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Oef de eerfte drie ffi::Janden· van 1978 waren voor de 
VEU:i?i::NS.t'i Z\rJ°Ei'-'NERENIGING een zeer zware periode. In het. kader 
van ons vijf-janig bestaari,hadde� wij op 12.03.78 onz���rsie 

·. , . ' 

Interna.ti9nale zwemmeeting te,. 'vEURI:<ïE •. N?aç;t· deze wedstrijd 
�. J . 

hebben wij deelf!enomen aan de vijf wed'étrijden voor de "Beker, 
van de Kust"; - Daarbij kwamnog de voorbereiding voor de kampioen
schappen en de cr�teria. Voor ve1e·vari-ohze zwemmers waren deze 
eerste maanden een persoonlijk succes,door de eventuele verbet�
ring van hun·tijd; of voor anderen een les, dat alleen �fhsti�e 
trainin� dÎt kan bew0rken. 

De t:r.'a;iners en het ganee bestuur wenst hierbij alle 
zwemmers hö.r·r:telijk proficia t voor hun prestaties, en voor 
hun streven ae naam van onze club eer bij te brengen op 
sportgebie�� Wij hopen dat deze eerste vijf jear, alh6�wèl 
reeds zeer vruchtbaar, slechts.een aanloop is �eweest voor de 
komead e ,j2.:r-en ,_ 

het bestuur. 
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Oudste gegevens ... van .DE VEURSCHE ZWEMCLUB� 
Gestichf . .;,in de jaren dertig, in he� lokaal Ç.s,1'"':i, 't}fiss_ershof 
bij de Ieperbrug en uitge:t:abt. doO:r/Mevroüw,ifanáenbuBsche .Elodie, 

,· ''. ... ,..... 
. 

.�.:. ..... . · .. �-· ...... , ... ... �..... 
... .
.
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Voorzitter : Hektor Debaecker , ·--... - ---·· 
Bestuursleden : Hatse Jozef� Kindt Jeron, Cerdobbei �emi, Hatse 

Albrik. 
De grote prestatie van deze cl ub was ja'�dAijk� op kermisdinsdag 
een zwemwedstijm en een proef in kuipje varen. Dit gebeurde na 
de velokoers op de vocmsy.e,.d. Er werd gezwommen tu2sen een ponton 
of slijkbak en een koord"' gespannen over de vaart, dit in de na
bijheid van de I�perbrug. Met het uitbreken van de oorlog vermin
derde de aktivite'iten van deze club en de, eerste jaren van de 
oorlog trbk de veurrise jeugd om te zwemmen naar de kleiputten 
van kapelaan BERTEN. Na"he�-- inp&lmen van deze· putten door het 
vliegveld werd er verhuiso.···rïaa-� de Nieuwpoortbrug, waar iedere 
avond om i9 uur en de zondag om 11 uur werd gezwommen. Het 
molenbergsttÉ/-:ä_:tj:e-;diende als kleedcc:1bine. 
Later werd �r verhuisd naar het jaagpad 'in de nabijheid van d� 
scheepswerf, een nieuwe club werd �esticht onder de benaming 
VEURSCHE ZWEM- El� KANOCLUB. 
De voorzitter werd hier Vandevelde albert en b<::stuursleden : 
Verdonck J., Vandenabeele Jos, met Decorte Louis als trainer en 
materiaalchef Deceuninck Albert, hij stond namelijk in voor het 
vervaardj.gen v�11 de kleedcabines.· 
Verschillende meetings werden toen ingericht met nationaal kam
pir,en CAROEN.·Het kampioenschap der beide vlaanders werd toen 
ingericht, in h_et zw�mb13-d "DEN AST 11 te DEINZE 
Een lange le'ei'baarheid was deze club niet beschoren doch een 
be".'-7ij s d:aJi dè Veurenaar reeds· veel vroeger het zwemmen in het
bl6ed,zat�· (toch van enkelen) · · 

A.Cerdobbel.

-o-0-0-0-o-o-o o-o-- · ,:·:

Ten behceve van onze competitiezwemmers hebben wij een 
aantal individuele logb9eken besteld waar de 6ompetitiezwe�mers 
hun persoonlijke traininr-;en, prestaties en tijden kunnen noteren 
deze boeken zullen binneiiKort te verkrij�en iijn bij onze 
trainster Miranda. Prijs :80F 

�o-a�o-0-0-0-d-o�o-o · 

Hier moeten wi,j tevens een woord vm dank richten aan onze 
oud-competitiezwemmer� trainer ,je Heer Ronny CAUWELIER; · die 
wegens perpoonlijke reden gevraagd heeft verder geen training 
meer te komen gev en aari onze kleintjes; Ronny zal binnenkort 
verhuizen en de mogelijkheid niet rrrer hebben iederen·clubàvond 
in het bad aanwezig te zijn. 
Ronny wa:::; voor onze club een trouwe zwemmer, won in 1976 de 
12 uren van POPERINGE m8t een r ekord aantal kil1omet ers, heeft 
verschillende competiewedstrdi ,jden gezwommen voor onze club 
en was voor onze kleintjes een goede leermeester. 
Ronny blijft trouw lid van de club, wi,j danken hem en wensen 
hem het berl e voor zijn toekomst. 

-o-o-o-o-o-o-·o-o-o-o-o
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30 APRIL 1g73 de Grotr-) dag voor de VEURNSE ZWEMVE.F-ENIGING 

CRlT.óH.IUM Bili\JJ\l'fP�S EN DOîiFIJNTJr�S 

Zal een van onze zes veurnse k2ndidaten een nationale titel behalen? 

Ook U v-:.:r-wachten wij deze namiddag in het Stedelijk zwempad 
a2nvang 1L�u30 

Vermoedelijk wordt na deze wedstrijd een waterpolowedstrijd 
gesDeeld tegen een ploeg uit GEI'iT. 

0-0-0-0-0- 0-0-0- 0- 0-0-0-0-0

vo:tteld : Zwernm(�n in VEURNE. 

In eurne if10·. dt er vertcüd 0n veel verteld, nv veel rrmer vroege:::
nog veel meer. Toen ik hier aankwam was dat in de jaren 36 en als 
eerste herinnering over het zwemmen weet ik dat er dan verteld 
werd dat de zwemkam zou komen tussen de californie, de Pannestraat 
en de Astridlasn, bij de spoorweg. Of dit nu rrond was van de 
toenmalige COO of van iamand anders weet ik niet, maer een zekere 
Tcrnier bewerkte dit land om �r bieten of tarwe te bekomen, dit 
was echter niet zeer veel, daar iederep winter deze �rond onder 
water liep van de californie. Dit was in de jaren 38-39. Men bleef 
hopan op dit zwembad tot d� COO in 60 werkelijk begon te bouwen op 
d0ze grond. 
Wij leefden dus op hoop en leerd-en zwemmen in de kleiputten van 
K!p8laan Berten. D2ze putten waren het eigendom van E. Cailliau, 
gelegen bijna op h0t uiteinde ven het slabbinck�eleed, waar de 
steenbakkerij van de voormelde eigenaar wa� gele�cn. Daar had 
kapela�n Barten, die altijd alles ko� �ekomen, vaartwater laten 
inpompen om de Veurnse ,jeugd te lat(3n �wemr1en en aldus van de strnnt 
te houden zools hij dat ·4ikwijls plncht te zegfen. Het omkleden 
gebeurde eerst in bat Hoge �ras, latdr in kabines ven de zwemclub. 
In di2 "zwempit 11 zosls �1i;j dat no0mden, was een diep en een ondiep 
gedeelte, de tw8e smalló zijden wuren afgezet met rechtoprtnande 
rioolbuizen, de lange zijdsn waren be�roeid met riet en �ras. 
EGns dezo putt8n beter �ekend �or hot volk, kwamen er veel mens�n
op zondog om van de nat�u� eq w�t�rpret te genieten, en na een 
plons in de "zwemp:Lt 11 kwç31neq wij er 1pçestal · vuiler uit qEH-:+ t;o�n 
wij crin gin��n. 
De duitsers hadden iµ 14-18 r�ods een vla�bij ligQend �c�o0ltQ land 
gabruikt als l�rtdin�sbaan voor d: ver�ennin�svliegtuigen on rtu in 
de tweaJe oorlog werd daat een vollediF vliervcld aungelegd. 
De steenbskh.erij alsook d(,0 kerk in Oostduink,:rke moesten verdwi,1nen 
en zo gebeurde het soms dat wij moesten schuilen voor 2anvallende 
vliegt�igen, ik geloof niet dat da2r ooit iemand werd gekwetst of 
verdronken is. · 
Ns de bevrijding namen d� gealli0erdon de bestaande startbanen over 
dez:e t11oestcn echter door de evolutie veriengd worden en zo .was 
onze 1

1 zwempit 11 gedoemd O"!IT tG verdwijnen tev0ns met een mooi stuk 
nstuur, zelfs het woonhuis 11 DB SPIJKER II vDn c1 c steen bé1kkerij · moest 
er aan geloven. 
In di jaren 50 verhuisde,de vukschool uit de oude gendormerie 
naer de nieuwe gebouwen op di) voastod,, waar opnieuw Kapelaan 
BERTBN bezig vJas met ,:::;,B.n zwernkom te delven. Een nieuwe hoop dus 
voor dG zvvemmers. Door ·zijn over 1ïloetsing n:· or SIJSELE, viel 
alles letterlijk en figuurlijk :i..,1 het weter. 



; '.. ;/;;; 
Er werd dus tusp.en 46 en 73 zowat overal g:eZJNommcm te Veurne. Met 
of zonder toelating van ouders cm overheid. Al tijd jn groepsverbcmd 
nooit in clubverband. 
A::m de Nicm-.1poortbrug waar de voetbrug nog niet bestond, v.ord er 
links on. rechts guzwo1unen. Bi,1 Dl)coussemaeckor, waar in de oorlog 
de .�usrm na2kt zwommen. Aan de Ieperbrug waar met de spresuwen
bergk0rmis rr0�wommen werd om wilde gekortwiekte eendjes te vangen. 
De houtFtopelpra�ts ven Pros Adam wus kleedcabine. Er werd �ezwcibmen 
in 'Sl'.:1.bbinc.k�;�'l,: >1d, a;:n de scheepswerkerij, en de zondagachternoene 
in da koolhofvaart te Ramskapelle. Met de fiets werd na3r Ieper 
gereden om in het Openlucht zwembad: te zwemmen, doch de plaats 
waar er het minst werd gegaan was naar zee. 
Er werd ��evrijd, g,2trou\,1d en kinderën gekocht, dit wil zegr-;en de 
groepjes vi-2len uit elk:anr, doch onze hoop Wl3rd opnieuw a:rngewo.J:',kerd 
door een verkie�ingscmpagne, met vele beloften en oo� deze, dnt 
op de voastad een zwembad zou gebouwd worden, kort nsdien een gelijk
h8rdig nisuwtje, een zw�mbad achter de nu bestaande belastingskan
toren, nllemacl ijdGle hoop tot ..... 
En dan in de jaren 70 geloof ik, werd d� eerste steen dan toch 
g�legd, p�rdon, er werden twee eerste stenen gele�d, een op de 
rzrotc m,3rkt en •,>·n tweede op d · Vim= chemnrkt ofte Sint Denisploats, 
op de pL:0,bt s w r�."'.r de tuin v 2n de: f ::tmilie Denecker was. 
Wo sta3n nu zover �n ik hoop dAt 2lle V0urna2rs mij hun herinneringen 
zullen OVt:ff'maken z.ó·.1 et on:>.c, dokumentatie eens zal volledig kunnen zijn, 
Mcvr HGlene Germonpr2z (1ievr Ledene Alfons) Mr Sc:ru, Mr Albert 
Meisernon, Mr Fernc,nd Van Elf.:L:,ndçr, Mr Jncaues Cl2eys, kunnen 
Julie me no� me�r ·�i�uws of 2nekdoten over de Veurnsche Zwempcrikclen 
vertellen of schrijven ???? 
Indien er hier onwarrheden zouden in voorkomen, wil m1J verontschul
digen en ik hoop dat Uw kritiek opbouwend zal zijn. D�nk bij voorba2t, 

Casier Ht'jrman 
Burgweg 34 
VEURNE. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Enkele jorcm geleden vroeg do H2.:::r Burgemer.'stcr ven Veurne aen 
het Bestuur van de Veurnsa zwemveroni�ing te trachten de zwemsport 
in zijü p:2m2cntc:; te bevorderen. Wij kunnen er heden fier op gaan 
d,,t ic=;dGrd n dinsd ':1.g 0:11 donderdnga.vond een vuste groep trouwe led cm 
ven d 0 c 1 ub t n h 8 t b" d 8 rln we z i g z i j n . 
Br�nct ook U vol�0nd0 week een buur of vriund mee na�r uw plubavond. 

-o-o-0-0-0-o-o-o· 0-0-0

DINSDAG 09 mei ALGEMENE VERGADERING van de CLUB in de cafetaria 
van het Stedelijk zwembad, a,)nvEmg 21 uur. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Ver led en j ,:.1sr hebben wij met de cl ub t,�/(0e n!'l.tuurwandel ingen p.;ed aan, 
het aental a2nwGzi1en was een succes. Onze eerste wandeling dit 
jcar ga2t door op i3 of 20 mei. Juiste datum wordt loter bekend. 

Het wordt torug een wandeling iL groep, geen snelheid, met nadien 
gcleµ;cmheid voer c:;en korte zwembeurt, (::n tombola in de cafetGria. 
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'1 
Wist U dat voor sommige ouders van onze competitiezwemmers 
elke wedstrrijd dat hun zoon of dochter zwemt, bij een even
tuele verbetering van hun persoonlijke tijd, een kleine gel
delijke vergoeding van beur_s v2rwisseld. 

\ 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-b-o-o-

WATERPOLOWEETJES. 
Wist U dc:t : 
- De firma SPARKS-COLE te VEURJ.�E sche�ker was van onze ZES

nieuwe waterpolobellen.
Het Bestuur en alle leden vai de VEURNSE ZWEMVERENIGING
dank hierbij de Heer en Mevrouw C. SPARKS-COLE.

- Er een speler is die veiligheidshalve zijp tanden in zijn
zakken steekt vóór de training
Onze scheidsrechter ree1-ds goed, met de fluit kan omgaan en
het meest de Witte vlag opsteekt.

Onze oudste deelnemer reeds 51 jaar zal worden op 11 mei 78 
(en dat 11 mei juist op een donderd1ag moet zijn) 

- Onze doelwachter d� ballen tracht te stoppen met het hoofd,
de bal mag zelfs hard aankomen.

- er een speler is die het liefst zwart verbande aardappelen eet.

- De reserve doelwachter nooit te wa�er f2;aat, het zal er toch
van komen dat we die eens in �e go�l zullen vastbinden.

' 1 

Er vier spelers deelnemen uit dezelfde faminie.
- alle spelers lid zijn van de Veurn�e zwemvereniging 

i 
- Dr spele rs maximum 6' rust krijgen' op een trainingsavond

van 45 minuten. 

- de voorzitter volgende k ledij voorptelde op de vriendenwedstrijd
tegen NIE

U

WPOORT 
- bretellen om de tweede zwembroe� op te houden.

sportkousen met scheenlappen voor de eventuele stoten op te
. . 

1 vangen. 
- een.helm voor de.doelwachter en;stofbril voor het waterspatten?
er een vrouwelijke schone iedere dinsdag eenkwartiertje het 
aandurft tijdens de interval training. 

- er spelers zijn die pootje-trek �oen zonder dat de scheids
rechter het ziet. ·

i 

- de toez.chouwers vanuit de cafe:ta±;,ia ha rtelijk staan te lachen 
tijdens de wedstrijd, en rechtsp�ingen en roepen vanuit het 
caff, moeilijk te horen in het �iembad hoor !! ! 
De waterpolo een formidabel suc�es kent, niettegenstaande de 
opmerkingen en de tegenkanting bij de vormin�. ., 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
- 11.03.78 eerrste vriendschanpeliJke ontmoeting waterpolo tegen 

nieuwpoort te VEURNE. 
- 15. 04. 78 eerste wedstrij.d, op verplaatsing t $ Dikmnuide.
- 30.04.78 Wedstrijd·. tegen ploeg uit GENT i� µet zwembad te VEURNE.

,, , , ,, terugwedstrijd te VEURNE tegen Diks�uide.
-o-o-o-o-0-0-0- o-o-oo-0-0-0-o/-

'



\ 
Wist U dät voor sommige ouders van onze competitiezwemmers 
elke wedstrrijd dat hun zoon of dochter zwemt, bij een even
tuele verbetering van hun persoonlijke tijd, een kleine gel
delijke vergoeding van beur_s verwisseld. 

Wist U dc:t : 

' \ 
o-o-o-o-o-o-o-o-o-6-o-o-

WATERPOLOWEETJES. 
' 

- De firma SPARKS-COLE te VEURNE schenker was van onze ZES
nieuwe waterpoloballen.
Het Bostuur en alle leden va1 de VEURNSE ZWEMVER ENI GING
dank hierbij de Heer en Mevrouw C. SPARKS-COLE.

- Er een speler is die veiligheidshalve zijn tanden in zijn
zakken steekt vóór de training

- Onze scheidsrechter reerds goed, met de fluit kan om�aan en
het meest de Witte vlag opsteekt. 

Onze oudste deelnemer reeds 51 jaar zal worden op 11 mei 78 
(en dat 11 mei juist op een donderdiag moet zijn) 

- Onze doelwachter d� ballen tracht te stoppen met het hoofd,
de bal mag zelfs hard aankomen.

- er een speler is die het liefst zwart verbande aardappelen eet.
i 

- De reserve doelwachter nooit te wa�er �aat, het zal er toch
van komen dat we die eens in rle goql zullen vastbinden.

'

Er vier spelers deelnemen uit dezelfde fami]ie.
- alle spelers lid zijn van de Veurnée zwemvereniging

1 

D� s pele rs maximum 6' rust krijgen' op een trainingsavond
van 45 minuten.

i 

- de vocxzitter volgende 
tegen NINJWPOORT 

kledij voor�telde op de vriendenwedstrijd 

- bretellen om de tweede zwembroeli; op te houden.
- sportkousen met scheenlappen vo9r de eventuele stoten op te

vangen.
- een helm voor de,doelwachter e�,stofbril voor het waterspatten?
er een vrouwelijke schone iedere dinsdag eenkwartiertje het 
aandurft tijdens de interval tra�ning. 

- er spelers zijn die pootje-trek à.oen zonder dat de scheids-
rechter het ziet.

' 

- de toezchouwers vanuit de cafe:tai,'ia :hartelijk staan te lachen
tijdens de wedstrijd, en rechtspi;'ingen en roepen vanuit het
café, moeilijk te horen in het �*embad hoor ! ! !

- De waterpolo een formidabel sucJes kent, niettegelli3taande de
opmerkin�en en de tegenkanting bij de vormin€!'.. /

-o-o-o�o-o-o-o-o-o-o-o-o-
- 11.03.78 eerrste vriendschappeliJke ontmoeting waterpolo tegen 

nieuwpoort te VEURNE. 
- 15.04.78 eerste wedstrijd, op verplaatsing te Dikgmuide.
- 30.04.78 Wedstrijd· tegen ploeg uit GERT io �et zwembad te VEURNE.

,, , , , , terugwedstrijd te VEURNE tegen Diksfuide.
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-oo-o-o-o-or



Teneinde bi,j eenieder Gen eenvoudige benaming der zwemstijlen 
ingang te- doen �inden, hier de �orrekte nederlandstalige termen 
- schoolslag (bi,j ons to·t hiertoe '1streek n genoemd.

vlinderslag (afgekort tot �linder, dolfijn is wat anders)
rugcrawl (meestal afgekort tot rug.
vrije slag ( onder deze benaminr-: wordt me es tal crawl gezwommen
doch diit is geen verplichtj_ng)
wisselslag (meestal �fgekort tot wissel, het bebreft hier de
benaming van wedstrdijden waarin de 4 voornoemde stijlen
adhtereenvolgens gezwo�men worden).

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

- De clubavonden gaan no� steeds door op DINSDAG en DONDERDAG
avond van 19 u tot 20 u voor de competitiezwemmers en van
20u tot 20u45 voor onze clubleden.

Sedert een paar weken hebben wij nu van het Stadsbestuur de
toelating om vanaf 18u30 gebruik te maken van een voorbehouden
baan in ket zwembad ten behoe ve van de allerkleinste competi
tiezwemmertjes. Hierdoor kunnen onze trainers zich speciaal
bezig houden met deze kleintjes tot 19ul5, en vanaf deze tijd
zijn de .groteren inv,ezwommGn i2n kan de training voor hen be
ginnen.
Wij danken het Stadsbestuur hierbij voor hun begrip en doen
langs deze weg een speciale oproep tot de ouders van deze
zwemmertjes öm samen met hun kinderen te komen zwemmen.
Ouders, het Stadsb0stuur geeft uw kind&rren de kans om gratis
te komen trainen op deze avonden, op een uur dat misschien
wel beter geschikt is voor de kleinen, als wederprestatie
stellen wij voor dat ook U op deze avonden eens IIEeer gebruik
maakt van het bad en op deze manier de inkomsten terug ·-:e":1\
compenseerd.

- Op dond2rdagavond komen dan vanaf 20u45 de mannen van de
waterpolo aan de beurt voor hun wekelijkse training.
Het loont beslist de moeite om eens een training te komen
bek.ijken. Op dinsdagavond wordt er wel getraind gedurt.mde
de clubevond, doch op donderdagavond wordt er gespeeld met
de bal en wordt er st2eds een kleine match onder elkaar
betwist. Zelfs het optreden van de scheidsre�hter is een
prestatie op zijn eigen, want Wdt die man van wetten moet
kannen grenst aan het ongelooflijke.
Zien wij U donderdag in het zwembad f????

-o-o- o-o- o- 0-00-0-0-0- o- o-o·-0-0-0

Indien U dit jaar uw lidgeld voor 78 nog nist kon ·vereffenen 
dan zijn onze bestuursleden st eeds klaar voor U dit te regelen 
wij danken U voor uw bijdrar-;e. 

-0-0-0-0-0- 0-0-0-0- o-o-0-0-0-o-o-o
Speciale dank aéln de pc;:;rsonen die n� amloos hun steun aan onze 
club overmaken. Wij hebben re�elmat..1..g f];rote kosten om deel te 
nemen aan onze w8dstrdijden, in n2am van onze jeugd : dank ! ! ! 



Wist U dat U bij v oorleggen v2n Uw clublidkae-rt een korting 
van 10;/t; kunt bekomen op sportuitru2ting in het huis 
SPARKS.:COLE - Ooststraat te VIDU:ElliE. 
Dit huis heeft de befaemde SPEEDO badpakken in voorraad. 

SPEEDO is DE specialist in zake badpakken voor zwemkampioenen. 

-o-o-o -o-o-o-o-o-o-o

Kort verslag van onze trainster 
Na onze eerste internationale meeting te Veurn e, waar AnTIE -Mie 
VANDERHAEGF!E haar t.:erste plaats behaalde in de 100 m schoolslag 
Dolf:ijntjes, waren wij op 19 maart te gast in het bad te GENT. 
DEP001'.TEH P1.jter werd er tweemaal eerrte op de 100 m dolfi,jn en 
100 m vrije slag. De Kampioenschappen begonnen op 02 april te 
MERKSEM wam: Ann VANDb�EYCKEN de 2 ° plaats behaalde voor 200 m 
schoolslag alsook 200 m rug. Zondag 09 apr il ANTWERPl'm, Ann 
VANDEREYCKEN 2° in de 100 m schoolslag, 3 ° 100 m rug en 5 ° in 
de 200 m wisselslag. Marc UYTTENHOVE zwom er zijn eerste kampioen
schap, doch bleef steken in de ziftingreeksen. Marc volgm d jaar 
beter hé ! ! 
Zondag 16 april la2tste dag der kampioenschappen. Ann VANDEREYCKEN 
zwom er een 4° plaats in de 4oa m wisselslag, was reeds ziek op 
die wedstrijd en kan op 23 april niet deeJnemen aan het criterium 
voor pupillen en kadetten te MECiïiLEN. Spijtig voor Ann, want 
in deze wedstrijd kon zij werkelijk voor haar leatste j;i ar als 
pupil, een zeer goede kans maken op een titel. Op dit ogenblik 
dat deze tekst wordt op papie r gezet kennen wij nog geen uil slag 
van de ov crige deelneme rs. UYTTENHOVE Marc, DEPOORTER Marijke, 
MAES Nele, DE VCOGT Patrik, CASIER Stefaan, CORN}TiiIS Caroline, 
FEYS Frank, CAILLIAU Chris, JANSSEUNE Hans, MEIRPOEL Regina en 
MEIRPOEL Bianca, de Veurnse zwemveren i�ing rekend op U ! ! ! 

Op zondag 30 april zullen de volgende deelnemers voor eigen publiek 
in hun eigen bad zekerlijk dubbel hun best doen. 
Benjamin : DEPOORTER Stefaan - DE VOOGT Chantal. 
Dolfijn : VANDER HAEGHE Ann2-Mie, DEPOORTEI?. Peter, HUBRF:CHT Filip 

en als jongste deelneemster aan dit criterium FEYS Kristel. 
zal de doch ter in het spoor van haar moeder komen miranda ?? 

In mei hebben wij nog twee verclaatsinge� : 
07 rrwi Provinciale kampioenschappen te RONSE 
28 mei OOSTENDE. 

Het Bestuur en Miranda wenst verder aan al ha&r zwemmertjes 
die dit jaar hun plechtige communie doen .:;en hartelijk PROFICIAT. 

Miranda. 
-o-o-o-0- 0-0-o-o-o-

Als lid van de club, een zelfklever op uw wagen of een kenteken 
op uw baduitrusting, deze zijn nog steeds te verkrijgen bij het 
bestuur, U steunt er de club mee. 
Een T-s hirt met de naam VEURNSE ZWEMVERENIGING kunt u kopen bij 
Miranda of een ander bestuurslid. 

o-o-o-o-o-0-0-0-o-o

Wist U dat BARBAnJ-\. CASIER regelmatig voor ,:-:inze club offichen 
tekent, de ·affiche voor het criterium op 30 april is eveneens 
van haar. Dank aan Barbara. Wie kent haar schuilneam ?? 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o


