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Beste zwemmer, ouders en sympathisanten, 

Een nieuw zwemseizoen staat voor de deur. 

Na een prachtige juli en een mindere augustus wordt september een 

maand om er weer eens in te vliegen. 

Vol goede moed en enthousiasme staan de trainers(-sters) klaar om van 

2006-2007 terug een geslaagd zwemseizoen te maken. 

Dat er vorig seizoen ook hard werd getraind bewijzen de resultaten op de 

Belgische jeugdkampioenschappen en op de Belgische kampioenschappen. 

Onze zwemmers hebben het voortreffelijk gedaan en dit verdienen ze 

terecht na hun enorme inspanningen tijdens het jaar. 

Denk maar aan de vele uren training tijdens de week en op zaterdag. Ook 

de stages zijn niet te onderschatten. De volledige uitslagen van de 

kampioenschappen vind je verder in ons clubboekje. 

De niet competitiezwemmers hebben het ook goed gedaan en dat ze 

graag terugkomen blijkt uit het aantal dat opnieuw paraat staat zowel op 

dinsdag als op donderdag. 

Door het groot aantal zwemmers zijn we op zoek naar enthousiaste 

trainers(-sters). Om zo een grote groep zwemmers in goede banen te 

kunnen leiden moeten we een beroep doen op vrijwilligers. Indien iemand 

zich geroepen voelt om een handje toe te steken tijdens de trainingen 

mag die zich altijd aanmelden. 

Sabine 
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SEIZOEN 2006 - 2007 

Dinsdag 05 september 2007 starten de trainingen 

Groepsverdeling 

Beginnelingen A en B 

Dit zijn de nieuw ingeschreven zwemmers en de zwemmers die nog niet 

over een voldoende techniek en conditie beschikken om over te gaan naar 

een andere groep. Die zwemmers trainen éénmaal per week 45 minuten 

Recreatiezwemmers A en B 

Dit zijn de zwemmers die technisch reeds goed zwemmen maar aan geen 

competities wensen deel te nemen. Het kunnen ook zwemmers zijn die 

conditioneel niet in staat zijn om competitie te zwemmen of onvoldoende 

tijd kunnen vrij maken om te trainen. Die zwemmers trainen éénmaal per 

week 45 minuten 

Kandidaat competitiezwemmers 

Dit zijn zwemmers die in staat zijn of wensen competitie te zwemmen 

maar nog technisch en conditioneel moeten verbeteren. Die zwemmers 

trainen tweemaal in de week 45 minuten. 

Competitiezwemmers 

Dit zijn zwemmers die beschikken over een competitievergunning die 

minstens tweemaal in de week trainen en deelnemen aan 

ochtendtrainingen in de schoolvakanties, stages en wedstrijden. 

Degenen die geen tweemaal per week trainen en niet deelnemen aan de 

ochtendtrainingen tijdens de schoolvakanties worden geschrapt als 

competitiezwemmer en worden terug kandidaat competitiezwemmer of 

recreatiezwemmer. 

Waterpolospelers 

Zijn minimum 16 jaar. 
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Beginnelingen A Dinsdag van 18:45u tot 19:30u 1 
Beginnelingen B Donderdag van 18:45u tot 19:30u 1 

Recreatiezwemmers A Dinsdag van 19:30u tot 20:15u 

Recreatiezwemmers B Donderdag van 19:30u tot 20:15u 

Kandidaat Competitiezwemmers Dinsdag en donderdag van: 
• 18:45u tot 19:30u
• 19:30u tot 20:15u

Competitiezwemmers Dinsdag en donderdag van 18:45u tot

20:15u 
Zaterdag van 17:45u tot 19: 15u 

Waterpolospelers Donderdag van 20:30u tot 21:30u

Doormiddel van een aanwezigheidslijst, die iedere training nauwkeu- j 
ingevuld wordt, kunnen de ouders nazien of hun zoon of dochter a 
niet aanwezig was op de training. 

livba 
-,y·· 

BTW BE 479.724.386 

Polderstraat 14!?� - 8670 Oostduinkerke 
1el. 058.23:20�9,, Fax 058.23;20�Q9 
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INSCHRIJVINGEN 2006 - 2007 

De zwemmers die lid waren in het seizoen 2005-2006 kunnen enkel 
inschrijven op DINSDAG 05 SEPTEMBER 2006.

DE NIEUWE LEDEN WORDEN INGESCHREVEN OP: 

DONDERDAG 07 SEPTEMBER 2006 
EN 

DINSDAG 12 SEPTEMBER 2006 
TELKENS VANAF 18.15 UUR 

IN ONS CLUBLOKAAL HET STEDELIJK ZWEMBAD. 

Men kan lid worden vanaf het eerste studiejaar. Een nieuw lid moet één 
lengte (25m) kunnen zwemmen 

• Inschrijven kan gebeuren voor de aanvang van de trainingen op dins- of
donderdagavond in de cafetaria van het stedelijk zwembad.

• Jan Bartholomeus zal aanwezig zijn om de lidgelden te innen.

• Het lidgeld bedraagt€ 65

• De waterpolospelers betalen€ 25

Beginnelingen, gevorderden en competitiezwemmers betalen GEEN 
inkomgeld. 
Waterpolospelers(-sters) betalen inkomgeld MET EEN ABONNEMENT. 

INDIEN HET LIDGELD - VAN ZIJ DIE AL LID WAREN IN HET 
SEIZOEN 2005-2006 - OP 05 SEPTEMBER NIET BETAALD IS, WORDT 

DE BETROKKENE NIET MEER ALS LID BESCHOUWD VAN DE 
VEURNSE ZWEM VERENIGING 
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KAA!PLAA TS 1 
8630VEURNE 
f (058) 31 10 69 
FAX (058) 31 63 43 
GESLOTEN OP ZONDAG

-=

��� 

rnii7 Schilder- en

\11!/ Decoratiebedrijf

�- BLONDEEL 
Ondernemingenstraat 12 

llllllall industriezone 1 - 8630 Veurne

1 Ï [�i iitll Tel. (058)31.20.06-Fax (058)31.58.86

Winkel: geopend di-vr: 10u-12u en 14u-18u 
Zaterdagvoormiddag: 9u - 12u 
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ENKELE WENKEN VOOR DE LEDEN 

• Waardevolle voorwerpen zoals uurwerken, kettingen, ringen, geld, enz.

laten we thuis. Indien een waardevol voorwerp verloren of gestolen

wordt zal het slachtoffer geen gehoor vinden bij het bestuur van de

VZV, het zwembad kan niet afgesloten worden daarom laten we alle

voorwerpen die we niet nodig hebben thuis. Degenen die rechtstreeks

van school komen of van een naschoolse activiteit verwittigen een

trainer (-ster) of bestuurslid van de VZV. Die zwemmers kunnen dan

hun waardevolle voorwerpen en boekentas meebrengen naar de

zwemhal.

• Tijdig aanwezig zijn op de trainingen ook niet te vroeg

• In de kleedcabines hebben we respect voor andermans kledij, we

verstoppen de kledij niet. Indien er niet het nodige respect is voor

kledij of materieel van anderen, zal tegen de dader (s) zeer streng

worden opgetreden.

• Namen meedelen aan de verantwoordelijke.

• Snoep en kauwgom zijn verboden in het zwembad

• Zorg dat de zwemkledij in orde is, koord in de zwembroek voor de

jongens, geen bikini's of loshangende bermuda's. Indien je een

zwembril draagt moet die goed aangepast zijn. Zwemmuts is verplicht.

• Indien je zwemvliezen hebt, brengt ze mee.

• Vermeld je naam op je materieel en de kledij van de club.

• Ga voor de training naar het toilet, zodat de training niet om de

haverklap moet onderbroken worden voor iemand die naar de WC moet.

• We betreden de zwemhal langs de douche op het teken van de trainer(

ster), niet vroeger. Voor de trainingen wachten we in de vestiaire,

NERGENS ANDERS.

• Het is verboden door het redderslokaal het zwembad te betreden

• Tijdens de trainingen en opwarmingsoefeningen maken we het de

trainers(-sters) aangenaam: wees beleefd, let op, niet spelen, uitvoeren

wat gevraagd wordt.

• Wees voornaam tegenover de andere zwemmers(-sters)

• Wanneer je de groep verlaat, steeds de trainer(-ster) verwittigen
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• Na de training, helpen het materieel opbergen, een stortbad nemen en

zich zo snel mogelijk aankleden.
• In de kleedkamers lopen we niet rond, roepen en tieren we niet.

• Na de training naar huis langs de kortste weg.

Marc Vanhoucke 

ALGEMENE ELEKTRICITEIT 

Wim Dequeker-Dehouck 

Zuidburgweg 22d 

8630 Veurne 

tel (058) �1. 55 66 
faX (058) 31 60 97 

. 8 -



WISSELBEKER DER VERGUNNINGHOUDERS 

REGLEMENT 

1. Voor de "wisselbeker" wordt 

competitievergunninghouders, met 

wedstrijdresultaten te verbeteren.

2. Enkel de competitie vergunninghouders

"wisselbeker.

gezwommen door de 

als doelstelling de 

mogen deelnemen aan de 

3. De winnaar van de wisselbeker is de zwemmer die het hoogst aantal

punten verzamelt

• 6 punten: voor het zwemmen van een A-tijd
• 6 punten: voor verbetering persoonlijk record

• 3 punten: voor verbetering clubrecord, indien er geen clubrecord

bestaat, wordt de eerste maal geen punten toegekend 

• 2 punten: aanwezigheid op dinsdag-, donderdag-, en 

zaterdagtrainingen 

• In de maanden juli en augustus worden geen punten toegekend.

4. De periode voor het toekennen van punten loopt van begin september

tot eind juni

5. De wisselbeker blijft één jaar in het bezit van de laureaat en wordt

uitgereikt op het eindejaarsfeest van de club

6. De laureaat die de wisselbeker drie jaar na elkaar wint mag de trofee

behouden

7. De naam van de winnaar en het jaartal worden gegraveerd in een

koperen plaatje en wordt aan de wisselbeker bevestigd.

8. Tussenstanden worden uitgehangen in het zwembad en gepubliceerd in

het clubblad

Het Bestuur VZV 
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Alain Ghyselbrecht 

Verantwoordelijke competitie 



Competitievergunningen 

Voorwaarden tot het bekomen en behouden van een competitievergunning: 
1. Aanwezigheden op de trainingen:

Afhankelijk van de leeftijdscategorie moeten de zwemmers een aantal

trainingen bijwonen.

1.1. Eendjes: 98-99 : twee trainingen per week 

1.2. Eendjes: 97: per maand iedere zaterdagtraining + 1/2 van de 

avondtrainingen. 
1.3. Benjamins 96: per maand iedere zaterdagtraining + 3/4 van de 

avondtrainingen. 

1.4. Benjamins 95: per maand iedere zaterdagtraining + alle 

avondtrainingen+ 1/4 vakantietrainingen. 
1.5. Miniemen 94: per maand iedere zaterdagtraining + alle 

avondtrainingen+ 2/4 vakantietrainingen 
1.6. Miniemen 93: per maand iedere zaterdagtraining + alle 

avondtrainingen+ 3/4 vakantietrainingen 
1.7. Cadetten 92-91: per maand iedere zaterdagtraining + alle 

avondtrainingen+ alle vakantietrainingen 
1.8. Junioren: per maand iedere zaterdagtraining + alle 

avondtrainingen+ alle vakantietrainingen 

1.9. Heren: per maand iedere zaterdagtraining + alle avondtrainingen 

+ alle vakantietrainingen
2. Deelname aan wedstrijden

2.1. Verplichte deelname aan wedstrijden ingericht door VZV en

Coast voor alle CV-houders. 

2.2. Verplichte deelname aan sommige wedstrijden op voorstel van de 

trainers(-sters). 

3. Deelname aan stages en gemeenschappelijke trainingen met COAST

Verplicht voor alle geselecteerde CV-houders.

Peter Depoorter 
Gsm: +32 475 59 03 37 

Email: peterd@idealsystems.be 
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ZWEMMEN 

Bron: encarta winkler prins 2006 

Zwemmen is uit een oogpunt van volksgezondheid en 

volksve,'ligheid een van de belangrijkste lichaamsbewegingen 

Het zwemmen, dat oudtijds zowel bij de Egyptenaren, de Grieken, de 

Romeinen als bij de Germanen een zekere verbreiding kende, is later 

ernstig in verval geraakt. Na de middeleeuwen trad langzaam verbetering 

op. In 176 7 werd de Nederlandse maatschappij tot redding van 

drenkelingen opgericht en in 1796 in Uppsala (zweden) de eerste 

zwemvereniging ter wereld. Engeland was het eerste land waar men over 

een overdekt zwembad beschikte; het werd in 1843 in Liverpool geopend. 

De oudste zwemvereniging in Nederland is de Amsterdamse zwemclub 

(1870). In 1888 werd de (later Koninklijke) Nederlandse zwembond (knzb) 

opgericht, die het periodiek de zwemkroniek uitgeeft 

In België dateert de oudste zwemvereniging, de cercle de natation de 

Bruxelles, van 1890 en de Koninklijke Belgische zwem- en reddingbond 

(kbzrb) van 1902. De overkoepelende internationale organisatie is de 

fédération internationale de natation amateur (fina), opgericht in 1908. 

Zwemmen werd reeds in 1896 een Olympische tak van sport. In 1912 werd 

op de Olympische spelen het dameszwemmen gefntroduceerd. 

Op het gebied van het reddend zwemmen bestaat de Koninklijke 

Nederlandse bond tot het redden van drenkelingen, die in 1917 werd 

opgericht. 

In de zwemsport worden vier technieken, grondvormen van 

voortbeweging, erkend: schoolslag, borstcrawl, rugslag en vlinderslag. 

De schoolslag is de meest traditionele en de rustigste slag. De in de 

elleboog licht gebogen armen worden gelijktijdig in zij-onderwaartse 

richting bewogen, waarna de ellebogen naar de romp gaan en de handen de 
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stuwbeweging nog met een roterende beweging in de pols voortzetten. 

Daarna worden de armen gestrekt naar voren gebracht, hetgeen ook 

onder het wateroppervlak mag geschieden. De benen, op lichaamsbreedte 

gestrekt, worden zonder noemenswaardige spreiding licht gebogen in de 

knieën. waarna de onderbenen, ondersteund door de bovenbenen, een 

korte, felle omcirkelende beweging maken. Hierbij is de 'zweep'-beweging 

belangrijker dan de sluitbeweging; vaak worden de benen zelfs niet 

volledig gesloten. De inademing geschiedt aan het eind van de 

stuwbeweging van de armen 

l"'tt de armen voor het hoo fd naar voren 
gestrekt en de benen naar achteren gestrekt, 
ligt het lichaa m gestroo mlij nd in het w"ater. 

De armen maken de be'w'eging onder...-ateraf 
en zetten een bew"eging in om ze ...-eer in hun 
uitgangspositie te rug te brengen, als het hoofd 
en de schouders bovenw"ater komen.De benen 
bewegen naar bu�en en sluiten zich mei kracht_ 

Als het hoofd boven w"ater komt. mnl"c n 
de armen een zijw"aart3e bt"wegu,g naar 
beneden. De knieën buigen zie h � ri: dc
voeten be...-egen zich richting bovenlijf. 

Door deze krac�111e t;.oHbe..,�QiM "'ordi 
het lichaam naarvoren ges-tlJ'w"d nt gestrekte 
armenghjdt de z...-emmerdoort' 1 w"&ter. 

De schoolslag komt voor uit de kikkerbeenslag en is een rede/Jjk 

natuur/Jjke slag voor recreatieve zwemmers. Wedstr,jdorganisatoren 

hanteren str,kte regels voor de schoolslag, waarbij strenge eisen worden 

gesteld aan de uitvoering van de beweging tijdens een wedstr,jd De 

schoolslag is de minst snelle wedstr,jdslag. 

De borstcrawl is de snelste slag en deze wordt dan ook meestal bedoeld 

als men spreekt over vrije slag. De armen worden een voor een 

doorgetrokken en over water naar voren gebracht. De 'stuw'-arm wordt in 

het verlengde van de schouder ingezet, waarbij de elleboog hoger wordt 

gehouden dan de hand, die het eerst het water raakt. Op het moment dat 
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de stuwarm aan de doorhaal is begonnen, wordt de andere arm uit het 

water gehaald en ontspannen naar voren gebracht. De armbewegingen 

volgen elkaar ononderbroken en gelijkmatig op. De benen bewegen zich 

licht gebogen onafhankelijk van elkaar in een op en neer gaande beweging. 

Een licht rollen van het lichaam is geoorloofd ter ondersteuning van de 

armdoorhaal en ter vergemakkelijking van de inademing, die geschiedt 

naar de zijde afgekeerd van de stuwarm. Het uitademen geschiedt onder 

water. De techniek werd in 1906 geïntroduceerd door c. Healy 

Wonneerde linkerarm met licht gebogen ellenboog 
boven ""ate r k:o mt, strekt de ree hte ra rm zie h nae r 
voren uit. Het gezicht is naar beneden gekeerd en 
de benen be'w'egen zich constant ven boven naar 
beneden, links en rechts of-.,isselend. 

maakt de rechterarm de tr.chl1Q8 b�.,,.8.QlnQ van 
de slog of.Op dit mon"ll!n1 .alt d� $ClloU'1H =ich niet 
voor het qezicht bevlrw:U en t,tt• h1J4'.lfd is gedraald1 

1tan de zwemner adernenen 

De linkerarm k:omt met scherp gebogen 
ellenboog uit het w"ater;de rechterarm reikt diep 
in het 'w'eter en maakt een achterwaartse be'w'eging. 

Alo de rechterarm boven valer komt, begint 
de linkerarm oon de tveede helft van de cyclus. 
De Z'w'emmer draait zijn gezicht veer in het 'W'ater 
tot hij 'w'eer moet ademhalen� meestal eenmaal 
per cyclus. 

De crawlslag is de snelste zwemslag door de buitengewoon gestroomlijnde 

houding van de zwemmer. Er wordt zijdelings ademgehaald en het 

algehele ritme is belangrijk. Reddingszwemmers gebruiken een 

aangepaste crawlslag, waarbij het hoofd boven water blijft zodat zij 

beter kunnen zien. Wedstrtjden bestaan uit korte sprints of gaan over 

lange afstanden. 

De rugslag of rugcrawl is als het ware een borstslag op de rug. De armen 

worden afwisselend over het water heen gebracht en door het water 

getrokken: de benen worden onder de waterspiegel snel op en neer 

bewogen. Deze techniek werd in 1934 vervolmaakt door a. Kief er 
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!""'et het hoofd naar-achter-en, be'w'eegt de 
z'w"emster haar rechterar m uit het water 
met de duim naar beneden ge tic ht. De 
linken�rm zet een zij- en neerwaartse 
beweginQ in.De benen maken om de 
beurt een kleine krachtige 
tra �1bewegi ng 

De rechtërarm blî){t (Jëstr'ëk(de··1foke·rarm 
rondt de bev1eoino onder\11 ateraf.zodat de 
ham:I te-r ho,o-gte van -de heup boven ·,,-; ater komt 

De rechterarm bl ft gestrekt ter,,.;ijl de h;;and 
zo 'w'O rdt gedraai dat de duim na;;a r boven \,1îj.:i;t 
De linkerarm zet e krachtige be\11eging van de 
slag onder \1··ate r n. De tra pbe1.,.1egi ng van de 
benen gaat d o or. 

De ruQs]aq qaat·,)erderals de llnker::irm zich 
naar boven he·w·ee14t met de duim naar beneden 
en d-e rechterarm het ·.-.. at.er ingaat met d-e duim 
naar boven 

Tijdens de rugslag bltjft het gezicht van de zwemmer boven water, 

waardoor hij gemakkeltjker en op een meer natuur!tjke manier kan 

ademhalen dan bij de borstcrawl, de vlinderslag en de schoolslag .. 

De vlinderslag is ontstaan uit de schoolslag, waarbij de armslag werd 

verlengd en de armen over het water naar voren werden gebracht. De 

benen worden gelijktijdig op en neer bewogen. De beenstuwing geschiedt 

door een felle neerslag van de onderbenen ondersteund door de 

bovenbenen. Het toepassen van de beenslag zoals bij de schoolslag is 

eveneens toegestaan. Het inademen geschiedt aan het eind van de 

doorhaal van de armen. De vlinderslag werd in 1953 erkend als 

afzonderlijke techniek. 

= 
-· .. 

,"CfJ<AJ· 4 

Bij de vlinderslag zowel als bij de 

schoolslag moet het keerpunt met 

twee handen gelijktijdig worden 

aangetikt, waarna snel wordt 

ingehurkt, gedraaid en af gezet. Bij 

het keerpunt van de rug- en vrije 

slag is aanraking met enig 

lichaamsdeel voldoende. 

Bij het eindpunt behoeft slechts met één hand te worden aangetikt, 

waarbij bij de rugslag de rugligging niet mag worden verlaten. 
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De gebruikelijke afstanden zijn 50 m, 100 m en 200 m, bij de vrije slag 

bovendien 400 m, 800 m (dames) en 1500 m (heren). Men kent daarnaast 

individuele wisselslag (200 m en 400 m, waarbij een vierde van de afstand 

in elk van de technieken wordt gezwommen in de volgorde vlinderslag, 

rugslag, schoolslag, vrije slag). Ten slotte zijn er de estafettes 4 x 100 en 

4 x 200 meter vrije slag en de 4 x 100 meter wisselslag in de volgorde 

rugslag, schoolslag, vlinderslag en vrije slag. 

Figuur 1: de zwemmer heeft zijn lichaam gestrekt in een gestroomlijnde 

positie, en zijn gezicht is onder het wateroppervlak. Zijn armen zijn juist 

onder water gedompeld. De palmen zijn naar buiten gekeerd, klaar om hun 

slag door het water te beginnen. Zijn benen hebben net een slag 

beëindigd en zijn nu gestrekt. 

Figuur 2: de zwemmer heeft zijn lichaam gestrekt in een gestroomlijnde 

positie, en zijn gezicht is onder het wateroppervlak. Zijn armen zijn juist 

onder water gedompeld. De palmen zijn naar buiten gekeerd, klaar om hun 

slag door het water te beginnen. Zijn benen hebben net een slag 

beëindigd en zijn nu gestrekt.: 

Figuur 3: de zwemmer heeft zijn lichaam gestrekt in een gestroomlijnde 

positie, en zijn gezicht is onder het wateroppervlak. Zijn armen zijn juist 

onder water gedompeld. De palmen zijn naar buiten gekeerd, klaar om hun 

slag door het water te beginnen. Zijn benen hebben net een slag 

beëindigd en zijn nu gestrekt. 

Figuur 4: de zwemmer heeft zijn lichaam gestrekt in een gestroomlijnde 

positie, en zijn gezicht is onder het wateroppervlak. Zijn armen zijn juist 

onder water gedompeld. De palmen zijn naar buiten gekeerd, klaar om hun 

slag door het water te beginnen. Zijn benen hebben net een slag 

beëindigd en zijn nu gestrekt. 

Buiten het verband van de fine bestaat op beperkte schaal 

professionalisme in de zwemsport. Daarbij gaat het doorgaans om 

langeafstandsraces (10-50 km). Ook amateurs leggen zich hier wel op toe. 

Befaamd zijn sedert 1875 de individuele overtochten over het kanaal. 

Organisatorisch worden mede tot de zwemsport gerekend: a. Waterpolo; 
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b. Schoonspringen, onderscheiden in kunstspringen van 1 m- en 3 m-plank

en torenspringen van 5 m- en 10 m-toren. Het beoogt het maken van

sierlijke bewegingen, die worden uitgevoerd tussen afzet en het moment

waarop men het water bereikt. Internationaal bestaan springtabellen,

waarin de puntenwaardering op grond van zgn. Moeilijkheidsfactor is

vastgesteld; c. Kunstzwemmen, een vorm van beweging in het water die in

1940 in Amerika voor het eerst werd beoefend onder de naam

'synchronized swimming'. Op de maat van de muziek worden boven en

onder water bewegingen uitgevoerd. Kunstzwemmen wordt zowel alleen

als in groepsverband beoefend.

Geheel zelfstandig heeft zich het sportduiken ontwikkeld. 

Frederik Deburghgraeve 

De Belgische zwemmer Frederik Deburghgraeve op weg naar Olympisch 
goud op de 100 m schoolslag op Olympische zomerspelen 1996 in A tlanta. 

Eind december 1996 werd hij o.a. voor deze prestatie uitgeroepen tot 

Belgische sportsman van het jaar. 

Jan 
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Onzeker over doping? 

SURF NAAR

www.vlaanderen.be/dopingli jn 

De Vlaamse Infolijn 

0800-30201 

elke werkdag tussen 9en 19 uur 

Markiesstraat 1 - 1000 Brussel 

Ken je de verhalen van sporters die na een dopingcontrole positief zijn en 

er geen idee van hebben waarom? Zorg dat het jou niet overkomt. De 

normen bij een dopingcontrole zijn niet geheim. Je kunt dus perfect 

weten welke producten je moet vermijden. Op de website 

www.dopinglijn.be vind je een uitgebreide actuele lijst met verboden 

geneesmiddelen én toegelaten alternatieven. Zorg ervoor datje arts, 

apotheker of jij zelf die lijst raadpleegt voor je neusdruppels, een 

pijnstiller of een ander medicijn gebruikt. 

Voedingssupplementen en kruidenmengsels bevatten vaak verboden 

producten die niet op de verpakking vermeld staan, maar die wel een 

positieve controle veroorzaken. En vergeet niet dat cannabis een 

verboden product blijft in de sport. 

Wie bewust doping gebruikt, verliest niet alleen zijn sportiviteit, maar 

speelt ook met zijn gezondheid. Vrijwel alle verboden middelen houden 

gevaar in voor je lichaam. Van sommige producten krijgen vrouwen een 

baard en worden mannen impotent. Andere veroorzaken levertumoren en 

nierstenen. Ook producten die op het eerste gezicht weinig nadelige 

effecten veroorzaken, zijn op lange termijn bijna altijd schadelijk. Maak 

jezelf dus niks wijs: doping richt wel degelijk ravage aan in je lichaam. 

Daarom raden we iedereen af om verboden producten te gebruiken. 

Wat is er dan juist verboden? 

Sinds 20 januari 2004 wordt er bij dopingcontroles een onderscheid 

gemaakt tussen in competition en out of competition. Onder in 
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competition wordt de dopingcontrole verstaan die verbonden is aan een 

bepaalde competitie of wedstrijd. Out of competition zijn alle 

dopingcontroles die niet verbonden zijn aan een bepaalde competitie of 

wedstrijd. 

A) IN COMPETITION VERBODEN SUBSTANTIES

1) Stimulantia

Stimulantia werken rechtstreeks in op het centrale zenuwstelsel. Ze 

geven een gevoel van euforie en onderdrukken de vermoeidheid. Ze 

verhogen de alertheid, maar verminderen de coördinatie en de 

zelfkritiek. Daarnaast versnellen ze de hartslag en dus ook de 

bloeddoorstroming. Stimulantia verhogen vermoedelijk de agressiviteit en 

de competitiedrift. 

Voorbeeldstoff en: amfetamine, cocaïne, efedrine. 

Neveneffecten: slaapstoornissen daling van de eetlust, hartkloppingen, 

hoge bloeddruk, nervositeit, hoofdpijn, agressie, 

ontoerekeningsvatbaarheid. 

Bij overdosering kunnen stimulantia dodelijk zijn. Er zijn verscheidene 

dodelijke slachtoffers bekend, waarvan Tom Simpson het meest bekende 

voorbeeld is. 

Op lange termijn werken stimulantia verslavend. 

Gebruikers: stimulantia worden in alle sporten misbruikt. 

2) Narcotica

Narcotica zijn pijnstillers voor middelmatige tot ernstige pijn. Ze stellen 

sporters ondanks blessures in staat om te trainen en te kampen. 

Narcotica vallen in de wetgeving ook onder de verdovende middelen. 

Voorbeeldstoffen: methadon, morfine, pethidine, cannabis. 
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Neveneffecten: ademhalingsonderdrukking, misselijkheid en braken, 

slaperigheid, zwaar verslavingsrisico. 

Gebruikers: narcotica worden misbruikt door atleten om ondanks pijn 

toch te kunnen presteren. 

3) Anabole steroïden.

Anabole (androgene) steroïden zijn afgeleid van het mannelijke 

geslachtshormoon testosteron. Ze zijn eiwitopbouwend en vergroten de 

spiermassa en de spierkracht. Daarnaast verhogen ze de competitiedrift 

en de agressiviteit, en verbeteren ze het recuperatievermogen. 

Voorbeeldstoffen: stanozolol, nandrolon, metenolon Neveneffecten: 

algemeen: vette huid en acne, veranderingen in de libido, 

bloeddrukverhoging + vaatvernauwing, stoornissen in de leverfunctie 

(geelzucht, kanker), gedragsveranderingen. 

bij vrouwen: onregelmatige menstruatie, verminderde 

vruchtbaarheid, stemverlaging, mannelijke lichaamsbeharing - bij 

mannen: impotentie, steriliteit, prostaatvergroting en 

kanker 

Gebruikers: anabole steroïden worden vooral misbruikt door 

krachtsporters, zoals gewichtheffers, powerlifters, kogelstoters en 

body bui Id ers. 

Opsporing: de meeste anabolica kunnen worden aangetoond in de urine, 

sommige zelfs nog zeer lang (zes tot acht maanden) na het moment van 

inname. Testosterongebruik wordt opgespoord via de verhouding 

testosteron-epitestosteron in de urine, die normaal één is. In 

uitzonderlijke gevallen kan iemand van nature een verhoogde verhouding 

hebben. 

4) Diuretica

Diuretica worden gebruikt om zout en water uit het lichaam te verdrijven 

zodat het lichaamsgewicht afneemt of in een poging om de concentraties 

van andere dopingproducten in de urine te verlagen. 
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Gebruikers: diuretica worden misbruikt in sporttakken met 

gewichtscategorieën, zoals boksen, judo, gewichtheffen, worstelen en 

roeien 

Voorbeeld stoffen: spironolacton, furosemide, acetazolamide 

neveneffecten: uitdroging, oververhitting, hartritmestoornissen, 

nierfalen, duizeligheid, draaierigheid, spierkrampen. 

5) Peptidehormonen

De peptidehormonen zijn een groep van lichaamseigen hormonen, die in 

het lichaam een hele reeks regelende en stimulerende functies 

ui toef enen. De meest bekende zijn de hypofysehormonen die bij de vrouw 

de vruchtbaarheidscyclus, en bij de man de testosteronproductie regelen. 

Daarnaast behoren ook groeihormoon en erytropoëtine (epo) tot deze 

klasse. 

Het groeihormoon wordt in de sport misbruikt met hetzelfde doel als de 

anabole stoffen, namelijk de opbouw van spiermassa en de verhoging van 

de spierkracht. 

De concentraties van andere dopingproducten in de urine te verlagen 

Neveneffecten: hart- en vaatziekten, abnormale beendergroei (kin, 

handen, voeten), spier- en gewrichtspijn, suikerziekte. 

Gebruikers: groeihormoon wordt vooral gebruikt in de krachtsporten. 

Opsporing: groeihormonen en de meeste andere peptide-hormonen zijn 

lichaamseigen, en misbruik ervan is vaak via een urinetest niet aan te 

tonen. 

Erytropoëtine (epo) is een hormoon dat van nature in het lichaam 

voorkomt en dat de aanmaak van de rode bloedcellen bevordert. Daardoor 

vermeerdert de hoeveelheid zuurstof die door het bloed naar de spieren 

wordt gevoerd. 

Neveneffecten: indikking van het bloed, bloedklonters, hartaanval, 

beroerte. 

Gebruikers: epo wordt vooral misbruikt door duur- of 

uithoudingssporters, zoals langeafstandslopers, wielrenners, triatleten en 

langlauf skiërs. 
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Opsporing: in Parijs werd in 2000 een urinetest ontwikkeld die het 

mogelijk maakt om lichaamseigen epo van artificieel epo te 

onderscheiden. De effecten van de verboden stof houden verschillende 

weken aan. 

6) Corticosteroïden

Corticosteroïden worden in het lichaam door de bijnierschors

geproduceerd. Ze worden in de geneeskunde vooral gebruikt om

ontstekingsreacties te onderdrukken of af te remmen. In de sport

worden ze gebruikt omdat ze door de onderdrukking van de ontsteking de

pijn verminderen, en omdat ze een euforisch effect teweegbrengen.

Neveneffecten: slapeloosheid, vertraagde wondgenezing, suikerziekte,

beenderontkalking.

Gebruik: het lokale gebruik van cortisone en derivaten in zalven, neus-,

oog- en oordruppels, inhalatie en intraarticulaire inspuitingen is

toegestaan. Enkel het algemene gebruik via de mond, via rechtstreekse

inspuiting in de bloedsomloop en via rectale toediening is verboden.

7) Bètablokkers

Bètablokkers worden veel gebruikt bij de behandeling van hartziekten.

Ze werken kalmerend op het hart, met onder andere vertraging van de

hartslag en bloeddrukdaling als gevolg. Daarnaast hebben ze ook een

kalmerende invloed op de motoriek, waardoor ze het beven onderdrukken

en zenuwachtigheid onder controle houden.

Voorbeeldstoffen: acebutolol, atenolol, metoprolol, propranolol. 

Neveneffecten: vermoeidheid, ademhalingsproblemen 

Gebruikers: bètablokkers worden misbruikt in de concentratiesporten, 

zoals boogschieten, karabijn- en pistoolschieten, biljart, bowling. 

B) VERBODEN MIDDELEN

1. Bloeddoping: het toedienen of laten toedienen van bloed, bloedcellen,

bloedderivaten of andere producten van om het even welke oorsprong

aan een sportbeoefenaar voor een andere dan strikt medische reden.
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2. Het gebruik van producten die de opname, het transport of de
afgifte van zuurstof verbeteren (bijvoorbeeld kunstmatige
hemoglobine)

3. Farmacologische, chemische of fysische manipulatie van de
urineproductie of van de urinestalen die de validiteit of de integriteit

van de urinemonsters kunnen wijzigen.

4. Genetische doping: gen- of celdoping wordt gedefinieerd als het niet

therapeutische gebruik van genen, genetische elementen of cellen die

de eigenschap hebben het prestatievermogen te verbeteren.

TIPS 

Als een arts je een geneesmiddel voorschrijft, is het raadzaam hem te 
melden dat je aan sport doet en dat je kan worden opgeroepen om een 

dopingcontrole te ondergaan. Vraag duidelijk aan je arts om na te gaan of 
er geen verboden substanties voorkomen in het voorgeschreven 

geneesmiddel. 

Een doktersattest vormt geen vrijgeleide voor het gebruik van verboden 

substanties. Je riskeert door het gebruik van verboden substanties een 

sportieve sanctie en een geldboete. Het is dus belangrijk een alternatief 

(zonder verboden middelen) te gebruiken. 

En als je om medische redenen toch verboden stoffen moet nemen, kun je 

het best gedurende de periode van inname niet aan wedstrijden 

deelnemen. Extra rust zal een snelle(re) genezing bevorderen. 

Wil je meer informatie over doping en dopingbestrijding? Surf naar 
www.dopinglijn.be, een website van de Vlaamse overheid, of stel je 

specifieke dopingvragen aan dopinglijn@vlaanderen.be. 
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Eindstand wisselbeker seizoen 2005-2006 

NAAM VOORNAAM PUNTEN CATEGORIE 

. DOLFEN STIJN 448 JUNIOR 

BEERENS MATTHIAS 393 KADET 

BARTHOLOMEUS LOUISE 388 MINIEM 

DEPOORTER JOCHEN 343 BENJAMIN 

CASTELEIN DYLIANA 322 MINIEM 

VELGHE TINE 307 BENJAMIN 

SAMPERS LORE 286 KADET 

MAHIEU KARL 268 KADET 

DESCHEEMAECKER JEF 258 MINIEM 

DEPOORTER JENTE 252 EENDJE 

TYRIARD GEORGES 246 BENJAMIN 

VELGHE SOFIE 238 KADET 

D'HAENE VEERLE 224 KADET 

GHYSELBRECHT STEPHANIE 224 BENJAMIN 

DERAMOUDT PIETER 218 BENJAMIN 

VANSLEMBROUCK FLEUR 218 BENJAMIN 

DERAMOUDT MARIE 210 BENJAMIN 

HAMDI SOFIE 206 EENDJE 

FAGOO SANDER 182 JUNIOR 

DESCHEEMAERKER VIKTOR 142 MINIEM 

VANNEUVILLE KLAAS 103 SENIOR 

GHYSELBRECHT MICHAEL 90 SENIOR 

VANACKER HEIDI 38 SENIOR 

VANDENBROUCKE ELS 18 SENIOR 
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Stageverslag Gravelines 2006 

01/07/06 

Gravelines ligt net over de grens in Frankrijk. Dit stadje is bij ons vooral 

gekend om zijn kerncentrale en de bijhorende radioactiviteit. Na de 

eerste training, waar 4700m werd afgehaspeld volgt een heerlijke 

maaltijd met een ietwat taaie biefstuk friet. Na dit middagmaal is er de 

rust. Klassiek niet echt een aangenaam tijdverdrijf voor sommige, omdat 

ze dan ook nog niet moe zijn ... Dat de radioactiviteit in de lucht hangt was 

te merken aan het gefluister bij de dames. De heren daarentegen vielen 

als een blok in slaap, met Peter (snurkend) op kop. Doordat de dames niet 

stil zijn, stel men zich als trainer toch enkele vragen. Zijn de trainingen 

misschien niet lastig genoeg? Of moeten ze wat tijd krijgen om aan het 

ritme te wennen? Laat ons dan maar de gulden middenweg bewandelen en 

de training van deze avond wat aanpassen. Een setje vlinder zal de nodige 

vermoeidheid wel bevorderen. 

Zoals verwacht is de vlinder in goede smaak gevallen bij de zwemmers ... 

de nacht is dan ook heel rustig verlopen. 's Avonds werd nog naar lost 

gekeken, spijtig genoeg zonder ondertitels en de Fransen kegelden de 

Brazilianen uit het WK, dit hebben we hier duidelijk mogen aanhoren! 

02/07/06 

In de ochtendsessie werd er een eerste weerstandsetje verwerkt. 

Hierbij werden door alle zwemmers uitstekende tijden gezwommen en er 

moet worden gezegd dat de mentaliteit opperbest is, waarvoor nu al een 

proficiat aan de trainingsbeesten. 

Na een stevig middagmaal was het alweer tijd om te rusten. Als trainer is 

het blijkbaar ook vermoeiender dan vooraf gedacht en ook ik viel als een 

blok in slaap. Een tweetal uur later voel je je dan wat "loom" en wanneer 

je dit zegt aan een zwemmer die M. Beerens heet krijg je doodleuk het 

antwoord: "Ik altijd!" 

Tijdens de avondsessie werd een af standtraining gezwommen. De 

allerkleinsten, J ochen en Tine, mochten wat recupereren. De rest deed 

minstens 4500m, met koploper Stijn die 6000m afhaspelde! 
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's Avonds keken de heren naar lost, terwijl de dames opteerden om wat te 
keuvelen en J ochen te ambeteren, of was het omgekeerd? Vuurwerk 

verstoorde de nakende nachtrust, maar na enige tijd werd het stil en 

konden de spieren ontspannen. 

03/07/06 

Maandagochtend, lekker lang uitslapen tot 8u15, want vandaag is het 
recupdag. Na een stevig ontbijt wandelden we richting zee en strand. Er 
werd even gezwommen in zee maar deze was blijkbaar toch iets frisser 

dan verwacht, waardoor snel werd overgegaan tot luieren in de zon op het 

strand. De sfeer was goed en de zwemmers waren zo fris "als een komjn 

op de plein" - dixit Robert Waseige. Maar een schunnige opmerking van 

Lore kon niet onbestraft blijven ... Ik moest wel ingrijpen en met de hulp 
van Matthias werd ze uiteindelijk in het zeewater gedoopt. 

Na de maaltijd en een korte rustpauze deden we nog een kleine 

natuurwandeling en gingen dan richting zwembad. Daar werd een 3000m 

korte recuptraining gehouden. Voor de maaltijd kregen we bezoek van Jan 
en Martine die ons van een voorraad drank hebben voorzien, waarvoor 

onze dank. In de avond keken de heren verder naar lost en de dames, tjah 

die deden waar ze het beste in zijn zeker ... roddelen©! 

04/07/06 
Het ochtendgloren bood ons een mooie dag. Een weerstandscapaciteit in 

het vooruitzicht verstoorde misschien voor sommigen wat de pret, maar 

alweer moet worden gezegd dat de zwemmers zich optimaal hebben 
gedragen en een dikke pluim verdienen. De tijden die nu al worden 

gezwommen, voorspellen veel goeds! Het middageten viel wat tegen, maar 

de rust zal dit wel compenseren om in de avond hard te kunnen trainen. 
De avondtraining stond garant voor enkele kilometers trainingslabeur. 

Koploper was Stijn, die uit vrije wil doorging tot de volle 7000m. 

Matthias haalde de 6100 en Lore en Louise zwommen op magistrale wijze 

naar de 6000 rond! De anderen haalden om en bij de 4500, wat zeker en 
vast niet slecht is. Redenen genoeg dus om als trainer een kleine beloning 

in de plaats te stellen. Een traktatie met chips werd dan ook enthousiast 

onthaald. Ook vandaag kregen we bezoek van enkele notabelen, Franky en 
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Conny kwamen even langs om hun dochters een hart onder de riem te 

steken. De avond verliep rustig en op één of andere bizarre wijze kwamen 

de heren de 0-2 eindstand van Duitsland - Italië te weten ... 

05/07/06 

Vandaag is een gewone dag, na een onrustige nacht veroorzaakt door een 

hevig onweer. Op de ochtendtraining worden alle Olympische disciplines 

gezwommen, achteraf bekeken misschien een beetje een saaie training 

voor sommigen. Na de middagrust kregen we bezoek van Jan en zijn 

collegae fietsers en ook van Jeroen, die dan de training met ons heeft 

mee gezwommen. Ook ikzelf deed een poging om te zwemmen, maar de 

longen laten dit nog niet volledig toe, dus nog even geduld oefenen. Na het 

avondmaal zijn de heren gaan kijken naar Frankrijk-Portugal, waarbij het 

pleit werd gewonnen door de Fransen. De meisjes hielden het deze avond 

bij het kijken van een film. Even vermelden dat de trainer iedereen een 

gratis massage heeft gegeven ©. Tot slot was in de avond duidelijk te 

horen dat 'Les Bleus' opnieuw hadden gewonnen ... 

06/07/06 

De start van een tweede recupdag. Opstaan om 8u15, zalig gewoon! De 

training van vandaag hebben de zwemmers zelf mogen opstellen. 3000m 

later werden er nog wat startjes geoefend en werd een heuse fotoshoot 

gehouden. Stijn en Matthias kregen een massage op een heuse massage 

tafel. Daar ontmoetten we een man die alles in gereedheid bracht om de 

stage van de voetballer Siebierski voor te bereiden. Deze speler voetbalt 

bij Manchester city. Er lagen ontelbare ballen en na een vriendelijk 

gesprek kregen we er één cadeau. In de namiddag werd dan ook een pot je 

gevoetbald. De niet voetballers luierden bij een filmpje en wat later in 

het zonnetje. Na het avondmaal was er bowling, deze werd gewonnen door 

Lore met 127 punten. Nadien namen we met z'n allen afscheid van Jochen. 

Hij werd opgepikt door Peter, die er bijzonder deftig uitzag in zijn 

kostuum! 

07/07/06 
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In de ochtend werd duidelijk dat de intensieve week zijn sporen begon na 

te laten. Matthias viel af met een geblesseerde elleboog, Sofie met een 

pijnlijke schouder en Tine met een blaasontsteking. Op de training werd 

door de anderen een • Hongaarse herhaling" afgewerkt waarbij opnieuw 

schitterende tijden werden gezwommen. Na de ochtendsessie werd ik 

vervangen door Georges, omdat ik naar mijn proclamatie moest. Jan kwam 

ons halen, want ook de geblesseerden reden huiswaarts op 

doktersbezoek. In de avond kwamen we gelukkig met z'n allen terug en 

konden we gezellig samen de avond doorbrengen. Georges vertelde me dat 

alles rustig was verlopen en dat ze zich allemaal goed hebben gedragen, 

waarvoor mijn dank aan de zwemmers! 

08/07/06 

De laatste dag is aangebroken en de valiezen zijn gepakt. Na een laatste 

ontbijt werden sleutels afgegeven en kon ook de laatste training van de 

stage worden afgewerkt. Het werd een rustige training, waarbij er tijd 

was om enkele kiekjes te nemen. Tegen de middag waren Conny en Jan 

aanwezig om ons na het middagmaal huiswaarts te voeren. 

's Avonds was er nog training in Veurne, waarbij de conditie even werd 

getest door het zwemmen van een 50m sprint. Hieruit blijkt dat de 

conditie nu al bijzonder goed is, wat ervoor zorgt dat de komende weken 

veelbelovend zijn. 

DEELNEMERS 

MEISJES: 

• BARTHOLOMEUS LOUISE

• SAMPERS LORE

• VELGHE SOFIE

• VELGHE TINE

• VERCOOREN CHEYENNE

TRAINER: 

BARTHOLOMEUS PIETER 
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ALGEMEEN BESLUIT VAN DE STAGE 

Indien de mentaliteit die op deze stage naar voor werd gebracht ook 

aanwezig zou zijn in andere sporten, dan waren de rode duivels nu 

wereldkampioen, hadden we 5 Belgen in de Formule 1, was Malisse al jaren 

nummer 1 in het mannentennis en hadden we een nieuwe Belgische 

eindoverwinnaar in de ronde van Frankrijk. 

Ik zou dan ook via deze weg de zwemmers willen bedanken voor hun inzet 

en motivatie, laat ons hopen dat de resultaten op het BJK en BK loon 

mogen zijn naar werken! 

Pieter 
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EREPLAATSEN IN WEDSTRIJDEN 

21 JANUARI 1 • DAG INTERCLUBTORNOOI WAREGEM 

le Plaats 
Karl Mahieu 100m schoolslag cadetten 
Stijn Dolf en 100m schoolslag junioren 
Stijn Dolfen 400mvrile slag junioren 

ze Plaats 
1 J ente De poorter j 2oom rugslag eendjes 

1:13.60 
1:10.35 
4:19.28 

4:39.10 

4-5 FEBRUARI VLAAMSE JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN ANTWERPEN 

3e Plaats 
1 J ochen Depoorter j 2oom schoolslag benjamins 3:29.18 

12 FEBRUARI 2• DAG INTERCLUBTORNOOI VEURNE 

le Plaats 
S_t�ij _n _D_ o_lf_ e_n ___ -+-2_00_ m __ vlinderslag��ju_n _io_r _e_n _ __;__ __ 2_: 1_ 5_ .6_ 3 _ ____j 

Matthias -�eerens 50m vrije slag cadetten 0:25.14 

Stijn Dolf en 50m vrije slag junioren 0:24.69 

ze Plaats 
Tine Velghe 100m schoolslag ben·amins 
Lore Sampers 100m schoolslag cadetten 

19 FEBRUARI 3• DAG INTERCLUBTORNOOI ROESELARE 

le Plaats 
Stijn Dolfen 200m wisselslag junioren 
Matthias Beerens 50m schoolslag cC1_d_etten 
Stijn Dolf en 50m schoolslag junioren 

ze Plaats 
1 Matthias Beerens j 2oom wisselslag cadetten 
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1:31.63 
1:21.50 

2:11.98 
0:33.01 

0:31.68 

2:25.06 



3e Plaats 
2:02.12 

2:35.95 

200m WISSEL EN 400m CRITERIUM 26 FEBRUARI TIELT 

le Plaats 
1 Stijn Dolf en l 400m wisselslag junioren 4:46.24 

5 MAART 4• DAG INTERCLUBTORNOOI VEURNE 

le Plaats 
J ente De oorter 
St�jn Dolfen 
Sti ·n Dolf en 
Tine Vel he 

3e Plaats 

200m wissels la eend· es 4: 16.65 
100m vlinder�ag l_un�o�i11 _ _,_ __ 0_ : _5 _9 _.0_4 _ __; 
200m ru sla ·unioren 2:11.53 
50m schoolsla ben ·am ins 0:41.03 

Sof ie Ham di 200m wissels la eend· es 4:05.60 

�M_ a_ t_t _h _ia_s _B_e_e _re_ n_ s_�_lO_0_ m_v_li_l'l__��rs_lag ce1_�et!�n __ 1:0 9.51 
-- ------- ---� 

10-11 EN 12 MAART VLAAMSE KAMPIOENSCHAPPEN ANTWERPEN

le Plaats 
Stijn Dolfen 50m vrije slag junioren 0:25.18 
Sti_jn Dolfen 200m wisselslaq _junioren 2:15.60 

Matthias Beerens 50m vrije slag cadetten 0:25.21 

3e Plaats 

�Stijri_ D_o _lf_e _n ___ _,_5_0 _m_v_ l _in_d_e_rs_ l _a�_un_1_or_ e_n __ _L___ 0_: 2_6 _.2_7_ 

9 APRIL 5• DAG INTERCLUBTORNOOI VEURNE 

le Plaats 
1:03.96 1 Matthias Beerens ÜOQ� �ugslag cadetten 

��-----�-----
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2e Plaats 
1 Matthias Beerens l 50m vlinderslag cadetten 0:29.82 

3e Plaats 
1 Louise Bartholomeus 200m vrij� slag min_ie _m_e_n_--+ __ 2 _:2_9 _.8_ 4 __ 
Lore Sampers 100m wisselslag cadetten 1:14.96 

17 APRIL WEDSTRIJD OP UITNODIGING WAREGEM 

le Plaats 
Stijn Dolfen i lO0m vrije slag junioren 0:53.62 
Stijn Dolfen 100m school�lc:ig_j�nior�n 1:08.91 

---

2_!ij_rl Dolfen 100m vlinderslag junioren 0:58.60 
-

Stijn Dolfen 100m rugslag junioren 1:01.88 

3e Plaats 
Matthias Beerens i 100m ru sla cadetten 1:04.77 

: Matthias Beerens 100m vrije slag cadetten 0:56.34 

30 APRIL 4• DAG PROVINCIALE A-KAMPIOENSCHAPPEN SPRINT BRUGGE 

le Plaats 
Matthias Beerens 50m rugslag cadetten 0:31.19 
Stijn Dolfen 50m rugslag junioren 0:30.95 
Karl Mahieu 50m schoolslag cadetten 0:33.62 
Matthias Beerens 50m vrije slag cadetten 0:25.98 

Stijn Dolfen 50m vrije slag junioren 0:25.78 

2e Plaats 
J ente Depoorter 50m vrije slag eendjes 0:44.22 
Matthias Beerens 50m vlinderslag cadetten 0:29.82 
J ente Depoorter 50m vlinderslag eendjes 0:57.69 
Georges Tyriard 50m rugslag benjamins 0:45.84 
Louise Bartholomeus 50m rugslag miniemen 0:40.54 
Lore Sampers 50m rugslag cadetten 0:36.05 
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J ente Depoorter l 50m schoolslag eendjes 0:55.07 
Sofie Hamdi 150m schoolslaq eend.ies 0:53.43 
Joch en Depoorter l 50m schoolslag benjamins 0:45.34 
Louise Bartholomeus ! 50m vrije slag miniemen 0:32 .28 
Lore Sampers : 50m vrije slaq cadetten 0:30.51 

3e Plaats 
Karl Mahieu · 75Om vlinde�sla cadet-te

_
n

_
� --0-:3i59 

-
-

�L _o _re_S _a _m�e_r _s ___ �i _50_m_s�h�lsla_g_c�ci_et_ t _e _n_� __ ():_�0-�7_ __ 

6- 7 MEI FLANDERS GRAND PRIX BRUGGE

ze Plaats 
[-I ()Chen _ De poorter 

3e Plaats 
1 Joch en Depoorter 

j 100m s_c.hoolslag benjamins 1 

i 100m vlinderslag benjamins 1 

24-25-26 MEI FLANDERS COAST MEETING OOSTENDE

l e Plaats 
Joch en Depoorter 
Matthias Beerens 
Stijn Dolfen 
Stijn Dolf en 
"T"ine Velghe 

--- - ----

Matthias Beerens 

ze Plaats 

3e Plaats 

50m vrije slag benjamins 
50m vrije slaq cadet!�'!. 
50m vrije slag junioren 
50m vlinderslag_jLJnior_en 

- . 

-· 

50m vlinderslag benjamins 
100m vrije slag cadetten 

50m vlindersla 
100m schoolsla 

1:37.56 

1:49.19 

0:36.40 
0:25.61 
0:25.50 
0:26.39 
0:49.00 

·- . 

0:56.69 

0:46.0 2 

1:37.14 

Jente De oorter 100m schoolsla eend ·es 2 :01.86 
K_l_aa_s _V _an_n _e _u _v1_· 11_e __ �

1 
_lO_0 _m_s _ch_o_o _lslag eendjes _ -

-
-�--1:_1 _6 _.2 _2_�
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27 - 28 MEI USSABON 

5e Plaats 
1 Stijn Dolf en j 2oom wisselslag junioren 2:16.05 

Andere uitslagen van Sti ·n in Lissabon 
100m vlindersla 1:00.63 
50m vlinderslag 0:26.58 

200m Estilos Masc 
Ano Cód Tempo 

1. l>aulo Ricardo Araujo 89 GDNF 2:14.68 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14 
15 
16 
17 

Andrea Minervino 89 SSD 2:15.26 
W,iguel Ferreira Sardinha 89 CNCVG 2:15.79 
W,elquiades Alvarez Cara 88 FAN 2:15.82 
W,attia Lentini 88 SSD 2:16.15 
Stijn Dolfen 88 NBST 2:16.40 
Andre Bras Gonçalves 88 CFB 2:17.23 
Diogo Queirós 89 FOCA 2:17.85 
André Rodrigues Santos 88 SFUAP 2:18.49 

K:c,rlos Alexandre Almeida 89 CDN 2:19.56 
llgnacio Lafuente Perez 88 RCNV 2:20.17 
Raul José Custódio 88 ANDL 2:21.72 
IJ onatas Da Fonseca Gas par 88 ANDL 2:21.92 
Pedro Miquel Pinotes 89 AMINAT 2:22.28 
J oiio Rafael Pereira 88 CLAC 2:23.34 
António Joêio Lança 89 SFUAP 2:24.41 
Gonçalo Diogo Freitas 89 C.N.F 2:26.78 

Bauden Patrick 
Georges Soulllartlaan 11 � 8630 Veurne 

Tel.058151 .05.12 • Fax 058/62 30 03 

GSM0477/51.05.12 

www.derloolmt.be •· lnfo@derioolnrt.be 
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IPS 
807 
800 
794 
794 
790 
787 
777 

770 
763 
751 
744 
727 
724 
720 
709 
697 
672 

13e laats 
lOe plaats 

50m 100m 150m 
28.26 1:03.28 1:43.18 
28.52 1:05.85 1:43.90 
29.35 1:05.03 1:43.80 
29.07 1:07.38 1:42.86 
28.29 1:04.58 1:46.23 
27.86 1:02.62 1:43.74 
29.34 1:03.02 1:44.65 
28.83 1:04.53 1:45.78 
28.73 1:05.30 1:46.12 
29.53 1:06.11 1:47.86 
29.85 1:05.61 1:47.33 
29.54 1:06.85 1:49.59 
29.35 1:06.97 1:49.20 
31.00 1:08.21 1:49.84 
29.07 1:05.71 1:50.60 
29.76 1:04.12 1:49.58 
29.44 1:08.17 1:51.86 

B�!.tlloen îln 
van 

R�infgen van s 

200m 
2:14.68 
2:15.26 
2:15.79 
2:15.82 
2:16.15 
2:16.40 
2:17.23 
2:17.85 
2:18.49 
2:19.56 
2:20.17 
2:21.72 
2:21.92 
2:22.28 
2:23.34 
2:24.41 
2:26.78 

Uitfrezen.van boomwortels 
Uitfrezen van kalk 

Reinigen van vuilwaterpompen 
Algêmene depannage 24124 7(7 



NIKE SWIM ONZE HOOFDSPONSOR 

Geachte Ouders, 

Beste zwemmers 

Iedereen in de sportwereld kent "NIKE". NIKE is verbonden met namen zoals Michael 

Jordan, Tiger Woods en onze eigen Kim Gevaert. 

Terwijl de meesten "NIKE" associëren met basketbal, loopschoenen of T-shirts met 

leuke slogans, weten onze zwemmers wel beter. NIKE heeft sedert geruime tijd een 

sterke reputatie weten te veroveren in de zwemwereld en dit naast Speedo, Arena, .... 

NIKE heeft een volledige badpakkenlijn en accessoires zowel voor de 

competitiezwemmer als voor de recreant. 

"NIKE" is sedert een 2-tal jaar, de hoofdsponsor van het Flanders COAST Swimming 

Team. Coast is het samenwerkingsverband tussen de zwemclubs van Veurne, Oostende 

en Middelkerke. Door deze samenwerking lukte het ons een lucratief 

sponsoringcontract te bedingen en kunnen wij naar wedstrijden toe betere prestatie 

afleveren. Denk hierbij maar aan het samenstellen van ploegen, het delen van 

zwemwater, overleg tussen trainers, enz ... Ook het bedingen van prijsafspraken voor 

logement en voor het aankopen van materiaal bij sommige winkels. Wij denken hierbij 

onmiddellijk aan Deweert in Oostende en United Brands te Veurne met wie wij 

ondertussen mooie afspraken hebben kunnen maken in het voordeel van al onze 

zwemmers. 

NIKE geeft aldus onze competitiezwemmers de nodige professionele ondersteuning. 

Als tegenprestatie voor deze steun van NIKE wordt er, in eerste instantie, van onze 

competitiezwemmers verwacht dat ze in NIKE Swim uitrusting verschijnen zowel op 

training als op de wedstrijden. Ook verwacht de sponsor dat alle andere clubleden 

tijdens de training de NIKE Swim uitrusting dragen. Dit is blijk geven van loyauteit 

ten opzichte van de sponsor. 

Als bestuur van Flanders COAST Swimmingteam vragen wij dan ook met aandrang, om 

bij vervanging van jullie uitrusting te kiezen uit het gamma van NIKE Swim en zeker 

om aan het begin van het nieuwe seizoen aan deze voorwaarde te voldoen. Vraag dan 

ook meteen je clubkorting in de winkel. Vraag alvast aan je trainer de adressen van de 

sportzaken die NIKE Swim verdelen. 

Het bestuur 

Georges Vandenabeele 

Voorzitter Coast 
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St Idesbaldusstraat 49 

8630 VEURNE 

8630 VEURNE 

'ii 058/31.49.59 

@ luc ameloot@hotmail.be 

Aan COAST zwemclub Veurne, 14 april 2006 

Betreft: Kortingtabel op sportmateriaal voor alle actieve leden en bestuursleden van 

Coast Swimming Club. 

Nieuwe afspraken met United Brands te Veurne. 

Zoals afgesproken een gedetailleerd overzicht van de korting die wij voorzien voor de 

leden van de club COAST. 

Wij voorzien de volgende kortingen: 

1. 15% op alle Nike Swim badpakken en zwembroeken, de sponsor van de club

2. 10% op alle stukken aangekocht op de bovenverdieping van de winkel United

Brands te Veurne - dit is dus de volledige sportafdeling van deze zaak.

3. De clubs ROSC, DMI en VZV gebruiken de kaarten van United Brands met de

naam ·veurnse Zwemvereniging".

4. Er wordt aan geen enkele club nog procenten of uitkeringen gedaan op basis van 

het totaal bedrag aangekocht via deze kaart maar er kan door de winkel

Ameloot eventueel een materiële steun geleverd worden of bijstand bij het

inrichten van evenementen.

Op artikelen met nettoprijs en promoties is geen extra korting voorzien. 

De kortingen zijn niet cumulatief. 

Met sportieve groeten, 

Luc Ameloot 

United Brands Veurne 
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Deweert Intersport 

H. Serruyslaan 2 

8400 Oostende

059 80 52 89

Aan COAST zwemclub Oostende, 17 maart 2006 

Betreft: Kortingtabel op sportmateriaal voor alle actieve leden en bestuursleden van 

Coast Swimming Club. 

Beste, 

Zoals afgesproken met Dhr. Dirk Calus stuur ik een gedetailleerd overzicht van de 

korting die wij voorzien voor de leden van de club. 

Wij voorzien de volgende kortingen: 
• 15 % op alle zwemmateriaal van NIKE SWIM, de sponsor van de club. 
• 10 % op alle sportmateriaal uit onze sportafdeling. 

o Het betreft hier alle sportartikelen, schoenen en kledij voor

teamsporten (voetbal, basketbal, volleybal, handbal), individuele sporten 

(running, cycling, tennis, badminton, squash) en alle kledij en schoenen

van de volgende sportmerken: Adidas, Nike, Champion, Umbro, Sergio

Tacchini, Reebok, Puma, Asics, Admiral, Le Coq Sportif, Odlo, 

Craft, Giordana, Bio racer, 

o And One, Saucony,. 

o Al deze artikelen zijn in ons computersysteem ingebracht onder de 

rubriek 'S' van 'Sport' en zijn dus duidelijk te interpreteren aan de kassa. 

o 5 % op alle andere afdelingen zoals vrijetijdskledij (O'Neill, Quiksilver, 

Zembla, Protest, Esprit, Mexx, Napapyri, Brax, Lerros, badgoed, ... ), 

Outdoorafdeling (The North Face, Columbia, Eider, Tenson, Salewa, 

kampeermateriaal, ... ), Fitnessmateriaal, Ruitersport, Watersport, 

Wintersport en Golf.

Op artikelen met nettoprijs en promoties is geen extra korting voorzien. 

De kortingen zijn niet cumulatief. 

Voor meer informatie kunt u mij steeds bereiken op 059 80 52 89. 

Met sportieve groeten, 

Koen Lenoir 

Deweert Intersport Oostende 
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URPA 

Kapellestraat 78 

8400 OOSTENDE 

Bij URPA krijgen de leden 15% op alle zwemmateriaal en 

toebehoren en 10% op alle andere goederen die verkocht worden 

in deze winkel. 

,.------ ------- --�- - - - ----

'{ }< 1,>( /) .,.,, 
1, 1 ' 

� ' - .I 

Pour fFor <Fun 

http://www. urpa. be/ 

info@urpa.be 
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DEELNEMERS VZV 

PLOEG COAST BENJAMINS J COAST/710195 INTIJD 100m 

·v "�".';iÄ ., .,. " T; 
.• "'· ; . 

Xavier .. � ,, <v·.;.,, 

Wedstrijd 40 4 x 100 m wisselslag benj jongens 5.45.50 1.26.93 

Tussentijden: 

BARTHOLOMEUS LOUISE COAST/088193 IN TIJD 

Wedstrijd 30 100 m vrije slag min meisjes 1.08.97 

Wedstriid 72 200 m vrije slag min meisies 2.29.84 

BEERENS MA TTfilAS COAST/010190 IN TIJD 

Wedstrijd 27 100 m vrije slag kad 0.56.34 

Wedstrijd 51 100 m rug kad 1.03.96 

f)EPOORTER JOCH EN COAST/149195 INTIJD 

Wedstrijd 45 100 m schoolslag benjamins 1.37.14 

$AMPERS LORE COAST/015/90 IN TIJD 

Wedstrijd 07 100 m schoolslag kad 1.21.50 

Wedstrijd 11 200 m rug kad 2.35.95 

Wedstrijd 28 100 m vrije slag kad meisjes 1.05.01 

Wedstrijd 48 200 m schoolslag kad meisjes 2.59.29 

Wedstrijd 52 100 m rugslag kad meisjes 1.17.61 

VELGHE TINE COAST/141194 IN TIJD 

Wedstrijd 46 100 m schoolslag benj meisjes 1.31.63 

Overige COAST-ZWEMMERS: 

1. BOURGOIS KARLIEN COAST/172/95 - 0474/408488
2. CRABEELS SARAH COAST/133/94 -059/311372
3. CRABEELS XAVIER COAST/132/94 - 059/311372

50m 

0.31.45 

0.33.95 

50m 

0.26.70 

0.31.68 

50m 

0.47.48 

50m 

0.40.97 

0.38.78 

0.31.38 

0.37.13 

50m 

0.40.82 

4. DE SAEDELEER JODIE COAST/210/92-0475/49 95 59
• Zilver op de 200 m vlinderslag min meisjes in 02.29. 16
• Brons op de 100 m vlinderslag min meisjes in O 1.08.40

5. DE WETTER GILLES COAST/032/91 -059/705156
6. DESMEDT EVI COAST/096/91 -059/704201
7. GOLOIVANENKO KJRILL COAST/140/95 -0499/410429
8. SABOT GAlITHIER COAST/158/94-0474/321218
9. STEENKISTE SIEGFRIED COAST/143/95 -058/234947
10. UYTTERSPROT BRYAN COAST/067/92 - 059/313910

• Goud op de 200 rn rugslag min jongens in 02.22.78
• Zilver op de 100 m rug min jongens in 01.05.46

11. VERCOOREN CHEYENNE COAST/130/93 -058/234274
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200m 300m 400m 

Jochen Gauthier Kirill

3.05.60 4.30.91 5.48.09 

V3á67 '1':2ä&11· 1.17.18 

100m 200m 400m 

1.06.99 

1.12.44 2.24.93 

100m 200m 400m 

0.56.53 

1.06.03 

100m 200m 400m 

1.35.55 

100m 200m 400m 

1.24.92 

1.18.73 2.38.64 

1.05.45 

ff 

1.15.06 

100m 200m 400m 

1.27.90 



Wedstrijd 10: 4 x 100 m Vrije Sla Heren 

Wedstrijd 30: 4 x 100 m Wisselslag Heren 

Wedstrijd 39: 4 x 200 m Vrije Sla Heren 

BEERENS MATTHIAS COAST/010/90 

Wedstrijd 02: 50 m Vrije Slag Heren 

Wedstrijd 14: 50 m Rugslag Heren 

Wedstrijd 26: 50 m Schoolslag Heren 

Wedstrijd 38: 50 m Vlinderslag Heren 

DOLFEN STIJN COAST/012/88 

Wedstrijd 02: 50 m Vrije Slag Heren 

Wedstrijd 08: 100 m Vlinderslag Heren 

Wedstrijd 12: 100 m Vrije Slag Heren 

3.46.29 

Jordi Sven 

4.30.95 1.01.11 

200m tijd 400m tijd 

Sven Matthias 

8.17.74 2.08.94 

INSCHRUF 50m tijd IOOm tijd 

0.25.14 0:25,50 

0.30.05 0.30.58 

0.33.01 0.34.11 

0.29.47 0.29.54 

INSCHRIJF 50m tijd I0Om tijd 

0.24.69 0.25.29 

0.58.60 0.27.86 0.59.32 

0.53.62 0.26.62 0.55.17 
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3.49.31 

Gilles Matthias 

4.18.11 

600m tijd 800m tijd 

Gilles Stijn 

8.33.32 

200m tijd 

200m tijd 



Wedstrijd 16: 200 m Vlinderslag Heren 

Wedstrijd 28: 200 m Wisselslag Heren 

2.15.63 0.31.33 1.07.11 

2.11.98 0.27.84 

2.11.53 
0.26.27 0.27.00 

2.17.23 

VELGHE SOFIE COAST/078/91 INSCHRIJF 50m tïd I00m tïd 200m tïd 400m tïd 
Wedstri·d 15: 50 m Schoolslag 0.43.94 0.43.79 

Overige COAST-ZWEMMERS: 

1. DE BUYSERE JORDI COAST/002/89
• Goud op de 50 m Rugslag in 0.28.54- Junioren
• Zilver op de 50 m Rugslag in 0.28.21 - Heren
• Goud op de 100 m Rugslag in 1.01.34- Junioren
• Zilver op de 100 m Rugslag in 1.00.00- Heren
• Zilver op de 200 m Rugslag in 02.15.24- Junioren

2. DE SAEDELEER JODIE COAST/210/92
3. DE WETTER GILLES COAST/032/91
4. DECAESSTECKER SVEN COAST/020/85
5. DESMEDT EVI COAST/096/91

EX-COASTNZV-ZWEMMER: 

'cdslr1JJ 2: 50m HIJ� s;IAJ heren 

'ciislriJJ IO: 4 x 100 m Vrije Slag Heren 

'IJJJd 14 50 m rngslag heren 

Froal� 50 m rugs I ag- h,no:: 

\\' >llstri\124: 100 m Ru si 1! Heren 
Finale: IO0 m Rug,�la� 1 r�,�n 

\\ �lhlljJd 38: 50_!11, 1!111:l�isl�fl'. Heren 
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IN TIJD 
0.24.36 

3.37.50 

0.28.26 

fl 5i:ló 

o.111 �

kF.. 11 

J!.25.26 

3.34.84 

0.28.78 

0.28.24 

1.01.58 
1.00.98 
0.26.50 

4 
5 



ZUIDSTRAAT 13 

8630 VEURNE 

058/316468 
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VINCA 

Jeans Store 



v�i.;., 
-

Restaurant 't Schiptje 
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Specia1iteiten : 
Duivejong, Struisvogellilet & Paling 

Gesloten op dinsdag en maandagavond 
Juli en augustus enkel op dinsdag 

Uitbaters: 
Linda IÀWil/e - Wilfried Vanhoucke 

Linda aan Ml fornuis 

Veumekeiweg 5 - 8670 WULPEN 
Tel 058/31.43.95 



BES"MJR 2006. 

VEURNSE ZWEMVERENIGING VZW

Noordstraat 121 

BANKREKENING: 280-0498254-02 

STAMNUMMER UGA: 365 

8630 Veurne 

if(058)31 26 57 

Sabine Deschryver 
if(058)31 38 53 

VOORZITTER, TRAINER Oude Duinkerkestraat 1 
i (0495)22 85 29 

8630Veurne 
�(058)31 55 72 

!;!sabine.deschryven@pandora.be 
José Vanneuville 11(058)31 19 67 

ONDERVOORZITTER Noordstraat 137 i (0474)39 92 71 
8630Veurne !;!jose. vanneuville(@skynet.be 

Marc Vanhoucke 
'if(058)31 26 57 

SECRETARIS, TRAINER Noordstraat 121 
"t GSM (0495)21 18 57 

8630 Veurne 
;i (058) 23 52 76 
!;! marc.vanhoucke@skynet.be 

SCHATBEWAARDER, 
Jan Bartholomeus 'if(058)31 27 90 

TRAINER 
Rozendalstraat 76a (0486)87 55 03 

8630 Veurne !;!jan.bartholomeus@pandora.be 

TECHNISCH 
Alain Ghyselbrecht if(058)51 62 81 

SECRETARIS, TRAINER 
Nieuwpoortsteenweg 59a i. (0475)42 83 97 

8670 Oostduinkerke !;!alain.ghyselbrecht@pandora.be 

BESTUURSLID 
Sandy Pinson 11(058)31 46 08 

TRAINSTER 
Oude Vestingstraat 55 i_ (0479)78 80 05 

8630 Veurne Qsandv.oinson(@veurne.be 
Irene Cerdobbel 11(058)31 28 27 

BESTUURSLID Nachtegalenlaan 16 i_ (0473)22 18 98 
8630 Veurne Q vinca@,belQacom.net 

BESTUURSLID 
Peter Depoorter 'iif 

TRAINER 
Spiekerstraat 24 \ (0475)59 03 37 

8630Veurne Qpeterd@idealsystems.be 

Jean-Pierre Gacoms 
'iif 

BESTUURSLID Lijsterweg 26 t (0473)954037 
!;!jean-

8630 Veurne 
pierre.Qacoms(@pandora.be 

BESTUURSLID 
Ellen Vanhoucke 'iif 

TRAINSTER 
Kerkstraat 6 • (0486)14 79 23

8630 Avekapelle !;lellen. vanhoucke@veurne.be
Erica Schenkels 'iif(058)31 43 01

TRAINSTER P. Heindryxstraat 2 i 

8630Veurne Q volckaert. marc@vt4.net 

Jan Deramoudt 'iif(058)52 24 02 
TRAINER Hoge Duinenlaan 2 '- (0477)372171 

8679 Koksijde !;!dera164@scarlet.be 
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Zwanestraat 5

8691 Stavele 
GSM:0497-482962 

Telefoon: 057301299 
fax: 057301299 

Bakkerij De Zwaan 

Merhottein Gustaaf 
Vyvey ingrid 

W� leveren aan huls.bel ons en wij 
.. komen. Woensdag gesloten 

E-mail: fa258547@skynet.be 
B.T.W.be781-04S-978. 
H.R. V. 38316 

Zuidstraat 20 
8630 Veurne

058/ 316431 
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1 

INTERNATIONALE ZWEMMEETING 

2006 

NOTEER ALVAST 

21 OKTOBER 2006 

IN JULLIE AGENDA VOOR DE DERDE EDITIE 

VAN ONZE INTERNATIONALE ZWEMMEETING 



KOPIE 

DIGITALE KLEURENDRUK 

POSTERS (60 x 80 cm) 

STEMPELS 

WENSKAARTEN 

oude duinkerkestraat 1 
8630 veurne 

tel. 058 31 38 53 
fax 058 31 55 72 

ateljee@pandora.be 




