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VOORWOORD 

Onze zwemmers hebben deze zomer weer voor pracht-prestaties gezorgd 

op de BJK en BK. 
Medailles, sterke persoonlijke tijden, nieuwe clubrecords,.. zijn de 

gevolgen van zeer veel harde en lange trainingen. Maar ze hebben het er voor 

over, onze sportievelingen! Een volledig verslag verder in dit clubblaadje. 

We gaan er dit jaar opnieuw met veel enthousiasme tegen aan: trainingen 
op dinsdag en donderdag, voor de competitiezwemmers ook op zaterdag. In 

oktober is er zelfs een internationale zwemmeeting waarbij zwemmers uit 

Nederland, Frankrijk, Duitsland en België het tegen elkaar zullen opnemen. Dit 

spektakel gaat door op zaterdag 2 oktober 2004 vanaf 16.00u in het stedelijk 
zwembad te Veurne. 

Een nieuwe start met een nieuw logo, een ontwerp van José Vanneuville. 
Hartelijk dank, José. 

Een verdiend dank-je-wel en proficiat voor Marc Vanhoucke. Na een 

periode van 10 jaar succesvol trainer van de competitiezwemmers te zijn 

geweest, geeft hij de fakkel door aan jong talent, nl. Peter Depoorter en Jan 
Deramoudt. Marc, namens de ganse zwemclub, hartelijk dank voor je jarenlange 

inzet als trainer en secretaris We hopen allen dat je er nog ettelijke jaartjes 

bij doet! 

Bij de start van het nieuwe zwemseizoen zullen we ook weer nieuwe 
gezichten verwelkomen. Voor de nieuwelingen is het altijd spannend voor wat 

komen zal. De trainers spelen hier een belangrijke rol: de nodige opvang, een 
luisterend oor en een schouderklopje kunnen al heel wat doen om de kleintjes op 

hun gemak te stellen. 

Verder wensen het bestuur, de trainers en ikzelf iedereen een 
fantastisch zwemseizoen toe met de nodige vriendschap en plezier. 

Groetjes 

Sabine 



SEIZOEN 2004 - 2005 

Donderdag 2 september starten de trainingen 

Groepsverdeling 

Beginnelingen A en B 

Dit zijn de nieuw ingeschreven zwemmers en de zwemmers ... e 
niet over een voldoende techniek en conditie beschikken om o.er te 
gaan naar een andere groep. Die zwemmers trainen éérwoal per eek 

45 minuten 

Recreatiezwemmers A en B 
Dit zijn de zwemmers die technisch reeds goed zwemmen maar aan 
geen competities wensen deel te nemen. Het kunnen ook zwemmers 
zijn die conditioneel niet in staat zijn om competitie te zwemmen of 
onvoldoende tijd kunnen vrij maken om te trainen. Die zwemmers 
trainen éénmaal per week 45 minuten 

Kandidaat competitiezwemmers 

Dit zijn zwemmers die in staat zijn of wensen competitie te 
zwemmen maar nog technisch en conditioneel moeten verbeteren. Die 
zwemmers trainen tweemaal in de week 45 minuten. 

Competitiezwemmers 

Dit zijn zwemmers die beschikken over een competitievergunning die 

minstens tweemaal in de week trainen en deelnemen aan 
ochtendtrainingen in de schoolvakanties, stages en wedstrijden. 
Degenen die geen tweemaal per week trainen en niet deelnemen aan 
de ochtendtrainingen tijdens de schoolvakanties worden geschrapt 
als competitiezwemmer en worden terug kandidaat 

competitiezwemmer of recreatiezwemmer. 

Waterpolospelers 

Zijn minimum 16 jaar. 



INSCHRIJVINGEN 2004 - 2005 

De zwemmers die lid waren in het seizoen 2003-2004 schrijven in op 
donderdag 2 september en dinsdag 7 september 

DE NIEUWE LEDEN WORDEN INGESCHREVEN OP: 
DONDERDAG 9 EN DINSDAG 14 SEPTEMBER VANAF 18.15 UUR 

IN HET STEDELIJK ZWEMBAD. 

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

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

donderdagavond in de cafetaria van het stedelijk zwembad.
• Jan Bartholomeus zal aanwezig zijn om de lidgelden te innen.
• Het lidgeld bedraagt € 62
• De waterpolospelers betalen € 25

Beginnelingen, gevorderden en competitiezwemmers betalen GEEN 
inkomgeld. 
Waterpolospelers(-sters) betalen inkomgeld MET EEN 
ABONNEMENT. 

INDIEN HET LIDGELD EIND SEPTEMBER NIET BETAALD IS, 
WORDT DE BETROKKENE NIET MEER ALS LID BESCHOUWD VAN 

DE VEURNSE ZWEM VERENIGING 



ENKELE WENKEN VOOR DE LEDEN 

• Waardevolle voorwerpen zoals uurwerken, kettingen, ringen, geld,

enz. laten we thuis. Indien een waardevol voorwerp verloren of

gestolen wordt zal het slachtoffer geen gehoor vinden bij het

bestuur van de VZV, het zwembad kan niet afgesloten worden

daarom laten we alle voorwerpen die we niet nodig hebben thuis.

Degenen die rechtstreeks van school komen of van een naschoolse

activiteit verwittigen een trainer (-ster) of bestuurslid van de

VZV. Die zwemmers kunnen dan hun waardevolle voorwerpen en

boekentas meebrengen naar de zwemhal.

• Tijdig aanwezig zijn op de trainingen ook niet te vroeg
• In de kleedcabines hebben we respect voor andermans kledij, we

verstoppen de kledij niet. Indien er niet het nodige respect is voor

kledij of materieel van anderen, zal tegen de dader (s) zeer streng

worden opgetreden.

• Namen mededelen aan de verantwoordelijke.

• Snoep en kauwgom zijn verboden in het zwembad

• Zorg dat de zwemkledij in orde is, koord in de zwembroek voor de

jongens, geen bikini's of loshangende bermuda's. Indien je een

zwembril draagt moet die goed aangepast zijn. Zwemmuts is

verplicht.

• Indien je zwemvliezen hebt, brengt ze mee.

• Vermeldt je naam op je materieel en de kledij van de club.

• Ga voor de training naar het toilet, zodat de training niet om de

haverklap moet onderbroken worden voor iemand die naar de WC

moet.

• We betreden de zwemhal langs de douche op het teken van de

trainer(-ster), niet vroeger. Voor de trainingen wachten we in de

vestiaire, NERGENS ANDERS.

• Het is verboden door het redderslokaal het zwembad te betreden

• Tijdens de trainingen en opwarmingsoefeningen maken we het de

trainers(-sters) aangenaam: wees beleefd, let op, niet spelen,

uitvoeren wat gevraagd wordt.
• Wees voornaam tegenover de andere zwemmers(-sters)



• Wanneer je de groep verlaat, steeds de trainer(-ster) verwittigen

• Na de training, helpen het materieel opbergen, een stortbad nemen

en zich zo snel mogelijk aankleden.

• In de kleedkamers lopen we niet rond, roepen en tieren we niet.

• Na de training naar huis langs de kortste weg.

Marc Vanhoucke 

Voorra11g aan Vrede 



WISSELBEKER DER VERGUNNINGHOUDERS 

REGLEMENT 

1. Voor de "wisselbeker" wordt gezwommen door 

competitievergunninghouders, met als doelstelling 

wedstrijdresultaten te verbeteren. 

de 

de 

2. Enkel de competitie vergunninghouders mogen deelnemen aan de

"wisselbeker.

3. De winnaar van de wisselbeker is de zwemmer die het hoogst

aantal punten verzamelt

• 6 punten: voor het zwemmen van een A-tijd

• 6 punten: voor verbetering persoonlijk record

• 3 punten: voor verbetering clubrecord, indien er geen

clubrecord bestaat, wordt de eerste maal geen 

punten toegekend 

• 2 punten: aanwezigheid op dinsdag-, donderdag-, en 

zaterdagtrainingen 

• In de maanden juli en augustus worden geen punten toegekend.
4. De periode voor het toekennen van punten loopt van begin

september tot eind juni

5. De wisselbeker blijft één jaar in het bezit van de laureaat en

wordt uitgereikt op het eindejaarsfeest van de club

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

trofee behouden

7. De naam van de winnaar en het jaartal worden gegraveerd in een

koperen plaatje en wordt aan de wisselbeker bevestigd.

8. Tussenstanden worden uitgehangen in het zwembad en

gepubliceerd in het clubblad

Het Bestuur VZV Alain Ghyselbrecht 

Verantwoordelijke competitie 



WEDSTRIJDEN 

11 JANUARI J
e 

DAG PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN KORTRIJK 

le Plaats 
1 Jeroen Dolfen l 10om wisselslag junioren l 1:01.68 JONGE HAAI

2e Plaats 
Stïn Dolfen 100m wisselsla cadetten 1:06.38 LOODSVISJE

Jeroen Dolfen 

24 JANUARI J
e 

DAG INTERCLUBTORNOOI WAREGEM 

1e Plaats 

Stijn Dolfen 50m vlinderslag cadetten 0:28.95 
Stijn Dolfen 50m schoolslag cadetten 0:35.33 
Jeroen Dolfen 100m rugslag junioren 0:59.08 
Michael Ghyselbrecht 10m rugslag senioren 1:11.73 

2e Plaats 
Jeroen Dolf en 50m schoolslag junioren 0:31.95 
Michael Ghyselbrecht 50m schoolslag senioren 0:34.34 
Stijn Dolfen 100m rugslag cadetten 1:06.42 

3e Plaats 

Lore Sam ers miniemen 2:46.51 
Matthias Beerens miniemen 1:13.73 

1 FEBRUARI zie DAG PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN BRUGGE 

1e Plaats 
Klaas Vanneuville 200m schoolslag senioren 2:40.85 
Stijn Dolfen 200m wisselslag cadetten 2:26.85 
Jeroen Dolfen 200m wisselslag junioren 2:16.60 
Jeroen Dolfen 100m rugslag junioren 1:01.00 
Francis Dumalin, Karl 4x100m Wisselslag 5:13.22 
Mahieu, Matthias miniemen 
Beerens, Gilles Dewetter 
Jeroen Dolfen, Pieter Jan 4x100m wisselslag 4:30.87 



Boucquaert, Tim Verhelst, junioren 
Tim Piens 

2e Plaats 
Michael Gh selbrecht 200m schoolsla senioren 2:48.83 
Klaas Vanneuville 200m wisselsla senioren 2:33.30 

3e Plaats 
Karl Mahieu 200m schoolslaq miniemen 3:04.03 
Michael Ghyselbrecht 200m wisselslag senioren 2:39.31 
Stijn Dolfen 100m vriie slaq cadetten 0:59.11 

8 FEBRUARI 3" DAG PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN BRUGGE 

le Plaats 
Klaas Vanneuville 100m schoolslaq senioren 1:12.21 
Jeroen Dolfen 200m ruqslaq junioren 2:15.04 
Jeroen Dolfen 100m vlinderslag junioren 1:00.88 
Gilles Dewetter, Francis 4x100m vrije slag 4:27.21 
Dumain, Matthias miniemen 
Beerens, Karl Mahieu 
Jeroen Dolfen, Tim Piens, 4x100m vrije slag 4:02.23 
Pieter Jan Boucquaert, junioren 
Sti.in Dolfen 

2e Plaats 
1 Michael Ghyselbrecht l 10om schoolslag senioren 11:19.31 

3e Plaats 
Karl Mahieu 100m schoolslaq miniemen 1:24.48 
Matthias Beerens 200m ruqslaq miniemen 2:45.32 
Stijn Dolfen 100m vlinderslag cadetten 1:07.32 

15 FEBRUARI ? DAG INTERCLUBTORNOOI TIELT 

le Plaats 
Sti n Dolfen 
Jeroen Dolfen 

2e Plaats 



Karl Mahieu 100m schoolslag miniemen 1:21.09 LOODSVISJE

Jeroen Dolfen 100m schoolslaq junioren 1:12.94 
Klaas Vanneuville 100m schoolslag senioren 1:09.98 
Stijn Dolfen 100m vlinderslaq cadetten 1:03.89 

21 FEBRUARI SCHIFTINGEN SCHAAL DAUVEN DIKSMUIDE 

le Plaats 
1 Tine Velghe l 10om schoolslag eendjes 11:53.14 

6-7-13 EN 14 MAART VLAAMSE KAMPIOENSCHAPPEN ANTWERPEN

Matthias Beerens 200m wisselslag miniemen 2:42.90 26/44 
Matthias Beerens 50m vrije slag miniemen 0:29.53 13/22 
Lore Sampers 200m schoolslag miniemen 3:10.14 14/26 
Stijn Dolfen 200m wisselslag Cadetten 2:25.94 3/15 

Stijn Dolfen 50m vrije slag cadetten 0:27.23 13/33 
Pieter Bartholomeus 200m ruqslaq heren 2:19.04 6/21 
Stijn Dolfen 100m vrije slag cadetten 0:59.00 14/37 
Jeroen Dolfen 100m vrije slag heren 0:55.75 25/88 
Klaas Vanneuville 100m vrije slaq heren 0:58.50 65/88 
Klaas Vanneuville 200m schoolslag heren 2:39.92 12/16 
Stijn Dolfen 50m vlinderslaq cadetten 0:28.52 4/22 
Jeroen Dolfen 50m vlinderslag heren 0:26.18 4/56 
Lore Sampers 50m schoolslag miniemen 0:42.91 21/22 
Lore Sampers 100m ruqslaq miniemen 1:21.20 17/19 
Matthias Beerens 50m rugslag miniemen 0:34.46 7/13 
Klaas Vanneuville 100m schoolslag heren 1:10.23 9/24 
Michael Ghyselbrecht 100m schoolslaq heren 1:16.27 23/24 
Stijn Dolfen 100m vlinderslag cadetten 1:05.16 6/13 
Jeroen Dolfen 50m rugslag heren 0:28.36 4/38 
Pieter Bartholomeus 50m ruqslaq heren 0:29.54 11/38 
Matthias Beerens 100m rugslag miniemen 1:13.23 7/15 
Klaas Vanneuville 50m schoolslag heren 0:32.14 14/42 
Michael Ghyselbrecht 50m schoolslaq heren 0:34.23 32/42 
Stijn Dolfen 100m rugslag cadetten 1 :07.20 3/19 

Jeroen Dolfen 100m rugslag heren 1:00.31 4/28 
Pieter Bartholomeus 100m ruqslag heren 1:02.86 9/28 



21 MAART 4' DAG PROVINCIALE A-KAMPIOENSCHAPPEN SPRINT 

BRUGGE 

le Plaats 
Jeroen Dolf en 50m vrije slag junioren 0:25.65 

Pieter Bartholomeus 50m vrije slaq heren 0:26.20 
Klaas Vanneuville 50m schoolslaq heren 0:32.76 

Jeroen Dolfen 50m rugslag junioren 0:29.06 

2e Plaats 

Stijn Dolfen 50m vlinderslaq cadetten 0:28.56 

Tine Velghe 50m schoolslaq eendjes 0:50.43 

Pieter Bartholomeus 50m rugslag heren 0:29.66 

3e Plaats 
Klaas Vanneuville 0:30.21 

Stïn Dolfen 0:31.18 

4 APRIL ? DAG INTERCLUBKAMPIOENSCHAPPEN MENEN 

2e Plaats 

Tine Velghe 50m schoolslag eendjes 0:48.83 

3e Plaats 

Steve Vandenbussche 400m vrije slag heren 5:48.60 

24 EN 25 APRIL INTERNATIONALE WEDSTRIJD ETTELBRUCK 

le Plaats 

Jeroen Dolfen 100m rugslag junioren 

2e Plaats 

Jeroen Dolf en 50m rugslag junoren 

1 MEI INTERDISTRICTTORNOOI CHARLEROI 

0:59.57 

0:27.56 PROVINCIAAL

RECORD 



le Plaats 

Jeroen Dolfen met een selectie 10x50m Vrije slag 
van West-Vlaanderen 

2 MEI WEDSTRIJD OP UITNODIGING TIELT 

le Plaats 

Jeroen Dolfen 50m vrije slag Juniors 

Stijn Dolfen 400m wisselslag cadetten 

Jeroen Dolfen 400m wisselslag juniors 

3e Plaats 

4:37. 28 

0:25.05 

5:13. 25 

4:55.80 

Stijn Dolfen 50m vrije slag cadetten 0:26.39 

9 MEI 4 DAG PROVINCIAAL WEST-VLAAMS INTERCLUBTORNOOI 

ROESELARE 

le Plaats 

Stijn Dolfen 200m schoolslag cadetten 2:48.05 

Stijn Dolfen 50m rugslag cadetten 0:31.33 

9 MEI WISSELSPRINTCRITERIUM FRANK PEPERMANS ANTWERPEN 

le Plaats 
1 Jeroen Dolfen l 50m vlinderslag heren 10: 26. 28 

2
e Plaats 

1 Jeroen Dolf en l 50m rugslag heren lo: 27.68 

3e Plaats 
1 Jeroen Dolfen l 50m vrije slag heren 10: 24.84 

15 MEI WEDSTRIJD OP UITNODIGING ZWEVEGEM 

le Plaats 



Stijn Dolfen 

Jeroen Dolfen 

Jeroen Dolfen 

3e Plaats 

1 Jeroen Dolf en 

200m Wisselslag cadetten 

200m wisselslag junioren 

100m rugslag junioren 

I100m vrije slag 

20-21 MEI FLANDERS COAST MEETING OOSTENDE

1e Plaats 

Jeroen Dolfen 50m rugslag junioren 

Tine Velghe 50m schoolslag eendjes 

Klaas Vanneuville 100m schoolslag heren 

Jeroen Dolfen 100m vlinderslag junioren 

Jeroen Dolfen 50m vlinderslag Junioren 

2e Plaats 

Klaas Vanneuville 50m schoolslag heren 

3e Plaats 

Stijn Dolfen 50m vrije slag cadetten 

J ochen Depoorter 50m schoolslag eendjes 

Stijn Dolfen 100m vlinderslag cadetten 

Stijn Dolfen 50m vlinderslag cadetten 

J ochen Depoorter 100m schoolslag eendjes 

2:25.11 

2:19.34 

1:01.52 

10:57.63 

0:28.47 

0:50.07 

1:10.45 

1:01.16 

0:26.98 

0:32.68 

0:26.71 

0:54.67 

1:04.57 

0:28.35 

1:52.56 



29 EN 30 MEI MUL TINATIONS 2004 LISSABON (BELGISCHE SELECTIE
° 

le Plaats 

Jeroen Dolfen 50m rugslag junioren 0:28.05 

4e Plaats 

Jeroen Dolfen 100m rugslag junioren 1:00.53 

6e Plaats 

Jeroen Dolfen 50m vlinderslag junioren 0:26.65 

30 MEI DE 200M VAN TIELT 

ze Plaats 

Stijn Dolfen 200m vlinderslag cadetten 2:25.57 

Matthias Beerens 200m rugslag miniemen 2:35.32 

Lore Sampers 200m schoolslag Miniemen 3:00.35 



BELGISCHE JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN ANTWERPEN 22-23-24 EN 25 

JUU 

Stijn Dolfen 50m vrije slag cadetten 0:26.19 4e /54 

200 m wisselslag cadetten 2:22.10 3•121 

100 m vrije slag cadetten 0:56.35 "l"'/53 

100m vlinderslag cadetten 1:03.66 6e/25 

50m vlinderslag cadetten 0:28.02 4e;34 

100m rugslag cadetten 1:06.01 6e/38 

4x100m wisselslag 4:15.41 2• 

4x100m Vrije slag 3:49.77 5e /29 

Matthias Beerens 200m wisselslag miniemen 2:38.20 33e/57 

100m rugslag miniemen 1:12.25 12e/22 

50m vlinderslag miniemen 0:33.03 2oe124 

50m vrije slag miniemen 0:27.90 9e/33 

50m rugslag miniemen 0:33.73 12e/17 

200m rugslag miniemen 2:41.19 12e/12 

4x100 vrije slag miniemen 4:08.56 4e/17 

4xl00 wissel miniemen 4:43.98 4e/l6 

Lore Sampers 100m schoolslag miniemen 1:24.32 15e/32 

50m schoolslag miniemen 0:39.13 13e/29 

50m rugslag miniemen 0:35.73 19e/36 

100m rugslag miniemen 1:16.37 15e/36 

200m schoolslag miniemen 3:01.28 14e/22 

50m vrije slag miniemen 0:30.82 25e/53 

Karl Mahieu 4x100 vrije slag miniemen 4:08.56 4e/17 

4x100 wissel miniemen 4:43.98 4e/l6 



BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN 29-30-JJJUU EN !AUGUSTUS 

JEROEN DOLFEN (COAST) 

series ½ finale Finale 

tijd Junioren tijd plaats Tijd plaats 

100m vlinderslag 1:00.17 2e 0:58.97 Be 0:59.36 7e 

50m rugslag 0:28.92 Belgisch 0:28.15 3e 0:27.99 3e 

Kampioen 

4x100m vrije slag 3:48.20 10"/16 

50m vrije slag 00:25:44 14e/95 25:10 9e 
-

1 200m rugslag 2:15.28 3e 

100m rugslag 1:02.36 Belgisch 1:00.54 4e 0:59.85 3e 

Kampoen 

50m vlinderslag 0:26.65 Belgisch 0:26.28 4e 0:26.23 4e 

Kampioen 

4x100m wisselslag 4:08.08 Belgisch 4:06.56 4e 

Kampioen 



PIETER BARTHOLOMEUS (MEGA) 

series ½ finale Finale 

tijd Plaats tijd plaats Tijd plaats 

50m rugslag 0:28.95 9"/50 0:28.61 6e 0:28.71 7e 

4x100m vrije slag 3:38.78 le/18 3:41.54 4e 

50m vrije slag 0:26.05 34e;95 

200m rugslag 2:14.06 r139 2:13.96 7e 

100m rugslag 1:01.81 r142 1:01.29 6e 1:01.48 7e 

100m vrije slag 0:56.66 34e/80 

4x100m wisselslag 4:04.54 2e/12 3:57.89 3e 

KLAAS VANNEUVILLE (COAST) 

series ½ finale Finale 

tijd Plaats tijd plaats Tijd plaats 
Juniore 
n 

100m schoolslag 1:10.76 13e/32 1:11.61 15e 



COMMENTAAR VAN DE TRAINER 

Het eerste semester van 2004 was uitermate succesvol voor de 

zwemmers van de Veurnse Zwemvereniging. 

Het begon met de Provinciale Kampioenschappen waar we 15 gouden, 
8 zilveren en 8 bronzen medailles behaalden, dit zijn er 10 meer dan 

vorig jaar. 

Op de Vlaamse Kampioenschappen in Antwerpen behaalde Stijn 
Dolfen twee bronzen medailles: op de 200m wisselslag cadetten en 
op de 100m rugslag cadetten. 

In Ettelbrück zwom Jeroen Dolfen een Provinciaal record op de 50m 
rugslag junioren en als klap op de vuurpijl behaalde Jeroen een ie 

plaats op de 50m rugslag tijdens de Multinations in Lissabon. 

Aan de Belgisch Jeugdkampioenschappen werd deelgenomen door 
vier zwemmers van de VZV, daar zwom Stijn Dolfen brons op de 
200m wisselslag en met de ploeg van Coast zilver op de 4x100m 
wisselslag. Lore, Matthias en Karl behaalden eveneens prachtige 
resultaten. 

Op de Belgische Kampioenschappen zwom Jeroen Dolfen opnieuw 
schitterend, hij werd Belgisch Kampioen bij de junioren op de 50m 
rugslag, de 100m rugslag en de 50m vlinderslag, behaalde zilver op de 

100m vlinderslag en brons op de 200m rugslag. 

Bij de heren behaalde hij twee bronzen medailles namelijk op de 50m 
en 100m rugslag 

Bovenstaande resultaten zijn het gevolg van ontelbare uren training 

onder de leiding van de trainers(-sters) van de Veurnse 
Zwemvereniging en de trainers(-sters) van Coast. 

Het was niet eenvoudig om trainers(-sters) te vinden om de 

trainingen te verzorgen in de vakantieperiode, eens te meer zijn we 

er dit jaar opnieuw in geslaagd om een trainer of trainster te vinden 

voor iedere training. 

Reeds meer dan tien jaar ben ik verantwoordelijk voor de 
competitiezwemmers tijdens die periode was ik 



hoofdverantwoordelijke voor de opmaak van de programma's, 

zaterdagtrainingen, vakantietrainingen en stages. We hebben zeven 

jaar na elkaar deelgenomen aan de Belgische Jeugdkampioenschappen 

en vijf jaar aan de Belgische Kampioenschappen. Dit alles heb ik maar 

kunnen realiseren dankzij de hulp van de trainers (-sters) en 

bestuursleden van de Veurnse Zwemvereniging. 

Voordat het een sleur wordt en de Veurnse Zwemvereniging is ook 

aan verjonging toe, worden mijn taken van trainer van de 

competitiezwemmers vanaf september overgenomen door Peter 

Depoorter en Jan Deramoudt. Peter is een gewezen 

competitiezwemmer van de Veurnse zwemvereniging (ik heb nog 

training gegeven aan Peter) en Jan is een gewezen 

competitiezwemmer van Koksijde , hij heeft nog getraind in Gent 

onder de leiding van Michel Louagie huidig Bondsvoorzitter. Ik ben 

ervan overtuigd dat de competitiezwemmers in goede handen zullen 

zijn bij die twee gedreven trainers. Het spreekt vanzelf dat ik ze 

nog zoveel als mogelijk zal bijstaan met raad en daad. 

Vanaf september ga ik terug naar de basis en dat is: de beginnelingen 

de juiste zwemstijlen aanleren en de kandidaat competitiezwemmers 

klaarstomen tot competitiezwemmer. 

Tot slot wil ik de competitieploeg waarmee ik de afgelopen tien jaar 

gewerkt heb danken voor hun ernst en inzet, het waren mooie jaren 

waar ik op menselijk vlak ook veel bijgeleerd heb. Ook de overige 

trainers(-sters), bestuursleden, personeel zwembad en ouders wil ik 

danken voor hun medewerking want het is dankzij hen dat we in staat 

geweest zijn een kampioenenploeg te vormen. 

Dat ik geen zinkend schip verlaat bewijzen de bovenstaande 

uitslagen, dus ... Peter en Jan het is aan jullie om te bewijzen dat het 

nog beter kan, op mijn steun kunnen jullie steeds rekenen. 

Marc Vanhoucke 



VERSLAG BJK 

Het is donderdag 6:30 uur in de vroege (geeuw ... ) morgen als 

we afspreken aan het zwembad in Veurne. Lore en Stijn zijn stipt op 

de afspraak maar lijken beide een moeilijke nacht achter de rug te 

hebben. De nacht was inderdaad warm en de spanning voor wat komen 

zal zit daar voor alles tussen. Met enige minuutjes vertraging 

verschijnt ook Matthias op het appel met ... jawel ... slaperige ogen. 

De rit naar het zwembad in Wezemberg-Antwerpen is dan ook stil. 

De werken op de Antwerpse ring spelen ons geen parten en even voor 

achten staan we met de crème van de Belgische J eugdzwemmers aan 

te schuiven voor de deuren van het zwembad waar alles staat te 

gebeuren. 

Stijn is de eerste die dag die mag aantreden en zet 

onmiddellijk een goeie prestatie neer op zijn 50m Vrije Slag, met als 

resultaat een 5de plaats op 54 deelnemers. De temperatuur in het 

zwembad is ondertussen hoog opgelopen door het prachtige weer 

buiten en over de middag worden we met z'n allen getrakteerd op een 

gezellige picknick in een nabij gelegen parkje door de ouders van 

Stijn en de mama van Lore. 

Na de middag komt een zenuwachtige Lore aan de beurt die het 

allemaal niet zo goed ziet zitten (de nacht was moeilijk, de vorm is er 

niet en schoolslag kan ze eigenlijk niet zo goed ... ?!?). Het is dan ook 

enkel tot haar eigen verbazing (en niet tot die van de trainer) dat ze 

een schitterende tijd neerzet op de 100m Schoolslag (een 

verbetering van 2 sec op haar persoonlijk record) en een 15de plaats 

haalt op 32 deelnemers. Kort daarna komt Matthias aan de beurt op 

200m Vrije Slag en is hij een beetje teleurgesteld met zijn tijd 

(33ste op 57 deelnemers). 

's Avonds komt Stijn nog eens aan de beurt tijdens de 4 x 100m 

Vrije Slag. Helaas zit de ploeg van COAST in serie 2. Ze eindigen in 

hun serie lste met een lengte voorsprong op de 2de ploeg en komen in 



het totaal klassement nog op de 5de plaats op 1sec. van de 3de en 4de 

ploeg. Er zat dus heel wat meer in hadden we in serie 1 gezwommen. 

Dag 2 van de kampioenschappen begint opnieuw onmogelijk 

vroeg aan het zwembad in Veurne. Stijn heeft een dagje rust, maar 

we worden vandaag wel vergezeld van Karl. Wie Karl kent weet dus 

ook dat de rit naar Antwerpen heel wat minder slaperig verloopt ... 

Lore bevestigt tijdens haar 50m Schoolslag haar uitstekende 

vorm en zet ook daar een tijd neer die bijna 2sec onder haar 

persoonlijk record gaat. Ze komt daarmee op de 13de plaats op 29 

deelnemers. 

Na de middag moet Lore opnieuw het water in, dit maal voor 

haar 50m Rugslag. Ze staat gespannen en de twijfels halen opnieuw 

de bovenhand. Maar opnieuw verbaast ze zichzelf (en deze keer ook 
wel de trainer ... ) door een ongelofelijke prestatie neer te zetten: 4 

sec. Uawel vier op een afstand van 50m!) van haar besttijd, goed voor 

een 19de plaats op 36 deelnemers. 

De dag wordt afgesloten met een thriller van formaat: de 4 x

100m Wisselslag voor de jongens waarin Matthias de 100m Rug en 

Karl de 100m Schoolslag voor hun rekening nemen. Dit keer zitten we 

met COAST wel in de enige goeie serie, de eerste. Het wordt een 

ware climax wanneer 3 ploegen in de laatste 25m strijden voor het 

zilver en het brons. Wij worden helaas, maar zeer verdienstelijk, 4de 

in de totaalstand, en stranden op enkele tienden van een seconde van 

het brons of zelfs het zilver. De gezwommen tijden zijn uitstekend 

en Karl bewijst dat hij er volgend jaar ook kan bij zijn door 1' 17" 69 

te zwemmen voor de 100m Schoolslag. De trainer gaat hees (van het 

roepen) maar zeer tevreden naar huis. 

Dag 3 ... dit begint te wegen ... om 6:30 uur aan het zwembad te 

Veurne. Ook Marc is van de partij en samen rijden we de ondertussen 

vertrouwde weg naar Antwerpen met Stijn, Lore, Matthias en ook 



Karl is terug van de partij. Stijn gaat 's morgens het water in voor 

zijn 200m Wisselslag. Hij zet een uitstekende tijd neer, haalt het 

brons binnen en behaalt dus de 3de plaats op 21 deelnemers. De dag 

kan al niet meer stuk. Net voor de middag moet Lore aantreden op de 

100m Rugslag. Na de schitterende prestatie van de dag ervoor op de 

50m Rug staan de verwachtingen zeer hoog. Lore bevestigt door 4 

sec. van haar persoonlijke tijd af te doen en 15de te eindigen op 36 

deelnemers. Direct daarna begint ook Matthias in goeie doen te 
geraken en wordt met een uitstekende tijd 12de op 22 deelnemers 

aan de 100m Rugslag. Marc blijft in de namiddag alleen in Antwerpen 

met de zwemmers. Stijn zet onmiddellijk na de middag de puntjes op 

de i tijdens de 100m Vrije Slag met een tijd van 56" 95 en wordt 

daarmee 7de op 56 deelnemers aan dit koninginnenummer tijdens 

deze kampioenschappen, een echte topprestatie. Matthias is in 

uitstekende doen tijdens de korte af stand en zwemt een zeer goeie 

tijd voor de 50m Vlinderslag en wordt verdienstelijk 20ste op 24 

deelnemers. Stijn komt daarna nogmaals in actie tijdens de 100m 

Vlinderslag en wordt 6de op een deelnemersveld van 25 zwemmers. 

Lore mag als laatste een individuele wedstrijd zwemmen met haar 

200m Schoolslag. Ze wordt hierbij 14de op 21 deelnemers. 
De 4 x 100m Vrije Slag aflossing, met opnieuw Matthias en 

Karl, is een remake van de aflossing de dag ervoor. De ploeg van 

COAST strandt opnieuw op de 4de plaats op minder dan 1sec. van 

brons. 

Dag 4, de laatste dag wordt een mooie afsluiter op het BJK in 

Antwerpen. Lore behaalt een schitterende 30" 82 op 50 vrije slag en 

zwemt hiermee een clubrecord aan diggelen. Ze wordt 25ste op 53 

deelnemers. Matthias zwemt kort daarna een ongelooflijke 27" 90 op 

50 vrije slag en is eveneens goed voor een clubrecord. Hij wordt 9de 

op 33 deelnemers (een wel zéér sterke prestatie). Stijn gaat voor de 

28" 02 op 50 vlinder en grijpt net naast het brons door 4de te 

worden op 34 zwemmers. 



Matthias klokte een uitstekende 33" 73 op 50 rugslag (12de op 
17 deelnemers). Na de middag is Matthias een beetje ontgoocheld 
over zijn 2' 41" 19 op de 200 rugslag (of moeten we zeggen terugslag 
;-) met als gevolg een boete aan ons been (en Matthias die de trainer 
eens moet trakteren ;-) en jawel ... laatste 12de plaats. 

Stijn sluit de dag en het BJK op een gepaste wijze af met 1' 
06" 01 op 100m Rugslag, een 6de plaats op 38 deelnemers. 

De apotheose van de avond wordt de 4x100 wisselslag aflossing 

waarin Stijn nog eventjes een 1' 02" 70 klokte op zijn 100 vlinderslag 

en de ganse ploeg eindigde met zilver rond de hals. Mega bangelijk 
zou Karl gezegd hebben ;-). Trainer en zwemmers keren moe maar 
meer dan voldaan huiswaarts. 

Via deze weg nog eens bedankt aan alle zwemmers voor hun 
fantastische prestaties op deze BJK en de uitstekende 
samenwerking. Ik kan daar maar één ding op zeggen ... goe bezig ... 
Dat belooft voor het seizoen dat eraan staat te komen. 

Peter 



VOEDING & SPORT 

Bron: Body Talk 

D INLEIDING 

Bij de sportbeoefening, op competitieniveau of op recreatieniveau, 

bestaan er enerzijds zuivere krachtsporten, zoals kogelstoten of 

100m hardlopen, en anderzijds zuivere duursporten, zoals 

marathonlopen. Daartussen ligt een brede waaier van andere 

fysieke activiteiten, waarbij korteduurinspanningen afgewisseld 

worden met periodes van relatieve rust. Voorbeelden van dit 

laatste zijn de meeste balsporten. 

Het is duidelijk dat de optimale voeding voor elk van die fysieke 

activiteiten kwalitatief verschillend zal zijn en dat het verschil 

kwantitatief ook bepaald wordt door de intensiteit waarmee er 

gesport wordt. Er is immers een duidelijk onderscheid tussen de 

recreatiesport en de competitiesport. Training voor elk type van 

sport gebeurt uiteraard in functie van het opdrijven van het 

prestatievermogen. Een bijzonder onderdeel van die training is de 

voeding. Bij sommige duursporten, waar de prestaties soms uren 

na elkaar moeten worden aangehouden, is ook voeding tijdens de 

wedstrijd van kapitaal belang, omdat er moet worden gezorgd voor 

een aanvulling van de energiereserves. Verder speelt ook de 

vochthuishouding een cruciale rol in de fysiologie van de 

sportinspanning. 

o WAARUIT BESTAAT ONZE VOEDING?

1. Eiwitten of proteïnen

- Dierlijke eiwitten

- Plantaardige eiwitten

2. Koolhydraten of gluciden

- Complexe koolhydraten ('trage suikers')
- Enkelvoudige koolhydraten ('snelle suikers')

3. Vetten of lipiden

- Onverzadigde vetzuren

- Verzadigde vetzuren



4. Vitaminen
- Wateroplosbare vitamines (Vit 8-comlex, Vit C)
- Vetoplosbare vitamines (Vit A, Vit D, Vit E, Vit K)

5. Mineralen en spoorelementen

6. Ballaststoffen of vezels

7. Water

8. Bacteriën

::i WAARTOE DIENT ONZE VOEDING? 

1. Het leveren van energie

Ons lichaam heeft energie nodig om lichamelijke en geestelijke

inspanningen uit te voeren en voor het in stand houden van onze

vitale functies (ook tijdens het slapen verbruik je energie). De

eerste drie voedingsstoffen in het vorige puntje zijn de

energieleveranciers van ons lichaam. Per gram bevatten zij

volgende hoeveelheden energie: eiwitten 4 kcal, koolhydraten

eveneens 4 kcal en vetten 9 kcal. Daarnaast levert ook alcohol

een niet te verwaarlozen hoeveelheid energie: 7 kcal per gram.

De koolhydraten zorgen voor de onmiddellijke

energiebehoeften van het lichaam. Zij worden slechts in kleine

reserves in het lichaam opgeslagen, genoeg voor de behoeften

van ten hoogste één dag. Hoe meer lichamelijke activiteit, des

te meer koolhydraten het lichaam nodig heeft. De vetten

vormen een soort reservebrandstof. Overtollige, aangeboden

energie wordt immers als vetweefsel opgeslagen; dit is dus

wanneer je meer energie opneemt dan je verbruikt. Omgekeerd

wordt vet uit het vetweefsel beschikbaar gesteld voor

verbranding wanneer er onvoldoende energie met de voeding

wordt opgenomen. Tot slot kunnen ook eiwitten (in bvb. de

spierweefsels) als energiebron gebruikt worden, maar ze zijn

daar slechts belangrijk voor in toestanden van ondervoeding, bij

extreme vermageringskuren en bij hevige lichamelijke

inspanningen, telkens na opgebruiken van koolhydraten en

aanspreekbare vetreserves.



In principe onderscheidt men drie verschillende systemen 

waarop het lichaam beroep kan doen om de energie te leveren 

die nodig is om een bepaalde fysieke activiteit te verrichten. 

De determinerende factor is de duur van de inspanning. De 

energiewinning bij deze processen gebeurt via ingewikkelde, 

cyclische enzymensystemen in de 'mitochondriën', de kachels 

van onze cellen. De zogenaamde 'Citroenzuur- of Krebs-cyclus' 

is één van de voornaamste enzymensystemen. 

o Anaëroob alactisch systeem

Als een bepaalde inspanning slechts gedurende korte tijd

(maximum 10 seconden) moet worden aangehouden,

beschikken de spiercellen daartoe over onmiddellijk

leverbare energie onder de vorm van energierijke

fosfaatverbindingen, met name 'ATP' en 'creatinefosfaat'. De

naam anaëroob verwijst naar de afwezigheid van zuurstof in

dit proces en alactisch wil zeggen dat er geen melkzuur

gevormd wordt (lactaat is het chemische zout van melkzuur).

Dit systeem levert dus de energie die nodig is voor korte

explosieve prestaties, zoals een korte sprint, het stoten of

duwen van een gewicht of een snelle beweging in één of

andere balsport.

De commotie in de sportwereld rond supplementering met

creatine (in feite creatinemonohydraat) is hier zeker het

vermelden waard. Theoretisch gaat men ervan uit dat als de

concentratie aan creatine in de spiercellen verhoogd is, de

energielevering voor kortstondige prestaties kan verbeteren.

De resultaten van het experimenteel onderzoek zijn echter

niet eenduidig. Vast staat wel dat er responders en non

responders zijn. De eerste groep zal een toename in kracht

en explosiviteit gewaar worden en in lichaamsgewicht

toenemen doordat creatine meer vocht ophoudt in de

spieren. Of er daarmee ook een toename aan 'droge'

spiermassa kan verwacht worden is een andere vraag. In

ieder geval is het zo dat creatine een natuurlijk product is



dat vooral in (rood) vlees voorkomt. Toevoeging van D-ribose 

(bouwstof van A TP) aan het creatinepreparaat is nieuw maar 

blijkt niet effectief te zijn. Aanbevolen doseringen voor 

creatinemonohydraat variëren van 2 tot 5 g per dag na de 

training. 

o Anaëroob lactisch systeem of anaërobe glycolyse

Als een fysieke inspanning langer dan een tiental seconden

moet worden aangehouden, kan het anaëroob alactisch

systeem niet meer volstaan. Op dat ogenblik wordt

automatisch dit tweede energieleverend proces in gang

gezet. Er is nog steeds geen zuurstof nodig (anaëroob dus),

maar de spiercellen spreken nu hun glucosereserve aan.

Glucose (of bloedsuiker) wordt bij dit proces gesplitst

(glycolyse) en uiteindelijk wordt melkzuur gevormd (vandaar

lactisch). Bij dit systeem krijgen we dus een

melkzuuropstapeling ('verzuring' van het bloed) en samen met

de verstoorde elektrolytenhuishouding is dit de oorzaak van

het vermoeidheidsgevoel, dat optreedt bij korte, hevige en 

ongewone lichamelijke inspanningen die te snel verlopen om

voldoende zuurstof in te ademen.

Een populaire methode om deze verzuring tegen te gaan is

"soda loading". Dit houdt in dat de atleet bakpoeder voor de

wedstrijd inneemt. Het 'bicarbonaat' in bakpoeder is

alkalisch (of basisch zout = anti-zuur) en kan dus theoretisch

de melkzuurproductie bufferen. Experimenten wezen uit dat

250mg bicarbonaat per kg lichaamsgewicht voor een 800m

race de tijden met gemiddeld 2,9 sec verscherpt. Let wel

dat men kaliumbicarbonaat neemt en geen

natriumbicarbonaat, omdat natrium de bloeddruk bij

sommige mensen onnodig verhoogt (net als keukenzout =

natriumchloride). Het enige mogelijke nadeel bij deze

methode is het optreden van maag- en darmstoornissen.

o Aërobe glycolyse



Omdat de lokale koolhydraatreserves vrij vlug riskeren 

opgebruikt te raken, zijn de anaërobe processen weinig 

doeltreffend en dus is er een derde, meer efficiënt systeem 

noodzakelijk voor inspanningen die langer dan enkele minuten 

moeten worden aangehouden. Bij dit systeem is er zuurstof 

uit de ademhaling nodig (aëroob) en niet alleen koolhydraten 

worden hierbij verbrand, maar ook vetten en bij zeer zware 

inspanningen zelfs eiwitten. De mate waarin verzuren als 

energieleveranciers gebruikt worden, hangt in hoofdzaak af 

van de intensiteit waarmee een bepaalde inspanning gedaan 

wordt. Een matig inspanningsniveau bevordert het verbruik 

van vetzuren. Bij een zware inspanning worden bij voorkeur 

de koolhydraten aangesproken. In elk geval gaat geen 

vetverbranding door als er simultaan ook geen koolhydraten 

verbrand worden. Door langdurig volgehouden 

trainingsinspanning (minstens 4 maanden) kan de efficiëntie 

van de vetverbranding substantieel verbeterd worden. Dit is 

bijzonder interessant, vooreerst omdat de vetreserve, zelfs 

van een mager lichaam(!), bijzonder groot is en omdat 

daardoor de in hoeveelheid beperkte reserve aan 

koolhydraten kan worden gespaard. Bovendien wordt er 

minder melkzuur gevormd en kan de prestatie uiteindelijk 

langer volgehouden worden. 

In deze context vermelden we het gebruik van L-carnitine 

als supplement om de vetverbranding te stimuleren. Carnitine 

is een natuurlijk product dat in ons lichaam vooral in de lever 

wordt aangemaakt. Het vormt met bepaalde derivaten van 

vetzuren een stof die een rol blijkt te spelen bij het 

transport van vetzuren binnenin de cel doorheen de 

membranen van de mitochondriën. Studies hebben echter 

aangetoond dat supplementering met carnitine zinloos is, 

aangezien de extra hoeveelheden in het bloed blijven en niet 

door de cellen opgenomen worden. Samenvattend kan men 

stellen dat de meeste 'fatburners' niet effectief zijn en zij 

die het wel zijn staan op de dopinglijst en zijn schadelijk 



voor de gezondheid (vb. 'xenadrine' dat efedrine en cafèfne 

in grote hoeveelheden bevat). 

2. Opbouw van weefsels

Vooral de eiwitten kan men beschouwen als de bouwstenen van

de cellen en dus van de weefsels in het algemeen en spieren in

het bijzonder. Mensen die spiermassa willen bijwinnen doen er

dus goed aan voldoende eiwitten te consumeren (zie verder).
Daar weefsels ook veel water bevatten, is deze voedingsstof

eveneens belangrijk voor de opbouw ervan. Verder kan men de

mineralen vermelden, die voornamelijk in het skelet voorkomen.

Tenslotte komen hier ook de vetten aan bod, als bouwstenen

voor het zenuwstelsel, als bestanddelen van de celmembranen,

als 'kussentjes' die ons lichaam tegen onderkoeling beschermen

en als orgaanvet rond de organen om deze op de juiste plaats te

houden.

3. Regeling van lichaamsfuncties

Het regelen van de lichaamsfuncties gebeurt meestal door

hormonen en enzymen, met behulp van o.a. bepaalde mineralen

en de vitamines. Vetten spelen een belangrijke rol in de werking

van ons hormonaal stelsel en zijn drager van belangrijke,

vetoplosbare vitaminen. Enzymen worden gemaakt uit eiwitten.

::i WELKE VOEDINGSMIDDELEN ZIJN AAN TE RADEN? 

1. Eiwitten

Eiwitten zijn zeer belangrijk voor de sporter. Naast een

belangrijke rol in de stofwisseling van onze cellen, hebben ze

zoals eerder gezegd hun functie als bouwstenen van ons

spierweefsel. Chemisch gezien zijn het ketens van aminozuren.

Een aantal van deze aminozuren is essentieel, dwz dat ze niet

door ons lichaam aangemaakt kunnen worden.

Dierlijke eiwitten vinden we vooral terug in vlees, vis, gevogelte

en zuivelproducten. We raden aan om vooral vis en gevogelte te



eten, omdat deze 'goede', onverzadigde vetten bevatten, in 

plaats van vlees en zuivelproducten, waarin te veel 'slechte', 

verzadigde vetten zitten. 'Magere' vleesproducten zijn wel 
toegestaan, zij het met mate, evenals halfvolle melkproducten, 

eieren zonder dooier en light kaas (20+). 

Verder moet men proberen om minimum de helft van de totale 

hoeveelheid eiwitten uit plantaardige bronnen te halen, met 

name graanproducten (liefst volkoren) en peulvruchten. Vooral 

's avonds is het beter om 'vegetarisch' te eten om zo een goede 

nachtrust te verzekeren. 
De vraag die hier in deze context rijst is of extra inname van 

eiwitten en/of aminozuren door middel van shakes, poedertjes, 

capsules of tabletten aan te raden is voor de sporter in het 

algemeen en de krachtsporter in het bijzonder. Eerst en vooral 

is het zo dat het dieet van de meeste mensen voldoende, ja 

zelfs te veel eiwitten bevat. Sporters hebben weliswaar een 

grotere behoefte aan eiwitten {1,2 à 1,5g en 1,7 à 2g per kg 

lichaamsgewicht voor duur- en krachtsporters resp.), echter 

nog nooit werd een tekort aan deze voedingsstof vastgesteld. 

En moest nu toch blijken dat een sporter onder de 

vooropgestelde normen consumeert, dan is het in onze opinie 

eerder zinvol om de basisvoeding aan te passen, dan het tekort 

te compenseren met proteïneshakes. Bepaalde aminozuren zoals 

bvb. glutamine, arginine, ornitine en taurine kunnen wel 

stimulerend werken. Keerzijde van de medaille is dat zij dat 

enkel zijn in grote (lees: onbetaalbare) hoeveelheden en op 

voorwaarde dat zij opgenomen worden in afwezigheid van 

andere aminozuren, twee aspecten die fabrikanten van 

voedingssupplementen niet schijnen te weten. De enige zinvolle 

supplementering is het innemen van bcaa's (de vertakte 

ketenaminozuren leucine, isoleucine en valine) onmiddellijk na de 

training in combinatie met koolhydraten. Op die manier worden 

de uitgeputte glycogeenreserves sneller aangevuld en wordt de 

aanmaak van spiermassa bevorderd (anabool effect). 



2. Koolhydraten

Koolhydraten zorgen dus voor de onmiddellijke energietoevoer.

We kunnen ze opdelen in enkelvoudige en complexe. De eerste

worden snel opgenomen, vandaar 'snelle' suikers. De laatste zijn

in feite ketens van suikers en worden minder snel opgenomen,

'trage' suikers dus. Het zijn deze koolhydraten die het meest

interessant zijn voor sporters en ze worden in grote

hoeveelheden teruggevonden in graanproducten. Groenten en

fruit zijn ook 'goede' koolhydraatbronnen. Fruit bevat weliswaar

veel enkelvoudige suikers (vooral fructose), maar deze worden

minder snel opgenomen, waardoor we hier in feite ook van

'trage' suikers kunnen spreken. Vermijd in ieder geval zoveel

mogelijk voedingsmiddelen met toegevoegde suikers en neem

bij voorkeur volkoren in plaats van geraffineerde (witte)

graanproducten. Bij deze laatste werden immers samen met de

zemelen en kiemen ook 'goede' voedingsstoffen verwijderd, nl.

vezels en bepaalde vitaminen en mineralen.

3. Vetten

Vandaag de dag hebben vetten een kwalijke reputatie. Toch zijn

ze onontbeerlijk bij het regelen van tal van lichaamsfuncties en

voor de aanvoer van vetoplosbare vitaminen. Ze mogen dus in

geen geval in onze voeding ontbreken. De slechte naam ligt in

het feit dat de meeste mensen te veel verzadigde vetten eten,

wat nadelig blijkt te zijn voor de gezondheid (hart- en

vaatziekten). In die context raadt men ook aan om meer

onverzadigde vetten te eten. Zij halen zelfs het

cholesterolgehalte in het bloed naar beneden.

Vis- en plantenoliën zijn goede vetbronnen en ook vet van

gevogelte bevat onverzadigde vetzuren. Probeer zeker twee

maal per week vette vis zoals zalm, makreel of sardines op het

menu te zetten, omdat zij de beste bron voor de zogenaamde

essentiële w3-vetzuren (EPA en DHA) zijn. Studies hebben

immers een verband aangetoond tussen de stijging in het aantal

hart- en vaatziekten en de daling van deze vetzuren in ons



dieet. Supplementering van deze vetzuren is dus zeker zinvol. 

Een echte aanrader is de plantaardige oliemengeling van Dr. 

Udo, die essentiële vetzuren in de juiste verhouding bevat en 

rijk is aan Vitamine E (Udo's Choice, Oil Blend, te verkrijgen bij 

de apotheker). Omdat deze vetzuren gevoelig zijn voor licht en 

warmte moet men deze olie in de koelkast bewaren en mag men 

ze zeker nooit verhitten. Voor dit laatste is olijfolie of 

arachideolie een beter alternatief. 

4. Vitaminen en mineralen

Het menselijk lichaam heeft deze voedingsstoffen slechts in

geringe hoeveelheden nodig, maar kan zonder of bij gebrek

eraan niet optimaal functioneren. Wanneer iemand voortdurend

moe, ziek of neerslachtig is, komt dat vaak door een tekort aan

deze stoffen en aangezien een gezonde, evenwichtige en

gevarieerde voeding voldoende vitaminen en mineralen bevat

ligt de oorzaak dus meestal bij een gebrekkige basisvoeding.

Belangrijk is om zeker voldoende groenten, fruit en volkoren

producten te eten. Groenten worden best met wat plantaardige

olie gegeten om zo een goede opname van vetoplosbare

vitaminen te garanderen.

In sommige gevallen kan men vooral door supplementering een

overmaat aan een bepaald vitamine of mineraal consumeren, met

nadelige gevolgen voor de gezondheid. In de eerste plaats

denken we hierbij aan de vetoplosbare vitaminen zoals vitamine

A. Een ander voorbeeld is een te veel aan natrium, een mineraal

dat o.a. in keukenzout zit. Wij raden dan ook aan om 'zoutarm'

te eten, omdat mensen sowieso al voldoende natrium opnemen

via de voeding.

Bij sporters komt vaak een gebrek aan ijzer voor. Vandaar dat 

zij er goed aan doen dagelijks bladgroenten op het menu te 

zetten, in combinatie met Vitamine-C-rijk voedsel. Vitamine C 

bevordert immers de ijzeropname. Melkproducten daarentegen 

verstoren de ijzeropname. Verder kan het gunstig zijn dat 

sporters extra hoeveelheden 'anti-oxidanten' innemen via 



voedingssupplementen, en dat zeker na het sporten. Deze 

stoffen maken immers de ontstane afvalstoffen onschadelijk, 

de zogenaamde 'vrije radicalen' die onze cellen beschadigen. 

Het gaat vooral om de vitaminen A, C en E en het mineraal 

selenium. Wat betreft Vitamine C en E werd trouwens 

aangetoond dat zij de weerstand verhogen. Tot slot kan 

supplementering van biergist interessant zijn. Biergist is rijk 

aan Vitamine-B-complex en bepaalde mineralen zoals Chroom. 

5. Vezels

Vezels zijn in feite onverteerbare koolhydraten die geen enkele

rol als voedingsstof spelen. Wel zijn ze noodzakelijk voor een

goede stoelgang en het langs deze weg verwijderen van giftige

stoffen en afvalstoffen. In die zin zijn ze onontbeerlijk voor

een goede gezondheid en betere sportprestaties. Men vindt ze

terug in zemelen en in groenten- en vruchtenvezels. Het is dus

ook in deze context belangrijk om dagelijks voldoende volkoren

producten, groenten en fruit te eten.

Let wel dat vezelrijke diëten bij vooral duursporters

darmproblemen kunnen opleveren. Eén à twee dagen voor een

belangrijke wedstrijd is het daarom aangewezen om de

vezelinname te beperken. Kies daarom voor goed gekookte i.p.v.

rauwe groenten en vermijd volkoren producten. Gekookte

aardappelen of pasta's zijn wel toegestaan. Fruit geeft normaal

geen problemen omdat de vezels die het bevat wateroplosbaar

zijn en de boosdoeners zijn met name de structurele,

wateronoplosbare vezels. Tijdens en net voor het sporten zijn

'vloeibare suikers' het meest aangewezen (dorstlessers en

isotone dranken).

6. Water

Tot 60 % van ons lichaamsgewicht bestaat uit water en het is

alom bekend dat men eerder van dorst dan van honger omkomt.

Bij zware inspanningen, zoals bij sporten, ga je altijd zweten.

Op die manier probeert het lichaam zijn temperatuur op peil te



houden. Samen met het water worden ook opgeloste mineralen, 

de zogenaamde elektrolyten, mee 'verdampt'. Dehydratie 
('ontwatering') leidt tot prestatievermindering en geeft vaak 
aanleiding tot hoofdpijn (denk maar aan de 'kater' na een avond 

van overmatig alcoholgebruik; alcohol 'droogt' het lichaam 

immers 'uit'). Bovendien speelt zweten ook een rol in het 

afvoeren van afvalstoffen (excretie). Transpireren kan, indien 

gestimuleerd, op die manier een groot deel van de nierfunctie 
vervangen. Een sporter die drie liter water per dag drinkt, kan 

al het water in het lichaam na elf dagen 'gezuiverd' hebben. Het 
hoeft dus geen betoog meer dat men niet alleen tijdens het 

sporten, maar ook in het dagelijks leven (velen onder ons 

werken immers in oververhitte lokalen ... ) voldoende moet 
drinken. 

Aan te raden is om tussen de maaltijden nog twee liter extra 

water te drinken, bij voorkeur leiding- of mineraalwater. 

Tijdens de maaltijd moet men het drinken beperken. Bij het 
sporten drinkt men best water, eventueel met elektrolyten 

aangelengd. Hoeveel men juist moet drinken is moeilijk te 
zeggen, omdat de weersomstandigheden hierin een belangrijke 

rol spelen. In feite moet men drinken vooraleer men dorst 

krijgt, maar te veel drinken kan ook nadelig zijn. Indien men 
meer dan één uur sport is het aangewezen om het water aan te 

lengen met suikers. Om een snelle opname van de suikers te 

waarborgen, is het noodzakelijk dat de drank hypotoon of beter 

nog isotoon is. Eén liter water met 40g glucose 

(monosaccharide) of 80g sucrose (disaccharide) is isotoon. 

Indien men maltodextrine gebruikt, dan mag men tot meer dan 
100g per liter gaan, afhankelijk van de lengte van de dextrine

ketens. Een goedkope isotone drank is puur vruchtensap 

aangelengd met water in een 1:2 verhouding. Dranken met hoge 

suikerconcentraties (hypertone dranken zoals de meeste 

sportdranken en onverdunde vruchtensappen) hou je best voor 
na het sporten. 



7. Bacter1ëi1

Ons voedsel bevat ook steeds bacteriën. Meestal zijn deze niet

schadelijk, maar in sommige gevallen kunnen zij wel aanleiding

geven tot een voedselvergiftiging (salmonella!). Belangrijk in dat

verband is het juist bewaren en bereiden van voedsel (zie ook

het volgende punt). De temperatuur in de koelkast moet lager

zijn dan 4°C en warme gerechten moeten zo snel mogelijk

afgekoeld worden alvorens in de koelkast te plaatsen. Boven de

60°C worden de meeste bacteriën gedood, vandaar het belang

van het snel en voldoende opwarmen van koel bewaarde

gerechten. Eet nooit rauwe eieren en zorg dat gevogelte steeds

goed doorbakken is. Etensresten zijn vanzelfsprekend uit den

boze.

In deze context wijzen we verder nog op het belang van goed

functionerend darmflora. Het zijn bacteriën in onze darmen die

instaan voor de opname van de voedingsstoffen. Vandaar dat ze

onontbeerlijk zijn voor een goede gezondheid. Mensen met een

verstoorde darmflora (dysbiose) hebben dus een slechtere

opname van bepaalde nutriënten, waardoor ze meer vatbaar zijn

voor bepaalde kwaaltjes (minder weerstand). Vaak leidt dit ook

tot diarree en flatulentie. In dat verband raden wij aan om

dagelijks yoghurt met levende fermenten te eten. Het drinken

van probiotische dranken (actimel, yakult , ... ) schijnt ook

effectief te zijn.

:::i BEWARINGS- EN BEREIDINGSWIJZEN 

Bij bewaren en bereiden van voedsel zijn het vooral de vitaminen 

die hun voedingswaarde verliezen. Ze zijn gevoelig voor licht, 

warmte en zuurstof. Maar wat kan men doen om dit verlies bij 

groenten en fruit binnen de perken te houden ? 
• Zo vlug mogelijk na het oogsten gebruiken.
• Niet schillen maar wel goed reinigen, niet in stukken snijden,

onder de kraan spoelen en nooit laten 'weken' in spoelwater.
• Bewaren tussen O en 4°C in de koelkast en pas aan tafel in

stukken snijden.



• Niet koken in water maar in een drukpan of stomen of

eventueel in de microgolfoven bereiden.

Tot besluit kan men zeggen dat de diepvriesmethode de beste 

methode is voor het bewaren van zowel vlees en vis als van 
groenten en fruit. Ontdooien gebeurt best in de microgolfoven. 
Vermijd zoveel mogelijk voeding uit blik en in plasticverpakking, 

omwille van additieven zoals zout, dextrose, en bewaarmiddelen. 

o RICHTLIJNEN VOOR EEN UITGEBALANCEERD SPORTDIEET

De meeste voedingsdeskundigen raden aan om de dagelijkse
energiebehoefte te dekken door toevoer in de volgende
verhoudingen:

• 12 tot 15 % eiwitten, waarvan 50 tot maximum 60% uit

dierlijke bronnen
• 25 tot 30 % vetten, waarvan 80% poly- en mono-onverzadigde

in 1-1 verhouding
• 55 tot 75 % koolhydraten, nagenoeg enkel complexe (zetmeel).

Mensen die willen vermageren (lees: vet verbranden) moeten in de 

eerste plaats iets minder calorieën opnemen dan ze verbruiken. 

Verder is het raadzaam om gedurende een bepaalde periode meer 
eiwitten te eten en minder vetten en koolhydraten dan men in 
normale omstandigheden vooropstelt, bvb. in de respectievelijke 

verhoudingen 25%, 20% en 55%. Onder de voorwaarde van 

voldoende lichaamsbeweging (aërobe training), versnelt men zo de 
vetverbranding, door het lichaam minder koolhydraatreserves te 
verschaffen. Let wel, geen enkel dieet mag volledig koolhydraat
of vetarm zijn. Vetten branden immers in het vuur van de 

koolhydraten en ze zijn onontbeerlijk bij de regeling van bepaalde 

lichaamsfuncties. Wel raden wij aan om suikerarm te eten. 

Mensen die daarentegen massa willen winnen (lees: spiervolume 
laten toenemen) hebben er alle baat bij meer calorieën op te 

nemen dan ze verbruiken. Onder de voorwaarde van intensieve 



krachtinspanningen (anaërobe training) mogen zij gedurende een 

korte periode de in normale omstandigheden toegelaten 

maximumnorm van 0,75g eiwit per kg lichaamsgewicht per dag 

overschrijden tot maximum 2g per kg lichaamsgewicht, om zo de 

opbouw van spiermassa te garanderen. Hogere dosissen hebben 

geen zin. 

Het is ook raadzaam de totale energieopname per dag te spreiden 

over vijf à zes gelijkwaardige maaltijden. Dit is vooral interessant 

bij het vermijden van opslaan van overtollig vet, omdat de 

insulineafgifte (en dus de opname van extra calorieën) minder 

piekmomenten vertoont. Verder komt het ook de opbouw van 
spiermassa ten goede, omdat de zogenaamde 'eiwitbalans' minder 

snel in het rood komt te staan door de 'meer constante' aanvoer 

van eiwit. Zorg er wel voor dat deze maaltijden de drie 

energieleverende voedingsstoffen ongeveer in dezelfde 

verhouding bevatten. Elke maaltijd bevat dus een eiwitbron (liefst 

vis, gevogelte of vleesvervangers zoals peulvruchten), een 

koolhydraatbron (aardappelen of graanproducten), wat groenten 
of fruit en eventueel wat plantaardige olie. 

Hier volgen nog wat praktische tips en aan te raden 

voedingsmiddelen: 

o Vlees, gevogelte, vis: mager rundvlees, mager varkensvlees,

kippenborst, kalkoenfilet, zalm, tonijn, kabeljauw,... bevatten

allen ongeveer 20 à 30% eiwit, en 0% koolhydraten. Vlees eet je

best in combinatie met groenten (vlees = zuur, groenten =

basisch).

o Graanproducten: volkoren brood, meergranenbrood, volkoren

pasta, bruine zilvervliesrijst, muesli, havervlokken, ... bevatten

allen ongeveer 10% eiwit en circa 70% koolhydraten.

Aardappelen kunnen hier ook als alternatief dienen: 1



middelgrote aardappel bevat ongeveer 50g koolhydraten en 5g 

eiwit. 

o Peulvruchten: sojamelk (3,6%E, 0%K), linzen (23%E, 53%K),
zwarte bonen (8%E, 20%K), andere boonsoorten en erwten en

'vleesvervangers' zoals seitan, quorn en tofu.

o Zuivelproducten: halfvolle melk en yoghurt (3,4%E, 4,9%K),

eieren (69 eiwit per ei), magere kwark en light kaas. Wanneer je

eieren eet, raden wij aan om er hoogstens 2 met dooier te eten

en de rest zonder dooier. Andere zuivelproducten ook met mate

eten, bij voorkeur yoghurt en liefst tussen de maaltijden omdat

melkproducten de ijzeropname tegenwerken.

o Groenten: Alle groenten zijn toegestaan en je mag er zoveel
eten als je wil. Let wel, volgende soorten bevatten meer dan 10g

koolhydraten per kop: aardappelen, peulvruchten, mafs, tomaten

en uien. Probeer dagelijks bladgroenten te eten (spinazie, sla,

andijvie, ... ), een slaatje met rauwe groenten en 1 portie soep
(zonder zout en/of additieven).

o Noten en fruit: Bij honger tussen de maaltijden zijn dit de

ideale tussendoortjes. Noten zijn wel calorierijk.
o Drank: Tijdens de maaltijden bij voorkeur mineraalwater of

thee (groene thee is goed voor de longen!).

o Sauzen en boter: Vermijd sauzen zoals mayonaise, ketchup, ...

Gebruik met mate boter of ander smeermiddel op je

boterhammen en bak vlees of vis in olijfolie.

o Vermijd zoveel mogelijk producten met toegevoegde suikers of

rijk aan zout(fastfood, blikvoeding).

o Zorg voor voldoende variatie en eet seizoensgebonden.

o Schakel via vier maaltijden per dag geleidelijk over van drie

naar vijf maaltijden per dag.
o Zorg eventueel ook voor één smokkeldag per week. Op die dag

mag je al eens 'ongezond' eten.

o Niet schrokken tijdens het eten, maar het voedsel voldoende

kauwen. Dit bevordert de vertering. Drink ook zo weinig
mogelijk tijdens de maaltijd.



o 2 à 3 uur voor het sporten: laatste maaltijd: licht verteerbaar

(vezel- en vetarm) en koolhydraatrijk.

o Tijdens het sporten: indien langer dan 1 uur inspanning:
dorstlesser of isotone drank. Eventuele rijpe banaan.

o Na het sporten: onmiddellijk erna: 60 g koolhydraten (bvb 2

bananen) met een beetje eiwit (liefst bcaa's), 1 uur na het

sporten: gewone maaltijd rijk aan koolhydraten, eiwit,

essentiële vetzuren, vitaminen en mineralen.

o Eventuele supplementen: bcaa's (onmiddellijk na training in

combinatie met koolhydraten), creatine (2 à 5g per dag,

onmiddellijk na trainen, 2 x 6 weken per jaar), VitA-C

E+Selenium (antioxidanten, na zware training), essentiële

vetzuren (Dr.Udo, minimum 1 eetlepel 's morgens op nuchtere

maag), biergist en vitamine C.

::i REFERENTIES 

::i Cursus Posthogeschoolvorming 'Sport & Voeding: 

Erasmushogeschool Brussel. 

o Bijzondere voeding, P. Daenens, H. Deelstra, D.L. Massart & C.

Van Peteghem.

o 101 vragen & antwoorden over sport & natuurlijke doping, P.

Nijs.

o NUBEL voedingsplanner.

o Vitamines, K. Oberbeil.

o De complete voedingswijzer, C. Praxmayer.



ACTIVITEITEN 2004 

Za 4 sep Open water (reien) Bruaae 
Zo 26 sep 5e dag West-Vlaams Interclubtornooi Waregem 

"Henri Lecluyse" 

Za 2 okt Internationale zwemmeeting Veurne 

Zo 3 okt 5e dag Provinciale A-kampioenschappen Kortrijk 
eendjes 

Zo 10 okt WOU- Superswim Dejonckheere Kortrijk 

Za 16 okt Driekamp Zeeland/Oost- Nederland 
Vlaanderen/West-Vlaanderen 

Zo 17 okt WOU - Eendjestornooi Diksmuide 

Zo 24 okt 6e dag Provinciale A-kampioenschappen Kortrijk 
(800/1500m) 

Zo 31 okt 6e dag West-Vlaams Interclubtornooi Tielt 
"Henri Lecluyse" 

Zo 7 nov Speedomeeting 

Do 11 nov r dag Provinciale A-kampioenschappen Kortrijk 
(800/1500m) 

Za 13 nov 1e dag Provinciale 8-kampioenschappen Diksmuide 

Zo 14 nov ze dag Provinciale 8-kampioenschappen Tielt 
16-18-23 Clubkampioenschappen VZV Veurne 

nov

20-21 nov Belgische Kampioenschappen korte baan 

Zo 28 nov Eindejaarsf eest VZV (zaal Zonnebloem) Veurne 

Zo 5 dec r dag West-Vlaams Interclubtornooi Zwevegem 
"Henri Lecluyse" 

Zo 19 dec wou Diksmuide 
Zo 26 dec wou Kortrijk 
27-28- Stage VZV Gravelines 

29-30

dec



Veurnse 
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zwemvereniging vzw 

INTERNATIONALE ZWEMMEETING 

STEDELIJKE ZWEMBAD SINT DENISPLAA TS 2 VEURNE 

2 OKTOBER 2004 

Deelnemende clubs 

Zwem- en Poloclub "De Ganze" Goes 

Bergisch er Schwimmclub O verath-Rósrath 

Le Racing Club d'Arras Natation 

Coast: O ostende, Middelkerke, Veurne 

UZKZ Zwevegem 

ZTZ Tielt 

ZB Diksmuide 

IZKizegem 

KZKKortr,jk 

MEGA: Gent - Meetjesland 

GZVN Genk 



PROGRAMMA: 

• 16 u: ontvangst en receptie voor genodigden, clubdelegaties en

officiëlen in het Stedelijk Zwembad 
• 17u: inzwemmen

• 17:30u: samenstelling jury
• 18u: aanvang wedstrijd

o 50 m schoolslag eendjes meisjes (8-9-10 jaar)
o 50 m schoolslag eendjes jongens (8-9-10 jaar)

o 50 m vlinderslag dames (B/M/K/J/S)

o 50 m vlinderslag heren (8/M/K/J/S)

o 100 m rugslag dames (8/M/K/J/S)
o 100 m rugslag heren (B/M/K/J/S)
o 50 m vrije slag eendjes meisjes (8-9-10 jaar)

o 50 m vrije slag eendjes jongens (8-9-10 jaar)

PAUZE 

o 100 m schoolslag dames (8/M/K/J/S)
o 100 m schoolslag heren (B/M/K/J /S)

o 100 m vrije slag dames (B/M/K/J/S)

o 100 m vrije slag heren (B/M/K/J/S)
o 4 xlOOm wisselslag aflossing dames (B/M/K/J/S)

o 4 x 100m wisselslag aflossing heren (8/M/K/J/S)
• Tijdens de pauze een hapje en een drankje voor de genodigden,

officiëlen en afgevaardigden
• Na de wedstrijd overhandiging van trofeeën en prijzen



ONZE SPONSORS: 

� d.nt 

\ \ -

Restaurant 't Schiptje 
Specia1iteiten : 

Duivejong, Struisvogellilet & Paling 

Geslolen op dinsdag en maandagavond 
Juli en augustus enkel op dinsdag 

Uitbaten: 
Unda Ixwilte - Wilfried Vanhoucke 

Linda aan Ml fornuis 

Veumekeiweg 5 - 8670 WULPEN 
Tel 058/31.43.95 



ZEELAAN206 

8678 KOKSIJDE 

,· (058) 51 29 24 

HOEK FRANSLAAN 

KINOERLAAN 
8620 N!EUWPOORHlAD 

t (OSS) 24 19 20 

OPEN ZATERDAG 

ZONDAG 

Wii7 Schilder- en
\ll!/ Decoratiebedrijf

R. BLONDEEL
Ondernemingenstraat 12 

111119' industriezone 1 - 8630 Veurne 
1 if:1i iI•ll Tel. (058)31.20.06-Fax {058)31.58.86

Winkel: geopend di-vr: 10u.f2u en 14u-t8u 
Zaterdagvootm/ddag; 9u - 12u 



Sport & Lifestyle 
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SPORT• FUN •OUTDOOR 

1200m2

VEURNE 

Winkel AMELOOT 

St Idesbaldusstraat 49 

8630 VEURNE 

1t 058/31.49.59 

&; info@ameloot.be 



NIEUWE SPONSOR: 

Vanaf 01 januari 2005 heeft Flanders COAST Swimmingteam. 
waarvan onze Veurnse Zwemvereniging deel uitmaakt, een nieuw 

sponsoringcontract afgesloten met NIKE SWIM. Het aanbod 

overtrof duidelijk het tegenaanbod van SPEEDO zodat wij unaniem 

de beslissing hebben genomen tot de overstap. 

Dit houdt uiteraard in dat in de eerste plaats onze 

competitiezwemmers. bij deelname aan wedstrijden, dan ook de 

zwempakken en -broeken, van deze sponsor zullen moeten dragen. Er 

is geen enkel probleem om tijdens de trainingen. bij wijze van 
overgangsmaatregel, nog zwemkledij van Speedo verder te 
gebruiken. 

Waar kun je terecht voor de aankoop van dit zwemmateriaal: 

United Brands (Oud huis Ameloot Sport) te Veurne. 

+. ; �
. 

1 

sw1m� 

• 15% op NIKE badpakken en
zwemslips .

• 10% op alle andere zwemartikelen

en accessoires

U ontvangt eerstdaags uw membershipcard (zie hierboven) maar tot 

zolang geldt de clublidkaart. 

Jan Bartholomeus 



ZUIDSTRAAT13 

8630 VEURNE 

058/3164 68 

VINCA 

Jea s Store 



PRIJSKAMP 

In het vorige nummer van het clubblad van VZV, werd opnieuw 

aangeknoopt met een prijskamp. 

Leek of was de opgave te moeilijk, in ieder geval kregen we slechts 5 

juiste oplossingen binnen. Na het schrappen van de letters van de 

korrekte antwoorden, kon met de letters die overbleven in het 

raster volgende zin worden gevormd 

"ZWEMMEN BIJ DE VEURNSE ZWEMVERENIGING IS 

KEITOF" 

Aangezien het gering aantal juiste antwoorden werd beslist om 

ditmaal 2 prijzen te verdelen onder de deelnemers en dit door 

lottrekking. De gelukkige winnaars Vanhee Yael en de familie 

Vanacker Heidi & Bart mogen dan ook in de maand september hun 

prijs verwachten. 

Volgende prijskamp verschijnt in het volgend nummer, en hopelijk 

vinden dan meerdere deelnemers het juiste antwoord, zodat ook zij 

kans maken om met een mooie prijs te gaan lopen. 

Vanneuville José 



S.-RNSE ZWEMVERENIGING VZW 

DOrdstraat 121 

.:630 Veurne 

BANKREKENING: 280-0498254-02 

STAMNUMMER UGA: 365 

W (058)31 26 57 

BESTUUR 2004. 

VOORZITTER, Sabine Deschryver lt(058)31 38 53 
TRAINSTER Oude Duinkerkestr 1 t (0495)22 85 29 

8630 Veurne läl(058)31 55 72 
Qsabine.deschryver@pandora.be 

ONDERVOORZITTER José Vanneuville lt(058)31 19 6 7 
Noordstraat 137 t (0474)39 92 71 
8630 Veurne Q 

SECRETARIS, TRAINER More Vanhoucke lt(058)31 26 57 
Noordstraat 121 t GSM (0495)21 18 57 
8630 Veurne läl(058) 23 52 76 

Q marc.vanhoucke@skynet.be 
PENNINGMEESTER, JanBartholomeus lt(058)31 27 90 
TRAINER Rozendalstraat 76a i (0486 )87 55 03 

8630 Veurne Qjan.bartholomeus@pandora.be 
TECHNISCH Alain Ghyselbrecht lt(058)51 62 81 
SECRETARIS, TRAINER Nieuwpoortsteenweg 59a 1(0475)42 83 97 

86 70 Oostduinkerke Qalaîn.ghyselbrecht@pandora.be 

BESTVVRSLID Sandy Pinson lt 

TRAINSTER Noordburgweg 55 t (0479)78 80 05 

8630 Veurne &.sandy.pinson@veurne.be 

BESTVVRSLID Irene Cerdobbel lt(058)31 28 27 
Nachtegalenlaan 16 i(0473)22 18 98 
8630 Veurne Qvinca@belqacom.net 

BESTLIURSLil> TRAINER Peter Depoor ter lt 

Spiekerstraat 24 t (0475)59 03 37 

8630 Veurne Qpeterd@idealsystems.be 

BESTVVRSLID Jean-Pierre Gacoms lt 

Lijsterweg 26 i (0473)95 40 37 

8630 Veurne Qjean-pierre.gacoms@pandora.be 

BESTVVRSLID Ellen Vanhoucke lt 

TRAINSTER Ooststraat 27 /6 t (0486)14 79 23 

8630 Veurne Qellen. 110nhoucke@veurne.be 

TRAINSTER Erica Schenkels lt(058)31 43 01 
P. Heindryxstraat 2 t 

8630 Veurne Qvolckaert.marc@vt4.net 

TRAINER Jan Deramaudt lt(058)52 24 04 
Hoge Duinenlaan 2 t(0477)37 21 71 
8670 Koksîide Qdera164@pi.be 




