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WOORDJE VAN DE VOORZITTER 

Hallo zwemmers, ouders en vrienden,

We zijn bijna in de maand februari maar toch zou ik nog
graag aan allen een gelukkig en gezond 2004 wensen.

Intussen zitten we reeds halfweg ons zwemseizoen en zij.
er al verschillende activiteiten de revue gapasseerd.

September was de maand van de nieuwe leden: vol
enthousiasme en spanning waagden ze de sprong in het diepe
water en zie ... het lukte hen nog ook!

Gedurende de maand oktober werd vooral de nadruk gelegd
op de verbetering van de techniek.

In november organiseerden we terug ons eindejaarsf eest en
werd er flink geoefend voor het vrij podium. Tijdens dit
feest zagen we trotse zwemmers met even trotse ouders ...
een namiddag om niet te vergeten!

December: de maand van de competitiezwemmers: ee,
zwemstage in 'het buitenland', lastige maar deugdoende
trainingen in Gravelines (Frankrijk). Een uitgebreid verslag
verder in ons clubblad.

Groetjes,
Sabine
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http://www.belgian-swimmers-united.tk 

Belgian Swimmers United 

Belg_ianswimmer:s tllnite.i 

1onnecting swimmers all over Belgium 
http://www.belgian-swimmers-united.tk 

Michael Ghyselbrecht 

Pagina- 3 



BELGISCH KAMPIOENSCHAP 25m - BASTOGNE 

Na het Belgische kampioenschap groot bad in Charleroi, waar Jeroen 
ging lopen met vijf gouden en een bronzen medaille, was de plaats van 
afspraak dit maal in Bastogne. Daar gingen op 22 en 23 november 2003 de 
kampioenschappen klein bad door. Voor deze wedstrijd waren Pieter en Klaas 
ingeschreven doch deze laatste moest op de vooravond van het vertrek 
verstek laten, geveld door wat dacht je ... de griep. 

Coast had voor dit kampioenschap 13 zwemmers ingeschreven 
deelname aan 34 wedstrijd. Er werden in totaal 9 finale plaatsen behaald in 
verschillende disciplines. 

In die finales wist Pieter een zilveren 
medaille te versieren om de 200 m rugslag in een 
tijd van 02.08.99 meteen ook zijn besttijd op deze 
afstand. In de twee andere finales haalde Pieter 
een vijfde plaats op de 100 m rugslag in 00.59.64 
en een zevende stek op de 50 m rugslag in 
00.28.22. 

Bieke Vandenabeele wist voor Coast nog een 
bronzen medaille te behalen op de 50m vrije slag. 
Ook zij zwom nog twee finale namelijk dit van de 
100 m vrije slag en van de 100 m wisselslag waar ze respectievelijk r en 6° 

werd. 

Ook de andere deelnemers deden het goed en behaalde diverse 
persoonlijk besttijden. De respectievelijke trainers kunnen terecht fier zijn 
en we mogen terugblikken op een geslaagde deelname aan beide 
kampioenschappen. Een dikke proficiat aan de zwemmers die goed 
presteerden en aan zij die achter de schermen en aan de rand van het 
zwembad vele uurtjes vrije tijd hebben opgeofferd. 
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STAGE GRAVEUNES 2004 

./ Zaterdag 27 december 2003

Om 08.00 uur zijn wij allen present aan het zwembad (dat spijtig genoeg
gesloten is tijdens het kerstverlof). Vlug nog al onze trainingsspullen bijhalen 
en dan de auto in om in karavaan naar Gravelines te rijden. Bij onze aankomst 
hebben wij nog geen tijd om de kamers in orde te brengen want het zwembad 
wacht voor een eerste intensieve training. Vlug afscheid nemen van papa en 
�a en dan naar het water voor onze eerste plons. Nog eens zwaaien van 
onder water en dan maar luisteren naar de trainers. 

Na het zwemmen nog vlug wat inkopen doen in de plaatselijke "SHOPI" 
want misschien valt het eten niet mee. De eerste middag krijgen wij: 
• een entreetje,
• lekkere frietjes met roastbeef,
• erwtjes en worteltjes en
• een overheerlijke pannenkoek

Dat de mama's dit jaar maar niet klagen dat zoon of dochter lief
vermagerd is door het slechte eten. Lore is dit jaar de secretaresse van 
dienst en ze staat in voor alle logistieke klusjes. Ze zal wel vloeiend Frans 
spreken als ze terug thuis komt. 

Na de middag een korte siësta en een filmpje, voor zien van de nodige 
wmentaar door Marc, onthult alle geheimen over schoolslag. Nu alles nog 
... ,izetten in het water en het zal in orde zijn. De belangrijkste aanbeveling uit 
de film is: "luisteren naar de coach", wat voor velen soms moeilijk is. 

De herstel training van deze namiddag verloopt vlotter en gemakkelijker 
dan de morgensessie. Tijdens de 1000 m schoolslag wordt er uiteraard gelet 
op alle instructies die op de DVD, tot vervelens toe, werden gedemonstreerd. 
Het is wel opvallend dat sommigen, bij bepaalde oefeningen, dringend naar het 
toilet moeten??? Er zijn er ook bij die problemen hebben met wiskunde en 
vooral met tellen van 1 tot 8!! Ondertussen heeft Sabine de groep vervoegd 
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en het is meteen duidelijk dat ze de DVD niet gezien heeft. Wij stellen dus 

voor dat ze de film meeneemt naar huis, dat ze die zeer aandachtig bekijkt en 

dat ze er dan een studie of eindwerk over schrijft om in ons boekje te 

publiceren. 

Het avondeten: 

• voorgerecht naar keuze

• hamburger

• aardappelen met bloemkool

• dessert

Daarna is het verzamelen geblazen op kamer 131 waar er f.�
videovertoning van de film "SHIREK" gegeven wordt. Om 22.00 uur ligt 

iedereen in zijn bedje. De nacht verloopt nogal rumoerig door de felle regen 

op de dankvensters, sommigen vinden dat wel leuk of zijn dat gewoon, maar 

anderen kunnen moeilijk de slaap vatten. Omstreeks 05.00 uur komen er nog 

enkele laatkomers het gebouw binnen en ze houden ons nog een half uurtje uit 

onze slaap. Later blijkt dat het de groep is van het tweede verdiep die hun 

laatste dag of nacht van hun verblijf in Sportica vieren . 

./ Zondag 28 december 2003

Om 07.00 uur worden we gewekt. De nacht viel al bij al nog mee, ook het 

gesnurk bleef beperkt tot enkele kortstondige opstoten. Wij maken ons toilet 

en om 08.00 uur gaan wij ontbijten. Wat dacht je? Ja inderdaad "stok brood". 

Als wij van het ontbijt in de hall van het centrum arriveren, zien we dat Peter 

en J ochen aangekomen zijn en ze staan te trappelen om de training aan te 

vatten. De ochtendtraining verloopt weer vlot en de vertoning van gisteren 

namiddag heeft blijkbaar zijn vruchten afgeworpen. Het is duidelijk ,
..,_ 

sommigen proberen, om wat ze gezien hebben, toe te passen. Na de training 

wat platte rust en om 12.00 uur terug aan tafel. Wij worden weeral verwend 

door de lekkere Franse keuken en er is wel altijd iets dat je mag. Het menu is 

deze keer: 

• voorgerecht naar keuze

• kip of varkensvlees

• gefrituurde aardappelbrokjes

• suikerboontjes

• en als dessert een ijsje.
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Na een middagpauze wordt door Marc opnieuw een vertoning gegeven 
met diverse drills voor de verschillende zwemstijlen. Hopelijk steken ze ook 
hier weer wat van op want deze zaken zullen in het vervolg ook op onze 
trainingen worden toegepast. 

Wat later op de middag krijgen wij het bezoek van Jean-Pierre en Rita 
met Chinouck en ook Marc zijn Rita is meegekomen. We gaan samen een koffie 
drinken in Gravelines-stad waar het centrum volledig versierd is voor de 
eindejaarsfeesten. Er staat zelfs een rups dit jaar maar zoals de andere 
�n is deze kermisattractie gesloten. Jef Descheemacker is ondertussen 
ook het gezelschap komen vervoegen en voor het eerst deze stage zijn wij 
voltallig wat het aantal zwemmers betreft. 

Om 16.30 uur zijn we terug klaar voor de tweede training van de dag. 
Alles verloopt naar wens en na de inspanning gaan wij rustig eten. We moeten 
nog even wachten want in de keuken zijn ze nog niet klaar. Vanavond eten wij: 
• voorgerecht naar keuze zoals altijd
• spaghetti carbonara of met stoofvlees
• lekker brood
• en dessertjes

Daarna gaan wij met de grootsten genieten van TEAM SPIRIT I en de
kleinsten vermaken zich met een video van Tarzan. Het is al na 22.00 uur als 
de vertoningen afgelopen zijn. Niet alleen de trainers maar ook de zwemmers 
blijven nog wat napraten en het is al middernacht wanneer alle lichten uitgaan 
aais alles stilvalt in de verschillende kamers. 

De nacht verloopt in alle "stilte" en Michael wordt gekroond tot ridder 
in de club van de houthakkers . 

./ Maandag 29 december 2003

Niettegenstaande alles is iedereen goed uitgeslapen en tegen 09.00 uur
kunnen wij gaan eten. Het wordt vandaag een speciale dag met vrij 
eigenaardige trainingsuren. 
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De middagtraining is vrij zwaar met nogal wat "brokens" maar 't was 
goed en er was nog wat tijd om de kleinsten hun keerpunten aan te leren of te 
verbeteren. Een voorbeeldje op het droge deed wonderen. Is het niet Tine en 
Dyliana? Na het zwemmen in ijltempo naar het restaurant om er wat te eten 
maar wat zal het deze middag zijn want het is al 14.15 uur? Gelukkig hebben 
ze ons niet vergeten en staat alles klaar: 
• zoals altijd voorgerecht
• als hoofdschotel is er keuze tussen vis, steak haché of karbonaden
• er is ook keuze tussen rijst of frietjes
• vrije keuze als nagerecht

Zeg nu nog dat het eten hier niet lekker is. Na het eten een kleine
rustpauze want straks gaan wij naar de bowling om daar ons kunnen te testen 
en om te z· d d. · 1· d b · D · 1 1 · m spel:1en wie in eze 1sc1p ine e este 1s. e u1ts aq van u tie 

1 Depoorter Peter 103 

2 Castelein Dyliana 93 

Vanacker Bart 93 

4 Dolf en Jeroen 92 

Bartholomeus Jan 92 

6 Vanhoucke Marc 91 

7 D' Haene Veerle 90 

Dolfen Stijn 90 

9 Ghyselbrecht Michael 88 

10 Pinson Sandy 87 

11 Machado Maria José 85 

Mahieu Karl 85 

13 Beerens Matthias 75 

14 Demerre Julie 71 

15 Mercier Ward 69 

16 Velghe Sofie 65 

17 Descheemaecker Jef 60 

Willaert John 60 

19 Callens Julie 59 

20 Saubain Joren 54 
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21 Decadt Annelies 52 
22 Faqoo Sander 49 
23 D' Haene Marijke 48 
24 Velghe Tine 41 
25 Depoorter Joch en 34 
26 Bartholomeus Louise 28 

Nu nog een laatste training tot 20.00 uur en dan nog één keer slapen 
voor wij naar huis toe kunnen. Peter en Joch en gaan ons na het avondeten 

%laten, spijtig. Het eten is opnieuw lekker want er is weer keuze in
�rvloed: 

• voorgerecht
• escalope de dinde, suikerboontjes, aardappelpuree en/of frietjes
• tomatensaus of ratatouille
• dessert naar keuze

Vanavond organiseren de kleinsten een pyjamaparty. Sander die er als 
eerste wou bijzijn werd prompt terecht gewezen en belande ongelukkig met 
zijn vingers tussen de deur. Wat ijs van uit de keuken en wat eosine konden 
de pijn verzachten. Na een kwartier was het ergste leed geleden. 

Tijdens deze laatste nacht wordt ook Jeroen opgenomen in de orde van 
de houthakkers. Volgens Michael was er een bedrijvigheid van je welste in 
kamer 132 en dat alles was zelf te horen in stereo . 

./ Dinsdag 30/12/2003
... 

Wij staan vandaag vroeg op. Wij ruimen de kamers op zodat alles klaar is 
voor de poetsploegen en er is ook nog een toemaatje want na de zwemtraining 
gaan wij onze kunsten nog beproeven op de skeelerpiste. We zien wel wat er 
van komt. Sanders vingers zijn al veel beter enkel nog wat pijn in de pink. 

Tijdens de training gaan de grootsten proberen om de 5 km te halen en 
daar slagen ze aardig in. Ondertussen gaat iedereen om beurt, genieten van 
de plaatselijke sauna. De kleinsten mogen het eerst. Na het zwemmen nog wat 
groepsfoto's voor het archief en daarna naar de piste om er te rolschaatsen 

Pagina - 9 -



of te skeeleren. Deze ontspanning moeten we zeker volgend jaar herhalen 

want we vermaken ons kostelijk. 

Tijdens de stagebespreking zegt Marc dat hij heel tevreden is over de 

inzet en het gedrag van alle deelnemers. Inderdaad van de drie keer dat wij 
naar Gravelines zijn gekomen was deze zeker de beste. Nu nog een laatste 
keer aanschuiven aan de zelfservice voor: 
• ja inderdaad een voorgerecht
• vis of stoofvlees of steak met rijst of friet
• groentjes naar keus
• dessert en voor de eerste keer is er kaas

Na de maaltijd komen de ouders één voor één aan om hun sportvrienden 
op te halen. Omstreeks 15.00 uur is iederéén naar huis. Het is goed geweest 
en we wensen elkaar een gezond en sportief 2004 toe. 
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KAMPIOENEN BIJ DE VLEET 

Veurne telt heel wat sportclubs en daarnaast een pak individuele 

sporters. Sommige sporten krijgen wekelijks aandacht in de pers; andere 

hoogstens enkele keren of één enkele keer per jaar. Met deze bijdrage 

willen wij zoveel mogelijk Veurnse sportclubs en enkele individuele 

sporters die in 2003 actief waren, promoten en nogmaals in de 

belangstelling brengen. Deze week deel 1 . 

.- Wij zijn ons ervan bewust dat bepaalde waardevolle sportprestaties 
, .. Jgelijks over het hoofd gezien werden in het kader van deze bijdrage. In 
Veurne is er bij voorbeeld geen officiële volley-, basketof badmintonclub, wat 
niet betekent dat deze sporten niet door Veurnaars worden beoefend. 
Individuele sporters krijgen vaak niet de aandacht die ze verdienen. Een 
seintje aan ondergetekende of de redactie kan hierin binnenkort verandering 
brengen. 

De Veurnse Zwemvereninging 

De Veurnse Zwemvereninging bestaat 30 jaar op 15 januari 2003. Toch 
zul je die naam niet meer terugvinden bij competitieresultaten. Officieel 
zwemmen alle Veurnse competitiezwemmers bij Flanders Coast Swimmingteam 
(kortweg Coast). Dit is een samenwerking van de Oostendse, Middelkerkse en 
Veurnse zwemverenigingen. Toch blijft de Veurnse kern zeer actief werken 
en was 2003 een succesvol jaar 

De jubilerende club viel al vroeg in het jaar in de prijzen, namelijk op 31 
�uari met de onderscheidingen beste jeugdsportprestatie 2002 voor Jeroen 
Dolf en en tevens als beste competitiesportclub 2002 

Eind juli werd Stijn Dolf en zesde op de Belgische 
jeugdkampioenschappen op 50m vlinderslag. Begin augustus was broer Jeroen 
Dolfen de grote triomfator in Charleroi en werd er vijfvoudig Belgisch 
juniorenkampioen: 50m rug, vlinder en vrije slag, 100m rug en vlinderslag en 
behaalde ook nog brons op de 200m wisselslag. De jonge senior Pieter 
Bartholomeus, die hogere studies volgt, behaalde drie finaleplaatsen op de 
seniorenkampioenschappen: 2x een vijfde plaats en lx zesde. Pieter zou in 
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november tijdens de winterkampioenschappen in Bastenaken toch het podium 

halen: hij werd tweede in de finale 200m rugslag en behaalde nog twee andere 

finaleplaatsen. 

De clubkampioenschappen zijn een massaal en belangrijk clubgebeuren 

bij VZV. In november 2003 namen liefst 133 van de 141 zwemmers deel aan 

de kampioenschappen! 20 onder hen mogen zich clubkampioen noemen. Bij de 

beginnelingen: Julie Dezeure, Simon Fouvry, Jochem Depoorter en Pauline 

Herroelen. Bij de recreanten zijn dat Lore Winnock, Steve Vandenbussche, 

Elien Gilles en Tijs Claerebout. De strijd werd het felst geleverd bij de 

competitiezwemmers met 12 kampioenen: Louise Bartholomeus en Han"it 
Decadt (eendjes), Charlotte De Saegher en Word Mercier (benjamins), Lore 

Sampers en Matthias Beerens (miniemen), Julie Demerre en Stijn Dolfen 

( cadetten), Marie-José Machado en Jeroen Dolf en Uunioren) en Heidi 
Vanacker en Pieter Bartholomeus bij de senioren. De jaarlijkse wisseltrofee 

voor vergunninghouders ging naar Stijn Dolf en. Het jaar 2003 werd sportief 

afgesloten met een vijfdaagse zwemstage in Gravelines voor de 

competitiezwemmers 

Johan Decadt 

Het Wekelijks Nieuws 

02 januari 2004 

Pagina - 12 -



WEDSTRIJDEN 

24 AUGUSTUS BRUGGE - DAMME

2" Plaats 
1 Michael Ghyselbrecht / 5.000 m schoolslag heren 

6 SEPTEMBER VIJFDE BRUGSE ZWEMDOORTOCHT 

1" Plaats 
� Klaas Vanneuville l 1.ooom schoolslag heren 

2" Plaats 
Heidi Vanacker 
Michael Gh selbrecht 

28 SEPTEMBER 

!T DAG WEST-VLAAMS INTERCLUBTORNOOI

2" Plaats 
Pieter Bartholomeus heren 
Pieter Bartholomeus 

1:33.48 

16:47 

17:53 
16:51 

0:56.30 
2:17.17 

12 OKTOBER INTERNATIONALE SUPERSWIM DEJONCKHEERE 

1" Plaats 
Jeroen Dolfen 0:25.08 
Jeroen Dolfen 1:01.19 

2" Plaats 
Jeroen Dolf en 100m vlinderslag junioren 1:00.60 
Pieter Bartholomeus 100m rugslag heren 0:59.80 
Pieter Bartholomeus 100m vrije slag heren 0:54.84 

3" Plaats 
1 Klaas Vanneuville / toom schoolslag heren 1:09.26 
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25 OKTOBER EENDJESWEDSTRIJD DIKSMUIDE 

3e Plaats 
1 Tine Velghe l 10om schoolslag eendjes 

2 NOVEMBER 6e 

DAG INTERCLUB VEURNE

le Plaats 
Heidi Vanacker 50m vrije slag dames 
Heidi Vanacker 200m wisselslag dames 
Jeroen Dolf en 100m wisselslag junioren 
Jeroen Dolfen 200m vrije slag junioren 

ze Plaats 
Lore Verweirder 50m vrije slag dames 
Els Vandenbroucke 200m wisselslag dames 
Pieter Bartholomeus 100m wisselslag heren 

3e Plaats 
Els Vandenbroucke 50m vrije slag dames 
Stijn Dolfen 100m wisselslag cadetten 
Klaas Vanneuville 100m wisselslag heren 

1:53.22 

0:29.93 1 

2:50.69 
1:01.60 
2:04.18 ..J 

0:31.55 
3:04.35 
1:04.72 

--

0:33.51 
1:07.87 
1:05.93 

16 NOVEMBER 2" DAG PROVINaALE B-KAMPIOENSCHAPPEN VEURNE

le Plaats 
Heidi Vanacker 100m vrije slag dames 1:07.61 
Heidi Vanacker 100m wisselslag dames 1:16.75 
Heidi Vanacker 100m rugslag dames 1:20.09 .. 

Velghe Sofie, Zsazsa 4x50m vrije slag benjamins 2:21.54 
Pollet, Masschaele A en 
Desmedt Evi 
Sampers Lore, Decadt 4x50m vrije slag miniemen 2:25.70 
Annelies, D'Haene Veerle 
en Tytgat Jana 

---.-�-'-----------· -
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2e Plaats 
Lore Sampers 100m vrije slag miniemen 1:09.61 
Lore Verweirder 100m vrije slag dames 1:10.91 
Lore Sampers 100m wisselslag miniemen 1:20.39 
Lore Verweirder 100m wisselslag dames 1:22.59 
Lore Verweirder 100m rugslag dames 1:22.66 

3e Plaats 
Lore Sam ers 1:20.51 

22 - 23 NOVEMBER 
BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN KORTE BAAN BASTOGNE 

2e Plaats 
1 Pieter Bartholomeus l 2oom rugslag 2:08.99 

SPEEDo· 
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OPEN VLAAMSE ZWEMKAMPIOENSCHAPPEN 
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OPEN VLAAMSE ZWEMKAMPIOENSCHAPPEN 
06-07 / 13-14 r1U,ART 2004

ÎO�GANGSPRUZEN: 
' ' 

V.V.K. : 4 EURO/HALVE DAG (BIJ 10 KAART�+ 2 GRATI

6 EURO/ttA�;DÀG (·lelt '.�ftMJS) 
.-

··-Nt

-vööiir 
Sportt nisc @z emfed.be 

ÎEL. 09/220.5 "87 

Vi OR BESTELLING VAN KAART :

J!�u speedo"?- � 
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PRIJSKAMP 

WOORDPUZZEL 

N z A E G 1 R 1 M E E R w s A M 1 w H E 

z E s T 1 E N M T s A 0 C T z E s 1 A M 

E A p N p D E F E N s 1 E E B G 1 s G s 

s B D p L p s C H 0 0 L s L A G T s 0 R 

K 0 A L A J u N 1 1 J A J L D s s E M I
"' 

J N B 1 s H E y 0 E C V T A E M E L A M 

1 N T N M E C R E 1 u E R E A R p B T M 

L E R D A N E s R N J s F R 1 E T E z E 

E M 0 A N L G E N J B s C C L w E K E w 

D E T p R M 0 D A E R R s T u M M E w z 

N N s A E V u N N A 0 C 0 N J E B R M E 

A T H p R R D K A A E 1 A E 0 N E 0 E 1 

A C E E N 1 1 J J K L s p R C E R D D T 

M s E G G 1 E A s 1 R R 0 M 1 K p E A 1 

R y R A 1 D A N 1 p L 1 E 1 A N N E 1 T 

E H s A N G 1 L 1 T E E s s L K E p L E 

1 T T 1 V 1 N C A B s D D E T E B s L p 

V N E G E N T 1 E N A E A E s 1 H u E r"' 

K D R 1 E K A M p K H s V w T E w 1 L 0 

B K T A A R T s D R 0 0 N T T s 0 z F C 

Het was al een tijdje geleden dat er in het clubblad van VZV nog een 

prijskamp verscheen, waaraan zowel de zwemmers, zwemsters, ouders en 

sympathisanten konden deelnemen. We zullen dan ook in de toekomst 

proberen regelmatig u aan het zoeken of denken te zetten. 
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Op het eerste zicht lijkt de nieuwe opgave nogal moeilijk, maar met een 
beetje doorzettingsvermogen zijn we ervan overtuigd dat velen de juiste 
oplossing zullen vinden. 

Voor je eraan begint, en voor diegenen die niet vertrouwd zijn met 
woordpuzzels, willen we toch graag nog even het systeem uitleggen. 

De geroutineerde puzzelaars onder jullie zullen meteen opgemerkt hebben 
dat, in tegenstelling met de woordpuzzels in puzzelpockets of boekjes, geen 
woorden gegeven worden die terug te vinden zijn in het raster. Het is 

.-..melijk de bedoeling dat jullie die woorden zelf gaan opzoeken. Deze zijn 
allemaal terug te vinden in het laatst verschenen clubblad van VZV - jaargang 
30 - 2° trimester ( augustus 2003 ) waarvan verondersteld wordt dat ieder 
lid een exemplaar heeft ontvangen. 

Om het opzoekingswerk toch enigszins te vergemakkelijken hebben we bij 
ieder op te zoeken woord een vraag gesteld of tip gegeven. Als alle woorden 
gevonden zijn, dan kan het zoeken in het raster beginnen. De woorden kunnen 
zoals aan de hand van volgend voorbeeld (mes ) eventueel op verschillende 
manieren in het raster gevonden worden: 

Horizontaal: mes

Horizontaal omgekeerd : sem

Verticaal : m Verticaal omgekeerd: s

e e 

s m 

�agonaal van links boven naar rechts onder: m 

Diagonaal van rechts boven naar links onder: m 
e 

s 

Pagina - 19 -

e 

s 



Diagonaal omgekeerd van links boven naar rechts onder: s 

Diagonaal omgekeerd van rechts boven naar links onder: s 
e 

m 

e 

m 

t. 
Letters kunnen meermaals van hetzelfde woord gebruikt worden vb: mes, 

tent. tot en nog 

t 

m e st 

n o g

t 

Als er woorden voorkomen waarvan verschillende letters na elkaar 

overeenkomen, dan staan die woorden ook ergens op een verschillende plaats 

in het raster: vb. fietsbel en bel zijn twee afzonderlijke woorden. 

Op het einde blijven enkele ongebruikte letters over, en deze vormen in 

volgorde een zin, meteen dus de oplossing. 

Vragen of tips: 
t 

1) Is men verplicht te dragen tijdens de zwemtrainingen.

. . . . T .

2) Krijgt een zwemmer meestal als hij bij de eerste drie eindigt in een

wedstrijd .

. . I . .

3) Is de directeur van het zwembad van Veurne
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4) Land waar de Veurnse waterpolospelers in juli naar toe trokken om er deel

te nemen aan een tornooi
. . . . . .  R . . . .

4) Sponsor van VZV die jeans verkoopt

. .  N . .

5) Een gemakkelijke: afkorting van " Belgische kampioenschappen"

j:,) De uitgave van het clubblad van de Veurnse zwemvereniging is 

. . . . . .  A . . . . . . .  . 

7) Al dag in, dag uit, secretaris van uw zwemclub. Zijn voornaam

9) Hoe noemt men de factor ( tijdsverschil ) die de concentratie tijdens

wedstrijden in het buitenland kunnen verstoren ?
. E . . . .

10) Wat staat er voor de naam " zwembad " op de gevel van

het gebouw waar jullie komen trainen?

. . . . . .  I . .

11) Hoe noemt men de zwemmers die beschikken over een

wedstrijdvergunning?

. . . . .  T . .

12) Op de foto genomen na de Belgische Kampioenschappen, hangen enkele

medailles rond de hals van Jeroen. Hoeveel zijn het er?

13) In dit bedrijf vloeit veel inkt en kan men er o.a .. T-shirts laten bedrukken

. . . . .  E . 
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14) Nog maar eens een gemakkelijke: gebruikte afkorting van "koolhydraten"

15) Domein waar de Veurnse zwemmers in juni op uitstap gingen

...... R .... 

16) Alleen de competitievergunninghouders mogen hieraan deelnemen

. . . .  E . . . . .  . 

17) Zowel de secretaris als de ondervoorzitter wonen in deze straat

.......... T l_ 

18) Onder leiding van deze gekende dame traint Pieter nu. Haar voornaam

. . . .  N .

19) In deze stad vonden de Belgische jeugd en Belgische kampioenschappen

plaats

. .  A . . . . .  . 

20) Wie geeft voorrang aan vrede

. . . . .  s . .

21) Welke activiteit vond er plaats op 13, 18 en 20 nov. 2003?

. . . . . . . . . . . .  s . . . . . .  . 

22) Welk dier staat afgebeeld in de reclame van het schilders en

decoratiebedrijf Blondeel

. . . E . . . .

23) In welke plaats wachten de Veurnse zwemmers in het zwembad

voor de trainingen beginnen?

. . . . .  A . . .

24) Aantal punten voor de wisselbeker die men krijgt bij aanwezigheid

op dinsdag-, donderdag-, en zaterdagtrainingen
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J 

1 

j 

25) Voornaam van de man die de conditie van de waterpolospelers en

speelsters op peil probeert te houden

26) Hoe oud was Pieter volgens het verslag toen hij 3 finaleplaatsen en

2 persoonlijke besttijden verbeterde op Belgisch Kampioenschap 2003

. . . . . . . .  N 

... /) Laatste maand waarin men nog punten kan krijgen voor de wisselbeker 

. u . .

28) Zwemmers, zwemsters, ouders, grootouders en symphatisanten kwamen

op zondag 30 november 2003 samen om iets te vieren ! Wat?

......... s ..... 

29) Onder andere op de Kaai plaats 1 te Veurne verkoopt deze firma meubelen

• . . . .  A . 

30) De zwemclubs van Oostende, Middelkerke en Veurne werken nu samen.

Onder welke naam nemen deze clubs deel aan wedstrijden?

. . . .  T 

31) In welke zwemstijl werd Klaas Vanneuville 2 x provinciaal kampioen te

Brugge?

....... L .. 

32) Meer in Zwitserland waar "de joenge" de 3de plaats behaalden

. . . . . . . .  E . 

33) Vanaf welk studiejaar kan men lid worden van VZV?

. . . . .  E 
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34) Hoe betalen de waterpolospelers en speelsters hun inkomgeld?
. . . . . . . .  N .

35) Voornaam van de trainster die op het nr. 058/314301 te bereiken is

. . .  C . 

36) De pte in een zwemwedstrijd krijgt geen zilver of brons, maar

37) Wat moeten de Veurnse zwemmers en zwemsters nemen na de training

nadat ze geholpen hebben met het opbergen van het materieel ?
. . . .  T . . .

38) Behoorde bij "de oede" op het waterpolotornooi in Zwitserland.
Geef zijn voornaam.

39) Op blz. 2 doet ze de groetjes

. . . .  N .

40) Maand waarin de zwemtrainingen opnieuw starten .
. . . . . . . . R 

41) Eric Mattheeuws was kapitein van dit team in Aegiri

. .  e . . .

42) Zo noemt het zwembad van Charleroi

. . . .  0 .

43) Dit bestuurslid is bij VZV de verantwoordelijke competitie
. . . .  N 

44) Activiteit op 19 oktober
. . . . .  A . .
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45) Maand waarin geen punten worden toegekend voor de wisselbeker

.. L .

46) Naast trainer ook schatbewaarder van VZV. Zijn voornaam graag

47) Welke lekkernij is verboden in het zwembad?

. .  0 . .

48) Sponsor HGM hydrolics heet voluit
• .... M ..

49) In dit sportcentrum logeerden de deelnemers aan de Belgische

jeugdkampioenschappen 2003

... p .

50) Deze dame staat aan het fornuis in Restaurant 't Schipje te Wulpen

51) Ouderdom om te mogen toetreden tot de waterpoloclub van Veurne

. E ..... 

52) Familienaam van de voedingsdeskundige uit Ranst .

. . . s

53) Deze sponsor vierde zijn 75ste ver jaardag .

• . . . E ..

Veel puzzelplezier 

José Vanneuville 
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Schiftingsvraag: 

DE OPLOSSING: 

[IJ l��I �'��� 

[IJ 

Hoeveel juiste oplossingen zullen er ingestuurd worden: 

De winnaar van deze wedstrijd krijgt van VZV een mooie prijs. Indien er 
meerdere juiste antwoorden zijn, dan is de winnaar diegene welke het dichtst 
de schiftingsvraag benadert. Zijn er dan nog meerdere winnaars, dan zal een 
onschuldige hand de uiteindelijke winnaar bepalen. 

Uw oplossing kan ingestuurd of afgegeven worden bij: 
Vanneuville José
Noordstraat 137 

8630 Veurne 

of bij ieder ander bestuurslid van de zwemclub en dit uiterlijk tegen : 

29 februari 2004 

De korrekte oplossing en de naam van de winnaar verschijnt in het volgende 
nummer. 

NAAM: .................................................................................................................................... . 

Voornaam: .............................................................................................................................. . 

Adres: ................................................................................................................................... . 
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r OP DE PRAATSTOEL MET 

Verleden jaar was het 30 jaar geleden dot de Veurnse zwemvereniging 

werd opgericht. Zoals het wel in iedere club het geval zal zijn. komen er 

in de loop der jaren nieuwe leden bij of verlieten er door een of andere 

reden mensen de club. 

Met de nieuwe rubriek in uw clubblad van VZV, gaan we regelmatig 

iemand die iets met de club heeft en/of had, proberen " op de 

praatstoel" te krijgen voor een kort gesprek over het verleden, het heden 

,., de toekomst . 

..,e eerste die bij ons op de stoel plaatsnam, was iemand die al jaren lid 

is van VZV en voor het ogenblik de oudste zwemmer is die nog actief 

deelneemt aan het competitiezwemmen. 

Zijn prof iel 

Naam: Michaël Ghyselbrecht 
Adres: Nieuwpoortsteenweg 59a 

86 70 Oostduinkerke 
Geboren te: Veurne .Q.Q..:. 02/11/1981 
Gsmnr.: +32478/971843 
e-mail: michael ghys@hotmail.com
status: zwemmer en bestuurslid COAST 
favororiete slag: Schoolslag 

Sinds wanneer ben je lid van de zwemclub Michaël? 

áfenkt even na} Hoh ... héél lang hoor. Ik zou dat even moeten checken op de 
�e van de VZV (http://users.pandora.be/vzv) Ik denk dat ik zo'n jaar of 7 
was. Volgens de site ben ik lid sinds 1989, maar ik denk eerder dat het '88 was. 
Dus als ik goed kan tellen ben ik nu begonnen aan mijn 15de seizoen en ik ben er 
zeker van dat er nog wel enkele zullen volgen. 
Hoe ben je lid geworden van de club en kende je iemand in de club? 

Toen ik zeven was heb ik samen met mijn broer leren zwemmen bij Eric 
Berteloot, de huidige directeur van het zwembad. Dat was altijd op een 
dinsdag of een donderdag. Na de zwemlessen gingen we nog iets drinken in de 
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cafetaria. Daar zag ik dan de zwemmers van de zwemclub bezig en wist ik 
direct dat ik dat ook wel eens wilde proberen. 

Vond je het leuk in het begin om te trainen? 

Ik denk wel dat ik het leuk vond, anders was ik er al vroeg mee gestopt. M'n 
geheugen gaat eigenlijk zo ver niet meer. Veel te lang geleden. Ik weet nog 
wel, toen ik nog niet kon zwemmen, ploeterde ik in rondjes met een 
drijf plankje in het ondiep gedeelte van het zwembad. 

Duurde het lang voor je met competitie bent begonnen? 

Na enkele weken bij de allerkleinsten, destijds nog van 18.30 tot 19 u't,. 
mocht ik overgaan naar baan 5 en 6. Na een maandje mocht ik al overgaan naar 
de groep die zwom op baan 1 en 2. Een jaartje later, het was dan 1989, heb ik 
dan mijn competitievergunning gekregen en zo is het dus allemaal 
begonnen ... en blijft het maar duren. 

Welk gevoel had je toen je uw eerste medaille in ontvangst mocht nemen?

Mijn eerste wedstrijd was in het Brugse Olympia-bad. Kun je het je 
voorstellen? Ik als klein ventje in dat immens grote zwembad. Nu nog heb ik 
een lichte afkeer van dat bad. Mijn eerste medaille, als ik me dat goed kan 
herinneren, was een bronzen medaille in Diksmuide. Misschien daarom dat 'De 
Kupe' altijd één van mijn lievelingsbaden geweest is. Daar heb ik in mijn 
carrière wel de meeste besttijden neergezet. Bij de eerste medaille was ik 
enorm fier. Maar die f ierheid neemt enorm af naarmate men ouder wordt. Als 
ik nu nog medailles behaal, dan zeg ik zo van nog een medaille bij de rest. Voor 
die medailles doe ik het al lang niet meer. Prioritair zijn nu die tijden. 
Medailles kunnen mij al lang niet meer motiveren. Ik ben een enormP 
voorstander van geldprijzen. Geld is de dag van vandaag niet meer weg ... 
denken uit de sportwereld en dus kan de zwemsport niet achterblijven. Geld 
is in deze maatschappij de beste motivator. 

We nemen aan dat er in je trofeeënkast wel meerdere medailles of 

trofeeën liggen? 

Trofeeënkast zeg je? ( lacht ) Die trofeeën heb ik voor het verhuizen 
allemaal in een doos gestopt en die zijn er tot op de dag van vandaag niet 
meer uitgekomen. Die bekers, trofeeën en medailles liggen ergens weg te 
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roesten op zolder. (bescheiden) Alhoewel het er niet zo veel zijn heb ik er 
eigenlijk ook niet veel plaats voor. Ruw geschat denk ik dat ik zo'n 5 bekers, 
20 trofeeën en een 200-tal medailles heb bijeengezwommen. 

Hoeveel keer ben je dan clubkampioen geworden? 

( denkt diep na ) Even tellen. Het eerste jaar heb ik overgeslaan omdat ik 
toen nog maar 3 maanden kon zwemmen. Een kind leert ook eerst stappen voor 
hij kan lopen hé. Vanaf het tweede seizoen tot en met 3 seizoenen geleden 
was ik de ongenaakbare nummer 1 van mijn categorie. Daarna moest ik de 
duimen leggen voor Klaas. Dit jaar was Pieter voor ons beiden te sterk. Dus in 
' taal komt dat neer op een 10-tal keer. 

Blijven er nog veel leeftijdsgenoten en vrienden over van in de begin.jaren 

van het competitiezwemmen? 

Leeftijdsgenoten die nu nog zwemmen blijven er niet veel over. Ik heb er veel 
weten komen en gaan. Ik denk zelfs dat er niemand nog actief lid is van toen 
ik ben begonnen. Wel heb je nog Ellen en Sandy die nu reeds gepromoveerd 
zijn tot trainer. De meeste leeftijdsgenoten stoppen ermee wanneer ze 
verder gaan studeren. Er zijn er maar weinig die na hun studententijd nog 
eens het water induiken. Ik miste het zwemmen enorm veel tijdens mijn 
studententijd in Gent. Daarom misschien ook dat mijn eerste jaar een 
verloren jaar was. Zwemmen is voor mij gewoon een vorm van ontspanning. Ik 
kan als het ware al de spanningen van me af zwemmen, me afreageren op het 
water. 

Michaël, waarschijnlijk heb je veel vrienden overgehouden aan het 

zwemmen? 

Jspontaan) Ja, daarom doen we het in de eerste plaats hé. Zwemmen is
misschien geen ploegsport, maar teamgeest is enorm belangrijk. In de loop van 
15 jaar heb ik veel vrienden gehad. Maar velen daarvan hebben er dus na 
enkele jaren de brui aan gegeven. Het merendeel daarvan zie je nooit of 
zelden terug. Met anderen blijf je contact houden. Daaraan herken je echt 
vrienden. De meeste van mijn vrienden zijn momenteel druk bezig met het 
behalen van een diploma. Daarom dat ze nu wat minder in 'mijn' badje 
(knipoogje) komen trainen. Maar ik ben er zeker van dat ze na hun studies de 
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draad weer zullen oppikken en naar mijn voorbeeld er nog enkele jaren mee 

door zullen gaan. 

Welke is je mooiste overwinning die je hebt behaald? 

Iedere overwinning is mooi, maar mijn mooiste ervaring is toch wel de 

deelname aan het Belgisch kampioenschap voor eendjes in 1990. (droomt even 

weg} Daar werd ik wel 8ste op 8 deelnemers, maar de deelname was voor mij al 

een overwinning op zich. En zeg nu zelf, de 8ste van België is nu ook zo slecht 
niet. Verder heb ik wel enkele provinciale titels behaald, maar dat is niks 

vergeleken met al die titels dat de zwemmers van onze club nu al hebben 

bijeengezwommen. Ik stam nog uit de tijd dat we kwamen zwemmen om 1,. 
zwemmen. We zwommen onze metertjes en daarbij bleef het. Vandaag is alles 

een stuk professioneler geworden. Dat hebben wij allemaal te danken aan alle 

bestuursleden die zich wekelijks keihard voor ons inzetten. 

De VZV organiseert jaarlijks met de ganse groep een uitstap. Welke 

uitstap is je vooral bijgebleven? 

Iedere uitstap heeft iets apart. Ik kan eigenlijk niet zeggen van die of die 

uitstap is me bijgebleven. Ik moet eerlijk toegeven dat het stukken plezanter 

was toen er meer leeftijdsgenoten meegingen, maar vorig jaar, in 

Puyenbroeck, heb ik me wel goed geamuseerd. Het was enorm mooi weer, we 

konden verfrissing zoeken in het meer (zwemmen was er jammer genoeg niet 

toegelaten) en we hebben enorm veel gelachen. Spijtig dat het aantal 

deelnemers iets aan de lage kant was, maar hopelijk wordt er dit jaar massaal 

ingeschreven, want zoals het spreekwoord zegt " de afwezigen hebben altijd 

ongelijk". 

Buiten het zwemmen waren er ook nog de studies. Welke richting heb 

gevolgd of volg je nog? 
-

Ik ben sinds september 2003 'student-af'. In 2000 heb ik de studies 

aangevat voor grafische en digitale vormgeving. Na een half jaartje zag ik al 

dat ik de verkeerde keuze had gemaakt. Momenteel verdien ik de kost als 

architectassistent bij een architect uit Veurne. Daarvoor heb ik 3 jaar 

gestudeerd in Brugge. Het is niet altijd gemakkelijk om je studies te 

combineren met je hobby. Daarom dat ik, toen ik in Gent studeerde, het een 

jaartje wat rustiger aan heb gedaan. Daar heb ik nog steeds spijt van. Nog 
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altijd ben ik niet op mijn oude niveau terug. Maar ik voel dat het langzaam aan 
goed komt. Ik train nu weer regelmatiger en dat begint stilaan zijn vruchten 
af te werpen. 

Is het werk nog te combineren met het zwemmen? 

Zeker en vast. Ik moet er wel bijzeggen dat het architectenbureau aan de 
achterzijde van het zwembad gelegen is. Ik werk van 8 uur 's morgens tot 18 
uur 's avonds. Om 18.45 beginnen de trainingen, dus perfecter kan niet. 
Is zwemmen te combineren met uitgaan? 

het zich even recht) Ja, maar met mate. Topsporters en fuifbeesten gaan 
, .. et samen. Ik trek mij daar eerlijk gezegd niks van aan, maar ik ben dus ook 
geen topzwemmer. Je bent maar één keer jong en daar moet je van 
profiteren. Zwemmen blijft een hobby voor mij, net zoals uitgaan er één is. 

Zijn er nog familieleden lid van de VZV? 

In de beginjaren zwom mijn broer ook. Na enkele jaren is mijn vader dan 
bestuurslid geworden en later heeft hij de taak van sportsecretaris op zich 
genomen. Ook houdt hij zich bezig met het bijhouden van de clubrecords en 
de punten voor de wisselbeker. Sinds september is mijn zusje Stephanie lid 
geworden van de zwemclub. Ik ben dan ook haar grootste supporter hé!!! 

Naar welke zwemmer keek of kijk je op? 

Ik heb eigenlijk nooit echt iemand gehad waar ik naar opkeek. Wel heb je af 
en toe van die momenten waarop je zegt: "Hoe blijft hij het toch maar doen". 
Je moet gewoon uitgaan van je eigen kwaliteiten. Je kunt jezelf wel testen 
aan iemand anders, maar nooit vergelijken, dat kan je alleen maar 
�otiveren. Ieder persoon is anders, je hebt het of je hebt het niet. Het 
belangrijkste is dat je gewoon in jezelf blijft geloven. Als het deze keer niet 
lukt, lukt het de volgende keer misschien wel. 

Toen je nog student was oefende je waarschijnlijk tijdens de 

zomermaanden een vakantiejob uit. Welke en vond je het leuk? 

Ik was 16 toen ik mijn eerste vakantiejob deed. Ik werkte in het 
hamburgerrestaurant van Sun Parks te Oostduinkerke. Daarna heb ik mijn 
opleiding voor Redder aan zee gevolgd. De afgelopen 5 zomers ben ik dan 
redder aan zee geweest. ( zijn ogen ghnsteren) Echt een aanrader voor 
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iedereen die een toffe en uitdagende vakantiejob zoekt met veel 
verantwoordelijkheid. Iedereen denkt dat die redders maar wat met hun 
voetjes in het water staan te genieten van de zon en de schone vrouwen, maar 
niks is minder waar. Iemand die ervan uitgaat om zich wat te amuseren is aan 
het verkeerde adres. 

Zo te horen ben je op en top sportief. Hou je nog van andere sporten en 
van wie ben je dan supporter? 

Buiten het zwemmen doe ik geen andere sporten meer in clubverband. Wel 
rijd ik elke dag, door weer en wind, 8 km met mijn fiets van en naar het werk. 
Andere sporten beleef ik eerder passief. Ik ben al enkele jaren supporter "t.,.
voetbalclub RSC Anderlecht (glundert) tot grote spijt van enkele goede 
vrienden die het meer voor Blauw-zwart hebben (knipoogt). Er moeten er van 
elke soort zijn, anders zou het leven nogal saai zijn hé. 

Ooit verliefd geweest Michaël? 

Ja, onlangs nog heel erg verliefd geweest, maar het mocht weeral niet zijn. 
(zucht) Bij de vrouwen lukt het dan niet al te goed, mijn allergrootste liefde 
blijft toch het zwemmen, zeker weten. 

Welke droom zou je nog willen waarmaken binnen het zwemmen? 

(zonder nadenken) De ultieme droom die ik samen met Klaas nog hoop te 
verwezenlijken is het overzwemmen van het kanaal. Dit speelt al enkele jaren 
door ons hoofd. Als strandredder en als bewoner van Oostduinkerke heb ik 
een zekere liefde opgebouwd voor de Noordzee. We hebben afgesproken om 
met de voorbereidingen pas te starten als Klaas afgestudeerd is. Dat kan dus 
te vroegste over anderhalf à twee jaar. We zoeken wel nog steeg.c; 
supporters. ..., 

Nog een laatst vraagje dan . Welke raad zou je de aankomende nieuwe 
zwemmertjes willen meegeven? 

(formeel) Ten eerste staan trainers en bestuursleden daar ook niet steeds 
voor hun plezier. Ze staan er wel om het mogelijk te maken om jullie hobby te 
laten beoefenen. (lichtjes opgewonden) Ik zou dus willen vragen, zowel aan de 
kleinsten als aan de allergrootsten, om voortaan wat meer respect te hebben 
voor die personen die zich dag in dag uit, nacht in nacht uit bezig houden om 
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het jou en mij zo aangenaam mogelijk te maken. Wij trainen enkele uren per 
week, maar wees er zeker van dat zij na de trainingen nog uren bezig zijn met 
voorbereidingen voor van alles en nog wat. Wat wij doen is onze hobby, wat zij 
doen is nog een extra job na hun job van 8 tot 5. Zij geven alles voor ons, wat 
geven wij, behalve enkele overwinningen, terug? Denk daar maar eens over na. 
Ten tweede blijf altijd in jezelf geloven. Iedere sporter kent wel eens een 
mindere periode. De ene al wat langer dan de ander, maar voor ieder probleem 
is er een oplossing. Dus laat nooit je hoofd hangen als het eens wat minder 
gaat. Blijf er gewoon voor gaan en blijf je ervoor inzetten op trainen. Zonder 
!_raining kom je er niet, dat heb ik al genoeg ervaren . 
• n derde moet je zeker uit eigen vrije wil komen. Iemand die van thuis uit

gedwongen wordt, zal zich op training veel minder inzetten en de trainers en
andere zwemmers alleen maar last bezorgen. Zwemmen is en blijft een hobby,
een liefhebberij en dus zeker niet iets wat je tegen je zin doet. Tot op
vandaag heb ik altijd genoten van iedere zwemtraining. Vanaf de dag dat ik er
echt geen plezier meer aan beleef is het tijd om er mee te stoppen. Maar mijn
motto is en blijft: 'swim for life'!

Michaël, alvast bedankt voor deze fijne babbel en nog veel succes in je 

verdere carrière. 

Vanneuville José 

Voorrang aan Vrede 
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ALGEMENE EN STATUTAIRE VERGADERING 

19 FEBRUARI 2004 

VEURNSE ZWEMVERENIGING VZW 

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

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

�Graag nodigen wij u uit op de jaarlijkse algemene en statutaire vergadering 
van de Veurnse Zwemvereniging in het Stedelijk Zwembad te Veurne op 
donderdag 19 februari 2004 om 20:30 uur. 

Kandidaten voor een bestuursfunctie, dienen hun aanvraag te richten naar 
bovenstaand adres voor 12 februari 2004. 

AGENDA: 

• toespraak Voorzitter
• goedkeuring verslag van vorige algemene vergadering.
• kasverslag van uitgaven en inkomsten 2003
• werkingsverslag 2003
• voorziene activiteiten 2004
• verkiezing raad van bestuur

Volgende bestuurders zijn uittredend en herkiesbaar:
Alain Dolfen, Jean-Pierre Gacoms en Alain Ghyselbrecht

• 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 19 februari. 

Met vriendelijke groeten, 
De Raad van Bestuur V.Z. V. 
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JAARVERSLAG VEURNSE ZWEMVERENIGING 2003 

BEHEERRAAD OP 1 JANUARI 2003 

Voorzitter 
Trainer 

dervoorzitter 

Secreataris, 
Trainer 

1 

Penningmeester, 
Trainer 

Technischsecret, 
Trainer 

1 
Bestuurslid 

1 Trainer 

l�t"ursiid 
raIner 

Bestuurslid 

Sabine Deschryver 
Oude Duinkerkestr.1 
8630 Veurne 

J eon-Pierre Gacoms 
Lijsterweg 26 
8630 Veurne 
Marc Vanhoucke 
Noordstraat 121 
8630 Veurne 

Jan Bartholomeus 
Rozendalstraat 76a 
8630 Veurne 

Alain Ghyselbrecht 
Nieuwpoortstw 59a 
8670 Oostduinkerke 

Thierry Brackman 
Burgweg 30 
8630 Veurne 

�- - - -· 

Sandy Pinson 
Noordburgweg 55 
8630 Veurne 
Irene Cerdobbel 
Nachtegalenlaan 16 
8630 Veurne 

11(058)31 38 53 
, (0495)22 85 29 
.a2(058)31 55 72 
gsabine.deschryver@pandora.be 
if(058)3146 93 
• (0498)42 32 54

Q j eon-pi erre.gacoms@pandora.be
if(058)31 26 57 
t GSM (0495)21 18 57 
�(058) 23 52 76 
Q marc.vanhoucke@skynet.be 
if(058)31 27 90 
• (0486 )87 55 03

Qjan.bartholomeus@pandora.be
ir(058)51 62 81 
i (0475)42 83 97 

Qalain.ghyselbrechtl@pandora.be 
ir(058) 31 33 23 
t (0496 )73 06 98 

Q t.brackman@plopsaland.be 

ir(058)31 30 23 
t (0497)78 80 05 
gsandy.pinson@veurne.be 
W(058)31 28 27 
t (0473) 22 12 98 
Qvinca@belgacom.net 
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Bestuurslid Alain Dolfen 11(058)29 99 41 

Vinkemstraat 2a 't(0473) 92 18 87 

8630 Beauvoorde Qalain.dolfen@skynet.be 

Bestuurslid José Vanneuville R(058)3119 67 

Noordstraat 137 H0474)39 92 71 

8630 Veurne g 

Bestuurslid Ellen Vanhoucke R 

Trainer Ooststraat 27 /6 'i (0486)14 79 23 

8630 Veurne &;!.ellen. vanhoucke@veurne.be 
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AANTAL LEDEN SEPTEMBER 2002- SEPTEMBER 2003 

Vergunninghouders 
Niet-vergunninghouders 
Waterpolospelers 
Bestuur 
TOTAAL 

26 
115 
33 
11 

185 

TRAININGEN 

In 2003 werden 75 trainingen gegeven, gemiddeld 70 zwemmers(-ster) waren 
aanwezig per training 
Er werden 83 bijkomende trainingen gegeven voor de competitiezwemmers, 
gemiddeld 14 zwemmers waren aanwezig. 

WEDSTRIJDEN 

In 2003 nam de Veurnse Zwemvereniging deel aan 29 wedstrijden en de 
clubkampioenschappen. 

19-1 1e dag Provinciale kampioenschappen 8 deelnemers VZV 
Kortrijk 

26-1 le dag interclubkampioenschappen Menen 11 deelnemers VZV
-feb 3e dag Provinciale kampioenschappen 7 deelnemers VZV 

Oostende 
1-mrt Vlaamse kampioenschappen Antwerpen 6 deelnemers VZV
2-mrt Vlaamse kampioenschappen Antwerpen 6 deelnemers VZV
8-mrt Vlaamse kampioenschappen Antwerpen 7 deelnemers VZV
9-mrt Vlaamse kampioenschappen Antwerpen 7 deelnemers VZV
23-mrt 4e dag Provinciale kampioenschappen 19 deelnemers VZV 

Brugge 
30-mrt 2e dag interclubkampioenschappen 8 deelnemers VZV 

Zwevegem 
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6-apr

27-apr

1-mei

3-4
mei

11-mei

17-mei

18-mei

29-mei

27-jun
25-26-

27 jul

31 jul 1-

2-3 aug

24 aug

6 sep
29 sep

5 okt

12 okt

25 okt
2 nov
9 nov

16-nov

13-18-

20 nov

22- 23

nov

28-29-

30 nov

3e dag interclubkampioenschappen 15 deelnemers VZV 

Veurne 

2e dag Provinciale kampioenschappen 7 deelnemers VZV 

Brugge 
interprovinciale kampioenschappen 1 deelnemer VZV 

Flanders Grand Prix Brugge 8 deelnemers VZV 

4e dag interclubkampioenschappen 8 deelnemers VZV 

Oostende 

WOU Zwevegem 6 deelnemers VZV 

Tielt 200m 1 deelnemer VZV 

Flanders Coast Meeting Oostende 11 deelnemers VZV 

WOU Menen 11 deelnemers VZV 

Belgische jeugdkampioenschappen 2 deelnemers VZV 

Charleroi 
Belgische kampioenschappen Charleroi 2 deelnemers VZV 

Brugge -Damme 1 deelnemer VZV 

Doortocht Reien Brugge 3 deelnemers VZV 

5e dag interclubkampioenschappen Tielt 12 deelnemers VZV 

Eendjescriterium Kortrijk 2 deelnemers VZV 

Superswim Kortrijk 5 deelnemers VZV 

Eendjeswedstrijd Diksmuide 3 deelnemers VZV 

6e dag interclub Veurne 20 deelnemers VZV 
Speedomeeting Antwerpen 5 deelnemers VZV 

2e dag Provinciale B-Kampioenschappen 8 deelnemers VZV 

Veurne 

Clubkampioenschappen Veurne 133 deelnemers VZV � 

Belgische Kampioenschappen korte baan 1 deelnemer VZV 

Bastogne 

Knapp Cup Nijlen 4 deelnemers VZV 
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1 ANDERE ACTIVI I El I EN 

16 jan Lactaattesten genomen door Dr. Jan Zon en Zee
Olbrecht van 7 zwemmers van de VZV Westende

31 jan Deelname aan de sportquiz georganiseerd Zonnebloem Veurne
door de sportraad van Veurne

20 feb Algemene statutaire vergadering Stedelijk Zwembad
Veurne

12 apr Organisatie van de tweede ·Time-Out" fuif Zonnebloem Veurne
door de leden van de waterpolo in
samenwerking met de VZV

1 jun Jaarlijkse uitstap. 34 jongens en meisjes Wachtebeke
namen deel aan de uitstap naar
'Recreatiedomein Puyenbroeck'

6 jun Lactaattesten genomen door Dr. Jan Stedelijk Zwembad
Olbrecht van 6 zwemmers van de VZV Oostende

20-21juli Deelname met twee waterpoloploegen aan Aegiri Zwitserland
het waterpolotornooi in het Aegirimeer. Het
Stella Team behaalde een derde plaats

24 tot 27 Logeerden twee zwemmers en twee Charleroi
jul begeleiders in het Adeps Sportcentrum van

Loverval
31 jul tot Logeerden twee zwemmers en twee Charleroi
3 aug begeleiders in het Adeps Sportcentrum van

Loverval

�ug Bijeenkomst in Stedelijk Zwembad te Oostende
Oostende met deelnemers en begeleiders
van BK en BJK

10 aug Waterpolomatch in de Jachthaven van Veurne
Veurne

26 aug Demonstratie waterpolo Openluchtzwembad
Oostduinkerke

17 okt Lactaattesten genomen door Dr. Jan Stedelijk Zwembad
Olbrecht van 6 zwemmers van de VZV Oostende

31 okt Waterpolosouper in 'De Dreve' Veurne
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21 nov 

30 nov 

12 dec 

13 dec 

26-27-
28-29
Dec

Deelname aan de zwemmarathon te Hoge Blekkerbad 
Koksijde. De waterpolo Veurne behaalde de Koksijde 
eerste laats 
Eindejaarsfeest in de polyvalente zaal van Veurne 
het dienstencentrum: 118 zwemmers, 145 
ouders en sympathisanten en 45 kinderen 
waren aanwezig. Na het uitreiken van 
medailles en trofeeën en het nuttigen van 
chocoladekoeken met frisdrank of taart en 
koffie (volwassenen), was er een vrij 

odium. 

Samenkomst Coast in de]½ygaerdt' ___ Avekapelle 

Informatie vergadering in verband met Brugge 
com uter ro ramma 'To Swim' 
zwemstage in Sportica Gravelines 23 Gravelines 
competitiezwemmers en 6 begeleiders 
namen deel 

• Organisatie wisselbeker "verdienstelijkste competitiezwemmer(-ster )" 
• Bijwonen van vergaderingen op Provinciaal- en Federaal Niveau
• Uitgave viermaandelijks tijdschrift
• Tijdens de maanden juni-juli en augustus fietstochten op de

donderdagavond waterpololeden

[ AANKOPEN 

150 T-shirts 
Een set waterpolocaps 
15 paar handplaten 
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' VOORZIENE AmVITEI I EN 2004 

Zo 11 jan le dag Provinciale A-kampioenschappen Kortrijk 
Za 24 jan le dag West-Vlaams Interclubtornooi �Henri 

1
Waregem 

Lecluyse" 
Zo 1 feb 2e dag Provinciale A-kampioenschappen Bruqqe 
Zo 8 feb 3e dag Provinciale A-kampioenschappen Bruaae 
Zo 15 feb 2e dag West-Vlaams Interclubtornooi �Henri Tielt 

,r-, 
Lecluyse" 

- 9 feb Algemene en statutaire vergadering VZV om Zwembad Veurne 
20:20u 

Zo 21 feb Provinciale schiftingswedstrijd "Challenge Diksmuide 
Dauven" 

Za 28 feb 1e finaledag VZF eendjes Diksmuide 
Zo 29 feb WOU Duel Races UZKZ Zwevegem 
6-7-13-14 Vlaamse Kampioenschappen Ueugd en Antwerpen 
mrt dames/heren) 
Zo 21 mrt 4e dag Provinciale A-kampioenschappen Brugge 

Zo 4 apr 3e dag West-Vlaams Interclubtornooi "Henri Menen 
Lecluyse" 

Ma 12 apr WOU paashappening Zwevegem 

Za 17 Time-Out fuif Waterpolo - zaal 'zonnebloem' Veurne 
apr 
Za 1 mei interdistricttornooi Charleroi 

Zo 2 mei WOU (wedstrijd op uitnodiging) Tielt 

Q9mei 4e dag West-Vlaams Interclubtornooi "Henri Roeselare 
Lecluyse" 

Za 15 mei WOU - Wisselbeker UZKZ Zwevegem 

20-21 mei WOU - Flanders Coast Meeting Oostende 

22-23 mei WOU - Flanders Grand Prix Swimming Bruqqe 

Zo 30 mei WOU - 200m van Tielt Tielt 

Ma 31 Daguitstap met alle leden van de VZV

mei 
Za 26 jun WOU - openluchtbad Izegem 
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Zo 27 jun 
17-18 jul
20-21 jul
22-23-
24-25 juli
29-30-31
jul
1 aug
Zo 4 sep 
Zo 26 sep 

Zo 2 okt 

Zo 3 okt 
Zo 10 okt 

-- ---·---------

Zo 16 okt 
Zo 17 okt 
------- -

Zo 24 okt 
Zo 31 okt 

Zo 7 nov 
Do 11 nov 
Zo 13 nov 
Zo 14 nov 
16-18-23

nov

20-21 nov
Zo 28 nov 

Zo 5 dec 

Zo 19 dec 
Zo 26 dec 
27-28-

29-30

dec

WOU - avondmeetinq 
Zomercriterium VZF 
Waterpolotornooi Aegiri 
Belgische Jeugd kampioenschappen 

Belgische Kampioenschappen 

Open water (reien) 
5e dag West-Vlaams Interclubtornooi "Henri 
Lecluyse" 

·-

Internationale zwemmeeting 

5e dag Provinciale A-kampioenschappen eendjes 
WOU- Superswim Dejonckheere 
Driekamp Zeeland/Oost-Vlaanderen/West-VI
WOU - Eendjestornooi 

- --·- - --�-----

6e dag Provinciale A-kampioenschap(800/1500m) 
6e dag West-Vlaams Interclubtornooi "Henri 
Lecluyse" 
Speedomeeting 
r daq Provinciale A-kampioenschap(800/1500m) 
1e dag Provinciale B-kampioenschappen 
ze dag Provinciale B-kampioenschappen 
Clubkampioenschappen VZV

Belgisch� �ampl�e.ri_schappen korte baan 
Eindejaarsfeest VZV (zaal Zonnebloem) 

r dag West-Vlaams Interclubtornooi "Henri 
Lecluyse" 
wou 

wou 

Stage VZV
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Menen 
Prov. VI-Brabant 
Zwitserland 
Antwerpen 

1 
1 

IBruaae 
1 Waregem 
1 

Veurne 

Kortrijk 
Kortrij� 
Nederland 
Diksmuide 
Kortrijk 
Tielt 

Kortrijk 
Diksmuide 
Tielt 
Veurne 

---- --·--

Veurne 

Zwevegem 

Diksmuide 
Kortrijk 
Gravelines 

.. 
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WIJZIGINGEN IN DE BEHEERRAAD 

Op 20 februari 2003 neemt Thierry Brackman ontslag als beheerraadslid van 

de Veurnse Zwemvereniging. 

Op de bestuursvergadering van 13 maart 2003 wordt José Vanneuville 

verkozen tot ondervoorzitter van de Veurnse Zwemvereniging 

ONZE SPONSORS 

Restaurant 't Schiptje 
Specialiteiten : 

Duivejong, Struisvogelfilet & Paling 

-

Gesloten op dinsdag en maandagavond 
Juli en augustus enkel op dinsdag 

Uitbaters: 
Linda Dnt,iae - Wilfried Vanhouclce 

Unda aan het fornuis 

Veurnekeiweg 5 · 8670 WULPEN 
Tel 058/31.43.95 
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ZEELAAN206 -�- .. ,. 
8679 KOKSIJDE 

, (058) 51 29 24 

FAX (058) 51 21 70 

GESLOTEN OP WOENSDAG 

KAAIPLAA TS 1 

8630 VEURNE 

Wii7 Schilder- en
\1 l!/ Decoratiebedrijf

R. BlONDEEL

• 

Ondernemingenstraat 12 • 
11111111 indushiezone 1 - 8630 Veurne 
1 Ï [�i iltll Tel. (058)31.20.06-Fax (058)31.58.86

Winkel: geopend di-vr: 10u•12u en 14u-18u 
Zaterdagvoormiddag: 9u - 12u 
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T 3 

EURNE 

VINCA 

Jeans Store 
---- - -



Walter Winnock 

Sabine Deschryver 

Oude Duinkerkestraat 1 

8630 Veurne 

Tel. 058 31 38 53 

Fax 058 31 55 72 

ateljee@pandora.be 


