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\VOORDJE VAN DE VOORZITTER 

Beste vrienden, 

Weer is het einde van het verlof m zicht en is het nieuwe schooljaar in aantocht. 
Het bestuur is alvast niet bij de pakken blijven zitten en WIJ zijn reeds van start gegaan met 
de voorbereiding van het nieuwe zwemseizoen l 996/199ï. 

Na de prachtprestaties van al onze Olympische zwemmers in ATLANTA en in het 
bijzonder van "FREDJE", met een wereldrecord en een gouden plak, ben ik ervan 
overtuigd dat onze zwemmers meer dan ooit gemotiveerd zullen zijn om maximaal aan de 
trainingen deel te nemen Dat ze zich daarbij ook maximaal zullen inspannen is eveneens 
evident! 

In de overtuiging de prestaties van onze competitiezwemmers naar een hoger 
niveau te brengen, heeft het bestuur een vernieuwde formule voor de wisselbeker 
uitgewerkt die zich naar ons gevoel meer gaat richten naar de "kwaliteit" van de prestatie 
dan naar de "kwantiteit". Het accent wordt vanaf nu gelegd op het verbeteren van de 
tijden en niet meer op de behaalde plaatsen. Zo achten wij de kansen van alle deelnemers 
aan de wisselbeker gelijk, hopen wij dat de zwemmers en zwemsters gestimuleerd zullen 
worden om intensiever te gaan trainen en dat ze meer geprikkeld 7.Ullen worden om hun

persoonlijke tijden en de c!ubrecords scherper te stellen. Ook voor de trainers een 
uitdaging om de zwemmers daarbij optimaal te helpen en te begeleiden. Meer daarover in 
het artikel van Alain betreffende het reglement van de wisselbeker. 

Een nieuw seizoen betekent ook het herinschrijven en het aanwerven van nieuwe 

leden. Wij hopen iederéén die er reeds bij was terug te mogen zien bij de eerste training 

op DINSDAG 02 SEPTEMBER 1996. Breng gerust vrienden en/of vriendinnen mee naar 

de eerste training wdat ze van de gezellige sportieve sfeer kwmen proeven. Verder in het 

blad vinden jullie, in een artikel van Marc, alles betreffende het seizoen 1996-1997, het 

betalen van de lidgelden en enkele wenken voor de leden. 

Aan de reglementen van de zwemclub is niets gewijzigd en daarom dring ik er 

nogmaals bij de Z\'lemmer op aan het nodig respect te hebben voor andermans zaken in de 

kleedcabines en tevens om van deze plaats geen speelplaats te maken. Tijdens de 

trainingen zelf eisen wij van de zwemmers een zelfdiscipline om te luisteren naar wat de 

trainers pogen bij te brengen. Wees ervan overtuigd dat ook "FREDJE" destijds zo is 

begonnen en dat hij keihard heeft moeten trainen om die glansprestatie neer te zetten 1 

Wij hopen jullie terug zo talrijk mogelijk te mogen verwelkomen bij de nieuwe 

start op DINSDAG 03 SEPTEMBER 1996 en vergeet alvast niet je goeie humeur mee te 

brengen. 

�2311-0,:2 
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SEIZOEN 1996 - 1997 

Dinsdag 3 september starten we opnieuw met de trainingen. 
UURREGELING 

• Beginnelingen dinsdag en donderdag va.'1 l!!.30u tot 19u
I • r�wm/e,dm � comp,hhe=cmme,., <li••d•g eo doode .... = l 9u wt 200 1 I • Voor de houders van een competitievergunning is er een bijkomende training op zaterdag van 1
1 17.45u tot 18.45u of 19.ISu 1 

j. De waterpolospelers ( -sters) treffen elkaar voor de eerste maal op donderdag 5 september 1 
Doonniddel van een aanwezigheidslijst, die iedere training nauwkeurig ingevuld wordt, 

kun.rien de ouders nazien of hun zoon of dochter al dan niet aanwezig was op de training. 

·v'.�<,
-'-� 

\'-;__ 

\� 

LIDGELDEN 1996-1997 

• Tijdens de maand september worden de lidgelden ontvangen• Dit kan gebeuren voor de aanvang van de trainingen op dins- of donderdagavond in de cafetaria vanhet stedelijk zwembad.• Irene Cerdobbel en Wilfried Top zullen aanwezig zijn om de lidgelden te innen.• Het lidgeld bedraagt 1.500 bef• De waterpolospelers betalen 750 bef
Beginnelingen, gevorderden en competitiezwemmers betalen GEEN inkomgeld. \Vaterpolospelers(-sters) betalen wel inkomgeld. 

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

ZWEMVERENIGING 

�-9-



ENKELE WENKEN VOOR DE LEDEN 

• Waardevolle voorwerpen laten we thuis (uurwerken, kettingen, ringen, geld, enz .. )

• Tijdig aanwezig zijn op de trainingen ook niet te vroeg

• In de kleedcabines hebben we respect voor andermans kledij, we verstoppen de kiedij niet Indien

er niet het nodige respect is voor andermans kledij of materieel, zal tegen de dader ( s) zeer streng

worden opgetreden.

• Naam opgeven aan de verantwoordelijke.

• Snoep en kauwgom zijn verboden in het z-w-embad

• Zorg dat je 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, breng ze mee.

• Zorg ervoor dat je naam op je materieel en de kledij van de club staat

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

worden voor iemand die naar het WC moet.

• We gaan enkel in de zwemhal op het teken van de trainer{-ster), met vroeger. Voor de trainingen

wachten we in de vestiaire, NERGENS ANDERS.

" Tijdens de trainingen en opwanningsoefeninger, maken we het de trainers(-sters) aangenaam: wees 

beleefd, let op, niet spelen, uitvoeren wat gevraagd wordt 

• Wees ook beleefd en tegenover de andere zwemmers(-sters)

• Wanneer je de groep verlaat moet je steeds de trainer(-ster) verwittigen

" 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.

e Na de training naar huis langs de kortste weg. 

Marc 'Vanhoucke 



1 SELECTIE VOOR DEELNAME AAN WEDSTRIJDEN. I 

Omdat het munogelijk is om steeds met alle competiticzwemmers(-sters) deel te nemen aan de 
wedstrijden gebeurt de selectie als volgt 

Bij het selecteren voor deelname aan wedstrijden dient er met verschillende factoren rekening 
te worden gehouden namelijk 

• Vervoer (het aantal auto's die beschikbaar zijn)

• Beschikbare offieiëk:n ( hoc meer deelnemers, hoc hoger het aantal officiëlen dat de Vcumsc
Zwemvereniging ter beschikking moet stellen)

• Limiettijden bij bepaalde wedstrijden (men moet een minimum tijd zwemmen om te mogen
deelnemen).

• Reglementen in bepaalde wedstrijden (het aantal deelnemers per categorie kan beperkt zijn enz .. )

Daarom beslist enkel de technisch secretaris, Alain Ghyselbrecht, wie deelneemt aan een 
wedstrijd. Dit omdat alleen hij op de hoogte is van alle factoren die een rol spelen bij de selectie. 

De trainers (-sters)en bestuursleden kunnen hem wel advies geven en de competîtiezwemmers 
mogen hun wensen kenbaar maken. De technisch secretaris zal er zeker rekening mee houden. 

Om alles vlot te laten verlopen en hoetes te vennijden is het nood?,akelijk dat de 
competitieZ\vemmers 

• Tijdig verwittigen of ze al of niet zullen deelnemen

• Niet op het laatste moment afaien van deelneming

• Bij ziekte een doktersattest afgeven aan de technisch secretaris

• Op tijd aanwezig op de afgesproken plaats voor vertrek naar een wedstrijd.

Wanneer we met bovenstaande punten rekening houden zal dat de technisch secretaris een pak 
werk en zorgen besparen. 

Marc Vanhoucke. 

�25 ... 0,:2 �-S-



WISSELBEKER DER VERGUNNINGHOUDERS 

REGLEMENT 

1. De "Wisselbeker" wordt gehouden onder de vergunninghouders teneinde de competitie te

bevorderen.

2. De competitie is enkel voor vergunninghouders.

3. De winnaar van de wisselbeker is de zwemmer die het hoogste aantal punten verzamelt.

:::> 1 punt voor het bijwonen van dinsdag en donderdagtrainingen. 

=> 2 punten voor het bijwonen van zaterdagtraining. 

=> 5 bonuspunten voor het verbeteren van een persoonlijke besttijd. 

=> 10 bonuspunten voor het verbeteren van een clubrecord. 

4. De periode voor het toekennen van punten loopt van begin augustus tot eind juli

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

van de club.

6. De laureaat die de wisselbeker drie jaar naéén kan winnen mag de trofee behouden

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

wisselbeker bevestigd worden.

8. Tussenstanden worden uitgehangen in het zwembad en gepubliceerd in het clubblad.

HET BESTUUR VZV Alain GHYSELBRECHT 
Verantwoordelijke Competitie 
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EREPLAATSEN WEDSTRIJDEN 

DIKSMUIDE PER UITNODIGING 

1� Plaats 
Jeroen Dolfon 1 OOm schoolslag eendjes 1.49'67 

! oom vrije sla g eendjes 1.26'30 

2" Piaais 
TimMahieu 1 oom schoolslag eendjes 1.50' 13 

3
e 

P!aats· 
Pieter Bartholomeus 2û0m rug<,-rawi benjarnms 3.06'32 
Tom Vandenbroucke 200m rugcrawl kadetten 2.52'40 
Tim Mahieu 1 oom vri.je slag eendjes 1036'31 

WAR.EGEM PER Ul'fNODIGING 

Je Plaats 
Jeroen Dolfen loom rngcnnvl eendjes 1.27'85 

2• plaats 
Els V andenbroucke loom vrije slag benjamins !.22'29 

3" plaats 
Els V andenbroucke 1 OOm schoolslag benjamins 1 .41'65 
EmmyMonsy 1 OOm rugcrawl benjamins L42'57 

VEURNE PER UITNODIGING 

t• Plaats 
Dieter Bcrteloot loom vrije slag senioren 0.57'75 

1 oom schoolsiag senioren l.17'65

Jeroen Dolfen 1 OOrn schoolslag eendjes 1.45'59 
1 oom vrije slag eendjes l.2 l '32

2e Plaats 
Pieter Bartholomeus loom schoolslag benjamins 1.38'68 
Tim Mahieu ! OOm vriJe slag eendjes 1.30'94 

.f Plaats 
Sandy Pinson ] oom vrije slag junioren 1.27'52 
Lien Van Hove 1 oom rugcrawl miniemen !.24'54 
Pieter Barthoiomeus 100m rugcrawl benjamins 1.27'28 
Michael Ghyselbrecht loom rugcrawl kadetten 1.19'17 
----------------------------�-----------------��----------------
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VERSMARKT OPENINGSUREN 

Doorlopend open 
van 8.30 tot 18.30 uur. 

Op zaterdag 
van 8.30 tot 18 uur. 

Op zondag gesloten. 

Albert 1-laan 17 
B-8630 Veurne 

Tel. 058/31 37 37 
Fax 058/312689 

de torre 
DAKWERKEN SANITAIR 

CENTRALE VERWARMING 

luk debaenst 
oude beestenmarkt 13 

8630 veurne · 

tel. 058/31 29 41 - fax 058/31 49 77 



PROVINCIALE DISTRICTKAMPIOENSCHAPPEN OOSTENDE 

i
e 

Phiäîs 

Jeroen Dolfen 50m vrije slag 
50m rugcrawl 

3• Plaats 

Lien Van Hove 50m rugcrawl 

19• SCHAAL JAN GUILINI BRUGC:F. 

1• Plaats 

Tom Varnlenbroucke 1 oom rugcrawl 
Michael Ghyselbrecht 1ûûm vrije siag 
Wendy Lefevre 1 oom vrije slag 

2• Plaats 

Heidi V anacker i OOm rugcrawl 
Jeroen Dolfen 100m vrije slag 
Peggy Tommeiein 1 ûûm vrije slag 

3• Plaats 

Klaas V anneuville loom vrije slag 
Els V andenbroucke 1 oom vrije slag 
NickMahieu 100m schoolslag 

200m VAN. DE STAD TIELT 

I
e 

Plaats 

Pieter Ba.-d10Iomcus 
Jeroen Dolfen 

3• Plaats 

Klaas V anneuville 
Heidi Vanacker 
Tim Mahieu 

200m mgcrnwl 
2û0m crawl 

200m schoolslag 
200m schoolslag 
200m crnwl 

�2$,.",:2 

eendjes 
eendjes 

mi.'liemen 

kadetten 
kadetten 
miniemen 

benjamins 
eendjes 
miniemen 

miniemen 
benjamins 
benjai'Tiins 

bcnjruTtlûS 
eendjes 

miniemen 
h . 

. 
_enJa..T!llils 
eendjes 

0.35'53 
0.40'75 

0.39'28 

1.19'63 
1.07'94 
1.19'29 

l.38'21
!.22'64
l .55'i3

1.14']5 
1.45'71 
1.41'99 

3.02'03 
3.01'27 

3.19'84 
3.39'70 
3.13'25 



ROESELARE PER UITNODIGING 

1• Plaats 

Jeroen Dolfen 50m rugcrawl eendjes 0.41 '39 
som vlinderslag eendjes 0.47'60 

Pieter Bartholomeus 1 oom vlinderslag han1,'J1"n1-n,:,. l.34'06V\,,UJUU.U..1.L:> 

3• Plaats 

Pieter Bartholomeus 50111 rugcrawl benjamins 0.40'37 

1000 m VAN OOSTKAMP 

1• Plaats 

Michael Ghyselbrecht 1000m crawl kadetten 13.35'00 

2
° 

Plaats 

Pieter Bartholomeus 1000m crawl benjamins 15.14'00 
Lien Van Hove 1000m crawl miniemen 15.48'00 
Jeroen Dolfen 1000m crawl eendjes 19.19'00 

3• Plaats 

Els V andenbroucke 1000m crawl benjamins 16.27'00 
Klaas V anneuville 1000m crawl mm1emen 15.15'00 
Nele Volckaert 1000m crawl kadetten 18.13'00 

De ploeg van de Veurnse zwemvereniging behaalde de ze Plaats 

DIKSMUIDE PER UINODIGING 

1• Plaats 

Jeroen Dolfen 

2• Plaats 

100m vrije slag 
1 oom rugcrawl 

eendjes 
eendjes 

1.23' 13 
1.29'14 

Els.. Y 1111denbroucke--__ 2QOJll_\lllje--Slag_. _ -· ---_ benjamins..._ ----_ .2..52.: g9. __ -----
� 'je,e. .. «e«� -v.1. -v. � 23 "0
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Tim Mahieu 
Pieter Bartholomeus 
Charlotte Lefevre 

l oom vrije slag 
20ûm vrije siag 
1 oom schoolslag 

OOSTENDE PER UITNODIGING 

1• Plaats 

Heidi V a.riacker 200m vlinderslag 
Jeroen Dolfen 1 OOm vrije slag 

1 oom schoolslag 

2• Plaats 

Pieter Bartholomeus 200m wisselslag 
Michael Ghyse!brecht 200m rugcrawl 
Tom V andenbroucke 200m schoolslag 

3• Plaats 

TimMahieu 1 oom vrije siag 
loom schoolslag 

Klaas V anneuville 200m vrije slag 

�29,.•.,2 

eendjes 
benjamins 
eendjes 

benjamins 
eendjes 
eendjes 

benjamins 
kadetten 
kadetten 

eendjes 
eendjes 
mfaiemen 

l.29'21
2.43'16
2.18'05

4.11'17 
1.19'90 
l.45'49

3.11 '10 
2.54'16 
3.23'90 

1.30'64 
l.50'51
2.48'65

Marc Vanhouckc 

�-lf 



HET SPEEDO z,VEMPAKAQUABLADE. 

Bron: zwemecho juni 1996 

Aquablade werd speciaal ontworpen voor de olympische spelen in Atlanta. Het betekent een 
ware revolutie in het zwemmen omdat de weerstand van de stof opmerkelijk minder is dan bij andere 
kwaliteiten. 

Waarom Aquablade? 
Tijdens de Olympische Spelen van Barcelona 1992, werden 80% van de behaalde records 

gezwommen met de S2000. In At!anta wil speedo het zeker evengoed doen . 
Aquablade gebruik1: S2000 als basis. De voornaamste verbetering is dat de stof in strepen met 
verschillende eigenschappen werd uitgevoerd. Zo ontstaat een stof met een zachte en een ruwe 
oppervlakte 

De "zachte" en de "ruwe" strepen ontwikkelen twee verschillende stromingen: een snelle en 
een trage. Als het snelle water in het trage water vloeit, wordt een vertikale spiraal ontwikkeld. Als 
resultaat verhoob>t de snelheid van het water en blijft het water langer hangen bij het lichaam van de 
zwemmer. Dit verhoogt het glijvermogen. 

Testen 
Het testen gebeurde onder onafhankelijke experts in hydrodynamica, onder leiding van Dr. 

Bodo Ungerechts van het instituut voor Thenno- en Hydrodym,mica van de Ruhr Universiteit, 
Bochum, Duitsland. 

De stof werd eerst afzonderlijk getest. Het team gebruikte wetenschappelijke testen die in de 
wereld goed aangeschreven staan. Daarna werden 46 testen uitgevoerd op 11 verschillende 
zwemstoffen, waaronder Aquablade, andere speeào-materialen en concurrerende produkten. Het team 
testte vervolgens de stof in zijn verschillende toepassingen en verschillende pasvormen. 
De twee gebruikte methodes waren: 
+ een statisch lichaam in bewegend water
• een zwemmer door 50m-bad getrokken aan een touw.

Testresultaten 
• Aquablade heeft 8% minder oppervlakte weerstand dan S2000
+ Aquablade heeft 23% minder weerstand dan elk gewoon lycrabadpak
+ Aquablade is het snelste badpak dat het minste water opneemt (S2000 op de tweede plaats). De

opneemcoëfficient is 18% lager dan de dichtste concurrent.
+ Door de betere "Glide Time", kan meer snelheid gehaalde worden zonder sneller te zwemmen.

Glide Time = net na de start en keren. De glide time in een wedstrijd stelt tot 15% van de totale
afstand voor en is dus van zeer grote invloed op de totale wedstrijd

Na intensief testen met zwemmers bleek dat de snelheid van het zwemmen tot 200% verhoogd kan 
worden bij glide time. 

' 

___________________________________________________ .MaJ"cY�oboucke 
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UITSTAP 2
° 

PINKSTEREN 

Omdat we 2 jaar na elkaar Dadiz.ele als uitstap iets teveel van het goe<le vonden, werden in de 
bestuursvergadering van april 96 enkele nieuwe ideeën op tafel gegooid. Wat wordt het.: 

:::> HET BOUDEWUNPARK, 

::::;, SUNPARKS, 

::::;, EEN STRANDSPEL, 

:::, EEN DROPPING; 

� !ETS A1'!DERS. 

Uiteindelijk was de kogel door de kerk : het werd het 

BOUDEWIJNPARK. 

Op 27 mei stapten bijna alle leden van de V.Z.V. op de bus van de "lijn" richting dolfinarium. 
Het weer beiooîde niet veei goeds. Maar gelukkig waren er de "doifijnenshow en de indoor ijsshow"_ 
De dolfiJnen waren in één woord grandioos ! 

\__o De ijsshow viel bij de kleintjes niet in de smaak. Het thema was 
"Asseooester" maar het verhaal was toch wat ver te zoeken. Voor 

) Ç.___ romantische zielen was de show wel mooi. Jean Pierre vond het ook 
\� mooi (vanwege de mooie meiden). Zo kan ik ook niet schaatsen hoor ! 

Ja en mooie liedjes dureá niet lang . om 4 uur reeds 
terug huiswaarts! Moe maar tevreden zoals eik jaar stonden 
mama's en papa's ons op te wachten. 

Editie 96 geslaagd ! 

Editie 97 wordt avontuurlijk, spannend, stoer, leerrijk, verrassend??? __ Ben je nieuwsgierig, 
wees er dan zeker bij en reserveer 26 mei 97. 

1 De "hot dogs" mochten er ook zijn. l 

Tot àan(ik kom ook!). 

Erica 

�23d0.:2 



\VIST JE DAT ????? 

door autopech van de voorzmer, onze twee vrouwelijke trainers, 
Erica en Sabine; op maandag 1 april 1996 noodgedwongen niet konden 
deelnemen aan de cursus ván tijdopnemer, áánkomst- en keerpuntrechter in 
het zwembad van Diksmuide? 

Of zou hij het toch geweten hebben welke dag het was? 

� 2S •0
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KENT U DEZE NOG 

Dit zijn enkele bestuursleden 
en/of 

trainers/trainsters 
Anno 19????????? 
Kennenjullie ze? 

Opnieuw geven we aan de 3 beste oplossingen een mooi prijsje weg. Net als vorige keer kunnen de 
oplossingen ingestuurd of afgegeven worden bij : 

Jose V ANNEUVILLE 
Noordstraat 137 

8630 VEURNE 

ofbij ieder ander bestuurslid van de zwemclub en dit uiterlijk tegen : 

30 september 1996 

De correcte oplossingen en namen van de winnaars zullen in het volgende nummer worden 
gepubliceerd. 

HIER ZIJN ALVAST DE NAMEN: 

Marc V ANHOUCKE, Erica SCHENKELS, 
GHYSELBRECHT, Jose V ANNEUVILLE, 
BARTHOLOMEUS, Richard MASSCHELEYN. 

Marc 
Sabine 

VOLCKAERT, Alain 
DESCHRYVER, Jan 

NU AAN JULLIE OM DE JUJSTE NAAM B/J DE JU/STE FOTO TE 
PLAATSEN !!!!/!!!!! 

NAAM: ....................................................................................................................... , ...... . 

Voornaam : ......................................................................................................................... . 

Adres: ................................................................................................................................ . 

~ '1,10 IPT ,,,., ..,.,,.'P, ,-,..,,,,2s.0 .:2 

Veel puzzelplezier 

Jose VANNEUVILLE 
·--------
~-15-
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AFSTAND 

SOM 

100M 

200M 

400M 

SOM 

100M 

200M 

SOM 

100M 

200M 

SOM 

100M 

100M 

AFSTAND 

SOM 

100M 

200M 

400M 

SOM 

100M 

200M 

SOM 

100M 

SOM 

100M 

100M 

CLUBRECORDS VAN DE VEURNSE Z 

1-06-96 

EENDJES 

JONGENS 

STIJL TIJDEN NAAM 

VRIJE SLAG 00'35"53 DOLFEN 

VRIJE SLAG 01'19"90 DOLFEN 

VRIJE SLAG 03'01"27 DOLFEN 

VRIJE SLAG 06'38"96 BARTHOLOMEUS 

SCHOOLSLAG 00'50"98 BARTHOLOMEUS 

SCHOOLSLAG 01'38"08 VANDENBROUCKE 

SCHOOLSLAG 03'45"83 VANDENBROUCKE 

RUGSLAG 00'40'75 DOLFEN 

RUGSLAG 01'27"85 DOLFEN 

RUGSLAG 03'29"45 BARTHOLOMEUS 

VLINDERSLAG 00'45"10 BARTHOLOMEUS 

VLINDERSLAG 01'54"41 BARTHOLOMEUS 

WISSELSLAG 01'36"19 BARTHOLOMEUS 

MEISJES 

STIJL TIJDEN NAAM 

VRIJE SLAG 00'42'72 VANDENBROUCKE 

VRIJE SLAG 01'31"30 VANOVERSCHELDE 

VRIJE SLAG 03'53''96 VAN HOVE 

VRIJE SLAG OT06"06 VANOVERSCHELDE 

SCHOOLSLAG 00'53"32 VANDENBROUCKE 

SCHOOLSLAG 01'43"54 VANDENBROUCKE 

SCHOOLSLAG 03'46"55 WINNOCK 

RUGSLAG 00'55"03 VANDENBROUCKE 

RUGSLAG 01'45"81 VANOVERSCHELDE 

VLINDERSLAG 00'51''65 VANDENBROUCKE 

VLINDERSLAG 01'59"42 VANOVERSCHELDE 

WISSELSLAG 01'37"45 VANDENBROUCKE 

�25,<°.:2 

IN 

VOORNAAM DATUM 

JEROEN 17--03-96 

JEROEN 1-06-96 

JEROEN 21--04-96 

PIETER 3-12-94 

PIETER 27--03-94 

ARNE 14/16/21/11/95 

ARNE 17-09--95 

JEROEN 17--03-96 

JEROEN 24--02-96 

PIETER 20-11-94 

PIETER 6-11-94 

PIETER 18-09-94 

PIETER 6-11-94 

VOORNAAM DATUM 

ELS 21--05-94 

NELE 18-11-93 

LIEN 23--05-93 

NELE 4-12-93 

ELS 21--05-94 

ELS 18-12-94 

SARA 1-10-95 

ELS 27--03-94 

NELE 7--03-93 

ELS 22-11-94 

NELE 25--04-93 

ELS 18-12-94 

�-19-



AFSTAND 

SOM 
100M 

200M 
400M 
50M 

100M 
200M 
SOM 
100M 

200M 
SOM 
100M 
100M 
200M 
400M 

AFSTAND 

SOM 
100M 
200M 
400M 
50M 

100M 

200M 

50M 
100M 
200M 
SOM 
100M 

200M 

100M 
200M 

CLUBRECORDS VAN DE VEURNSE ZWEMVERENIGING OP 

1..()6..96 

BENJAMINS 

JONGENS 

STIJL TIJDEN NAAM VOORNAAM 

VRIJE SLAG 00'34''68 VAN NEUVILLE KLAAS 
VRIJE SLAG 01'14"93 GHYSELBRECHT MICHAEL 
VRIJE SLAG 02'43"16 BARTHOLOMEUS PIETER 
VRIJE SLAG 06'10"75 GHYSELBRECHT MICHAEL 
SCHOOLSLAG 00'47"43 M,\HIEU NICK 
SCHOOLSLAG 01'35"03 VANNEUVILLE KL.AAS 
SCHOOLSLAG 03'31''96 GHYSELBRECHT MICHAEL 
RUGSLAG 00'40"37 BARTHOLOMEUS PIETER 
RUGSLAG 01'26"57 BARTHOLOMEUS PIETER 
RUGSLAG 03'02"03 1 BARTHOLOMEUS PIETER 
VLINDERSLAG 00'40'77 BARTHOLOMEUS PIETER 
VLINDERSLAG 01'31"96 BARTHOLOMEUS PIETER 
WISSELSLAG 01'26"54 BARTHOLOMEUS PIETER 
WISSELSLAG 03'11"10 BARTHOLOMEUS PIETER 
WISSELSLAG 07'47"15 GHYSELBRECHT MICHAEL 

MEISJES 

STIJL TIJDEN NAAM VOORNAAM 

VRIJE SLAG 00'32"95 VANOVERSCHELDE NELE 
VRIJE SLAG 01'16"38 VAN HOVE LIEN 
VRIJE SLAG 02.49"90 VAN HOVE LIEN 
VRIJE SLAG 06'08''94 VAN HOVE LIEN 
SCHOOLSLAG 00'46"34 VANDENBROUCKE ELS 
SCHOOLSL"<G 01'36"38 VAN HOVE LIEN 
SCHOOLSLAG 03'39"14 VAN HOVE LIEN 
RUGSLAG 00'46"19 VERWEIRDER LORE 
RUGSLAG 01'26"80 VAN HOVE LIEN 
RUGSLAG 03'35"17 VAN HOVE LIEN 
VLINDERSLAG 00'39"61 VANOVERSCHELDE NELE 
VLINDERSLA.G 01'33"40 VANOVERSCHELDE NELE 
VLINDERSLAG 04'11"17 VANACKER HEIDI 
WISSELSLAG 01'27"32 VANOVERSCHELDE NELE 

, ___ 

WISSELSLAG 03'21"27 VANDENBROUCKE ELS 

DATUM 

12-11-95 
21-11-93 
19-05-96 
4-12-93 
17--03-96 

14116121/11195 
2--05-93 

28--04-96 
24--02-96 
21-04-96 
17-03-96 
24-03-96 
19--05-96 
1-06-96 

26--01-93 

DATUM 

12-11-95 
10-12-95 
17-09-95 
5-11-95 

28-04-96 
14/16/21/11/95 

1-10-95 
28--04-96 
1-10-95 
8--05-94 

14/16/21 /11 /95 
12-11-95 
î-06·96 

14116/21/11/95 
1-06·96 

P"9'- 20 · 



AFSTAND 

SOM 

100M 

200M 

400 M 

50M 

100M 

200M 

SOM 

100M 

200M 

50M 

100M 

100M 

200 M 

AFSTAND 

SOM 

100M 

200M 

400M 

SOM 

100M 

200M 

SOM 

100M 

200M 

SOM 

100M 

200M 

CLUBRECORDS VAN DE VEURNSE ZWEMVERENIGING OP 

1-06-96

MINIEMEN 

JONGENS 

STIJL TIJDEN NAAM VOORNAAM 

VRIJE SLAG 00'31"48 GHYSELBRECHT MICHAEL 

VRIJE SLAG 01'07"96 GHYSELBRECHT MICHAEL 

VRIJE SLAG 02'37"24 GHYSELBRECHT MICHAEL 

VRIJE SLAG 05'29"45 GHYSELBRECHT MICHAEL 

SCHOOLSLAG 00'43"63 VANNEUVILLE KLAAS 

SCHOOLSLAG 01'28''90 GHYSELBRECHT MICHAEL 

SCHOOLSLAG 03'11'70 GHYSELBRECHT MICHAEL 

RUGSLAG 1 00'43"67 VANDENBROUCKE TOM 

RUGSLAG 01'23"70 GHYSELBRECHT MICHAEL 

RUGSLAG 03'13"61 VANNEUVILLE KLAAS 

VLINDERSLAG 00'41''66 PINSON STEVE 

VLINDERSLAG 01'39"44 GHYSELBRECHT MICHAEL 

WISSELSLAG 1 01'22"60 GHYSELBRECHT MICHAEL 

WISSELSLAG 03 07''67 GHYSELBRECHT MICHAEL 

MEISJES 

STIJL TIJDEN NAAM VOORNAAM 

VRIJE SLAG 00'34"58 LEFEVRE WENDY 

VRlJE SLAG 01'14"82 VAN HOVE LIEN 

VRIJE SLAG 02'37"99 VAN HOVE LIEN 

VRIJE SLAG 06'48"57 VOLCl".AERT NELE 

SCHOOLSLAG 00'43"67 LEFEVRE WENDY 

SCHOOLSLAG 01'35"85 VAN HOVE LIEN 

SCHOOLSLAG 03'35"31 LEFEVRE WENDY 

RUGSLAG 00'39"28 VAN HOVE LIEN 

RUGSU\G 01'24"54 VAN HOVE LIEN 

RUGSLAG 03'03"04 VAN HOVE LIEN 

VLINDERSLAG 00'40"88 VAN HOVE LIEN 

WISSELSLAG 01'24"16 VAN HOVE LIEN 

WISSELSLAG 03'11''64 VAN HOVE LIEN 

DATUM 

12-11-95 

10--12-95 

17-09-95 

5-11-95 

28--04-96 

14/16/21/11/95 

30-04-95 

27--03-94 

14/16/21 /11/95 

28/01/96 

14/16/21/11/95 

17--09-95 

14/16/21/11/95 

13--05-95 

DATUM 

17-03-96 

10--03-96 

19--05-96 

5-11-95 

28--04-96 

10-03-96 

30-04-95 

17--03-96 

10-03-96 

1-06-96

1'7--03-96 

19--05-96 

28/01/96 
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AFSTAND 

SOM 

100M 

200M 

400M 

50M 

100M 

200M 

50M 

100M 

200M 

50M 

100M 

200M 

100M 

200M 

400M 

AFSTAND 

100M 

200M 

400M 

BOOM 

50M 

100M 

200M 

100M 

200M 

50M 

100M 

200M 

100M 

200M 

400M 

CLUBRECORDS VAN DE VEURNSE ZWEMVERENIGING OP 

1-06-96 

KADETTEN EN JUNIORS 

JONGENS 

STIJL TIJDEN NAAM VOORNAAM 

VRIJE SLAG 00'30"83 GHYSELBRECHT MICP.AEL 

VRIJE SLAG 00'57"56 BERTELOOT DIETER 

VRIJE SLAG 02'15"07 VAN HOVE PETER 

VRIJE SLAG 04'50"00 VAN HOVE PETER 

SCHOOLSLAG 00'39'73 GHYSELBRECHT MICHAEL 

SCHOOLSLAG 01'17"12 BERTELOOT DIETER 
�-�� ------·-

SCHOOLSLAG 02'55"41 BERTELOOT DIETER 

RUGSLAG 00'40"18 VANDENBROUCKE TOM 

RUGSLAG 01'10"59 BERTELOOT DIETER 

RUGSLAG 02'48"51 BERTELOOT DIETER 

VLINDERSLAG 00'30"48 BERTELOOT DIETER 

VLINDERSLAG 01'09"80 BERTELOOT DIETER 

VLINDERSLAG 02'53"07 DE POORTER STEFAAN 

WISSELSLAG 01'13"07 DEPOORTER STEFAAN 

WISSELSLAG 02'32"36 BERTELOOT DIETER 

WISSELSLAG 05'58"40 BERTELOOT DIETER 

MEISJES 

STIJL TIJDEN NAAM VOORNAAM 

VRIJE SLAG 01'08''03 FEYS KRISTEL 

VRIJE SLAG 02'26''00 FEYS KRISTEL 

VRIJE SLAG 05'20"00 FEYS KRISTEL 

VRIJE SLAG 10'48"08 FEYS KRISTEL 

SCHOOLSLAG 00'47"84 VOLCKAERT NELE 

SCHOOLSLAG 01'24"00 FEYS KRISTEL 

SCHOOLSLAG 03'04"02 FEYS KRISTEL 

RUGSLAG 01'17"61 DEHAEZE SINOY 

RUGSLAG 02'53"53 DEHAEZE SINDY 

VLINDERSLAG 00'41"38 VANOVERSCHELDE ANNELIES 

VLINDERSLAG 01'22"00 FEYS KRISTEL 

VLINDERSLAG 03'21"42 TJONCK VICKY 

WISSELSLAG 01'16"92 FEYS KRISTEL 

WISSELSLAG 02'47"07 FEYS KRISTEL 

WISSELSLAG 06'39"00 FEYS KRISTEL 

DATUM 

28-04-96 

29-05-94 

13-02-77 

15-05-76 

28--04-96 

6-02-94 
-�------

6-'11-94 

21-05-95 

6-02-94 

9-02-92 

14/16/21/11/95 

19-03-95 

31-10-82 

16-11-82 

18-09-94 

26-01-92 

DATUM 

26-12-82 

26--12-82 

5-12-82 

5-12-82 

17-03-96 

16-11-82 

7-11-82 

27-11-86 

19-10-86 

15117122111195 

28-12-82 

26--04-92 

18-11-82 

4-12-82 

10--04-79 
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ZO VERSCHEEN HET IN HET WEKELIJKS NIEUWS 

categorie werden ingedeeld. 

door Josi VANNEUVILLE 

VEURNSE ZWEMMERS OP HET PODIUM 

Maar liefst 23 competitiezwemmers van de Veumse 
zwemvereniging trokken op Zondag 28 januari ll. richting Diksmuids 
zwembad om er deel te nemen aan enkele wedstrijden. Voor enkelen 
was het een eerste kennismaking met de competitiesport, terwijl een 
handvol andere zwemmers omwille van hun leeftijd in een andere 

Op de 200 m. wisselslag dames behaalde benjamin Vandenbroucke Els met een tijd van 
3'22"12 een mooie 4e plaats. Ook Vanacker Heidi, IOe in 3'37"32 en Masscheleyn Sieglinde als 12e 
mogen terugblikken op een goede prestatie. Verweirder Lore zal haar allereerste wedstrijd wel anders 
dan met een uitsluiting hebben voorgesteld . In haar eerste wP..dstrijd bij de miniemen behaalde Van 
Hove Lien de 5e plaats in 3'11"64 terwijl Lefevre Wendy zich 7e klasseerde in 3'31" 18 en dit 
eveneens in de 200 m. wisselslag. In deze categorie bij de dames werd Pinson Sandy jammerlijk 
uitgesloten. 

Bartholomeus Pieter blijft zijn vorm van tijdens de clubkampioenschappen behouden, want met 
een 3e plaats (3'06"32) in de 200 m. rugslag benjamins bezorgde hij de Veurnse zwemclub de eerste 
medaille van 1996. De twee nieuwelingen in deze categorie Mahieu Nick ( lle in 3'33"66) en 
Vandenbrouccke Arne ( 12e met 3'38"12) deden het eveneens meer dan behoorlijk. 

Een 5e plaats en een tijd van 3' 13"61 werden opgetekend voor miniem Vanneuville Klaas in de 
200 m. rugslag. In deze discipline bij de kadetten wist Vandenbroucke Tom brons te behalen in 
2'52"40 net voor zijn clubgenoot Ghyselbrecht Michael die in 2'56"91 aantikte. 

Onze enigste vertegenwoordigster in de 100 m. schoolslag eendjes meisjes Winnock Lore 
behaalde de 8e plaats in 2'04"55. Hiermee verbeterde ze haar besttijd met bijna 10 seconden. Bij de 
100 m. schooisiag jongens eendjes mochten twee Veurnaars het podium op, want hier behaalde Dolf en 
Jeroen de gouden medaille in 1'49"67 op een zucht gevolgd door Mahieu Tim ( 1'50"13 ) Zijn 
prestatie werd bekroond met een zilveren plak. 

Met 8 benjamins meisjes werd er deelgenomen aan de 100 m. rugslag. Deze gaf volgende 
uitslag: Vandenbroucke Els 8e ( l '3T'24 ), Verweirder Lore 1 Je ( 1'46"06 ), Vanacker Heidi 12e 
(l '46"25 ), Masscheleyn Sieglinde 13e ( 1 '47"58 ), Winnock Sara l 5e ( l '50"04 ), Mazereel Sofie l 6e 
( 1 '50"94 ), Dochy Tineke 17e ( 1 '59"67 ), terwijl Monsy Emmy in deze wedstrijd werd uitgesloten. 
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Opnieuw een 5e plaats voor Van Hove Lien ( 1 '25''53 ), ditmaal in de I 00 m. rugslag 
miniemen. Lefevre Wendy eindigde hier als 9e ( 1'42"65 ), terwijl Tommelein Peggy enDochy Sofie 
respectievelijk de 11 e en de l 2e plaats wisten te bezetten. 

Net geen 2e medaille voor Bartholomeus Pieter die in de 100 m. vrije slag bij de benjamins als 
4e eindigde in een nieuwe besttijd van l' 1634. Mahieu Nick ( l '23"96 ) werd hier 14e en 
Vandenbroucke Arne 16e m 1'26"17. Met een tijd van 1'17"51 werd Vanneuville Klaas 8e bij de 
miniemen. Een mooie Se plaats voor Ghyselbrecht Michael ( I '08"70 ) , een 6e plaats voor 
Vandenbroucke Tom ( 1'11"14) en een 7e plaats voor Pinson Steve ( 1'11"90 ) waren de resultaten 
van onze kadetten in de 100 m. vrije slag. Beide laatste zwemmers deden een verbetering van hun 
persoonlijke tijd. Ook Winnock Lore verbeterde opnieuw een besttijd Bij de eendjes ( 100 m. vrije 
slag ) legde ze beslag op een 6e plaats in l '43"49. 

De laatste wedstrijd van de dag leverde voor onze Veumse zwemmers nog 2 medailles op, 
want opnieuw wist Dolfen Jeroen de gouden plak te veroveren, ditmaal in de t 00 m. vrije slag eendjes. 
Zijn tijd l '26"30. Ook Mahieu Nick mocht een bronzen plak in ontvangst nemen. Hij werd 3e in 
l '36"31. 

Met deze resultaten bewijzen onze Vewnse zwemmers dat de harde trainingen en stages hun 
resultaten beginnen af te werpen. 

*****"'*****"'* 

GESLAAGDE ZWEMMEETING 

De Veumse zwemmers die dit jaar voor de eerste maal voor eigen publiek mochten aantreden hebben 
op zondag 10 maart werkelijk het beste van ziehz.elf gegeven. Traditiegetrouw zwommen voor 
aanvang van de officiële wedstrijden enkele Veumse jongens en meisjes die nog niet 
vergunninghouder zijn een 50 m. schoolslag. Bij de meisjes was het Leuridan Nees die als eerste wist 
aan te tikken , gevolgd door Meeuw Elien, Didier Wendy, Maertens Nele, Oyaert Tine, Matsaert 
Nathalie, Goens Sofie, Schockaert Lyn, Didier Eveline en Lefevre Charlotte. Ook bij de jongens werd 
er flinke strijd geleverd. Hier wist Matsaert Thierry de snelste tijd te zwemmen , op de hielen gevolgd 
door Vanacker Jeroen, D'Hulster Jan, Masscheleyn Jonas, Sampers Ward, Vanacker Ban, 
Vanhollebeke Karel, Martens Koenraad, Dolfen Stijn, Goens Jonas en Van Hove Daan. Iedere 
zwemmer mocht na afloop van de wedstrijd een mooie herinneringsmedaille in ontvangst nemen. 
Bij de vergunningshouders werd de opmerkelijkste prestatie geleverd door nieuwbakken miniem Lien 
Van Hove die maar liefst drie nieuwe clubrekords op haar naam wist te schrijven. Ze werd 3e in de 
100 m. rugcrawl in een prachtige tijd van l '24"54, precies l seconde sneller dan haar besttijd In deze 
wedstrijd legde Lefevre Wendy beslag op de l Oe plaats in 1'36"37, terwijl Tommelein Peggy hier 
werd uitgesloten. Het tweede clubrekord die Lien Van Hove zwom was in de 100 m. vrije slag waar 
ze als Se aantikte in 1'14"82. Haar clubgenote Lefevre Wendy eindigde in deze discipline als 9e 
( I '19"94), Masscheleyn Eveline 12e (1 '2T'42), Tommelein Peggy 14e (1 '37"32) en Dochy Sofie 16e 
in l '48"07. Iedereen verbeterde hier hun eigen besnijd. Ook het clubrekord in de 100 m. schoolslag 
moest eTIUUI gèloven Hier behaalde Lien Van Hove in een tijd van l '35"85 de 7e plaats en dit 
opnieuw voor Wendy Lefevre lOe (1 '39"30), Masscheleyn Eveline 14e (l '46"88 ) en Dochy Sofie als 
16e in l '53"56). 
Bij de eendjes jongens wist ook Jeroen Dolfen een clubrekord te verbeteren. Hij deed dit in de 100 m. 
vrije slag waar hij als eerste eindigde in 1 '21 "32, gevolgd door Mahieu Tim die als 2e in l '30"94 de 
zilveren medaille in ontvangst mocht nemen. Een 2e gouden plak kreeg Jeroen Dolfen in de 100 m. 
schoolslag waar hij met een tijd van 1'45"59 iedereen het nakijken gaf Mahieu Tim werd in deze 
wedstrijd uitgesloten. 
Ook bij de heren mocht Dieter Berteloot tweemaal naar het podium om er zijn gouden medailles in 
ontvangst te nemen die hij wist te behalen in de 100 m. vrije slag (O' 5T'75) en in de 100 m. schoolslag 
(1'17"65 ). 
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Een zilveren medaille kreeg Pieter Bartholomeus in de 100 m. schoolslag ( l '38"68 ) terwijl er mooie 
ereplaatsen door Volckaert Steven (6e in l '42"46), Mahieu Nick 8e (l '45"28) en Vandenbroucke 
Arne als toe in l '46"20 werden gezwommen. Brons kreeg Pieter Bartholomeus nog in de 100 m. vrije 
rugcrawl (l '27"28), en met een 5e plaats in de 100 m. vrije wist hij zijn eigen besttijd te verbeteren 
( 1 '15"60 ). Hier werden Mahieu Nick lOe ( l' 19"29), Vandenbroucke Arne 22e ( 1 '30"78) en Steven 
Volckaen 23e in 1'"31"97. 
Onze enigste vertegenwoordigster bij de eendjes Winnock Lore tikte als 7e aan in de 100 m. 
schoolslag (2'03"1 l )  en eindigde als 6e in de 100 m. vrije slag in l '49"63. 
De benjamin meisjes die sterk vertegenwoordigd waren deden het meer dan behoorlijk in hun 
wedstrijden. Zo eindigde in de 100 m. vrije slag Vandenbroucke Els 5e in een nieuwe besttijd van 
l '21"47 terwijl de andere plaatsen werden ingenomen door Masscheleyn Liesbeth l 4e ( l '30"53 ), 
Monsy Emmy 15e (l '30"55), Masscheleyn Sieglinde 18e (l '33"95), Mazereel Sofie 2le ( l '36"61) en 
Winnock Sara 23e in l '38"17. 
De 100 m. rugcrawl bij de benjamins dames gaf ons volgende uitslag: 8e werd Vandenbroucke Els, 
toe Monsy Emmy, 12e Vanacker Heidi,15e Winnock Sara en 17e Dochy Tinneke. 
Bij de juniores meisjes mocht Sandy Pinson tweemaal het podium op om er brons in ontvangst te 
nemen en dit voor behaalde 3e plaatsen in de 100 m. vrije slag ( l '27"52) en in de 100 m. schoolslag 
(l '42"83). We noteerden bij de meisjes kadetten voor Nele Volckaert nog een toe plaats in de 100 m. 
schoolslag (l '39"89) en een 9e plaats in l '30''94 in de 100m. rugcrawl, meteen goed voor twee 
nieuwe besttijden. 
De laatste resultaten die opgetekend werden waren voor onze 3 vertegenwoordigers bij de kadetten. 
Michael Ghyselbrecht sleepte een 8e plaats in de wacht op de 100 m. vrije slag in l '08"90 , gevolgd 
door Vandenbroucke Tom als 9e in 1'10"62 en Steve Pinson op een IOe plaats (1'11"87) Ook in de 
100 m. schoolslag bleven ze in elkaars buurt. Hier werd Michael Ghyselbrecht 6e ( l '12"28), Pinson 
Steve 7e (l '30"46) en Vandenbroucke Tom 
8e in l '31"90. 
Met deze prestaties tonen onze Veumse zwemmers aan dat ze stilaan naar hun beste vorm aan het 
groeien zijn. Misschien zwemmen enkele Veumaars zich binnen enkele weken opnieuw in àe 
belangstelling . 

•••••••****** 

Districtkampioen en nieuwe elubrekords 

Na het geslaagde zwemfeest voor eigen publiek waren onze Veurnse zwemmers deze keer te gast in 
het Olyinpisch zwembad van Oostende. Daar werden op zondag 17 maart de 
Districtkampioenschappen sprint georganiseerd 
De Veumse deelnemers deden het opnieuw niet onaardig. Jeroen Dolfen werd zelfs kampioen sprint 
op de 50 m. vrije slag in een scherpe tijd van 0'35"53, meer dan 3 seconden sneller dan het 2 jaar oude 
clubrekord van Pieter Bartholomeus. In deze wedstrijd haalde Tim Mahieu met zijn 4e plaats net het 
podium niet. Zijn tijd van 0'40"16 mocht eveneens gezien worden. Ook in de 50m. rugslag sprint 
behaalde Jeroen de eerste plaats in een tijd van 0'40"75 goed voor zijn 2e titel va., de dag. 
Zowel Nick Mahieu als Steven Volckaert wisten in de 50m. vrije slag voor benjamins htm persoonlijke 
tijden scherper te stellen., met respectievelijk een 16e plaats (0'35"70) en een 27e plaats (0'38�84). Ze 
deden dit nogmaals over in de 50m. schoolslag. Hier werd Nick Mahieu 6e in 0'47"43 ( nieuw 
clubrekord) terwijl Steven Volckaert als 8e in 0'47"90 eindigde. Eveneens 2 nieuwe besttijden voor 
miniem Klaas Vanneuville die in de 50m. vrije slag als 16e aantikte in 0'3r42 en op de 50m. 
schoolslag de ! Ie plaats wist te behalen (0'45"96). 
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Pieter Bartholomeus verbeterde op de 50m. vlinderslag met een 7e plaats in 0'40"77 zijn eigen 
clubrekord. Hij werd opnieuw 7e in de 50m. rugslag in 0'41"1 l. Hiermee verpulverde hij het 
clubrekord , dat op naam stond van Klaas Vanneuville, met maar liefst 11 seconden. Ook Michael 
Ghyselbrecht voegde 2 nieuwe clubrekords aan zijn palmares toe. Hij deed dit in de 50m. vrije slag 
met een 6e plaats (0'31 "28) en met een Se plaats in de 50m. schoolslag (O' 4 l "56). In deze serie 
eindigde Steve Pinson 6e (0'42"55) en Tom Vandenbroucke 7e in 0'44"45. 
Steve en Tom die eveneens deelnamen aan de 50m. vlinderslag werden 5e (0'39"07) en 6e (0'39"65). 
Bij de dames zwom Lien Van Hove zich opnieuw in de kijker. Ditmaal wist ze een mooie 3e plaats te 
behalen bij de miniemen in de 50m. rugslag. Met een tijd van 0'39"28 nam ze het cluhrekord van Nele 
Volckaert over. Ook op de 50m. vlinderslag prijkt haar naam nu op de rekordtabellen. Ze behaalde er 
de I3e plaats in 0'40"88. 
In de benjaminsreeksen meisjes werden eveneens enkele goede tijden gezwonunen. Zo eindigde in de 
50m. rugslag Els Vandenbroucke 14e met een nieuwe besttijd van 0'3T'07, terwijl de 2 nieuwelingen 
Mazereel Sofie (32e in 0'43"22) en Dochy Tineke (33e in 0'43"92) mooi in elkaars buurt bleven. 
Vandenbroucke Els die nog uitkwam in de 50m. vlinderslag klasseerde er zich op een I0e plaats 
(O' 46"68). Nog 2 nieuwe eluhrekords werden er genoteerd op de 50m. vrije slag en de 50m. schoolslag 
miniemen dames. Hiervoor zorgde Wendy Lefevre met een 13e plaats op de 50m. vrije slag (0'34"88) 
en met een 12e plaats op de 50m. schoolslag in 0'45"36. In deze serie eindigde Sofie Dochy 16e in een 
goede tijd van 0'50"63. Met 0'45"00 rond werd ze nog 24e bij de miniemen op de 50m. vrije slag. En 
het bleef maar nieuwe besttiJden regenen. Hiervoor zorgden zowel Sofie Mazereel met een 11 e plaats 
in de 50m. rugslag (0'49"81), en Nele Volckaert die eveneens l le eindigde in de 50m. schoolslag 
(0'49"46) en er de 16e plaats (0'44"14) haalde in de 50m. vlinderslag. 
Met deze resultaten waren zowel zwemmers, trainsters en trainers na afloop van de wedstrijden best 
tevreden. 

************* 

Negen podiumplaatsen 

De 19de schaal Jan Guilîni te Brugge op zondag 24 maart is voor onze Veumsc zwemmers 
opnieuw een succes geworden over de ganse lijn. Van de 14 deelnemende zwemmers wisten er niet 
minder dan 9 een podiumplaats te behalen. 

Een eerste gouden medaille behaalde kadet Tom Vandenbroucke in de l OO m. rugslag. Met een 
tijd van l' 19"63 bleef hij net iets boven zijn besttijd In dezelfde discipline bij de meisjes benjamins 
verbeterde Vaaacker Heidi haar persoonlijke tijd met iets meer dan 6 seconden. Ze werd 2e en 
behaalde hiermee haar eerste officiële zilveren medaille. In deze wedstrijd werd Emmy Monsy door de 
wedstrijdverantwoordelijken uitgesloten. 

De voor het ogenblik in topvonn verkerende Pieter Bartholomeus eindigde als 4e in de l 00 m. 
vlinderslag benjamins. Geen medaille dus, maar wel een nieuw clubrekord voor Pieter die aantikte in 
een uistekende tijd van 1'31 "96, bijna 7 seconden sneller dan 4 maanden geleden. 

Jeroen Dolfen greep op de 100 m. vrije slag net naast goud, maar met een tijd van l '22"64 
werd hij toch mooi 2e. Hier eindigde Tim Mahieu met een nieuwe besttijd van 1'29"41 op de 4e 
plaats. Minder succesrijk verging het Lore Winnock die met een 7e plaats in l '54"04, een stuk boven 
haar besttijd bleef in de 100 m. vrije slag eendjes. 
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De tweede gouden plak mocht Michael Ghyselbrecht in ontvangst nemen. Met een tijd van 
l 'OT'94 verbeterde hij zijn persoonlijk record met 2/100 van een seconde en dit eveneens in de 100 m. 
vrije slag. Bij de miniemen in deze zwemwijze behaalde Vanneuvîlle Klaas brons. Hij zwom deze 100 
ITL vrije slag in 1' 14"15, een verbetering van ongeveer 3 seconden van zijn besttijd. Ook bij de meisjes 
benjamins wist Els Vandenbroucke brons te behalen op de 100 m. vrije slag. De derde en laatste 
gouden medaille van de dag was voor miniem Wendy Lefevre. In de 100 m. vrije slag tikte v:: aan in 
l '19"28, een nieuw persoonlijk record. 

Tenslotte werden nog 2 medailles behaald in de 100 m. schoolslag. Brons behaalde benjamin 
Nick Mahieu. Hij verbeterde er eveneens zijn tijd met meer dan 3 seconden (I '41 "99}. Bij de meisjes 
benjamins eindigde Sara Winnock als 6e in 1'47"69, wat haar wel een nieuwe besttijd opleverde. De 
laatste medaille, een zilveren, die werd behaald was voor Peggy Tommelein. Ze kon evenwel haar tijd 
niet verbeteren (l '4T'69). 

De volgende wedstrijd gaat door op wndag 21 april te Tielt. Vennelden we eveneens nog dat 
op zaterdag 20 april vanaf 20u in zaal Zonnebloem de 2de "ereledenfuif' doorgaat, ingericht door de 
Veumse waterpolo- en zwemvereniging. Iedereen is er van harte welkom. 

************* 

VEURNE ZWEMMERS TONEN ZICH. 

Op zondag 21 april werden door de Tieltse zwemclub" de 200 m. van de stad Tielt" georganiseerd. De 
Veumse zwemclub was er vertegenwoordigd door 12 zwemmers en zwemsters die het opnieuw 
uitstekend deden. 
Pieter Bartholomeus zwom de 200 m. rugslag bij de benjamins in 3'02"03, niet alleen een verbetering 
van zijn eigen clubrecord met meer dan 4 seconden, maar het leverde hem ook een gouden medaille 
op. Ook op de 200 m. vrije slag wist Pieter een nieuw clubrecord te vestigen. Met een tijd van 2'47"27 
werd hij 5e en bleef hiermee net onder het 2 jaar oude record van Michael Ghyselbreeht. Steven 
Volckaert eindigde in die wedstrijd als 10e in 3'28"93 een nieuw persoonlijk record Met deze 
resultaten verstevigd Pieter Bartholomeus zijn le plaats in de tussenstand van de wisselbeker ten 
opzichte van Jeroen Dolfen die het nochtans eveneens uitstekend deed Jeroen behaalde er goud op de 
200 ITL vrije slag eendjes in 3'0 l "27, meteen goed voor een nieuw clubrecord. 
Kadet Michael Ghyselbrecht verbeterde zijn eigen besttijd op de 200 m. schoolslag (3' l l "64) en werd 
hiermee 5e. Hij deed hetzelfde over in de 200 m. vrije slag (Se in 2'32"08). Net geen medaille voor 
benjamin Steven Volckaert in de 200 m. schoolslag. maar ook hier opnieuw een besttijd (4e in 
3'49"06). 
Brons voor Vanacker Heidi op de 200 m. schoolslag benjamins in een uitstekende tijd van 3'39"70. 
Januner genoeg werd ze in de 200 m. rugslag uitgesloten en dit voor het nemen van een verkeerd 
keerpunt. Hetzelfde overkwam Mahieu Nick in de 200 m. schoolslag. Beter verging het zijn broer Tim 
die brons behaalde bij de eendjes in de 200 m. vrije slag (3'13"25) en hiermee een nieuw clubrecord 
op zijn naam schreef. 
Bij de meisjes 200 m. schoolslag eendjes eindigde Lore Winnock 9e in een tijd van 4'2T'56, terwijl 
haar zus Sara bij de benjamins als !Oe aantikte in een goede tijd van 3'59"44. Miniem Lefevre Wendy 
behaalde in deze discipline de Se plaats in 3'3T'92. Opnieuw werd ze 8e in de 200 m vrije slag in een 
nieuwe persoonlijke tijd van 3'07"73. OP de 200 m. vrije slag bij de kadetten werd Nele Volckaert 
12e in 3'08"96 en 7e in de 200 m. schoolslag met een nieuwe besttijd van 3'31"74. 
Wie het de laatste tijd eveneens uitstekend doet is Klaas Vanneuville. Met een 3e plaats (brons) in 
3'19"84 deed hij 17 seconden beter dan zijn vorige besttijd en dit in de 200 m. schoolslag. Met 
evenveel seconden verbeterde Klaas ook nog zijn persoonlijk record op de 200 m. vrije slag waar hij 
als 6e eindigde. 

************* 
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V.Z.V.: zwemmers bevestigen 

Op de zwemmeeting in het zwembad" De kupe" te Diksmuide behaalden onze Veumse zwemmers op 
zondag 19 mei IL opnieuw enkele opmerkelijke resultaten. 
Zo wist Jeroen Dolfen wwel op de 100 m. rugslag eendjes ( 1 '29" 14 ) als in de 100 m. vrije slag ( 
l '23"13 ) de 1 • plaats te behalen. Ook Tim Mahieu nam aan beide wedstrijden deel en klasseerde zich 
4 ° op de 100 m. rugslag (l '43''36) en mocht het podium op voor zijn behaalde 3° plaats in de 100 
m. vrije slag. Tim verbeterde hier tweemaal zijn persoonlijk record.
In de verschillende categorieën stonden de 200 m. vrije slag en de 100 m. \visselslag op het
programma.
Bij de meisjes 200 m. vrije slag kondt."tl we volgende resultaten noteren:
In de categorie benjamins - een 2• plaats voor Els Vandenbroucke in een persooniijke tijd van 2' 52"
89, 'f werd hier Heidi Vanacker in 3' 08" 14, een 9° plaats voor Verweirder Lore (3'14"01 ) terwijl
Mazereel Sofie als 13° eindigde in 3'31"1 l . De drie deelneemsters bij de miniemen verbeterden allen
hun persoonlijke tijd. Lien Van Hove eindigde 6 ° in 2'37"99, goed voor een nieuw clubrekord. Lefevre
Wendy werd 8" (2'59"67 ) op de hielen gevolgd door Evelien Masscheleyn die als 9° aantikte in
3' l l"l4 . Onze enige kadet Nele Volckaert klasseerde zich 12° in 3'02"86, een nieuwe besttijd. Ook in
de 100 m. wisselslag hebben onze Veurnse zwemsters zich meer dan behoorlijk verdedigd. Bij de
benjamins net geen medaille voor Els Vandenbroucke en een nek aan nek race tussen Heidi Vanacker
(6" in t '37"46) en Lore Verweirder die 7° eindigde (1 '37"67 ). In deze wedstrijd werd Mazereel Sofie
door de wedstrijdverantwoordelijken uitgesloten. Miniem Lien Van Hove wist met een 5" plaats en een
tijd van l '24"16 haar tweede clubrecord van de dag op haar naam te schrijven. Letèvre Wendy als 'f
in 1 '3 l "65 en Evelien Masscheleyn als 8 ° ( J '32"32 ) verbeterden in deze discipline hun persoonlijke
besttijd.
Ook bij de jongens werden enkele mooie uitslagen opgetekend. Benjamin Pieter Bartholomeus
verbeterde in de 200 m. vrije slag zijn eigen clubrekord met iets meer dan 4 seconden. Hij finishte
mooi 3° in 2'43"16, goed voor brons. Nick Mahieu tikte als 10° aan in 3'00"84, terwijl Steven
Volckacrt met een 15° plaats ( 3'25"10) een nieuwe besttijd achter zijn naam plaatste. Miniem Klaas
Vanneuvîlle verbeterde eveneens zijn persoonlijke tijd en werd r met een tijd van 2'41"62. Hetzelfde
deed Michael Ghyselbrecht die zijn besttijd op 2'29"65 bracht Hij behaalde net geen podiumplaats.
Eveneens een 2e clubrecord van de dag voor benjamin Pieter Bartholomeus en ditmaal op de 100 m.
wisselslag. Hij eindigde 4" in l '26"54. Een l 1° plaats was er voor Nick Mahieu ( l '38"90) en werd
Steven Volckaert in deze discipline uitgesloten.
Zowel miniem Klaas Vanneuville (8° in 1'33"91 ) als kadet Michael Ghyselbrecht (4° in 1'20"84)
bleven enkele honderdsten van een seconde boven hun eigen besttijd.
Tenslotte noteren we nog de 3' plaats ( 2' 18"05 ) van Charlotte Lefevre die bij haar eerste
competitiewedstrijd meteen het podium op mocht om er de bronzen plak in ontvangst te nemen.
Volgende wedstrijd op z.aterdagavond 1 juni in het Olympisch zwembad van Oostende.

José V ANNEUVILLE 

-----v----
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OPLOSSING VORIGE PRIJSKA\1P 

1. Wat was hei absolute hoogtepunt van de ciubkampioenschappen van V.Z.V. in î993? Geef wat
uitleg!!!
Dieter Berteloot die in de 100 m -vrije slag het 15 jaar oude clubrecord van Peter

Van Hove met 0'00"71 sec. verbeterde. De nieuwe tijd bedroeg 0'58"38.

2. Welke activiteit wer<l er voor:l:ieu op 2Q Pinksteren 1990 door de Veurnse Zwemvereniging en
hoeveel deeinemers waren er '/
Droppin� Rodeberg, picknick, varen op de Dikkebusvi,jver

3. Hoeveel bedroeg het lidgeld voor het seizoen 1994 - 1995 '/

a) voor zwemmers . 1250 fr. 
b} voor waterpolospeîers . 600 fr.

4. Welke zwemmer van de Veurnsc Zwemclub is reeds definitief eigenaar van de wisselbeker der
vergunninghouders '/
Michael Ghyselbrecht

5. Wie deed volgende uitspraak op 24 november 1994?
"Topspotî en studie uu.n de VUB, is niet utopisch, 11och elitair''
Paul De Knop

6. Hoeveel medai11es werden er behaald door de V.Z. V. zwemmers op de zwemmeeting van zondag
19 maart 1995 in het Jan Guilinîbad te Brugge ?

11 medailles
7. Wie V.'liS op 31/12/93 dubrckordhoudcr bij de miniemen jongens op de 100 m schoolslag'/ Geef

eveneens zijn tijd !l

Hendrik Bril. Zijn tijd was: l '5 l "20

8. Waar en wanneer begon de opgang van het Chinese zwemlegioen met een paar medailles . ?

WAAR : in Seoel
WA!'l'NEER : 1988

9. Hoe noemt het meisje uit PAAL dat reeds op 2 jarige leeftijd haar eerst stappen in het water zette?
Sabrina Bellavia

10. Welke zijn de afmetingen van een waterpolodoel?

a) breedte : 3 m.
b) hoogte: 0,90 m.

11. Geef de naam van de lichttechmcus op de zwemstage in ZON en ZEE in december 1993 ?
Alain Ghysclbrecht

12. Hoeveel bedroeg de totale tijd geZ\vommen door de veertien zwemmers van de V.Z.V. (niet als
ploeg) in de 1001 meter van Oostkamp 1995?
4u 06 min. 15 sec.
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13. Welke puntenwaarde had het record op de 200 m schoolslag (02'26"03) van Ingrid Lempereur in
1988?
1005 punten

14. Vanaf wanneer sloot het Veurnse zwembad zijn deuren in 1995 om onderhoudswerken uit te
voeren?
vanaf maandag 13 juni 1995

15. Hoeveel punten kan een competitiezwemmer(ster) voor de wisselbeker verdienen, als je weet dat
hij of zij uitkomt in een miniememeeks en op de 7° plaats eindigt ?
0 punten

SCH1FTINGSVRAAG: 
Geef het getal dat u bekomt door de cijfers op te tellen van de 4 reserve 
nummers van de Belgische Lotto die zullen getrokken worden op 

a) woensdag 06 maart 1996: 25 
b) z.aterdag 09 maait 1996 · 09 
c) woensdag 13 maart 1996 · 30 
d) zaterdag 16 maart 1996: 34 

TOTAAL: 98 

Voor deze 3" opgave kregen we welgeteld 3 oplossmgen binnen. Alleen de 

familie Vanacker Heidi; Jeroen en Bart kon op de 15 vragen een 
juist antwoord geven zodat zij ditmaal met de eerste prijs gingen lopen. De 2 
andere deelnemers hadden elk twee foutieve antwoorden zodat ook nu de 
schiftingsvraag moest beslissen wie mei de volgende prijs ging lopen. Hier 
haaide Pieter Bartholomeus het nipt van Tom Vandenbroucke. 

De uitslag 

N� �n voornaam . 
Fouten Schiftingsvraag ! 

l Vanacker Heidi, Jeroen, Bart 0 78 l 
l 

1 Bartholome11" Pieter 2 81 1 
3 Vandenbroucke Tom 2 74 1 

Verschil __J 
-w-

1 
!7 ! 
24 1 

Proficiat aan deze 3 deelnemers die binnenkon hun mooie prijs in ontvangst mogen nemen. Aangezien 
de geringe deelname aan de vorige prijskampen hebben we besloten om nog slechts 1 prijskamp per 
kalenderjaar in het klubblad in te lassen. Dit zal vermoedelijk juist voor de jaarwisseling gebeuren. 
Hopelijk krijgen we dan wat meer oplossingen toegestuurd. 

José Vanneuviiie 
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+ 8 sep

+ 15 sep

+ 22 sep

• 29 sep

+6 okt

• 12 okt

+ 13 okt

+ 13 okt

• 190kt

AKTIVITEITEN 1996 

1 e dag interclub Nieuwpoort 

2e dag interclub Roeselare 

3e dag interclub Tielt 

4e dag interclub VEURNE

Driekamp 

Waregem P.U. 

5e dag interclub Ieper 

Kortrijk P .U. (internationaal) 

Diksmuide P.U. (eendjes) 

• 200kt

+ 27 okt

+3nov

+ 10 nov

+ 11 nov

+ 11 nov

800/l 500m districtkampioenschappen Zwevegem (25m) 

Westvlaams eendjescriterium Zwevegem 

6e dag interclub Brugge 

1 e dag B-Kampioenschappen VEURNE

speedo-meeting Brugge (50m) 

zwemmarathon Veurne 

+ 14, 19 & 21 nov clubkampioenschappen VZV

+24 nov

+ 1 dec

+ 1 dec

• 8 dec

+ 21 dec

Roeselare P.U. 

2e dag B-Kampioenschappen Brugge 

eindejaarsfeest 

eendjescriterium VZL 

Waregem P.D. 

• 26-27-28-29 dec zwemstage Zon en Zee Westende
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• NEVEJAN
DRANKCENTRALE

"-!'ii" ............ � � is 11/194 
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autohandel 1gnace 
verdeler 

___ SANGYONG __ _ 

cleenawerck - willekens 
aankoop - verkoop van occasie en nieuwe wagens 

met waarborg 

garage: 
pannestraat 1 72 - 8630 veurne

. tel. 058/31 63 93 - 075/26 02 95 

privé (na 19 u): lejeunelaan 24 - 86 70 koksijde - tel. 05�/52 39 07 
KB 474-5204801-12 




