien en de andere 
puike uitslagen hebben onze zwemmers hun uiterste best gedaan. 
Opmerkelijk was de prestatie van Pieter Bartholomeus die naast zijn 
5e pleats in de 100m rugslag als EERSTE zwemmer, sinds de stich
ting in 1973 van de Veurnse Zwemvereniging, onder de minuut zwom 
(0:59.80) in een 50m bad. Velen zullen zich de vraag stellen is zwem
men in een 50m of in een 25m bad niet hetzelfde. Neen, het verschil 
ligt in de keerpunten, men boekt steeds tijdwinst in de keerpunten 
en zo zwemt men gemiddeld 2 seconden trager in een 50 meter bad 

over een af stand van 100m. 
Nog steeds heb ik enorme bewondering voor de deelnemers aan de 
Belgische Jeugdkampioenschappen hoe zij iedere morgen tijdens hun 
vakantie om acht uur in het zwembad verschijnen om dan gedurende 
anderhalf uur hard te trainen. 

De grootste handicap van de Veurnse Zwemvereniging is het beperkt 
aantal trainingsuren buiten de schoolvakanties: 3:30 uren per week. 
Daarbij komt nog dat het zwembad gedurende de maand juni geslo
ten is voor de jaarlijkse onderhoudsbeurt , zodat we moeten uitwij
ken near Koksijde wear we slechts tweemaal een uur trainen per 
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week. 
Ik heb eens gesurft naar enkele websites van andere clubs, ziehier 
het aantal trainingsuren: 
• Koninklijke zwemclub olympic Antwerpen 12 uren per week 
• Meense zwemclub 9.30 uren per week 
• Zwemclub Schoten 13.30 uren per week 
• Willebroekse zwemclub 6.30 uren per week 

Het is door de inzet en de ernst van de zwemmers dat we met zo 
weinig uren training prachtige resultaten behalen. Daarbij speelt de 
groepssfeer een belangrijke rol. Zonder een goede verstandhouding 
in de groep kan niet goed en intens getraind worden. 
Momenteel heerst er bij ons een zeer vriendschappel ijke omgang 
onder de competitiezwemmers. De oudste zwemmers zijn, voor wat 
trainingsinzet betreft, een voorbeeld voor de jongere zwemmers. 
Wanneer een zwemmer wat minder presteert, wordt hij/zij opge
pept door de overige leden van de groep. 
Ook buiten de trainingen vormen ze een hechte groep. Dikwijls tot 
ergernis van de ouders die ze komen ophalen, blijven ze maar klet
sen onder de douches en in de kleedcabines. 
Door de goede groepsgeest en het enthousiasme, worden ook de 
trainers gemotiveerd. Het is uitermate plezierig om met zo'n groep 
jongeren samen te werken. Ik denk niet dat ik in andere omstandig
heden evenveel energie zou kunnen opbrengen om training te geven 
enz .. 
Een PRIMEUR voor de Veurnse Zwemvereniging is de deelname aan 
de Belgische Kampioenschappen door Pieter Bartholomeus en Klaas 
Vanneuville. DE TWEE GROTE VOORBEELDEN VAN INZET EN 
TRAININGSIJVER. Tijdens hun respectievelijk 10 jaar en 8 jaar 
lidmaatschap van de Veurnse Zwemvereniging hebben beide zwem
mers praktisch nog geen enkele training gemist. Iedere training zijn 
ze aanwezig en ze trainen steeds met vol le overgave en met een ge
zonde rivaliteit . PROFICIAT voor beide zwemmers. 
Tot slot hoop ik dat het tweede semester van 2000 even succesvol 
mag verlopen, met goede prestaties op de interclubwedstrijden en 
met spetterende resultaten tijdens de clubkampioenschappen. 

Marc Vanhoucke 
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DE KIP OF HET EI 

Vraag. "waarom steekt een kip de straat over?" 
Antwoorden: 

SCHOOLJUFFROUW: om aan de overkant te komen. 

ARISTOTELES: het ligt in de natuur van de kippen om straten over 
te steken. 

KARL MARX: dit was historisch onvermijdelijk. 

SADDAM HUSSEIN: dit was een ongehoorde dead van rebellie, dus 
was het volkomen rechtvaardig om er 50 ton zenuwgas op te drop
pen. 

RONALD REAGAN: ik weet het niet meer. 

CAPTAIN KIRK: Boldly go where no chicken has gone before. 

HIPPOCRATES: wegens teveel aan flegma in hoar pancreas. 

ANDERSEN CONSUL TING: de ontregeling van de straatkant van 
de kip bedreigde hoar dominante marktpositie. De kip stond voor 
belangrijke uitdagingen om de vaardigheden te creeren en te ont
wikkelen die nodig waren voor de nieuwe competitieve markt. Ander
sen consulting heeft, in een partnerschapsrelatie met hoar client, de 
kip geholpen door hoar fysische distributiestrategie te herdenken 
via het Pluimvee Integratie Model (PIM) 
Andersen heeft de kip geholpen hoar vaardigheden, methodologie, 
kennis, kapitaal en ervaring te gebruiken, deze te integreren in hoar 
algemene strategie binnen een Program Management - kader. Ander
sen consulting heeft de kip zich helpen aanpassen om succesrijker te 
worden. 

MARTIN LUTHER KING: ik heb een droom dat ooit alle kippen wear 
ook ter wereld vrij zullen zijn om de straat over te steken zonder 
dat men hun motieven in vraag stelt. 
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WILLY CLAES: de kip is de straat niet overgestoken, ik herhaal, ze 
is de straat niet over gestoken. 

FILIP DEWINTER: nee we hebben de kip niet teruggestuurd, ze is 
uit zichzelf de straat overgestoken. 

FREUD: alleen al het feit dat je bezorgd bent over die kip wijst op 
je onderliggende seksuele onzekerheid. 

DARWIN: kippen zijn in de loop der geschiedenis op natuurlijke wij
ze geselecteerd zodat ze nu genetisch voorbestemd zijn om straten 
over te steken. 

EINSTEIN: of de kip de straat is overgestoken, ofwel of de straat 
onder de kip doorbewoog, hangt af van je referentiekader. 

ERNEST HEMINGWAY: om eenzaam te sterven. In de regen. 

J'EAN-LUC DEHAENE: Let the beast go. 

,.. 
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************** 

VINCA 
Jeans & Casuals 

Ooststraat 49 
8630Veume 

tr 058/31.64.68 
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ONZE WEBSITE 

Zoals jullie wellicht hebben gelezen in ons vorig nummer Uaargang 27 - I 0 

kwartaal pagina 26) zijn wij terug te vinden op het internet en we! onder vol
gend adres: 

http://www.dreamwater.com/vzv/ 

Ondertussen is de website wat geevolueerd, de problemen om via netscape de 
website te bezoeken zijn opgelost en er zijn een paar rubrieken bijgekomen 
onder andere: 

=> Groot, groter, grootst 
=> Mo! 2000 (BJK) 
=> Charleroi 2000 (BK) 
Ik zou zeggen vlug even gaan kijken! ! ! ! 

ENKELE ST ATISTlEKEN: 

1. Aantal bezoekers op 09/08/2000 (sedert 18 december 1999): 334 
2. Geografische spreiding: 

=> Europa: 98% 
=> Internationaal: 2% 

3. Per provincie: 
=> Brabant: 49% 
=> West-Vlaanderen: 15% 
=> Overige: 37% 

4. Per provider: 
=> Planet Internet: 43% 
=> Skynet: 21 % 
=> Centrum voor Organisatie en Informatie: 5% 
=> Eunet: 2% 
=> Belgacom lnterpac: 2% 
=> Net it be: 2% 
=> Overige 24% 

Wie suggesties heeft m.b.t. de website, elke inbreng is welkom. Neem gerust 
contact met Jan Bartholomeus (058/31 .27.90 - 0486/87 .55 .03) of stuur een E
mail naar: pieter.bartholomeus@pi.be. 

Jan Bartholomeus 
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FOR 
SALE 

TER RUILEN OF TE KOOP 

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

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

NAAM AANBO[) PRIJS TELEFOON 

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

Voorzitter I Jean-Pierre Gacoms 
Lijsterweg 26 

Ondervoorzitter I Sabine Deschryver 
Trainster Oude Duinkerkestraat 1 

Secretaris I Marc Vanhoucke 
Trainer Noordstraat 121 

8630 Veurne 

Schatbewaarder Jan Bartholomeus 
Trainer Rozendalstraat 76/a 

8630 Veurne 

Technisch- Alain Ghyselbrecht 
secretaris Wandelhof straat 12 
Trainer 86 70 Koksijde 

Publ icrelations Thierry Braeckman 
Trainer Burgweg 30 

8630 Veume 

Afgevaardigde I Alain Dolfen 

Bestuurslid 

Bestuurslid 

Vinkemstraat 2/a 
8630 Veume 

Irene Cerdobbel 
Nachtegalenlaan 16 

8630 Veurne 

Wilfried Top 
Beukenlaan 17 
8630 Veurne 

'ir 058/31.46.93 
0486/70.86.78 

'ir 058/31.38.53 
Gl!l 058/31.55.72 

'ir 058/31.26.57 
0495/21.18.57 

Q marc.vanhoucke@skynet.be 

'ir 058/31.26.57 
0486/87.55.03 

Q pieter.bartholomeus@pi.be 

'ir 058/51.62.81 
075/42.83.97 

Q alain.ghyselbrechtl@yucom.be 

'ir 058/31.33.23 

'ir 058/29.99.4 1 

'ir 058/31.28.27 

'ir 058/31.18.87 

----------•-- ·-·-- -- --·-·----·--·---- !----- - --

Trainer 
Waterpolo 
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Kris Cailliau I 'ir 058/31.43.79 
Koksijdestraat 24 
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24 sep 

1 okt 

8 okt 

15 okt 

21 okt 

22 okt 

29 okt 

5 nov 

11 nov 

12 nov 

14, 16 
& 21 

26 nov 

3 dee 

10 dee 

26-27-
28-29 

Jaargang 27 

4e dag prov. Westvl. interelubtorn. Henry Lecluyse Zwevegem 

5e dog Provinciale kampioensehappen eendjeseriterium Kortrijk 

6e dog Provineiale kampioensehappen Kortrijk 800/1500m 

Driekamp Gent 

Eendjeswedstrijd op uitnodiging Diksmuide 

Kortrijk op uitnodiging 

5e dog prov. Westvl. interclubtorn. Henry Lecluyse Tielt 

Roeselare op uitnodiging 

Speedo meeting 

6e dag prov. Westvl. interclubtorn. Henry Lecluyse Veurne 

clubkampioenschappen 

eindejaarsf eest 

r dog prov. Westvl. interclubtorn. Henry Lecluyse Brugge 

3e finale VZL eendjes Kortrijk 

zwemstage Zon en Zee Westende 
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