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Beste Sportvrienden, 

Het is bijna weer zover, de vakantie voorbij en een 
nie'•w schooljaar staat voor de deur. Niet alléén de school gaat weer van start, 
maai ook onze Veurnse Zwemvereniging staat weer in de startblokken. 

Wij zijn ervan overtuigd dat de meesten onder jullie 
terug van de partij zullen zijn voor de eerste training op dinsdag 02 september 
1997. Zoals bij elke start van een nieuw seizoen mogen jullie vriendjes en/of 
vriendinnetjes gerust meebrengen zodat ze een eerste impressie van onze 
activiteiten kunnen opdoen. Ook de ouders kunnen gerust komen zien en voor 
vragen kunnen jullie steeds terecht bij het bestuur of de trainers. 

Als voorzitter ben ik ervan overtuigd dat we zeker 
evengoed zo niet nog beter zullen presteren dan het vorige seizoen. Verder in dit 
nummer vinden jullie onze activiteitenkalender, een overzicht van de ereplaatsen 
in de wedstrijden van het seizoen l 996-1997, nuttige gegevens voor het komende 
seizoen l 997 - 1998 en nog veel meer ... 

Tot slot wens ik iedereen veel leesplezier en alvast tot 
begin september. Vergeet vooral niet een goed humeur en een flinke dosis inzet 
mee te brengen ! ! ! !! 

DE VOORZITTER, 
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SEIZOEN 1997 - 1998 

Dinsdag 2 september 1997 starten we met de trainingen. 

Uurregeling 

• Beginnelingen dins- en donderdag van 18. 30 uur tot 19 uur.
• Gevorderden en competitîezwemmers dins• en donderdag van 19 uur tot 20 uur
• Voor de houders van een competitievergunning is er een bijkomende training

op zaterdag van 17.45 uur tot 19.15 uur.
• De waterpolospelers ( •sters) treffen elkaar voor de eerste maal op donderdag 4

september 1997.

Doormiddel van een aanwezigheidslijst, die iedere training 03U\\'iceurig ingevuld 
wordt, kunnen de ouders nazien of hun zoon of dochter al dan niet aanwezig was 
op de training. 

LIDGEWEN1997-1998 

• Tijdens de maad september worden de
lidgdden omvaogco

• Dit kan gd:>euren ll'OOI" de aanvang van de
trainingen op dins- of donderdagavond in de
cafetaia vm het sredelijk zwembad.

• Jan Bardlolomms., Irene Cerdobbel en
Wilfiied Top zalen aanwezig zijn om de
tidgddm 111! ÎlllelL

• Het lidgeld babagt L500 bef
• De watap(llaspdas betalen 750 bef

Beginnelingen, gevorderden en competitiezwanmers bdalen GEEN inkomgeld 
Waterpolospelers(-sters) betalen WEL inkomgeld 

INDIEN EIND SEPTEMBER HET UD6ELD NIET BETAALD 

IS, WORDT DE BETROKKENE NIET MEER ALS LID 

BESCHOUWD VAN DE VEURNSE ZWEMVERENIGING 
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ENKELE WENK.EN VOOR DE LEDEN 

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

• Tijdig aanwezig zijn op de trainingen ook niet te vroeg.

• In de kleedkabines hebben we respect voor andennans kledij, we verstoppen
de kledij niet. Indien er niet het nodige respect is voor kledij of materieel van
anderen, zal tegen de dader (s) zeer streng worden opgetreden.

• Naam opgeven aan de verantwoordelijke.

• Snoep en kauwgom zijn verboden in het zwembad.

• Zorg dat je zwemkledij in orde is, koord in de zwembroek voor de jongens,
geen bikini's of loshangende bennuda'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 traîner(-ster), niet vroeger.
Voor de trainingen wachten we in de vestiaire, NERGENS ANDERS.

• Tijdens de trainingen en opwarmingsoefeningen maken we het de traîners(
sters) aangenaam: wees beleefd, let op, niet spelen, uitvoeren wat gevraagd
wordt.

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

• Wanneer je de groep verlaat moet je steeds de traîner(-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.

• Na de training naar huis langs de kortste weg.

Marc Vanhoucke 



UITSTAP 2
DE 

PINKSTEREN

Een dropping... Sommigen vinden het tof, anderen vinden 
het maar niks. Deze laatsten badden echter ongelijk. 
Aanvankelijk liepen de inschrijvingen traag binnen, maar kom ... 

--....._.,,_, Op de dag zelf zat de bus weeral goed vol! De dropping kon 
beginnen. Elke groep werd volgens leeftijd ingedeeld. 

Sandy en ikzelf werden laatst gedropt met de kleinsten. Martine zou ook 
wel helpen om de wegenkaart te onderzoeken en zo de weg naar de Palingbeek 
te vinden. Maar na 2 uur wandden waren we weer bij ons .• 
vertrekpunt beland: nog nergens dus! Maar geen paniek, Marc 

kon worden opgebeld met de GSM, RRRRRIIJNGGG . en daar was de 
bus. 

Oef!! Het was wel een leerrijke tocht: "windrichting bepalen," "raden 
van veldgewassen," "obussen bekijken," twee wondermooie honden 
goedendag zeggen, ... Kortom, we beleefden wat ! 

Hongerig kwamen we in de Palingbeek 
aan. De hot-dogs smaakten. Daarna weer spelen in de 
weide. Vroeger speelden we zakdoekje leggen, maar nu is 
dat "cactusje zitten". Je leert elke dag bij. 

Omstreeks halfdrie was het tijd om te varen, nou ja, roeien. Het ene bootje al wat 
vlugger dan het andere. Sommige bestuursleden ontpopten zich tot echte "sailor man". Na 
het vienmrtje " net op tijd" terug de bus in. Bij onze thuiskomst viel de regen met bakken 
uit de hemel. Maar dat kon ons niet schelen. We hadden een toffe dag gehad en daarmee 
uit! 
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HET PROVINCIEDOMEIN : DE PALINGBEEK 

Een verhaal vol tegenslag 

De Palingbeek is een provinciedomein in het zuiden van West Vlaanderen, op het 
grondgebied van het dorp Hollebeke, en dat moet u zoeken pakweg vijf kilometer 
ten zuidoosten van leper. En mocht u het niet vinden op de kaart, dan moet u 
maar de zeshoekige bordjes van de Heuvellandroute volgen:· die komt langs de 
Palingbeek, tegenwoordig een door-en-door groen paradijs voor hengelaars en 
wandelaars. 

De Palingbeek is de vrucht van een bijna onvoorstelbare serie tegenslagen. Het 
begin lag in 1863, toen een vereniging - de Compagnie du Canal de la Lys ä 
J'Yperlée - werd gesticht, met de bedoeling een heel oude droom te 
verwezenlijken, namelijk een vaart graven van Ieper naar Komen. 

De grondwerkers spuwden in hun handen, de klei vloog in het rond, maar bij 
Hollebeke verrees een heuvelrug, op de scheidslijn van het Leie- en het 
Ijzerbekken. Die rug moest uiteraard diep worden uitgegraven, wel 17 meter, 
maar toen dat gebeurd was, kwam de speciale kleigrond, waaruit de heuvelrug 
bestond. in beweging en ziezo, het werk stortte in. Gelukkig waren de mannen 
van de Compagnie du Canal geen opgevers. Naast de eerste werd een tweede 
sleuf gegraven, een lachertje natuw-lijk, want ook dié stortte in. In 1874 ging de 
Compagnie du Canal door de knieën. Een dozijn jaar later nam de staat de 
werken over en vanaf 1889 ging men opnieuw aan het graven. Niets zo 
opwekkends als frisse moed, maar in 893 begaf de klei het opnieuw. 

Eindelijk kwam men op de idee een nieuwe studie te maken. 

Al in 1909 was men daar mee klaar en men bouwde een brug, op hoge pijlers. In 
1913 stortte ze in. 

In zekere zin - maar dat moet u heel genuanceerd begrijpen - was het een geluk 
dat in 1914 een wereldoorlog uitbrak en dat het zwaartepunt van de strijd onder 
andere in de streek rond leper lag. In veertien-achttien woedden om de drie 
kilometer lange sleuf, die ooit het kanaal Leie-Ijzer had moeten worden, ijselijke 
gevechten. Bloed doordrenkte de klei en kleurde het water rood en roest. 



Na 1918 bleef alles liggen zoals het was. Geen spade, geen graafmachine, 
beroerde nog de grond. De seizoenen kwamen en gingen en de natuur ging 
vanzelf aan het werk: in de driehoek Zillebeke, Voormezele, Hollebeke, ontstond 
een schitterend gebied vol spontane plantengroei hij kanaalachtige stroken water. 

Dat is nu de Palingbeek. Geen spoor meer van kanaalgravers, geen spoor meer 
van oorlog en geweld. De groene mantel van de natuur is barmhartig over dat 
verleden gespreid. 

Een tweedelig natuurgebied 

De Palingbeek is ongeveer 74 hectare groot en bedoeld voor stille recreatie. Men 
kan er ruwweg twee delen in onderscheiden: de rond de sleuf en op nog andere 
plaatsen aangelegde beplantingen, en het deel dat decennia lang een natuurlijke 
evolutie heeft gekend. Dit laatste deel is uiteraard heel interessant. In de laagste 
delen ervan komen talrijke populieren en wilgen voor vooral trilpopulier, witte 
abeel, schietwilg, waterwilg en grauwe wilg - maar ook eenstijlige meidoornen, 
die opgeschoten zijn tot kleine bomen. Wat hogerop groenen berkenbossen, met 
zowel ruwe als zachte berk. Nog hogerop wordt het bos minder natuurlijk. De 
esdoorns, robinia's, eiken, Amerikaanse eiken, berken en tamme kastanjes zijn 
grotendeels ontstaan via natuurlijke uit7,aaiing, maar het merendeel van deze 
boomsoorten behoort niet tot onze inheemse flora. Op die plek groeien ook nog 
enkele bestanden naaldhout met talrijke lorken en een klein perceel met fijnspar. 

U zult tevergeefs naar monumentale bomen zoeken in dit bos: het is er nog véél 
te jong voor. 

De struiklaag is bijzonder rijk aan vlier en wilde kamperfoelie. In plaatsen waar 
het licht beter kan doordringen, komen opmerkelijke hondsroosstmiken voor. 

Ook de kmidenlaag is rijk; de reuzenpaardestaart geeft er evenwel de hoge toon 
aan. Vennelden we nog dat u in het domein een dreef kunt bewandelen, beplant 
met hartbladige els. 

Globaal is de Palingbeek een zeer gevarieerde flora rijk, met ruim 200 
verschillende soorten. 
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Voor de recreant 

Het domein. dat op 30 juni 1973 voor het publiek werd opengesteld, is dagelijks 
vrij toegankelijk, van zonsopgang tot zonsondergang. Hengelaars, in het bezit 
van een provinciaal visverlof, kunnen in het oude kanaal baars, snoek, zeelt, 
rietvoorn en karper verschalken. 

Wandelaars moeten op paden en wegen blijven, 
maar ze kunnen uitrusten op ligweiden, schuilen in 
schuilhuisjes en hun dorst lessen in een cafetaria; 
uiteraard is gezorgd voor het nodige sanitair. Voor 
de kinderen werd een speelterrein aangelegd. Een 
fraaie brochure met beschrijving van flora en fauna 
van het domein, is verkrijgbaar bij het 
Provinciebestuur van West-Vlaanderen, 
Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold 111-laan . ·" 
41, 7de Afdeling, 8200 Sint-Andries, tel. 
050/403111, fax 050/40 31 00. 

Reuzenpaardestaart voertuig in de kruidenlaag 
van de Palingbeek de boventoon 

•NEVEJAN
DRAN.KCENTRALE

heer/9/( .. � ..... i�u.-.. #11/f!id 
Fri$ ��I.Sf; welkom/ 

Jan BARTHOLOMEUS 

- 8 -



BELANGRIJKE WETTEN EN DECRETEN 

Hier volgen samenvattingen van wetten en decreten die van toepassing zijn op 
de zwemsport 

VERZEKERING 

Via uw club wordt opgave gedaan aan de Vlaamse zwemliga om verzekerd te 
worden tegen sportongevallen. Hiervoor heeft de Vlaamse Zwemliga met de 
verzekeringsmaatschappij N.V. ARENA, verzekeringspolissen afgesloten: 

• lichamelijke ongevallen

• burgerlijke aansprakelijkheid

(polisnummer: 1.102.170) 

(polisnummer : 1.102 .171) 

Deze verzekeringspolissen voldoen aan de minimale voorwaarden 
overeenkomstig het KB. 04/07/78, zoals bedoeld in het decreet van 02/03177. 

Deze verzekering geldt voor alle zwemsportactiviteiten van de Vlaamse 
Zwemliga en haar aangesloten clubs, wals wedstrijden, trainingen en 
vergaderingen die door de federatie beheerd worden en met haar toestemming 
door de aangesloten clubs voor de leden worden ingericht. 

Ze geldt tevens voor de ongevallen die zich zouden voordoen op de weg van huis 
naar deze activiteiten en temg, tijdens verplaatsingen te voet of met gelijk welk 
vervoermiddel. Ze geldt zowel voor binnen- als buitenland. 

Voor meer info en uitleg over wie, wanneer, waar en hoe men verzekerd is, kunt 
u terecht bij uw clubsecretariaat, die in het bezit is van de verzekeringspolis. 

Wanneer u het slachtoffer wordt van een sportongeval, dan zal uw club helpen bij 
het invullen van de ongevalsaangifte en moet deze aangifte binnen de 8 dagen 

opgestuurd worden naar Vlaamse Zwemliga, Meersstraat 138c3, 9000 Gent, die 
het na controle onmiddellijk zal overmaken aan de verzekeringsmaatschappij NV 
ARENA 

ONTSLAG GEVEN BIJ UW CLUB 

Overeenkomstig het decreet van 14/7/1996 met betrekking op het statuut van de 
niet-professionele sportbeoefenaar kunt u als competitievergunninghouder uw 
ontslag geven bij u club. Dit gebeurt tussen 1 juni en 30 juni van elk jaar (niet 
voor en niet na deze periode). 

lt VEURNSE ZWEMVERENIGING - 9 -



Uw ontslagbrief moet u per aangetekende zending sturen naar uw 
clubsecretariaat en ook aangetekend naar de Vlaamse Zwem.liga, Meersstraat 
138c3, 9000 Gent. 
De poststempel geldt als bewijs van verzending. 

Verzet is niet meer mogelijk en er mag ook geen overgangsgeld gevraagd 
worden. U bent vrij op 1 juli. Het decreet is in het bezit van uw clubsecretaris. 

WET OP DE PRIVACY 

Via uw club wordt u bij de Vlaamse zwem.liga geregistreerd, hetzij als 
competitievergunning-houder of als niet vergunninghouder. De door u verstrekte 
persoonlijke gegevens (identiteit, adresgegevens, nationaliteit, geboorteplaats en -
datum) worden dus opgenomen in een bestand en zijn enkel voor intern gebruik 
(ledenadministratie) 

De wet van 8/12/9 2 in verband met de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer t.o.v. de gegevensverwerking, voorziet een toegangsrecht en 
desgevallend een correctierecht. 

DOPING 

Doping is in onze sport ten strengste verboden. Tijdens een wedstrijd te Veurne 
is reeds een dopingcontrole uitgevoerd door een arts aangesteld door de Vlaamse 
Gemeenschap. 

Wanneer de arts u een geneesmiddel voorschrijft is het raadzaam telkens te 
melden dat u aan wedstrijden deelneemt en dat u kan worden opgeroepen om een 
dopingscontrole te ondergaan decreet 17/3/1996. Vraag duidelijk aan de arts na 
te gaan of er geen verboden substanties voorkomen in het voorgeschreven 
geneesmiddel. In elke klasse van geneesmiddelen zijn er ruim voldoende 
middelen beschikbaar die geen verboden stoffen bevatten. Hebt u twijfels over 
een bepaald geneesmiddel neem contact op met uw club, sportfederatie of de 
administratie gezondheidszorg 02/507.35.37 of 39. 

Marc V ANHOUCKE 



ACTIVITEITEN 1997 

• 14 sep: l e  dag interclub Westende

• 21 sep: 2e dag interclub Veurne

• 27 sep: 3e dag interclub Waregem

• 4 okt: PU eendjes Diksmuide

• 5 okt: Driekamp Oost-Vlaanderrn

• 12 okt: West-Vlaams eendjescriterium (Prov. Kamp.) Zwevegem

• 19 okt: 800/lSOOm Provinciale kampioenschappen Zwevegem

• 26 okt: 4e dag interclub Tielt

• 9 nov: 5e dag interclub Roeselare

• 11 nov: zwemmarathon inrichting sportraad

• 16 nov: 6e dag interclub Diksmuide

• 13, 18 & 20 nov: clubkampioenschappen

• 23 nov: le dag Provinciale B-Kampioenscbappen VEURNE

• 30 nov: eindejaarsfeest

• 7 dec: Finale eendjescriterium VZL

• 20 dec: Waregem P.U.

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



AANDACHT AANDACHT AANDACHT 

Het eindejaarsfeest is gepland op zondag 30 november 1997 en wordt volledig 
vernieuwd. 

Na de trofee uitreiking van de zwemwedstrijden komt h-' show gedeelte. Alles draait rond 
het thema. 

hPROOKJESSPROKKEL_5� 

Wie graag wilt deelnemen, met zang, dans, toneel, muziek, voordracht, enz ... , moet zich 
reeds voorbereiden voor de pre-selecties in de herfstvakantie. 

Inschrijving uiterlijk te bezorgen voor 15 oktober 1997 aan Nele. 

X-----------------------------------------------------------------------------

INSCHRIJVINGSSTROOK voor 15 oktober aan Nele te bezorgen. 

Naam.: .......................................................................................................................... .. 
Neemt deel / Neemt niet deel aan het show gedeelte van het eindejaarsfeest 
Naam deelnemers: ........................................................................................................ . 
Genre act: toneel / dans / zang / voordracht / ............................................................ . - , -----------------VEtJRNSEZwËMvÊrui

N
IG

l
NG--------·---------::-ï
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WISSELBEKER DER VERGUNNINGHOUDERS 

REGLEMENT 

l. Voor de "wisselbeker" wordt gezwommen door de competitie 
vergunninghouders, met als doelstelling de wedstrijdresultaten te verbeteren. 

2. Enkel de competitievergunninghouders mogen deelnemen aan de
"wisselbeker"

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

6 punten : voor verbetering persoonlijk record 
3 punten : voor verbetering clubrecord, indien er geen 

clubrecord bestaat worden er de eerste maal 
geen punten toegekend 

2 punten: aanwezigheid op dinsdag-, donderdag-, en 
zaterdagtrainingen. 
In de maand augustus worden geen punten 
toegekend. 

4. De periode voor het toekennen van punten loopt van begin september tot eind
juni

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

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

7. De naam van de winnaar en het jaartal zullen gegraveerd worden in een
koperen plaatje 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 J 

:ze DAG PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN ZWEVEGEM 

3• Plaats 

Jeroen Dolfen 200m schoolslag benjamins 336'55 
loom rugslag benjamins 1.24'84 

Michael Ghyselbrecht 200m schoolslag kadetten 2.58'19 
Lien Van Hove 200m vrije slag miniemen 2.33'85 

300m rugslag miniemen 255'04 

3" DAG PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN ZWEVEGEM 

2" Plaats 

1 Lien Van Hove ! IOOm rugslag !miniemen l 1.19'72 

3• Plaats 

Michael Gh selbrecht kadetten l.24'44
Jeroen Dolfen ben"amins 3.04'04

--� 



VEURNE WEDSTRIJD OP UITNODIGING 2 FEBRUARI 1997 

1• Plaats 

Lien Van Hove 1 oom vrije slag 
. .  

1.10'89 Il11D1emen 

1 OOm rugslag miniemen 1.20'29 

Dieter Berteloot I oom vriie slag senioren 0.59'80 

Jeroen Dolfen 1 oom rugslag benjamins 1.22'59 

Charlotte Lefevre 1 oom vrije slag eendjes 1.33'87 

VZV miniemen dames 4x50m wissel miniemen 2.40'25 

VZV kadetten heren 4x50rn wissel kadetten 2.27'33 

2
e 

Plaats 

Charlotte Lefevre 1 OOm schoolslag eendies 1.52'02 

Ward Sampers 1 OOm schoolslag eendjes 1.52'72 

Els Vandenbroucke loom vrije slag miniemen 1.15'29 

Jeroen Dolfen loom vriie slag benjamins 1.15'64 

Michael Ghyselbrecht 100m vrije slag kadetten 1.05'09 

1 OOm rugslag kadetten 1.14'69 

Pieter Bartholomeus l oom rngslag 
. .  

1.18'99 nuruemen 

Dieter Berteloot 1 oom rugslag senioren 114'57 

VZV beniamins dames 4x50m wissel benîamins 3.13' 

3• Plaats 

Bart V anacker 1 OOm schoolslag eendjes 1.56'25 

NickMahieu loom vrije slag benjamins 1.15'85 

Klaas V anneuville 1 oom vriie slag 
. .  

1.07'98 Illllllemen 

Lore Verweirder l oom rugslag miniemen 1.30'66 

Tom Vandenbroucke 1 oom rugslag iunioren L 16'66 

Stijn Dolfen 1 OOm vriie slag eendîes 1.42'48 

PROVINCL4LE KAMPIOENSCHAPPEN SPRINT ZWEVEGEM 

Dieter Berteloot 50m vrije slag senioren 0.26'66 

Lien Van Hove 50m schoolslag miniemen 0.40'50 

Tom V andenbroucke 50m rugslag t.iunioren 0.35'60 



WAREGEM WEDSTRIJD OP UITNODIGING 15 FEBRUARI 1997 

l" Plaats 

1 W ard Sampers 

2• Plaats 

Llfujn Dolfen 

3
e 

Plaats 

Stijn Dolfen 
Charlotte Lefevre 

i t OOm schoolslag 1 eendjes 11.54'90 

j 1 OOm schoolslag !eendjes !2.00'93

100m vrïe sla eend·es 1.43'86 
1 OOm schoolslag eend·es 1.59'67 

WEDSTRIJD OP UITNODIGING DIKSMUIDE 2 MAART 1997 

l
e 

Plaats 

W ard Sampers 200m schoolslag eendjes 3.59'44 
Lien Van Hove 200m schoolslag miniemen 3.13'44 

200m vrije slag miniemen 2.37'34 
Michael Ghyse1brecht 200m schoolslag kadetten 2.55'92 

2" Plaats 

Bart V anacker 200m schoolslag eendjes 4.05'15 
NickMahieu 200m schoolslag benjamins 3.21 '34 
Michael Ghyselbrecht 200m vrije slag kadetten 2.26'38 

3• Plaats 

Stijn Dolfen 200m · schoolslag eendies 4.14'18 
Els V andenbroucke 200m schoolsla� miniemen 3.25'81 

200m vrije slag miniemen 2.46'11 



SCHAAL GUJLJNI BRUGGE 16 MAART 1997 

t• Plaats 

Jeroen Dolfen ben"amins 1.22'98 

Michael Gh selhrecht kadetten 1.20'32 

2
e 

Plaats 

Klaas V anneuville l OOm vrije sla miniemen 1 .07'24 

Wendv Lefevre 100m vri·e sla kadetten 1.12'28 

3
° 

Plaats 

Pieter Bartholomeus 1 oom vlinderslag miniemen 1.26'61 

Stiin Dolfen l OOm vriie slag eendjes l.32'68

Charlotte Lefevre 1 oom vrije slag eendjes 1.34'50 

100m VAN TIELT 10APRIL 1997 

Ie 

Plaats 

Bart V anacker 200m schoolsla eend"es 3.58'38 

Jeroen Dolfen 200m rugsla ben·amins 2.55'96 

Pieter Bartholomeus 200m vlinderslag miniemen 3.20'83 

200m rugslag miniemen 2.48'72 

Klaas Vanneuville 200m schoolslag miniemen 3.06'18 

Michael Ghyselbrecht 200m schoolslag kadetten 2.55'75 

Lien Van Hove 200m rugslag miniemen 2.58'58 

-,--------------------------------------------------------
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WEDSTRIJD OP UITNODIGING 4 MEI 1997 TE IEPER 

1
° 

Plaats 

Jeroen Dolfen 50mrugslag benjamins 0.38'48 
Nick Mahieu 50m schoolslag benjamins 0.43'18 
KJaas V anneuville 50m schoolslag miniemen 0.40'37 
Lien Van Hove 50m rugslag minit en 0.36'22 

2
e 

Plaats 

Jer, ,n Dolfen 50m vlindersla benjamins 0.39'92 
Pieter Bartholomeus miniemen 0.38'27 

Il 0.37'66 
Lien Van Hove 50m schoolsla 0.40'43 
Stïn Dolfen l90m wisselslag 1.45'77 
Nick Mahieu 1 OOm wisselsla benjamins 1.32'38 
Lo. Verweîrder lilllllemen 1.28'23 
Jeroen Dolfen 50m vrije sla ben·amins 0.34'35 

3
° 

Plaats 

Lien Van Hove 50m vrije slag miniemen 0.32'14 
Ward Sam.pers 1 OOm wisselslag eendjes 1.45'79 
Pieter Bartholomeus 1 OOm wisselslag miniemen 1.22'05 

Michael Ghyselbrecht 1 OOm wisselslag kadetten 1.15'65 
50m schoolslag kadetten 0.38'87 

NickMahieu 50m vrije slag benjamins 0.34'93 

Els V andenbroucke 50m vlinderslag miniemen 0.40'73 
1 OOm wisselslag miniemen 1.28'82 

Jeroen Vanacker 50m schoolslag benjamins 0.49'82 

Heidi Vanacker 50m rngslag miniemen 0.41'20 



WEDSTRIJD OP UITlVODIGING OOSTENDE 31 MEI 1997 

1• Plaats 

Lien Van Hove 1 OOm rugslag miniemen 1.19'65 
Ward Samners 1 oom schoolslag eendjes 1.50'79 
Jeroen Dolfen 1 OOm rugslag benjamins 1.25'40 

2• Plaats 

Stijn Dolfen 1 OOm vrije sla eend·es 1.30' 17 
Michael Gh selbrecht 1 OOm schoolsla kadetten 1.22'69 

3
° 

Plaats 

1 Nick Mahieu 11 oom schoolslag jbenjamins I I.39'65 

Dat de eerste helft van 1997 bijzonder succesvol verliep voor onze 
competitiezwemmers kan gestaafd worden door onderstaande beschouwingen. 

In 1994 behaalde Dieter Berteloot op de provinciale kampioenschappen een 3e 
plaats in de IOOm vrije slag junioren (1.00'72). Sindsdien werd geen enkele 
medaille meer behaald tijdens de provinciale kampioenschappen door zwemmers 
van de Veurnse Zwemvereniging. 
Dit jaar ... behaalden we één zilveren en vijfbronzen medailles op de provinciale 
kampioenschappen. 

De eerste semester van 1996 behaalden we 64 ereplaatsen tijdens tien 
wedstrijden, de eerste zes maanden van 1997 behaalden we 89 ereplaatsen op 
hetzelfde aantal wedstrijden. 

Op de interdistrict wedstrijd van 1 mei 1997 te Hasselt, waar een selectie van de 
beste zwemmers van de tien Belgische Provincies aanwezig ware11, behaalden 
Jeroen Dolfen een 6e plaats in de 100m rugslag benjamins jongens en Michael 
Ghyselbrecht een ge plaats in de 1 OOm schoolslag kadetten. 



,. 

1 
1 

2 

CA'lroORIE 

FJUPI.AATSffi PER CATEGORIE 

1 

1 

1 
S 6 7 S 9 10 11 12 

1 
,.;;;::;::-� 

reeks != aantal zwem:ners per categorie 
I �l _!�ce_ks21 

�---- reeks 2 = aantal ereplaatsen 

Bovenstaande grafiek toont ons het aantal ereplaatsen per categorie in de eerste 
semester van 1997 

AJs we het aantal zwemmers per categorie bekijken blijkt dat de drop-out begint 
Vé. -ude categorie kadetten (geboren 1981- 1982). Met één junior en één senior 
houden de jongens het iets langer vol. 

Opvallend is dat we over het meest benjamins meisjes (5) beschikken in onze 
competitieploeg, doch hebben zij geen enkel eremetaal behaald in hun categorie. 
De categorie miniemen ( geboren 1983 - 1984) is de meest succesvolle groep 
van de competitiezwemmers 32 ereplaatsen met 7 zwemmers. 

Het is de bedoeling van de Veurnse Zwemvereniging om een homogene 
competitieploeg uit de bouwen met goede zwemmers(-sters) in elke 
leeftijdscategorie. Om dit te bereiken is het noodzakelijk om de drop-out van de 
oudere zwemmers te voorkomen en tijdig talentvolle en goed gemotiveerde 
eendjes een competitievergunning te geven. 

Doordat zwemmen technisch complex is, worden de verschillende zwem.stijlen 
met de grootste efficiëntie aangeleerd op jongere leeftijd. Mijn negentienjarige 
ervaring als trainer heeft me geleerd dat we de beste resultaten boeken wanneer 
een zwemmer (-ster) start in de categorie eendjes (geboren 89-88-87). 

Met medewerking, inzet en goede wil van de ouders, zwemmers, bestuursleden 
en trainers(-sters) moet het mogelijk zijn om tijdens het zwemseizoen 1997-1998 
nog tot betere resultaten te komen. 

The only way to swim fast is to train hard! 

Marc V ANHOUCKE 
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WIST JE ...... . 

• Dat Jean-Pierre en Sabine tien
jaar bestuurslid zijn van de
Veurnse Zwemvereniging.

• Dat onze zwembadbeheerder
Eric een getalenteerde golfspeler
is .... weliswaar minigolf 

• Dat Erica, Sandy en Martine
volledig het · noorden zijn
kwijtgeraakt tijdens de uitstap, een kwade hond kon hen niet
terug op het goede pad brengen.

• Dat de Veurnse zwemvereniging volgend jaar een kwarteeuw
bestaat. De waterpolo bestaat dit jaar 20 jaar

-,--------------------------------------------------------
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