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VOORWOORD 

Het gaat uitstekend met de zwemsport in West-Vlaanderen. Bij de 
zwemmers die geselecteerd zijn voor de Olympische Spelen in 
Barcelona behoren vier Westvlamingen: Brigitte Be cue en Yasuhiro 
Vandewalle van de Koninklijke Kortrijkse Zwemkring, Stefaan 

t} Maene van de Koninklijke Brugse Zwem- en Reddingskring en 
Frederik Deburchgraeve van de Roeselaarse zwemvereniging. 

Als we dit vergelijken met andere sportdiciplines is dit een prachtig 
resultaat die in de eerste plaats toe te schrijven is aan de goede 
werking van de zwemclubs in West-Vlaanderen. 

Als we bedenken dat de zwemsport niet spectaculair en financieel 
niet winstgevend is, kunnen we de vraag stellen aan wat we die 
prachtige resultaten te danken hebben? 

Op de eerste plaats is zwemmen een sport die men op zeer jonge 
leeftijd aanvat, de meerderheid sluit zich aan bij een club vanaf 7 
à 8 jaar. De kinderen worden door hun ouders aangespoord om 
voor de zwemsport te kiezen, omdat dit op de eerste plaats fysisch 
geen gevaarlijke sport is. In tegenstelling met voetbal, judo enz.. 
zijn er bij hel zwemmen relatief weinig sportletsels. 

Daar bestuursleden en trainers(-sters) bijna in iedere klub gratis 
werken wordt weinig lid- en lesgeld betaald en wat uitrusting 
betreft is badmuts en een badpak voldoende. Door de lage kosten 

.A en de goede infrastructuur is de zwemsport toegankelijk voor alle
..,lagen van de bevolking. 

Besluit. 

Op jonge leeftijd wordt de zwemsport massaal en met veel enthou
siasme beoefend . Het resultaat is dat weinig talent verloren gaat 
en dat men reeds op relatief jonge leeftijd technisch de zwemslagen 
onder de knie heeft. 

Wanneer de zwemmers ouder worden neemt het enthousiasme af. 
Twintig procent haakt af na één jaar terwijl velen stoppen met 
trainen rond de leeftijd van 11 à 12 jaar. Die laatsten beoefenen 
een andere sport of komen af met de gekende dooddoener: "we 
hebben geen tijd, we moeten teveel studeren". 

VZV april 1992 - 1 

Clubblad V.Z.V. 

Inhoud 

VOORWOORD .................. 1 

WEDSTRIJDEN EN 
TRAININGEN ......... ....... .. . 3 

ONZE JONGEREN 
GROEIEN OP TOT 
MOTORISCHE 
ANALFABETEN ................ 5 

,JAARVERSU\G 1991 ....... 9 

SPORT & GEZONDHEID . 15 

DANKMN ... ................ 19 

WATERPOLO ................. 20 

DANK AAN: 

· AMELOOT SPORT 
· DE TORRE Dakwerken 

Sanitair, Centr. Verwarm. 
- Café FLANDRIA 
- GERYL Kantoormachines 
· ATEWEE DmkkertJ, 

Sneldruk 



VOORWOORD 

Hel is een zware taak voor de trainers(-sters) en ouders om de 
Jongeren te blijven motiveren door te gaan mei trainen, daarom 
worden regelmatig nevenaclivîleiten georganiseerd zoals: een 
uitstap, eindejaarsfeest en stages. De bedoeling ervan is de 
jongeren samen te houden, er een groep vrienden van te maken, äl, 
zodat ze elkaar aanmoedigen om door Ie gaan mei zwemmen. .,;t: 

Een andere taak voor de lrainers(-sters) en bestuursleden is 
talentvolle jongeren aan te sporen om harder en intensiever te 
trainen en ze alle faciliteiten te ge�en om zich verder te ont
plooien. Uit ervaring weten we dal bestuur en trainer(-sters) 
machteloos staan als er geen 100°/., medewerking is van de 
ouders. De ouders moeten ook veel vrije lijd opofferen om 
hun zoon of dochter te begeleiden, vaak zijn ze dan ook bestuurs
lid of trainer van een zwemklub. 

Hel meest moeten we echter de topzwemmer(-ster) bewonderen 
die ondanks alles toch maar baantjes blijft trekken, soms 3 à 4 uur 
per dag, met enkel voor ogen hier of daar een medaille te zwem
men in één of ander kampioenschap. Dil is het bewijs dat nog niet 
alles gestoeld is op materialisme in deze maatschappij, maar dal 
er nog andere waarden bestaan bij de jongeren. 

We kunnen besluiten dat de goede resultaten van de zwemmers 
(-sters) van West-Vlaanderen het gevolg zijn van de goede wer-
king van de clubs, de medewerking van de ouders en officiële &. 
instanties en last bul not least het doorzettingsvermogen, de 9,:. 
wilskracht en positieve instelling van onze Vlaamse zwemmers en 
zwemsters. 

Marc Vanhoucke. 
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WEDSTRIJDEN EN TRAININGEN 

e 

Tijdens het eerste kwartaal van 1992 heeft de Veurnse 
Zwemvereniging deelgenomen aan de distriktkampioenschappen 
te Zwevegem en aan de wisselbeker R. Dooms te Brugge. 
Michael Ghijselbrecht is er niet in geslaagd een ereplaats te 
zwemmen in de distriktkampioenschappen. Het is een grote stap 
van eendje naar eerstejaars-benjamin. Als Michael in de toekomst 
even ha.rd blijft trainen zoals hij momenteel bezig is, kan het geen 
probleem zijn om volgend jaar opnieuw in de prijzen te vallen 
tijdens de distriktkampioenschappen. 
In Brugge behaalde Vicky T'Jonck een tweede plaats in de 1 oom 
rug kadetten met een tijd van 1.22'61 ". Tijdens dezelfde wedstrijd 
heeft Dieter Berteloot een derde plaats behaald in de 100m vrije 
slag kadetten met een lijd van 1.02'58". DieliH heeft het vaste 
voornemen om 1 oom crawl te zwemmen onder de één minuut. Dat 
wordt hard trainen Dieter ! 

Een viertal zwemmers(-sters) van de Veurnse Zwemvereniging 
hebben in Brugge voor de eerste maal deelgenomen aan een 
officiële wedstrijd. Dat ze er wat onwennig en zenuwachtig bij
liepen hoeft geen betoog. Daarom is het nuttig onderstaande 
wenken eens te lezen en ze ook in de praktijk toe te passen. 

Daar men tijdens een zwemwedstrijd verschillende malen in en uit 
het water moet (opwarming en de verschillende koersen) is het aan 
te raden een tweetal handdoeken mee te nemen. We moeten 
eveneens voorzien zijn van kledij om na de opwarming en tussen 
de koersen onze spieren warm tehouden. In onze ZWEMZAK 
steekt een extra T-shirt, sweat-shirt of trainingspak. We hebben 
ook een zwem muts in goede staat en eventueel een zwembril die 
goed aangepast is. Als we op de wedstrijdplaats aankomen zoe
ken we onmiddellijk de kleedkabines op en begeven ons naar de 
zwem hal. Vergeet uw ZWEMZAK niet ! We installeren ons op een 
plaats die de begeleider aanduidt en starten met de opwarming. 
Aan de keerpunten wordt bijzondere 'àandacht besteed, vooral 
keerpunt rug, onder de vlaggetjes doorzwemmen en de slagen 
tellen! Tijdens de opwarming volgen we strikt de instructies van de 
begeleider. Na de opwarming drogen we ons zorgvuldig af en 
trekken kledij aan om de spieren warm te houden. Nu begint het 
wachten tot je opgeroepen wordt voor een wedstrijd. Om de 
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WEDSTRIJDEN EN TRAININGEN 

begeleider het niet moeilijk te maken blijven we op de plaats waar 
we ons geïnstalleerd hebben. Wanneer we ergens naartoe gaan 
verwittigen we de begeleider. Om de wachttijd aangenaam en 
ontspannend door te brengen zorgen we dat we iets meehebben in 

•1 onze ZWEMZAK om ons bezig te houden. Volgende zaken kunnen �
een hulpmiddel zijn om de tijd te doden : walkman.lectuur, 
gezelschapspelen ... We lopen in elk geval niet voortdurend heen 
en terug en vallen de begeleider niet om de haverklap lastig met 
de vragen: •wanneer moeten we zwemmen?" of "Zal het nog lang 
duren?". Juist voor de wedstrijd zal de begeleider je verwittigen en 
de laatste instructies geven. Begin de opwarming van de spieren 
en concentreer je op de koers. Na de koers afdrogen en kledij 
aantrekken.Daar we 's middags voor de wedstrijd geen al te zware 
maaltijd genomen hebben is het aan te raden een frisdrank en een 
paar broodjes mee te nemen in onze ZWEMZAK. Snoep, kauwgom 
en chips laten we thuis.Zoals je kan vaststellen hebben we één en 
ander mee in onze ZWEMZAK om een zwemwedstrijd in optimale 
omstandigheden door te brengen. 

Marc Vanhoucke 

r 
DAKWERKEN SANITAIR 

"' 

d e t 0 r r e

CENTRALE VERWARMING 

luk debaenst 

oude beestenmarkt 13 

8630 veurne 

tel. 058 / 3 1 29 41 - fax 058 / 31 49 77 

\.... � 
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ONZE JONGEREN GROEIEN OP TOT 

MOTORISCHE ANALFABETEN 

Bron: Nieuwsblad 4 september 1991. 

De Belgen worden ouder, slimmer en rijker. Niemand treurt daarom. 
Onze welgestelde landgenoten worden tegelijk trager, zwakker en 
strammer.Iedereen weet het en niemand doet wat. De fysieke 
toestand van de jeugd is een regelrechte ramp. De leraars licha
melijke opvoeding roepen dat al jaren, maar tegen ontzetlend hoge 
muren, aan de rand van een eindeloze woestijn. Nu komen de 
grotere kanonnen in beweging; hel Belgisch Olympisch en 
lnterfederaal Komitee en de Koning Boudewijnstichting. Zij 
schreeuwen het nog luider van de daken: "Er moet iets gebeuren.• 
In een witboek waarschuwen zij voor het gevaar dat de meeste 
jongeren opgroeien tot "onderontwikkelden in de beweging" en 
•motorische analfabeten·.

Er stonden al veel mensen de alarmbel te klingelen: legerartsen 
die steeds meer rekruten ongeschikt voor de dienst moeten 
verklaren, ouderverenigingen die het aantal lessen in de lichame
lijke opvoeding zagen inkrimpen.wetenschappers die schrokken 
van de  resultaten van studies en onderzoeken.Ook 
sportverantwoordelijken zagen dat er iets mis ging. Voorzitler 
Jacques Rogge van het BOIK: "Ik werd brutaal gekonfronteerd 
mei de slechte kondilie van de jeugd toen de Belgen tijdens de 
olympische spelen in Seoel in 1988 teleurstellend presteerden·. 

e Rogge is de vader van het witboek. Drie jaar geleden nam hij het
initiatief en na intens werk en de volledige medewerking van de 
universiteiten en de Boudewijnstlchting is het boekje klaargeraakt. 
De samenstellers hebben geen nieuwe studie gemaakt maar en
quêtes en onderzoeken samengeraapt. De vaststellingen vullen 
elkaar aan. Omdat alles wetenschappelijk moest verlopen, vertelt 
het witboek wat een goede fysieke konditie dan wel betekent. 

• Het gaat om de toekomst van een land". Een groteske uitroep?
Niet volgens het BOIK en de Boudewijnstichting want zij wijzen op
de sterke samengang tussen sportbeoefening en gezondheid: "De
huidige toestand gaat onze samenleving hopen geld kosten, want
wie vandaag in een slechte konditie verkeert, heeft morgen meer
gezondheidzorgen nodig en is minder produktief." Moeilijker te
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ONZE JONGEREN GROEIEN OP TOT MOTORISCHE 

ANALFABETEN 

bewijzen maar toch algemeen aanvaard is het verband tussen 
fysieke kondilie en de vorming van het karakter. Slappe benen, 
slappe hersenen? 

Waarom hebben Belgische kinderen van 7 tot 14 jaar minder � .. 
uithoudingsvermogen dan hun leeftijdgenoten uit de ons omrin
gende landen? Waarom evolueert dil vermogen in ongunstig zin? 
Het antwoord is eenvoudig: wij bewegen te weinig, wij zitten te 
veel. Schoolkinderen zitten in de auto, �ilten op de bus, zitten voor 
het computerscherm. "Sedentarisme· noemt men dat. Wij leven in 
een zittende maatschappij. Onze jongeren voelen zich misschien 
wel steeds rijker omdat hun zakgeld groeit maar zij worden steeds 
armer in beweging. 

Bij jongeren die regelmatig sport beoefenen ligt het schoolverzuim 
wegens ziekte of ongeval vijfmaal lager dan bij hun weinig spor-

. lieve leeftijdgenoten . De school en de lessen lichamelijke opvoe
ding, daar wordt zo vaak naar verwezen. Hoe schuldig zijn de 
huisartsen die voor leerlingen een vrijstelling voor de les L.O. 
schrijven? In 1987 volgde een onderzoeker 5.000 meisjesstudenten 
en hij stelde vast dat de vrijstellingen in het beroepsonderwijs 
opliepen tot 25 procent. 

Er zijn te weinig lessen L.O. zegt men. De officiële voorschriften � 
voor het lager onderwijs bepalen dat de leerlingen minimum 100 
minuten per week aan lichamelijke opvoeding moeten doen. De 
klastitiularis of een specialist moeten die lessen geven. De werke
lijkheid ziet er anders uit. Uit een enquête blijkt dat de 
klastitularissen in 87 procent die opdracht naast zich neer leggen. 
In het middelbaar onderwijs voorziet men, naargelang van de 
netten en de inrichting, één tot twee uur (in bepaalde gevallen drie 
uur) L.O. Theoretisch lijkt dat behoorlijk. Cijfermateriaal wijst 
echter uil dat jongeren tijdens de lessen dikwijls 25 tot 30 procent 
van de lestijd echt aktief zijn. 

Het witboek noemt volgende aantallen lesuren noodzakelijk: één 
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ONZE JONGEREN GROEIEN OP TOT MOTORISCHE 

ANALFABETEN 

uur L.O. per dag in het lager onderwijs, een minimum van drie uur 
lichamelijke opvoeding per week in het middelbaar onderwijs, twee 
uur L.O. in het hoger onderwijs. 

De inhoud moet veranderen en aansluiten bij de ontwikkeling en 
het onderhoud van de fysieke konditie. Waarom ook niet de 
waarde nagaan van de schoolsystemen waarbij de leerlingen in de 
voormiddag de întellektuele vakken krijgen en de namiddag beste
den aan lichamelijk opvoeding en sport? Als je over school praat, 
zijn de ouders nooit ver weg. Zij denken graag aan de toekomst van 
van hun kinderen. Waarom dan ook niet aan hun toekomstige 
gezondheid? "Hun rol in de motivering om sport te beoefenen is 
van essentieel belang·, zegt het witboek. "HuA voorbeeld is de 
beste waarborg voor sukses•. 

"Wij pleiten niet voor meer sport op school en dat kan misschien 
vreemd overkomen", zegt Jacques Rogge. "Wij vragen wel meer 
lessen L.O. want die ontwikkelen de jongere volwaardig en zijn 
voor iedereen bestemd. Sport ontwikkelt slechts bepaalde aspekten 
en wordt beoefend door gemotiveerden. 
Sport vervangt later de L.O. 

Dan zijn er natuurlijk nog de sporlklubs. Rogge sprak harde 
woorden over hun houding: "Door gebrek aan middelen en 
omkadering zijn zij te veel bekommerd om de besten, om resulla-

wren, en houden zich Ie weinig bezig met degenen die minder goed 
presteren. Dal is verkeerd". 

Het BOIK en de Boudewijnslichling zeggen dat ze niet naïef zijn. 
Als zij nu luid praten en morgen zwijgen, verandert er misschien 
weer niets. Daarom willen zij vanaf volgend jaar, met medewerking 
van universiteitsteams, een jaarlijkse "barometer van de fysieke 
kondilie van onze jeugd" publiceren. 
Rogge: "Eigenlijk zou de staat dat moeten doen want die weet niet 
eens hoe het met de fysieke toestand van de bevolking gesteld is. 

Vergeleken met hun Oostenrijkse lotgenoten zijn de Belgische 
soldaten slapjanussen. De Coopertest is een konditietesl waarbij 
je in 12 minuten zoveel mogelijk meters moet afleggen. Van de 
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ONZE JONGEREN GROEIEN OP TOT MOTORISCHE 

ANALFABETEN 

Belgen geraakte 15 procent niet verder dan 1.600m, van de 
Oostenrijkers slechl 1 procent. Van de Belgen loopt slechts 4 
procent meer dan 2800 meter, van de Ooslenrijkers 31 procent. 
"Die vergelijking heeft me diep gelroffen ·, zegt Maurice Didisheim 
, de afgevaardigd-beheerder van de Koning Boudewijnstichting. �. Andere feiten uil onderzoeken stemmen tot nadenken: 
' Bij een test van 250.000 kinderen naar aanleiding van de 
lentespelen lussen 1985 en 1989 haalden Belgische kinderen 
systematisch minder goede resullalen dan hun Nederlandse leef
lijdgenoten. 
• Het algemeen prestatievermogen op de fietsergometer van
Belgische kinderen ligl 20 procenl lager dan van de Canadese
kinderen.
• Hel aanlal jonge mensen dat volledig geschikl wordt bevonden
voor de legerdiensl en geen enkel gebrek verloont, daalde lussen
1977 en 1986 van ongeveer 62 naar 42 procent.
•Bij een onderzoek in de Brusselse agglomeratie in 1990 bleek dal
30 procenl van de onderzochte kinderen houdingsafwijkingen
heeft en een uitgesproken tekort aan spierkracht.
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JAARVERSLAG VEURNSE 

ZWEMVERENIGING 1991 

• 

BESTUUR 1 JANUARI 1992 

VOORZITTER 
Jean•Pierre Gacoms 
Ujsterweg 26 8630 Veurne 

SEKRETARIS, TRAINER 

Tel :058/314693 

Marc Vanhoucke Tel:058/312657 
Noordslraat 121 8630 Veurne 

SCHATBEWAARDER, TRAINSTER 
Sabine Deschrljver Tei:058/313853 
D. de Haenelaan 2 8630 Veurne

TECHN. SEKRETARIS, TRAINER 
Wilfried Top Tel:058/311887 
Beukenlaan 17 8630 Veurne 

BESTUURSLID, TRAINER 
Guy Claes Tel:058/311342 
Esdoornlaan 27 8630 Veurne 

BESTUURSLID, TRAINSTER 
Erica Schenkels Tel:058/314301 
P .Heindryxstraal 2 8630 V�urne 

" MATERIAALMEESTER 
Richard Masscheleyn Tel:058/313421 
Hanssenslaan 48 8630 Veurne 

VERANTWOORDELIJKE COMPETITIE 
Irene Cerdobbel Tel:058/312827 
Nachlegalenlaan 16 8630 Veurne 

PUBLIC RELATIONS 
José Deschodt Tel:058/314343 
Claeyssenoever 21 8630 Veurne 
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JAARVERSLAG VEURNSE ZWEMVERENIGING 1991 

BESTUURSLID 
André Dehaese Tel:058/420600 
Dynastie laan 21 R 1 8660 De Panne 

BESTUURSLID 
Miranda De Baets Tel:058/313125 
Nachtegalenlaan 2 8630 Veurne 

AANTAL LEDEN 

Competitiezwemmers 132 
Waterpolospelers 18 

TOTAAL 150 

TRAININGEN 

In 1991 werden 69 trainingen gegeven, gemiddeld 50 zwemmers 
(-ster) waren aanwezig per training. 
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JAARVERSLAG VEURNSE ZWEMVERENIGING 1991 

WEDSTRIJDEN 

In 1991 nam de Veurnse Zwemvereniging deel aan 26 wedstrijden. 

� 
-13 jan: Kortrijk distriktkampioensch. 1 deelnemer V.Z.V. 

-27 jan: Zwevegem distriktkampioensch. 3 deelnemers V.Z.V. 

- 3 feb: Zwevegem distriktkampioensch. 3 deelnemers V.Z.V. 

-17feb: Zwevegem distriktkampioensch. 3 deelnemers V .Z. V. 

-24 feb: Wenduine "Schaal Wielingen· 8 deelnemers V .Z. V. 

-16 mrt: Waregem per uitnodiging 3 deelnemers V.Z.V. 

-24 mrt: Diksmuide schift. "Schaal Dauven· 9 deelnemers V .Z. V.

- 7 apr: Brugge "Wisselbeker R Dooms· 9 deelnemers V.Z.V.

- 14 apr: Brugge distriktkampioenschappen 9 deelnemers V.Z.V.

-21 apr: Seraing finale schaal Dauven· 3 deelnemers V .Z. V.

-28 apr: Diksmuide 1e dag interklub 2 deelnemers V.Z.V.

-28 apr: Oostkamp "Wisselbeker W. Demuyt" 17 deeln. V.Z.V.

- 5 mei: Veurne per uitnodiging 20 deelnemers V.Z.V.

-26 mei: leper 2e dag interklub 11 deelnemers V.Z.V.

- 2 jun: Roeselare per uitnodiging 20 deelnemers V .Z. V. 

-22 sep: Torhout 3e dag interklub 5 deelnemers V.Z.V.

- 6 okt: Menen Se dag interklub 3 deelnemers V.Z.V. 

- 13 okt: Veurne 6e dag lnterklub 12 deelnemers V.Z.V.

_, 
-20 okt: Gent driekamp Zeeuws-W-0-Vlaanderen 2 deeln. V.Z. V. 

-27 okt: Brugge Westvlaams eendjeskrilerium 1 O deeln. V .Z. V.

- 11 nov: Veurne Zwemmarathon 25 deelnemers V.Z.V.

- 17 nov: Veurne 2e dag B-Kamploenschappen 6 deeln. V.Z.V.

- 19&21nov: Veurne klubkampioensch. 79 deelnemers V.Z.V.
- 1 dec: Oostende finale nat. eendjeskrilerium 1 deeln. V.Z.V.

-29 dec: Diksmuide per uitnodiging
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EVEN LACHEN. 

"Dokter", zegt de 
man tot de psy
chiater, "u zoumijn 
vrouw eens moe
ten onderzoeken. 
Ze doet de laatste 
üjd zo raar."

"Hoja, wat doet ze 
dan?' 
"Ze heeft twee 
schapen in het sa
lon geïnstalleerd 
en dat stinkt als

de pest: 
"Als u om te begin
nen eens een ven
ster openzette?" 

"Goed gij, en mijn 
duiven laten vlie
gen zeker!" 



EVEN LACHEN 

Het toppunt van gie
righeid: 
• De mis volgen op
de TV en het toestel
afzetten tijdens de

omhaling/"

JAARVERSLAG VEURNSE ZWEMVERENIGING 1991 

ANDERE AKTIVITEITEN 

- 7 feb: alg. statutaire vergadering in het stedelijk zwembad 

- 7 mrt: trekking tomb. in het sted. zwembad, 1.390 lotjes 
werden verkocht 

- 20 mei: uitstap 2e Pinkst., 52 Jongens en meisjes werden
gedropt in de omgeving van hel prov. dom. "De 
Palingbeek•, waar s'middags gepicknickt werd. In de 
namiddag hebben we gevaren op Dikkebusvijver. De 
heen- en terugtocht gebeurde met een bus van "De 
Lijn" 

21 jul: medewerking aan hel Beach festival in De Panne 

- 27 jul: verkoop van hot-dogs op Kermisrock. 

- 15 aug: medewerking aan Anno 1900

- 4-5-6 okt:zwemstage in Durbuy, 22 compeliliezwemmers en 9
begeleiders namen deel. De heen- en terugtocht ge
beurde met de trein. 

• 11 nov: zwemmarathon voor alle Veurnse Verenigingen. Er
kwamen 121 deelnemers uit 4 verenigingen opdagen. 
De Sportak behaalde de overwinning, zij zwommen 
172. 175m mei 68 leden.

- 30 nov: eindejaarsfeest in de Germanazaal. 168 zwemmers,
ouders en symphatisanten waren aanwezig. Na het 
uitreiken van medailles en trofeeën en het nuttigen van 
boterkoeken mei frisdrank en koffie, was er een 
daverende play-back show en kinderakademie waar
aan 16 leden van de V.Z.V. deelnamen. 

- 21 dec: distriktfeest in het paviljoen te Nieuwpoort.

• uitgave van een viermaandelijks tijdschrift.

- organisatie wisselbeker "verdienstelijke zwemmer·.

- bijwonen van vergaderingen op distriktsniveau en Liga-niveau.
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AAIIK.OPEN 

120 T-sllirts 

MEUWE BESTUURSFUllml 

Na de algemene ........ -� 
Jean-Pierre Gacoas AMII D11111 

Aadré Dehaese bleel als ..... 1 

VOORZIENE AKTIVlf BIBI 1 

- 12 ju: 1e dag dislliie :
- 26 ju: 2e dag áiliA9 J
- 2 feb: 3e dag disll•a L
- 1 feb: alg. en llalllllalN-,

stedelifk m t • Il · 

• 9 feb: 4e dag tlsliii9 L. •

- 16 feb: 5e dag tlsliil g · Il
'1tJI - 23 feb: fnde "schaal Gealtes' 

- 1 art: schiflingeA "sdml DIi
• 5 ai: trekking toalNlla - :

membadleY ... 
- 8 art: 6e dag clsbi'th ..... 
- 29 art: 7e dag clslrtt?lllpÏNI

Zwevegem 
- 5 apr: finale "schaal Dauvea·

- 12 apr: "schaal DoOIIIS" 0...,.

- 26 apr: 1e dag interklub NieUII!
- 1 mei: inlerdislrikl Antwerpell
- 3 mei: 200m Tielt
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JAARVERSLAG VEURNSE ZWEMVERENIGING 1991 
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AANKOPEN 

120 T-shirls 

NIEUWE BESTUURSFUNKTIES 

Na de algemene vergadering van 7 februari 1991 volgde 
Jean-Pierre Gacoms André Dehaese op als Voorzitter. 

André Dehaese bleef als gewoon bestuurslid. 

VOORZIENE AKTIVITEITEN 1992 

• 12 jan: 1 e dag distriktkampioenschappen Kortrijk
. 26 jan: 2e dag distriklkampioenschappen Zwevegem 
- 2 feb: 3e dag distriktkampioenschappen Zwevegem
- 6 feb: alg. en statutaire vergadering om 19 u in het

stedelijk zwembad te Veurne 

- 9 feb: 4e dag dislriklkampioenschappen Zwevegem
· 16 feb: Se dag distriktkampioenschappen Zwevegem
- 23 feb: finale "schaal Georges·, Seraing
- 1 mrt: schiftingen ·schaal Dauven·, Menen
- 5 mrt: trekking tombola om 20u In het stedelijk

zwembad te Veurne 

- 8 mrt: 6e dag distriktkampioenschappen Zwevegem
- 29 mrt: 7e dag dislriklkampioenschappen sprint

Zwevegem 
- 5 apr: finale ·schaal Dauven·
·12 apr: ·schaal Dooms· Brugge
- 26 apr: 1 e dag inlerklub Nieuwpoort
- 1 mei: interdistrikt Antwerpen
- 3 mei: 200m Tielt
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.[)[) 
EVEN LACHEN 

Een ambtenaar 
van het ministe-
rie zat aan zijn 
bureau zijn boter-
hammetjes op 
te eten . Een oud 
vrouwtje ston d 
hem al enkele 
minuten aan te 
kijken en aange-
zien hij niet 
egoïstisch was, 
vroeg hij: 
"Hebt u zin in een 
boterhammetje?" 



"O ja, mijnheer, 
Ik heb zo'n hon
ger." 
De ambtenaar 
reikte ze een bo
terham aan die ze 
gretig naar bin
nen speelde. 
Daarna zei ze 
"Wel mijnheer, 
omdat u zo goed 
bent geweest, 
mag u drie wen
sen doen." 
"O.K"., zei de 
man, "Ik doe mee. 
Ik wou dat ik In 
Hawaï in de zon 
kon liggen". En 
dat gebeurde. 
Tweede wens 
"Ik wou ... dat er 
een knappe, lang
h a r l g e
H a w aîa a n s e  
naast me lag." 
Ook die wens ging 
in vervulling. 
Derde wens: 
"Ik wou dat ik 
mijn hele leven 
lang geen dag 
meer moest wer
ken." 
H et volgende 
ogenblik zat de 
ambtenaar weer 
aan zijn bureau 
op het ministe
rie ... 

JAARVERSLAG VEURNSE ZWEMVERENIGING 1991 

• 10 mei: 2e dag interklub Veurne

-17mei: RoeselareP.U.
- 24 mei: 3e dag interklub Kortrijk
• 31 mei: Diksmuide P.U.
• 8 jun: uitstap 2e Pinksteren

• 28 jun: openluchtmeeting Izegem P .U.
• 13 sep: Veurne P.U.
• 20 sap: 4e dag inlerklub Zwevegem

- 27 sap: Se dag inlerklub Roeselare.
• 4 okt: 6e dag interklub Tiel!

-11 okt: eendjeskrilerium Diksmuide
- 18 okl: driekamp Zeeuws-VL., Oost-VL., West-VL in Goes
• 25 okl: 1e dag 8-kamploenschappen Veurne

- 1 nov - 7 nov: dislriktstage sparrenduin Den Haan
- 8 nov: 2e dag 8-kampioenschappen Kortrijk
- 11 nov: ...
-15 nov: MenenP.U.

• 17 & 19 nov: klubkampioenschappen

• 21 nov tol 28 nov: vlaamse zwemweek
• 22 nov: 1500m en 800m distriklkampioenschappen
• 28 nov: eindejaarsfeest

- 29 nov: Roeselare P.U.
- 6 dec: finale eendjeskrileriurn
- 12 dec: Waregem P.U.
- 13 dec: distriklfeest
• 27 dec: Diksmuide laatste kans
· 27·28-29-30 dec: stage Veurnse Zwemvereniging Zon en Zee

Westende 
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Marc Vanhoucke 

Sekretaris V.Z. V 

SPORT EN GEZONDH 

Bron: Test aankoop magazine nr 331 

Voor heel wal ziekten vormt een 1 
een risicofaktor: hartaandoeninger 
aan zijn konditie door regelmatig e 
kan een hele reeks kwalen voorko1 

In onze moderne samenleving heb 
werk van de mens overgenomen, 
gebeurt meestal zittend, nel zo; 
aktivileiten". Het menselijk organisn 
die gericht is op lichamelijke inspa 
Het gebrek aan beweging in ons da 
lopende wijzen worden gekompens 
recreatiesport of oefening hebben 1 
werkingen. 

Hel uithoudingsvermogen d.w.z. 
inspanning gedurende lange lijd vol 
bevorderd door jogging, fietsen op 
men. 

De spierkracht, d.w.z. het vermog 
zo lang mogelijk vol te houden, w 
door gewichtsheffen, sprinten end 

Soepelheid van de lichaamsbeweg 
gymnastiek, dans en yoga. Het i 
eigenschappen tegelijk te verbeter 

Voor een goede basiskondîtie en 
vaatproblemen, dient de nadruk elJ 
dingsvermogen. 

DE WELDADEN VAN UITHOUDINI 

De oordeelkundige beoefening - mi 
van een uithoudingssport, doel h, 



r 
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SPORT EN GEZONDHEID. 

Bron: Test aankoop magazine nr 336 seprember 1991. 

Voor heel wat ziekten vormt een gebrek aan lichaamsbeweging 
een risicofaktor: hartaandoeningen, reuma, stress, enz. Werken 
aan zijn kondilie door regelmatig en op de juiste wijze te trainen, 
kan een hele reeks kwalen voorkomen of bestrijden. 

In onze moderne samenleving hebben machines grotendeels het 
werk van de mens overgenomen, zich verplaatsen en werken 
gebeurt meestal zittend, nel zoals heel wat "ontspannings
akliviteilen·. Het menselijk organisme heeft nochtans een struktuur 
die gericht is op lichamelijke Inspanning. 
Het gebrek aan beweging in ons dagelijks bestaàn kan op uiteen
lopende wijzen worden gekompenseerd, maar de vele vormen van 
recreatiesport of oefening hebben uiteenlopende lichamelijke uit
werkingen. 

Hel uithoudingsvermogen d.w.z. hel vermogen om een matige 
inspanning gedurende lange lijd vol te houden, wordt bijvoorbeeld 
bevorderd door jogging, fietsen op vlak terrein, langdurig zwem
men. 

De spierkracht, d.w.z. het vermogen om een intense inspanning 
zo lang mogelijk vol te houden, wordt ondermeer aangescherpt 
door gewichtsheffen, sprinten en diskus- of speerwerpen. 

Soepelheid van de lichaamsbewegingen word! aangekweekt door 
gymnastiek, dans en yoga. Hel ideaal bestaat er in, al deze 
eigenschappen Iegelijk te verbeteren. 

Voor een goede basiskondilie en ter voorkoming van har!- en 
vaatproblemen, dient de nadruk evenwel te liggen op het uithou
dingsvermogen. 

DE WELDADEN VAN UITHOUDINGSSPORT. 

De oordeelkundige beoefening - met de nadruk op oordeelkundig
van een uithoudingssport, doet het organisme in verschillende 

VZV april 1992 - 15 



SPORT EN GEZONDHEID 

opzichten deugd. 
Lichaamsbeweging dwingt het organisme er toe, meer zuurstof op 
te nemen en deze naar de spieren en weefsels door te spelen. 
Deze zuurstof zorgt voor een goede verbranding van de voeding en 
levert aldus de nodige energie voor de dagelijkse bezigheden. 
Lichaamsbeweging verhoogt in zekere mate het bloedvolume en 
dus de hoeveelheid rode bloedlichaampjes die zuurstof vervoeren. 
Het hartvatennet in de spieren ontwikkelt erdoor, wat dan weer de 
weerstand verhoogt van de spierweefsels die zuurstof opnemen. 
Lichaamsbeweging bevordert de longwerking. Enerzijds wordt de 
kapaciteil van de longen optimaal gebruikt; anderzijds worden de 
spieren van de borstkas en middenrif, die de ademhaling regelen, 
krachtiger en bevorderen aldus de koolzuur- zuurstofuitwisseling. 
Lichaamsbeweging versterkt het hart: via een betere doorbloeding 
wordt de hartspier krachtiger en beter bestand tegen vermoeidheid 
en hartaandoeningen. Op lange termijn vertraagt lichaamsbewe
ging de ontwikkeling van aderverkalking, ook al kan het optreden 
ervan niet uitgesloten worden bij personen die er vatbaar voor zijn. 
Lichaamsbeweging regelt de spijsvertering en bestrijdt obstipatie 
omdat de darm tot grotere aktivileit wordt gestimuleerd. 
Lichaamsbeweging is bevorderlijk voor de slaap omdat ze de 
spieren vermoeit en parasitaire spierspanningen uitschakelt. Daar
door wordt de slaàp dieper en verkwikkender. 
Door een verbeterde bloeddoorstroming in alle organen, bevordert 
lichaamsbeweging eveneens de doorstroming in de hersenen, wat 
een weldoende stimulans betekent voor de gemoedsgesteldheid 
en de geestelijk vermogens. 
Onder goede omstandigheden beoefend is lichaamsbeweging een 
zeer bevredigende bron van evenwicht en zelfvertrouwen. Het 
vormt meestal een uitlaatklep voor de agressiviteit en een middel 
om te ontsnappen aan stress of zelfs om zijn verbruik te milderen 
van verdovende middelen als tabak, drank, pep- of kalmeringsmid
delen. 

SPORT VOOR WIE? 

Voor iedereen, op voorwaarde dat de beoefenaar in goede gezond
heid verkeert en een sport beoefend overeenkomstig zijn mogelijk
heden. 
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SPORT EN GEZONDHEID 

IN GOEDE GEZONDHEID. 

Fatale ongevallen bij de sporlbE 
streeks te wijten aan de geleve1
latente aandoening, bijvoorb1 
Sportbeoefening, in het bijzonder 
daad gevaarlijk blijken voor perse 
van zij zich niet bewust zijn: een h 
de schildklier, hoge bloeddruk, tul
als men een besmettelijke ziekte 
artrose of rugpijn, of zwaarlijvig i 
zeker 
als zij tot dan toe een zittend bes 
zich aan een volledig medisch ond 
een sportaktiviteit aan te vatten. 

OVEREENKOMSTIG ZIJN MOGE 

Het fysiek vermogen: naarmate dE 
gezondheid heeft en/of in slechte 
mindert zijn vermogen om zijn zu 
het leveren van inspanningen. Al 
schrijdt, krijgen de spieren te wei 
en wordt er melkzuur gevormd, w 
Een kwestie van smaak: om weldo1 
regelmatig te gebeuren. Men kies1 
men minstens driemaal per week 1 
graag zal beoefenen. Hou ook r1 
plaatsingen en kies geschikt kwé 
zijn enkele lessen te volgen bij ee 
de betrokken sporttak. 

De leeftijd: voor sommige leeftijds! 
aangewezen. Bij kinderen worden c 
van de bewegingen bevorderd c 
hellingen, schaatsen en ZWEMM:
Tot 12-14 jaar zijn krachtsporten ; 
evenals tijdrennen, intensieve e 
langdurig oefenen, omdat het hart 



SPORT EN GEZONDHEID 

IN GOEDE GEZONDHEID. 

Fatale ongevallen bij de sportbeoefening zijn vaak niet recht
streeks te wijten aan de geleverde inspanning, maar aan een 
latente aandoening, bijvoorbeeld van de bloedsomloop. 
Sportbeoefening, in het bijzonder intensieve training, kan inder
daad gevaarlijk blijken voor personen met een aandoening waar
van zij zich niet bewust zijn: een hartziekte, te sterke werking van 
de schildklier, hoge bloeddruk, tuberculose. Het is ook oppassen 
als men een besmettelijke ziekte heeft, kronische ontstekingen, 
artrose of rugpijn, of zwaarlijvig is. Personen van boven de 40 -
zeker 
als zij tot dan toe een zittend bestaan sleten - doen er goed aan 
zich aan een volledig medisch onderzoek te onderwerpen alvorens 
een sportaktiviteit aan te vatten. 

OVEREENKOMSTIG ZIJN MOGELIJKHEDEN. 

Het fysiek vermogen: naarmate de mens ouder wordt, een zwakke 
gezondheid heeft en/of in slechte fysieke toestand verkeert, ver
mindert zijn vermogen om zijn zuurstofopname te verhogen door 
het leveren van inspanningen. Als men zijn mogelijkheden over
schrijdt, krijgen de spieren te weinig zuurstof tijdens het oefenen 
en wordt er melkzuur gevormd, wat krampen veroorzaakt. 
Een kwestie van smaak: om weldoend te zijn, dient sportbeoefening 
regelmatig te gebeuren. Men kiest dus best een sportaktiviteit die 
men minstens driemaal per week gedurende minstens een half uur 
graag zal beoefenen. Hou ook rekening met uurrooster en ver
plaatsingen en kies geschikt kwaliteitsmateriaal. Het kan nuttig 
zijn enkele lessen te volgen bij een professionele beoefenaar van 
de betrokken sporttak. 

De leeftijd: voor sommige leeftijdsgroepen zijn niet alle sporttakken 
aangewezen. Bij kinderen worden de spiervorming en de koördinalie 
van de bewegingen bevorderd door stappen, skiën op zachte 
hellingen, schaatsen en ZWEMMEN. 
Tot 12-14 jaar zijn krachtsporten zoals gewichtheffen af te raden, 
evenals tijdrennen, intensieve en stresserende competities en 
langdurig oefenen, omdat het hart- en vaatsysteem nog kwetsbaar 
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SPORT EN GEZONDHEID 

zijn. 

Het meest aangewezen voor jongeren zijn sporttakken die het 
uithoudingsvermogen op de proef stellen, zonder dat te intensieve 
inspanningen worden gevraagd: tennis, ZWEMMEN, balspelen , �.fietsen, dansen, skiën. Regelmatige sportbeoefening brengt het 9
kind ook een harmonieus sociaal gedrag bij. 
Kontroleer of de sportbeoefening wel onder toezicht gebeurt. 

Bejaarden moeten uiteraard rekening houden met de natuurlijke 
en onvermijdelijke beperkingen van hun leeftijd. Intensieve in
spanningen die veel vergen van hart, longen, gewrichten of 
spierbehendigheid zijn te mijden. Wie heel zijn leven sport beoe
fend heeft, kan volstaan met de sportbeoefening te matigen. Wie 
pas op de pensioenleeftijd met sporten begint, geeft best de 
voorkeur aan sporttakken met een regelmatig maar gematigd 
ritme: stappen, lopen afgewisseld met stappen, ZWEMMEN, fiet
sen op vlak terrein, wandelski. Loop vooral niet te hard van stapel 
en doe altijd de moeite te beginnen met opwarmingsoefeningen. 

Sportbeoefening doet geen wonderen, maar biedt de mogelijkheid 
de spierspanning, de soepelheid van de gewrichten en de 
hartkapacileit op een zo hoog mogelijk peil te handhaven. 

, " 

GE RYL 

kassa's - computers 

ooststraat 52 

veurne 

tel. 058 / 3 1 4 7 58 

fax 058 / 3 1 51 29 

... 
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DANK AAN ... 

V 

DE BRANDSTOFFENCE 

EN HET BENZINESTAD 

voor het schenken van 1 

Die petten zijn een uitstebad 
slages. Op plaalser1 waar hel dnl 
de Veurnse Zwemvereniging zea

hoofddeksels. 

• 
TERUG VAN WE 

Op aandringen wan taa.. 
heeft Monique uiteladeliii 
om opnieuw te startea • 

SP 
volgens haar eig- rec.., 

Ook terug, de zeer leldEe, 

CROQUI 
Elke dag, behalve op dora 

van 10 uur 's fflCHgell 

, 



DANK AAN ... 

t, 

DE BRANDSTOFFENCENTRALE JAN HERMANS 
EN HET BENZINESTATION SINT· NIKOLAAS, 
voor het schenken van rode petten. 

Die pellen zijn een uitstekend hulpmiddel op onze uitstap en 
stages. Op plaatsen waar het druk is b.v. stations zijn de leden van 
de Veurnse Zwemvereniging zeer goed herkenbaar met hun rode 
hoofddeksels 

• 
TERUG VAN WEGGEWEEST 

Op aandringen van talloze spaghetti-lielhebbers 
heeft Monique uiteindelijk besloten 
om opnieuw te starten met de bereiding van 

SPAGHETTI 
volgens haar eigen rec:ept van 't KloksJe !!! 

Ook terug, de zeer lekkere . 
CROQUE MONSIEUR 

Elke dag, behalve op donderdag, 
van 10 uur •s morgens tot 10 uur •s avonds, 

• 

-�·-,, ,, î!Caberne
11 jflanbrfa 

· b�t gjgpecialiseerl:I bierb1tig !
f\\ \' \ keuze uit meer dan 100 bi•r•oorten ! 

1 grot• m,ukt 30. tel. 058/31.11.74 

À VEURNE 
t:::::======-------1· 
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WATERPOLO 

Na een terugval voor de jaarwisseling, gaal het opnieuw beter wat 
het ledenaantal betreft van de waterpolo. Daarom richten we langs 
deze weg een oproep aan alle sportievelingen om aan te sluiten bij 
de waterpolo. 

Waterpolo is een sport die door iedereen beoefend kan worden "' 
vanaf een leeflijd van 15 jaar tot ... jaar, dit zowel door vrouwen 
als mannen. 

De techniek en laktiek word! aangeleerd door ervaren trainers. Na 
een paar maanden zul je merken dat de fysieke kondilie enorm is 
verbeterd. 

Voor inlichtingen kun je steeds terecht bij Hugo Delva en Kris 
Cailliau. 
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Door uw niaa 
aan re la:Jpl 

AMELOOT S 

helpt u de Vewnse 2 
aan én de Y001W11 

9el!'J'91'JS01r<1 re
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Door uw zwemultrustlng D 
aan te kopen bij 

AMELOOT SPORT D 

helpt u de Veumse Zwemverenlgl

ö 
aan én v de voorwaarden te vo n 

g nsord te worden doo 

ELOOT SPORT 

• Hl "fo op zw:fi ..................... v 
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