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Bladzijde : 1 

Woordje van de Voorzitter aan de Competitiezwemmers(-sters) ------~~-~-~---"!"'---~ .. ~""!'"~-~-.-...... ~'I'!!."""'~~-~~----------·--,-----------------...... 
Ik hoop dat iedereen heeft mogen genieten van een schoon en 

pr~ttig v~rlof., 

Straks b~gi.'nnen we opnieuw met de training, op donderdag 01 

sepfember nem'en we onze eerste duik. 

Als verstdn:dige 'en sportieve zwemmers willen we natuurlijk 

dezelfde resulta.ten behalen als onze JEUGDKAMPIOENE,KRISTEL. 

Om het zovefi~:~ierigen vraag ik U volgende punten in acht te 

nenlen: 

-Korn naar de training.met voile overtuiging van geed te train~n. 

-Zorg dat ge steeds op tijd zijt en in kledij VOOR aanvang van 

de training. 

-Bij het inzwemmen,de zwemstijl verzorgen,GEEN haltes maken, 

andere zwemmers NIET hinderen en in het bijzonder letten op de 

verbeteringen en opmerkingen gegeven door de trainers. 

-Tracht niet altijd snelheid te halen maar verzorg eerst de 

juiste manier van zwemmen.Liever aankomen als laafste,maar in 

een perfecte zwemwijze,dan de eerste te zijn op een foutieve 

manier. 

-Bij iedere start neem een goede houding aan,maar spring niet 

als een kikker in het water. 

-Wees sportief en beleefd,zwijg als de trainers iets uitleggen. 

-Tracht geen 50 meter af te doen van de opgelegde afstand, 

U bedriegt alleen maar U zelf. 

Zo,ik weet dat ik op U kan rekenen,bewijs nu zelf dat U een 

waardig en sportief zwemmer(-Ster) zijt. 

Voor de trainers en bestuur bestaat er geen betere DANK dan te 

vernemen dat de uitslagen GOED en BETER worden,dat kan alleen 

door die punten,hierboven vermeld,ernstig uit te voeren. 

FER AN~ 

I 
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AKTIVITEITEN:.VAN DE ZWEMQLUB VAN JANVARI ~OT EN .. MET .. ME.I .. 1.983. 

WEDSTRIJDEN 

-16 januari MIDDELKERKE "Beker van de Kust" 15 deelnerriers V.z.v.· 

-30 januari VEURNE "Beker van de Kust" 30 deelnemers v.z.v. 

-13 februari OOSTENDE 11KAMPIOENSCHAPPEN W-Vl" 18 deelnemers V.Z.V. 

-06 maart OOSTKAMP "Beker van de Kust" 18 deelnemers v.z.v. 

-17 april KOKSIJDE "Beker van de Kust" 23 deelnemers v.z.v. 
-24 april OOSTK.EMP "Beker CARINE VERBAUWEN 11 19 deelnemers v.z.v. 

-29 mei OOSTENDE "OPEN NATIONi\.LE WEDS TRI JD" 18 deelnemers v.z.v. 

VO:UGENDE ZWEMMERS(-STERS) WERDEN KAMPIOEN WEST VLAANDEREN. 

-DEPOORTER MARIJKE: 100 M SCHOOLSLAG en 200 M WISSEL DAMES 

-DECOCK JAN: 100 M RUG PUPILLEN 

-PROPHETE HILDE: 200 M WISSEL PUPILLEN 

-DEPOORTER STEFAJ\.N: 100 M SCHOOLSLAG PUPILLEN 

-DEPOORTER PETER: 100 M SCHOOLSLAG KADETTEN 

-PROPHETE AN: 100 M VRIJE SLAG DAMES 

-DEHJ\.ESE SINDY: 100 M VRIJE SLAG EN 100 M RUGSLAG BENJAMINS 

TRAINING EN 

Van 18 januari tot eind MEI zijn er 38 trainingsbeurten gegeven. 

De gemiddelde aanwezigheid was 39 zwemmers per training,op 70 

ingeschreven zwemmers(-sters). 

Aan ·de hand van de aanwezigheidsiijsten hebben we de zwemmers(-st~rs) 

gerangschikt die het meest de trainingen volgden. 

1 • VANHESTE CHRISTOPHE: 37 trainingen 

2. LEEMAN SHBINE: 36 traininge.n 

LEEMAN C,\ROLINE 36 tr-ainingen 

2.. DEBAEKE OANA: 35 trainingen 

TOP ISABEL: 35:trainingen 

FEESTELIJKHEDEN. 

Op ons jaarlijks avondfeest op 12 maart waren er 175 aanwezigen, 

om aan de vlaamse hutsepot,klaargemaakt door FERNAND,te proeven. 

Na de tombola met VEEL prijzen werd er gedanst tot 3 uur in de 

morgen op de muziek van discobar 11BLADLUIB 11 • 

Met de opbrengst van het feest werden er trainingsjassen voor 

de competitiezwemmers(-sters) aangeschaft. 
\ 

Op het waterpolofeest waren 40 deelneme~~ van de partij in het 

cafetaria van het Stedelijk zwembad.Na het lekkere maal werd de 

-

-
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dans_.~n •. l:!how .yerzorgd i;l_oor HUGO. 

Aan ~e ui ts.tap van 2e P:j,.nkster.en namen 4? competi tiezwemmers 

(-,eters) dee;t..])_f .. weexgoden waren ons gunsttg gestemd,zodat het 
t •. 

een :prachtdag was .• We willen de Heer HUBRECHT danken die zi'jn 
. ,._.,. . ., 

bui.tenverblijf ter beschikking heeft gesteld voor de barbecue• 

VANHOUCKE Mt.Re·. 
- -·-· - - -- - - - - -·-,... -

UITSTAP MET DE.COMPETITIEZWEMMERS(-STERS) OP 23 MEI 1983. 

Traditiegetrouw had de VEURNSE ZWEMVERENIGING op 2e Pinksteren 

een uitstap met de c_ompetitiezwem~ers(-sters).VOOR het vertrek 

werd aah de deelnemers gevraagd een verslagje te maken van .. de ... 

uitstap.Een tiental deelnemers gaven een verslagje af.Niettegen

staande het allemaal zeer goede verslagen waren,hebben we er twee 

uitgekozen om te publiceren;het zijn de verslagen van SABINE 

LEEMAN en ILSE C,\STELEYN. 

MET DE ZWE~LUB OP STAP 

Op 23 mei deden we met z'n allen een heerlijke uitsta~.We fiets

ten langs kronkelige binnenwegen,en leerden we heel wat bij wat 

we nog niet wisten.'s Morgens trokken we bij de eerste ochtend

gloren de baan op.Met z'n allen fietsten we langs de vaartstraat 

de eerste vraag tegemoet.Met een bedrukt gezicht losten we die op. 

Een dan maar doorfietsen soms wel tegen wind.Maar toch bleven wij 

altijd optimistisch.Tegen .de middag kwamen we op de plek van be

stemming. We waren de _eerste aangekomen.Maar we waren ook de eerste 

vertrokken.Toen kregen we elk een frisdrahkje.Op de middag waren 

we er weer allemaal.We w aren toen wel heel hopgerig.We aten al

lemaal driE:J worsten en 1 vleespin.Na het mi,ddagmaal deden we nog 

veel heerlijke spelletjes.Toen fietsten we weer terug naar VEURNE. 

De uitslag werd daar bekend gemaakt we aaren de laatste uit

gekomen,maar toch waren we zeer blij over de heerlijk~ dag die 

we beleefd hadden.Met dank aan alle bestuursleden. 

SABINE LEEMAN 

ONS UITSTAPJE MET DE ZWEMKLUB 

•' ,• 

Op 23 Mei werd er weer een uitstap voorzien.Niemand wist waar.,. 
we naartoe gingen.Aan het zwembad werden,.~e in groepen verdeeld. 

Ik was bij JAN en ANDRE~We kregen een lijst met vragen.Die moet

ten we oplossen tijd~ns de heenreis. 
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Als we aankwamen kregen we elk een lekker·fr:Lsdra~kje.Dan,moch- -, 

ten we sp1eleri;Wat' later w~rden we geroepen o:m te e:ten.Er was gra

tis w6rst,wortels, een brdodje en wat limonade 0f cola -~Wat smaak-.. 

te dat heerlijk.Daarna waren er apelletjes:zaklope.n,loopkoers, 

een hele Iange sliert maken met onze kl~de:ri:eti,om het meest boter

bloemen plukken.Iedereen maakte veel pret.We dronken elk nog een 

frisdrankje. en .. we. kregen een vragenlijst. __ Er was neg een prijsuit

deling.We Waren .gewonnen .! :A.ls pX"ijl3 }(r~gen. we .. ~l~ een elk een 

truitje,JOEPIE ! '! ! 

'\ \ I_ f 

ILSE CJ,STELEYN, 
VANHOUCKE MARC 

~--=--1 VI= V '1,( \~ L ./ 
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FTETSMARATHON MET DE VEURNSE WIELERTOERISTEN 
: CJ 

Het bestuur van de VEURNSE'ZWEMVERENIGING verwacht een MAXIMUM 

aa~tal deelnemers(-ste
0

rs) op ZONDAG 28 AUGUSTUS 1983. 

we·verzameleri om 0945 uur op de grote markt alwaar iedereen 

zich individueel meet inschrijven op de lijst van de VEURNSE 

~WEMVERENIGING. 

Ik verwa~ht minstens zoveel deelnemens a.ls bij onze uitstap van 

2e Pinsterdag. 

Kledij Sportkledij + trainingsvest "VEURNSE.ZWEMVERENIGING 11 

.(FIETS NIE.T VERGETEN) 
:/!:'. -- -· 

Aandacht: Men kan doorlopend de opgelegde, om;Le>o:p afleggen~van_ 

10.00 tot 16.00 UUR. 

TEDEREEN OP POST ! ! 

De Voorzitter, 

-
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TECHNI SCH"' KOMITEE- Z':JEMMEN /\.. W. S. 

• • 
LIMIETTIJDEN VOOR HET BEHhLEN VAN EEN PINGOUIN-KENTEKEN 
======================================-----------------

1/DOLFIJNEN 

50 M VLINDERSLAG 

50 M RUGCR!~WL 

50 M SCHOOLSL.A.G 

50 M VRIJE SLAG 
• 

100 M WISSELSLAG 

2/BENJ!-.MINS 

100 M VLINDERSLAG 

100 M RUGCRAWL. •, 

100 M SCHOOLSLAG 

100 r,(-~IJE, SL.:,G 

100 M WISSELSLACi 

3/MINIEMEN 

100 M VLINDE:RSLAG 

100 M -RUGCRAWL -

100 M SCHOOLSLAG 

100 M VRIJE SLAG 

100 M WISSELSLAG 

4/KADETTEN 

100 M,VLINDERSLAG 

100 M RUGCRI, WL 

100 M SCHOOLSLAG 

100 M VRIJE SLAG 

ioo M W:t:SSELSLJ.i.G 

• 

«·. 

• 
JONGENS 

o.49 

o.48 

0.52 

o.44 . . 

1.55 

1.33 

1.28 

1.31 
··1.17 

1.30 

1.25 

,1.21 

1.28 

1.08 

1.20 
- ··- - - ~ ... - . . 

1.15 

1012 

1.23 

1.04 

• 2.40 

" 

• 

• .... 
• I 

• 

MEISJES 

o.49 

o.48 

0.52 

o.44 

1.55 

1.;33" · · · 

1.28 

1.35 

1.17 

1.30 

1.28 

1.23 

1.30 

1.13 

1.25 

1.23 

1.20. 

1.28 

1 ?10 

3.00 

• 

------------------~-~------------
HIER SPREEKT MEN NEDERLANDS. 

Een pad op ee:ri fiets =· RIJWJ:ELPf,D 

Een begrafenisondernemer met vakantie :;:•UIT-ZONDER-LIJK 

Een lijk van een heer = HEERLIJK 

Een vader van een worm= PA-FIEF • 
Een tweetal schoonmpeders =, 90MBINATIETAJ'lG. 

Een aanstaande moeder = PRA ~ MA 

- -~---. -

• 



1,JI_'r .ER.Y:,RING ••••••••• 

Een kini-heeft ·een goeie begeleiding naar 

zijn volwass~nheid.De intresse dat men bestee~~an zijn w~rken, 

studies en prestaties,werken meer in •Peen kind als men wel 

denkt.Het is daarom niet n•dig zijn of haar huiswerk te ma~e~, 

of, uren de les ~e onderwragen.Het is de manier "HOE? n 

Ook in de zwemsport ziet men hee een kind zich gevleid voelt 

wanneer zijn oude~s of bestuursleden hem of haar aanmoedigen. 

Vraag het eens aa~ Rene en Christiane,of aan Omer en Yelande 

of aan Irene en Miranda? 

Ze begeleiden de kinderen naar verschillende wedstrijden,BRUGGE 

OOSTENDE ENZ •••• 

Als ouder moet men dat eens meemaken hoe gemetiveeri onze greep 

de kleuren van VEURNE verdedigd.Het zeu'zeker een ervaring zijn 

te zien hoe de kinderen zich inzetten,maar oak wat zij zelf zeu

den voelen bij het aansporen van hun zoon of dochter.Een kind 

heeft wel eens de ·steun van zijn ouders nodig.Herinnerd U zelf 

de dag ,hoe plezant het was wanneer men voet,alde of gelijk wetk 

antler spert beoefende,ZIJN ouiers aan de. kant van het veld te 

zien staan.Men was fier als jenge mens,zijn PA of MA tegenwwor

dig te zien op het velc. 

Andre, 

ERGENS GELEZEN 

De geschiedenis is, het verleden,nu gesch~even,voor de toekomst. 

-Mensen die hard werken,maken fouten 

Mensen die weinig werken, maken weinig fouten. 

Er zij mensen die helemaal GEEN fouten maken. 

-Ervaring is de naam die we geven aan de sem van onze fouten. 

-Dankbaarheid is een bleemke dat in weinig harten bloeit. 

-A.ls we_ een_s n~et_ ~nmenselij]:< zijn __ , dan __ denken we dadelijk dat 

we geed zijn. 

-Pessimisme kan ik begrijpen,gebrek aan eptimisme niet. 

-Ik heb niet de tijd geha,d tet _de tijd te .behoren waarin ·ik leefde. 

LACHERTJE 

De leerlingen bakken graag een peets.Ze l~ggen een natte spans 

•Pde steel van de leraar.Zender eerst to kijken,ploft de leraar 

erop neer,hij spert •e ogen :>pen en vraat;t : "WIE HEEFT ER HIER 


