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In ons ·boekje ·,.ran februari hebben wij een oproep gedaan 
tot· alle leden, competitiezwemmers, en waterpolospelers 

!": . 

om aGnwezig 'te zijn op or:is jaarl.ijks clubfeest. Wij danken 
de 200 personen clie aanwezig WL'ren en hebben bijgedragen 
om het ons mogelijk te m2.ken een daguitstap in te richten 
met alle competitie zwemmers.. . .. 
De lijst vermelden van alle milde schenkers van prijzen 
die onze tombola hebbe� gesteund zou werkelij� te groot 
zijn e:i.1 op vraag van verschillende schenkers dóen wij 
dit niet. Wij eturen wel n�ar al deze.medewerkers dit 
boekje en do.nken hun persoonlijk :voo_r hun medevierking. 
Iiog juist voor de zware p�riode van examens die. aanbreekt 
voor o.r:ize schol:u�ren-zwemmers la ten wij dit boekje verscl;iijnen 
met een ve.slng ·an onze_aktiviteiten in de laatste twee 
maanden. Al deze p1,nten worden nog verder besproken en 
wij hopen dat c..::..J0 personen die dit schrijvèn În handen 
krijgen enkele- n!iiii:tten zullen vrij maken om dit korte 
verslag van uw club te�l0.�en. 

het bestuur 



SOUPI:R VEURNSE ZV!E1'1VERENIGING 1982 

De 200 deelnemers aan ons jaarlijks clubfeest waren zeer tevreden, 
de thuisblijvers hadden origelijk want, zowel het eten, als 
de muziek van onze disè.óbar en de ambiance waren uitstekend. 
Iederee'it'-gini

f 

riäär huis overladen met prij zen uit de tombola 
en met de vaste belofte volgen�- jaar terug aanwezig te zijn 
op de vie_r_j.n._g_. v-an 11 1 o· JA.AR ZWEMCLUB" 
Ten voordel"ê'·'vàb_.-.. onze competi tiezvv1emmers werden op deze avond 
omslp,gen verkocht en .·voor 10 frank kon men eigenaa:f worden van 
een draagbaar TV toestel, een prachtig -tapijt, een dames of 
herenuurwerk, een reis voor 2 personen na�r Parijs, een personen
weegschaal, sportzakken en zoveel andere prj zen, geko·cht en 
zeer veel 0ekre�en, de waarde van alles samen was moeilijk te 
schatten', geen wonder di:.t die omslagen in· een oogwenk verkocht 
waren. ,_ 
Dank aan ·alle kopers· en schenkers, de opbrengst van deze tombola 
wordt volledig gebru:bkt voor een daguitstap met onze competitie
zwemm.ers, waarover meer verder in dit boekje. 
Een speciaal woord van dank aan de He r Guido HOSTE, Direkteur. 
van het Vomringsinstituµ_t Veurne, die de Zaal ter onzer beschik
king stelde voor de inrï.ch_ting van deze avond. 
En in n2.am van onze zwemmers, dank aan alle bestuursleden en hun 
echtgenoten die_ zich allen op een of andere manier volledig 
bel·angèloos hebben ingezet voor het welslagen van ons feest. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

.1'.rlette : 11 Hugo, er staat iemand voor de deur die een inzameling 
doet voor een nieuwe zwemkom.n 

Hugo :" Geef hem vijf emmers water. 11 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Loesje dringt zich tussen de wachtende massa bij de winkelier en 
vrragt : 11 I.mg ik a.u.b. voorgaan, rrµ:jn papa wacht dringend op 
mij?" 
"",-:at mag het zijn" vraagt de winkelier. 
"Een rol WC papier a.u.b." 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o
Waterpolo. 
Hierbij doen WlJ een oproep tot keiharde sportmannen om zich 
aan te sluiten bij de waterpolo. 
Iedere DONDERDAG training om 20u45 tot 21u45, neem eew deel 
aan de tr��ning, U zult verwanderd zijn hoe aangenaam het is 
bals�ort te beoefenen in het water. 
Lenigheid, baltechniek en uithouding zijn van toepassing en 
komen ten goede aan hart en spieren. 
Op post DONDERDAQAVOND om 20u45 ! ! 

Trainer Fernand DECOCK. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

-



SPORT IN HET ALG:ELIEEN. 

Zwacrste sportman. 
De zwaarste sportman vnn allé tijden was de worstelaar 
WILLIL.M J. COBB uit Ml�CON in de AmGrikaanse staat Georgia, 
�et wie in 1962 geadve�teeid werd als de 363 Kg wegende 
ttHappy Humphrey". 

Grootste ramp. , . 
De grootste ramp in de sportgeschi�denis van deze eeuw 
vond plaats op 26 februari -1918 toen enkele tribunes 
instortten en:brand vatten -langs de renbaan van de 
Joclrny club in Hongkong, balans 604 mensen kwamen om het leven. 
Dichter bij ons was de ramp in Groot Brita.riië op 2 januari 
1971 , aan de uitgang 13 v'3,n het IBROX PJ..RK Sts.dion in 
GLASGOl!" bij de wedstrijd. tussen Rangers en Cel tic waarbij 
66 mensen om het l�ven kwamen en 145 gewonden. 

Jongsti titelhoud�r 
Op 8 jarige leeftiJd behaalde JOY FOSTER uit Jl.TuL\ICL. in 
1958 de internatïonale titel in enkel en dubbel tafeltennis
kampióe.n. 

Oudste titelhouder:.. 
Tijdens de Ol;jmpische spel en in, J"NT\�lERPEN in 1920 veroverde 
de Zweed Oscar G. Swahn op 72 jarige leeftijd de zilveren 
medaille·voor scherpsc:b.ieten. 

. ' 

Jongste wereldrecordbreekster. 
tDe jongste leeftij'd waEtrop ooit iemand een wereldrecord heeft 
georoken is 12 jaar. Het betrof Yvett.e MUIR uit KINIBERLEY, 
Zuid .: .. frïka, die op JO augustus ·65 in Blackpool· het wereld
record, 11 0 yar:qs r1,1gs_lo.g dames terugbr�cht op 1 min08 ! 7" 

--0-0-0-0--0-0-0-0-0- 0-0-0-

In school moeten de kinderen soms een opstel maken over "THUIS" 
enkele stukjes uit een opstel. 
- Hij zat met een zweer vlak op zijn verja&rdag.
- Om te verkloeken moest moeder elke avond met een pater naar

bed.
- Mijn grootvader doet in de laken le..ngs moeders kant.
- Ne het eten moest ik moeder help�n cfdrogen.
- Vader drinkt liefst bi.er en mo�der melk.
- Moeder breidà. een broek en vader las de krent, toen moeders

broek af was, kwE.IIl ze bij va.der zitten.
- Als ik oude mensen zie in mijn straat, help ik ze cltijd

tot ze het hoekje om zijn.
- Ik vond de WC niet en gebruikte toen mcarrnijn zaklamp.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o�o..;.o..;;o-
OPGELET cm.1PETITIEZ�7EI:Il\illRS. 

GEEN training tijdens de maanden JULT.EN AUGUSTUS, 
Eerste· training D,ONDERD.AG 02 SEPTEMBER - ALLEN OP POST!

�o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o�o-
., .-r ' 
..... ;.. 



Na weken competitie ziJn wij eindelijk een beetje tot rust 
gekomen met onze ewemmers, nog een vriendschappelijke wedstrijd 
op zatde+dag 05 juni en daurna,staan voor de verlofmaanden 
Juli en _,:

,.
ugustus, dit wil echter niet zeggen dat 'U tijdens deze 

maanden aë· training,m?g vergeten, wie in conditie wil blijven 
kan een . trainingsschema vragen bij een van ó.e tro.inèrs om in
dividueel zijn condittie bij te houden. 
Trnining is werkelijk nodig, een bewijs de Beker V2.Il de Kust, 
Voor velen de eerste keer d2t zij &an een wedstrijd deelnamen, 
en dit zeer goed-hebben gedaan. Een voorbeëid, Sindy Dehaese 
zwemt in Koksijde op 10.01.82 hnar ·eerste wedstrijd en behaald 
voor haar 50 m vrije· slag 1 '18, drie maanden later zwemt �ij 
te Veurne op 18 •. 04.82 h8.ar 50 m vrije slag in 0'44 n 17, me.c.k 
zelf het verschi_r mc.n.r uit, Sindy traint iedere week. 
Nog vele ·ande:r;-e "1-F:Il onzt: zwemmers en zwemsters hebben hun 
tijd .bij .iedere wedstrijd verbeterd, zelfs bij de pupillen. 
In è.e criteriums to Mechelen en te i..ntwerpen beh8.c.lden 
DEPOORTER PETER EN DEPOORTER STEFAL"N BRONS, De Presto.tie 
kwe.m van KRISTEL FEYS die 5 mn�l goud naar Veurne bracht. 
Proficiat voor'deze drie zweITlhlers en .voor alle andcrèn die 
hebben· deelgenomen 2,an deze kc..mpioenschappen. 
In het ko.mpioenschnp vcm West Vlac.nderen do,t plaats vond 
op de zondag van de K2.rno.valstoet te Veurne, konden ·tvij 
slechts enkele zwc.rruners inschrijven. DEPOORTER PETER, 
DEPOORTER STDF,\..:u'I: EN KRISTEL FENS behaalden GOUD in hun 
wedstrijden. 
Mug ik vragen o.an de ouders van de competitiezwem..'11ers hun 
kinderen die meegaan op verplaatsing schoeisel of eventueel 
turnpantoff els mede te geven om in het zwembad rond te lopen, 
alsook een T-shirt om o.o.n ._te trekken tussen de wedstrijden ïn. 
T-Shirt van de VEURNSE ZWEMVERENIGING ziJn nog altijd te koop
ao.n de -prijs van 200 F. Wij vinden het wel mooi dat �llè
zwemmers op een wedstrijd komen m::;t gelijke T-Sllirt aa.n. 
Ik hoop U allen terug te mogen zien op ·onze eerste gemeen, 
schappelijke training op DONDERDLG 02 SEPTEMBER, 

· ·sportieve groeten
M:Lranda. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-oeo

In na.OIJ 'do.n de tro.iners en de voorzitter hc.rtelijk dank 0.2.n 
alle zwemmers die hebben bijgedragen om ons op het jaarlijks 
douper in de bloemen te zetten. Inderdaad wij waren allen 
ontroerd door deze attentie waarvan wij niets afwisten en 
die op touw was gezet·door enkele grotere competiticzwemmers. 
De woorden die door Depoorter Peter ·in·nnam vo.n alle zwemmers 
werden uitgesproken getuigen dat onze jongens en meisjes wer
kelijk onz8 inspnmlingen op prijs stellen, getuigen dat de 
jeugd nog dnnkboar kon zijn. Wij hope�.i� _de toekomst nog 
veel te kunnen doen voor al�onze zwemmers, wij wensen U allen 
langs deze weg VEEL SUCCES in de komende examenperiodes, en 
aan die johgens,en· meisjes die ons-dit jaar moeten verlaten 
door hun: verdere'studies wensen wij U allen het allerbeste.: 
Vergeet onz zwemclub niet en oJ. tijd _hE!,rtelijk welkom op 

··· 
een trainingsavond gdunrnde de 1vcrlofperiodes. 

de trainers, de voorzitter 
en alle bcstuursloden. 



Op 7 m2.urt hebben.vier vnn onzo zwemmers deelgenomen e.un de 
WISSELBEKER CJ:..RINE VI�RB.t"m:EN te OOSTK.�:P. Deze prachtige be,ker 
mochten onze zwemmers uit de honden van Co.rine Verbouwen in 
ontvnngst nemen. Proficiat voor DECOCK Jan, DEPOORTER Dt,éfaan, 
FEYS Kria-tel, BREY:G Nnncy en LERMY·rTE Petra • .• f spraak vo:L_gcnd 
jno.r, wij- moetGn deze.· beker 3 maal winnen om hem te behouden 
in Veurne. 

.o-o-o-o-0-0-0-o-o-

ZL·TDERD.L'..G 05 JUNJ om 1 Bu)O Z1.7EMWEDSTRIJD STYDELIJK Z1,;EHB.l"D V:WRNE 
Deeinrune J?IKSHUIDE, 00STIC.11P, KOKSIJDE en VEURNE. 

�lle medailles en Bekers voor deze wedstrijd worden ons 
geschonken door de HeDr on Mevrouw Ronny D'HBRT, Dagblnd
hc.ndel,Noordotrfü.�t te Veurne. 
Leden van de Veurnsc Zwemvereniging wees indnchtig d�t wij 
steeds voor onze trofeeën mogen beroep doen op Ronny D 'HER'l', 
Hij stet.m.t Uw zwemclub, steun zijn znnk door Uw ac:mkopen. 

o-o-o-o-0-0-0-o-o-

Wc.ndelen met de Veurnse ZwemvereniQing 
Wijhcbben deelgenomen op zondo.g 9 mei o.E�n de wsndelmc.rathon 
vo.n de Voorstad. Wij hcdden het 2° grootst aantal deelnemers 
met 26, inhet a.::.ntal IGI: konden wij spijtig genoe� geen beker 
behalen, verschillende mensen vo.n onze groep waren niet vrij 
op die zondD.g 9 vol�end.jGur misschien beter. 
De lactste week VW'l september of begin oktober organiseren 
wij zekerlijk tGru6 een wandeling voor onze clubleden. 
Verleden j, .o.r hebben wij een paar maal ee,;,, wendeling ingericht 
steeds met succes, wij me.ken af spro.nk n.:. de verlofperiode. 

o-o-o-o-0-0-0-o-o

Niet de opbrengst van ons jo.2�rlijks souper richten wiJ ieder 
je.ar een daguitstep in voor alle competitiezwemmers. Dit 
jo.nr hebben wij de zwcrrunertj os zelf lc.tcn kiezen, of·wel een 
busreis no.ar Vlé:ücheren of eer;. dag can zee met B,.rbecue, 
Zij hebben t,ekozen voor de bcrbecue. Op !.!r.i.r·.ndeg 2° Pinksterdag 
trekken met de kinderen nanr ???? Fcrnnnd zorgt voor de Bc.rbccue 
.L·.11c bestuursleden hebben een progrc.mmo. in elküo.r gestoken om 
de kinderen e8n prnchtige do.g te bezorgen, en nu mo.o.r duimen 
voor een beetJ e zonl ! 
In nacm van de kinderen, dunk nan alle o..c.nwezigen en o.an o.lle 
milde schenkers voor de prij zen vo,n onze tombola. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Op zcterdag 1 mei heeft onze waterpoloploeg een wedstrijd 
gespeeld tegen de ploeg van· Oostende te Oostende. De uitslüg 
en de terugreis wo.ren Pr2..chtig. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-



Beste sportvriend(in) 

Zin in een SCR:.BDLBTJE ? 
Een kleine wedstrijd� volledig .gratis, een wc�rdevolle prijs 
zo.l geschonken worden E'.c.n de persoon die onder de juiste 
oplossingen wordt gOtrgkken. 
Uw nntwoord sturen in.gesloten en gefrcnkeerde omslag naar 
Vcurnsü Zwemvereniging 9 cláeyssensocver 21 - 8480 Veurne� of 
afgeven in geslote.ï:" omslo..g o.an Mevrouw FEYS Hir2nda in Î).et 
Stedelijk Zwembad VOOR ) 5 JU1JI, uitslag op DONDERDltG 24 JUNI 
in de cafetaria vo.n het zwembad om 20 uur. 
HiGronder st,sn n�Len lettergroepen van i8der zeven letters, 
De lettors vc..n iedere groèp ste.nn niet op hun plc,.2.ts, maé.�r als 
U ze weet in dê juiste volgorde te plaatsen bek6mt U een be
stc.&nd woord dot terug te vinden is in het �oordenboek 9 er 
zij�, -v-oor so:rn:rnige woorden twE:e oplossin6en mogcü..i..jk, '"'r is 
slechts een juiste oplossing voor onze puz�el, 
Hoe weGt U dnt? 
..:· .. ls· alle woorden op hun plaEts juist ingevuld zijn� dan lees je 
van bo en near onder alle eerste letters van ieder woord, te 
beginnen met V van Vnndacl, en U krijgt de beno..ming van iets 
dat U zeker moet kennen •. 
Veel geluk en nu mé·.ar zoeken. 

De.nk a.an de opsteller ven deze Scrabblü, de Iie�r Noël. DEGRJ"UV/E. 
----------------------- -----------------------------------------
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Rok0niilg houdend dat dit bo�kje ·in 200 e�emplaren 
D.8.n on·zc _ leden en· sympnthise.nten wordt verstuurd. 
Dit o.antnl zo.l di0ne·n als scL:,ktie onder .de· 
juiste oplossin&en. 

o-o-o-o-Q-o-o-o-o-o-o-o-



De Veurnse Zwemvereniging was er weer!! 

o .. zondag 16 men w-.:rd een brevcttE:ndag inge:richt in het Zwembad
te Koksijde. I�len kon er JOOO en 5000 m zwemmen.
Onder de 17 k,:,ndidc. ten voor de 5000 m wo.ren VIJ Z'.7fä.1·:1ERS van

0

de Veurnse Zwemverenigi.ng die hun bre::vst beha:::.lden.
Proficiat voor DEPOORTER Peter

DEPOORTER Stefuan 
DECOCK Jo.n 
DEPOOR 1rER ifarij ke 
PROPHET}::j .:�nn.

Zojuist, zond8r offici0lE uitslüg,v0rncmen dQt FEYS Kristel 
op Donde6�ag 20 mei te SERLING deelno.m ac:.n een wedstrijd voor 
zwemmers geselektecrd over geheel België, zij zwom een eerste 
plaats op de 56 deelnemers. De juiste uitslc..g komt in ons vol
gend boekje. In ieder geval Hartelijk Proficiat voor Kristel. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Omer, als wij in de toekomst op ons souper nog oproepen doen 
naar een nummer. dat niet uitkomt in de tombola, d2.Il. kijken 
wij toch ec::cst wnc.r Uw nummers zijn hé! Inderdc�ad op de 
tombola kwam dut nummer van eeD damesuurwerk niet te voorschijn, 
tot plots 6mer tot de V8.ststellinb kwam dcêt hij ook omslagen 
had gekocht en nog niet wist welke nummers erin staken. 

In de prijzen ven de tombola zorgen wij ook volgend jaar voor 
een zakje Hemdsknopen, bcpz.(üde bestuursleden kunnen de.ar soms 
bOCd gebruik van maken hé Eric. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

In tl� cafetaria Vön het zwembad kunt U iedere week voor 
het rcservcnwnmer ven de lotto spelen ten voord2le vnn onze 
club. Wij danken in nc,.am van al onze zwemmers Vera MORTELEZ 
voor de sportieve steun die wij steeds van he.2.r ontvnngcn. 
Een b0zoek as.n dG Caf etc•.ri2. v&n het Zwembnd zal U niet 
ontgoochelen, �� con frisse duik in het w�tcr wacht U een 
vriendelijke ontvangst cm frisse pint in de ci:J.fetaria. 
Ga er eens en U komt er zekerlijk terug. 

Q-o-o-o-0-0-0-o-o-o-

.:�FSPR.' ... } .. K z; .. TERD.\G 5 JUNI VLN),.F 18uJO 

STEDELIJK Z'.Er.IBl"D, lnc:�tste zwemwedstrijd in eigen bad 
voor de Verlofperiode. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o



DRIEMJ .. �\NDELIJK TIJDSCHRIFT 
Vcrantwoótdelijk uitgever 

VEURNS:G Z\TCHVERENIGING 
Dcschodt José 
Clneysscnsoevc� 21 
8480 _VEURNE.--·------------

Zorg voor Uw gezondheid, Leer zwemmen, 
en doe het IEDERE WEI:;K ! ! ! 
H e t  IS FIJN, in de zwemclub·te ZIJN! 




