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~ lwooRDJE VAN DE VOORZITTER. 

Beste Sportvrienden, 

Eerst wens ik iedereen een gelukkig en voorspoedig 
nieuwjaar. Het voorbije millennium was voor onze club succesvol en 
ondertussen is al gebleken dot sommige zwemmers de lat nog wot 
hoger willen leggen. 

De voorbije clubkampioenschappen heeft het ons ver
heugd zoveel ouders en sympathisanten te mogen zien. Het waren 
ook spetterende wedstrijden met als hoogtepunt het verbreken 
van het vijf jaar ouder clubrecord van Dieter Berteloot door Pie
ter Bartholomeus die de tijd op 100m vrijeslag op 00:57:27 
bracht, maar zoals altijd records zijn er om gebroken te worden. 

De inschrijvingen voor het nieuwe werkjaar 2000-2001 
verliepen vlot en we hebben terug een maximum aantal zwemmers, 
meer kan echt niet. Tijdens de trainingen op dinsdag en donderdag 
hebben wij een gemiddelde aanwezigheid van 95 zwemmers en het 
zwembad heeft nu eenmaal zijn beperkingen op het vlak van capaci
teit! 

Ik wil hier zeker de werkbijen bedanken die er alles heb
ben aan gedaan om de "Zon & Zee" stage, die door omstandigheden 
u alien bekend te elfder ure werd afgeblazen, toch tot een goed 
einde te brengen. 

Alvast veel leesplezier, veel energie en een sportieve in
gesteldheid voor 2001. 

Jeon-Pierre GACOMS 
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EREPLAATSEN IN WEDSTRIJDEN 

24 SEPTEMBER 4e DAG INTERCLUB ZWEVEGEM 

le Plaats 

J eroen Dolf en 50m rugslag miniemen 0:31.87 

Dieter Bartholomeus 50m rugslag cadetten 0:30.32 

2e Plaats 

Pieter Bartholomeus 200m schoolslag cadetten 2:46.20 

Stijn Do lfen 50m rugslag benjamins 0:34.30 

3e Plaats 

_1en Van Hove 200m vrije slag junioren 2:25.58 

Bart Vanacker 200m schoolslag benjamins 3:03.44 

J er oen Do lfen 200m schoolslag miniemen 2:55.59 

,-ie1d1 Vanacker 100m wisselslag cadetten 1:15.00 

1 OKTOBER 5e DAG PROV. KAMPIOENSCHAPPEN 
EENDJESCRITERIUM KORTRIJK 

1e P1aat s 

or : Mah1eu 100m schoolslag eendjes 1:42.06 

3e Piaats 

Lore Sampers llOOm schoolslag eendjes 1:45.56 
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""'--" 
15 OKTOBER DRIEKAMP ZEELAND,OOST-VLAANDEREN, 

WEST-VLAANDEREN GENT 

Dit is een wedstrijd waar de beste twee zwemmers van West
Vlaanderen deelnemen per categorie. Voor Veurne waren er 6 
zwemmers geselecteerd. 

le Plaats 

Pieter Bartholomeus 100m rugslag cadetten 1:03.51 

~eroen Dolfen 100m rugslag miniemen 1:06.91 

Karl Mahieu 100m vrije slag eendjes 1:17.44 
(A-tijd) 

""ore Sampers 14x50m vrije slag eendjes 2:29.27 

Bart Vanacker 14x50m wisselslag benjamins 2:17.93 

2e Plaats 

Bart Vanacker 100m schoolslag benjamins 1:25.73 

~tijn Dolfen 14x50m vrije slag benjamins 2:08.98 

Pieter Bartholomeus 14x50m vrije slag cadetten 1:43.38 

Karl Mahieu 14x50m wisselslag eendjes 2:44.80 

~eroen Dolfen 14x50m wisselslag miniemen 2:05.83 

Pieter Bartholomeus 14x50m wisselslag cadetten 1:55.47 

3e Plaats 

... ore Sampers 100m rugslag eendjes I 1:34.42 I 
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21 OKTOBER EENDJESWEDSTRIJD DIKSMUIDE 

le Pleats 

Lore Sampers 100m schoolslag eendjes 1:40.12 

3e Pleats 

Karl Mahieu 1100m rugslog eendjes 
I 

1:32.77 
(A_:!ijd) 

29 OKTOBER 5" DAG INTERCLUB TIEL T 

le Pleats 

Heidi Vanacker 50 m schoolslag cadetten 0:38.17 

Pieter Bartholomeus 100m vrije slag cadetten 0:57.94 

Klaas Vanneuville 100m vrije slag junioren 0:59.87 

St ijn Dolfen 200m rugslag benjamins 2:48.76 

J eroen Dolf en 200m rugslag miniemen 2:26.90 

Pieter Bartholomeus 200m rugslag cadetten 2:19.80 

Klaas Vanneuville 200m rugslag junioren 2:33.72 

2e Pleats 

5 ... 1jn Dolfen 100m vrije slag benjamins 1:09.82 

He di Vanacker 50m vlinderslag cadetten 0:34.70 

Lore Verweirder 100m rugslag cadetten 1:19.57 

3e Pleats 

C'eroen Dolfen 100m vrije slag miniemen 1:02.51 

Kar: Mahieu 400m vrije slag eendjes 6:24.85 

SP£EDO SPEEDO SPEEDO SPEEDO 

~~ ~ ~ 
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'---' 

12 NOVEMBER 6e DAG PROVINCIAAL WEST-VLAAMS 
INTERCLUBTORNOOI VEURNE 

1e Plaats 

.. ien Van Hove 50 m vrije slag junioren 0:29.82 

~tijn Dolfen 100m wisselslag benjamins 1:15.90 

... ien Van Hove 200m wisselslag junioren 2:40.29 

~eroen Dolfen 100m wisselslag miniemen 1:09.56 

2e Plaats 

Heidi Vanacker 50m vrije slag cadetten I 0:29.61 I 
3e Plaats 

~eroen Dolfen 200m vrije slag miniemen 2:16.90 

Pieter Bartholomeus 200m vrije slag cadetten 2:07.98 

Pieter Bartholomeus 100m wisselslag cadetten 1:07.09 

19 NOVEMBER 1e DAG B-KAMPIOENSCHAPPEN DIKSMUIDE 

1e Plaats 

Heidi Vanacker 100m vlinderslag cadetten 1:19.32 

Heidi Vanacker 100m schoolslag cadetten 1:22.83 
(A-tijd) 

Nick Mahieu 100m schoolslag cadetten 1:17.29 

2e Plaats 

~ore Verweirder 100m vlinderslag cadetten 1:24.72 

W,ichael Ghyselbrecht 100m schoolslag heren 1:16.92 

3e plaats 

lore Verweirder 50m vrije slag cadetten 0:31.56 

W,ichael Ghyselbrecht 50m vrije slag heren 0:27.97 

... ore Verweirder 100m schoolslag cadetten 1:27.40 
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3 DECEMBER 7e DAG INTERCLUB BRUGGE 

le Plaat s 

Karl Mahieu 50m schoolslag eendjes 0:44.53 

... ien van Hove 200m schoolslag junioren 3:02.57 

Jeroen Dolfen 200m wisselslag miniemen 2:27.25 

2e Plaats 

Heidi Vanacker 200m schoolslag cadetten 2:57.52 

Jeroen Dolfen 50m vrije slag miniemen 0:28.17 

... ien Van Hove 50m rugslag junioren 0:35.94 

Stijn Dolfen 200m wisselslag benjamins 2:44.45 

Pieter Bartholomeus 200m wisselslag cadetten 2:23.79 

3e Pleats 

Stijn Dolfen 50m vrije slag benjamins 0:31.31 

Pieter Bart holomeus 50m vrije slag cadetten 0:26.38 

.. ore Sampers 100m schoolslag eendjes 1:39.88 
(A-tiid) 

23 DECEMBER DIKSMUIDE OP UITNODIGING 

.le Plaat s 

J eroen Do lf en 100m rugslag miniemen 1:06.23 

Piet er Bart holomeus 100m rugslag cadetten 1:04.23 

J eroen Do lf en 100m vlinderslag miniemen 1:11.00 

ze Plaats 

W•chael Ghyse lbrecht 100m schoolslag heren 1:17.55 

He d1 Vanacker 100m schoolslag cadetten 1:20.00 

Pieter Bartholomeus 100m vrije slag cadetten 0:58.60 

St ,Jn Dolfen 100m vlinderslag benjamins 1:23.73 
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3e Plaats 

Bart Vanacker 

Stijn Dolfen 

Heidi Vanacker 

Jaargang 28 

100m schoolslag benjamins 1:28.44 

100m vrije slag benjamins 1:09.56 

100m vlinderslag cadetten 1:20.02 

Restaurant I t Schiptje 
Specialiteiten: 

Duivejong, Struisvogelfilet & Paling 

Gesoten op dinsdag en maandagavond 
Juli en augustus enkel op dinsdag 

Uitbaters: 
Linda Dewitte - Wilfried Vanhoucke 

Linda aan het fornuis 
Veurnekeiweg 5 - 8670 WULPEN 

Tel 058/31.43.95 
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,:}, HOE HARD KAN IK? 

Bron: national geographic okt 2000 

Kan ik een record breken?" 
"Waarom niet?" Antwoordt Bill Kaiser, technisch specialist van de 
Amerikaanse zwemploeg. Hij klikt een gordel rond mijn middel 
vast. Ik loot me in boon een van het vijftigmeterbad van het 
olympic training center in Colorado Springs glijden en zet me of. 
Plotseling schiet mijn lichaam als een kogel door het water. Nog 
nooit hebben mijn armen en schouders met zo veel kracht 
rondgedraaid. Elke slag lijkt me twee keer zo ver voort te stuwen 
als normaal. Ik word overmand door een gevoel van euforie, alsof 
mijn hersenen een endorfinestoot krijgen. 
Kaiser heeft mijn gordel vastgehaakt aan een katrolsysteem, ook 
wel zweep genoemd: een trainingstoestel dot een topzwemmer 
trekt naar een snelheid die vijf procent hoger ligt don hij normaal 
gesproken zwemt. Het geeft de zwemmer gevoel voor een hogere 
snelheid en stelt hem in stoat zijn slagenpatronen en 
chaamrotaties hierop of te stemmen en uiteindelijk op eigen 

kracht harder te zwemmen. In mijn geval goat de sleep bijna 50 
procent Sneller don ik gewend ben. 
:k t,k 23 seconden later aan. 
·Gefel iciteerd", zegt Kaiser. "Je hebt zojuist het Amerikaanse 
record van Amy Van Dyken op de vijftig vrij verbeterd." 
Hij doelt op de wedstrijd die Van Dyken zwom in 24,87 seconden 
ijdens de Olympische Spelen van Atlanta in 1996. Daarmee, en 

met de winst op drie andere nummers, werd ze de eerste 
Amerikaanse vrouw die vier gouden medailles won op een olympisch 
toernooi. 
Ik ben geen sporter van olympisch kaliber, moor een geoefend 
zwemmer van middelbare leeftijd, die in zijn categorie wel eens 
een poor medai Iles heeft gewonnen. 
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'--" 
Het menselijk lichaam is er niet op gebouwd om baantjes te 
trekken - of tegen een voetbal te trappen, of salto's te maken van 
een tienmetertoren. Maar al zolang de mens zich aangetrokken voelt 
tot sport en krachtmeting, zoekt hij naar manieren om zijn 
anatomische grenzen tot het uiterste te ver leggen. Waar liggen die 
grenzen? 
Talloze factoren - genetische, psychologische, culturele en 
f inanciele - spelen een rol bij het vormen van een topsporter, maar 
het meest essentieel zijn wellicht de juiste genen. Elitesporters, 
zoals ze ook wel worden genoemd, zijn in zekere zin spelingen der 
natuur. 
Neem bijvoorbeeld hun spieren. De vezels in de meeste 
skeletspieren van mensen zijn zo ongeveer gelijkelijk verdeeld in 
fasische of witte spiervezels, die zeer snel samentrekken, en 
tonische of rode spiervezels, die minder snel samentrekken, maar 
wel veel efficienter energie produceren. Olympische gewichtheffers 
beschikken over een ongewoon grote hoeveelheid witte spiervezels; 
die leveren de explosieve kracht die nodig is om in een fractie van 
een seconde talloze kilo's vanaf de grond tot boven hun hoofd te 
trekken. De benen van de beste marathonlopers bevatten soms tot 
negentig procent rode sp iervezels, die hun het duurvermogen geven 
voor langere, aerobe activiteiten. 
Of het nu gaat om traag of snel samentrekkende vezels, topsporters 
zetten prestaties neer op een niveau waarvan wij gewone 
stervelingen alleen maar kunnen dromen. 
De 'goot' is een soort loopband in het water - een 4,5m lang bad met 
motoren die nauwkeurig gestuurde stromingen opwekken. Hoe 
sterker de str oming, hoe sneller de zwemmer zijn slagen moet 
maken om weg te bl ijven van de rand van het zwembad. 
"Je gaat nu drie minuten zwemmen en dan twee minuten rusten. 
Ondertussen doen wij wat metingen, 11 zegt inspanningsfysioloog 
Larry Herr. "Daarna verhogen we de stroomsnelheid en zwem je 
weer drie minuten. Dat doen we vijf keer achter elkaar, en in elke 
serie gaan we harder." 
"Dit wordt afz ien, niet?" Zeg ik, terwijl een t echnicus de 
hartslagmeter bevestigt. 
"Je kunt stoppen wanneer je wilt,"zegt Herr. 
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De technicus brengt een mondstuk bij me in, dot met twee slangen is 
verbonden aan een monitor die de lucht meet die ik in - en uitadem 
t ijdens het zwemmen. Hierdoor kan de hoogte van mijn V02 max 

worden vastgesteld, ofwel de maximale zuurstof die ik per minuut 
verbruik bij een zo groot mogelijke inspanning. Deze V02 max is 
sterk afhankelijk van de genetische structuur, moor kan door 

training worden opgevoerd naarmate het lichaam doelmatiger 
zuurstof naar de spieren transporteert en door verbruikt. 
Vervolgens prikt de technicus in mijn oorlel om een druppel bloed of 
te nemen. Dit wordt no elke serie herhaald om mijn melkzuurgehalte 
te kunnen meten. Melkzuur is een bijproduct van het metabolisch 

proces dot spieren energie geeft tijdens de eerste fase van grote 
inspanning. Dit proces is anaeroob: het kost geen zuurstof. Kort no 
het begin van de inspanning schakelt het lichaam over op 
zuurstofverbrandende - of aerobe - vormen van energievoorziening, 
die als basis dienen voor duuractiviteiten. Normaal gesproken 
leveren bloedvaten voldoende zuurstof aan de spieren en voeren ze 
genoeg melkzuur of om ophoping ervan te voorkomen. Moor tijdens 
een korte moor hevige inspanning kan dot proces achterstand 
op lopen en kan de concentratie melkzuur aanzienlijk toenemen. De 
vloe istoffen in de cellen verzuren, belemmeren de samentrekking 
van de sp ieren en veroorzaken vermoeidheid. Training verhoogt de 
capac1teit van het hart en van het netwerk van bloedvaten in het 

chaam. Deze verbeterde bloedsomloop levert meer zuurstof aan de 
sp1er en en verwijdert meer melkzuur. Daardoor kunnen de spieren 
longer en harder werken. Trainers hanteren de meting van het 

me lkzuurniveau als een van de methoden om de trainingsgesteldheid 
van een sporter vast te stellen. 
A Is m1jn aanvangmelkzuurspiegel is bepaald, ben ik klaar voor mijn 
eer ste ronde in de goot. Die lijkt niet veel meer don een warming-up. 
No de tweede serie heb ik al wot meer moeite. De derde ronde voelt 
aan als een voile inspanning en doet mijn hart stevig kloppen, moor ik 

er ste l goed tijdens de rustperiode van twee minuten. 
alver wege de vierde ronde voel ik pijn in mijn longen. Mijn beenslag 

ver zwakt en hoe snel ik ook vooruit wil, het lijkt alsof mijn armen in 

slowmotion bewegen. Hetzelfde gevoel krijg ik in de laatste ronde, 
oar don eerder. Zonder te weten welke of stand ik heb afgelegd, 
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verl ies ik mijn gevoel voor tijd. Ik zie geen rand van een zwembad 
waarop ik mij kan richten. Het water lijkt zo dik als modder. Ik haal 
het niet. 
"Je lichaam was verzuurd," zegt Herr na bestudering van mijn 
biochemische gegevens. "In de derde serie zat je op je 
melkzuurdrempel - dat was het moment dat je niet meer in staat 
was om al het melkzuur af te voeren dat door je spieren was 
aangemaakt." In de volgende ronden steeg mijn verzuringsgraad snel 
en uiteindelijk gingen mijn spieren op slot. Ik bereikte mijn drempel 
op ongeveer 75% van mijn V02 max. Mensen die niet getraind zijn, 
legt Herr uit, bereiken die drempel op ongeveer zestig procent van 
hun V02 max, terwijl getrainde sporters die grens pas bereiken als 
ze op 80 tot 85 procent zitten. Sporters die veel van de trage rode 
spiervezels bezitten, bl ijken een hogere melkzuurdrempel te 
hebben. 
Afgezien van mijn melkzuurdrempel heeft Herr me nog een hoop 
andere redenen waarom ik nooit topzwemmer zal worden - naast het 
gegeven dat ik zeker 25 jaar te oud ben. Met mijn 1,75 meter ben 
ik te klein. De meeste mannelijke kampioenen zijn groter dan 1,80 
meter - hoe gestroomlijnder het lichaam, hoe groter de reikwijdte 
en hoe effectiever de slag. Bovendien ben ik een "zinker", wat 
betekent dat een te groot deel van mijn lichaamsmassa onder mijn 
longen ligt, wat extra vertraging oplevert. Ten slotte maak ik mijn 
slagen niet af. 
Hoe ontmoedigend dit alles ook is, er is meer in het leven dan 
zwemmen - vooral in het Olympic Training Center. Vlak bij het bad 
bevindt zich een krachthonk, waar sporters met heel andere 
genetische gaven bezig zijn hun grenzen te verleggen. Het lijkt of 
ze er alles slopen: mannen en vrouwen die halters met een gewicht 
tot 227 kg boven hun hoofd stoten om deze vervolgens op een mat 
te laten neerploffen. 

Dan maar liever zwemmen! 

Marc Vanhoucke 
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VZV ACTIVITEITEN 2001 

• 21 jan le dag Provinciale kampioenschappen Kortrijk 
• 28 jan 1 e dag prov. W-VI. Interclubtorn. Henry 

Lecluyse VEURNE 
• 4 feb 2e dog Provinciale kampioenschappen Kortrijk 
• 11 feb 3e dog Provinciale kampioenschappen Kortrijk 
• 16-17-18 feb Belgische Winterkampioenschappen Charleroi 
• 22 feb algemene en statutaire vergadering om 20 h in het 

stedelijk zwembad te Veurne 
le finale VZL eendjes Antwerpen • 4 mrt 

• 11 mrt 4e dog Provinciale kampioenschappen Brugge 
• 25 mrt 2e dog prov. W-VI. interclubtorn. Henry Lecluyse 

• 1 apr 
• 22 apr 

Roeselare 
Diksmuide op uitnodiging 
Roeselare op uitnodiging 

• 29 apr 3e dog prov. W-VI. interclubtorn. Henry Lecluyse 
Tielt 

• 1 mei 

• 12 mei 
• 20 mei 

Interprovinciaal 
Beker Bekaert op uitnodiging Zwevegem 
200m van Tielt 

• 26 mei A vondwedstrijd Oostende 
• 4 juni uitstap 2c Pinksteren 
• 10 jun 2e finale VZL eendjes Vlaams Brabant 
• 24 jun Izegem op uitnodiging. buitenbad 
• 1 jul Ieper op uitnodiging openlucht 
• 6 jul Menen op uitnodiging avondwedstrijd 
• 15 jul Nieuwpoort op uitnodiging buitenbad. 
• 27-28-29 jul: Belgische jeugdkampioenschappen Mol 
• 2-3-4-5 aug: Belgische kampioenschappen Charleroi 
• 16 sep Roeselare op uitnodiging 
• 23 sep Tielt op uitnodiging 
• 30 sep 4e dog prov. W-VI. interclubtorn. Henry Lecluyse 

Zwevegem 
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• 7 okt 

• 14 okt 

• 20 okt 
• 21 okt 
• 28 okt 

• 4 nov 

5e dog Provineiale kampioensehappen eendjeseriterium 
Diksmuide 
5e dog prov. W-VI. interelubtorn. Henry Leeluyse 
Ieper 
Eendjeswedstrijd op uitnodiging Diksmuide 
Driekamp Nederland 
6e dag Provinciale kampioenschappen 800/1500m 
Veurne 
6e dag prov. W-VI. interclubtorn. Henry Lecluyse 
Veurne 

• 11 nov Speedo meeting 
• 13, 15 & 20 nov: clubkampioenschappen 
• 18 nov le dog provinciale B-kampioensehappen Oostende 
• 25 nov eindejaarsfeest 
• 2 dee r dog prov. W-VI. interelubtorn. Henry Leeluyse 

Brugge 
• 9 dee 3e finale VZL eendjes Limburg 
• 23 dee Diksmuide OU 
• 26-27-28-29 dee: zwemstage 
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VZV J AARVERSLAG 2000 

AANT AL LEDEN SEPTEMBER 1999- SEPTEMBER 2000 

Vergunninghouders 21 

Niet-vergunningh. 126 

Waterpolospelers 18 

Bestuur 9 

TOTAAL 174 

TRAININGEN 

In 2000 werden 73 trainingen gegeven, gemiddeld 94 zwemmers 
(-ster) waren aanwezig per training 
Er werden 91 bijkomende trainingen gegeven voor de 
competit iezwemmers, gemiddeld 14 zwemmers waren aanwezig. 

WEDSTRI.JDEN 

I n 2000 nam de Veurnse Zwemvereniging deel aan 26 
wedstrijden en de clubkampioenschappen. 
• 15 jan: Wedstrijd op uitnodiging Waregem 15 deelnemers VZV 
• 23 jan: le dag Provinciale kampioenschappen Kortrijk 9 

deelnemers VZV 
• 30 jan: le dag interclubkampioenschappen Ieper 10 

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

deelnemers VZV 
• 13 feb : 3e dag Provinciale kampioenschappen Brugge 12 

deelnemers VZV 
• 12 mrt: 4e dag Provinciale kampioenschappen sprint Brugge 17 

deelnemers VZV 
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• 18 mrt: Diksmuide op uitnodiging 16 deelnemers VZV 
• 26 mrt: Roeselare 2e dog interelub 10 deelnemers VZV 
• 2 apr: Veurne op uitnodiging 20 deelnemers VZV 
• 30 apr Oostende 3e dog interelub 17 deelnemers VZV 
• 21 mei: Tielt 200m 14 deelnemers VZV 
• 27 mei: Oostende op uitnodiging. 17 deelnemers VZV. 
• 2 jul: leper op uitnodiging 16 deelnemers VZV 
• 16 jul: Nieuwpoort op uitnodiging 11 deelnemers VZV 
• 28-29-30 jul: Belgisehe jeugdkampioensehappen Mol 9 

deelnemers VZV 
• 4-5-6 aug: Belgisehe kampioensehappen Charleroi 2 deelnemers 

vzv 
• 24 sep: Zwevegem interelub 14 deelnemers VZV 
• 1 okt: eendjeseriterium Kortrijk 5 deelnemers VZV 
• 15 okt: driekamp Gent 6 deelnemers VZV 
• 21 okt: Diksmuide op uitnodiging eendjes 4 deelnemers VZV 
• 29 okt: 5e dog interelub Tielt 13 deelnemers VZV 
• 12 nov: Veurne 6e dog interelubkampioensehappen 16 deelnemers 

vzv 
• 19 nov: le dog B-Kampioensehappen Diksmuide 8 deelnemers VZV 
• 16-18 en 23 nov: clubkampioensehappen 130 deelnemers op 137 

leden. 
• 3dee : 7e dog interelub Brugge 12 deelnemers VZV 
• 10 dee: finale eendjes Kortrijk 4 deelnemers VZV 
• 23 dee: Diksmuide op uitnodiging 11 deelnemers VZV 

AANKOPEN 

200 badmutsen 
Een stel waterpoloeaps 

WIJ'ZIGINGEN IN HET BESTUUR 

Op 2 deeember werd Jose Vanneuville bestuurlid bij de VZV 
Op 2 deeember werd Tom Vandenbroueke bestuurlid bij de VZV 
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ANDERE ACTIVITEITEN 
• 24 feb: algemene statutaire vergadering in het stedelijk 

zwembad 
• 14 mei: uitstap 2e Pinksteren. 77 jongens en meisjes reden met 

de bus van "De Lijn" naar het Dadipark. 
• Van 28 tot 30 juli logeerden 9 zwemmers + begeleiders in 

camping Fauwater te Kasterlee om deel te nemen aan de 
Belgische Jeugdkampioenschappen in Mol. 

• 5 en 6 augustus logeerden twee zwemmers + begeleider in het 
sportcentrum ADEPS te Charleroi voor deelname aan de 
Belgische Kampioenschappen 

• 25 sep: clinic Sieverding 17 zwemmers en 9 trainers namen deel 
• 30-31 okt: mini zwemstage ATP (Sieverding), 17 zwemmers 

namen deel 
• 28 nov: eindejaarsfeest in de polyvalente zaal van het 

dienstencentrum.119 zwemmers, 142 ouders en 
sympathisanten en 26 kinderen waren aanwezig. Na het 
uitreiken van medailles en trofeeen en het nuttigen van 
boterkoeken met frisdrank of taart en koff ie 

(volwassenen), was er een vrij podium. 
• 26-27-28-29 Dec: zwemstage 21 competitiezwemmers namen 

deel aan een alternatieve zwemstage in Veurne. Zon en 
Zee was niet ter beschikking (asielzoekers) 

• organisatie wisselbeker "verdienstelijkste competitiezwemmer 
(-ster)" 

• bijwonen van vergaderingen op district- en liganiveau 
• uitgave viermaandelijks tijdschrift 

Cafetaria 
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-'IIAMELOOT EN SPEEDO SPONSORS 

St-Idesbaldusstraat 49 
8630 Veurne 

Tel: 058/31.49.59 
Fax: 058/31.66.66 

SPEEDO SPEEDO SPEEDO 

~ ~ ~ 
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WISSELBEKER 1999-2000 

NAAM VOORNAAM PUNTEN CATEGORIE 

BARTHOLOMEUS PIETER 395 CADET 

DOLFEN JEROEN 393 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 

ALDERWEIRELDT TIM 252 BENJAMIN 

DEMERRE JULIE 240 BENJAMIN 
I VAN HOVE LIEN 220 JUNIOR 

VANDENBROUCKE ELS 218 CADET 

I 
GHYSELBRECHT MICHAEL 155 SENIOR 

PITTELJON JULIE 98 BENJAMIN 

I DEPREZ MARJOLIJN 68 EENDJE 

I CLAREBOUT TIJS 48 EENDJE 
I BEERENS MATTHIAS 46 EENDJE 
I 
I 
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, lcLLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2000 

Beginnelingen .jongens A 

~ OOf.\f.Y.T.\ - ~--- 1im a·.a•I•J" .a r, r• 1 u 1 ~ 

1 VERSYCK Brecht 17/06/1990 00.25.62 

2 BRUNEEL Bas 11/12/1988 00.25.95 

3 CATTEEUW Jonathan 11/07/1990 00.25.97 

4 VANDEVELDE Jeroen 26/06/1991 00.26.28 

5 FRAEYMAN Robin 17/03/1989 00.26.68 

6 MAES Jonas 30/09/1989 00.26.92 

7 DELBARRE Thotnas 29/09/1992 00.27.87 

8 MERCIER Ward 21/07/1991 00.28.10 

9 SCHOOFS tran 25/03/1991 00.29.03 

10 DESCHEEMAECKER P'ef 17/03/1992 00.29.98 

11 GARWIG l>ieter 29/06/1991 00.30.81 

12 BOUDEN Michael 02/08/1991 00.31.96 

13 SOETE Kristof 26/05/1991 00.33.36 

14 DEVINCK rTotn 20/12/1992 00.33.52 
15 DE BURGHGRAEVE P'asper 21/12/1992 00.41.17 

13/05/1993 00.32.09 

08/03/1993 00.33.41 

24/09/1993 00.34.93 

13/01/1994 00.35.42 

13/09/1993 00.35.55 

08/11/1993 00.35.84 

23/11/1994 00.40.52 
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Beginnelingen meis.jes A 

!i>tA'ATs i,:H;·.·: ··;NA'AM·::,f.z 'J1 ,; VOORNAAM§t-GEBt>'.ATUM( :fi,tiJclJ 
•.,. •+.-. ~-••• •L • •.; ~.•,.:< : ... :.,.', • > - < ._ ~ 1 •:;:•.,\:,'fr•• •" • , -~-- ~;_. < .<,-.>,.•~•••<--,c ,<,- ~-- • ~ • .L ~ ~!n'><•• ~ "'~•~! ~ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

DETAILLEUR Marie 19/04/1991 

DUMON tharlotte 19/01/1992 

i-EUNE Delfien 30/09/1988 

COQUET ... ies 28/08/1992 

WINTER Nanou 25/03/1992 

DETAILLEUR ... ouise 19/04/1991 

!VANDAELE IA lien 26/11/1992 

IV ANSLEMBROUCK Manon 20/02/1992 

IVELGHE ~ofie 24/01/1991 

IBRUNEEL Elke 05/04/1990 

DERAMOUT !Charlene 21/03/1990 

ROGGEMAN Fien 19/06/1992 

DESCHEEMAECKER Valerie 21/09/1990 

VANHEE IYael 10/06/1992 
0 ROOT !Astrid 28/04/1991 

DE RUYTTER Evy 12/02/1992 

VERBURGH Natacha 22/08/1989 

VANBLEU lroyce 09/08/1992 

BRYSSE Evelyne 08/05/1987 

bERSYN IAnnelien 26/11/1992 

~CHOOFS ~oke 16/04/1987 

:!I. \llii7 Schilder- en 
-~-;~ \]l!/ Decoratiebedrtjf 

R. BLONDEEL 
Ondememingenstraat 12 

I lndustriezone 1 - 8630 Veurne 1.r;m,1 Tel. (058)31.20.06-Fax (058)31.58.86 
Winkel; gflO{Jlnd di-vr : 1(}u-12u en 14u-18u 

Zsterr/8Rroormlddt1fl_: 9u - 12u 

00.24.40 

00.24.94 

00.27.50 

00.27.63 

00.27.84 

00.27.85 

00.28.08 

00.28.15 

00.28.35 

00.29.51 

00.30.67 

00.31.38 

00.32.44 

00.32.66-· 

00.35.44 

00.37.36 

00.38.21 

00.41.09 

00.42.60 

00.44.12 

FORFAIT 
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Beginnelingen meis.jes B 

Pl.AATS W;~t~)NA~M~;-P-:1ft, .VOORNAAM. ~'GEBDATUM/::1:'.l°IJD:, :;S ,., ..•. ·-·------ . , ... - . L. .. . ... . . . ..... ' -·-" . . .,.. . .. . .. .. . . . •. ······-- , .... ,!fl 
1 BARTHOLOMEUS ._ouise 11/08/1993 00.29.01 
1 VAN AST Eva 13/04/1993 00.29.01 
3 VANHOORNE Ellen 29/06/1993 00.29.33 
4 DUMON Julie 04/10/1993 00.31.19 
5 VANSLEMBROUCK Fleur 11/03/1994 00.31.50 
6 ~ARWIG ... isa 25/04/1993 00.32.06 
7 lSTEVERLYNCK Moran 05/02/1993 00.32.06 
8 ~ASTELEIN Dyliana 26/02/1993 00.33.55 
9 HOUTEKEETE Justine 13/07/1993 00.35.66 
10 WINTER Maxime 14/10/1994 00.36.47 
11 DEGRANDE Sofie 29/05/1993 00.37.08 
12 MERCIER Elien 09/09/1993 00.38.62 
13 DEWAELE Hanne 03/01/1994 00.43.15 
14 DESOT Kiliana 11/02/1993 00.43.32 
15 DE KEE Hannelore 26/07/1994 01.26.76 
16 ROGGEMAN ._ore 11/12/1994 FORFAIT 
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COMPETITIEZWEMMERS J'ONGENS 

EENDJES 
. :{f~! ·':,::N44M .. ': - 1• ss , •• U>C>IA-VS 100#. RUQ · .. 100M ,_WIS 50M VL 

1 MAHIEU Karl 01.38.58 01.19.14 01.33.12 01.32.93 00.47.03 
2 BEERENS Matthias 01.49.70 01.21.91 01.38.14 01.35.55 00.53.02 

3 CA TTEEU Sander 01.44.42 01.35.28 01.51.01 01.44.59 00.52.55 

VANHOUTTE Thijs 01.53.10 01.33.07 01.48.88 01.46.10 00.51.01 

5 DEGRANDE Pieter 01.58.33 01.46.03 02.04.66 01.54.94 01.06.46 

6 ~LAREBOUT Tijs 02.13.52 01.50.17 02.11.70 02.15.95 01.23.58 

BENJAMINS 
1 DOLFEN Stijn 01.29.49 01.08.40 01.16.57 01.16.72 00.35.84 
2 VANACKER Bart 01.25.57 01.10.54 01.21.62 01.21.89 00.43.72 

3 VERSTRAETE Thomas 01.33.75 01.20.97 01.32.23 01.30.27 00.42.86 

4 VANHOUTTE Brecht 01.42.53 01.33.18 01.38.07 01.35.62 00.47.70 

5 ALDERWEIRELDT Tim 01.49.82 01.25.65 01.34.50 01.36.56 00.51.14 

6 DERIEMAEKER Dries 01.38.57 01.27.14 01.52.52 01.44.02 00.49.02 

7 F AGOO Sander 01.44.39 01.37.12 01.50.84 01.51.99 01.04.34 

8 CUFFEZ Steven 02.00.37 01.44.99 02.04.22 99.59.99 01.02.56 

MINIEMEN 
1 DOLFEN Jeroen 01.23.03 01.02.65 01.07.72 01.09.14 00.31.12 
2 MAHIEU Tim 01.29.84 01.11.14 01.28.01 01.23.30 00.40.04 

3 MASSCHELEYN Jonas 01.35.85 01.21.98 01.36.72 01.31.90 00.43.00 

4 DELERUE Tom 01.42.76 01.29.43 01.41.87 01.35.66 00.48.21 

CADETTEN 
1 BARTHOLOMEUS Pieter 01.14.65 00.57.27 01.03.35 01.05.90 00.31.38 
2 MAHIEU Nick 01.14.25 01.01.89 01.12.05 01.09.75 00.31.28 

3 VOLCKAERT Steven 01.24.53 01.09.39 99.59.99 01.19.66 99.59.99 
4 SCHOOFS Rikkert 99.59.99 99.59.99 99.59.99 99.59.99 99.59.99 

SENIOREN 
1 GHYSELBRECHT Michael 01.14.74 01.00.51 01.12.50 01.10.50 00.34.76 
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COMPITTTIEZWEMMERS MEISJ'ES 

2 DEPREZ Mar jolijn 01.50.49 

BENJAMINS 

1 DEMERRE Julie 01.42.46 01.24.04 01.37.33 01.38.72 00.44.78 

2 BOUDEN Gwenny 01.46.36 01.25.21 01.38.56 01.38.51 00.50.42 

3 ITTELJON Julie 01.51.59 01.32.55 01.39.27 01.45.46 00.53.58 

4 DEPREZ Lore 01.51.61 01.43.11 01.52.84 01.50.35 01.01.32 

5 CHOCKAERT Katrien 02.00.87 01.51.15 01.57.37 01.57.22 01.06.80 

6 BEERENS Sarah 01.55.68 02.03.84 02.07.26 01.59.50 01.20.33 

7 DEPOORTER Kaat 02.10.94 01.55.56 02.15.10 02.11.66 01.09.59 

MNIEMEN 

1 DEJONGHE Sharon 01.40.26 01.25.34 01.38.94 01.34.15 00.44.09 

2 CHOCKAERT Jozefien 01.43.66 01.27.09 01.34.75 01.41.69 00.46.58 

3 DEPOORTER Griet 01.46.80 01.37.90 01.46.50 01.41.69 00.46.89 

CADETTEN 

1 VANACKER Heidi 01.23.06 01.05.76 01.17.48 01.13.57 00.34.03 

2 VERWEIRDER Lore 01.28.12 01.09.29 01.17.06 01.20.16 00.37.20 

3 VANDENBROUCKE Els 01.33.26 01.13.81 01.26.98 01.25.37 00.38.69 

4 INNOCK Sara 01.35.03 01.26.76 01.32.76 01.32.47 00.45.44 

5 CHOCKAERT Lynn 01.44.20 01.28.06 01.35.49 01.35.79 00.45.59 

JUNIOREN 

1 VAN HOVE Lien 01.24.95 01.05.47 01.16.66 01.13.90 00.34.81 
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GEVORDERDcN JONGENS 

llVERHEGGE Matthias 

2IDELBARRE Matthijs 

31SUPLY Jelle 

5IFERYN Maarten 

61VANDAMME Wout 

lOIFERYN Stijn 

lllVEREECKE Titus 
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GEVORDERDEN MEISJ'ES 

f NAAM ' Voorncaam 50M SS · 50M RUG 50MVS '2!5M vt. 
1 D'HAENE Marijke 00.56.18 00.48.73 00.45.27 00.23 .55 

2 DEPREZ ~asmijn 00.56.99 00.57.13 00.44.77 P0.22.78 

3 VANDERMEEREN r,/nske 00.53.68 00.59.47 00.51.42 00.26.07 

4 VERBURGH Natalie 00.51.31 01.01.84 P0.53.35 P0.23.03 

5 VEREECKE K:harlotte 01.00.51 00.56.94 00.51.77 00.30.45 

6 DELLOBEL ITwany 00.53.95 01.07.86 P0.54.09 P0.28.81 

7 VANDEPUTTE l-oes 01.01.19 01.01.45 00.54.24 00.24.43 

8 DEWAELE lien 00.59.90 01.01.75 P0.51.52 P0.30.93 

9 DECADT IAnnelies 00.53.94 01.05.02 00.57.77 00.27.41 

10 DELERUE ~riet 00.57.93 01.09.90 P0.56.93 P0.26.52 

11 ROUSSEL ISanne 01.01.42 01.08.74 00.54.81 00.30.34 

12 D'HAENE Veerle 01.08.34 01.02.81 P0.56.64 P0.31.40 

13 ESSERS Silke 01.00.42 01.10.09 00.57.89 00.32.19 

14 PEPERSTRAETE Griet 00.58.06 01.06.99 Pl.08.85 P0.37.20 

15 ROMBAUT Laura 01.01.82 01.16.86 00.59.23 00.31.04 

16 lAMELOOT Tessa 01.08.23 Pl.15.77 P0.03.01 P0.34.51 

17 DEBACKER ~aurie 01.04.72 01.15.46 01.11.92 00.35.10 

18 l)EBAENST Hannelore 99.59.99 ~9 .59.99 P0.59.66 P0.32.76 

19 ISINNAEVE Fran 01.03.86 01.23.31 01.16.37 00.36.52 

20 ~ ANELSLANDER Anneleen 00.59.71 Pl.08.25 01.01.32 FORFAIT 

SPEEDo· 
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)oNZE WEBSITE 

Hier nog vlug wot informatie betreffende onze website: 

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

Ook hier zijn de resultaten van clubkampioenschappen terug te vinden. 
Ik zou zeggen vlug even gaan kijken!!!! 

EN KELE ST A TISTIEKEN: 
1. Aantal bezoekers op 09/01/2001 (sedert 18 december 1999): 541 
2. Geografische spreiding: 

=> Europa: 92% 
=> Internationaal: 8% 

3. Per provincie: 
=> Brabant: 17% 
=> West-Vlaanderen: 29% 
=> Antwerpen: 13 % 
=> Overige: 42% 

4. Per provider: 
=> Planet Internet: 12% 
=> Skynet: 31 % 
=> Centrum voor Organisatie en Informatie: 1 % 
=> Eunet: 4% 
=> Uunet: 4% 
=> Yucom: 12% 
=> Telenet operaties: 12% 
=> Overige 23% 

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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loM 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 AANBOt> PRIJS TELEFOON --
Vannacker J eroen Zwemvliezen 36/38 200,- Bef 058/517704 

Deriemaeker Dries Zwemvliezen 40/41 100,- Bef 058/314677 

Dries Deriemaeker zoekt te koop zwemvliezen 42/43 
058/314677 
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ALGEMENE EN STATUTAIRE VER-

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 22 februari 2001 om 20uur. 

Kandidaten voor een bestuursfunctie, dienen hun aanvraag te richten 
naar Marc Vanhoucke Noordstraat 121 - 8630 Veurne voor 20 
februari 2001. 

AGENDA: 

• toespraak Voorzitter 
• goedkeuring verslag van vorige algemene vergadering. 
• kasverslag van uitgaven en inkomsten 2000 
• werkingsverslag 2000 
• voorziene activiteiten 2001 
• verkiezing bestuur 

Volgende leden zijn uittredend en herkiesbaar: 
Marc Vanhoucke, Jan Bartholomeus, Wilfried Top, Thierry 
Brackman en Alain Dolfen 

• 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 22 februari. 

Met vriendelijke groeten, 

Het Bestuur V.Z.V. 
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-'r lzwEMST AGE 

Door de omstandigheden u alien gekend, konden wij onze 10° 
zwemstage niet laten doorgaan in Zon&Zee. Er moest te elfder ure 
nog vlug een noodplan worden opgesteld en een alternatieve oplossing 
worden gevonden om de stage don toch nog te laten doorgaan. De 
doorzetting en de inventiviteit van enkele vrijwilligers, de 
bereidwillige medewerking van het Stadsbestuur, de directie van het 
Stedelijk Zwembad en van Steve Vandenbussche (cafetaria) 
resulteerde don toch in een geslaagd geheel. 

Dinsdag 26 december 2000, eerste verzameling in de 
cafetaria om 08.30 uur voor een stevig ontbijt van croissants, 
boterkoeken en chocoladekoeken met fruitsap en warme 
chocolademelk. Om 09.30 uur startte don een eerste training die 
vlot en in een goed sfeer verliep. Na het zwemmen zorgde Jan voor 
een stevig bord tomatensoep en voor het middagmaal gingen wij alien 
naar huis. Voor de namiddag werd gezorgd voor een aangepaste 
locatie waar Pieter, Klaas en Michael een quiz hadden voorbereid. 
Wij verdeelden ons in groepjes en doorworstelde een honderdtal 
vragen en een tiental droedels. Daarna dronken we wot cola en 
werden de overgebleven koeken verorberd. Na het werk met de 
kopjes nog wot fysieke inspanning en daarvoor gingen wij terug naar 
het vertrouwde Veurnse zwembad voor een training van 18.30 tot 
20.00 uur. Daarna moesten we jammer genoeg terug naar huis. Dit 
had wel als voordeel dot de zwemmers wot vroeger en wot longer 
konden slapen en dus fitter op het ochtend appel verschenen. 

Woensdag 27 december 2000. Vanaf 08.00 uur dekken van 
de tafels in de cafetaria en ontbijt vanaf 08.30 uur. Er werd daarna 
weer hard getraind en daarna brachten wij een bezoekje, hoe kan 
het ook anders, aan de Veurnse wekelijkse woensdagmarkt. Om 
12.30 uur hadden wij afspraak in Restaurant "De Dreve" voor een 
middagmaal van Stoofvlees met friet. Ondertussen werd Alain, die 
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in de Hoge Venen op zoek was naar sneeuw, via SMS berichten op de 
hoogte gehouden van alle activiteiten. In de namiddag organiseerde 
we een uitstap door het bos van De Panne voor een partijtje bowling. 
Daarna te voet naar het Zwembad van Koksijde met Thierry als 
ervaren gids. Bij aankomst te Koksijde begon de duisternis reeds te 
vallen, maar het weerhield de groep niet om nog eens flink door te 
trainen. Na de inspanning terug naar huis voor een deugddoende 
nachtrust en morgenvroeg, zonder dat vervelende fluitje, terug uit 
de veren voor een nieuwe dag. 

Donderdag 28 december 2000. Het ontbijt staat al klaar 
en om 08.30 uur komt Heidi binnen, wij wensen haar met z'n allen 
een gelukkige ver jaardag en na het ontbijt dee It Heidi aan iedereen 
lekkere snoepjes uit. Er is echter geen tijd om ze nu al op te eten 
want alles is klaar en de training wacht. Voor het middagete11 
hebben wij broodjes voorzien en Roos, of was het haar moeder, had 
twee grote kommen tomatensoep met ballet jes of was het 
omgekeerd, klaar gemaakt. Na het middageten reden wij naar 
Oostende om er te genieten van een film. We waren te vroeg en 
kochten vlug de nodige ticketten. Dan nog een kleine wandeling en 
even gaan zien naar Oostendse ijspiste. Gids Thierry loodste ons via 
de haven en de vistrap veilig terug naar cinema Rialto voor: 
Chickenrun, Blinker 2, The Unbreakable, Meet the Parents, elk 
maakte zijn keuze. Na de film vonden wij onze wagen veilig en wel in 
de parkeergarage en na nog een kleine versnapering probeerde wij 
deze parking te verlaten. Alles verliep vlot en wel tot Thierry aan 
de beurt kwam. Wie ooit de film van Mister Bean zag die de 
parkeergarage met zijn mini wilde buiten rijden kan zich een 
duidelijk beeld vormen van wat er zich allemaal heeft afgespeeld 
toen Thierry wi Ide buitenrijden. Er zat uiteindelijk niet anders op 
dan 50 fr bij te betalen en toen ging de slagboom dan toch omhoog. 
Wij kwamen dan toch op tijd in Veurne voor de avondtraining die 
met vol le inzet werd afgewerkt. 

Vrijdag 29 december 2000. Het laatste ontbijt in de 
cafetaria en een laatste maal afwassen en opkuisen voor Martine, 
Jose en Jan. Ook nu weer werd de training vlot afgewerkt en voor 
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het middagmaal trokken wij terug naar Toone van de Dreve waar een 
stevige spaghetti werd voorgezet. Daarna werd de namiddag 
doorgebacht in ons reeds vertrouwde zaaltje met een videofilm van 
Tarzan. De apparatuur liet soms wel eens een steekje vallen doch al 
bij al viel het toch nog mee. Als toemaatje had Dorine, de mama van 
Thomas, gezorgd voor een berg pannenkoeken met alles erop en 
eraan. Ze aten dot ze rolden. Bedankt Dorine voor deze verrassing . 
Marc gaf don nog zijn bevindingen betreffende de stage en daarna 
gingen wij voor de laatste training naar het zwembad van Koksijde 
en om 21.00 uur was het afgelopen. 

Voldaan en tevreden keerde wij terug naar huis. Marc, 
Jose, Thierry en Jan hielden nog een kleine debriefing bij een natje 
en een droogje. Niettegenstaande alles kunnen wij terugblikken op 
een geslaagde stage. Door de onverwachte omstandigheden hadden 
wij zelf een training meer dot voorzien en de zwemmers waren 
kennelijk ook minder vermoeid. Eens te meer is gebleken dot veel 
goede wil en de belangeloze inzet van de stageploeg veel kon 
goedmaken. Wij danken don ook iedereen voor zijn medewerking en 
nogmaals dank aan het Stadsbestuur en Eric Berteloot dot wij het 
zwembad mochten gebruiken en ook aan Steve voor het gebruik van 
de cafetaria. Wat we volgend jaar uit de mouw goon schudden 
weten we nog niet moor in alle geval zal er terug een stage zijn. 

Jan 
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JAN OLBRECHT 
Bron: Knack nr. 02 - Frank Demets 

Een simpel prikje in het oor is het uitgangspunt voor de 
opstel l ing van de.--__ _ 

trainingsschema's van 
topsporters . Maar waar 
traditionele 
sportwetenschappers 
lactaatvorming en 
verzuringsgraad als indicator 
voor de conditie 
interpreteren, distilleert 
sportwetenschapper Jan 
Olbrecht uit dezelfde 
basisgegevens een diepgravend profiel van het atletenlichaam. "De 
analysemethode voor deze procedure ontwikkelden we onder de 
vleugels van de Duitse Sporthochschule in Keulen", zegt Olbrecht, 
die daar zelf afstudeerde. Samen met professor Aloi's Mader, 
roeispecialist doctor Vii Hartmann en doctor Petra Platen, die 
vooral met de Duitse triatleten werkt, vormt Olbrecht er een 
onderzoeksgroep. Met de Keulse methodes werkt inmiddels de 
voltallige Vlaamse zwemschool - exclusief Frederik Deburghgraeve
, en een handvol Waalse zwemtalenten. In Nederland heeft 
Olbrecht Pieter van Hoogenband en Marcel Wouda (Sportman van 
het Jaar bij de noorderburen) onder zijn hoede. Motorcrossers 
Marnicq Bervoets en Joe'/ Smets lopen geregeld bij hem langs, 
verschillende atleten vanaf de 400 meter (onder andere lieve 
Siegers en Nathan Kahan) en, uiteraard, triatlonvedette en Knack
sportman van het jaar Luc Van lierde. Bij al die atleten steunt de 
begeleiding op lactaatmetingen en bloedanalyses, maar de 
interpretatie gebeurt op een speciale manier. 

JAN OLBRECHT: Lactaat is een afvalstof, die de spier produceert 
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tijdens een inspanning. Hoe sneller de atleet f ietst, zwemt of loopt, 
hoe hoger de lactaatproductie. De klassieke interpretatie bepaalt 
een aerobe en anaerobe grens, waaraan dan weer de verschillende 
trainingen gelinkt worden. Wie meer snelheid kan ontwikkelen voor 
hij lactaat vormt, neemt volgens die klassieke theorie meer zuurstof 
in het bloed op en is beter in uithouding. 

De Keulse school 
argumenteert dat het 
niet altijd te maken 
heeft met uithouding: 
techniekadaptaties of, 
bijvoorbeeld, 
veranderingen in het 
weerstandspr of i e I 
kunnen hetzelfde 
effect sorteren. Om 
die onvolmaaktheden 
van het klassieke 
systeem op te vangen, lezen wij de resultaten in een computer in. 
Die simuleert de fysiologische (metabolische) reacties. 

Hoe kom je tot zo'n simulatiemodel? 

J' AN OLBRECHT: We hebben het ontwikkeld toen we merkten dat 
de resultaten die atleten op training en in de wedstrijd boekten, 
niet altijd strookten met het beeld dat wij van hun mogelijkheden 
hadden. Ook de trainers konden zich trouwens niet terugvinden in 
het klassieke model. Wij zochten uit waar de i nterpretatie van de 
lactaatmetingen faalde en werkten met die gegevens ons eigen 
model uit. 

Werkt alleen de Duitse sportuniversiteit met zo'n model? 

OLBRECHT: Bij mijn weten wel. De Amerikanen probeerden ooit iets 
gelijkaardigs te ontwikkelen in samenwerking met de Nederlanders, 
maar dat is in het ontwikkelingsstadium blijven steken. Het is ook 
niet eenvoudig om de principes naar de praktijk te vertalen. 
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Professor Mader heeft in Keulen de metabolische reacties bij 
energielevering in een mathematisch model gegoten. Ik heb als 
doctoraatswerk dat mathematisch model gestaafd met 
experimentele metingen bij een kleine achthonderd zwemmers over 
de hele wereld. Van wereldtoppers tot mensen die op regionaal 
niveau hun carriere begonnen. 

Hoe rendabel is de werkwijze? Neemt Vlaanderen een voorsprong op 
de rest van de wereld door de gebruikte methodes? 

OLBRECHT: Dot is moeilijk te zeggen, moor trainers die het 
klassieke model en de nieuwe interpretaties gebruikt hebben, 
merken dot de simulatie de resultaten positief be·invloedt en dot 
trainers in onze methode ook meer contactpunten vinden met hun 
eigen trainingstechnieken. Ik besef best dot onze werkwijze niet de 
enige verklaring is voor het succes van de zwemmers: we beschikken, 
bijvoorbeeld, ook over een uitzonderlijk talentrijke lichting. Wie het 
niet in zich heeft om wereldkampioen te worden, zal door ook met 
onze methode niet in slagen, maar we kunnen wel meer zekerheid 
bieden dot een sporter al zijn mogelijkheden aanboort. 

De Duitse school zweert bij lactaattesten, het hele wielerpeloton, 
bijvoorbeeld, bij de hartslagmeter. 

OLBRECHT: De hartfrequentie is geen goede parameter om 
trainingsvormen of conditie te beoordelen. Hartfrequentiegegevens 
vertellen hoe een lichaam in een bepaalde omgeving reageert. Van 
het schrikken, bijvoorbeeld, goat het hart sneller slaan. Een atleet 
die zwaar traint en vermoeid raakt, merkt dot aan zijn 
hartfrequentie. Moor je kunt niet tegen Van Lierde zeggen dot hij 
vandaag aan 150 en morgen tegen hartslag 165 moet oefenen, want 
die hartslag betekent niet noodzakelijk dot hij morgen harder zal 
trainen. 

Beweert u nu dot een hele generatie wielerdokters verkeerd bezig 
is? 

OLBRECHT: Het effect van wot ze doen, stoat in geen geval 
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wetenschappelijk vast. Nu is het voordeel dot de trainingsstructuur 
van wielrenners vrij simpel is. Vroeger trainden die mannen alleen 
moor kilometers. Mondjesmaat sturen ze dot nu bij: de 
polsslagmeter heeft snelheids- en intervaltraining binnengebracht in 
de wielerwereld, waardoor de renners zich completer ontwikkelen en 
enorme vooruitgang maken. Als een wielrenner het in zijn hoofd zou 
halen om heel specif iek voor het uurrecord te trainen, ben ik er 
trouwens zeker van dot ze nog veel meer kilometers binnen het uur 
afmalen. 

Hoe werkt zo'n moderne wetenschappelijke trainingsbegeleiding? 

OLBRECHT: Als je de sterke en zwakke punten van een atleet hebt 
bepaald, pas je de training aan zijn profiel aan, leg je prioriteiten en 
stel je heel concrete doelstellingen. Naargelang van de reactie van 
het lichaam op de oefeningen stuur je bij tijdens periodieke 
controles. Het is voortdurend afwegen en corrigeren, op training en 
in de wedstrijden. 

Moet je je manier van interpreteren aanpassen als een WK zwemmen 
in Perth in voile winter plaatsvindt, in de plaats van hartje zomer? 

OLBRECHT: In elk geval. Het is een totaal verschillende benadering. 
De periodisering van de trainingen ligt helemaal anders. Een normale 
cyclus voorziet een drukke periode om het jaar, want elke zomer is 
er WK, EK of zijn er Olympische Spelen. Zeker voor oudere 
zwemmers is het een ramp om die cycli plots overhoop te moeten 
gooien. Daarom wekt het ook geen greintje verwondering dat 
dolfijnspecialist Denis Pankratov nu al forfait gegeven heeft voor 
Perth. Vooral mentaal is het loodzwaar. Ik blijf altijd perplex staan 
als ik zie hoeveel jaren aan een stuk Brigitte Becue al aan die top 
meedraait. 

Becue blijkt wel net tekort te komen om de absolute wereldtop te 
bereiken. Zit zij al aan haar plafond? 

OLBRECHT: Qua conditionele capaciteiten zou dot wel eens kunnen, 
maar ze kan haar conditie nog beter exploiteren in de wedstrijd. 

Jaargang 28 VEURNSE ZWEMVERENIGING Pagina -36 -



Aon de motor kunnen we niet veel meer veranderen, maar de 
afstelling kan nog beter. 

U begeleidt zwemmers, atleten, triatleten en motorcrossers. Werkt 
u met elk van hen op dezelfde manier? 

OLBRECHT: Neen. Zwemmen is heel uithoudingsgericht en er komen 
weinig zware krachten bij kijken. In het water bewegen vergt vooral 
fijngevoeligheid. In triatlon worden de spieren op een heel andere 
manier belast. Qua spieraanpassingen en spiercondit ie ga je dus 
andere normen stellen. In zwemtraining moet je er don weer veel 
meer rekening mee houden dot je prestaties met je armen en je 
benen moet leveren. In een gecoordineerde beweging. Fysiologische 
processen verschillen niet van atleet tot atleet, maar je 
interpreteert de gegevens op een andere manier. Je moet 
sportspecifieke accenten leggen: een motorcrosser moet andere 
kwaliteiten ontwikkelen don een triatleet of een zwemmer. 

Dus kan dot soort begeleiding alleen als er ook een specifieke 
sporttrainer bij betrokken wordt. 

OLBRECHT: De kracht van onze methode ligt in de regelmaat 
waarmee we testen uitvoeren en in de interactie met de trainer van 
de atleet. Zonder goede trainers, die onze adviezen vertalen in 
concrete trainingsoefeningen, boeken we weinig resultaat met onze 
profielstudie. Wij bieden alleen een instrument om te bepalen of een 
trainingsmethode rendeert of niet. Het contact met de trainer is 
van levensbelang. Soms geven we met een meting een antwoord op 
een probleem dot zich voor de trainer al jaren stelt, maar dot zijn 
meer toevalstreffers don gerichte ingrepen. In zo'n geval gebruiken 
we wel wetenschappelijke metingen, maar zijn we niet altijd 
wetenschappelijk gefundeerd aan het begeleiden. 

Er bestaat een grote uitzondering op uw eigen regels. Luc Van 
Lierde werkt namelijk zonder trainer. 

OLBRECHT: Hij is een uitzondering wear wij niet helemaal gelukkig 
mee zijn. Gelukkig heeft hij veel geleerd van Herman Verbauwen en 
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Stefaan Obreno, zijn trainers van vroeger. Hij komt bovendien uit 
het zwemmen, wot qua training een van de meest complexe sporten 
is. 

U geeft sportieve adviezen, stelt trainingen samen, maar met 
medische begeleiding heeft u niets te maken. 

OLBRECHT: Wij zijn geen dokters. In de kring rond de atleten zit 
er ook een sportgeneesheer, die de verantwoordelijkheid draagt 
voor alle medische beslissingen. Wij staan in voor de 
sporttechnische beslissingen. Moor we werken niet op een eiland: 
ook tussen de mensen van de staf is er geregeld overleg. Het is een 
succesvol systeem: trainers, geneesheren en kinesitherapeuten 
communiceren wel met elkaar, moor elk van ons houdt op zijn terrein 
zijn verantwoordelijkheid. Als wij zien dot er iemand diep in zijn 
ijzerreserves geweest is, melden we dot wel, moor de dokter beslist 
of hij er iets aan doet. 

Maakt de gedeelde verantwoordelijkheid uw model ook niet een 
beetje kwetsbaarder? 

OLBRECHT: Ideaal zou zijn als de atleet en zijn training en 
prestatieontwikkeling vanuit de verschillende invalshoeken -
mentaal, fysiek, sporttechnisch, medisch - zouden kunnen benaderd 
worden, moor het is financieel nauwelijks haalbaar om vier 
specialisten per sportman samen te zetten. Het BOIC droomt 
daarvan, maar dot Oost-Duits geinspireerde systeem werkt alleen 
binnen een staatseconomie, niet in een concurrentieel economisch 
model. 

Hoe autoritair zijn uw trainingsschema's? 

OLBRECHT: Dot hangt vooral van de periode of. Een zomeratleet -
of beter: zijn trainer - krijgt voor de winter vooral directieve 
schema's met trainingsvolumes die hij grotendeels zelf omzet in 
oefeningen. Een maand voor een grote competitie zijn de schema's 
daarentegen heel stringent. Dan mag een atleet zich niet meer 
veroorloven om of te wijken van de voorgeschreven paden. 
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Vincent Rousseau, toch een ervaren atleet, gelooft niet in 
wetenschappelijke begeleiding. Hij roept uit dot hij traint op gevoel, 
dot hij de signalen van zijn lichaam volgt en zelfs afwijkt van zijn 
trainingsschema als zijn spieren hem dot vragen. 

OLBRECHT: Dot kan perfect als er geen grote wedstrijd in het 
verschiet is, maar als je echt naar een bepaalde zondag wil pieken, 
stuur je een heel programma in de war als je de trainingen overhoop 
gooit. 

Nochtans veranderen ook de wetenschappers voortudrend van 
mening. Het baantjes-trekken, bijvoorbeeld, werd in de jaren 
tachtig uit het zwemmen geschrapt, vervolgens weer ingevoerd. 
Vandaag lijkt het weer uit de mode. 

OLBRECHT: Ons inzicht over welke training welk effect sorteert, 
wordt steeds beter. Overal heb je omvang, intensiteit of 
krachttraining nodig, maar de verhouding van de drie verschilt per 
sport, per discipline en per atleet. Iemand die, zoals Van Lierde, met 
wein19 looptraining veel effect krijgt, kan beter we1nig 
looptrainingen afwerken en zijn tijd sparen om intensiever aan een 
ander onderdeel te werken. 

Heeft doorgedreven fysiologische begeleiding ook zin in een 
ploegsport? 

OLBRECHT: Wei als je de profielstudie gebruikt om een speler te 
versterken op basis van de positie in de ploeg waar hij terechtkomt. 
In het volleybal hebben 
we, bijvoorbeeld, met lilllt/!iiiliili:iiiifilit::ll!i"¾iff'1 "l!Jirlt 

de vrouwen van 
Hatovoc al intensief op 
die manier gewerkt. 

Rousseau en William 
Van Dijck uitten al hun 
twijfels over de 
legitimiteit van de 
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prestaties die de Afrikaanse langeafstandslopers de jongste jaren 
lieten noteren. Ze geloven niet dot de wetenschappelijke begeleiding 
alles verklaart, fluisteren dot er ook onfrisse dopingpraktijken voor 
de evolutie van de tijden zorgen. 

OLBRECHT: Op de lange afstanden zit je met atleten die genetisch 

v e e I m e e r ....,.,..,._....-,-:-,-~ -----------= 
prestatiegericht zijn. De 
Kenianen, bijvoorbeeld, 
zijn minder sedentair, 
rijden nog niet generatie 
no generatie met de 
wagen en zijn dus 
genetisch minder 
afgetakeld. Het wordt in 
de toekomst moei lijker en 
moeilijker om blanke 

~~~ - ~!!!!!!!!!!!~===::!ii::::.~-~ !!!! 
westerse topatleten of te 
leveren. Afrikanen hebben een grotere basiscapaciteit, die met 
gesofistikeerde trainingsmethodes perfect ontgonnen kan worden. 

Als u de redenering doortrekt, zegt u ook dot we Afrikaanse 
topzwemmers krijgen zodra men door zwembaden begint te bouwen? 

OLBRECHT: Neen, want de morfologie van de doorsnee Afrikaan is 
slecht geschikt voor de zwemsport. Hun zwaartepunt en hun 
drukpunt ligt te ver uit elkaar, waardoor hun benen in het water 
hangen en ze veel weerstand opwekken. Eigenlijk zou je voor die 
mensen een nieuwe stijl moeten ontwikkelen of nieuwe zwemkledij 
ontwerpen. In de triatlon heb ik trouwens meer schrik van de 
Afrikaanse invasie, omdat ze hun nadeel in het zwemmen door 
kunnen verstoppen in hun isopreen-zwempak waarin je de technische 
mankementen kan camoufleren. 

Kunnen we de trainingsvolumes en wedstrijdprestaties nog verder 
opdrijven of zitten we echt tegen de bovengrens aan? 

OLBRECHT: In zwemmen, triatlon of de ploegsporten hoeven de 
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atleten nog geen bovenmenselijke prestaties te leveren. Als ik naar 
de Ronde van Frankrijk kijk, de prestaties en de reacties van de 
renners bestudeer, vermoed ik wel dat de renners daar hun 
krachten te boven gaan. Maar ik sta er veel te ver van af om te 
weten hoe ze daarin blijven slagen. 

Kunt u als fysioloog inschatten hoe lang de progressie nog door kan 
gaan? Er moet toch een eindpunt zijn, zou je denken. 

OLBRECHT: Vergeet niet dat de mens verandert. Twintig jaar 
geleden waren we gemiddeld 1,70 meter groot, binnen afzienbare 
tijd leunt de gemiddelde mens tegen de twee meter aan. Dat heeft 
ook biomechanische gevolgen. De progressies zullen moeilijker 
worden, zeker in sporten waar de atleten al jarenlang goed bezig 
zijn. In andere sporten krijgen we nog enorme evoluties. 

Kunt u het aan de lactaatmetingen merken als er medisch 
gesjoemeld is? 

OLBRECHT: Je zal kunnen 
zien dat zo'n atleet veel 
progressie maakt en 
Sneller recupereert dan 
iemand anders. Maar je 
kan de kunstmatige 
progressie niet van de 
legitieme verbeteringen 
onderscheiden. A Is je niet.., 
weet dat daar medische 
middelen achter zitten, 
kan je die atleet misschien hoger inschatten dan hij waard is. Maar 
doping brengt ons model niet in de war, omdat het a Ileen te maken 
heeft met fysiologie, met de lichamelijke kwaliteiten van de atleet. 
Of je daar nu al of niet met andere dingen in interfereert, doet 
niets af aan de deugdelijkheid van het model. Iemand die epo neemt 
tijdens de trainingen, zal misschien wel abnormale vooruitgang 
maken, maar dat betekent niet dat zijn fysiologische mogelijkheden 
veranderen. 
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Kan doping een atleet naar de top brengen? 

OLBRECHT: Het kan de progressie versnellen, maar daarmee houdt 
het ook op. Je kan, zelfs met medische middelen, niet meer uit een 
atleet halen dan er intrinsiek inzit. Alleen kan je de trainingsdruk 
verhogen, waardoor de kans groter wordt dot je het onderste uit de 
kan haalt. 

Een sportbegeleider kan blijkbaar wel perfect de prestatie van een 
topsporter inschatten. In de reeksen in Atlanta voorspelde u, heel 
indrukwekkend, de tijd van Brigitte Becue. 

OLBRECHT: Brigitte ken ik door en door, we werken ook al tien jaar 
samen. Op basis van die ervaring kan ik haar tijden voorspellen 
binnen een foutmarge van een halve seconde. Maar ik beschik niet 
voor elke atleet over zoveel gegevens. Er zijn nog veel addertjes. 
Om de voorspelling te zien uitkomen, moet alles meezitten: de atleet 
mag mentaal niet in de put 
zitten, niet humeurig zijn, 
niet de avond voordien iets 
slechts gegeten hebben. J e 
moet ook we ten hoe er - in 
dit geval - gezwommen zal 
worden. In de reeksen kon ik 
die tijd nog voorspellen, in de 
finale was dot zeker niet 

gelukt. Maar weet je, "----"-'-----' 
topsporters werken op het 
randje van een afgrond : bij de minste windstoot liggen ze beneden 
en blijft er niets over. Een duwtje te veel kan het verschil maken 
tussen goud en een vijfde plaats. Je hebt dat kunnen zien met 
Brigitte Becue in Atlanta: die stond conditioneel sterker dan in 
1995, maar dat is er helemaal niet uitgekomen. 

Is Atlanta wel een waardemeter? Tenslotte waren de tijden er bij 
alle zwemsters aan de matige kant. 

OLBRECHT: Brigitte was mee met de groep, ze had op zijn minst 
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beter moeten kunnen doen don het EK van een jaar eerder. 

Kan er ook op langere termijn voorspeld worden? 

OLBRECHT: Tot op zekere hoogte. We kunnen aan de hand van 
iemands conditie zeggen tot welke resultaten hij of zij binnen de 
maand en in optimale omstandigheden in stoat moet zijn, moor we 
kunnen nooit met absolute zekerheid weten of die atleet ooit al zijn 
mogelijkheden zal uitputten. 

Clyde Hart, trainer van Michael Johnson, had dus met de Duitse 
methode kunnen weten dot zijn atleet die 19.32 van de olympische 
finale in Atlanta in zich had. 

OLBRECHT: Neen. Ons model is berekend op inspanningen die longer 
duren don een minuut. Om de progressiemarge te berekenen van een 
sprinter bestaan er don weer biomechanische modellen, die de 
conditie koppelen aan het verval in kracht per meter. 

Bouw je ook bij de interpretatie van de trainingsgegevens nog een 
foutmarge in? 

OLBRECHT: Soms blijken de wedstrijdresultaten te verbeteren, 
moor zwakt het conditionele peil toch of. Dan weten we dot een 
betere techniek misschien zorgt dot een atleet sneller zwemt of 
loopt, moor dot er meer conditionele slijtage is die zich uiteindelijk 
tegen hem zal keren. 

Is dot het probleem waar, bijvoorbeeld, Stefoan Maene mee kampt? 

OLBRECHT: De problemen van Stefaan Maene liggen meer op 
mentaal vlak. Fysiologisch heeft Stefaan nog nooit op voile kracht 
gepresteerd. 
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Trainer Burgweg 30 

8630 Veurne 
- -

Bestuurslid Alain Dolfen 11 058/29.99.41 
Afgevaardigde Vinkemstraat 2/a 

8630 Veurne 

1 
... ------ --- --------·- . .. ·- -- -------

Bestuurslid Irene Cerdobbel 11 058/31.28.27 
Nachtegalenlaan 16 

8630 Veurne 
- -- --
Bestuurslid Wi I fried Top 11 058/31.18.87 

Beukenlaan 17 
8630 Veurne 

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

Trainer Kris Cailliau 11 058/31.43.79 
Waterpolo Koksijdestraat 24 

8630 Veurne 
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VINCA 
.. 
Jeans & Casuals 

Ooststraat 49 
8630 Veume 

tr 05 8/31.64.68 


