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TERUG VAN WEGGEWEEST 

. Op aandringen van talloze spaghettl•llefhebbers 
heeft Monique ultelndellJk besloten 
om opnieuw te starten met de bereiding van 

SPAGHETTI 
volgens haar eigen recept van •t KloksJe !!! 

Ook terug, de zeer lekkere. 
CROQUE MONSIEUR 

Elke dag, behalve op donderdag, 
van 1 o uur 's morgens tot 1 O uur •s avonds. 

� .. � �aberne 
, ,:Jflanbrla 

b�t gjspecinliseerb bierbuis !
l'f\ \ keuze uit meer dan 100 bler-rten ! 

grote markt 30 • lel. 058/31.11.74 

VEURNE 



Beste Sportvrienden, 

De vakantie zit er bijna op, schooltassen worden van onder het 
stof gehaald, zodat straks met opgeladen batterijen en veel goede voor
nemens kan begonnen worden aan een nieuw schooljaar. 

De Veurnse Zwemverentglng start eveneens een nieuw werkjaar. 
Het bestuur en de tralners(-sters) zijn bereid ook dit jaar niets onverlet te 
laten, zodat alles zowel sportief als organisatorisch een vlot verloop zou 
kennen. 

Om de klub wat meer flnanclêle annslag te geven voor volgend 
seizoen, hebben we tijdens het verlof aan een drietal organisaties meege
werkt. We hebben een taplnstallatle uitgebaat op het Belga Beach Fest!Val 
en op Anno 1900 . Op Kermis-rock In het V.T.I. hebben we hot-dogs 
verkocht. 

Veel tijd om te mijmeren over het voorbije verlof zuUen we niet 
hebben, want op 4, 5 en 6 oktober trekken we met de competltlezwemmers 
op stage naar Durbuy. Om die stage te organiseren Is er nog veel werk aan 
de winkel. Op 13 oktober staan we In voor de organisatie van de 6de dag 
van het lnterklubtomool. 

De maand november Is traditioneel een zeer drukke maand voor 
de Veurnse Zwemvereniging, met op 11 november de zwemrnarathon, op 
17 november de 2de dag van de B-kamploenschappen te Veurne, op 19 en 
21 november de klubkamploenschappen. We sluiten de maand november 
af met het eindejaarsfeest In de Gerrnanazaal op zaterdag 30 november. 

Het bestuur en tralners(-sters) hopen dat het seizoen 1991-1992 
zowel sportief als vrléndschappelljk opnieuw een sukses wordt, want het Is 
In de eerste plaats de goede kameraadschap tussen bestuur, trainers 
(-sters) en leden die de basis vormen voor een goed werkende ktub. 



• WEDSTRIJDEN

BRUOOE - WISSELBEKER R. DOOMS 7 APRIL 

1eplaats 
Michael Ghljselbrecht - 100 m vrije slag eendjes 1.28'09" 
2eplaats 
Jan Tourlousse -100 m vrije slag eendjes 1.28'59'' 
3eplaats 
Michael Ghljselbrecht -100 m schoolslag eendjes 1.55'22" 

BRUOOE • PROV. KAMPIOENSCH. SPRINT 14 APRIL 

2depfaats 
Michael GhlJselbrecht -50 m rug eendjes 0.48'62" 
3depfaats 
Janls FUleux -50 m vlinderslag benjamins 0.43'75" 

DIKSMUIDE· 18 DAO INTERKLUB 28 APRIL 

2deplaats 
Michael Ghljselbrecht-100 m rug eendjes 1.40.97" 
3deplaats 
Michael Ghljselbrecht -100 m vrije slag eendjes 1.27'91" 

OOSTKAMP - 1001 m 28 APRIL 

-1eplaats
Janls FHleux 1000 m crawl 17.36'

ROESELARE • PER UITNODIOINO 2 JUNI 

2deplaats 
Michael Ghljselbrecht -100 m vrije slag eendjes 1.28'29" 
3deplaats 
Michael Ghljselbrecht-100 m schoolslag benjamins 1.52'09'' 



e 

De belangrijkste taak van de tralners(-sters) voor het volgend 
zwemselzoen zal zijn, het opbouwen van een nieuwe ploeg competitie
zwemmers(-sters). 

AJs we bovenstaande uitslagen bekljken stel Ik vast dat we slechts 
over een drietal competltlezwemmers van enige betekenis beschikken. 
Voor een ldub waar we kunnen putten uit een 100-tal zwemmers Is dit zeker 
te weinig. Om een goede competltleploeg te vormen moeten we kunnen 
rekenen op de wilskracht en de Jnzet van de zwemmer(-sters), alsook op 
de steun van de ouders. AJs dit niet zo Is staan we machteloos, dit ondanks 
al onze plannen en goede voornemens. 

Vorig seizoen hebben we de mogelQkheld geboden aan de com
petltlezwemmers(-sters) om op woensdag en zaterdag te trainen. We 
stelden vast dat slechts een tweetal zwemmers kwamen opdagen. 

De doelstelling van de stage tijdens de jaarwisseling In "Zon en 
Zee" en de geplande stage In Durbuy ls de vorming van de competitieploeg. 
Tijdens de trainingen proberen we de jongens en meisjes zoveel als 
mogelijk te motiveren om regelmatig en hard te trainen. We proberen de 
saaiheid van de trainingen te doorbreken door veel variatie In het pro
gramma te steken. Toch lukt het ons niet om een homogene competitie
ploeg te vormen! 

Andere klubs, ook met een beperkt aantal leden, slagen er 
blijkbaar wel In om met een uitgebreide groep zwemmers aan te treden In 
de competities. Daar moeten de zwemmers(-sters) bqna dagelijks trainen 
en kost het al vlug drie- à vierduizend frank lld- en lesgeld per kwartaal. Is 
het misschien omdat bulten het lldgeld van duizend frank per jaar de rest 
bij ons gratis Is. dat we niet ernstig genomen worden? 

T egenwoordlg hebben de jongeren ontzettend veel ontspannlngs 
mogelllkheden, zodat er wel eeris "tijd ontbreekt" om te trainen. Maar na 
alles wat we dagelijks horen, zien en lezen over de lamentabele fysische 
conditie van onze Jeugd, Is het zeker geen overdreven luxe om een twee
à viertal uren per week vrll te maken om te trainen. Wat minder TV en 
videofilm kijken en we zijn er. 

Marc Vanhoucke 



• PINKSTERUITSTAP

Maandag zijn we met de zwemclub op uitstap geweest. We waren 
In groepen verdeeld. Ik zat In de groep van José en WHfrfed. Op de bus 
zongen we !lederen. Nu, we zqn er. Nu moet onze groep afstappen. We 
waren allemaal In vorm. Zo beginnen we aan de wandeltocht. José en 
WHfrled moesten op de landkaart kijken. We moesten aankomen In de 
ligweide btj de Pallngbeek. Dan aten we en speelden daarna toffe spelletjes. 
Dan naar Dikkebus. Daar vaarde Ik bootje met Karen, Sigrid enz ... Daarna 
zijn we naar huts geweest. Jammer! Want we hebben ons geamuseerd. 

Nele Vofckaert 

• AANDACHT

Het sponsorkontrakt tussen de Veumse Zwemvereniging en Nlc
key-Nobel Is verbroken. Dit wfl zeggen dat we In het vervolg niet meer 
moeten zwemmen met zwemkledij van Nlckey-Nobel In competities. 
Momenteel hebben we een sponsorovereenkomst met AMEL OOT SPORT.

Door zwemkledlj te kopen bij AMEL OOT SPORT helpt u de Veumse Zwem
vereniging om te voldoen aan één van de voorwaarden om gesponsord te 
worden door AMELOOT SPORT. Bovendien krijgt u 15 % korting bij 
aankoop van zwemklec:IIJ van om het even welk merk en 10 % korting op 
andere 1portartlkelen en klec:IIJ. 
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• HALLO!
ZWEMMERS(-STERS) EN OUDERS

Op woensdag 26 december 1990 ging onze zwemstage te West
ende dus van start. Ik, die samen met Caroline en John moest en wou 
instaan voor het amusement van en met de kinderen zou het graag eens 
(uitvoerig) hebben over de negatieve en positieve kanten van zo'n stage, 
uit mijn standpunt bekeken. 

Er zijn dus nadelen en voordelen aan verbonden ... Tot voor de 
stage gaf Ik de zwemmers(-sters) enkel training (2 uurtjes per week), 
hetgene Ik graag en zelfs heel graag deed. Tijdens de stage werd er van 
John, Caroline en mij verwacht dat we training zouden geven en verder de 
kinderen op een Interessante en een ontspannende manier zouden bezig
houden. 

Eerst dacht Ik, dat lukt me wel met die sympathieke jongens en 
meisjes, ze luisteren trouwens toch "altijd". Maar vergeet het, daar begon 
het al, de ene speelde Hever dat, de andere deed liever wat anders of was 
te moe om mee te doen enz ... Maar wat nu, we konden de kinderen toch 
niet verplichten om mee te doen. Toch wel hoorl Ze moesten leren eens 
Iets te doen tegen hun zin. Ik had daar ook altijd moeite mee. Als ze moe 
waren was dat hun eigen schuld want na Iedere training kregen ze de 
gelegenheid ongeveer een uur uit te rusten op hun kamer. Maar sommigen 
waren dan toevallig niet moe en vonden het leuker zo'n beetje de boel op 
stelten te zetten. Waarom ook niet, ze moesten er dus zelf de gevolgen van 
dragen. 

WIJ moesten er eigenlijk het beste van maken want de ouders 
hadden tenslotte hun kind In volle vertrouwen met de zwemklub mee laten 
gaan. De zwemmers mochten zich dus zeket ntet vervelen. Ik sta eigenlijk 
volledig open voor vrijheid maar sommigen kan men nu eenmaal vrijheid 
geven en anderen dan weer ntet. Ik heb ook altijd moeite gehad om mijn 
vrijheid te beperken! Te vrij.zijn Is ook maar mets hoor! Ik kan me echt wel 
In de plaats stellen van die kinderen hoor. Soms doe Ik gewoon met hen 
mee al weet ik dat Ik dat beter niet zou doen. 

Over1aatst kreeg Ik van een moeder van één van de zwemmers 
te horen dat haar zoontje gewoonweg niet meer te houden was toen hij 
terug thuis was van de zwemstage. Dat Is best te begrijpen. Vermoeide 
kinderen kunnen erg lastig zijn evenals volwassenen In deze toestand. 
Sommigen slapen eens goed uit en zijn dan terug fit, anderen hebben 



gewoon enkele dagen ncxflg om weer op hun positieven te komen. Zo'n 
stage Is echt nog niet alles hoor ... Wat doen we met "stoute" kinderen ? 
Hen straffen ? Dat kunnen we toch niet doen. Al Is de stage geen vakantie 
toch zien velen het wel als een paar dagjes weg van thuis, weg van hun 
ouders, dus vrij en geen of weinig bevelen aanhoren. En sommigen moeten 
dan ook nog eens tonen wat ze allemaal meer durven dan hun vriendjes 
enz. .. 

Ik ben er dikwijls met een groepje vrienden op uit getrokken en 
heb daarbij ook veel geleerd. Je leert er Inderdaad niet altlJcl goede dingen 
maar toch veel. Je leert er verdraagzaam zijn. In ons geval hebben we elkaar 
eens beter leren kennen wat Ik heel leuk vond. Aan � In de eetzaal hielp 
Iedereen mee met afruimen = georganiseerd groepswerk. In de slaap- • 
kamer moesten ze onder elkaar afspraken maken want de één was moe en �, 
wou slapen maar de ander las nog liever een boekfe enz ... toch Interessant 
mensen? Voor mij ook, aan kinderen kun Je veel leren. Verder zijn voor mij 
alle zwemmers goed meegevallen. Ik was ook moe na de stage evenals de 
kinderen en de andere trainers en bestuursleden. Maar het was er leuk en 
dit Is toch het belangrijkste ... 

SlndyDehaese 

:' (058) 31 15 15 



• SEIZOEN 1991 - 1992

Dinsdag 3 september gaan we opnieuw van start met de train-
Ingen. 

Voor de beginnelingen wordt er training gegeven tussen 18.30 u 
en 19 u, voor de gevorderden en kompetltlezwemmers(-sters) van 19 u tot 
20 u. Op donderdag geldt dezelfde uurregeling. 

De waterpolospeters(-sters) treffen elkaar voor de eerste maal op 
donderdag 5 september om 20.45 u. 

• LIDGELDEN 1991 - 1992

Tijdens de maand september worden de lidgelden betaald. Dit 
kan gebeuren voor de aanvang van de trainingen op dinsdag- of donder
dagavond In het stedelijk zwembad. 

De schatbewaarder, Sabine Oeschryver of een vervanger, zal 
aanwezig zijn om de lidgelden te ontvangen. Leden die zich voor de eerste 
maal Inschrijven betalen 1000 fr en dit gedurende de twee eerste jaren van 
hun lidmaatschap. Daarna kunnen zij genieten van het gunsttarief van 600 
fr. 

De waterpolospeters(-sters) betalen 600 fr lidgeld, ook wanneer 
ze zich voor de eerste maal Inschrijven. Voor begjnnellngen, gevorderden 
en kompetltlezwemmers(-sters) dient geen Inkomgeld betaald te worden. 
Waterpolospelers(-sters) betalen wel Inkomgeld. 

INDIEN EIND SEPTEMBER HET LIDGELD NIET BETAALD IS 
WORDT DE BETROKKENE NIET MEER ALS UD BESCHOUWD VAN 

•. DE VEURNSE ZWEMVERENIGING. 



• ENKELE WENKEN VOOR DE LEDEN

• waardevolle voorwerpen laten we thuis (horloges, kettingen,
ringen, geld, enz ... )

• tijdig aanwezig zqn op de trainingen
• naam opgeven aan de verantwoordelijke
• In de kleedkablnes hebben we respect voor andermans kledij,

we verstoppen de kledq niet. Indien er niet het nodige respect Is
voor andermans kledij of materiaal, zal tegen de dader zeer
streng worden opgetreden

• snoep of kauwgom Is verboden In het zwembad
• tijdens de trainingen maak het de tralners(-sters) aangenaam: t,/ wees beleefd - let op- niet spelen - uitvoeren wet gevraagd wordt
• wees ook beleefd en voornaam tegenover de andere zwem

mers(-sters)
* zorg dat Je zwemkledlJ In orde Is, koord In de zwembroek voor

de Jongens, geen bikini's of loshangende bermuda's. Indien Je
een zwembrl draagt moet die goed aangepast zijn, ZWEM
MUTS IS VERPLICHT

* ga voor de training naar het toHet, zodat de training niet steeds
moet onderbroken worden voor Iemand die naar het WC moet

* we gaan enkel In de zwemhall op het teken van de trainer, niet
vroeger. Voor de training wachten we In de vestiaire, NERGENS
ANDERS

• als Je de groep verlaat moet Je steeds de tralner(-ster) verwittigen
* na de training, helpen het materiaal opbergen, een stortbad

nemen en zich zo snel mogell)k aankleden
• In de kleedkablnes lopen we niet rond, roepen en tieren we niet
* na de training naar huls langs de kortste weg.

Aan de hand van de aanwezlgheldsllJst, die Iedere training 
nauwkeurig lngewld wordt, kunnen de ouders nazien of hun zoon of 
dochter al  of niet aanwezig was op de training. 
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Door uw zwemultrustlng 
aan te kopen bij 

AMELOOT SPORT 
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• FITNESS, WAARVOOR?

Bronnen : training (de P. Van Den Bossche), Beter Zwemmen (L Bossuyt), 

Gezondheidsencyclopedie (Drs. M.W. Wouten-Karel), Van Initiatie Tot Training (Michel 

Louwagie). 

Fhness betekent, volgens Kramers Woordenboeken Engets
Nedertands, geschiktheid; bekwaamheid; voegzaamheid; gepastheid; ge
zondheid. PJ deze elementen kunnen vert<regen worden door een Ideale 
training. 

• De vraag Is nu wl Je trainen voor een welbepaalde sporttak of wl
Je gewoon fh bll)ven. Een veel vOOfkomende vraag Is waarom wU Je fit zijn.
Het antwoord Is eenvoudig, Je zal Je llchamellJk ster1<ervoelen en dat Is veel.
Je zal Je echter ook geestelljk beter voelen, en dat Is meer. Je bent alert met
meer weerstand tegen alle stress van het moderne leven. Volgens Jullen
Blommaert voel Je Jezelf weer leven of ... herteven, Je voelt Je weer bestand
tegen alle moeRIJkheden, Je krijgt weer vertrouwen In jezelf.

BIi een goede training dient men ook rekening te houden met 
voldoende hyglêne, aangepaste voeding en men dient ook gezond te zijn. 
Volgens dokter Frans Van Den Bossche beschouwt men gezondheid 
tegenwoordig niet meer als een toestand zonder ziekten, maar als een 
toestand van volledlge fysiek, psychisch, sociaal en moreel welzljn. De 
hyglêne en gezondheidsleer bestudeert de mlddelen die de gezondheid 
van de mens In stand houden en verbeteren. Een aangepaste voeding Is 
belangrljk voor de sportbeoefenaar. Het belang ervan mag echter niet 
overdreven worden, er bestaan geen speciale dleêten om sterk te worden. 
Oh kan alleen door training gebeuren. Een onjuiste voeding kan echter wel 
het prestatievermogen beînvloeden. Het Is niet mogelijk een dieet voor te 
schrijven dat voor Iedereen geldt, het dieet moel lndlvldueel bepaald 
worden. Men raadplege hiervoor best een sportarts. 

Wat Is training nu ? Training Is het systematisch opvoeren van de 
Inspanning met als doel de prestatie te verbeteren. De fitnesstraining kan 
men vergelijken met een circuittraining. Ook dit Is een trainingsprincipe dat 
op verschHlende manieren kan toegepast worden. Het prtnclpe la dat men 
een clrcuh doortoopt met een aantal plaatsen waar men een bepaalde 
oefening uitvoert. Men kan·zowel circuits maken voor het uithoudingsver
mogen als voor de weerstand. De circuittraining Is meestal kort en hevig. 
Het Is Immers de bedoellng de spieren zo Intens mogelQk te bewerken op 
een zo kort mogelijke tlfd, om meteen de bloedsomloop en de ademhallng 



eens goed te stimuleren. Wat bij een circuittraining echter ook van belang 
Is, zijn de rustpauzes tussen de verschUlende oefeningen door en de 
opeenvolgende reeksen. Die rustpauzes moeten zo kort zijn dat er eigenlijk 
van geen rustpauzes sprake kan zijn. Je mag daarin niet toegeven en je 
moet hard zijn voor jezelf. 

[)e circuittraining Is erop gericht om je fit te houden. Goed, maar 
het kan nu gebeuren dat het de bedoeling Is meer kracht te verwerven voor 
betere resultaten. Zo verschilt krachttraining essentieel van kondltletralnlng. 
Krachttraining vereist meer geconcentreerde en zwaardere oefenstonden, 
waarbij voldoende rust zal voorzien moeten worden om te kunnen reku
pereren. Anders gaat het mis . 

. Dus een gezonde levenswljze en In een goede gezondheldstoe- JJ 
stand verkeren Is van vitaal belang wanneer men sport of fitness wU 
beoefenen. 

John Vanhoucke 

/ 

/ 

/ I 

I 



! 

l 
• AKTIVITEITEN

* 22 sep : 3e dag lnterklub Torhout 
* 29 sep : 4e dag lnterklub Tielt * 4-5-6 okt : zwematage Durbuy (competltlezwemmers- (-sters) 
* 6 okt : 5e dag lnterklub Menen 
* 13 okt : ee dag lnterklub Veurne* 20 okt: Oost-West * 27 okt : Westvlaams eendJeskrlterlum Brugge 
* 2 nov : 1e dag B-kamploenschappen 
* 10 nov: Roeselare P.U. 
* 11 nov : ZWEMMARATHON VEURNE 
* 17 nov : 2e dag 8-kamploenlchappen Veurne 
* 19 en 21 nov: klubkamploenachappen Veurne
* 24 nov : dlstrlktkamploenschappen 800 - 1500 m Oostende 
* 30 nov: EINDEJAARSFEEST OERMANAZAAL VEURNE 
* 1 dec : finale eendJescrlterlum 
* 21 dec : dlstrtktfeest te Nieuwpoort 
* 29 dec: Diksmuide P.U. 

� 

....___/Emlll 
Garage 

- Van Hollebeke
St.-Idesbaldusstraat 21 c

8480 VEURNE
Tel. (058) 31 18 07



• NIEUWE CODES VOOR UITSLUITINGEN

ALGEMEEN (G) 

• G1 2e gele kaart bij start 
- G2 rode kaart bij atatt
• G3 utt;estoten bij de 2e valae atart In dezeUde serie 
• G4 niet de aangegeven afatand gezwommen
• G5 gebruik maken van hulpmlddelen (of c::oad*'9) 
• G6 In het water geap,ongen bij lndlvlm.Nlle ,..datllfd als niet Ingeschrevene 
• G7 hinderen van een andere zwemmer of ploeg 
- G8 de wedstrijd niet gelndlgd In de baan waarin gellllllt waa 
• G9 wangedrag tijdens de wedetrljd of atatt 
• G10 niet de opgegeven stijl gezwommen
- G11 nadat de kamprechtef de zwemmers onder het bevel van de staf1llr

heeft geplaatet een foutieve atartpoeltie aangenomen of aangehouden
- G12 de bovenrand van het bad of de bovenrand van de keerpunt- of aantik

panelen ale hulpmiddel gebruiken

VRIJE SLAG (F) 

• F1 bij het keerpunt niet aangetikt met enig llohaamadeel 
• F2 met de voeten op de bodem van het zwembad gerust en één of meer-

dere etappen gezet 

SCHOOLSLAG (S) 

- $1 na het belndlgen met het 1e deel van de 2e armbeweging na start en of 
keerpunt, het hoofd nog volledig onder water 

• 82 belde eohoudela niet evenwijdig met de normale waterspiegel tlJdena het 
zwemmen of voor het aantikken 

- S3 de beweging van de benen en/of armen niet gelijktijdig en/of niet In het-
zelfde vlak uitgevoerd 

- S4 na de start en/of keerpunt verkeerde arm- en/of beenbeweglng 
- S5 niet met de twee handen gelljktljdlg keer- en/of eindpunt raken
- S6 met n hand keer- en/of eindpunt raken 
- S7 hinden voorbij de heupllln bf8ngen en-ullzo11ded11g van de eerste slag 

na atatt of keefpunt) 
- 88 hoofd breekt niet bij ... vollc:lige ICtiODI trgbeweglng het wateropper-

vlak
• S9 met de V088'I op de bodem van het zwembad gerust 

AFLOSSINGEN {R) 

- R1 te vroeg geatatt door tweede, derde of vierde zwemmer 
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• R2 een zwemmer deel uitmakend van de ploeg, In het water gesprongen al· 
vorens el de deelnemera van de andere ploegen hun wedatrfjd hebben uit· 
gezwommen 

• R3 niet gestart volgene de atartkaart vermelde volgorde der zwemmers 

WISSELSLAG (M) 

• M 1 wisselslag niet gezwommen In de Juiste volgorde 
• M2 een wedstrljdgedeelte niet gelndlgd zoals voorgeschreven voor de betref-

fende stlfl
• M3-G10 betekent dat de zwemmer op een bepaaald ogenblik (na start- en 

keerpunt) de nieuwe stlfl niet dadelijk aanneemt 
• M3-S5 betekent een tout S5 tijdens het zwemmen van de S..atljl (achoolsla 

tijdens de wlaselslag

RUGSLAG (B) 

• B1 gedurende de volledige wedstrijd met uitzondering van het keerpunt niet 
op de rug gezwommen 

• B2 blf het afduwen van de muur na het keerpunt, de rugligging niet onmld· 
delllJk aangenomen 

• B3 blf de aankomst de rugllgglng niet aangenomen 
• B4 blf het keerpunt de muur niet aangeraakt met enig llchaamedeel 
• B5 bij het keerpunt geen doortopende onafgebroken draaibeweging ultge· 

voerd
a een beenslag gegeven nadat de rugligging vertalen werd om het keer-

punt te nemen 
b nog een extra armslag of armtrekbeweglng gedaan nadat de toegelaten 

armbeweging YOltoold was 
c uitdrijven terwijl de rugllgglng reeds vertaten was 

• B6 hoofd niet boven water gekomen 15 m na start of keerpunt 
• B7 met de voeten op de bodem van het zwembad gerust 

VLINDERSLAG (0) 

• 01 na de start en/of keerpunt meer dan n armtrekbeweglng onder water 
• 02 belde armen niet gellJktlJdlg naar voor en/Of niet gelijktijdig naar achteren 

gebracht 
• 03 armen niet boven het watervlak naar voor gebracht 
• 04 met belde achoudera niet IMflWIJdlg met de normale waterspiegel gez. 

wemmen 
- 05 bewegingen van de benen of de voeten niet gelljktljdlg uitgevoerd 
• 06 de laatste armslag voor eind- of keerpunt onder water uitgevoerd ( = 

schoolalagbeweglng armen) 
- 07 niet met de handen gelljktljdlg keer-en/of eindpunt geraakt 
• 08 met n hand keer- en/of eindpunt geraakt 
- 09 met de voeten op de bodem van het zwembad gerust 



Door de wijziging In het reglement, wordt het keerpunt van rug 
nu op een totaal andere wijze genomen. Juist voor de muur verlaat de 
zwemmer de rugllg (B1) en neemt een voorwaarts tulmelkeerpunt (zelfde 
als eerste gedeelte tulmelkeerpunt crawt), na het afstoten met de voeten 
wordt de rugllg onmlddellljk terug aangenomen. Indien een zwemmer het 
nieuwe keerpunt van rug onder de knie heeft, Is er een aanzienlijke tijdswinst 
te boeken. 

Marc Vanhoucke 

• EVEN LACHEN

PREITIGE.VERGISSING ...

Groot feest bij het 20()..kopplge personeel. Vraagt baas Jan aan 
zijn boekhouder: 11 Zeg Plet, waarom heeft iedereen zoveel plezier ?11 "Zwijg 
", zegt de boekhouder, 11 onze computer heeft zich vergist. Ze heeft deze 
maand de afhoudingen uitbetaald In plaats van de wedden ... 

de Voorzitter 
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Enkel in de 
Ooststraat 52 
te VEURNE 
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