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Beste Sportvrienden, 

Eerst en vooral wens ik U allen een gelukkig, vreugde ml en 

..:en sportief jaar toe. Zo beginnen we dan aan een nieuw jaar waarin wij reeds met veel 

moed en inzet zijn van start gegaan. Zoals vele_ onder U wel weten zijn we aan ons 2lste 

werkjaar toe Wij hopen dan ook dat dit jaar zowel op het vlak van Je trainingen al5 van 

de wedstrijden succesvol mag zijn. Het is voor velen een uitdaging om aan competitie en 

wedstnjden te kunnen deelnemen. 

De zwemsport zit in "VEURNE goed in de lift want we zijn 

dit jaar met niet minder dan 127 zwemmers gestart. Onder dit aantal hebben wij vele 

nieuwe gezichten kunnen zien maar wij moeten ook vaststellen dat reeds oud-gedienden. 

na enkele jaartjes van afwezi2heid, onze rangen weer zijn komen \'ervoegen 

.\Is voorzitter ben ik dan ook zeer tevreden over éénieders 

prestatie. Voor mij is iedereen een kampioen 1 [k vraag dan ook niet beter dan dat 

iedereen met dezeltäe inzet zou verder werken. Blijf goed trainen, want de zwemsport is 

een goede en een volledige sport. Het is ook een ontspanning na de vele uurtje die jullie 

op de schoolbankt:n moeten doorbrengen. Kom dus een uurtje trainen zowel op dinsdag 

als op donderdag. 

Tot besluit hoop ik dat iedereen verder zijn steentje zal 

bliJvt:n bijdragen zodat onze zwemclub, op hetzelfde hoge niveau, kan blijven verder 

draaien en dat onze club nog lang kan blijven verder werken. 

DE VOORZITTER. 



CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 19°1 
-....,,1 

---=ooüoo=-

Met een recordaantal van 112 deelnemers moesten we de clubkampioenschappen spreiden over drie 
,rainingsavonden in plaats van-over twee. 

Alle jongens en meisjes waren super gemotiveerd om hun zwemkunst te demonstreren aan hun 
,luders, die voor die gelegenheid talrijk aanwezig waren. 

De beginnelingen \diegenen die trainen van 18.30 uur tot 19.00 uur) zwommen 25 m schoolslag. De 
gevorderden (diegenen die trainen van 19.00 uur tot 20.00 uur) zwommen 50 m schoolslag, 50 m rugcrawl, 
50 m crawl en 25 m vlinderslag. De beginnelingen en gevorderden werden voor de uitslag nogmaals in twee 
groepen verdeeld volgens leeftijd. 

De overige zwemmers (competitiezwemmers) zwommen 100 m schoolslag, 100 m rugcrawl, 100 m 
..:rawl en 50 m vlinderslag. De competitiezwemmers zijn eveneens verdeeld in leeftijdscategorieën namelijk 
eendjes. benjamins, miniemen en kadetten. 

Bijna alle competniezwemmers(-sters) verbeterden hun 11jd, maar het absolute hoogtepunt van de 
clubkampioenschappen was het verbreken van het clubrecord over de 100 m ..:r..;wl door Dieter 
BERTELOOT. Dieter zwom de 100 m crawl in 0'58"38 en daarmee verbeterde hij het meer dan vijftien jaar 
oude record van Peter VAN HOVE met 0'00"7 l sec. 

Het programma en de uitslagen van de clubkampioenschappen werden opgemaakt door Jan 
Bartholomeus evenals de samenstelling en de lay-out van dit driemaandelijks tijdschrift. 

--=ooüoo=--

0,1 VOLGEè'iD JAAR f:-i AANMERKI"iG TE KO\tE:-i IN DE CJTSL.\G VAN DE CLliBKAMPIOE:\SCHAPP['i, 

ZliLLE:\ DE ZWEM,\1ERS l;'li DE PERIODE V.-\:,i 31 SEPTEMBER TOT . .U.'1 DE 1° DAG \'A:-1 
CLUBKAMPIOENSCHAPPEN '10ETEN DEELGENOMEN HEBBEN AAN DE HELFT PLUS ÉÉN VA'i DE 

CWBTIUINl'.'iGEN GEDl:'RENDE DIE PERIODE. 

[)E:GE'i[:-i DIE :-ilET . .U.:'11 BOVE:'iSTAANDE VOORWAARDE VOLDOEN MOGEN WEL DEEL:>,DtEN WAAR 

Zl'LLE;\I NIET IN DE UITSLAG OPGENOMEN WORDEN. DIT REGLEMENT WERD GOEDGEKEURD OP DE 

l:lESTVVRSVERGADERl;',G YAN 05 DECE�lBER 1993. 

C.\TEGORIF:Ë� 1994. 

t:-!ndJe 
:'knJamin 
\hniem 
r-:.adet 
Junior 

geboren in 1984 - 85 en 86 
geboren in 1983 - 82 
geboren m 198 l - 80 
geboren in 1979 - 78 
geboren m 1977 - 76 

Marc V ANHOUCKE 



MEISJES 

RES . · 

1 l 
2 

1 
1 

.) 

4 
1 5 l 

' 6' 

7 
8 
9 

l 10 

JONGENS 

RES 

2 
1 

.) 

4 
5 

BEGINNELINGEN A 

.·· NAAM+Voornaam .·· . 

PEPERSTRAETE Emily 
CLAERHOUDT Marliese 
DEKERVEL Katrijn 
MAES Eefie 
VERHAEGHE. Charlot 
fviARTENS Nele 
MONSY Emmy 
LEPER Sara 
THIEREN Petra 
MORENT Vanessa 

jNAAM+ Voornaa,n·• ·· 
i SNEYERS Sten 
LEDENE Brecht 
MONCAREY Frederik 
HlNCHEBAERT Tommy 

I KESTELOOT Pieter 
j MARICAU Dimitri 

---==ooOoo==---

/ ' '25MSS . 
00.27.29 
00.27.90 
00.28.15 
00.28.92 
00.30.09 
!00.30.40 l 

1 

00.32.14
100.32.70
00.33.75
00.36.17

l2SMSS 
r00.24.81 
1 1 

'00.27.89 1 

00.29.33 1 

! 00.32.40
1i 00.45.68 1

IFF



MEISJES 

. •R.ESi. 
· .. ··.·

l 
2
,.,
_,

4 
5 
6 
7 

1 8 1 

9 
1 10 

11 
12 
13 
14 
15 

JONGENS 

··REs . 

l 
1 2 1 

_, 

4 
5 
6 
7 

8 
9 

10 
11 

BEGINNELINGEN • B 

NAAM�Jl'óornàam·•··· 

CLAERHOUDT Sarah 
LIEFHOOGHE Lieselot 
LEURIDAN Nees 
OYAERT Tine 
V ANHOLLEBEKE Lissa 

JSERU Griet 
i MAZEREEL Sofie 
i DOCHY Tineke 
1 GO ENS Sofie 
WINNOCK Lore 
COPPILLIE Marilyn 
BRIL Elisabeth 
GERYL Silke 
PAGE Sofie 
BOS Sarah 

; REMMERY Sofie 
1 DECOODT Els 
j CLAREBOUT Els 

NAAM+ Voornaam ... \ .. 

MAHIEU Nick 
i V ANHOUTTE Marijn 
1 DOLFEN Jeroen 
SERU Tom 
IMAHIEU Tim 
IOYAERTWim 
V ANHOLLEBEKE Karel 
MASSCHELEYN Jonas 
BALLOEY Ruben 
SAMPERS Ward 

: VAN HOVE Daan 
i RA1V1BOUR Guy 

. . . 

. . : . '. . : 25M)SS 

00.28.99 
00.29.69 
00.29.93 
00.30.39 
00.30.42 
00.31.54 
00.32.35 
00.33.17 

,00.36.49 
100.37.96 
00.38.69 

100.42.15 
00.44.41 
00.45.07 
00.46.89 
FF 

·····•.·zsMSS

100.26.09 
· 00.26.27
00.29.42 
00.30.36 
00.32.15 
00.33.57 

,..,00 . .,4.96 
00.39.20 
00.4 l.83 
00.43.74 
io0.50.99 

i 
.·. 

. • .· . ... .. 

i 



I\U:IS.JES 

lfit$la1t 
1 -----

2 
3 

-

4 

---5--
6 
7 --8� 

NA. 4M + Voornaam 
)FNE Liselot ----LEf 

VI\ NSl'EYBIWUCK t 'lmrlollc 
L Eva 

·��--�-=-=-�-+--.
- -BRI 
IJIP 'EVRi'

r

Wcnry--- :s-7-,-----;i---,:;---t---;�=-=---1 

- VE RI !AEGI IE Lien
:MAN MiekeI.Î'I 

-iîfll :nlE Carine 
tfül TINOOGITITNclê 

__ 

--- - - ooOoo-



MEIS.ms 

Ui N. 

'� wJ� l)ellicn V 
l VERWEIRDER Lore 
3 DEL VA Nathalie 
4 VERCRUYSE Evelvn e 
5 CAILLIAU Elfie 
6 WINNOCK Sara 
7 DOCHY Sofie 
7 VERSCHELDEN Charlo tte
8 BEDDELEEM Lien 
10 GERYL Eva 

MELIS Vanessa 
--

DEBRABANDERE An 

,JONGF:NS 

$0MSS Pt 50M.RC l>t 

00.49.78 1 OU276 6
00.58.60 2 0107.58 2 --
01.02.16 3 01.10.58 3 
01.06.10 8 Ol.06.09 l 
01.02. 76 5 01.12.36 5 
01.02. 1 8 4 01.15.52 8 
0104.63 6 01.44.54 10
01.14.79 10 01.10.89 4 
01.07.65 9 0113.51 7
01.04.99 7 01.18.46 9 

FF FF 

,r·-
FF 

... 

50MSS Pt $0MRC Pi 

S0McH.
00.55.58 
00.55.82
00.54.42 
00.57.18 
0106.51
OLOl.88
01.14.19
0 1 .06.17 

l>t 

2
3-·--
1------
4 
8 ��--· 

---- . 

6 
10

0 1. 00. 84 ___ - 5 
0106.96 ·-9·

,_ 

FF
, _____ ·-··-

FF 

15MJ1.
00.22.36 
00.30.55
00.31.22 
00.30.07
00.33.03
00.35.47
00.32.89
00.36.40
00.54.32 
00.36.01
FF 
FF 

1 c-'-=-"-----·----,f-è.o-=-o .c.;,,s..;,.c1..c,..36=_--+--'1,..-!!ÏÏ·.:.:.· o�o
""'
.9

.:,-o _-+--;;-+���--t--.-t-
2 RYSServaas 00.56.48 4 CÎÏ.12.94 ,. ___ 3 _ _.,__M_O_N_B_A_IL _L_IU_K_o_rn_e·e-l ---+--(-J0-.5

=7-.5-6---+--5..,......_0.l.02.=72--->--5---+-� 
4 VOLCKAERT Steven 00.57.68 6 01.00.71 1 f---�5 --+-v�A'i'-,N"'"D�ENc'iB=i-' R=- o=u""'c""=,""K ""E_A_rn_e_--+-_O""'O..c.;.5""3'--=.3

-=-8 --+-· 2- - OUJO 90 
- -2 

Pt 

l 

. � 
4 
2 
6 
·1-

5 

9 
10
8 



l\rnlS.JES 

RES 
1 
2 

3 
4 

MFISffS, ' . ,. 

REÇ 

NAAM+Voornaam 

VANOVERSC'flELDE Nele 
SAMl'f,R Lindsa� ____ _
MASSCIIELEYN Sic!Jlinde 
MASSCllEl.EYN Liesbeth 
V ANIIOVE Lien 
VANDENBROUCK!' Els 

-

SCI IRELL Karolicn 

NAAM +V1mrnmm1 

.,._ 

--
·-
.. 

·-

1 .
. 
T'JON('K P!!ill'.._ _______ ---�-" 

2 
3 
4 

6 

MASS{}IEI.EYN Detehine 
DEBAFNST Fcm 
VOLêK_Af'RT Nele 
TOMMEL!c!N l'eg!ly 
MASSf'I IELEYN Eveline 
CORNI: ITE Inge 

___ BA!U,�_ 

.IONGENS 

RES NAAM +Vl!tïl"nllillll 
1 Gll!JS!'I BREC'l !T Michael 
2 MARTlih. Arnaud 

--

) PINSON Steve 
ROMB�ÜH !'ieler 

--

-.--.. 

-----

_,._ "_-, 

--�-
- -····· 

- ------

1/1(1 ss Pt 1011 RC 
01.48 78 1 01 56.23 
01.56.45 2 02.14.23 

02 02.80 3 02 15.59 --
02 07.14 4 02.20.02 
01 56.81 01 5171 --
015403 02 15.44 
-· 

H" FF 

11)0 ss Pt IOORC ·. 
O! 41 94 1 01 37.40 ----�---
()1 4831 2 01 45.06 
01.51.94 4 Dl 54.27 
014947 3 LQI_J.5 12 -
01.52 74 5 Ot q20 
02 09 81 7 02 i'l') 28 
0219 t 1 8 02.2845 
02.04 71 6 02. l J.56 

Tió'ss ... Pt JOiiRC 
013(, 78 1 [Il 15.80 
01 42 'JI 3 01.47.03 -·
0142 71 2 Ol4. 1 3J 
-�

01.51.81 4 0150 86 

Pt 10/J CR Pt IOIJWIS PI $(}Vl. 
'. 

Pl 
1 01 31.JO 1 0140.14 1 00.43.80 1 ·- -

0152 53 �-1-�-
2 2 02 06.69 2 01 04 61 2 
J 0157.34 J 02 08.35 J 01 0528 3 

-� 02 08A7. 4 02.14 32 
--

01 13.00 4 4 
0139.12 01.49.76 FF 

015849 02 00.34 FF 

FI' FF 
-·""--- -

Pt IOOCR Pt J(JO WIS PI $(1 n,· •. · Pt 
1 01 22.83 1 tll.31.60 l 00.41.78 l 
2 OIJ2 71 2 01.42.36 2 00.55 50 5 

4 01.35.39 3 01.42.92 3 00.48 78 2 

5 013 8 06 4 
--f-

01 46.76 4 00.5� 02 4 
J Ot 41 59 5 0148.76 5 00.50 Só 3 
5 01 53 OJ 7 02 03.27 6 01 02.43 6 
7 01.52 91 6 02 04.83 7 FF -

oîJ11,1 K 8 02 !) 06 8 FF 

Pt JOOCR Pt 10/J WIS •.· Pt SOVL' 
l 01.15.51 1 01.28.70 l 00 44.54 2 
J 012 0 91 2 0133.81 2 00.4307 1 
2 01.2125 3 01.35.16 3 00.47.21 3 ---·
4 OUS.70 4 01.48 81 4 FF 



MEIS.JES 

RES, 

1 
2 
3 

4 
6 
7 
8 

NAAM +voorî11iai,i . 11)(} ss 

VANOVERSCHELDE Annelies 1 01.38 Ju 
V ANHOUCKE Ellen 01.43.16 
LUC!DARME Nathalie -�7 10 
PEPERSTRAETE Valerie 01.47.49 
BARBIER Annemie 01.59.03 
DECROP Mieke 02.10.58 

·-----·-·- . 

DEWULf< Karen UI 56 08 
LOUWYCK Lindse� l'F 
DEVlSSCHER Nele FF 

JONGENS 

2 BRIL Hendrik 
COlJLIER Tom 
DECLERCK Tom 
MORTIER Nico FF 

Pt JóóRC 
! 01 39.77 
2 01 49.2.l 
5 01 36.56 
3 01.56.71 
6 02 09 84 
7 02.20.84 
4 02 31 29 

02 31.55 
l·F 

FF 

Pt JOOCR Pt 

2 01.25.25 1 
J 01.30.33 i-
1 01.33.62 J 
4 01.37.28 4 
5 OU4Û 6 
6 01.53.31 5 

, __ ...}_ __ 01.58.49 ? __ 
oüc,01 

.. 

02.03.22 

0 111S Pt I� son, 

01 .12 70 1 0041.9') 
01 00.49 58 -·4�·� J->-----
01. 

01 
01 
02. 
02 

()2 
02 

40.62 2 00.47.44 
00541\9 
00.57 57 
00.57� 

05 32 
0•191 

01 01.71 _7 __ _ 
0102 60 

---+--···•----
()<) 28 00.54.44 -��---�-

.JL 
1 
2 

8 
9 

J 
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Alain GHIJSELBRE CHT 



KLUBREKORDS VAN DE VEURNSE ZWEMVERENIG�P 31/12/93 

EENDJES 

JONGENS 

AFSTANll ·. STIJL .. i TIJDEN N.AAM& Vwrnaami ... DATUM" 
!OOM VRIJE SLAG 01'32"14 BARTHOLOMEUS Pieter 18/11/93 

200M VRIJE SLAG 03'19"88 BARTHOLOMEUS Pieter 02/05/93 

400M VRIJE SLAG 07'20"76 BARTHOLOMEUS Pieter 1 04/12/93 

lOOM SCHOOLSLAG 01'53"74 BARTHOLOMEUS Pieter 02/05/93 

200M SCHOOLSLAG 1 1 

lOOM RUGSLAG 01'51"04 BARTHOLOMEUS Pieter 07/03/93 

200M RUGSLAG 

!OOM VLINDERSLAG 

200M VLINDERSLAG 1 1 

]OOM WISSELSLAG 01'44"29 BARTHOLOMEUS Pieter 18/11/93 

200M 1 WISSELSLAG 1 1 

400M WISSELSLAG 

-=ooOOoo 

MEISJES 

AFSTA."'(D ... STIJL ·. TIJDEN NAAM&Voornaam :DATUM 
!OOM VRIJE SLAG 01'31"30 V ANOVERSCHELDE Nele 18/11/93 

200M VRIJE SLAG 03'35"96 VAN HOVE Lien 23/05/93 

400M VRIJE SLAG 07'06"06 V ANOVERSCHELDE Nele 04/12/93 

!OOM SCHOOLSLAG 0!'48"78 V ANOVERSCHELDE Nele 18/11/93 

200 M 1 SCHOOLSLAG 1 

!OOM :RUGSLAG 1 01'45"81 1 VANOVERSCHELDE Nele 07/03.:93 

200M .RUGSLAG 

!OOM VLINDERSLAG 01'59"42 V ANOVERSCHELDE Nele 25/04/93 

200M VLINDERSLAG 

!OOM WISSELSLAG 0!'38"48 V ANOVERSCHELDE Nele 21/l li93 

200M WISSELSLAG 

400M WISSELSLAG 



BENJAMINS 

JONGENS 

USfANJ)è·.····· mJê·· · .. · ... >j;• .. 'fIJDEN NAAM&V@rnaam· ( .. ·' fl)ATUM
!OOM VRIJE SLAG 

�! 
GHlJSELBRECHT Michael 21/11/93 

200M VRIJE SLAG GHIJSELBRECHT Michael 07/03/93 
400M VRIJE SLAG 06'10"75 GHlJSELBRECHT Michael 04/12/93 
!OOM SCHOOLSLAG 01'36"69 GHIJSELBRECHT Michael 03/10/93 
200M SCHOOLSLAG 1 03'31"96 1 GHIJSELBRECHT Michael f :)2/05/93 
!OOM RUGSLAG 01'33"77 1 GHlJSELBRECHT Michael ! 09/10i93
200M RUGSLAG 03'26"40 j GHlJSELBRECHT Michael 23/05/93 
!OOM VLINDERSLAG 01'47"72 i GHIJSELBRECHT Michael 24/10/93 
200M VLINDERSLAG 1 
!OOM WISSELSLAG 01'28"70 1 GHIJSELBRECHT Michael i 18/11193 
200M WISSELSLAG 03'12"96 GHIJSELBRECHT Michael 21/11/93 
400M WISSELSLAG 07'47" 15 : GHIJSELBRECHT Michael i 26/01!93 

-=ooOoo=--

MEISJES 

AFSTAND . STIJL• .·· L TIJDEN NAAM&Voornaam· ··. . • . DATUM•· 
IOOM VRIJE SLAG 01'22"93 1 TJONCK Patty 18/11193 
200M VRIJE SLAG i 03'25"42 MASSCHELEYN Delohine 07/03/93 
400M VRIJE SLAG ; 

!OOM SCHOOLSLAG 0\'4 [ "02 T' JONCK Pattv ! 18/1 l/93
200M SCHOOLSLAG ' 03'48"92 MASSCHELEYN Delphine 1 
!OOM [RUGSLAG i 0 l'37°32 , i\1ASSCHELEYN Delohine 1 30iOL93 
?QO M i RUGSLAG i 04'03 MASSCHELEYN Delphme : 09110 93 
!OOM 'VLINDERSLAG / /92 
200M . VLINDERSLAG 
!OOM W1SSELSLAG 01'31"60 T'JONCK Patty i l 8/l l/93 
200 M WISSELSLAG 03'50"76 MASSCHELEYN Delphine i !93 

400M SSELSLAG i 



MINIEMEN 

JONGE.NS 

AFSTAND < < '"  S'J'tlEC>', <. : TIJJ>EN l NAAM&iVooiûaitnr ·' ·  ····•. 
. 

..... DATIJM 
!OOM VRIJE SLAG 0 l '27"95 BRIL Hendrik 18/11/93 
200M VRIJE SLAG 
400M VRUE SLAG 
!OOM SCHOOLSLAG 01'51"20 BRIL Hendrik 18/11/93 
200M SCHOOLSLAG 
!OOM RUGSLAG 1 01'47"05 IVANDENBROUCKETom 18/11/93 
200M RUGSLAG 
!OOM VLINDERSLAG 
200M VLINDERSLAG ! 

100 M WISSELSLAG 01'34"24 i V ANDENBROUCKE Tom 18/11193 
200M WISSELSLAG 1 
400M WISSELSLAG 

-=ooOoo 

:\1EISJES 

AFSFANl>':I . · · S'l'lJt. 
. 

' TJJDÊN NAAM'&Voomaam, 
' .. .. . . " 0.DATUM 

100 M VRIJE SLAG 01'25"'.!5 ! V ANOVERSCHELDE Annelies 18/11/93 
200M ·vruJE SLAG
400M VRIJE SLAG ) 

!OOM SCHOOLSLAG i 01'38"30 VANOVERSCHELDE Annelies 18/l 1/93 
200M SCHOOLSLAG 
100 M iRUGSLAG ' 01'36''56 LUCIDAR.'vlE Nathalie ) 18/11. 93 ' 

200M 'RUGSLAG 
100 M VLINDERSLAG 
200M VLINDERSLAG 
JOOM WISSELSLAG 01'32"70 VANOVERSCHELDE Annelies 18/11/93 
200M WISSELSLAG 
.tOOM , WISSELSLAG 



KADETTEN 

JONGENS 

'iAFs:l'A.NDt !' � ' �,: ,. 1·�1 N�&;;V:coo.naami; .. 

100 M VRIJE SLAG 00'58"38 BERTELOOT Dieter 
200M VRIJE SLAG 02'15"07 VAN HOVE Peter 
400M VRIJE SLAG 04'50"00 VAN HOVE Peter 
!OOM SCHOOLSLAG 01'20"06 DEPOORTER Stefaan 
200M SCHOOLSLAG 03'03"00 VAN HOVE Peter 
!OOM iRUGSLAG ' 01'12"33 BERTELOOT Dieter 
200M RUGSLAG 02'48"51 BERTELOOT Dieter 
JOOM VLINDERSLAG 01'11"55 VAN HOVE Peter 
200M ! VLINDERSLAG 02'53"07 DEPOORTER Stefaan 
!OOM WISSELSLAG 01'13"07 DEPOORTER Stefaan 
200M WISSELSLAG 02'41"93 BERTELOOT Dieter 
400M 1 WISSELSLAG 05'58"40 BERTELOOT Dieter 

-=ooOoo=-

MEISJES 

i A:.iSTAND(f ,r. SPJJlii,/'. •.; ; ··· l'fJD,Ni,? ·:. 
!OOM
200M 
400M 
800M 
JOOM 
200M 
100 M 
200M 
!OOM
200M 
!OOM
200 M 
400M 

· VRIJE SLAG 01'08"03 
VRIJE SLAG 02'26"00 
VRIJE SLAG 

+ 
05'20"00 

VRIJE SLAG 10'48"08 
1 SCHOOLSLAG 01'24"00 
SCHOOLSLAG 03'04"02 
RUGSLAG 1 01'17''61 
RUGSLAG 02'53"53 
VLINDERSLAG 01'22"00 
VLINDERSLAG 03'21 "42 
WISSELSLAG 01'16"92 

· WISSELSLAG 02'47"07 
WISSELSLAG 06'39"00 

Nru\:M'.&, Voomaam, 
FEYS Kristel 
FEYS Kristel 
FEYS Kristel 
FEYS Kristel 

1 FEYS Kristel 
l FEYS Kristel 
DEHAEZE Sindv 
DEHAEZE Sindv 
FEYS Kristel 
TJONCK Vich 
FEYS Kristel 
FEYS Kristel 

i FEYS Kristel 

.-- --
_,
/f,:.: '.\·'·; . ""�TIIMJ.

18/11/93 
13/02/77 
15/05/76 
26/12/82 
13/02/77 
03/10/93 
09/02/92 
15/05/77 
31/10/82 
16/1 l/82 

i 10/05/92 
26/01/92 

>'· >\•.•·
·.: D�TóM·· 

26/12/82 
26/12/82 
05/12/82 
05/12/82 

1 16/1 l/82 
07/11/82 
27/11/86 
19/10/86 
28/12/82 
26/04/92 
18/11/82 
04/12/82 
10/04/79 
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De zwemstage ging door van maandag 27 december 1993 t/rn donderdag 30 december 1993 

DEBAENST Fem 
GHIJSELBRECHT Michael 
MASSCHELEYN De hine OY AERT Pieter 
PINSON Sandv V ANNEUVILLE Klaas 
TOMELEIN Pe 1 V ANSPEYBROUCK Delfien 
V ANHOUCKE Ellen VOLCKAERT Steven 

OVERSCHELDE Annelies WINNOCK Sara 
VOLCKAERT Nele WINNOCK Lore 



PROGRAMMA/DAGINDELING 

MAANDAG 27 DECEMBER 1993 

17.00 uur : Verwelkoming, inrichten slaaggelegenheid en verkeningstocht. 
18.00 uur - 19.00 uur: Zwemtraining 
19.30 uur : Avondmaal 
20.30 uur - 21.30 uur: Vrije aktiviteiten 
22.00 uur : Lichten uit 

DINSDAG 28 DECEMBER 1993 

07.00 uur : Wekken. 
07.30 uur : Ontbijt 
08.30 uur - I0.00 uur: Zwemtraining 
10.00 uur - 12.00 uur: Vrije aktiviteiten (wandeling) 
12.00 uur : Middagmaal 
13.00 uur- 14.00 uur: Verplichte rust 
14.00 uur- 16.00 uur: Sportaktiviteiten 
16.00 uur - 18.00 uur: Vîdeoscoop, bespreking zwemtechniek 
18.00 uur : Avondmaal 
19.30 uur. 21.00 uur: Zwemtraining 
21.00 uur. 22.00 uur: Vrije aktiviteiten 
22.00 uur : Lichten uit 

WOENSDAG 29 DECEMBER 1993 

07.00 uur : Wekken. 
07.30 uur . Ontbijt 
08.30 uur- 10.00 uur: Zwemtraining 
I0.00 uur - 12.00 uur: Vrije aktiviteiten 
12.00 uur . Middagmaal 
13.00 uur - 14.00 uur: Verplichte rust 
14.00 uur - 16.00 uur: Sportaktiviteiten of animatie 
16.00 uur - 18.00 uur: Videoscoop, bespreking zwemtechniek 
18.30 uur - 19.30 uur: Zwemtraining 
19.30 uur : Avondmaal 
20.00 uur - 22.00 uur: Disco 
22.30 uur : Lichten uit 

DONDERDAG 30 DECEMBER 1993 

07.00 uur : Wekken. 
07.30 uur : Ontbijt 
08.30 uur - 10.00 uur: Zwemtraining 
10.00 uur - 11.00 uur: Vrij opruimen kamers 
11.00 uur : Middagmaal 
12.30 uur· 14.00 uur: Zwemtraining 
14.00 uur - 16.00 uur: Vrije aktiviteiten 
16.00 uur - 17.00 uur: Algemene bespreking van de stage in de videoscoop 

Zoals je kunt zien hadden wij een goed gevuld en druk programma. 
De trainingen zelf waren onderverdeeld in :e: 30 minuten techniek en l uur framing. 

/ 

Tijdens de /raming werd ernaar gestreefd om een afstand van 2.000 m af te werken wat voor de i,>roepen 1 
en 2 lukte. Ze slaagden er zelfs in om tijdens de allerlaatste training deze afstand afte werken in± 45 min. 
Zou de voorstelling van de twee nieuwe "TRAINSTERS" daar voor iets tussen gezeten hebben ? 

-=ooOoo=-



1 VERSLAG ZWEMSTAGE WN EN ZEE :r 

Vertrek ' Joepi, met z'n zesentwintigen begonnen we afscheid te nemen van onze geliefde 

oudertjes. Daarna onze bedjes opmaken. De l O harde training deed ons zweten (::wemstage is hard 1). 

Na het eten nog wat praten en dan : " SLAPEN !11 " roept hoofdleidster Erica en om 7 uur roept onze 

vroege vogel (Erica) gekamd en gekuist ons uit de harde, onwennige bedden. Al kreunen kleden en 

wassen we ons en gaan nog eens koekeloeren in de jongenskamer. RESULTAAT : ze liggen nog te 

maffen I Da's nie fair, zunne 1 ! Na het ontbijt ( ik zal het maar niet opnoemen of ik zit hier morgen nog 1)

de training. Dan lieten wij ons begeleiden door gids Erica voor een fikse wandeling langs de jachthaven. 

Onze buikjes grolden, dus een stevige maaltîjd : " Hé, wie deed er peper in mijn glas ?" In de rust 

maakten we ons klaar voor de vrije activiteiten {wat, zeg ik lekker nog niet 1). Elk een band met naam

erop, sportieve kledij en we zijn klaar om te ... Basic, met de kme, springen. ... . Ons Ericaatje heeft weer 

eens een "formidabele" aerobic in mekaar gestoken. Daarna de bespreking van de zwemtechnîek door 

onze commentator Marc V ANHOUCKE en onze lichttechnicus Alain GHUSELBRECHT. Uitgeverij 

zwemtechniek : Jan BARTHOLOMEUS. 

Bij het avondmaal toont onze voorzitter het voorbeeld, de keuken zou het niet overleven als we 

allemaal zo zouden eten als Jean-Pierre ! ! ! Bij de trainingen stond het fluitje van Sabine niet stil -

blijkbaar nieuw ??? Na de pyamaparty, lichten uit, slaapmuts op LORE ! Om 7 uur, "de wekker !" Vlug 

wassen en plassen om na het eren in het water te jumpen. 

In deze drie dagen zwommen we 14 km en dit mag geprezen worden I Na de vrije activiteiten het 

gevreesde middagmaal en platte rust. Daarna een geweldige quiz. Zeg, kan jij lopen met je schoenveters 

aan mekaar gebonden ? Nog wat zingen en dan is het weer de beurt aan onze commentator Marc die 

piekfijn uitlegt hoe je een bepaalde stijl moet zwemmen. Daarna de laatste training van de dag, maar we 

hebben nog energie genoeg om ons uit te leven in de disco. Daarna duiken we ons bedje in 

"Zwzwzwzw .. ". Zeg Lindsay stop es met snurken. ?!?1

De voorlaatste training is in zicht I Dan de kamers opruimen (wat een werk), na de laatste maaltijd

de allerlaatste training. Na deze training was er nog wat vrij zwemmen. "Hahaha, moet j'es zien : Jan en 

Jean-Pierre in een badpak - was me dat even lachen ! Daarna de algemene bespreking. 

Om 5 uur:" Mama, ik ben moe 1 
- Papa, Jan liep in een badpak rond, ...... " 

P.S. Hierbij willen wij (alle zwemmers), de trainers bedanken voor deze leuke, maar harde stage. Wij 

hebben ons hierbij erg ingezet. 

Nele VOLCKAERT 
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DE ZWEMSTAGE IN ZON EN ZEE GEZIEN DOOR: Steven VOLCKAERT 



Lenigheid bij de zwemmer. 

Bron : Beter Zwemmen 

Lenigheid is samen met kracht en uithouding één van de belangrijkste troeven van de zwemmer. 

W AAROl\'I HEBBEN WIJ LENIGHEID NODIG ? 

Eerst en vooral, omdat we de beste voordelen voor een bepaalde zwemstijl zouden kunnen halen uit de 
gewrichten die de gebruikte ledematen controleren. 

Om het uiterste te halen uit de gewrichten, moeten deze zo lenig mogelijk zijn, zo stellen ze de 
zwemmt:r in staat om te reiken, te heffen en aan te houden, wat voor de ledematen de meest gunstige positie 
is om een bewegmg met het meeste effekt uit te voeren. 

VOORBEELD: 

De zwemmer moet in staat rijn de armen zo in het verlengde van de schouders te brengen dat hij een 
maximale strekking kan uitvoeren, echter zonder dat hij onnodige pijn moet lijden in de 
schoudergewrichten. 

Hetzelfde geldt voor de crawlzwemmer tijdens het heffen van de elleboog uit het water. Deze moet 
hoog zijn en dicht bij het lichaam worden gehouden. Stijve mensen maken hier ofwel een foutieve 
beweging ofwel lijden ze veel pijn in hun gewrichten. 

LENIGHElD VAN GANS HET LICHAAM 

Vele zwemmers zien lenigheid enkel als die specifieke lenigheid van de schouders en nek, voor de 
streekzwemmers de knieen. Niets is minder waar! We dienen het geheel van het lichaam soepel te maken. 
Een volkomen lenig lichaam leent zich perfekt tot die vorm van gracieuze sport die zwemmen toch in feite 
is. 

Beschouw het maar vanuit het oogpunt van de allerlaatste vormen van start· en keerpunten. Welke 
krinkelingen dient men daarbij niet te maken. 

Waterpolospelers zouden er goed aan doen om nog veel meer lenigheidsoefeningen uit te voeren, want 
zijn zij niet vootdurend bezig met keren, draaien, vlug vertrekken, zodat ze een enorme belasting om de 
knieën krijgen. 

PADDY GARRAT zegt:" Een topklas zwemmer moet· het rythmegevoel van de danser bezitten, het 
reactic:vermogen en de kracht van een atletiekbeoefenaar en de 1:,'fatie en behendigheid van een 1:,,ymnast · die 
alle drie enorm veel lenigheidswerk doen. 

De ideale zwemspier is lang, slank en krachtig. Daarom moet de zwemmer er voor zorgen dat hij na 
gewichtentraining, lenigheidsoefeningen uitvoert die de spier zullen uitrekken en ht:m ervan weerhouden om 
�it te puilen en zo een rem te rnnnen op de snelheid in het water. 

WANNEER BEGI'."iNEN WIJ MET LENIGHEIDSOEFENINGEN ? 

Hierop is slechts één antwoord: zo jong mogelijk!!! 
Alhoewel een kind beneden de l O à 12 jaar geweldig lenig blijkt te zijn, verliest dit kind alle lenigheid 

in de puberteit en dit, wanneer er niet voor wordt gezorgd door middel van oefeningen. Wanneer ZIJ nu van 
_:,mgsaf aan gewoon gemaakt worden aan onze rek- en strekoefeningen, dan blijft de natuurlijke lenigheid en 
:nisschien wordt ze \�,d verbeterd. 

Elk jong kind is lenig, maar het kan gebeuren dat het dit met weet. Veel jonge mensen zijn bang dat 
ze zich belachelijk zullen mak.:n en durven niet eens een beetJe plooien. 

We dienen hen Uli te leggen dat er in het ::wemhad helemaal geen plaats kan =iJn voor shjve harken .1 

Marc Vanhoucke. 



Opwarming voor de wedstrijd. 

Bron. SCHRAtv!M, sponsschimmen, autorenkollektiv BERLIN, 1987. 
Door. Martin DE MEESTER, lic L.O. 

Het aspect van de opwarming voor de wedstrijd wordt nogal eens, ten onrechte echter, verwaarloosd 
door onervaren zwemmers of trainers. Dit deel van de wedstrijd voorbereiding is echter van even groot 
belang als het eigenlijke wedstrijdzwemmen en negatieve prestatieërvaringen na een race zijn dikwijls terug 
te voeren tot een onvolledige of gebrekkige opwarming voor de wedstrijd. 

Er dienen immers, in een relatief korte training voor het wedstrijdbegin, volgende doelstellingen 
bereikt te worden 
* algemene lichamelijke voorbereiding op het droge.
* specifieke opwarming in het water.
* psychische mentale ins1elling.
* regeneratiemaatregelen (actief herstel) tu'isen de wed,trijden.
Al deze onderdelen worden individueel uitgevoerd en door de zwemmer met de tijd gestandaardiseerd.

-··-ooOoo=--

l. DE ALGEMENE LICHAMELIJKE VOORBEREIDING

De algemene lichamelijke voorbereiding gebeurt op het droge door middel van gymnastiekoefeningen. 
De duur ervan bedraagt 20 tot 30 minuten. In het eerste deel wordt een lichamelijke ontspanning 
nagestreefd door veelzijdige en versoepelende oefeningen die het tweede deel van de droogtraining inleiden 
alsook de creatie van een goede spierelasticiteit dienen te verwezenlijken. Tijdens het verdere verloop 
wordt dan, door gymnastiek zonder rust, de opwarming en de spiervoorbelasting van de verschillende 
zwemslagen, door kortstondige imitatie van de zwembeweging van armen en benen aan een hoge 
bewegingsfrequentie, reeds een concreet wedstrijddoel nagestreefd. In dit deel van de opwarming dient men 
bij voorkeur goed gekende en eenvoudige oefeningen uit te voeren om een vlot verloop en een goede 
voorbereidingsintensiteit te verkrijgen. Het lijkt ons dan ook logisch en noodzakelijk dat voor iedere 
training dit deel van de wedstrijdvoorbereiding aan bod moet komen ( volledig of ten dele) om alzo tot een 
automatisme te kunnen uitgroeien. 

--=ooOoo=-

2. DE SJ!ECIFIEKE VOORBEREID1i�G

De :;p.:cifieke voorbereiding gebeurt steeds in het wate: en 'llordt onmiddellijk aansluitend op de 
algemene voorbereiding uitgevoerd. Hiervoor dient men 15 tot 25 minuten te tellen. Gedurende deze tijd 
zal de zwemmer, naargelang zijn individueel prestatieniveau en de wedstrijdafstand waarvoor hij zich 
voorbereidt, 800 tot 1500 m zwemmen. 

Er wordt begonnen met een langere continue zwemafstand van 400 tot 1000 meter waarbij de 
verschillende bewegingsaspekten van de diverse zwemstijlen aan bod komen. Er wordt gewoonlijk wel 
begonnen met de eerste 200 m in een soepele vrije slag te zwemmen. Hierop volgend worden de 
afzonderlijk arm- en beenbewegingen ingeoefend afwisselend met de globale wedstrijdstijl. Dit 
voornamelijk op 25 tot 50 meter deelafstanden (vb. 8 x 50m afwisselend 25-arm/25-vol, 25-been/25-vo! met 
15 sec. rust per 50 meter). 

Het inoefenen van de specifieke bewegingssnelheid wordt door kone versnellingen in de vorm van een 
tempowisseltrammg of door een tempoherhalingstraining met deelstukken tot 25 meter nagestreefd. 

Deze voorbereidingsfase wordt beëindigd met een compensatie- of recuperatiefase om alzo tot een 
volledig herstel van de lichamelijke prestatiefaktoren te komen. 

-·=ooOoo=--



3. DE PSYCHISCHE EN MENT ALE VOORBEREIDr!I/G

De psychische en mentale voorbereiding is van even groot belang als 'är eerder besproken fysieke
voorbereiding. De psychische stabiliteit wordt met toenemend prestatieniveau steeds meer tot de 
prestatiebepalende factor in.de directe confrontatie met de te bekampen tegenstander. Dikwijls wordt bij 
eenzelfde lichamelijke kapaciteit en eenzelfde technisch potentieel, het verschil gemaakt door de wil te 
winnen d.w.z. dat het ontwikkelde zelfvertrouwen in de eigen prestatie op het beslissende ogenblik van een 
wedstrijd over winst of verlies zal beslissen. 

Bij jongere zwemmers is de mentale voorbereiding op een wedstrijd eng verbonden aan de gegeven 
infonnatie over de te volgen weslrijdtaktiek en het verloop van de wedstrijd zelf. Opmerkingen in verband 
met de in het oog te houden wedstrijdreglementen en startprocedures, wenken in verband met de te dragen 
kledij voor, tijdens en na de wedstrijd richten de aandacht van de zwemmer op de individuele en globale 
wedstrijdsfeer. Naarmate de :;:wemmer ouder wordt en meer wedstrijàervaring krijgt wordt de psychische 
beïnvloeding meer concreet en meer gedifferentieerd. Analyse van de eigen wedstrijdprestatie, alsook deze 
van de tegenstander, maken dan meer en meer de inhoud uit van de psychische voorbereiding. 

4. DE RE GENERA TIETRAL"l\!ING

Als regeneratietraining beschouwen wij de vormen van kompensatietraining die tot een actief herstel 
van het lichaam na een gezwommen wedstrijd leiden. In dit verband denken wij dan ook aan 
trainingsvormen dte mtsluttend in het water plaats hebben. Deze omvatten enkel aerobe belastmgsvormen 
met een lage tot middelmatige intensiteit d.w.z. minder dan 80% van de momentele prestatiemogelijkheden. 
De te zwemen afstand verschilt naargelang het opleidingsniveau van de zwemmer. Het varieert van 200 m 
tijdens de opbouwperiode tot 400 m tijdens de basisperiode van de zwemloopbaan. De 1500 m wordt in het 
algemeen beschouwd als het uiterste voor een hersteltraining gezien hierbij de duur van 20 minuten best niet 
overschreden wordt. 

Als lichaamsoefeningen dienen persoonlijke voorkeurslagen naast andere zwemstijlen en/ot -skills 
beoefend te worden. 

-==ooOoo=--

Een woordje van de trainers. 

Daar twee uren zwemtraining per week infeite te weinig is om onze zwemcapaciteiten tot volle 
ontplooiing te laten komen, stellen wij voor, en dan voornamelijk voor de competitie::wemmers, om 
bijkomende oefeningen te doen thuis. Hieronder vinden jullie enkele oefening specifiek voor het zwemmen: 
i. Neem een touw en spring ennee gedurende een 5 minuten. met beide benen samen op en neer en beschrijf

met de annen steeds grotere cirkels.
2. Neem 2 kleine gewichten(±: 0,5 kg) in de handen en doe rechtstaand draaibewegingen met de annen,

waarbij je er goed op let de armen NIET te plooien.
J. Buikspieroefeningen . ga op je rug liggen, hef de benen van de grond (± 30 cm) en maak nu kleine

draaibewegingen. Verander ook eens van richting. Hou deze oefening enige tijd vol.
4. Neem 2 stoelen en ga ertussen zitten (de stoelzitten naar je toegekeerd). plaats de handen op de

stoelzitten. Nu ga je proberen de armen te strekken zodat je van de grond loskomt, hou de benen gestrekt
en doe dat zoveel keer je kunt en tot je op een dag de 50 maal aankunt.

5. Neem de goede gewoonte aan elke dag een eind te gaan lopen, dit bevorderd de uithouding.
6. Doe na het ontwaken ook eens enkele stretching oefeningen, het zal je goed doen 11 ! 1

De trainers. 



Even lachen. 

- Ik heb vannacht gedroomd dat je je schuld kwam afbetalen.
- Geloof jij in dromen 9

- Zeker 1

- Wel, geef me dan maar een kwitantie. Dan geloof ik het ook 1 

- Doh.1er, zegt de man tot de psychiater, U zou mijn vrouw eens moeten
onderzoeken. ze doet de laatste tijd zo raar.

- Ho ja, wat doet ze dàn ·,
- Ze heeft twee schapen in het salon geïnstalleerd en dat stink1 als de pest.
- Als U om te beginnen eens een venster openzette '>

Goed gij, en mijn duiven lakn vliegen zeker 111

Het toppunt van gierigheid 9 

- De mis volgen op TV en het toestel afzetten tijdens de omhaling

Een ambtenaar van het ministerie zat aan zijn bureau zijn boterhammetjes op te eten. Een oud vrouw1]e 
stond hem al enkele minuten aan te kijken en aangezien hij niet egoist1sch was. vroeg hiJ 

Het C zin i:i een bot<'!rhammetje ·J 
0 ja, mijnheer, ik heb zo'n honger. 

De ambtenaar reikte haar een boterham aan die ze gretig naar binnen speelde. 
Daarna zei ze : 
- Wel mijnheer, omdat U zo goed bent geweest, mag je drie wensen doen.
- O.K., zei de man. ik doe mee.

* Ik wou dut ik in Huwuï in de =on kon liggen.
En <.1at gebeurde. 
Toen kwam de tweede wens. 

* Ik wou ... dut er een kn'.1.ppe. lunghartge Hawaïaunse naw;/ me lag.
Ook deze wens ging m vervulling. 
De derde \Vens. 

* Ik wou dut ik mlin hele leven lang geen dag meer moes/ werken.
Het volgende ogenblik zat de ambtenaar weer aan zijn bureau op het ministerie 
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* De "wisselbeker" wordt gehouden onder de vergunninghouders, teneinde de
competitie te bevorderen.

* De competitie is enkel voor vergunninghouders.
* De winnaar van de wisselbeker is de zwemmer die het hoogste aantal punten

verzamelt. Punten worden als volgt toegekend :
- punten voor geklasseerde zwemmers (van 1 ° tim 12° ) met een maximum van

15 punten voor de eerste en 1 punt voor de t\vaalfde zwemmer.
- 5 bonusputen voor het verbeteren van een clubrecord.
- 2 borwsputen voor het verbeteren van een persoonlijkrecord.

* De periode voor het toekennen van punten loopt \an begm septembe� tot eind
juni.

* De wisselbeker blijft één ( 01) jaar in het bezit van de laureaat en wordt
u1tgere1kt op het eindejaarsfeestJe van de club.

* De naam van de winnaar plus het jaartal zullen gegraveerd, in een
koperenplaatje, aan de beker bevestigd worden.

* Prijzen voor de eerst vijf geklasseerde zwemmers worden voorzien.
* Tussentijdse standen worden uitgehangen in het zwembad en geplubliceerd in

het clubblad.



WISSELBEKER 

DER VERGUNNINGHOUDERS 

EINDSTAND OP 10 JULI 1993 

RES · NAAM+ Voornaam. Ptn 

GH!JSELBRECHT Michael 395 

2 BERTELOOT Dieter 224 

3 V ANOVERSCHELDE Nele

4 BARTHOLOMEUS Pieter 184 

Daar Michael GH1JSELBRECHT voor het derde jaar op rij winnaar is van de wisselbeker der 

vergunninghouders mag hij dan ook deze beker in zijn bezit houden. Proficiat Michael en ook proficiat aan 

alle andere deelnemers van deze wisselbeker ! 

-=ooOoo=--



.JAARVERSLAG VIWRNSE ZWEMVl<:RENIGING 

BESTUUR 1994 

1--V __ Oc....Oc.-l __ {Z __ J_l_·T_E_n__ --------+��/\COM_§ Jean-Pi��- Lijsterweg 26
SECRETARIS V /\NIIOUCKF Marc Noor<ls!raat 121 
Trainer 

8630 VEURNF 058/31.46.93 
8630 Vl'lJRNL 058/31 ,:,(, 57 
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TECIINISCII SECRETARIS - --- -·--+·--------·----+-Bc_·t_1k_cnlaan 17 8630 VElJRNI: 058/31.18.87 
MATERIAALMEESTER llanssenslaan 48 8630 VEURNE 058/31.34.21 

-- ----------

PUBLIC RELATIONS P l leindryxstraat 2 8630 VllJRNE O.'i8!31.4JOI 
Trainster 
VERANTWOORl>EI J.JKE COMPETITIE GI IIJSEl BRECI IT /\lain Wandel hofätraat 12 8630 VEURNE 
Trainer ---- - --+----·------+-- - ------·-+-------------·--·-
RESTUURSLJI) CERDOBBEL Irène Nachte 8630 Vl!URNE 058131.28.27 
BESTUURSLII> CJ\JLLIJ\lÎ.c:::

K
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BESTtl llRSLII> ll/\RTIIOLOMEUS Jan Rozcndalstrnal 7 6a 8630 VEURNE 058131.27 90 
Trainer 
UESTllllRSUD 

NU1TIG1;' TIPS: 

HANKREIA71E · 280-0498254-02

STAMNUMMER UGA : 365 

AANTAL LEl)EN: 

Compet i t iczwcmmcrs 
Watcrpolo�pclcrs 

Totaal 

147 

18 

165 U:DEN 

/\/\NT/\1, ZWEMTR/\ININGEN IN 1993

GEMIDDl'Ll)E /\/\NWEZIGI 11'11) IN 1993

79 

: 64 



VEURNSE ZWEMVERENIGING 
Noordstraat l2 l (" 
8630 VEURNE 
Tf.: 058131.26.57 

ALGEMENE EN STATUTAIRE VERGADERING V.Z.V. 

Geachte leden, 
Geachte ouders van competitiezwemmers( ·sters ), 

Wij heblx!n de eer u uit te nodigen op de jaarlijkse algemene en statutaire 
vergadering van de VEURNSE ZWEMVERENIGING in het stedelijk zwembad te VEURNE op 
donderdag lO februari 1994 om 20.00 uur. 

Kandidaten voor een bestuursfunctie, dienen hun aanvraag te richten naar 
bovenstaand adres voor 10 februari 1994. 

AGENDA• 

• toespraak van de Voorzitter
goedkeuring verslag van vorige algemene vergadering .

• kasverslag van uitgaven en inkomsten 1993.
- werkingsverslag l 993.
• voorziene activiteiten 1994 .
• verkiezing bestuur

* Volgende leden zijn uittredend en herkiesbaar•
Gr\COMS Jean-Pierre
DESCHR YVER Sabine
CERDOBBEL Irene
GHIJSELBRECHT Alain
CAILLIAU Kns

· vragen en suggesties

Daar het een gelegenheid is om kennis te nemen van de werking, beleid 
en van de tramingsmethodes van de Club, vragen wij U aanwezig te ziJn op de algemene 
vergadering. 

Hopend U te mogen venvelkomen op 10 februari, groeten wij. 

Hoogachtend, 
Het Bestuur VZ. V. 



VEURNSE ZWEMVERENIGING 

v.z.v.

UITNODIGING WEDSTRIJD 

OP 06 FEBRUARI 1994 

INZWEMMEN : Vanaf 13.30 uur 

WEDSTRIJDEN : Vanaf 14.15 uur 



______ /"'-________________ _ 

GESPECIALISEERD BIERHUIS 

'7��, 
' IN DEN TRIPEL ' 

Keuze uit meer dan 120 biersoorten 

• Kwaliteits- en trappistbieren

• Snacks van streekspecialiteiten

• Spaghetti Bolognaise

• Croque Monsieur

Grote Markt 30 - 8630 Veurne
058/31 11 74 

1111 

L___/4"·'"-� 
Garage 
Van Hollebeke bvba

St.-Idesba.ldusstra.at 21 c 

8630 VEURNE 

Tel. 058/31 18 07 

Fax 058/31 52 51 



Door uw zwemuitrusting 
aan te kopen bij 

AMELOOTSPOBT 

helpt u de Veurnse Zwemvereniging 
aan één van de voorwaarden te voldoen 
om gesponsord te worden door 

AMELOOTSPOBT 




