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ACTIVITEITEN 1996 

• 14 jan: 1 e dag distriktkampioenschappen Zwevegem
• 21 jan: 2e dag distriktkampioenschappen Zwevegem
• 28 jan: Diksmuide P. U.(per uitnodiging)
-15 /eb: algemene en stauuaire vergadering om 19 u: in het stedelijk zwembad te Veurne
- 24 feb: Waregem P.U.
- 3 mrt Kortrijk P.U.
- JO mrt: VEURNE P.U.
- 17 mrt: 4e dag distriktkampioenschappen sprint Oostende
- 24 mrt: schiftingen schaal Dauven Brugge Guilini
- 20 apr: T.D. Wa1erpolo zaal diensJencenlrUm "Zormebloem"
- 21 apr: 200m van Tielt
- 28 apr: Roeselare P.U.
- 1 mei: interdistrikt
- 4 mei: Waregem P.U.
- 5 mei: 1.001 m van Oostkamp
- 19 mei: Diksmuide P. U.
- 25 mei: Beker Bekaert P.U.
- 27 mei: u:iJstap 2e Pinksteren
• 1 jun: Oostende avondwedstrijd P.U.
· 30 jun: Izegem P.U. buitenbad
- 6 jul: Nieuwpoort buitenbad
• 7 jul: Ieper P.U. buitenbad
- 11 aug: B-Kampioenschap VZL
- 15 aug: medewerking anno 1900
- 25 aug: Tri-Trillllon georganiseerd door de waterpoloclub
- 8 sep: 1 e dag interclub Nieuwpoort
- 15 sep: 2e dag interclub Roeselare
- 22 sep: 3e dag interclub Tielt
- 29 sep: 4e dag interclub VEURNE
- 6 okt: Driekamp
- 12 okt: Waregem P.U.
- 13 okt: 5e dag interclub leper
- 13 okt: Kortrijk P. U. (internationaal)
- 19 okt: Diksmuide P.U. (eendjes)
- 20 okt: 800/1500m distriktkampioenschappen Zwevegem (25m)
- 27 okt Westvlaarns eendjeskriterium Zwevegem
- 3 nov: 6e dag interclub Brugge
- JO nov: Ie dag B-Kampioenschappen VEURNE
- 11 nov: speedo-meeting Brugge (50m)
-12, 14 & 19 nov: clubkampioenschappen
- 24 nov: Roeselare P. U.
• 1 dec: 2e dag B-Kampioenschappen Brugge
- 1 dec: eindejaarsfeest
- 8 dec: eendjeskriterium VZL
- 21 dec: Waregem P.U.
• 26-27-28-29 dec: zwemstage Zon en Zee Westende
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Beste Sportvrienden, 

Eerst en vooral wens ik U allen een gelukkig, vreugde vol en een 
sportief jaar toe. Zo beginnen we dan aan een nieuw jaar waarvan wij allen heel veel verwachten. 
Zoals vele onder U wel weten zijn we aan ons 23 ste werkjaar toe. Wij hopen dan ook dat dit jaar 
zowel op het vlak van de trainingen als van de wedstrijden succesvol mag zijn. 

De Veumse Zwemvereniging zit nog steeds in de lift want we zijn dit 
jaar met niet minder dan 127 zwemmers gestart Tijdens de Clubkampioenschappen 1995 hebben 
we enkele prachtige en op het scherp van de snede uitgevochten wedstrijden kunnen mee maken. 

Als voorzitter ben ik dan ook zeer tevreden over éénieders prestatie. 
Ik ben er dan ook van overtuigd dat allen met dezelfde inzet zullen verder werken. De training 
moet een ontspannende inspanning zijn. Aan de zwemmers wil ik dan ook vragen stipt de 
raadgevingen van de trainers op te volgen, die mensen offeren per slot van rekening een deel van 
hun vrije tijd voor jullie op. Door het groot aantal aanwezigen op training is discipline een 
noodzaak! 

Tot besluit hoop ik dat iedereen verder zijn steentje zal blijven 
bijdragen zodat onze zwemclub, verder kan blijven bloeien en dat we mogelijks een trapje hoger 
kunnen klimming t.o.v. de andere clubs in de provincie. 

DE VOORZ!
T

fER, 
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ZWEMUERENIGING 

TOP 10 

X 
1° Pieter BARTHOLOMEUS 

2° Michael GHYSELBRECHT 

3° Jeroen DOLFEN

4° Els V ANDENBROUCKE 

5° Klaas V ANNEUVILLE 

6° Tom V ANDENBROUCKE 

7° Steve PINSON 

8° Nele V ANOVERSCHELDE 

9° Lien V ANHOVE 

10° Sara WINNOCK 
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CLUBKAMPIOENEN 1995 

VEURNSE 

ZWEMVERENIGING 

v.z.v .

Be!ri0nelin2en Jongens B Janv Declercq 

MeisiesB Silke Geryl 

JongensA Peter V anmarcke 

MeisiesA Lissa Vanhollebeke 

Gevorderden Jongens B Marijn Vanhoutte 

Meisjes B Nees Leuridan 

JongensA Fredrik Moncarev 

MeisiesA Sofie Bonte 

Competitiezwemmers JONGENS 

Eendjes 1985, 86 en 87 Jeroen Dolfen 

Benjamins Pieter Bartholomeus 

Miniemen Michael Ghvselbrecht 

Kadetten Tom Vandenbroucke 

Junîors Dieter Berteloot 

Comoetitiezwemmers MEISJES 

Eendjes 1985, 86 en 87 Sara Winnock 

Benjamins Nele Vanoverschelde 

Miniemen Wendy Lefevre 

Kadetten Annelies Vanoverschelde 

Juniors Sandv Pinson 

Seniors Wendv Clarebout 
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CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 1995 

BEGINNELINGEN 8 JONGENS 25 M SCHOOLSLAG
WED NAAM OD TIJD 

1 DECLERCQ JANY
2 LEURIDAN TIJS

4 GOENS GIL 1 o 33 63
5 CLAEYSSENS CARL 1 0 36 71
6 ALDERWEIRELD TIM 1 O 39 23
7 FERYN MAARTEN 1 0 49 82

BEGINNELINGEN A JONGENS 25 M SCHOOLSLAG
WED NAAM '<ODE TIJD 

1 VANMARCKE PETER 2 0 23 39
2 SAMPERS WARD 1 

�� 
84

3 VAN HOLLEBEKE KAREL 1 25 12 
4 VANACKER BART 1 0 25 69
5 D'HULSTER JAN 2 0 26 4
6 DOLFEN STIJN 1 0 26 66
7 OYAERT WIM 1 0 27 10
8 MASSCHELEYN JONAS 1 0 27 34
9 BAILLEUL CHARLES 1 0 30 0

10 MARTENS KOENRAAO 1 0 30 41
11 MEESSCHAERT KOENRAAD 3 0 30 43
12 SPOELDERS PIETERJAN 1 �43
13 BAILLEUL MAXIM 1 63 
14 COULIER SAM 1 0 33 63 
15 MONCAREY DAVID 1 0 34 0
16 ARNOYS JEROEN 2 0 34 54
17 STRUELENS PIETER 1 0 38 12
18 VANMARCKE BART 1 0 38 79
19 BUYSE BENOIT 1 99 60 99

BEGINNELINGEN B MEISJES 25 M SCHOOLSLAG
WED NAAM KDDE TIJD 

1 GERYL SILKE 1 0 31 34
2 OEMERRE JULIE 1 0 33 12 
3 HAEL TERMAN SYLVIE 1 0 33 45
4 AMELOOT CHARLOTTE 1 0 35 0
5 VERGOTE ANN 2 0 35 0
6 DECLERCQ MALIKA 1 

m 7 DEPOORTER GRIET 1
8 RABAEY LAURE 1
9 ALARY ELIEN 1 0 40 24

10 SCHOCKAERT KA TRIEN 1 0 40 64
11 GODDERIS CHARLOTTE 1 0 40 74
12 BUYLAERT ANS 1 0 40 95
13 BUL THEEL ELLA 1 0 43 63
14 MAES SIRIKIT 1 0 47 63 

BEGINNELINGEN A MEISJES 25 M SCHOOLSLAG
WED NAAM KDDE TIJD 

1 BOS SARA 1 0 30 81
2 BRIL ELISABETH 1 0 30 15 
3 DEPOORTER TINE 3 0 30 10 

4 D'HULSTER GRIET 1 0 36 57
5 DOCHY JOKE 1 0 28 6
6 FLORIZOONE KAREN 1 0 35 17 
7 HAEL TERMAN CHARLOTTE 1 0 28 12
8 MATSAERT NATHALIE 1 0 26 84
9 MONCAREY REBECCA 1 0 27 85

10 REMMERY SOFIE 1 0 30 90
11 SCHOCKAERT JOZEFIEN 1 0 26 16 
12 VAN HOLLEBEKE USSA 2 0 24 52



CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 1995 

COMPETITIEZWEMMERS EENDJES MEISJES 

NAAM KODE WED TIJD WED TIJD WED TIJD WED TIJD WED TIJD 

1 WINNOCK SARA 2 100M SS 1 50 47 100MWIS 1 50 95 100M VS 1 43 47 100M RC 1 50 31 50MVL 0 57 93 

2 MAZEREEL SOFIE 2 100M SS 1 55 22 100MWIS 1 58 1 100M VS 1 51 82 100M RC 2 0 1 50MVL 0 59 90 

3 DOCHY TINEKE 2 100M SS 1 57 62 100MWIS 2 0 40 100MVS 2 4 10 100M RC 2 3 26 50MVL 0 57 63 

4 WINNOCK LORE 1 100M SS 2 14 29 100MWIS 2 9 69 100MVS 1 54 40 100M RC 2 21 23 50M VL 1 6 90 

COMPETITIEZWEMMERS BENJAMINS MEISJES 

NAAM KODE WED TIJD WED TIJD WED TIJD WED IJD WED TIJD 

1 VANOVERSCHELDE NELE 3 100M SS 1 39 4 100MWIS 1 27 32 100MVS 1 17 47 100M RC 1 28 51 50MVL 0 39 61 

2 VAN HOVE LIEN 3 100M SS 1 36 38 100MWIS 1 29 15 100MVS 1 18 31 100M RC 1 27 79 50MVL 0 43 48 

3 VANDENBROUCKE ELS 3 100M SS 1 43 25 100MWIS 1 37 0 100MVS 1 23 54 100M RC 1 40 11 50MVL 0 45 86 

4 SAMPER LINDSAY 3 100M SS 1 50 29 100MW1S 1 37 92 100M VS 1 24 53 100M RC 1 39 92 50MVL 0 51 8 

5 VANACKER HEIDI 3 100M SS 1 47 68 100MWIS 1 44 62 100MVS 1 37 73 100M RC 1 46 81 50MVL 0 51 93 

5 VERWEIRDER LORE 3 100M SS 1 48 33 100M WIS 1 48 28 100MVS 1 39 66 100M RC 1 46 40 50MVL 0 52 86 

7 MASSCHELEYN SIEGLINDE 3 100M SS 1 49 34 100MWIS 1 47 82 100MVS 1 36 22 100M RC 1 53 85 50MVL 0 54 15 

8 MASSCHELEYN LIESBETH 3 100M SS 1 51 0 100MWIS 1 51 0 100M VS 1 33 24 100M RC 1 50 16 50MVL 0 54 76 

9 CALLIAU ELFIE 3 100M SS 1 50 49 100MWIS 1 50 86 100MVS 1 37 28 100M RC 1 51 4 50MVL 0 59 10 

10 DELVA NATHALIE 3 100M SS 1 50 93 100MWIS 1 54 90 100MVS 1 47 18 100M RC 2 9 63 50MVL 0 56 12 

11 DOCHY SOFIE 3 100M SS 1 53 17 100MWIS 1 58 71 100MVS 1 49 12 100M RC 2 14 15 SOM VL 1 0 67 

12 MONSYEMMY 3 100M SS 1 58 64 100MWIS 1 58 93 100MVS 1 41 62 100M RC 1 54 68 50MVL 1 4 93 

13 MAES EEFJE 3 100M 55 1 56 71 100MW1S 2 14 52 100MVS 2 8 86 100M RC 2 15 69 50MVL 1 21 35 

COMPETITIEZWEMMERS MINIEMEN MEISJES 

NAAM KODE WED TIJD WED TIJD WED TIJD WED IJD WED TIJD 

1 LEFEVRE WENDY 4 100M 55 1 37 1 100M WIS 1 31 66 100MVS 1 20 81 100M RC 1 36 18 50MVL 0 47 24 

2 VOLCKAERT NELE 4 100M SS 1 43 85 100MW1S 1 37 54 100MVS 1 27 28 100M RC 1 37 11 SOMVL 0 48 41 

3 MASSCHELEYN DELPHINE 4 100M SS 1 46 14 100MW1S 1 38 52 100M VS 1 31 84 100M RC 1 36 37 SOMVL 0 51 98 

4 TOMMELEIN PEGGY 4 100M 55 1 51 4 100MW1S 1 43 85 100MVS 1 32 87 100M RC 1 43 70 50MVL 0 46 51 

5 MASSCHELEYN EVELINE 4 100M 55 1 51 6 100MW1S 1 42 78 100M VS 1 33 16 100M RC 1 43 56 50MVL 0 50 4 

6 DEBAENST FEM 4 100M SS 1 51 6 100MW1S 1 44 38 100MVS 1 35 57 100M RC 1 42 97 SOMVL 0 50 28 



CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 1995 

COMPETITIEZWEMMERS KADETTEN MEISJES 

NAAM KODE WED 

1 VANOVERSCHELDE ANNELIES 5 100M SS 
2 LUClDARME NATHALIE 5 100M SS 
3 VANHOUCKE ELLEN 5 100M SS 
4 LOUWYCK LINSEY 5 100M ss

5 DEVISSCHER NELE 5 100M SS 
6 BARBIER ANNEMIE 5 100M SS 

COMPETITIEZWEMMERS JUNIORS MEISJES 

NAAM 

1 PINSON SANDY 

COMPETITIEZWEMMERS SENIORS MEISJES 

NAAM KODE WED 
1 CLAREB UT WENDY 7 

00 

TIJD WED

1 34 38 100MW1S 
1 44 32 100MW1S 

1
11

WIS 

1 OMWIS 
1 WIS 
1 WIS 

TIJD WED TIJD WED 

1 27 14 100MVS 1 15 83 100MRC 
1 28 79 100MVS 1 18 

.67 100MRC 
1 38 7 100MVS 1 31 6 100MRC 
1 38 79 100MVS 1 35 69 100M RC 
1 52 16 100MVS 1 40 18 100MRC 
1 54 92 100MVS 1 45 97 100MRC 

IJO 
1 32 16 
1 27 6 

1 39 32 
1 43 30 
1 58 0 
# 60 99 

WED TIJD 
50MVL 0141172 
50MVL 0142115 

-4 
5 

150M VL 01 521 50 

WED TIJD 

WED TIJD 
50MVL O 43 57 



CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 1995 

COMPETITIEZWEMMERS EENDJES JONGENS 

KODE WED 
1 100M ss

2 
2 100M ss

1 100M SS 
2 100M SS 

COMPETITIEZWEMMERS BENJAMINS JONGENS 

- NAAM KODE WED TIJD 
HOLOMEUS PIETER
EUVILLE KLAAS 

U WARD 

� 

EN 
ELOOT WIM 
LLIAU FLORIS 

3 100M SS 1 35 
3 100M SS 1 35 
3 100M SS 1 35 
3 100M SS 1 49 
3 100M ss 1 53 
3 100M SS 1 48 

COMPETITIEZWEMMERS MINIEMEN JONGENS 

NAAM 

1 GHYSELBRECHT MICHAEL 

COMPETITIEZWEMMERS KADETIEN JONGENS 

NAAM 

1 VANDENBROUCKE TOM 

COMPETITIEZWEMMERS JUNIORS JONGENS 

NAAM KODE WED 
1 BERTELOOT DIETER 6 

75 
3 

34 

68 
46 
53 

WED TIJD 1 
100MW1S 11301511 
100MW1S 1

1 

�il 88

1 
100MW1S 

�1451 100MW1S 
100MW1S 1 l 441691 
100MW1S 21 31711 

WED TIJD WED 
100MVS 

;� 
100MRC

100MVS 100MRC 
100M VS 1 25 87 100M RC 
100MVS 1 33 53 100MRC 
100MVS 1 35 66 100M RC 
100MVS 1 50 42 100MRC 

WED TIJD WED 
OOM VS 1 10 78 100M RC 

100M VS 1 14 25 100M RC 

TIJD 
1 29 42 
1 33 77 
1 46 24 
1 44 24 
1 42 2 
2 10 31 

WED TIJD 
50MVL 0 47 82 
50MVL 0 52 63 
50MVL 0 52 7 
50MVL 0 54 81 
50MVL 0 56 65 
50MVL 0 55 89 

WED TIJD 
50MVL 0 41 90 
50MVL 0 47 45 
50MVL 0 42 41 
50MVL I Ol 48 58

50MVL Ol 53 
SOMVL O 58 

WED TIJD 

42 
98 

50MVL O 38 91 

WED TIJD 
SOMVL O 30 48 



EREPLAATSEN WEDSTRIJDEN 

3" laatll 
Arne Vandenbroucke 
Jeroen Dolfen 

1" plaats 
1 Jeroen Dolfen 
3• laatll 
Lien Van Hove 

t DAG INTERÇLUB ROESELARE 

200m schoolsla eend· es 85 3.45'83 
200m schoolsla eend· es 86/87 4.00'27 

,t DAG INTERCLUB NIEUWPOORT 

j 2oom vrije slag eendjes 86/87 l 3.27'81 

100m ruecrawl ben.amins 1.26'80 

WEDSTR1ID OP WTNODIQING VOOR EENDJES IE DIKSMUIDE 

100m schools! eend·es 86/87 1.50'75 

TimMahieu 100m schools! eend.es 86/87 1.51'47 

EENDJESKR,ITERIUM WEST YLMNDEREN TIELT 
1e laatll 
Jeroen Dolfen lOOm vri·e si eend·es 86/87 1.29'45 
Jeroen Dolfen 1 OOm schoolsla eend· es 86/87 1.52'74 

2• laats 
TimMahieu 1 oom schoolsl112 eend" es 86/87 1.55'25 

3" laats 
Arne Vandenbroucke 100m schoolsla eend·es 85 1.55'25 

fl IJAG INTEB,�Llm :YE!JR� 
le laats 
Jeroen Dolfen 200m ru crawl eend· es 86/87 3.33'81 

l° DAG B-KAMPIQENSCHAPPEN ROESELARE 
1° plaats 

1 Nele Vanoverschelde l 50m vrije slag benjamins 10.32'95 

2• laats 
Pieter Bartholomeus 1 oom vlinders! ben.amins 1.38'59 

3• laats 
Nele Vanoverschelde lOOm vlindersla ben.amins 1.33'40 
Klaas Vanneuvdle 1 oom schoolsla ben.amins l .39'18 

1 
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DAG B-KAMPIOENSÇHAPPEN NIEUWPOORT 

Nele Vanoverschelde JOOm wissel ben·amins 1.27'55 
Lien Van Hove JOOm ru crawl ben·amins 1.29'54 

Nele Vanoverschelde JOOm vrïe sla ben·amins 1.17'07 

e 

J plaats 

Michael Ghvse!brecht 1 OOm vriie slag miniemen 1.09'29 
Lien Van Hove 1 OOm vriie sla2 beniamins 1.15'56 
Pieter Bartholomeus 1 OOm vriie slag beniamins 1.17'56 
Tom Vandenbroucke 1 oom rugcrawl kadetten 1.21'30 
Lien Van Hove 1 OOm wisselslag: beniamins 1.28'9 I 
Pieter Bartholomeus i 100m wisselslag benîamins 131'27 

ROESELARE PER UITNODIGING 
plaats 

Nick Mahieu !OOm vriie slag eendies 85 1.29'3 I 
Klaas Vanneuville 1 oom schoolsla2 beniamins 1.37'60 
Tim Mahieu toom vriie slag eendies 86-87 1.40'32 
Pieter Bartholomeus 1 OOm vlindersllll! beniamins 1.40'76 

01aats 

Michael Ghvselbrecht 1 oom vriie sla2 miniemen 1.07'96 
Michael Ghvselbrecht 1 OOm rugcrawl miniemen 1.26'05 
Lien Van Hove I OOm rugcrawl beniamins l.29'85
Pieter Bartholomeus I OOm schoolslag beniamins 1.33'57 

WAREGEM PER UITNOQ[GING 

Arne Vandenbroucke JOOm schoolsla eend· es 85 1.41'41 
Tim Mahieu JOOm schoolsla, eend·es 86-87 1.52'82 

Jeroen Doltèn JOOm vn·e sla eend"es 86-87 l.28'90

Uit de bovenstaande uitslagen stellen we vast dat de trainingsarbeid van de afgelopen 
maanden vruchten begint af te werpen. 

Met twee geselecteerden voor het Vlaams eendjeskriterium zit er talent bij de eendjes 
jongens. We hopen dat die talentrijke jongeren het karakter en dooizettingsvermogen hebben om 

,1..J 



intensief te blijven trainen en zich technisch te verbeteren. Met andere woorden, dat ze de 
ondenichtingen en raad van de trainers(-sters) niet in de wind slaan. 

Ook bij de jongens en meisjes benjamins zijn er een aantal die hard trainen, ze missen geen 
enkele training en zijn niet bang voor een zware inspanning, ook tijdens de wedstrijden zijn ze 
geconcentreerd en gemotiveerd. Die groep benjamins zijn een voorbeeld voor gans de club wat hun 
positieve ingesteldheid betreft. De miniemen, kadetten en junioren behalen minder goede 
resultaten, maar zij trainen ook niet zo regelmatig als de eendjes en benjamins, wat de trainers(
sters) en bestuur betreuren. 

Is het echt onmogelijk om drie uur per week te trainen ? 

Tijdens de laatste stage in Zon en Zee heb ik vastgesteld dat de uithouding van onze 
zwemmers(-sters) spectaculair is verbeterd Waar vorige jaren vele zwemmers (-sters) niet in staat 
\varen om drie uur per dag te trainen, waren er tijdens de laatste stage geen noemenswaardige 
problemen. Dit is het resultaat van de bijkomende zaterdagtrainingen en het intenser trainen van de 
competitiezwemmers op dins- en donderdagavond. 

Wat wel opgevallen is dat de positieve ingesteldheid om hard te trainen bij sommige 
zwemmers(-sters) dikwij Is ontbreekt. Het is veel plezieriger te vertrekken naar een training met de 
gedachte in het achterhoofd: "we zullen er eens invliegen" de training zal veel aangenamer verlopen 
en na de training zal je tevreden zijn over de geleverde inspanning. Die positieve ingesteldheid zal 
eveneens overgebracht worden op de andere zwemmers (-sters) en trainers(-sters) met als gevolg 
dat het veel aangenamer lesgeven is voor de trainer(-ster) en dat minder gemotiveerde zwemmers(
sters) ook meegetrokken worden. 

Geef ook niet op bij het minste ongemak zoals koude of ergens pijn, probeer de pijngrens te 
\ verleggen, "no pain, no gain" 

Als besluit kan ik zeggen dat we het laatste kwartaal van 1995 op goede weg waren en mits 
wat positieve ingesteldheid zullen we zeker goede resultaten behalen in 1996. 

8.V.B.A.

•NEVEJAN
DRANKCENTRALE

hae1/(ilt Z. ...-,.1 .... i...,..,. ig alt(id 
f'ng �J"•UNJ.,_.• we/lom/ 

Marc Vanhoucke. 
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Europese kampioenschappen augustus 1995 in Wenen 

Naar aanleiding van de succesvolle Europese campagne van onze West-Vlaamse zwemmers. Heb ik 
enkele markante zaken die ik gehoord of in de pers gelezen heb op een rijtje gezet. 

Welke tiid zal over 25 iaar gezwommen worden? 

Op de Europese kampioenschappen van 1950 te Wenen won onze landgenote Yolande Vergauwen 
goud in de 200m schoolslag in een tijd van 3.00'01. Brigitte Becue won in augustus 1995 goud in 
dezelfde discipline met een tijd van 2.24'66. 

De workaholics van het chloor. 

Frederik Deburchgraeve 

trainingsuren 
afstand 
powertraining 
programma 

Brigitte Becue 

6u tot 8u en van 20u tot 2 l.30u 
70 a 80 Kilometer per week 
7 uur per week 
2 a 3 weken uithouding 
l week rustig aan 
1 week intensief 
l week snelheid 

*** 

Hoogtestages in New Mexico, Font Romeu en de Sierra Nevada 

trainingsuren elke dag, behalve de zondag 
met een minimum van 12 kilometer 
soms 18 kilometer 

DAT IS 6 UUR L'\1 HET ZWEMBAD 

De beruchte super-uithoudingsinjecties van Obreno: drie weken lang drie trainingen per dag 

••• 

Stefaan Maene 

4 uur per dag zwemtraining 2 x 8 kilometer 
Een voorbeeld hoe Maene een achtkilometer training beêindigd 

20 x 50m telkens aan het 50m keerpunt 15m onder water zwemmen. 
Elke vierde vijftien meter onder water zeer snel ( a la Selkov) 
400m wissel dril 
200m uitzwemmen 

13 



De ene verdient meer dan de andere. 

Frederik Deburchgraeve: 

ttlk doe dit niet voor de poen. Ik zwem voor het pure genot van de prestatie. Dit is zuivere sport. De 
kick voor mezelf, het enthousiasme van de trainer en familie en het gegil van enkele trouwe 
vrienden op de tribune: dat is wat telt. Geld is niet belangrijk wel de zelfvoldoening die ik voor de 
rest van mijn leven meedraag, mijn naam op de medaillelijst van het W.K. zwemmen en de E.K. 
zwemmen 

Wanneer Frederik Deburchgraeve erin slaagt het wereldrecord te verbeteren van de Hongaar 
Güttler in de wedstrijd te Bastogne krijgt hij een auto. Momenteel zit Frederik 17 honderdsten van 
het wereldrecord. 

Franziska van Almsick: 

Franziska verdient ongeveer 200 miljoen Belgische frank per jaar dit hoofdz.akelijk aan sponsoring. 
Bij volgende bedrijven heeft ze een contract: 
- Arena (zwemkledij) 700.000 DM
- J acobs-sugar milka 1,5 miljoen DM
- Opel 1,5 miljoen DM
- schuco (schuifdeuren en zonneweringen) 1,5 miljoen DM
- modecontract met Jean Pascale 1,5 miljoen DM
- enz. ..

•••••••••• 

••••• 

.. 

Marc Vanhoucke 
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26 -27 -28 -29 december blijven speciale dagen voor onze competitiezwemmers. 

-�) �·u 
'"<.'.�/ J 

•�
Jawel "De Zwemstage" ging weer door ! En hoe ? 1 25 zwemmers waren laaiend enthousiast. 
Ook dit jaar met enkele nieuwe gezichten van de partij met een prima b'foepsgeest. 
Per dag werd er tweemaal getraind en daarbij werden vele kilometers bijeen gezwommen. In 
vergelijking met andere jaren merkten we duidelijk de positieve invloed van de zaterdag

trainingen op. Niemand moest voor het einde van de trainingen wegens vermoeidheid aan de 
kant gaan zitten. 
Eigenlijk is zo'n zwemstage een luxe voor de trainers-sters met een vijftal zwemmers per 
baan, de individuele verbeteringen blijven dan ook niet uit I Het resultaat was er op de lste
zaterdagtraining van 1996, waar de 500 m crawltest werd gezwommen. Tijden werden 
duidelijk met+/- 2 minuten verbeterd, puike resultaten! 
Tussen het zwemmen door was er ook nog tijd voor een zeewandeling" basket en 
minivoetbal initiatie, quiz, vrij podium, film en natuurlijk s'avonds " De disco" succes 
verzekerd. Iedereen de beentjes strekken; dat is pas ontspanning van "Hemels Blauw" tot 
de" Zorba". 
Ook werden mooie contacten gelegd met andere sportclubs. De trampolinespringers - amai 
Jurgen wat een salto!!! De zwemclub uit Utrecht met topatleten die elke dag 4 uur trainen, 
gaan stipt om 9 uur naar bed en volgen een makrobiotisch dieet! De zwemclub van Overijse 
stelde ons voor eens een wedstrijd te organiseren met Veurne. Wie weet, Veurne zal er alles 

voor doen om dit ook waar te maken op de volgende stage. 
Wie weet misschien tot volgend jaar. 

Erica 
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WIST JE DAT???? 

::::. door een moeder van een Veurnse zwemmer in Butgenbach een nieuwe culinaire ontdekking werd gedaan? Ze vond er in het bos zomaar een "rare" paddestoel !I ! 1 
=> Steven Volckaert in de sauna vroeg om nog wat "olijfolie" op het vuur te gieten ! ! ! ! 
::::. alle trainsters, trainers en bestuursleden van de V.Z. V. nu reeds hun "goedkope" zomervakantie in Nederland hebben vastgelegd!!!! 
=> een bestuurslid het niet kan laten om ook tijdens de zwem stage voor dag en dauw aan de waterleidingen te prut<ren ! ! !! 
=> dat er zijn die een zeer vruchtbare zwemstage hebben gehad in zon en zee en nu zelfs deelnemen aan een nieuw soort "Triatlons" namelijk ZWEMMEN - TRAMPOUNESPRJNGEN en

SCHAA l"SEN 11 ! ! 
::::. dat Erica in een manège te Westende minutenlang met volle bewondering "de � lichaamsbouw" van een paard heeft bestudeerd en bewonderd 1 ! ! ! ! 

lm 
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STRETCHOEFENINGEN 1 
Bij het trainen wordt een groot beroep gedaan op de pezen en de 

spieren van de atleet. Een pees is een niet rekbare verbinding tussen een 
spier en een beenstuk. Het bekendste voorbeeld is de achillespees, de pees 
waarmee de kuitspieren zich aan het hielbeen vasthechten. Een spier is 
een samenstel van door bindweefsel verbonden, naast elkaar liggende 
spiervezels. Elke spiervezel heeft het vermogen onder invloed van 
prikkels korter en dikker te worden. Als gevolg van langdurige training 
treden kleine beschadigingen op in het spierweefsel. Bij herstel, tijdens 
een periode van rust, treedt een soort littekenvorming op, waardoor de 
spieren korter worden. Een slechte bewegelijkheid is hiervan het gevolg. 
Dit kan foutieve belasting van de gewrichten en spieren tot gevolg hebben. 
Door deze slechte coördinatie worden tevens de overgangen van de ene 
sport naar de andere erg bemoeilijkt. Verder is er een duidelijke 
samenhang tussen stijve, verkorte spieren en het ontstaan van blessures. 
Doordat spieren en pezen harder en minder elastisch worden, kunnen ze 
eerder gaan irriteren, ontsteken of zelfs scheuren. Kortom, als er niets 
wordt gedaan aan beweeglijkheidstraining, wordt de atleet erg stijf en 
loopt hij meer risico's blessures te krijgen. 

Regehnatige stretchoefeningen voorkomen voor een groot deel 
bovengenoemde problemen. Aangeraden wordt minstens twee maal per 
dag, 's ochtends en 's avonds, een kwartier stretchoefeningen te doen. 
Rek-oefeningen moeten ingebouwd worden in je dagelijks leven. Ze 
moeten net zo van zelfsprekend zijn als tanden poetsen en wassen. 

Verder moet men voor en na de training regelmatig 
stretchoefeningen doen. De spieren worden soepel en lang, zodat de 
verkorting ongedaan wordt gemaakt. 

De Zweedse atleet, handbaltrainer en arts Sven A. Sölveborn 
heeft in zijn boek "Stretching" een eenvoudige, effectieve methode 
beschreven om de beweeglijkheid te verhogen. Hij gaat ervan uit dat, om 
het lichaam in een zo optimaal mogelijke vorm te houden, drie facetten 
belangrijk zijn : sterkte/kracht - conditie/uithoudingsvermogen 
beweeglijkheid/stretch. 
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De volgende vorm van stretching wordt aanbevolen l spannen, 2 
ontspannen, 3 rekken. 

1. Span de spier of spiergroepen tegen weerstand en de grootst mogelijke kracht,
zonder de spier te verkorten (statische/isometrische spierspanning). Houd de spier
(groep) 10-30 seconden gespannen.

2. Ontspan twee à drie seconden.

3. Stretch. Rek de spier zover u kunt uit en houd deze houding net zo lang vast als
toen de spier gespannen was ( 10-30 seconden).

Dit is de voorzichtige vorm van spierrekking, die een verbazingwekkend 
snelle toename van de beweeglijkheid tot gevolg heeft. Stretchoetèningen zouden 
moeten toegepast in alle facetten van de training; bij de warming-up en de cooling
down. De lichte, harmonische oefeningen dragen bij aan de psychische ontspanning 
en de blessurepreventie. 

Enkel belangrijke aanwijzingen in de beweegelijkheidstraining : 

• Doe eerst een goede warming-up voor met stretching wordt begonnen. Integreer

stretching in het trainingsprogramma. Span de spier statisch gedurende 10-30

seconden,

• Ontspan twee à drie seconden volkomen.

• Rek daarna voorzichtig zo ver mogelijk, zonder dat het pijn doet en houdt deze

positie 10-30 seconden vast. Voer de oefeningen links en rechts uit. Niet verend

rekken.

• Schud de spier na het rekken ter ontspanning even los.

• Denk aan de spier die u oefent; voel de stretch.

• Adem de hele tijd rustig en ritmisch door, houd nooit de adem in.

• Houd de rest van het lichaam in een ontspannen houding. Het effect van stretching

is het grootst als men ontspannen is.

• Houd het hoofd altijd in het verlengde van de rug.

• Als u in kniestand rekt, moeten de tenen altijd recht naar achteren wijzen. Als u

op de binnenkant van de voet staat, wordt de knie op een verkeerde manier belast.

• Stop met het stretchprogramma als u blessure, mijn in de spieren, gewrichten of

pezen heeft.

• Ten slotte: veer nooit in de uiterste houding.
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A. STRETCHOEFENINGEN VOOR EN NA DE ZWEMTRAINING /

1. Achterste bovenarmspieren en bovenste z.ijspieren van de rug (fig. 1) 

A. Spierspanning.

Ga met het gezicht naar een muur staan en hef de �--------�
arm omhoog - de onderarm wijst naar achteren.
Druk de elleboog zo hard mogelijk tegen de muur;
ongeveer vijftien seconden vasthouden.
Alternatief: de andere hand dient als weerstand {zie
stretchfiguur)

B. Stretch.

Buig de arm verder naar achteren en naar beneden
en houd met de andere hand de elleboog naar
beneden; vijftien seconden vasthouden. Voel de
stretch aan de achterzijde van de bovenarm en het
bovenste deel van de borstzijkant. fig. I 

1. Bovenarm- en schouderspieren achtenijde (fig.2)

A. Spierspanning
Ga staan of zitten met een elleboog achter de nek.
Probeer de arm zijwaarts te trekken maar houd de
arm met de andere hand tegen. Het gaat het
gemakkelijkst als de hulphand tegen de nek steunt.
Ongeveer vijfentwintig seconden vasthouden.

B. Stretch
Trek met de hulphand de ann zover mogelijk naar de
ander kant van de nek. in de uiterste stand
vijfentwintig seconden vasthouden.

3. De borstspieren (fig. 3)
A. Spierspanning

Houd de armen gestrekt voor het lichaam en druk de
handen - met of zonder bal - zo hard mogelijk op
elkaar gedurende twintig seconden.

B. Stretch
Strek de armen achterwaarts en omhoog, liefst
passief, en houd deze positie twintig seconden vast
door bijvoorl>eeld met de handen iets vast te houden.
De rekking kan ook worden uitgevoerd met behulp
van een trainingspartner, die dan de polsen
vasthoudt
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4. De borstspieren (fig. 4) 

A. Spierspanning

Buig voorover, de voeten licht gespreid en houd met beide 
handen een stang of leuning vast. Druk de handen en 
armen zoveel mogelijk naar beneden te duwen. Ongeveer 
twintig seconden vasthouden. Voel de spanning in de 
borstspieren. 

B. Stretch
Buig het bovenlichaam naar benden en houd daarbij de
stang met gestrekte armen vast; twintig seconden
vasthouden. Voel de strekking in de borst. man kan de 
stretch intensiveren door de knieën licht te buiten.

5. Onderarmspieren binnenzijde (fig. 5)

A. Spierspanning
Ga op een stoel zitten en plaats de handen naast het zitvlak
met de vingers naar achteren en de duimen zijwaarts naar
buiten gericht. Druk de vingers zover mogelijk naar
beneden en probeer het lichaam op te tillen; twintig
seconden.

B. Stretch
Druk de handpalmen naar beneden tegen het zitvlak in
dezelfde stand als bij de spierspanning. Leun het
bovenlichaam langzaam naar achteren, houd de armen
gestrekt. Voel de spanning aan de binnenzijde van de 
onderarmen; twintig seconden vasthouden.

6. Bovenste rug- en nekspieren (fig. 6)

A. Spierspanning

Ga met opgetrokken knieën op de rug liggen en vouw de
handen achter de nek. Til het hoofd iets van de grond en
probeer het daarna naar beneden tegen de handen te
drukken; twintig seconden vasthouden.

B. Stretch

Til het hoofd met gevouwen handen zover mogelijk
omhoog, zodat er spanning ontstaat in de nek en bovenin
de rug. Ongeveer twintig seconden vasthouden.

A. Spierspanning_ 

8. Stretch 

fig. 5 

A. 

�

8

- /;\ 

� 

fig. 6 
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7. Kuitspieren (fig. 7)

A. Spierspanning
Leun met de handen op een steun op borsthoogte.
Plaats één voet naar achteren, 60-70 centimeter van de
steun. Leun iets naar voren , zodat lichte spanning in
het achterste been te voelen is. Druk de voorvoet zo
hard mogelijk tegen de vloer, 20-30 seconden
vasthouden.

B. Stretch
Leun het lichaam naar voor en druk ook de heupen naar
voren en naar beneden. Het achterste been blijft
gestrekt. Voel hoe er spanning in de kuit ontstaat: 20-
30 seconden vasthouden.

8. Voorzijde onderbeenspieren (fig. 8)

A. Spierspanning

Buig de tenen en de voet zo krachtig mogelijk omhoog
tegen een weerstand - bijvoorbeeld de handen van uw
partner; Alternatief : u staat op uw hielen en buigt de
tenen omhoog tegen een weerstand bijv. een
meubelstuk.

B. Stretch

Ga op de knieën zitten met de hielen onder de billen; de
tenen wijzen naar achteren; 20-30 seconden
vasthouden. Intensivering ontstaat als u met het
bovenlichaam naar achteren leunt.

9. Voorste dijbeenspieren en de lende-, arm- en beenspier (fig. 9)

A. Spierspanning
Ga op de knieën zitten, de tenen wijzen naar achteren. Buig het
bovenlichaam naar achteren. Houd de rug recht, totdat u spanning voelt aan
de voorzijde van de dij; 20-30 seconden vasthouden.

B. Stretch

Buig het lichaam nog verder achterwaarts en steun daarbij met de handen
achter u op de vloer breng de heup zover mogelijk omhoog. Voel de
spanning aan de voorkant van de dij; 20-30 seconden vasthouden.
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e. 

fig. 9 

JO. Achterste dijbeenspieren (ha1mtrings) (fig. JO) 

A. SpierspanningGa op de knieën zitten en buig het bovenlichaam naarvoren, zodat u spanning voelt aan de achterkant van de
�--,. .··. A. dij; 20-30 seconden vasthouden. U blijft in balans ... doordat een trainingspanner uw enkels tegen de vloerdrukt of door de voeten onder een zwaar meubelstuk ofiets dergelijks te leggen. De tenen wijze naar achteren.

B. StretchGa op der grond zitten met de benen licht gebogen naarvoor. Strek de armen naar voren en pak de onderbenenvast, zo laag als met gestrekte rug mogelijk is. Voel despanning aan de achterkant van de dij; 20-30 seconden fig. JOvasthouden.
ll. Diepe heup-buigspieren (fig. 11)

A. SpierspanningU staat met één been tamelijk ver naar achteren, hetandere gebogen voor u. De handen steunen op het gebogen been. Probeer de achterste voet door de vloer te drukken; 20-30 seconden vasthouden.
B. StretchU brengt de heupen naar voren. U houd hetbovenlichaam recht en het achtersteb een gestrekt. Uvoelt de spanning in de heup; 20-30 secondenvasthouden. De stretch wordt geïntensiveerd als u metde knie van bet achterste been de grond raakt.

11. De liesspieren, de binnenkant van Ik dijen (fig. 12)
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A. Spierspanning

Ga op de vloer zitten, trek de benen op en trek de voeten 
tegen het zitvlak. Plaats de onderarm in dwarsstand en 

1 
druk de knieën naar elkaar toe; 20-30 seconden 
vasthouden. 

B. Stretch

Trek de handen om de enkels de hielen tegen het zitvlak. 
Druk zacht met de ellebogen de knieën naar beneden. 
Buig de romp iets voorover. In uiterste stand 20-30

seconden vasthouden. De spanning voelt u aan de 
binnenkant van de dijen. 

fig. 12 

Jan 
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OPLOSSING VORIGE PRIJSKAMP 

1. CRYPTOGRAMMEN

1 

a) Met welk beest kan men computercommando's geven?: .......................... :VIUIS

b) Welke handgebakken steen is een spraakklank?: ............................. KLINKER

c) Welke janboel vind je in het leger?: ...................................................... TROEP

d) Welke k.ï1ook snijdt niet goed? : ......... ......................................................... BOT

e) Welke leestekens kun je winnen'): ......................... ........................... PUNTEN

t) Welke verzameling woorden heeft betekenis ':1: ............ .. . ........ ZIN 

g) Welk insekt vorm je met de letters van LEKKER? : ..... . .KREKEL 

h) Wat is stellig niet verplaatsbaar?: ....... .................................................. VAST

" ABCD EFGH 

a) Welke letter is de tweede letter links van de letter onmiddellijk rechts van
de tweede letter rechts van de letter onmiddellijk rechts van de letter die vier
letters links staat van de letter onmiddellijk rechts van letter E ?

b) Welke letter staat twee letters links van de letter onmiddellijk links van de
vierde letter rechts van de letter onmiddellijk links van de tweede letter links
van letter D ?

B 
3. HOEVEEL VIERKANTEN BEVAT DEZE TEKENING ?

55 
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4. WIE BEHOORT NIET TOT HET HUIDIGE BESTUUR VAN

V.Z.V.?

a) BEDLORBEC: ................................. CERDOBBEL 

b) UCIALALI : ............................................... CAILLIA u 

c) NYESCAMESHL : ....... ... ...... MASSCHELEYN 

d)-ONHUTVATE: ••••••••••••••••••• V ANHOUTTE 

e) HELSKNECS ................................... SCHENKELS 

t) ENHA VUCKO: .............................. V ANHOUCKE 

Behoort niet tot bestuur VZV : .......... V ANHOUTTE 

5. SCHIFTINGSVRAAG :

Hoeveel zwemsters en zwemmers zullen aan de trainingen deelnemer op .

a) dinsdag 03 oktober 1995 · .............. -.. -... 87
en

b) donderdag 05 oktober 1995 · .......... .-.. .-........ 90 

Geef het totaal van de twee trainingen samen : ............. _. ...... 177 

Voor onze 2" opgave van de prijskamp kregen we evenveel oplossingen binnen als 
voor de 1 ° opgave, namelijk 10. Ditmaal werden 3 correcte oplossingen binnen 
gebracht zodat ook ditmaal de schiftingsvraag moest beslissen wie als winnaar uit de 

bus ZOU komen. Het was onze secretaris Marc V ANH O U CKE die

het dichts de schiftingsvraag benaderde, gevolgd door de winnares van de 1 ° 
prijskamp Eefje Maes. De gebroeders Jeroen en Stijn OOLFEN legden beslag op de 
3° plaats. Deze personen mogen binnenkort hun prijs in ontvangst nemen. 

Naam en voornaam Fouten 
1 VANHOUCKE MARC 0 
2 MAES Eetie 0 
3 OOLFEN Jeroen en Stiin 0 
4 V ANNEUVIT.,LE Klaas l 

5 VAN ACKER Heidi Jeroen, Bart 1 
6 BARTHOLOMEUS Pieter 1 
7 VERWEIRDER Lore 1 
8 VANDENBROUCKE Tom 3 
9 V ANDENBROUCKE Els 3 
10 VERSL YPE Anita 3 

Schiftim!svraag Verschil 
160 
147 
208 
170 
195 
155 
215 
140 
131 
50 

17 
30 
31 
7 
18 
22 
38 
37 
46 
127 

José V ANNEUVIT.,LE 
Noordstraat 137 

8630 VEURNE 
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INFO-SESSIE SPORTLETSEL-PREVENTIE 

Blankenberge, 8 juni 1995 

Op 8 juni 1995 volgden Sabine en ikzelf een info-sessie 
sportletsel-preventie te Blankenberge. Na de verwelkoming 
door Mevr. Rita Daveloose, diensthoofd bij het Rode Kruis
Vlaanderen, kregen we een pak infonnatie over veilig sporten. 
De belangrijkste aspecten wil ik toch niet nalaten aan u ouders 
te vermelden. Voor het beoefenen van om het even welke sport 
MOET je eerst opwarmen. ttMaak je spieren wakker, warm je 
op. Bij het zwemmen zien we dan ook al te vaak: men zit een 
ganse dag op school en springt dan s' avonds zonder de spieren 
op te warmen in het water. Dit is zeker niet ten goede van onze 
spieren. De zwemmers moeten aanvoelen dat hun lichaam dit 
niet altijd aankan. De spieren opwannen terwijl men in de hal 
staat te wachten, zou een goede gewoonte zijn. Nochtans mag 
de opwarming niet verward worden met stretchen. Eerst 
opwarmen, dan stretchen. Vooral de competitiezwemmers 
moeten deze discipline zichzelf opleggen. De technieken 
worden hen op zaterdag aangeleerd Zij kunnen een voorbeeld 
voor de andere zwemmers zijn. 
Tenslotte nog dit: de 12 geboden om veilig te sporten: 

1. Kies de sport die je ligt
2. Sporten, je arts heeft ook iets te zeggen.
3. Toch gekwetst? Volledige genezing Is je beste verzekering.
4. De regels maken het spel, respecteer ze.

5. Blijf kalm in het heetst van de strijd.
6. De trainer(-ster) is de baas in het zwembad.
7. Een uitrusting voor elke sport, gebruik de juiste.
8. Beschermers zijn je schokbrekers, gebruik ze.

9. Je sportmateriaal moet veilig blijven, onderhoud het
10. Maak je spieren wakker, warm ze op!
11. Elke leeftijd en niveau heeft zijn aangepaste training.
12. Een goede techniek is de beste tactiek.

Als slot werd ons ook een mini cursus EHBO voorgesteld. Naar 
aanleiding van deze info-sessie vond ik het nuttig dat ook in onze club 
voorrang zou worden gegeven aan EHBO en veilig sporten. Een eerste 
stap is al gezet, en in oktober organiseerden we een sessie EHBO gegeven 
door het Rode Kruis voor alle trainers van de Veumse Zwemvereniging. 
Ondertussen (Jan 96) slaagden Sandy Pinson en Erica Schenkels in de 
volledige cursus EHBO van het Rode Kruis VEURNE. 

Erica 
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ZO VERSCHEEN HET IN HET WEKELIJKS NIEUWS 1 
door José VANNEUVILLE 

EERSTE GOEDE RESULTATEN VOOR DE VEURNSE ZWEMMERS 

De kompetetiezwemmers van de Y.Z. V. die na, een korte rustperiode in juli en sinds 
begin augustus duchtig aan het trainen zijn, hebben het in hun eerste wedstrijd in 
ROESELARE op zondag 17 september 95 meer dan behoorlijk gedaan. 
In de 100 m vlinderslag benjamins verbeterde Pieter Bartholomeus meteen zijn 
persoonlijk record in zijn categorie 01 '43"08 en vestigde daarmee ook een nieuw 
clubrekord in zijn categorie. Bij de miniemen stelde ook Michaël Ghyselbrecht zijn 
persoonlijk record scherper en tikte aan op de 13° plaats tijd: 0 l '39"44. 
Onze enigste vertegenwoordigster in de 100 m vlinderslag Nele Vanoverschelde 
klasseerde zich mooi 8° op 24 deelnemers en ook voor haar een nieuwe besttijd 
01'3T'02. 
Dat ze er werkelijk zin in hadden en er wat zenuwachtig bijliepen bewees Jeroen 
Dolfen door iedereen te vlug af te zijn en zomaar een reeks te vroeg van start ging in 
de 200 m schoolslag eendjes. Niettemin haalden Jeroen met 04'00"27 en Arne 
Vandenbroucke met 03.45.83, elk in hun leeftijdscategorie een bronzen medaille. 
Bij de eendjes meisjes 200 schoolslag tikte Sara Winnock als 5° aan in een tijd van 
04'28"37. 
Nieuwe besnijden waren er in de benjaminreeks 200 m vrije slag jongens voor Pieter 
Bartholomeus (12°) : 02'58"29, Klaas Vanneuville (13°) 03'01"62 en voor Steven 
Yolckaert die als 22° eindigde in een tijd van 03'29"62. Michaël Ghyselbrecht 
(9°)02'3T'27 en Steve Pinson (15°) 02'51"47 deden hetzelfde bij de miniemen en 
Tom Vandenbroucke 02'50"28 bij de kadetten. 
Maar liefst 34 meisjes namen de start bij de benjamins 200 m vrije slag. Daarin 
behaalde Lien Van Hove een prachtige 7° plaats met een tijd van 02'49"90 en tikte 
Els Vandenbroucke aan als 13° in een tijd van 03'05"05. Liesbeth Masscheleyn 
eindigde op een verdienstelijke 31 ° plaats in 03'58"49. Tenslotte bij de miniemen 
200 m vrije slag dames werd Nele Volckaert 15° in 03'07"58, Wendy Lefevre 18° in 
03'16"58 gevolgd door Eveline Masscheleyn 19° in 03'34"75 en Peggy Tommelein 
20° in 03'40"97. Ook hier wisten enkelen hun persoonlijk record scherper te stellen. 
Onze Veumse vertegenwoordigers mogen dus zeker terugblikken op een geslaagde 
eerste wedstrijd. Na een 2 daagse zwemstage in het weekend van 23 t/m 25 
september 95 in Butgenbach zijn onze zwemmers en zwemsters opnieuw van de partij 
voor hun volgende competitiewedstrijd te Westende op zondag 01 oktober 1995. 

****•**** 

KEIHARDE ZWEMSTAGE ZORG'f VOOR NIEUWE RECORDS 

Nadat onze Veumse Zwemmers in het laatste weekend van september te gast waren 
voor een leerrijke maar keiharde zwemstage in Butgenbach, onder leiding van ex
wereldrekordhoudster IRIS KOMAR, hebben sommigen op zondag 01 oktober in 
ZON & ZEE te Westende bewezen dat ze stilaan naar hun topvorm aan het groeien 
zijn. 
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In de 200 m schoolslag dames, benjamins, wist Lien Vanhove zich te klasseren op de 
10° plaats in een tijd van 03'39"14, goed voor een nieuw klubrecord. Bij de 
miniemen in dezelfde discipline, werd Wendy Lefevre 12° (03'36"65) terwijl Peggy 
Tommelein eindigde op de 18° plaats (04'05"50). 
Een nek aan nek race werd het in de 200 m schoolslag, benjamins jongens tussen 
onze twee Veumse vertegenwoordigers waar, na beslissing van de kamprechter, 
Pieter Bartholomeus (7°) nipt Klaas Vanneuville (8°) de loef wist af te steken. 
Beiden wisten met een tijd van 03'36"28 hun persoonlijk record te verbeteren. 
Miniem Michaël Ghyselbrecht (lichtjes gegriepeerd) eindigde in de 200 m schoolslag 
8° op 20 deelnemers. Hij finishte in een tijd van 03'15"70. Bij de kadetten 200 m 
schoolslag deed Tom Vandenbroucke (12°) er juist geteld 27 seconden minder over 
dan zijn beste tijd van 03'2T'57), terwijl junior Dieter Berteloot als 8° eindigde net 
iets boven zijn persoonlijk record eindigde (02'59"52). 
Sara Winnock greep in de 200 m vrije slag nipt naast een podiumplaats, maar 
eindigde toch mooi 4° in een uitstekende tijd van 03'46"55. Met deze rijd wist ze wel 
het twee jaar oude clubrecord van Lien Vanhove te verbeteren en achter haar naam te 
schrijven. 
Bij de jongens eendjes, geboren in 1985 behaalde Arne V andenbroucke een 8° plaats 
(03'25"19) in de 200 m vrije slag. In de categorie eendjes geboren in 1986/87 deed 
Jeroen Dolfen het uitstekend. Hij behaalde de hoogste podiumplaats en mocht met 
een tijd van 03'27"81 de gouden medaille in ontvangst nemen. 
Bij de miniemen 100 m rugslag dames eindigde Wendy Lefevre op de 16° plaats 
(Ol '41"24) terwijl Peggy Tommelein als 17° (01 '49"02) aantikte. 
In de 100 m rugslag heren deed Pieter Bartholomeus (8°) het opnieuw uitstekend. 
Met een tijd van 01 '32"79 stelde hij zijn eigen, maar ook het klubrecord scherper. 
Klaas Vanneuville eindigde hier als 12° eveneens in een goede tijd van 01 '37"86. 
Onze enigste miniem Michaël Ghyselbrecht eindigde in de 100 m rugslag als 16° 

(01 '32"74). Tom Vandenbroucke werd in de kadettenserie 11 ° (01 '24"03) terwijl 
Dieter Berteloot bij de juniores als 9° in een tijd van 01 '13"24 wist aan te tikken. 
Al bij al mogen de Veurnse zwemmers terugblikken op een geslaagde zwemmeeting. 
De volgende wedstrijd gaat door op zaterdag 21 oktober 1995 te Diksmuide, waar 
wedstrijden uitsluitend voor eendjes op het programma staan. Noteer alvast ook al 
eens 05 NOVEMBER 1995 in jullie agenda want dan gaat immer de 6° dag interclub 
door in ons eigen Veumse Zwembad op het St Denisplein ! 

•••••••••• 

v.z.v.

Gouden, Zilveren en Bronzen EENDJES 

De Veumse eendjes waren op :aterdag 21 oktober ll. te gast in het Diksmuidse 
Zwembad en dit voor de eerste dag van het eendjescriterium dat loopt over twee 
evenementen namelijk 21 oktober DIKSMUIDE en 29 oktober T!ElT. 

Op de 100 m schoolslag eendjes meisjes wist Sara Winnock een 5° plaats te 
behalen in een tijd van 01'54"0I. Haar zus Lore eindigde hier eveneens mooi 8°. 
Haar tijd 02'14"00. 

In dezelfde discipline bij de jongens greep Jeroen Dolfen nipt naast de hoogste 
podiumplaats. Met een tijd van O l '50"75 behaalde hij de bronzen medaille net voor 
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zijn clubgenoten Tim Mahieu 3° in 01 '51"47 en Nick Mahieu 8° in 01'53"95. Beide 
laatsten waren hier aan hun eerst competitiewedstrijd toe. 

Geen medailles bij de eendjes meisjes op de 100 m vrije slag, maar toch 
mochten Lore Winnock 10° met een tijd van 01'51"60 en Sara Winnock 15 in 
01 '44"18 best tevreden zijn met de behaalde resultaten. 

In de jongens categorie geboren in '85 tikte Nick Mahieu als 10° aan in 
01'28"12 en dit op 20 deelnemers. Opnieuw een podiumplaats en medaille voor 
Jeroen Dolf en die bij de jongens geboren in • 86 een 3° plaats behaalde in O l '2T'96. 
Tim Mahieu tikte hier als 6° aan in O l '39''28. Al bij al een geslaagde meeting voor 
de Veurnse zwemmers, waar zonder uitzondering iedereen hun eigen besttijd wisten 
te verbeteren. 

.. .... 

Ook de tweede wedstrijd dag voor de eendjes te Tielt op zondag 29 oktober 95 
werd een onverhoopt succes voor onze Veumse deelnemers . Arne Vandenbroucke 7° 

in 01'25"99 en Nick Mahieu 8° in 01'29"39 deden het meer dan behoorlijk in de 100 
m vrije slag jongens geboren in 1985. In dezelfde categorie bij de jongens geboren in 
1986 - 1987 kreeg Jeroen Dolfen zijn eerste gouden medaille voor een tijd van 
01'29"45 en greep Tim Mahieu nipt naast een podiumplaats als 4° in een tijd van 
01'40"39. 

Onze enigste Veumse deelneemster Sara Winnock klasseerde zich mooi 12° in 
de 100 vrije slag met een verbetering van haar persoonlijk besttijd 01'43"21. Sara 
eindigde op dezelfde plaats in de 100 m schoolslag in een tijd van O 1 '5 5"08. 

Brons voor Arne Vandenbroucke 01'43"39 en een 5° plaats voor Nick Mahieu 
01 '46"89 waren de resultaten van onze twee vertegenwoordigers in de 100 m 
schoolslag eendjes jongens geboren in 1985. 

Bij de jongens geboren in 1986 - 1987 waren de eerste twee plaatsen weggelegd 
voor onze Veumse deelnemers. Jeroen Dolfen behaalde er zijn 2° gouden medaille 
van de dag in een tijd va 01 '52'ï4 terwijl Tim Mahieu naast hem op het podium 
mocht plaatsnemen 01'55"25 om zilver in ontvangst te nemen. 

*** 

Deze resultaten tonen aan dat onze Veumse zwemmers meteen klaar staan om 
nu ZONDAG 05 NOVEMBER 1995 voor eigen publiek te VEURNE in het 
STEDELIJK ZWEMBAD op het SINT DENISPLEIN, het beste van zichzelf te geven. 
De wedstrijden vangen aan om 14.00 uur . 

••••••••• 

VEURNSE ZWEMMERS IN BESTE DOEN 

Ter voorbereiding op de komende clubkampioenschappen van V .Z.V. vonden 
op zondag 05 november in het Stedelijk zwembad van Veurne de 6de dag 
interclubkampioenschappen plaats. 

Voor aanvang van de officièle wedstrijden stonden op het programma enkele 
reeksen voor niet-vergunninghoudende zwemmers aangesloten bij Veurne. Bij de 
meisjes 50 m schoolslag meisjes behaalde Lore VCIWeirder met een tijd van 00'48'ïl 
de I"" plaats.. gevolgd door achtereenvolgens Heidi Vanacker 00'50"59 (2�, Nees 
Leuridan 00'52"50 (3�, Eefje Maes 00'53"57 (4�, Wendy Didier 00'56"22 (5�, 
Nele Maertens 00'56"82 (6�, Charlotte Lefevre 00'58"88 ('r"), Sofie Goens 
00'59"93 (8""), Sofie Page Ol '00"02 (9�, Eveline Didier 01 '0l "56 (10�. 
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Gijs Coulier wist bij de jongens 50 m schoolslag 00'51"10 als lst"aan te tikken 
voor Jeroen Vanacker 00'56"60 (2�, Terence Aerschoot 00'57"76 (3�, Bart 
Vanacker 0!'02"08 (4�, Daan Van Hove 0!'11"92 (5�, Gil Goens 01 '28"27 (6�. 
iedereen mocht achteraf; als blijvende herinnering aan de geleverde inspanningen, 
een prachtige medaille in ontvangst nemen. 

In de 200 m rugslag eendjes jongens was Jeroen Dolfen iedereen te vlug af en 
met een rijd van 03'33"81 eindigde hij als 1 ... , goed voor een gouden medaille. Tim 
Mahieu tikte in dezelfde reeks aan als 5° in een tijd van 04'06"25. 
Vijf Veurnse meisjes benjamins namen deel aan de 400 m vrije slag, waar opnieuw 
een clubrecord sneuvelde. Lien Van Hove werd 5° in een tijd van 06'27"02. Lindsay 
Samper als 12° in 06'57"75 en Liesbeth Masscheleyn 17° in 08'03"09 mogen 
eveneens terugblikken op een goede wedstrijd. Iets minder succesrijk was Nele 
Vanoverschelde want na het niet correct uitvoeren van een keerpunt werd ze uit de 
wedstrijd gesloten. 

Onze miniemen meisjes deden het eveneens behoorlijk in de 400 m vrije slag. 
Nele Volckaert eindigde als 13° in 06'48"57, Wendy Lefevre werd 15° in 06'52"00, 
Eveline Masscheleyn 17° in 07'33"42 en Peggy Tommelein eindigde 18° in 
07'45"76. 

Bijna een nieuw clubrecord bij de bejamins jongens in de 400 m vrije slag 
waar Klaas Vanneuville op een zucht (5/100 seconde) strandde van het oude 
clubrecord. Hij eindigde als 9° m in een tijd van 06' 10"80 gevolgd door Pieter 
Bartholomeus dia als 10° eveneens een goede tijd van 06' 19"36 achter zijn naam wist 
te plaatsen. 

Miniem Michael Ghyselbrecht verbeterde met een tijd van 05'29"45 zijn eigen 
clubrecord in de 400 m vrije slag. Hij finishte mooi op een 7° plaats. Ook bij de 
kadetten wist Tom Vandenbroucke gevoelig zijn tijd te verbeteren. Met een tijd van 
06'00"57 was hij goed voor een 6° plaats. Tenslotte greep Dieter Berteloot bij de 
juniors nipt naast een podiumplaats, maar met een 4° plats en een verbetering van zijn 
besttijd 05'0 l "81 mag hij best tevreden zij met de geleverde prestaties. 

Zowel zwemmers en bestuursleden mogen terugblikken op een geslaagde 
meeting en kijken nu al met volle belangstelling uit naar de clubkampioenschappen 
die plaatsgrijpen in het Veurnse Zwembad en dit op 14 - 16 en 21 november e.k. 
Belangstellenden zijn altijd van harte welkom . 

•••••••• 

7 CLUBREKORDS SNEUVELEN IN ROESELARE

Het werd opnieuw een succes over de ganse lijn voor ori::e Veurnse :::wemmers 
tijdens de 1° dag van de "B ·· Kampioenschappen te ROESELARE op :ondag 12 
november 1995. 

En pracht overwinning voor Nele Vanoverschelde bij de benjamins in de 50 m 
vrije slag meisjes. Ze behaalde er goud, op maar liefst 29 deelneemsters. Met een 
verbetering van 6 seconden wist ze het oude clubrekord naar de archieven te 
zwemmen (00'32"95). Ook Wendy Lefevre deed het bij de miniemen de meisjes zeer 
goed (8°), want in een tijd van 00' 35"29 liet ook zij een nieuw clubrekord optekenen. 
Met precies 2 volle seconden verbeterde benjamin Klaas Vanneuville (4°) het 
clubrekord op de 50 m vrijeslag heren 00'34"68 voor Pieter Bartholomeus 5° in 
00'35"09 een nieuw persoonlijk record. 
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Ook Michael Ghyselbrecht liet zich niet onbetuigd en verbeterde in de 50 m 
vrije slag miniemen zijn eigen clubrekord 5° in 00'31"48. Bij de kadetten wist Tom
Vandenbroucke zich als 7° te klasseren met een tijd van 00'32"30.

De tweede wedstrijd van de dag, de 100 m vlinderslag meisjes, leverde bij de 
benjamin meisjes onmiddellijk een bronzen medaille op. Nele Vanoverschelde wist 
met de 3° plaats in O l '33"40 opnieuw een clubrekord te verbeteren. Pieter
Bartholomeus deed het bij de jongens in deze discipline met een 2° plaats nog beter
en veroverde zo de zilveren medaille. Nogmaals werd een clubrekord verbeterd 
01 '38"59. Klaas Vanneuville finishte hier als 7° in een matige tijd van 01 '50"96. In
de miniemenreeks tikte Michael Ghyselbrecht als 13° aan in O l '39"80 terwijl bij de
kadetten Tom Vandenbroucke 7° eindigde in 01 '36"47.

Voor Nele Vanoverschelde was er terug een nieuw clubrekord weggelegd in 
de 100 m schoolslag meisjes. Zij eindigde als 6° in 01'39"37. Wendy Lefevre wist
met een tijd van O 1 '40"74 beslag te leggen op een 9° plaats in de miniemenreeks.
Het ging er spannend aan toe in de benjaminreeks jongens 100 m schoolslag, waar 
onze 3 Veumse vertegenwoordigers de onderlinge strijd aanbonden om de bronzen 
medaille in hun bezit te krijgen. Het was uiteindelijk Klaas Vanneuville die nipt het 
pleit won in 01'39"18 voor Pieter Bartholomeus in 01'39"36 op de hielen gevolgd 
door W ard Seru in O l '40"88. 

Miniem Michael Ghyselbrecht zorgde nog voor een 8° plaats met O l '31 "89 in
de 100 m schoolslag, terwijl kadet Tom Vandenbroucke in een tijd van 01'36"45 de 
6 ° plaats wist te bezetten. 

Zondag /9 november, tussen de Veurnse Clubkampioenschappen (waarop 
iederéén van harte welkom is/./, 16 en 21 november) door, wordt in ZON & ZEE te 
Westende de 2° dag van de "B" Kampioenschappen gehouden.

********* 

V.Z.V. ZWEMVERENIGING

OPNIEUW RIJKE l\.lEDAlLLEOOGST 

Het =iJn momenteel drukke dagen voor on::e Veurnse compelilie::wemmers. 
Nadat =e tijdens de voorbife week reeds enkele ::wemwedstrijden voorgeschoteld 
kregen bij de clubkampioenschappen, stonden op =omlag 19 november ll. enkele 
::wemmers en ::wemsters terug op de startblokken te Westende om er dit maal ./ 
wedçfrijden te betwisten voor de 2° dag van de 8-Kampioenschappen. 

In de 1 ° wedstrijd, de 100 m vrije slag bejamins, mocht Pieter Bartholomeus 
met een 3° plaats (01' 17"56) de bronzen plak in ontvangst nemen. Klaas Vanneuville
eindigde net na hem op de 4° plaats (0 I' 17''73). In deze serie tik1en Ward Seru
(01'30"58) en Steven Volckaert (01'33"'50) respectievelijk op de 16° en 17° plaats
aan. Bij de miniemen mocht ook Michaël Ghyselbrecht het podium op. Hij eindigde 
3° in 01'09"29 en vestigde hiermee een nieuw clubrekord. Tom Vandenbroucke
klasseerde zich als 8° (0 I' 12"6 I) in de kadettenreeks.

De series 100 m vrije slag bejamins meisjes, leverden zilver en brons op voor 
onze Veumse meisjes Nele Vanoverschelde 2° in O I' 17"07 en Lien Van Hove 3° in
01' 19"56. Onze derde vertegenwoordigster Els Vandenboucke deed het eveneens 
niet onaardig en eindigde mooi 10° in O l '24"69. Onze miniemen Wendy Lefevre 11 ° 

in 01 '22"98, Nele Volckaert 13° in 01 '26"18 en Peggy Tommelein 15° in 01 '35"98
wisten in hun reeks hun persoonlijke records te verbeteren. 
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Een tweede bronzen medaille, ditmaal in de 100 rn wisselslag, voor Pieter 
Bartholomeus 3° in 01'31"27, weer gevolgd op de 4° plaats door Klaas Vanneuville 
in 01 '32"68. Hier wist Ward Seru zich als 11° te klasseren in 01 '39"47 terwijl Steven 
Volckaert door het maken van een klein foutje uit de wedstrijd werd gesloten. Bij de 
miniemen haalde Michaël Ghyselbrecht er een 6° plaats in O 1 '24''28, terwijl bij de 
kadetten Tom Vandenbroucke finishte in 01 '23"81 goed voor een 7° plaats. 

Spanning alom in de 100 m wisselslag dames bejarnins, waar een felle strijd 
werd uitgevochten voor het goud. Uiteindelijk haalde Nele Vanoverschelde het in 
0 l '27"55 (verbetering van het oude klubrekord met 4 seconden 5 honderdsten). Lien 
Van Hove werd hier knap derde in O I '28"9 I. Op de 10° plaats eindigde Els 
Vandenbroucke met een tijd van O l '36"76. Bij de miniemen eindigde Wendy 
Lefevre 14° in 01'35"11 gevolgd door Nele Volckaert 15° in 01'35"77 en Peggy 
Tommelein 16° in 01 '42"78. 

In de 3° wedstrijd, de 100 m rugslag noteerden we volgende uitslagen. 
Benjamins heren : 4° plaats voor Pieter Bartholomeus in O l '3 l "34 een nieuw 
clubrekord, gevolgd door Klaas Vanneuville in 01 '34"56 en een 17° plaats voor Ward 
Seru in 01'58"33. Een 5° plaats voor Michaël Ghyselbrecht in 01'26''39 bij de 
miniemen, terwijl Torn Vandenbroucke met een tijd van O l '21"30 het podium op 
mocht om brons in ontvangst te nemen. 

Lien Van Hove was iedereen te snel af in de 100 m rugslag meisjes en mocht 
met een tijd van O l '29"54 het hoogste schavotje op om er de gouden plak 
overhandigd te krijgen. In dezelfde reeks behaalde Nele Vanoverschelde een 5° 

plaats in 01'35"19 en Els Vandenbroucke een 13° plaats in 01'46n52. In de 
miniemen categorie eindigde Wendy Lefevre 11 ° in O l '43"84 en Peggy Tomrnelein 
12° in 01 '49"40. 

In de laatste wedstrijd van de dag, de 4 x 50 m vrije slag heren, wisten onze 4 
Veumse Benjamins, Steven Volckaert, Ward Seru, Klaas Vanneuville en Pieter 
Bartholomeus, goud te behalen in een tijd van 02'34"82. Dit en volgend weekend 
zijn geen competitiewedstrijden voorzien, maar mogen onze Veumse Zwemmers hun 
akteer- en zangtalent aanscherpen door op zaterdag 02 december hun beste beentje 
voor te zetten op het traditionele eindejaarsfeest van V.Z. V. in de Zonnebloem te 
Veurne. 

*********** 

SINTERKLAAS or BEZOEK BIJ VEURNSE ZWEMMERS 

Dat de sympathieke uitbaatster, Caroline, van de cafétaria en de vrienden van 
de vogelpikclub Hoger Op van het stedelijk zwembad van Veurne een zwak hebben 
voor de plaatselijke zwemmers en zwemsters wisten we al lang. Toch was het voor 
iedereen een verrassing toen op donderdagavond ll. even voor 19.00 uur, Sinterklaas 
en enkele van zijn beste knechten hun opwachting maakten in de cafétaria. 

Caroline en de leden van V.P.C. Hoger Op hadden in de afgelopen week geen 
moeite of tijd gespaard om de Sint en zijn gevolg ervan te overtuigen eens een 
bezoekje te b�ngen aan deze bloeiende Veumse vereniging. Elke zwemmer en 
zwemster van de V.Z. V. kreeg van de Heilige man een zak snoep en fruit aangeboden. 
Maar ook de trainers, trainsters en de bestuursleden van de Veurnse Zwemvereniging 
mochten met een volle mand lekkernij huiswaarts keren. 

Voorwaar een initiatief die door iederéén enonn op prijs werd gesteld. 
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VEURNSE ZWEMVERENIGING HULDIGT CLUBKAMPIOENEN 

Traditiegetrouw greep, net voor de jaarwisseling, in zaal Zonnebloem, het 
eindejaarsfeest van de Veumse Zwemclub plaats. 

Na het welkomstwoord van de voorzitter, werd voor een bomvolle zaal met 
ouders, grootouders en sympathisanten, overgegaan tot het uitreiken van de trotèeën 
en geschenken aan de nieuwe clubkampioenen. Ook diegenen die dit jaar naast de 
titel hadden gegrepen werden met een mooie trofee bedacht. 
W d I bk 1995 1996 er encu amp1oen � 

Bee:inneline;en Jongens B Jany Declercq 
MeisjesB Silke Gervl 
Jongens A 1 Peter Vanmarcke 
Meisies A Lissa Vanhollebeke 

Gevorderden Jongens B Marijn Vanhoutte 
Meisjes B Nees Leuridan 

Jongens A Fredrik Moncarev 
Meisjes A Sofie Bonte 

Comnetitiezwemmers JONGENS 

Eendies 1985, 86 en 87 Jeroen Dolfen 
Beniamins Pieter Bartholomeus 
Miniemen Michael Ghvselbrecht 
Kadetten Tom Vandenbroucke 
Juniors Dieter Berteloot 

Çompetitiezwemmers MEISJES 

Eendjes 1985, 86 en 87 Sara Winnock 
Benjamins Nele Vanoverschelde 
Miniemen Wendy Lefevre 
Kadetten Annelies Vanoverschelde 
Juniors Sandv Pinson 
Seniors Wendv Clarebout 

Benjamin Pieter Bartholomeus mag zich voor één jaar eigenaar noemen van 
de wisselbeker der vergunninghouders. 

Na deze huldiging mochten alle zwemmers en zwemster plaats nemen aan 
tafel voor het eten van boterkoeken met een frisdrank, terwijl de ouders en 
grootouders aan de koffietafel, lekker konden keuvelen over de sportieve prestaties 
van hun zoon, dochter of kleinkind. 

Het was dan de hoogste tijd voor het vrije podium. En dat er nog verborgen 
talenten wonen in Veurne, heeft iedereen met eigen ogen kunnen vaststellen. 
Samson, Jimmy B, Bart Kael, Sha Na, Good Shape, Spiessens, Heuleboer, Mister 
Bean en anderen, ze waren er allemaal. 

Nadat de jongsten voor een onvergetelijke namiddag hadden gezorgd, hadden 
ook de trainers, trainsters en bestuursleden van de V.Z. V. de laatste weken niet 
stilgezeten, want met een verrassingsact, een ludieke parodie op het Zwanenmeer van 
TCHAIKOWSKI, werd dit geslaagde zwemfeest afgesloten. 
De afwezigen hadden eens te meer ongelijk. 
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De Heer Hugo DELVA, Voorzitter van de WATERPOLOCLUB 
VEURNE, nodigt jullie allen uit op deze tweede ERELEDEN-FUIF 
die doorgaat op 

* Datum

* Zaal

: Zaterdag 20 APRIL 1996 

: DE ZONNEBLOEM 

*Organisatie: VEURNSE WATERPOLOCLUB

Erelidkaarten zullen, tegen de prijs van 150 fr, te verkrijgen zijn bij 
de leden van de waterpoloclub en bij de bestuursleden van de 
Zwemclub. De opbrengst komt tengoede zowel aan de 
Waterpolospelers als aan de leden van de Veumse Zwemvereniging. 
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