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VOORWOORD 

Beste zwemmer, ouders, sympathisanten 

Een nieuw zwemseizoen staat voor de deur. 
Na de maanden juli en augustus, die niet veel soeps waren, wordt 
september een maand om er weer eens in te vliegen. 

] 

Vol goede moed en enthousiasme staan de trainers(-sters) klaar om, samen 
met de zwemmers, van 2007-2008 een geslaagd zwemjaar te maken. 

Dat er vorig seizoen ook hard werd getraind bewijzen weerom de 
resultaten op de Belgische Jeugdkampioenschappen en op de Belgische 
Kampioenschappen. Onze zwemmers hebben het voortreffelijk gedaan en 
dit verdienen ze terecht na hun enorme inspanningen tijdens het jaar. 

Eind augustus wordt er deelgenomen door Delfien van VZV aan de WK 
Special Olympics te Wachtebeke. Wij wensen haar zeer veel succes toe en 
een mooi resultaat maar zoals ze zelf zegt: "Ik kan maar mijn best doen!" 

Denk maar aan de vele uren training tijdens de week en op zaterdag. Ook 
de stages zijn niet te onderschatten. De volledige uitslagen van de 
kampioenschappen vind je verder in ons clubboekje. Neem ook gerust 
eens een kijkje op onze website. 

De niet-competitiezwemmers vinden het ook nog altijd leuk om terug te 

komen, de banen zitten steeds vol enthousiaste jongens en meisjes op 
dinsdag en donderdag. 

Veel zwemplezier aan allen! 

Sabine 
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SEIZOEN 2007 - 2008 

Dinsdag 4 september starten de trainingen 

Groepsverdeling 

Beginnelingen A en B 
Dit zijn de nieuw ingeschreven zwemmers en de zwemmers die nog niet over een 
voldoende techniek en conditie beschikken om over te gaan naar een andere groep. 
Die zwemmers trainen éénmaal per week 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 compet1t1evergunning 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. 

Uurregeling 

Beginnelingen A Dinsdag van 18:45u tot 19:30u 
Beginne! ingen B Donderdag van l 8:45u tot l 9:30u 
Recreatiezwemmers A Dinsdag van l 9:30u tot 20: l 5u 
Recreatiezwemmers B Donderdag van 19:30u tot 20: l 5u 
Kandidaat Competitiezwemmers Dins- en donderdag van 18:45 tot 19:30 

(I' groep) 
19:30u tot 20: 15u (2° groep) 

Competitiezwemmers Dins- en donderdag van 18:45u tot 20:15u 
Zaterdag van l 7:45u tot 19: l 5u 

waterp_olospelers Donderdag van 20:30u tot 21 :30u 

Doormiddel van een aanwezigheidslijst, die iedere trammg nauwkeurig ingevuld 
wordt, kunnen de ouders nazien of hun zoon of dochter al dan niet aanwezig was op 
de training. 
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INSCHRIJVINGEN 2007 - 2008 

De zwemmers die lid waren in het seizoen 2006-2007 schrijven in op dinsdag 4 
september. 

DE NIEUWE LEDEN WORDEN JNGESCHREJE.Y OP DO.\DERD.�G li 

SEPTEMBER.VANAF 18.15 UUR!.\' HETSTEDELIJÄ ZIIE\ffüD 

Men kan lid worden vanaf het eerste studiejaar. Een nieU\\ lid moet één len;te 1 ::-m 1 
kunnen zwemmen 

• Tot en met 6 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€ 70

• De waterpolospelers betalen€ 25

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

INDIEN OP 15 SEPTEMBER HET LIDGELD NIET BETAALD IS, WORDT 

DE BETROKKENE NIET MEER ALS LID BESCHOUWD VAN DE 

VEURNSE ZWEMVERENIGING 

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 voorv,erpen en boekentas meebrengen naar de zwemhal.

• Tijdig aanwezig zijn op de trainingen ook niet te vroeg

• In de kleedkabines hebben we respect voor andennans 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.
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• 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 

KAAIPLAATS 1 
8630 VEURNE 

(058)31 10 69 
FAX {058) 31 63 43 

****** 
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WISSELBEKER DER VERGUNNINGHOlM°'ERS 

REGLEMENT 

1. Voor de "wisselbeker" wordt gezwommen door de competitievergunningbouders.
met als doelstelling de wedstrijdresultaten te verbeteren.

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

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

worden er 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 

PROSTRANS 
bvba 

ii;,w:-lk 47.9.7f4:386

8670 Oostduinkerke 
·• Frax •osififa2cr;o9'
1.iSr · 

· · 
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STAGE IN GRA VELINES 

Net als verleden jaar werden onze zwemmers en zwemster door Pieter klaar 
gestoomd voor deelname aan het BJK en het BK. Volgens Pieter een ernstige en zeer 
goed samenhangend ploeg die van 07 tem 14 juli 2007 trainde in Gravelines. In de 
maand juli legde de BJK zwemmers 130 km en Matthias (BK) 200 km af. De 
behaalde resultaten kun je terugvinden verder in deze brochure. 
Alvast proficiat met de geleverde inspanningen en de mooie resultaten. 
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Min 

CRABEELS PASCAL Min 
CRABEELS XAVIER Min 

Ben 
Ben 
Cad 

200m Rugslag 
100m Vrijeslag 
1 00m Rugslag 
200m Vrijeslag 
200m Rugslag 
100m Vrijeslag 
100m Rugslag 
200m Vrijeslag 
200m Rugslag 
200m Rugslag 

100m Schoolslag 
l00m Rugslag 
l00m Vrijeslag 
100m Rugslag 

200m Rugslag 

Ben 100m Rugslag 
100m Vlinders! o 

Ben 400m Vrijeslag 
Min 100m Schoolslag 

200m Schoolslag 
Min 200m Vlindersla 

100m Vlinderslag 
400m Vrijesla 
200m Vrijeslag 

1.17.76 
2.23.21 
2.53.07 
1.09.70 
1.20.75 
2.33.90 
2.41.82 
2.52.42 
1.30.26 
1.23.26 
0.57.78 
1.02.67 

2.17.32 

1.24.53 
1.25.57 
5.45.23 
1.25.61 
3.13.19 
2.52.76 
l. 15.34
5.04.41 
2.23.67 

Wiil Schilder- en
\Il!/ Decoratiebedrijf

PL 

21 
1.04.29 10 
1.20.05 31 
2.22.25 21 
2.53.28 24 
1.09.60 42 
1.20.78 
2.30.10 51 
2.34.49 11 
2.55.80 23 
1.30.48 13 

1.23.17 21 
0.57.50 4 
1.03.55 l 

2.18.08 2 

1.23.26 22 
l.26.66 18

5.33.18 
l.27.80 18

3.07.08 
2.47.12 14 

1.15.28 24 
5.02.19 26 
2.23.42 29 

R. BLONDEEL
Ondememingenstraat 12 

.... industriezone 1 - 8630 Veurne 
1 i[�iliT•ll Tel. (058)31.20.06-Fax (058J31.58.86

Winkel : geopend di-vr: 1fJtJ.f2u en 14u-18u 
Zaterdagvoormiddag: 9u - 12v 
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ERCOOREN CHEYENNE 

ARTHOLOMEUS LOUISE 

NAAM EN VOORNAAM 

ARTHOLOMEUS LOUISE 

Zwanestnat S

8691 Sla.vele 
GSM.-o497482%2 

Telefoon: 057301299 
Fvc 0S7301299 

CAT 

CAT 

E-mail: fa2S8S,47@skynet..be 
B.T.W.be781-04>978. 
H.R. v. 383 t 6 

4.42.50 4.34.54 

100m 1.10.48 1.10.48 

200m 1.14.66 2.25.14 

300m 1.05.54 3.30.68 

400m 1.03.86 4.34.54 

WEDSTRIJD T-INSCHR T-BJK

5.10.72 5.06.33 

100m 1.22.30 1.22.30 

200m 1.25.79 2.48.09 

300m 1.15.15 4.02.24 

1.04.09 5.06.33 

T-BJK

5.35.50 5.35.10 

1.24.47 1.24.47 

200m 1.28.94 2.53.41 

300m 1.28. 16 4.21.57 

400m 1.13.53 5.35.10 

WEDSTRIJD T-INSCHR T-BJK

5.05.05 5.02.94 

100m 1.18. 74 1.18.74 

200m 1.15.17 2.33.91 

300m 1.15.39 3.49.30 

400m 1.13.64 5.02.94 

Bakkerij De Zwaan 

Merhottein Gustaaf 
Vyvey ingrid 

Wij leveren aan huls.bel ons en wij 
komen.W�� 
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EERENS MATTHIAS Jun 50 m Vrije Slag 0.24.65 0.24.98 5 

COAST/010/90 100 m Vrije Slag 0.55.26 0.55.83 13 

50 m Rugslag 0.28.96 0.29.33 6 

100 m Rugslag 1.02.45 104.02 9 

50 m Schoolslag 0.32.80 0.33.46 12 

50 m Vlinderslag 0.28.40 0.27.70 10 

v-.v .. --V·v -.V------- m,w,-,w-,•=v=.m,ssw.w,,w•v·,m-

DE BUYSERE JORDI Jun 50 m Rugslag 0.27.54 0.28.72 

COAST/002/89 50 m Rugslag Finale 0.28.28 

I 00 m Rugslag 0.57.65 1.01.67 

100 m Rugslag Finale 0.59.67 

200 m Rugslag 2.02.15 

200 m Rugslag 

COAST/067/92 

JCI</!) 
-Vè-umo- - l,c\f"èj:fkust 

MltNER. !l_!!!!'Y!!' °"- {Madani) 
--· 
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ALS EEN VIS IN HET WATER 

Zwemmers bevinden zich in het medium water. Water zorgt voor een weerstand die 
je moet overwinnen om vooruit te gaan. Je moet als zwemmer trachten de weerstand 
van het water zo klein mogelijk te houden om gemiddeld sneller te zwemmen met 
minder moeite. Het menselijke lichaam is jammer genoeg niet bijzonder 
gestroomlijnd zoals dat van een vis. Zwemmers creëren een weerstand oor te 
zwemmen. Deze weerstand kan niet geëlimineerd worden, maar wel verminderd tot 
een minimum. 

De stroomlijn werd dikwijls verwaarloosd en de nadruk lag meer op het verbeteren 
van de voortstuwing. Het verbeteren van de stroomlijn heeft echter meer invloed dan 
het verbeteren van de voortstuwing. 

Door het zwemmen ontstaat er een grotere druk frontaal op de zwemmer: aangeduid 
met het + teken. Achter de zwemmer ontstaat er een negatieve druk aangeduid met 
het - teken. Deze twee gevolgen van voortbewegingen in het water zijn oorzaak van 
de vergroting van de weerstand. 

Vooraan bots je op een virtuele muur die je terug drukt en achteraan wordt de 
zwemmer teruggezogen. 

Als je in iemand zijn voeten zwemt word je als het ware meegezogen. Door de 
negatieve druk die de eerste zwemmer achter zich creëert wordt de positieve druk die 
de tweede zwemmer krijgt verminderd. Voor een 400m zou dit een voordele van 10 
seconden kunnen opleveren. 

De zwemmer maakt bovendien boeggolven. Deze zorgen voor een extra weerstand. 
Hoe sneller je zwemt hoe groter de boeggolven zullen zijn. Hierdoor stijgt ook de 
weerstand die de zwemmer moet doorbreken. Boeggolven hebben een groot 
vertragend effect. De frontale weerstand vergroot met factor 8 als je de zwemsnelheid 
verdubbelt. Andere soorten weerstand vergroten slechts met factor 4 als de snelheid 
verdubbeld wordt. 

Zwemmers moeten dus liefst alle acties, die een vergroting van deze frontale 
weerstand tot gevolge hebben beperken. Alle vormen van aquaplaning moeten 
vermoeden worden. Het hoofd mag dus niet opgeheven worden den de bovenrug 
mag ook niet gekromd zijn als in onderstaande figuur. 
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Bij crawl en rug vermijd je ook 
best elke Óp- en neergaande 
beweging van het hoofd. Het 
hoofd en de romp moeten zo 
stabiel mogelijk gehouden worden 
om niet teveel weerstand te 
veroorzaken. Ook bij de 
ademhaling is het belangrijk om je 
hoofd niet op te tillen. Je kan gewoon ademhalen door de lichaamsrol. 

Hoe creëren zwemmers weerstand? 
1. Volume dat ze innemen in het water
2. Hun vorm, stroomlijn
3. Door het bewegen van de ledematen
4. Wrijving van het lichaam met water.

1. Volume dat het lichaam inneemt
Ieder lichaam neem een ander volume in in het water. Dit volume is afhankelijk van
de lichaamssamenstelling, de grootte en de breedte van de zwemmer. Dit volume
zorgt in ieder geval al voor een weerstand. Een groter volume heeft in principe een
grotere weerstand dan een klein volume.

2. Vorm, stroomlijn van het lichaam.

Mensen zijn niet ideaal gevormd om voort te bewegen in het water. 

Een vis is bijvoorbeeld veel getroomlijnder dan een mensenlichaam. 

a. Het ene lichaam is daarenboven gestroomlijnder dan het andere. Een lang smal
lichaam zou een betere stroomlijn moeten hebben dan een kort breed lichaam.

b. Soms kan een zwemmer zich wel gestroomlijnder maken. Zo kan uiteindelijk de
korte brede zwemmer toch een betere stroomlijn hebben dan de lange smalle
zwemmer. Lenigheid, vormspanning en de juiste techniek zorgen voor de ideale
ligging.

c. Horizontale ligging: er moet een minimale stijging zijn van het lichaam van tenen
tot het hoofd. De zwemmer moet zo horizontaal mogelijk liggen.
• De beenbeweging moet een compromis zijn tussen voldoende stuwen en niet

teveel remmen. Dit is afhankelijk van zwemmer tot zwemmer en hiervoor moet
geëxperimenteerd worden.

- 12 -



• Bij crawl en rug ligt de zwemmer best zo horizontaal mogelijk.

• Bij schoolslag en dolfijn dient de zwemmer te golven, de golving mag niet te
groot zijn anders 

��- zorgt het voor 
extra weerstand. 

d. Laterale Ligging:
laterale bewegingen
van heupen en benen
zorgen voor extra
weerstand. De

alternerende beweging van de armen bij crawl en rug zorgen ervoor dat deze
Laterale bewegÎTlgen ondersteund worden.

+

1 

• De handen over de middellijn insteken

• Wijd overhalen van de armen

• Arm te ver naar buiten in de eerste trekfase

• Arm te ver naar binnen in de trekfase

• Ovale vormen hebben een betere stroomlïn dan vierkante.
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Bij ovale vormen zullen de laminaire stromen geleidelijk af�ogen worden. Dit 
heeft tot gevolg dat er weinig turbulentie zal optreden. Bij gehoekte vormen zijn er 
plotse veranderingen. Dit zorgt voor veel turbulentie en dus veel weerstand. De 
zwemmer moet als het ware door een gat zwemmen en dit gat moet zo klein mogelijk 
gehouden worden. Het + en - effect zijn dan veel minder groot waardoor de zwemmer 
minder weerstand ondervindt en dus sneller zal zwemmen. Met de armen creëer je de 
opening waardoor de rest van het lichaam moet. Het gat moet zo klein mogelijk 
gehouden worden. Dit doe je in eerste instantie door je vingers eerst in te steken en de 
rest te laten volgen. De pink verlaat als eerste het water. 

De lichaamsrol verhoogt de weerstand maar is essentieel voor de voortstuwing. Door 
de rol kan de zwemmer beter stuwen, dus sneller zwemmen. De rol zorgt er ook voor 
dat de zwemmer zijn armen beter kan overhalen en het vergemakkelijkt de 
ademhaling. 

• Betere plaatsing van de armen
• Betere beenslag die het lichaam in evenwicht houdt
• Geen laterale bewegingen

Het zwaartepunt van het lichaam ligt in de buurt van de heupen. Het perspunt ligt 
echter veel hoger, doordat er lucht in de longen zit. Dit punt ligt ter hoogte van de 
borstkas. 
Vet doet een lichaam ook meer drijven. Als je bewegingsloos in het water ligt zullen 
je benen al dan niet zinken. Indien je weinig vet hebt zullen je benen onvermijdelijk 
zinken. De rest van het lichaam wordt dan ook mee naar beneden getrokken. Dames 
hebben procentueel meer vet dan mannen. Hun benen zullen dan ook gemakkelijker 
blijven drijven. 
Dit betekent niet dat mensen die meer vet hebben beter zwemmen omdat ze beter 
blijven drijven. Door hun percentage vet zullen ze meer volume in het water innemen 
en dus meer weerstand ondervinden. 
3. Weerstand door beweging

Door een verkeerde beweging kan er een enorme weerstand ontstaan. De zwemmer 
krijgt een voorwaartse stuwing door water naar achter te verplaatsen. Door sommige 
bewegingen wordt het water echter naar voor geduwd waardoor het lichaam naar 
achteren wordt geduwd: actie = reactie. Hierdoor wordt de zwemmer vertraagd. 
Sommige van deze 
bewegingen zijn onvermijde
lijk en hun effect moet dus 
geminimaliseerd worden: 

• de terugvoer van de
armen in dolfün, rug,
crawl en schoolslag

• het optrekken van de
benen bij schoolslag
kan zorgen voor een ware stilstand
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• Beenbeweging crawl: indien je stijve enkels hebt. \\Ordt water naar Yoor
\ erplaatst ipv naar achter. Hierdoor ondervindt het lichaam een weerstand.

4. Weerstand door de massa water die aan het lichaam blijft klenn.

Door adhesie en cohesiekrachten is er altijd een gedeelte water dat aan het lichaam
blijft plakken. De hoeveelheid water dat blijft kleven hangt af\an:

• de snelheid van voortbewegen
• de totale lichaamsoppervlakte
• de ruwheid van het lichaam

.-\.angezien de snelheid van voortbewegen in principe zo snel mogelijk is en de 
totale lichaamsoppervlakte niet te veranderen is, kan je de hoe \ eelheid \\ater dat 
blijft kleven alleen aanpassen door de ruwheid van het oppen lak te \ eranderen. 

• Ontharen: uit een onderzoek is gebleken dat de lactaatproductie bij een 400m
test lager is bij de onthaarde situatie dan bij een behaarde situatie. De
zwemmers kregen de opdracht om hetzelfde tempo te Z\\emmen gedurende
400m. De lactaatwaarde lag bij de behaarde groep 1.75 mmolll hoger.
::: behaard: 8,5 mmol/1
::: onthaard: 6,75 mmol/1

Ook de slaglengte was aanzienlijk groter in de onthaarde situatie. 
::: behaard: 2,07 m per slag 
::: onthaard: 2,31 m per slag 

• Fast skin: de fast skin zorgt ervoor dat zich minder deeltjes kunnen
vasthechten aan het lichaam. De Fast skin verdoezelt ook putjes. oneffen
delen en trekt de oppervlakte mooi strak.

Het effect van een golfballetje: 
Er wordt constant geëxperimenteerd met zwemkledij om nog minder weerstand in 
het lichaam te krijgen. Door de putjes in een golfbal blijft de luchtlaag er rond 
langer plakken, daardoor is er minder turbulentie indien de lucht het balletje 
\ erlaat. Dit effect zorgt ervoor dat er minder weerstand is en het balletje dus 
\ erder kan vliegen. Deze ribbelstructuur wordt ook al in badmutsen en fast skins 
gebruikt. Het effect is echter nog niet volledig bewezen. 

uit Swimming Fastest door Ernst W Maglischo 
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VEURNSE ZWEMVERENIGING ACTIVITEI� 2007 

Di 4 sep Inschrijving leden Veurne 
Do 6 sep Inschrijving nieuwe leden Veurne 
Zo 30 sep 6e dag West-Vlaams Interclubtornooi Zwevegem 
Zo 7 okt WOU- Superswim Deionckheere Kortrijk 
Za 13 okt WOU800m Tielt 
Zo 14 okt Driekamp Zeeland/Oost-Vlaanderen/West-

Vlaanderen 
Za 20 okt Zwemmeetin2 Veurne 
Zo 21 okt WOU - Eendjestornooi Diksmuide 
Za27 okt Provinciale Kampioenschanoen Brugge 
Zo 28 okt Provinciale Kampioenschappen Brugge 
Zo 3 nov wou Brugge 
Zo 4 nov 7' dag West-Vlaams Interclubtornooi lener 
Zo 11 nov 7' dag Provinciale A-kampioenschappen Kortrijk 

(800/1500m) 
13-15-20 nov Clubkampioenschappen VZV Veurne 

17-18 nov Belgische Kampioenschappen korte baan 
Zo 25 nov Eindejaarsfeest VZV (zaal Zonnebloem) Veurne 
Zo 2 dec ge dag West-Vlaams Interclubtomooi Roeselare 
Zo 23 dec wou Diksmuide 
Di 26 dec wou Kortrijk 
27-28-29-30 dec Sta!!:e VZV Gravelines 

ALGEMENE ELEKTRICITEIT 

Wim Dequeker-Dehouck 

Zuidburgweg .22d 
8630 Veurne 

tel (058P1 55 66 
fax (O:i'8) 31 60 97. 

tp.,3iOM 

Zuidstraat 20 
8630 Veurne 

058/ 316431 
htW/ba &ll3:!tt2·241/i O!i211U 
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Delfien Leune naar WK zwemmen 

Hopen op een medaille 

Delfien Leune ( I 8) traint volop voor het wereldkampioenschap zwemmen voor 
mensen met een mentale handicap in Wachtebeke. Ondertussen laat de opgewekte 
Delfien trots haar medailles van de Special Olympics zien. 

Delfien Leune, dochter van onze medewerker Franky, maakt zich op voor het 
iereldkampioenschap zwemmen voor mensen met een mentale handicap. "Dat 

kampioenschap vindt in augustus in het Oost-Vlaamse Wachtebeke plaats. Ik heb al 
de minimumtijd voor de 100 meter vrije slag en de 50 meter Rug", zegt Delfien met 
enige trots. ,,Ik probeer me op 18 februari in Hasselt ook te plaatsen voor de 50 meter 

ol- en vrije slag. Met een beetje geluk maak ik deel uit van de Belgische ploeg 
� � de vier keer 25 meter wisselslag zal zwemmen. Ik hoop om met een paar 
medailles naar huis te kunnen gaan. Ondertussen train ik hard bij de Veumse 
-:::· emvereniging waarvan ik al elf jaar lid ben. Aanvankelijk zwom ik mee met de 
- creanten maar nu mag ik meetrainen met de competitiezwemmers. Elke dinsdag,
_ondel-dag en zaterdag plons ik in het zwembad. We trainen vooral op de conditie en 

-ouding." Iemand met een mentale handicap presteert twintig procent minder dan 
- - leeftijdsgenoten;daarom kan hij of zij in het gewone circuit niet aantreden.

"ZW Tandem 
_ onze vraag waarom Delfien precies voor het zwemmen kiest, heeft ze meteen een 
mtwoord klaar : "Het is een actieve sport die ik niet alleen bij de Veurnse 
zwemvereniging beoefen maar ook bij de vzw Tandem. Om de twee weken gaan we 
r ·emmen. Ik voetbal ook bij die vzw." Delfien heeft nog een aantal wedstrijden voor 
de boeg. Vorige zondag vond in Roeselare een selectiewedstrijd plaats waar ze zich 
net niet kon plaats voor de 50 meter schoolslag en vrije slag. Op 18 februari heeft 
Delfien een herkansing in Hasselt. Op 3 maart doet de Veumse zwemster mee aan het 
zwemcriterium in Geel en op 29 april in Sint-Niklaas. Ook voor het Belgisch 
kampioenschap in Antwerpen tekent Delfien present op 12 en 13 mei. 

Special Olympics 
"Ik kijk ook uit naar de Special Olympics waaraan ik dit jaar voor de derde keer 
meedoe" vertelt Delfien. ,,De eerste keer was in Seraing waar ik een zilveren 
medaille ontving op de 50 meter vrije slag. Vorig jaar in Antwerpen scoorde ik beter. 
Toen won ik de gouden medaille op de 25 meter schoolslag, zilver op de 50 meter 
vrije slag en brons bij de aflossingsploeg. In het hemelvaartweekend zak ik samen 
met mijn ouders af naar Nijvel in de hoop om opnieuw met een hoop medailles 
huiswaarts te keren", aldus nog Delfien. Delfien is trouwens de enige uit de regio die 
geselecteerd is voor het wereldkampioenschap zwemmen voor personen met een 
mentale handicap. We duimen voor haar. 
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Tandem West-zwemmers schitteren op de Special Olympics 
Dertien keer op het podium 

VEURNE/KOKSIJDE/ DIKSMUIDE/NIEUWPOORT 
Op de Special Olympics, het sporthoogtepunt voor mensen met beperkingen, in 

Nijvel haalde de zwemploeg van Tandem West een recordaantal medailles. Op de 

18 wedstrijden stonden ze 13 keer op het podium en daar was ook een zilveren 

plak bij voor de aflossingsploeg. 

D e Special Olympics, in de volksmond 'de Specials', is een jaarlijks weerkerend 
sportevenement voor mensen met beperkingen. Net als in de echte Olympische 
Spelen worden heel wat sporttakken beoefend en ook de Olympische gedachte 
'deelnemen is belangrijker dan winnen', is nooit uit de lucht. Meedoen met 'de 
Specials' is een feest zowel voor de atleten als voor de supporters. Maar ook de 
competitie is belangrijk en een medaille als beloning is altijd welkom. 
VZW Tandem West, het regionale jeugdatelier voor mensen met een handicap, heeft 
ook een sectie sport, die in de loop van het werk jaar regelmatig samenkomt om te 
trainen. Voor de Special Olympics mocht de vereniging acht zwemmers afvaardigen 
voor in totaal 18 wedstrijden. De vier atleten uit Koksijde scheerden hoge toppen. 
Bram zwom zilver en brons, Mieke haalde een zilveren en een gouden medaille op de 
50 m internationale schoolslag. Zowel Sam als Jort kregen twee keer brons. Roos 
verdedigde de kleuren van Nieuwpoort met een tweede plaats, zilver dus. Jeroen 
(Diksmuide) werd twee keer vierde, net als Klaas uit Veurne. Delfien (Veurne) was 
dan weer goed voor goud, twee keer zilver en brons. 17 individuele wedstrijden en 12 
podiumplaatsen zijn voor Tandem West een succes. Bovendien kaapte de 
aflossingsploeg nog een zilveren medaille mee met een puike tijd. 

Wereld kampioenschappen 

Nu kijken zowel atleten, trainers en supporters met ZtJn allen uit naar augustus. 
Delft en mag immers Tandem West vertegenwoordigen op de 
Wereldkampioenschappen. Delfien maakt deel uit van de achtkoppige nationale 
zwemploeg, die in Wachtebeke de kleuren van België zal verdedigen op het 
'Wereldkampioenschap zwemmen voor mensen met beperkingen'. Delfien Leune 
(Veurne) en Tim Deprez (Kortrijk) zijn onze enige West-Vlaamse 
vertegenwoordigers 

Delfien Leune kaapt vier medailles weg op de Special Olympics in Nijvel 

Verzot op zwemwestrijden 

VEURNE- Delfien Leune schitterde tijdens de Special Olympics in Nijvel 

afgelopen weekend. Ze ging naar huis met een gouden, twee zilveren en een 

bronzen medaille. Delfien is in topvorm om deel te nemen aan de 

wereldkampioenschappen in Wachtebeke eind augustus. 

Delfien (18) woont samen met papa Franky Leune, mama Chantal Decrop en haar 
twee broers Pieterjan (21) en Martijn ( 13) aan de Gustaaf Vermeersch laan 11 in 
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eume. Sport neemt een centrale plaats in dit gezin in. Delfien zwemt medailles bij 
elkaar en broer Martijn vult zijn vrije tijd met voetballen en tennissen. 

Vis in het water. 

Al van kinds af voelt Delfien zich als een vis in het water. Daarom sloten haar ouders 
haar aan bij de Veumse zwemclub. "Hoewel Delfien een meisje met een mentale 
beperking is, aanvaardden ze haar onmiddellijk bij de zwemclub". vertelt papa 
Franky. Ook met Tandem West, een jeugdatelier voor mensen met en zonder 
handicap in Sint-Idesbald, gaat Delfien om de twee weken zwemmen. Enkele jaren 
geleden zag trainster Eveline dat Delfien over veel capaciteiten beschikte en spoorde 
haar aan om deel te nemen aan wedstrijden. Sinds drie jaar zwemt Delfien in 
competitieverband. Delfien is verzot op wedstrijden en kan er niet genoeg van 
krijgen. 
Bij zwemmeetings zit de sfeer tussen de deelnemers altijd goed. "Iedereen gekt en 
dolt met elkaar. 

··Meedoen is bij deze wedstrijden belangrijker dan winnen"
& is geen enkele vorm van concurrentie te bespeuren", vertelt Franky. Iedereen staat
te schreeuwen en te juichen om de zwemmers naar de eindstreep te loodsen. De leuze
deelnemen is belangrijker dan winnen', viert er hoogtij. Toch gaat Delfien bij iedere

edsbijd met minstens één medaille naar huis 
Topsport 

omenteel staat de conditie van Delfien op scherp. "Ik train op dinsdag-, donderdag 

Dterdagavond", vertelt ze. Sinds Delfien meetraint met de competitiezwemmers 
. eume, zijn haar zwemtijden enorm verbeterd. Dat is ook nodig, want om deel te 

nemen aan de wereldkampioenschappen in Wachtebeke eind augustus moet Delfien 
een aantal minimumtijden zwemmen. Momenteel behoort ze tot de top acht van de 
allllpditiezwemmers met een handicap van België. Om volledig in vorm te zijn, 
· et Delfien veel stretchoefeningen doen om haar spieren soepel te houden. Op het
menu staat er elke dag ook veel fruit. "Ik hou alleen niet van de rozijnen die ik moet
eten om mijn suikergehalte op peil te houden", zegt Delfien terwijl ze haar neus krult.
-· anneer Delfien geen baantjes aan het trekken is, dan houdt ze wel van een partijtje
,oetbal. Soms zakt ze ook af naar de voetbalwedstrijden van haar broer Martijn om 
luidkeels voor hem te supporteren. "Dat vind ik wel minder plezant", vertelt Martijn.
Op school, de Rozenkrans in Oostduinkerke, speelt Delfien over de middag ook
netbal. Verder neemt ze ook deel aan zo veel mogelijk activiteiten van Tandem West.

WK in Wachtebeke
Tijdens de Belgische kampioenschappen in Antwerpen in mei won ze maar liefst
twee zilveren en een bronzen medaille. Ook in het Hemelvaartweekend, tijdens de
Special Olympics in Nijvel haalde ze vier keer het podium. Ze eindigde als eerste bij
de 25 meter internationale schoolslag, als tweede bij de aflossing en de 50 meter vrije
slag en ze nam de bronzen medaille bij de 100 meter vrije slag. Delfien lijkt klaar te
zijn voor de wereldkampioenschappen in Wachtebeke, die plaatsvinden van 19 tot 26
augustus.
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Stage 

Ter voorbereiding van die wereldkampioenschappen gaat Delfien ook op stage. Dan 
leert ze de afmetingen van het zwembad kennen, want een Olympisch zwembad is 50 
meter lang, het dubbele van een gewoon zwembad. In juli en augustus houdt het 
Veurnse zwembad zelfs een baantje vrij zodat Delfien in de voormiddag volop kan 
trainen. Delfien koestert veel ambitie. Ze hoopt om ooit zo goed te zijn als haar 
idolen én vriendinnen Karolien Vanesch en Mieke Demot. "Ik wil ook mijn 
keerpunten perfect uitvoeren", droomt de zwemkampioene luidop. 

Dure hobby 

Het kostenplaatje om deel te kunnen nemen aan de wereldkampioenschappen ligt 
hoog. "Doordat Delfien geen elitezwemster is, moeten we alles zelf betalen. Het 
inschrijvingsgeld is hoog en bovendien verblijft ze in Wachtebeke in een hotel om 
zich goed te kunnen voorbereiden. "Zwemmen op zich is geen dure hobby, tenzij je al 
de kilometers samentelt die we afleggen om te kunnen deelnemen aan de 
wedstrijden", vertelt Franky. "Om alles te bekostigen tijdens de 
wereldkampioenschappen, hebben we een actie met steunkaarten op poten gezet", 
vertelt Chantal. 

Volg de avonturen van Deljien en haar gezin op www.bloggen.be/leunedecrop 
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INAS-FID WK ZWEMMEN. 
voor atleten met een verstandelijke beperking 

Van 19 tem 26 augustus 2007 organiseren de Vlaamse Liga Gehandicaptensport
vzw (www.vlg.be) en DAIS vzw (www.dais.be) het 
5° INAS-FID Wereldkampioenschap zwemmen 
voor personen met een verstandelijke beperking. Dit 
Kampioenschap zal plaatsvinden in het zwembad van 
het Provinciaal Domein Puyenbroeck in Wachtebeke. 

We willen jullie dan ook van harte uitnodigen om een 
bezoek te brengen aan WK, er is zelfs de 
mogelijkheid om er een hele daguitstap te maken. Het 
Provinciaal Domein Puyenbroeck biedt tal van 
ontspanningsmogelijkheden (www.oost
vlaanderen.be). De wedstrijden starten op dinsdag 21 
augustus tot vrijdag 24 augustus met in de 
voormiddag van I 0u tot 12u de reeksen, in de 
namiddag worden vanafl6u de finales gezwommen. _ _;.,, Ua �� =.!'!>fl'-_

..!.._.EZ. .,.,__ .-,.i.-'°5ii),:� .-e=�-

We hopen op jullie talrijke opkomst om de Belgische 
atleten aan te moedigen. 
Frederik Deburghgraeve, Ex-Olympisch zwemkampioen 1s peter van het WK 
zwemmen. 

Belgische selectie: 
Karolien Vanesch, Tamara Medarts (Avalympics Limburg), Mieke De Mot, Kenny 
De Valck (DAIS vzw), Tim Deprez (Hoge Kouter & SOMIVAL), Delfien Leone

(Tandem West), Evy Ploegaerts ( 't Vosje & Wapper) 

Koen Vanlandeghem (Regionale coach), Dries Christiaens (Kinesitherapeut), 
Goedele Van Laere en Hanne Nijs (Mental coaches) 
Uit dj,yerse kranten en tijdschriften. 

ALGEMENE HU(l'R.ICITEIT 

Wim Dequeker-Oehouck 

ZUi<lbur- 22d 
8630Yeume 

tel {058) 31 5& 66 
1à:<[O?l))3:I; 60i97 

.. .

.... _, --

1) Soepnandel
Blanakaert Johan
Elke dag '<orw c'Ol"JJ voor ,-

Ie.en. maar ::ik voo• r ;-ij ,, 
"'oos1ri1oori. cornm mi 
�ürtsver,an,!ml�n. ,c:tw,cn, ,, 

Allos •.Nordt gr'1US ter plaatse getirac�,t .1 
111-.- lnHot,Ung.._ 047llF715 53 14 
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Restaurant 't Schiptje 
Specialiteiten : 

Duivejong, Struisvogelfilet & Paling 

Gesloten op dinsdag en maandagavond 
Juli en augustus enkel op dinsdag 

Uilbaters: 
Unda Dewiue • Wilfried Vanhoucke 

Linda aan het fornuis 

Veumekeiweg 5 • 8670 WULPEN 
Tel 058/31.43.95 



VEURNSE ZWEMVERENIGING VZW 

BANKREKENING: 280-0498254-02 
Noordstraat 121 
8630 Veurne 
'if (0495)211857 

STAMNUMMER LIGA: 365 

BESTUUR 2007. 

VOORZITTER, TRAINSTER Sabine Deschryver if(058)3 l 38 53 
Oude Duinkerkestraat 1 t (0495)22 85 29 
8630 Veurne �(058)31 55 72 

Qsabine.desctrrvver@,telenet.be 
José V anneuville if(058)31 19 67 

ONDER-VOORZITTER Noordstraat 13 7 i. (0474)39 92 71
8630 Veurne Qjosé. vanneuville(a)skynet.be

SECRETARIS, TRAINER Marc Vanhoucke if(058)3 l 26 57 
Noordstraat 121 i. GSM (0495)21 18 57
8630 Veurne �(058) 23 52 76

Q marc.vanhoucke@skvnet.be
SCHATBEWAARDER, Jan Bartholomeus if(058)3 l 27 90 
TRAINER Rozendalstraat 76a t (0486)87 55 03 

8630 Veurne Qjoo.banholomeus@telenet.be 
TECHNISCH SECRETARIS, Alain Ghyselbrecht if(058)5 I 62 81 
TRAINER Nieuwpoortsteenweg 59a i. (0475)42 83 97

8670 Oostduinkerke 
BESTUURS-LID Conny Despeghel 

Landbouwersstraat 8 
8630 Veurne 

BESTUURS-LID Irene Cerdobbel 
Nachtegalenlaan 16 
8630 Veurne 

BESTUURS-LID TRAINER Peter Depoorter 

BESTUURS-LID 

BESTUURS-LID 
TRAINER 

Spiekerstraat 24 
8630 Veurne 
Peter Tyriard 
Visserslaan 9 
8660 De Panne 
Christ Castelein 
G. Vermeerschlaan 4
8630 Veurne 

Oeorgea BouU&arltaan 11 ..i-1$3A Vaurne 
1N,1158151.oui_•Fax-2;ll!Ó3 

GS1,l�ll\1Jl!i,}l / . /' 
www:derl<X>I...U.;ln-� 
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Qalain.ghvselbrecht@oandora.be
if(058)3 I 49 05

t (0496)99 92 16 
Q frankyvelgheîalnandora.be 
if(058)3 I 28 27 
i. (0473)22 18 98
,!;lirenecerdobbel@hotmail com 
il 

i. (0475)59 03 37
Qpeterd@,idealsystems.be
if(058)4 l l723 
t (0475)55 36 35 
Qinfo@hotel-montanabe 
tf(058)3 l 67 29 
t 0476-981884 
Qchristcastelein@,hotrnail.com 

(Jit/reten...,ll<JOmvl1)dels 
l.iifftmJJ�ICalk 

Reinigen vm�lli!wa'-mp!l!I 
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KOPIE 

DIGITALE KLEURENDRUK 

POSTERS (60 x 80 cm) 

STEMPELS 

WENSKAARTEN 

ateU�. :·i/'. .. . ' . ,' .• ·00· (F··(Iüffi, � ·_ 
. J� .. •.' " . . ·ö' " 

' ':� .. , '·� . . . . '.� . ', .. 
� ;, . ... ' • w , ·•. ' .;, 

oude duinkerkestraat 1 
8630 veurne 

tel. 058 31 38 53 
fax 058 31 55 72 

ateljee@pandora.be 



ZUIDSTRAAT 13 

8630 VEURNE 

058/316468 

[VINC:A:) 
JEANS STORE 




