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tan de Ouders van de competitiezwecners(-sters)
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.A.ls voorzitter van de VEU:?.Ns..::: Z\l.8i,VEl1ENIGING zou ik graag enkele . \

=,:__

punten willen duidelijk stellen.
Zoals U weet is de Veurnse Zwemvereniging aan zijn twaalfde jaargang toe. U weet waarschijnlijk ook dat de TlL.IN.cns en het BE~TUUH
zich volledig en BEL/d\JGLOOS

inzetten voor de jeugd,voor Ul:il KIND,

dat U tweenaal per week aan Hen toevertrouwd.
Iedere training zijn er! 59 kinderen die de zweasport beoefenen.
Van die 50 kinderen zijn er! 48 die de training ernstig opneaen
en werken

OD

hun zwer:1technici

9D

tijden te verbeteren .Die 4 }6 d::i..e

het NIET ernstig ocnen zijn voor de o.nderen een hinder en dat t;1qg
NIZT. Daarou heeft het bestuur besloten,tijdens de vergadering van

03 april 84~

aaatregelen te neuen.

De volgende regels zijn van toepassing en zal cen strikt nagaan:
- Op tijd zijn op de training.

- De opgelegde instrukties volgen en net ernst uitvoeren.
- VOO~ en NA de training de orde ~n tucht bewaren.
- Beleefdheid tegenover trainers en bestuur.
Beste sportvrienden ~ag ik U vragen,Uw kinderen op deze punten attent te· aaken.Ik zou het spijtig vinden to moeten mededelen dat Uw

-

kind, wegens onberispelijk gedrag ,GEEN trainingen neer r;1ag bijwonen.
Met dank en sportieve groeten,
FE1~l1LUJD

CODE VOOJ. OUDE:·rn r1ET KINDE1mN DI:8 SPORT BEDliIJVEN ( Swi1-:i-Digest 3/83)
Verpiicht nooit een onwillig kind deel te ner.ien aan sport.
Vergeet nooit dat kinderen aan georganiseerde sport doen voor hun genoegen en NIET voor het jouwe.
Eoedig je kind steeds aan en volgens de regels te spelen.
Leer je kind dat een eerlijke inspanning even belangrijk is als winnen,
zodat het resultaat van ieder spel aanvaard wordt zonder ontgoocheling.
Verande.r ver.lies in winst door je kind op uitvoeringsverbetering en
goede sportbeoefening te wijzen.
~eet steeds dat kinderen het beet leren uit het voorbeeld.Juich toe bij
goed spel v~n het eigen en het tear.i van de tegenpartij.
Stel nooit in publiek de jurering in vraag en zeker nooit de eerliJkheid
ervan.
Steun alle inspanningen die er toe kunnen leiden dat eike vorm van
fysiek of verbaal misbruik uit de sportaktiviteiten wordt geweerd.
Erken de waarde en het belang van vrijwilligers als begeleiders.Zij offeren hun tijd en kennis on je kinderen ontspanning te bieden.

Marc Vanho

Bladzijde
VOi:TBALHATCH - WATEHPOLO-BRANDl;L~]~H 3-1
------------------Ondanks de zeer krachtige en koude noordenwind,kon coach Hugo

25 FEBRUARI

toch 13 waterpolospelers uit hun luie zetel krijgen,om deel te
nemen aan de voetbalmatch tegen de brandweer VEURNE.Na de humoristische en taktische uitleg van onze coach,stormden we zelfverzekerd he t voetbalveld op. \fo waren plotsgeconfronteerd met· de·
bittere koude,die ons enthousiasme echter rJIET kon afschrikken.
I'

Na d~ gebruikelijke groepsfoto werd de aftrap gegeven.Al vlug
was het.duidelijk dat de meeste waterpolosJ?elers zich beter voel..:.

.,

den in het water dan op het veld.Dit ~as .·echter
niet. het geval
.

voor No~l

Bedert,die in het eerste kwar~ier een prachtshot gaf,

waarhij. Er'ik Berteloot zich noest reppen naar het bovenste kruis-

hout( een herinnering uit zijn vroegere voetbaltijd).
Ondanks de bedrijvigheid van Erik Decock,Andre Dehaese en nog
enkele voetbaikenners,kon Andre het windvoordeel maar benutten
in het laatste kwartier van de eerste holft door te scoren.
Tijdens do rust volgde opnieuw een lcs in taktiek over countervoetbal? , buitenspelbal? Enz •.• door onze coach Hugo.(waarschijnlijk kennis opgedaan bij klub BRUGG:2),wat resulteerde dat
we in het eerste kwartier fel onder druk k~aoen van de tegenstander.
E'en strafschop,die ze op tonen van de sirene van de a:::ibulance,
glansrijk naast trap ten .Na di t euvel toondon de waterpolospeler·s

,,

-;

aan,dat ze over een betere fysiek beschikten dan de POHPBIERS,

f

watr.esulteerde in twee doelpunten gescoord door Andre.

.

Na de 1;1a tch werd nog wa t nagekaart tussen pot en pint .Hoe verder

. ':·,.~

de avond· vorderde en het alcoholgeha:tte steeg·, werdPJ,. we er vaster ..

, .,
'('.---· .,:,

.

van overtuigd da t verschillende ·van ons, hun plak\'w~~dig zou- ·
den zijn in de eerste ploeg van VEURNZ.
i11arc
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:,:p de 99 vertrekkers.

heeft net 16 zwef;mers deelgenoeen
--·- ~----:_~--~--~-~~--:: . __ ~--

_

.

... -· --·------

-;ooo oeter tegen( de chrono mo8st uorden gezvmi.11:1en binnen

--:e

.

ie 30 ninuten.V.Z.V. nam deel met 15 zweLlmers :
VJ£RHE:YEI'! Hir,JA

16 1 24

:_3~,YT'IE PETRA

15'
16 1 34

v;J'JHESTZ CHRISTOPHZ

::::.:~.:•.:SE SINDY

17 1 54

COLPAE:RT TIONNY

17 1 5
18 1 12
22 1 10

:::::z?OORT3:R PETER

19 1 41

:0~1'.:.SOUSE SEIWE

TOURLOUSE CAIWLii{t:

Is;.BEL

22'25
24 1 33
26 1 21

c::::;::soJBEL IRENE

30 1 04

:o:r:

~

DEPOCHTER HEIDI

25 1 01
26 1 ~-5

CLAz:;:u:;noUDT ';JEi'IDY
CL .• EHEBOUDT PSTbl1

zwe~=ertje zwoI:J de 500 neter JOGqING

DEHI,.CSE XNGIE

(3ekroont I:Jet een herdenkingstegel)
I:·e jongste deelnemerster : TOP ISABEL

(Bekrocnt oet een aooie trofee)

m.;z:::;

3.2SI~ G~LU1C:ENSEN VOOR I.LLZ DEELNEi;EI<S i,.E:T D:8ZE l,OOIE

BEK EI;

V ,'. N

D E

KUS T

84

Tot cp heden zijn er drie wedstrijden gezwomaen :
V.!:.u..:C:.;:;

: 0.5 02

84

- OOSTENDE : 19 02 84

SIXDY-DEPOCRTETI HEIDY

2.1'::: OOSI':;:ND:i:: .u:s?OG:.C1TK{ STEF,·.t.N-GO:GNS SIEGFl.UED-DEHf.i.i_i;SE SINDYDE?OORTZrt HEIDY-CASTEL:8YN.ILS:S-

3. TI: :-:ID:;:)ELK...::JKE:

:;:r~P00:1TEL1 STl':;F,~,\N-DEPOOTITE~1 Pf:TEI/-V!1.NH.8STE CH~l"-

GOENS SIEGF:,tI@-C,'.LLEi"J:.El:T C,\lUN~-vz:1HEYEN L,1,,',DEHhESE SINDY-D~POOJTEil HEIDY-TOU:~ous~ C~JOLINE

Bladzijde :

1. TE VEUl<N J~

:

4

DEPOOil.TEi:( STEF1.,~N-VJ.NHOUCK~ J4H:1N-DEH:•.cs:i.,:; SINDY-LEi·niYTTE
PETl1l~DEP00:1TEJ PET.SIi-DECOCK Jl,N-V!.NE.8STt CHi1IS'l 0PHE-TOU~{-

2.T:S oosT:r:;NDE

1

LOUSE s;:.;:wE-VMTHOUCKE JGiIT-DEPOORTEl"( HEIDY-Cl.STELEYN
ILSE-TOffi.;LOUSE C!.IWLHlE-VE,rnEYEN I1, :f.-LERi,YTTJ!; PET~".:/,

3. TE iiIDDELKZRKE :GOENS SIEGFTIIED-V.'.NirnUCK:i:S J6'4T'J-Cl.. LLE\?J,.C::~1.T c:,IGNEDli::PC:O:RT.Cci HEIDY-V;~rrni:EEYCK.CN ,\N
BEH,~i"..LDEN EEN DE;_rni::; PL.',.",TS :
1.TE VEU;_;_NE : DEPOOi.(TE:i:( STEY·..• rJ-D:;..:;POOI1.TE~1 PETEl,-DECOCIC J:.N-VJ.NH.8STl:.:
CHTIISTOPHE-TOU[LOUS:C SEilGE-V~N HOUCKE J~iN2. Ti: OOSTEND::.;; : DEPOUi{TK:, PETER-GOENS sn::Gfi:IED-C,\STEL.GYN ILSE

3. TE HIDDELKERKE: V:,NHOUCKE Jf;t(M\!-L:CL'.i'iYTTE PET.C;/,-V/JT 1,'.LL.i.:JGHi:J, S1';VEl/Il'fC
Dankzij de goodvlil - sportgeest en volledigc inzet van do T1t.\INi: IS en

z ·:'El'!LE1i$-STE::.:S) ko::1en we aan doze 1:1ooie ui:tslag.

'-:Jl,f,i:

HEBBEN T,~U.INE1rn EEN HEKEL :.1·,N ? ? ?

1.Zwernmers(-sters) die te laat komen - de opwarDing oissen en dan klagen
van zijsteken en kraop.
2.Zwenoers die minder langtes doen,wetende dat de trainer ze niet allen
kan kontroleren,en zich verwonderen dat ze hun tijd NIET verbeteren.
3.Zwe~oers(-sters) die steeds met hun brilletje bezig zijn en al de andere
ophouden.
4.Zwernmers(-sters) di~ op zwemont~oetingen hun klubuitrusting NIET dragenzijn ze boschaarnd om hun klub of om hun zolf?
5.Zwe3oers(-sters) die er maar bij zitten terwijl hun teamoaten zweooen,en
deze NIET aanuoedigen.
6.Zwe~~ers(-sters) die zo maar de trainer(-ster) voorbijlopen zonder oen
30wE n;,G te wens en.

7.zwe2mers(-sters) die niet loyaal zijn aan de klub,enkel willen nomen en
niet willen geven.
8.Z~e~~ers(-sters) die tijdens de wedstrijden

NIET dat ietsje extra kunnen

of willen geven.
9.0uders die G~EN interesse hebbnn voor datgene dat hun kind pre~teerd in de
zwemsport.
!iL::.NDf.,
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1 9 8 3

1 •.·i.a::.te..:.. leder: 1~83 :

103
':l~srpc:::.ospclers
-.
--eCrc::. -::. :-zwe,1:::1ers

57
TOTM,L

184 LEDr~N

:2:n ':1~3 werder. 80 trainingen ge gevon, 42 zne,Ernrs (-sters) war en geniddold

':la::..2zig per training.

V~~i~~SIE 8~ISTOPHE volgde 74 van do 76 geregistreerdc trainingnn.

=!:.

-:ot3,a:::_ heeft de Vournse Zwe~wercmiging aan 14 zwcr.medstrijden doelgo-

C:r ~~ e:::

".7 novenber 83 waren de

11

KLUBK.,i:PI0ZNSCH •• PPEir" ::JGt 64 ds::olner:iers.

Z"A"e....:.=~ra. -er.on op 11 novo,-1ber 83 voor alle Veurnso sportveronigingen. Zes
k2.u=:~ :::':l~.ce::: de:::l, wa t
ne::: =s-:

~03 X~ 650

e --- -=.::=--=-~

good was voor 105 deolnet.1ers .De

i

iIELE-!TOEIUSTEN won-

o uet 32 deolnoners.

v2rgadering op 13 januari

8

- Jse2a:.:e ~ar. de fiets 1:1ar2.thon 28 augustus
-

·-:-:::.!:0.2:::.zc,:.~-a:::.c:r-~t 18 decer;-,,ber

}s~ ~a-:;srr=lo ~aar intenationale wedstrijd te OOST~NDE
=~~=~:~~

V~L

. __
.,:-

to~bola ten voordclo van de V.Z.V.

~e::: 7ier~aandolijks tijdschrift •
e'::c. 12rslag voor hot schoponkolloge. iet suggesties ter be0

vcri,,,-:-::..::.~ -.-a::: is zr:2~sport en sui:;g2stios voor kosten- en energiebespa-

r::..::.i;,: ::..::.

::.=".:

z.,e=::,-id. ( 10 0kt 83)

5 .Feest~=..
Fr:..~~-:; a,=~i=~sst ~2 naart 83 in het vormin8sinstituut.175 deolnemcrs

:"::.::~:::-:;-::::..=:i:,,,-st 26 ::n"lrt 83 in het cafetaria,40 dcelnor:wrs.
:-::.. -:.s-:a; Zs :?:..::.~s-i:;2rer:. 23 nei 83, 57 zr1eEners (-sters) nanen dee:,l .Fietszoek~c=~-: e::: ::.a1ie~ barbecue in h2t buitcnverblijf van de Hr Hubrecht.

3ladzijdc :

;
b

= Eindejaarsfeest voor de coopetitiozweu6crs(-stcrs) op 08 decenber.

81 aanwezigen voor het cten van·pannekoeken en chocoladernelk.Tevens
werdcn aan de deelneMers van de klubkaopioenschappon uen ~edaille
uitgedeeld en ieder lid ontvang een badhanddoek.

6. ,·.ankopen
- ~aterpolocaps

22 stuks

- Swaet-shirts

68 stuks

Badhanddoeken 100 stuks

7. Op=02=februa~i=84=werd=volgend=~~:!~~~=gevorod
- Voorzitter - trainer
- Secretaris - trainer

V.. NHOUCKE J'L •.::c

- Schatbewanrder

Vi.]'JD:;_i;~/ :2YKEil JOS

- Verantv1 Co,.1petitie-trainster D~:s;~.STS iiLU.1'1D[,
- Ve ran tu Co;.1peti tie
r;a teriaal[1cester
DlL,:CLff HUGO

- Verantw waterpolo
- Verantw waterpolo
- Verantw recreatiezwe oen
- ('erkende leden

VI.NHOV:2 :;:-,:zT:;_;_;~: E?-1 C,.LlcII~ U IC/IS

Trainer
8. ~KTIVITEITEN 1984

-

02 februari algei:1ene vergadering

-

05 februari '':3£1{E::~

v:.N

D'
.LI KUST"
te

v::.:rn~,r:_r.::;

19 febru2.ri ":JJ.GI<E~\ v;,N DL: KUST" te OOST.CirnE

- 10 oaart trekking to~bola
- 17 r.iaart "BBKE~-{ V.'i.ii D:ti.; KUST 11 te l;IDDELICE~{IGG
24 r.iaart jaarlijks ·av·ondfeest ( BJ..CUGI-LSL!J.. ,,L)
- 08 april "B~K:Z~: V~\N Di': KUST" te KOKSIJD.:
- 14 april souper '.I•• 'I'E~";POLO
11 juni uitstap ~et alle zweooertjes
Herfstcor.1peti tie

11

13:SKEI{ V/,;J Di: KUST" (data nag tc bepalen)

11 november zwemrnarathon voor alle Veurnse sportverenigingen
Eindejaarsfeest voor de competitiezwe~mers(-sters)
- Toobola met steunkaarten decernber 84
- Ui tgave Van klubblad =· ~'.PiiIL - ,~ UGUSTUS - DECKiB1.G~{
De Secretaris
Lare Vanhoucke

e

