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Ha twee msand_en rust beginnen we 

opnieuw,en·met volle moed,dB trainingen aan tB 

vatten op dtnsdag OJ september 85-. 

Voor de vmterpolospelers,donderdag 05 september. 

Als voorzitter van de z~emklub wens 

ik het zwemja.ar '?985 - 1986 te mogen beleven zoals 

de 13 vorige.Een janr zonder ongevallen,goede uit

slagen en veel vriendschaponder de.~wemmertjes, 

leden en bestuursleden., 

Om een gocd jaar·te kunnen doormaken moet de·goe

de wil niet alleen van het bestuur komen mae.r ook, 

en in het bijzonder,van de jeugd. 

Daarom vraag ik dut ieder zijn steentje zou bij

dragen voor het welslagen en de bloei van do 

VEURNSE ZWEMVERENIGING. In ieder geval wens ik U 

nu reeds te danken. 

Uw Voorzi tter, ·· 

FEill~.t''.J:iD DECOCK 



TC.:Li"_?OCl'foDNi'lER0 vOuh OUDELS van e CO.,P:,TITILZWt~ ··ERS. 

Jn het verleden is reede h2rbaal0eliik ~ebleken, dat kinderen 
die deelnamen oan competitiewedftrijden, veel later th1 iekwa
men 0an het vaorziene uur. Dit was meeetal de schuld van de klub 
die Ge wedstrijd orqaniPeerde, door zich niet te houden aan 
het vooron~eetelde tijdscheoa, of door 0ebrek aan orranisatie. 
Het zou ook kunnen dat een verantwoordelijke die de zwemmere 
vervezelt, pech heeft oet de wa~Pn of door eeri andere oorzaak 
wordt op~ehouden. 
Daarom volgen hieronder drie adre::-f'en met telefoonnurum-er ·van 
beetuursleden, ,,,:aar ·le oudere lrnnnen navraap; doen wanv·et·r bun 
zoon of dochter lat a dan het voorziene uur zou opda1~en. 

Deze beetuureleden zullcn do or de verantwoordelijke ter nlaatee 
on de hoogte r:rebracht wonden ale cen wedstrijd telang duurt, 
of indien een wa~en zou af te rekenec hebben met pech. 

DECOCK Fernand, Bloeoenlaan 14, 8480 VEllitNE Tel 058/312950 

.,, 

VAL~HOUC1{E Marc, NoordEtraat 121? 8480 VEURiIB Tel 058/312657 -

VANDER i!iYK.~'N Jos, Berkenlaan 42, 8480 V:SUEn:;:; Tel 058/311960 

Magen wij U vraqen, Geachte Ouder~ 1 deze telefoonnuilllliers te 
noterro ,. zij kunnen misschien later tech 8ene van dienst zijn. 

Tevens vestigen wij U ssrdacht erop a~t bij iederF training 
de aanwezigheid van de zwemmer~.wo~dt genoteerd. Deze lijst 
kan et eede, door d_ e ouders 1.,,ior-i-:n na:Eezien. 

-o-o--o-0-0-0--o-o-o-o-o- oo 

I-RO~R/11v1l',1A 1985 - 1986 (met eve~1tuele nog later bij te voeven 
punten; 

1 9 8 5 
- Aanvang traininfen dinsdag 3 septe~ber 

- Aanvang Waterpolo traininFen donderdag 5 ~eptember, 8u45 

- Herfetlui terium "Beke:r uan cle Kust II Data no~ te bepalen. 

- Klubkampioenschanpen in de Zwemweek 

- Zwemmarathon - 11 November 

- Eindej aarsf ee st competi ti ezwemmere. 19 December 

1 C 8 6 

- Algemene vergadering DONDE"rnAG 20 FEBRDARI 19 uur 

- Trek,dng TOMBOLA 13 ma.s.'t om 20; 00 uur 

JAAELIJK8 AVONDEEEST -- 22 of 29 MAI-\RT 

- LentEkri terium nBeker v 8.n .Je Kust II data nop: te bepalen. 

- 19 .'.lei ui tstap compe:,ti +-i.ez,,,er.imers( -et ers), met eventueel 
de ouders der zwemm-.:::,_'s. 

- 21 juni .jaarli;1As feest waterpolo. 

-0-0-0-c-o- :,·-o ·-·o- o- oo-o 

.. 



Enkele tipe t-::r voorkoming van 'BESCHAVING8Z.IJ£K'I·EN. 

Wat z:d...jn de voornaamste oorzaken van ·beecbavinp:sziekten? 

- Te~ort ~an licbaamebPweging 

- Overvoeding en te overvloedig hebruik_ van ve~ten. 

- Te veel nerveuze s_pannineren. 

- i'1iebruik van 12;enotsmidoelen(Ro~zen, Alkohol, drugs) 

Wie ·~,ezond en fit wil blijven, en zekerlij:{, wie sportmen 
wil clijven, Meze vol~ende maatregel6n· indacbti~. 

Eet :-:I~T TE'VEEL, vooral weinig dierlijx. vet en raeelepi,j zen, 
groen"tff' en fruit zijn zeer goed en worden aengeraden. 
Knntroleer regelmatig uw lichaamsgewicht en zorg ervoor 
niet zwaarli.j vig te worc.1en. 

Neem RbGELr1A'l1IG. ONTSPANNING. U:L trust en in een stille omgeving 
:k&.n ni;Jtoe bijd_:rag'e·n. Dntspan U tijd ens de Weekends, neem j aarlijke. 
!:ilinetens twee, _en _indi·en mogel:Ljk drie weken va~anti e na eLzaar. 
Maak van Uw vazt;1 nt;ie g:een ,jac_htige trip,· waarbij U van bet ene 
.hi~toriEch ~,:ebo,µw naar= bet and ere ·museum trekt, m&ar geniet 
van ~~n RU3IIG strand ·aan zee. of van de tuiten of van de boseen. 
Geniet van een open en Niet-vcrontreinigde lucht. 

ROOK NIE'T, of ti'acpt zo weinirr moP-elijk te roken. Reken zelf 
ind..ien U O!il de· t,ivee a agP-n een pak,j e sigar·ett en rookt P-"eduren de 
een jaar, wat e•3.n bedrag U kunt bespaJ?en door NIET te ,roken, 
bedrag dat CT xunt besteden aan uw sportuitrusting~ sport die' 
Uw gezondheid t·en )::;oec:L-e komt, · . , ,:: 0 

. . . . 
.Kaak J?een ove.rdrep:;en 12-'·e bru ik van. alkoho1 ·· e'r':1. n e em zo weini g 
DlOkelij~ !!ledicarnen.ten> Neem geen opwekkende middelen om uw 
veraoeidheid weg te· we:rken, maEJr ga op t~ijd rusten .. 
Ne.:s f:cen slaapraiddelei'.1 om te kunnen slapen, maar maak· voor 
U naa.r t-ed ga, en wanlelinp:, 

DOK GYtEG:<:LD aan LICHA·\i•iSBEviEGING, D0.8 aan Sport! 

Dez-c =as.tre~el is 1ie tl,jzonderE"te, daar hi,j de andere gedeelte
li.j~ ka!l v:=rvan~en. Sport verecbaft inderdaad ONTSPANNING, en 
vabrui~ ie evcntu&el teveel in~enomen vetten. 
Indien ~en ~e sport met voldoende intensiteit en regelmaat 
beoefend, ontwinelen zich in het lichaam een reeks runstige 
:anpassingsverschijnselen, die de MANAG:ER-ziekten voortomen .. 

-o-o-o-c-o-o-o-o-o-o-

Proficiat voor Peter DEPOORTIR ! 

Peter behaalde met OlIDIBSrHEIDING in het Provinciaal 
.Administratief "Poeverbos 0 ts Prugge het WESTVLAAMS HOGER 
REDDERSDIPLOMA, Froootie 1985, 



Hieronder gev2n wi,4' een paar uitsla~en behaald door Kristel 
FEYS en Sindy DEHA.l'JSE in de laatste maanclen op Nationaal en 
voor Kr ietel op ruterna ti onaal Vlak. 

Hartelijke ~elukwensen voor beide zwemmers en mogen deze 
voorbeelden een stimulans ziin voor allc competitiezwemlliers 
om met volle moed de ko~ende.trairlingsmaanderi aan te vangen. 
Waar een wil is, is een wegl · -
De trainers mo~en bier met deie uitsla~en ook ~eluk gewenst 
worden, het zijn zij die deze zwemmere van in bet begin 
h2bben begeleid en die vele van hun v:cije uren hebben opgeofferd 
om de zwemster op 6it niveau te brengenn . . 

25 - 28 JuLI EUROPESE JUHIOEEN KAMPIOLNSCEAPF.EN te G.f.'N.b;vE 

400 m wissel -- Kristel FEY.S - 13° plaate in de B finale 

ti,1d: 5'13 

200 m Wiseel - Kristel ]'RYS - 17° nlaats 

tijd 2'28"3 VERESTERING .CIGEN RECORD·:rIJD 

9 - 10 - J.l AUGUSTUS BELGISCH JEUGDKRITERIUM t0 MOL 

Kristel ·FEYS 100 ra vri,1e slag l '02 11 25 - 3° plaats 
400 m vri,1e slag : ~' 31 "7 -· 1 ° r,laats 
100 m rug 1 '10"9 - l O plaat s 
100 ·1tl stre ek 1 1 20"88 - 2° plaats 
100 m dolf i.jn : 1 '09"1 - 3° plaats 
200 m wieEel 2' 27"35 - .2° plaats 

Sindy D:i.'.:HAESE 100. m vJi::,je slag l '11317 -' 27° op 56 
100 ·~ Rug 1; 22 11 10 - 20° op 47 
100 m f'tl'eek 1 '34"80 - 34- 0 op 54 

16 - 17 - 18 AUGUSTUS BBLGISCHi~ KA111PI0.0N8CH.b.PPEN ta MOLmBEEK 

Kriatel F£'YS 400 m wise.el : 5'15"15 - 3° Plaats 
400 m vri,1:0

: slag 4' 36"84 - 4- 0 plaatf' 
2 "0 · · 1 :0 1 11 "96 - 4° pl.c,ai·.s u m vri,J e s ag c:. ~ 

200 · 1 1~ "il_l 29"97 - ~o plar,ts E1 WlSSe s ag t:. =) -


