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Beste Sportvrienden, 

Het nieuwe jaar is reeds goed van start en daarom ook 
wens ik iedereen een vreugdevol en sportief jaar toe. Dit jaar wordt voor onze 
club wel een heel bijzonder jaar want wij bestaan immers 25 jaar en dat kan niet 
onopgemerkt voorbij gaan. Ik ben ervan overtuigd dat dit jaar zowel op het vlak 
van de trainingen als van de wedstrijden succesvol zal zijn. 

Eerst en vooral wil ik alle medewerkers van harte 
feliciteren voor hun inzet gedurende het afgelopen jaar en dit zowel tijdens de 
trainingen als daar buiten. Het succes van ons kerstfeest ligt nog vers in het 
geheugen. Velen praten nog met veel bewondering over de geslaagde 
voorstelling waarop ze werden vergast. Op sportief vlak doen wij het ook zeer 
goed. De trainingsschema's die Marc voor dit jaar heeft uitgedokterd werpen 
hun vruchten af. Getuigen hiervan de spectaculaire tijdsverbeteringen en de 
"A"-tijden die werden gezwommen. Ik verwijs hiervoor naar de rubrieken 
"Ereplaatsen in wedstrijden", "C/ubrecords" en naar de tijden van de 
"Clubkampioenschappen" verder in dit boekje. 

Ik weet wel dat wij zonder de in7..et van de zwemmers 
zelf niets zouden bereiken. Omwille van gezondheidsproblemen kon ik dit jaar 
niet aanwezig zijn tijdens de zwemstage in "Zon en Zee" doch via de trainers 
vernam ik dat de deelnemers met veel inzet en doorzettingsvermogen de 
trainingen hebben afgewerkt. Enkele jaren terug was het ondenkbaar dat onze 
zwemmers trainingsafstanden van 3.600 tot zelf 4.000 meter op anderhalf uur 
zouden afwerken. Ik wil dan ook via deze weg mijn felicitaties aan de stage 
deelnemers overbrengen en vooral doe zo verder! 

Tot besluit hoop ik dat iedereen verder zijn steentje zal 
blijven bijdragen zodat onze zwemclub, op de ingeslagen weg zou kunnen 
verder gaan in een geest van sportiviteit en kameraadschap. 

DE VOORZITTER, 
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TIEN JAAR BESTUURSLID 

Jean-Pierre Gacoms en Sabine Deschryver werden op het eindejaarsfeest 
gehuldigd omdat ze tien jaar een bestuursfunctie waarnemen bij de Veumse 
Zwemvereniging. 

JEAN-PIERRE vervoegde het bestuur in 1987 en nam onmiddellijk de taak 
over van Omer Depoorter als materiaalmeester. 
Iu februari 1991 volgde hij André Dehaese op als Voorzitter van de VZV, 
gedurende de zes jaar van zijn Voorzitterschap heeft hij de Veumse 
Zwemvereniging voortreffelijk geleid. Het resultaat van zijn beleid is dat we 
momenteel een goed gestructureerde en bloeiende vereniging zijn. 
Jean-Pierre is eveneens officieel bij de Vlaamse Zwemliga waar hij de functies 
heeft van tijdopncmer-keerpuntrechter en starter. 

SABINE kwam tien jaar geleden in het bestuur als bestuurslid-trainster. 
In januari 1989 werd zij schatbewaarder van de VZV, in die functie heeft zij de 
boekhouding van de zwemvereniging geïnformatiseerd. Wegens te drukke 
beroepsbezigheden gaf zij in 1995 de kas over aan Jan Bartholomeus. 
In maart 1993 behaalde zij na veel lessen volgen en studeren het LCK -
Diploma "Initiator Zwemmen". Sabine is eveneens officieel bij de Vlaamse 
Zwemliga waar zij de functie heeft van tijdopnemer-keerpuntrechter en na haar 
stage zal zij eveneens kunnen fungeren als jurysecretaris. 
Door haar ervaring als ex-competitiezwemster, waterpolospeelster, trainster, 
schatbewaarder en officieel, is Sabine uitgegroeid tot de allround vrouw van de 
Veumse Zwemvereniging. 

In naam van het bestuur en leden van de Veurnse Zwemvereniging zou ik graag 
Sabine en Jean-Pierre danken, zij hebben in de voorbije tien jaar allebei 
meegeholpen om de honderden jongens en meisjes van de Veurnse 
Zwemvereniging een gezonde en sportieve ontspanning te bezorgen 

Marc Vanhoucke 

VEURNSE ZWEMVERENIGING 



• 11 jan
• 18jan
• 1 feb
• 8 feb
• 26 feb

• l mrt
• 7 mrt
• 8mrt
• 15 mrt
• 22 mrt
• 29 mrt
• 13 apr
• 4 apr
• 19 apr
• 26 apr
• 26 apr
• 1 mei
• 3 mei
• 10 mei
• 16 mei
• 17 mei
• 30 mei
• 30 mei
• l jun
• 7jun
• 28 jun
• 5 jul
• 11 jul
• 19 jul
• 15 aug
• 13 sep
• 20 sep
• 26 sep
• 27 sep
• 4 okt
• 4 okt

• 17 okt
• 18 okt

ACTIVITEITEN 1998 

1 e dag Provinciale kampioenschappen Kortrijk 
2e dag Provinciale kampioenschappen Zwevegem 
3e dag Provinciale kampioenschappen Brugge 
4e dag Provinciale kampioenschappen sprint Brugge 
algemene en statutaire vergadering om 20 u in het stedelijk 
zwembad te Vewne 
Ie finale VZL eendjes 
Ie dag prov. Westvl. Interclubtorn. Henry Lecluyse Waregem 

PU Roeselare 
2e dag prov. Westvl. interclubtom. Henry Lecluyse VEURNE 
schiftingen schaal Dauven Brugge Schaal Guillini 
PU Nieuwpoort 
Paaswedstrijd (ganse dag) PU Waregem 
waterpolofuif dienstencentrum 
3e dag prov. Westvl. interclubtorn. Henry Lecluyse Westende 
Finale schaal Dauven Seraing 
200m van Tielt 
interprovinciaal 
leperP.U. 
VEURNEPU 
Beker Bekaert PU Zwevegem 
PU Diksmuide 
PU Wevelgem 
Avondwedstrijd Oostende 
uitstap 2e Pinksteren 
2e finale VZL eendjes 
Izegem P.U. buitenbad 

PU leper openlucht 
Nieuwpoort buitenbad PU 
B-criterium VZL
medewerking anno 1900

VEURNEPU
4e dag prov. Westvl. interclubtom. Henry Lecluyse Brugge

PUWaregem
5e dag prov. Westvl. interclubtom. Henry Lecluyse Ieper
Driekamp Aardenburg
B- en C-zwemmers Tielt
Eendjeswedstrijd PU Diksmuide
West-Vlaams eendjescriterium (Prov. Kamp.) Brugge



• 25 okt 800/l500m 6e dagProvinciale kampioenschappen Brugge 

• 8 nov 6e dag prov. Westvl. interclubtom. Henry Lecluysc Roeselare 

• 11 nov Speedo meeting 

• 15 nov PU Tielt 

• 12,17&19 clubkampioenschappen

nov

• 23 nov

• 29 nov

• 5dec

• 6 dec

• 13 dec

• 26,27,28& 
29 dec

Ie dag Provinciale B-Kampioenschappen Brugge 

eindejaarsfeest 

Waregem P.U. 

Beker R. Isaac Roeselare 

3e finale VZL eendjes 

zwemstage Zon en Zee Westende 

VEURNSE ZWEMVERENIGING 



(!iEHANDELINGSINSTRUCTIES VOOR ZWEMKLEDING 

Vrijwel alle badkleding wordt vervaardigd uit een combinatie van twee 
kunstvezels: namelijk het polyamide (nylon) en de vezel elastllan, beter bekend 
als Lycra. 

Het polyamide zorgt voor de sterkte, kleurechtheid en sneldrogendheid, 
de lycra voor de rek van de stof. Nu is met name het elasthan gevoelig voor 
aminozuren, of bijproducten daarvan, zoals de in het menselijk lichaam 
voorkomen. Deze aminozuren die zich ook in het menselijk speeksel of 
transpiratievocht bevinden verharden bij langdurige inwerking de elasthan 
vezel, waardoor deze kan beschadigen. 

De kwaliteit van het zwembadwater heeft echter een nog grotere invloed 
op de zwemkleding: de aminozuren welke de zwemmers in het water brengen 
moeten door een voldoende hoeveelheid vrij-chloor worden afgebroken. Is er 
echter te kort vrij-chloor in het zwemwater aanwezig, dan zullen de aminozuren 
niet worden afgebroken maar een verbinding aangaan met het chloor. Deze 
verbindingen zijn de chlooramines. En juist die chlooramines werken in op de 
elasthan-vezeL De vezel zal hard worden en breken, waardoor de vale glans 
ontstaat en de rek (plaatselijk) verminderd. Spoelt men de badkleding na 
gebruik niet uit, dus de chloorarnines blijven in het materiaal, dan zal deze stof 
op de vezel blijven inwerken. Hoe eerder men na ieder gebruik de zwemkleding 
uitspoelt hoe beter. Hetzelfde geldt voor het gebruik van haarshampoo. Vaak 
ziet men bij de zwemkleding een licht streep tussen de borsten en bij de bilnaad. 
De plaats waar bij het uitspoelen de shampoo langs loopt. Dit vrij agressieve 
materiaal tast de vezel ook sterk aan. Dus eigenlijk mag men het haar niet 
wassen met de zwemkledij aan, en ieder geval direct goed uitspoelen zodat ook 
alle shampoo resten weg zijn 

Ons advies: spoel de zwemkleding direct na gebruik uit in schoon water. 
Hoe eerder na het zwemmen dit gebeurt des te beter is dit voor de levensduur 
van je zwemkleding (Helaas vindt men in het droge gedeelte van de 
zwembaden, na het omkleden, vaak geen wasbakje waar je de zwemkleding 
kunt uitspoelen, zodat dit vaak pas thuis gedaan kan worden). 

Gebruik uitsluitend milde shampoo bij het haarwassen met de 
zwemkleding nog aan. Voor wasinstructies zie het innaaietiket aan de 
binnenkant van de zwemkledij: gebruik een fijn- of color wasmiddel 

Contact met ruwe oppervlakken kan de stof beschadigen. Wees alert op 
ruwe zwembadranden en voegen van zwembadtegels, antislip randen (vb op 
surfplanken), stoelen en zitplaatsen. 

Glijbanen en dergelijke spelattributen kunnen brand en smeltplekken in 
de stof veroorzaken. Zorg, door de juiste houding aan te nemen, voor een zo 
laag mogelijke wrijvingswarmte met de glijbaan. Indien deze wrijvingswarmte 
boven de smelttemperatuur stijgt zal de zwemkleding ter plaatse smelten en dus 
brand- of smeltplekken vertonen. 

vEURNSE ZWEMVEREMGING 



EREPLAATSEN WEDSTRIJDEN 

2" DAG INTERCLUB VEURNE 

3' DAG INTERCLUB WAREGEM 

2
° 

Plaats 
r, ---·- --- �-----··· ·--------[_Michael Ghyselbrecht r IOOrn_�hoolslag cadetten ·--�! l

_
.

_
18'1_8 1 

3e 
Plaats

[§tijn p_o_ltî=e=n=====-·· �I l_O_Om wisselsl�endjes ___ ]U8'9_2_ --·--1

INTERNATIONALE DRIEKAMP: 
• OOST-VLAANDEREN,
• WEST-VLAANDEREN.

• ZEELAND.

1• Plaats 

!Michael Ghyselb recht 14 x 50 m wisselslag __ .__ :J2.04'63 _J 

3
° 

Plaats 

[iÇtich-a -el-G-,h-y-se-lb- r - ec _h_t
.......,..

i -1 O_O_rn 
____ s-c -ho_o_ls-1 -ag _ c_a_�tten.-- Jl. Î9'49

PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN EENDJES ZWEVEGEM 

2
e 

Plaats 

[Bart V anacker 

3
° 

Plaats 

Wart V anac_ker 
1 Ti m Alderweireldt 
\ Ward Sampers 

l l OOrn schoolslag eendjes (088l__fu±'.?_Q__ __ -" 

1 OOm rugslag eendjes (°88L_ 
1 OOm vrije slag eendjes (089} 

. 100 m schoolslag eendjes(0 8� 

1.40'37 __ __] 
2.08'81 1 
1.47'22 !



4' DAG JNTlf.RCLUB TIELT 

1�
1 J_er_co_en_D_co_lfi_en ____ I J oom rugslag benjämins i l.18'82 (A-tij�_J 

3e 
Plaats -· -� T ------------ ----------------. 

�Vanneuville 200m schoolslag miniemen 13 .06' 18 

EENDJES WEDSTRIJD DIKSMUIDE 

2• Plaats 

3' Plaats 

�olfon --- . 10_0
_
m_ru _

_ 
gs-lag-e-end-�-es_(_88-) --_--_]}]j__'J!_3 ___ ] 

[B}nt Vanacker ____ l!Q2m schoolsl� _ __TI]. _6' I3 ___ �J

S DAG JNT.ERCLUB ROESELARE 

2• Plaats 

l 200m rugslag benjamirls -----"1�2_.4_9_' 4_1__,(�Ä_-ti_.,,"j,_d,,_) _] 

3' Plaats 

�Î1 Van How ___ fwlliitt�tagminiemen ____ _Jffi_'24 (A-Tijd) ] 

6
e 

DAG JNTERCLUB DIKSMUIDE 

3' Plaats 

LS_t_.,_ijn_D_o_lfi_en ____ � _ _,__2_00m rugslag eenqjes - ----13.:.�7_' 1_8 ___ _ 

J
e 

DAG B-KAMPIOENSCHAPPEN VEURNE 

1• Plaats 

Wendy Lefevre 
Pieter Bartholomeus 

----------

Kadetten meisjes 
1 Kadetten jongens 

2• Plaats 

50m vri'e sla cadetten 
1 oom vlinderslag miniemen ___ 
4x50m wisselsla 
4x50m wisselslag 

1.22'51 
2.37'00 
2.20'37 

0.31'68 __] J,-N_ i_ck_M_ah ____ ie_u_· ----+_50_m_v
....,,_
rï e slag benjami[!S 

Î Niel:< Mahieu 1 O_Om schoolslag benjamins 
J Michael Ghyselbrecht _ 50m vrije sla kadetten 

---;---.2_9'_2_1 \A:!i@_ 

· Vandenbroucke Tom WOm schoolslagjunioren ___ _ . '93
1.30'16 �---

- g -



3
e 

Plaats 

[forn Vandenbroucke_l-lOOmvlinderslagJ.!!nioren _____ i 1.23'32 ____ _j 

FINALE EENDJESCRITERIUM MECHELEN 

4
e 

Plaats 

._[w......c..�_d_Sc..am:.:..--==pe=r=s===-_...Jl'-l _O_O=m c..sc.cc=hoolslag ___ ee'-n_d
..,_
je'-'s __ -- __ L.... _____ __J 

Aan de finale eendjescriterium nemen de beste zwemmers van alle Vlaamse 
provincies deel 

De zeer zware trainingen tijdens de maanden augustus en september hadden als 
resultaat de A-tijden van: 
• Jeroen Dolfen in de 200m en l OOm rugslag
• Lien Van Hove in de 200m rugslag
• Nick Mahieu in de 1 OOm schoolslag

Het was jaren geleden dat we nog A·zwemmers hadden in de Veurnse 
Zwemvereniging. Het spreekt vanzelf, nu we over drie A-zwemmers 
beschikken, dit een aardige opsteker is voor de trainers(-sters) en bestuursleden. 

Het gevolgde trainingsprogramma van augustus en september was ook de 
oorzaak dat de zwemmers(-sters) nog niet in topconditie waren op de wedstrijd 



van 21 september te Veurne, ze waren pas begonnen te "taperen" (af te 
bouwen). 

Opmerkelijk is dat we opnieuw goede resultaten behalen in de langere 
afstanden (200m). Een verklaring daarvoor is dat de competitiezwemmers 
regelmatiger trainen, de meeste missen geen enkele training, ze werken met een 
grote inzet en opgezweept door Jan hun programma af. 
Drie jaar geleden was ik al teweden als er 3000 meter gezwommen werd in 
anderhalf uur. Dit jaar zijn een tiental competitiezwemmers erin geslaagd 4000 
meter te zwemmen in anderhalf uur training tijdens de stage in Zon en Zee 

Met de eendjes hebben we prachtige resultaten behaald. Al onze jongens waren 
geselecteerd voor het Vlaams eendjescriterium. Bart, Stijn en Ward 
rechtstreeks, Thomas en Tim als reserve. Het Vlaams eendjescriterium is een 
competitie tussen de beste zwemmers van elke provincie van het Vlaams 
Gewest 

Het zijn gedreven zwemmers,onze eendjes, ze missen bijna geen enkele training 
en werken hun opgelegde oefeningen naar behoren af. Dat het taaie mannetjes 
zijn heb ik aan de lijve ondervonden tijdens een terreinfietstocht in de duinen 
tijdens de zwemstage in Zon en Zee. 

Als besluit wil ik de zwemmers, trainers(-sters), bestuur en ouders danken voor 
de inzet het afgelopen jaar, het was een werkelijk een "·annus mirabilis" wat de 
resultaten betrof. 

Marc Vanhoucke 

VEURNSE ZWEMVERENIGING 
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VEUR"'fSE ZWEMVERENIGING 

Noordstraat 121 

8630 Veurne 
Il' (058)312657 (095)211857 

Geachte leden, 
Geachte ouders van competitiezwemmers(-sters ), 

Graag nodigen wij u uit op de jaarlijkse algemene en statutaire vergadering van 
de Veumse Zwemvereniging in bet Stedelijk Zwembad te Veurne op donderdag 
26 februari 1998 om 20uur. 

Kandidaten voor een bestuursfunctie, dienen hun aanvraag te richten naar 
bovenstaand adres 
voor 20 februari 1998. 

AGENDA: 

:,.. toespraak Voorzitter 
';,, goedkeuring verslag van vorige algemene vergadering. 
? kasverslag van uitgaven en inkomsten 1997 
'? werkingsverslag 1997 
;.. voorziene activiteiten 1998 
:;.. V crkiezing bestuur 

Volgende leden zijn uittredend en herkiesbaar: 
Jean-Pierre Gacoms, Sabine Deschryver, Irene Cerdobbel en Alain 
Ghyselbrecht. 

',. vragen en suggesties 

Daar het een gelegenheid is om kennis te nemen van de werking, beleid en 
trainingsmethodes van de club, vragen wij u aanwezig te zijn op de algemene 
vergadering. 

Wij hopen u te mogen verwelkomen op 26 februari. 

Met vriendelijke groeten, 
Het Bestuur V.Z.V. 



- . �:-_·-·- -- - . - ·-------- ... 
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p 

1 
M s 

SCHOOLSLAG BEGINNELINGEN 
i 

JONGENSB 
e 

C 

s 

1 MAHIEU KARL 0 26 25 

2 V ANHOUTTE THIJS 0 29 73 

3 CATTEEU SANDER 0 31 17 

4 BEERENS MATTHIAS 0 32 11 

5 V ANSLEMBROUCK THIBAUT 0 32 90 

6 DEBRUYNE NICK 0 33 50 

7 DEHAESE SANDER 0 33 80 

8 DEBRUYNE LAURENS 0 34 55 

9 FIGOUREUX LOUIS 0 34 98 

10 GERYL NIELS 0 37 60 

11 SUPLY JELLE 0 37 69 

12 DELBARRE MA TTHIJS 0 44 48 

13 MERCIER W ARD 0 46 92 

14 HERMANS AARON 0 50 30 

15 GRAULUS BILLY 99 59 99 

p 

1 
M s 

SCHOOLSLAG BEGINNELINGEN 
i 

MEISJESB 
e 

n C 

s 

1 DEPREZ MARJOLIJN 0 30 2 

2 STEVERLINCK CARMEL 0 31 51 

3 DEVLIEGER KELLY 0 36 28 

4 V ANDEPUTIE LOES 0 36 71 

5 VERSTRAETE AN 0 40 17 

6 LAMBRECHT JAMIE 0 40 20 

7 VAN ELSLANDE CAROLINE 0 41 1 

8 GODERlS JOKE 0 41 56 

9 DECADT ANNELIES 0 43 18 

10 VEREECK.E CHARLOTTE 0 44 15 

Il D'HAENEN VEERLE 0 51 4 

12 LOGIE PAQUITTA 0 52 18 

13 SIERENS MICHOU 99 59 99



p p 

l 
SCHOOLSLAG M s H 

1 
SCHOOLSLAG M s H 

a BEGINNELINGEN JONGENS i e 0 BEGINNELINGEN i e 0 

a A n C n 

s 

1 DEBRUYNE DAVID 0 27 59 

2 BAILLEUL CHARLES 0 27 94 • 
a 

MEISJES A D C 

s 

1 GODERIS HEIKE 0 27 69 

2 DEGRA VE JELKE 0 29 90 

3 SPOELDERS PIETERJAN 0 27 95 3 DEPREZ LORE 0 30 9 

4 BERQUIN CEDRIC 0 28 1 4 GODDERIS CHARLOTTE 0 30 55 

5 BAILLEUL MAXIM 0 29 41 5 BRAEMYANA 0 30 69 

6 GOENS GEOFFREY 0 29 52 6 ALARY ELIEN 0 30 79 

7 WINNOCK DE GRAVE PAUL 0 29 93 7 CLAREBOUT FLORENCE 0 32 18 

8 FER YN MAARTEN 0 29 94 8 DECADT SARAH 0 33 7 

9 V ANHOUTTE BRECHT 0 31 5 9 BEERENS SARAH 0 33 21 

10 CUFFEZ STEVEN 0 31 10 10 DEPOORTER KAAT 0 33 25 

11 DEBAENST KAREL 0 31 29 ll PITTELJON JULIE 0 33 81 

12 V ANDAMME WOUT 0 31 42 12 V ANDAELE LINDSA Y 0 33 86 

13 CUFFEZ DIETER 0 31 64 13 BRUYNOOGHE BARBARA 0 36 93 

14 VERHEGGE MATTHIAS 0 34 57 14 DEBAENST HANNELORE 0 38 4j 

15 DECKERS KEVIN 0 35 70 15 GlLEKYESIM 0 41 60 

16 VEREECKE TOBIAS 0 36 4 16 GOEMAERE SARAH 0 41 81 

17 BERQUIN SANDRO 99 59 99 17 D'HAENEN MARIJKE 0 44 40 



p p p p p p T

1 M s H 
1 

M s H 
1 

M s H 
l 

M s H 
l 

M s H 
I 0 

a COMPETITIEZWEMMERS 
i 

a 
i 

a 
i 

a 
i 

a 
i 

a T 

JONGENS EENDJES 
e 0 e 0 e 0 e 0 e 0 

A a n C n 
a 

n C n 
a 

n C n 
a 

n C n 
a 

n C n 
a 

t t t t t t A 

s s s s s s 

lOOMVRIJ lOOMSCHOOL IOOMWISSEL lOOMRUG 50M VLINDER 

1 DOLFEN STIJN 1 27 59 1 1 47 39 3 l 36 17 1 1 40 31 2 0 45 65 l 8 

2 SAMPERS W ARD I 33 30 3 1 41 13 l 1 41 62 2 l 1 39 79 l 0 49 71 2 9 

3 VAN ACKER BART 1 32 25 2 1 41 55 2 l 41 22 3 l 43 45 3 0 54 27 3 13 

4 VAN HOVE DAAN 1 50 19 4 2 14 62 5 2 2 4 4 1 59 96 4 l 13 33 4 21 

5 VERSTRAETE THOMAS 2 4 58 5 l 54 28 4 2 4 45 5 2 12 41 5 1 17 52 5 24 

6 ALDERWEIRELDT TIM 2 7 33 6 2 34 94 6 2 30 9 6 2 17 41 6 1 30 70 6 30 

p p p p p p T 

1 
M s H 

1 
M s H 

1 
M s H 

1 
M s H 

1 
M s H 

1 0 

a COMPETITIEZWEMMERS 
i 

a 
i 

a 
i 

a 
i 

a 
i 

a T 

JONGENS BEJAMINS 
e 0 e 0 e 0 e 0 e 0 

A a n C Il 
a 

n C n 
a 

n C n 
a n C n 
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IOOMVRIJ lOOMSCHOOL IOOMWISSEL lOOMRUG 50MVLINDER 

1 DOLFEN JEROEN 1 12 36 l 1 36 41 2 1 23 25 1 1 18 87 1 0 40 77 2 7 

2 MAHIEUNICK 1 13 44 2 1 28 46 1 1 24 36 , 1 28 61 2 0 39 19 1 8k 

3 MAHIEUTIM 1 20 48 3 1 40 75 4 1 39 61 3 1 40 57 3 0 49 29 3 16 

4 V ANACKER JEROEN 1 40 92 4 1 39 84 3 1 44 96 4 I 45 7 4 0 57 31 4 19 
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lOOMVRIJ !OOM SCHOOL 100MW1SSEL IOOMRUG 50MVLINDER 

1 GHYSELBRECHT MICHAEL 1 5 62 I 1 17 74 1 1 15 18 I 1 16 20 I 0 36 83 1 5 
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!OOM VRIJ lOOMSCHOOL lOOMWISSEL lOOMRUG 50M VLINDER 

1 BERTELOOT DIETER 0 59 47 1 1 18 32 1 1 9 73 1 1 11 82 1 0 30 36 1 5 
2 VERBANCK GUY 99 59 99 2 99 59 99 2 99 59 99 2 99 59 99 2 99 59 99 2 10 
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1 DOCHY T INEKE 1 21 11 2 1 35 10 1 1 33 52 l l 35 51 2 0 42 18 1 7 

2 MAZEREEL SOFIE 1 20 90 1 1 38 69 2 1 33 71 2 1 33 27 1 0 46 35 2 8 

3 WINNOCK SARA l 29 38 4 l 41 3 3 1 38 94 3 l 38 79 3 0 48 91 5 18 

4 MEEUWELIEN 1 28 62 3 1 45 88 4 1 41 61 4 1 44 24 5 0 47 37 3 19 

5 DOCHYJOKE 1 31 51 5 1 49 34 6 1 48 0 7 1 48 62 7 0 48 89 4 29 

Wil',"NOCK LORE l 34 61 6 1 54 89 7 1 46 29 6 1 42 2 4 0 51 82 6 29 

7 SCHOCKAERT L YNN 1 35 71 7 l 47 57 5 1 43 91 5 l 47 75 6 0 52 78 7 30 

8 LIEFHOOGHE LIESELOT 1 47 45 8 2 3 14 8 1 55 90 8 l 56 20 8 1 1 94 8 40 



p p p p p p T 

l M s H 
l 

a COMPETITIEZWEMMERS 
i 

a 

MEISJES MINIEMEN 
e 0 

a n C n 
a 

t t 

s s 

M s H 
1 

i e 0 
a 

n C n a 

t 

s 

M s H 
I 

i e 0 
a 

n C n 
a 

t 

s 

M s H 
1 

i e 0 
a 

n C n 
a 

t 

s 

M s H 
1 0 

i 
a 

e . o 

n C 
I 

n a

t A 

s L 

lOOMVRIJ IOOMSCHOOL lOOMWISSEL lOOMRUG 50MVL1NDER 

1 VAN HOVE LIEN l 11 16 1 1 28 4 1 1 18 96 1 l 17 87 1 0 38 81 1 5 

2 VANDENBROUCKEELS 1 16 70 2 1 32 59 3 1 28 50 3 1 28 48 3 0 40 43 2 13 
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1 LEFEVRE WEJ\,TIY 1 13 38 1 1 30 78 1 1 25 33 1 1 25 75 1 0 40 98 1 5 

2 VOLCKAERT NELE 1 20 93 2 1 34 12 2 1 28 6 2 1 30 17 2 0 42 30 2 10 

3 MASSCHELEYN DELPHThIE 1 29 71 3 1 44 21 3 1 37 74 3 1 36 7 3 0 47 63 4 16 

4 TOMMELEIN PEGG Y 1 35 33 4 1 55 90 6 1 46 70 4 l 51 9 4 0 46 76 3 21 

5 HEUGHEBAERT ANN 1 42 56 5 l 54 75 5 1 54 90 6 1 56 56 5 0 59 25 5 26 

6 DEQUIDT ANNELIES 1 48 29 6 l' 47 40 4 1 52 86 5 2 11 5 6 1 2 55 6 27
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GA TOT DE VISSEN ... 

Frans ENSINK 

"Ga tot de vissen en wordt wijzer", schreef de vennaarde Ma Braun eens. 
Zij wilde, dat kinderen met de neus op de beslagen ruit van het aquarium werd 
gedrukt om bijvoorbeeld de goudvis scherp te observeren. Het is een aardige 
uitspraak, die echter in de praktijk weinig betekenis heeft. Tenslotte is een 
zwerruner qua bouw van het lichaam en de organen niet te vergelijken met een 
vis. De ademhaling bijvoorbeeld verloop totaal anders, dat het zelfs weinig zin 
heeft nog naar verdere overeenkomsten te gaan speuren. Een vis behoort in het 
water en st.erft op het droge. Bij een mens is het precies andersom. Hij zal zijn 
bewegingen moeten aanpassen aan de vreemde substantie water. En hij zal 
daarin rekening moeten houden met de begrenzingen van zijn organen. Hij zal 
eerst moeten leren drijven, de meest elementaire vorm van het zwemmen. En hij 
zal zich moeten gewennen in het water uit te ademen. 

Plankjes of plakken kurk zijn dan ook een vereist materiaal bij de eerste 
lessen. Deze hulpmiddelen komen later nog steeds van pas, bijvoorbeeld om de 
techniek van de beenslag te perfectioneren of om de spierkracht van de benen te 
vergroten. Wat is de volgende stap na het drijven te hebben aangeleerd? 
Nederland en ook de andere Europese naties achtten de schoolslag als startpunt 
het meest geschikt. Het was dan ook niet anders dan een sensatie, toen uit andere 
werelddelen bekend werd, dat daar de borstcrawl ( de vrije slag) als basis van de 
zwemopleiding algemeen was geaccepteerd. Nog jarenlang bleef Nederland bij 
zijn standpunt. Pas in de zestiger jaren is enige verschuiving merkbaar. Nu is de 
situatie ontstaan, dat ter verkrijging van het eerste zwemdiploma, naast 
beheersing van de rugslag, een keuze kan worden gemaakt uit de schoolslag en 
de crawl. 

De stelling luidt nu, dat kinderen beneden de tien haar beter eerst de vrije 
slag kunnen aanleren. Hun beender- en spiergestel is dan uiterst soepel. Zij 
kunnen deze vorm van zwemmen bijna spelenderwijs aanleren, vaak 
gemakkelijker dan de vrij gecompliceerde, onnatuurlijk aandoende schoolslag, 
die bovendien een controle over het lichaam vraagt, die zulke kleine jongens en 
meisjes meestal nog niet kunnen opbrengen. Voor kinderen boven de tien jaar, 
en zeker voor volwassenen, is de schoolslag de meest aangewezen weg. De 
natuurlijke aanleg om te crawlen is dan w lang onderdrukt gebleven, dat zij 
vrijwel is verdwenen. Er zal dan een eapabele leermeester aan te pas moeten 
komen om goede en duidelijk instructies te geven. Want zonder hem is het 
doorgronden van de schoolslag bijna niet mogelijk. Het samenspel van armen en 
benen moet worden aangeleerd, omdat anders in het water nauwelijks een 
voortgang valt op te merken. 
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De schoolslag is temeer voor ouderen geschikt, omdat zij zeker in het 
begin hun vrees voor het water nog moeten overwinnen. Bij deze slag blijft het 
hoofd vaak boven de oppervlakte, is het gevaar water binnen te krijgen gering en 
blijven ogen en oren vrijwel pijnloos. Pijnloos is eigenlijk het juist woord niet, 
want een geoefende zwemmer kan de ogen onder water rustig openen en 
rondkijken, terwijl tegen een onbehaaglijk gevoel aan de oren een watje al 
voldoende is. De vlinderslag is nog niet genoemd. Maar dit gebied is duidelijk 
het terrein der specialisten en vereist grote behendigheid op de andere slagen 
Dat de meeste zwemgierigen geen belangstelling tonen voor de "dolfijnslag" is 
zeker niet ernstig. Wel, dat zij bijna altijd genoegen nemen met een geringe 
kennis van de schoolslag en verder geen interesse meer tonen. 

De vrije slag geeft de grootste snelheid. De Australiër Healy veroorzaakte 
er bij internationale wedstrijden te Hamburg in Europa opschudding mee. Dat 
gebeurde in J 906, toen crawl op dit continent nog totaal onbekend was. Healy 
produceerde een enorme stuwing door de halen van zijn armen. Het was voor 
Europa een onmogelijke zaak de achterstand van eeuwen in snel tempo weg te 
werken. Het is daar trouwens nog steeds niet in geslaagd en het is de grote 
vraag, of het verlies eens zal worden opgeheven. Want de nieuwe 
ontwikkelingen bleven steeds weer komen uit Amerika, uit Australië en zelfs uit 
Japan, dat al een intensieve studie begon te maken van deze nieuwe 
wedstrijdsport. Een hoogtepunt in de zwemgeschiedenis was 1922, toen de 
befaamde Johnny Weismuller als eerste onder de minuut bleef. De Amerikaan, 
die later als filmster glorieerde in de Tarzan·rollen, reikte tot een toen 
onwaarschijnlijk snelle tijd van 58.6 seconden (Dieter BERTELOOT zwom reed� 

57.58 seconden over deze afstand), zij het dat hij deze prestatie nog leverde in 
een 25 meter bad, dus met vier snelheid verhogende kee:qmnten. Aan dit bijna 
niet te vergeten record dankt" mooie Johnny" grote voordelen, vooral financiële. 
Men zal toen nooit hebben vennoed, dat veertig jaren later een vrouw deze 
barrière ook zou nemen, nog wel in een vijftig meter bad: de Australische Daw11 
Fraser. 

De op één na snelste slag is de vlinderslag, ofwel de "butterfly", die rond 
1930 werd uitgevonden. De schoolslag vormde het uitgangspunt voor deze 
nieuwe methode. De armen worden gelijktijdig hoog uit het water getild, 
waardoor de remmende werking van het water voor een groot deel wordt 
opgeheven. Het goed en snel uitvoeren van deze slag vraagt een grote kracht en 
een diep uithoudingsvennogen. Oorspronkelijk werd deze "vernieuwde 
schoolslag" reglementair als correct beschouwd, hoewel de klassieke schoolslag· 
zwemmers hun kansen steeds meer zagen slinken. Het lag dan ook voor de hand, 
dat een splitsing tussen beide categorieën zou worden gemaakt. Hiertoe werd 
besloten tijdens de Olympische Spelen van 1952 in Helsinki. De nieuwe stijl 
werd vooral gecultiveerd in Oost-Europa en de Hongaar Tumpek was de eerste, 
die er werkelijk grote resultaten mee bereikte. Zijn specialiteit was bijna zo 



' 

J 

onaantastbaar, dat hij jaren aan de top bleef en zelfs op gevorderde leeftiJd nog 
van de ene overwinning naar de andere snelde. 

Bij de dames mag de klasse van Ada Kok op de vlinderslag als volledig 
bekend worden verondersteld. Bij de Nederlandse wereldrecordhoudster zijn 
zeer duidelijk de steeds golvende bewegingen van het lichaam waar te nemen. 
Kinderen zouden ongevraagd ogenblikkelijk een vergelijking maken met de 
televisie dolfijn Flipper. 

Door de gecompliceerde techniek, die de vlinderslag met zich meebrengt, 
moesten de internationale reglementen worden aangepast. Zo is enige zijligging 
verboden. Zoals bij de schoolslag moeten de juryleden ook bij de butterfly streng 
toekijken of door de deelnemers niet wordt gezondigd tegen de wetten. 

SCHOOLSLAG. 

De schoolslag is de langzaamste van de vier zwem-mogelijkheden en doet 
onnatuurlijk en geforceerd aan. Het is dan ook vreemd, dat vroeger en ook nu 
nog deze slag als het meest ideale startpunt is gezien voor de niet-zwemmer. 
Afgezien van de techniek vraagt ook deze slag veel inspanning, iets wat de 
ongeoefende ook al voor problemen plaatst. Bij vermoeidheid zal ongetwijfeld 
de zuiverheid van de slagen teruglopen, waardoor ernstige vertraging kan 
optreden. Bij de schoolslag gaan ademhaling en het ritme van de bewegingen 
hand-in-hand. En ook deze nauw luisterende combinatie is voor nieuwelingen 
een grote handicap. De moeilijkheidsfactor is er waarschijnlijk dan ook de 
oorzaak van, dat zwemmers en zwemsters van allure zich langer op topniveau 
kunnen blijven bewegen, zoals bij de Russen bijvoorbeeld duidelijk gebleken is. 
De doorstroming is in de andere categorieën, en vooral bij de crawl, veel groter. 

Ook de schoolslag heeft beperkingen. De neiging tot zijligging is ook hier 
niet toegestaan en leidt onherroepelijk tot diskwalificatie. Over het algemeen is 
de interesse voor dit nummer ruinder groot dan voor de andere slagen. In de 
wedstrijdsport is de crawl veruit het meest geliefd. Het gebrek aan populariteit 
voor de schoolslag is daarom zo verbazingwekkend, omdat de mensen deze het 
eerst hebben geleerd. Het verder tot ontwikkeling brengen van de capaciteiten 
blijkt dus voor het merendeel een te grote opgave te zijn. Het plezier verdwijnt 
kennelijk te snel. 

Een prettige verhouding tot het water schept zeker wel de rugslag, waarvan 
rust en kalmte uitgaat. Het gebeurt vaak, dat deelnemers aan crawl, school- of 
vlinderslag, na een uitputtende race in afwachting van de uitslag, zich keren en 
enkele slagen op de rug maken. Dat ontspant de spieren en brengt het lichaam na 
de afinattend strijd sneller tot herstel. Een echte wedstrijd op de rugslag is 
uiteraard zeer veel energieverbruikend. Desondanks, zelfs in een Olympische 
fmale, gaat grote rust van de zwemmers uit. Dat is natuurlijk gezichtsbedrog, 
want zij gaan toch tot op de bodem van hun arsenaal. Alleen de indruk wordt 



gewekt: door de molenwiekende annen en door de frequente, maar beheerste 
bewegingen van de benen. Ondanks alle drift is de hoeveelheid opspattend water 
gering, zeker in vergelijking tot de crawl, waar de deelnemers soms door het 
schuim aan het zicht van de kijkers worden onttrokken. 

Ook de rugslag heeft een ontwikkelingsfase doorgemaakt, hoewel minder 
sensationeel dan op de andere nummers. Oorspronkelijk werden de handen langs 
de heupen gehouden, waar zij een paddelende beweging maakten. Maar al in 
1912, bij de Olympische Spelen in Stockholm, bleek dit systeem niet meer te 
voldoen. In het water verscheen plotseling ene Hebner, die de annen tot achter 
het hoofd doortrok. En deze methode, die veel efficiënter was, werd razendsnel 
door de anderen overgenomen. Sindsdien zijn de prestaties uiteraard wel sterk 
vooruitgegaan, maar wezenlijke veranderingen in de aard van de slag zelf 
kwamen niet meer voor. Er moesten alleen enige correcties worden aangebracht, 
die overigens voor ieder individu verschillend waren. 

De bouw van de rugslagzwemrner verschilt wel degelijk van die der 
anderen. Over het algemeen, zeker bij de dames, zijn de rugslag-specialisten, 
tenger, smal en vaak ook klein. Zij hebben niet die ontwikkelde spieren, die de 
crawlers nodig hebben en die voor de schoolslag en vlinderslag zelfs onmisbaar 
zijn. 

Doordat bij zijn activiteiten moet verrichten onder een hoek van 180 
graden ten opzichte van de houding der andere zwemmers, ontstaan voor de 
rugslagzwemrner nog andere moeilijkheden, die vaak uitsluitend door routine zijn 
op te lossen. Door het geringe gezichtsveld is het moeilijk in een rechte baan te 
blijven. Er wordt een grote "stuurkunst" gevraagd. Een geringe afwijking kost 
centimeters, dus honderdsten van seconden, die in de moderne topsport vaak van 
beslissende invloed zijn. Het kan zelfs gebeuren, dat de touwen worden geraakt, 
hetgeen het ritme verstoort. Het dan ontstane oponthoud is in de meeste gevallen 
fataal. Tegenwoordig is dit probleem bijna overwonnen, maar nog geen tien jaar 
geleden zagen de toeschouwers vaak tot hun ontzetting, zelfs in de belangrijkste 
toernooien, hun favorieten door het water zwalken, als roerloze scheepjes. 

Goed keren kan een belangrijke tijdwinst opleveren, hoewel dit facet, 
waarbij enige gymnastische soepelheid komt kijken, over de hele linie al bijna 
volmaakt wordt uitgevoerd. Bij de vlinder en schoolslag moet de bassinwand met 
beide handen worden aangetikt, hetgeen de deelnemers dwingt "normaal" te 
keren. Bij de andere slagen zijn er meer mogelijkheden, hoewel ook daar nog 
vaak volgens de klassieke manier wordt gedraaid. Deze methode is echter 
minder rendabel. Eerst gingen de meesten over tot het Kiefer-keerpunt, waarbij 
het lichaam zich rolt en de benen op een gegeven moment in verticale stand zijn. 
Daarna kan weer een krachtig afzet worden gemaakt en snel weer tot het oude 
ritme worden overgegaan. De Amerikanen, dîe, dat blîjkt wel, de evolutie van de 
moderne zwemsport in  handen hebben gehad vonden echter al weer een nieuw 
snufje uit, een variatie op Kiefer. Al vijftig à zestig centimeter voor de wand 



wordt de "rolsprong" gemaakt, waarna achterwaarts met de hand wordt
aangetikt. Wie deze figuur foutloos maakt, boekt weer een winst van een fractie
van een seconde. 

Niettemin is ook de start van wezenlijk belang. Het is niet alleen zaak in
het startschot te duiken; maar het is ook noodzakelijk krachtig van het startblok
afte zetten en onder een zo'n gunstig mogelijk hoek (ongeveer 30 graden) in het
water te belanden. Dan is de remmende werking het geringst en is de duik ook
niet te diep hetgeen ook nadelen heeft.

DE START 

In de oudheid van het zwemmen werd altijd in

):.�� 
het water gestart, hetgeen de tijden uiteraard zeer 

.���;_",. 
nadelig beïnvloedde. De snelheid moest van nul af
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in het water worden opgevoerd, terwijl nu eigenlijk

�"-=::�:::;!!;,• sprake is van een "vliegende start". Alleen de 
rugslagzwemmers vertrekken nog in het bassin, om 

de doodeenvoudige reden, dat een andere manier niet mogelijk is. Zij ballen het
lichaam samen tegen de wand, om zo explosief mogelijk het lichaam uit te
strekken wanneer de claxon, de fluit of het pistool heeft geklonken. 

Alle anderen worden naar het startblok geroepen, dat 7 5 centimeter boven
de waterspiegel moet zijn aangebracht en is overtrokken met een stroeve 
substantie, zodat de zwemmers hun voeten vlak voor de afzet pal kunnen zetten
en niet uitglijden, wanneer het startsein is gevallen. Hoe groot de winst van deze
startvorrn is, valt afte lezen uit de cijfers. Bij het vertrek van het blok, tijdens de
zweefsprong, is de snelheid van het lichaam ongeveer vier à vijf meter per
seconde. Op de rugslag, die dus in het water begint, wordt slechts
tweeëneenhalve meter per seconde afgelegd. 

Uit deze metingen blijkt, dat de start van zeer essentieel belang is, 7..eker
wanneer de afstand kort en dus de tijdsduur van de wedstrijd gering is. Het is
dan ook niet verwonderlijk, dat er veel valse starts zijn. De zwemmers worden
dan teruggefloten, en mochten zij deze twee knallen niet horen, dan is er altijd
nog de met vlaggen gemarkeerde lijn, die in het water valt. Een valse start is
voor de diep geconcentreerde zwemmer een grote handicap. Het is duidelijk, dat
hij zich geestelijk en lichamelijk voor honderd percent oplaadt. Hij zal zich dan
opnieuw op dit kritieke tijdstip moeten bezinnen. De praktijk bewijst, dat zijn
tweede start aan katachtigheid en aan snelheid minder zijn. 

De reglementen over de valse start zijn niet helemaal bevredigend. De
zwemmer, die bij het tweede vertreksignaal te vroeg weg is, wacht 
diskwalificatie Het doet er niet toe of hîj in het vorige geval al dan niet de fout
heeft gedaan. De regel bestaat om te voorkomen, dat het programma door nog
meer valse starts wordt onderbroken. Want als iedereen minstens één keer
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foutief mag vertrekken, zullen de zwemmers zich nog scherper opstellen. Lukt 
het niet, dan is dat jammer, maar nog niets verloren. Lukt het wel, dan is de start 
in ieder geval perfect geweest en is een kleine voorsprong de kostbare 
herinnering. 

Het probleem bij de start is, dat geen tijdsruimte is voorgeschreven van 
tussen het "op uw plaatsen" en het moment, waarop het schot valt. De starter 
heeft slechts te maken met het ogenblik waarop iedereen op de startblokken 
volstrekt roerloos staat Iedere beweging van een hunner belet hem de trekker 
over te halen. Soms kom het schot zo snel, dat de zwemmers er door zijn verrast; 
een andere keer laat het zo lang op zich wachten dat er wel eentje is, die uit zijn 
evenwicht en in het water valt. Ook kan het gebeuren, dat iemand een bijna 
volmaakte start heeft, maar juist iets te vroeg in beweging is gekomen, misschien 
zelfs een vrijwel onmeetbaar deel van een seconde. Ook de meeste tegenstanders 
zullen dan wegsprinten. Het is aan de starter te beoordelen of het vertrek correct 
is geweest of niet. Is de fout bijna onzichtbaar, dan zal hij in een flits moeten 
reageren of de deelnemers door laten razen, of het gezelschap via de blokkade
lijn en twee signalen meedelen de race te staken. Het ligt voor de hand, dat de 
geldigheid van een start vaak aanleiding geeft tot heftige discussies of soms tot 
confücten, zoals in zeldzame gevallen ook de volgorde van aankomst complete 
ruzies kan veroorzaken. Bij de Spelen in Rome in 1960 ontstond een 
Babylonische spraakverwarring over de uitslag. Had de Amerikaan Larson de 
100 meter vrije slag gewonnen, of de Australiër Devitt? 

Wat start en aankomst betreft is de zwemsport nog niet geheel uit de 
problemen. De andere takken van topsport hebben minder met deze nare 
kwesties te kampen. De finishfoto vonnt daar een machtig stuk bewijs, een 
registratie, waar het menselijke ook niet tegen op kan. Gelukkig beschikt het 
zwemmen over de gatsometer en de omega-apparatuur, die zelfs duizenden van 
seconden kunnen tellen, maar een valse start niet kunnen aantonen. De kwestie 
van de valse starts zou misschien kunnen worden voorgelegd aan de toestellen, 
die ook haarscherp met talloze beelden per seconden de finishfoto's maken. Dit 
moet technisch mogelijk zijn. Alleen de naam van het apparaat zal voor de 
duidelijkheid moeten worden gewijzigd. Hoewel dan nog het mysterie niet is 
opgelost. Want de ontwikkeling van de film vergt enkele minuten, terwijl binnen 
enkele seconden een uitspraak wordt verwacht. Men kan moeilijk een voltooide 
wedstrijd ongeldig verklaren, omdat na afloop blijkt, dat het vertrek niet correct 
was. Maar misschien is het resultaat van de foto in ieder geval prettig om te 
weten. Voor de waarheid. Of misschien kunnen ingenieurs zelfs een mysterieus 
oog concentreren, dat direct knippert, wanneer de regels zijn overtreden. 

RIJKE KEUZE UIT MOGELIJKHEDEN 

Voor welke nummers kunnen gegadigden aantreden om het startschot af te 
wachten? De progranuna's van dames en heren lopen vrijwel parallel: 100,200, 



400, 800 en 1500 meter vrije slag, 100 en 200 meter rugslag, 100 en 200 meter 
schoolslag, 100 en 200 meter vlinderslag, de 200 en 400 meter wisselslag 
persoonlijk, de 4 x 100 meter vrije slag estafette, de 4 x l 00 meter wisselslag 
estafette. En om een of andere merkwaardige redenen is bij de heren de 4 x 200 
meter vrije slag estafette een vast programmapunt bij de grote internationale 
wedstrijden. Junioren en aspiranten leggen meestal vijftig meter af. Soms maar 
25 meter. 

De persoonlijke wisselslag is m lichte mate te vergelijken met de tienkamp 
in de atletiek. De eis is in ieder geval, dat alle vier de slagen redelijk tot 
uitmuntend moeten worden beheerst. In de meeste gevallen heeft iedere 
wisselslag-zwemmer wel een zwak punt. Zo verspeelde de Eindhovense 
sportlerares Betty Heukels, Europees kampioene in 1966, veel terrein op de 
rugslag, hetgeen zij echter ruimschoots compenseerde door haar snelheid op de 
school- en vlinderslag. De tienkamp is echter een slopend toernooi, dat twee 
volle dagen in beslag neemt. Niet alleen wordt het lichamelijke 
uithoudingsvermogen zwaar op de proef gesteld, ook geestelijk moet de 
kandidaat oersterk zün. Want de momenten, dat hij werkelijk in actie is, zijn 
over het totaal genomen slechts spaarzaam. Meestal zit bij te wachten op het 
ogenblik, dat hij wordt opgeroepen. De periodes, de lange periodes tussen de 
verschillende onderdelen, moeten de zenuwen van de tienkamper tot het uiterste 
tergen. En dat kan van een wisselslagnvemmer niet worden gezegd. Hij kan 
zich in een kort tijdsbestek ontladen en de gehele opgave in één keer aanpakken. 
Hij is meer te vergelijken met de omnium-specialist bij de wielrenners, hoewel 
deze activiteit in de wielersport niet zo hoog wordt gewaardeerd. ln de 
zwemsport bestaat wel grote bewondering voor mensen, die hun veelzijdigheid zo 
duidelijk etaleren. Overigens is de individuele wisselslag een proef die bij de 
Spelen 1964 in Tokio, over een afstand van 400 meter, op het Olympische 
programma verscheen. De 200 meter wisselslag maakt zijn debuut zelfs pas bij 
het Olympische toernooi van 1968 in Mexico City. 

Een estafette wordt gezwommen door ploegen, die alle uit vier leden 
bestaan. De strijd is te vergelijken met een minî-landenontmoeting, omdat de 
estafette enige doorkijk biedt in de breedte-kracht van een land. De vlag gaat niet 
omhoog door de verrichting van één atleet, maar voor een totale prestatie van vier 
mensen, wier individuele prestatie van even groot belang zijn. Normaal 
gesproken zijn de tijden, die de tweede, derde en vierde man van het kwartet 
bereiken scherper dan de tijden, die voor hen op de individuele nummers worden 
genoteerd. Dat verschil bedraagt enkele tienden van seconden. De oorzaak ligt 
in de "vliegende start". Degene, die aflost, kan exact zien, \'-'anneer hij kan 
vertrekken. ln het heetst van de strijd ontstaat door spanning en emoties wel eens 
de kans, dat te vroeg wordt "overgenomen", hetgeen uiteraard diskwalificatie van 
de gehele ploeg tot gevolg heeft. De eerste zwemmer van het team heeft dit 
voordeel echter niet. Als hij dan ook als tussentijd een record vestigt zal dit 
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worden erkend. Voor de andere drie kan dit natuurlijk niet officieel worden 
bekrachtigd, ook al is de verbetering zo groot, dat de "plus" van de estafette-start 
niet meer doorslaggevend is. 

Het wisselen bij estafettes wordt door de jury altijd scherp gevolgd, even 
intensief als de juistheid van de slag, die nauwkeurig wordt gadegeslagen door 
"controleurs" die op de kant met de race meelopen. 

De estafette is vaak een bron van conflicten geweest. Zo is het 
bijvoorbeeld niet toegestaan, dat de zegevierende equipe voltallig te water gaat 
om de triomf te vieren, wanneer de laatste zwemmer nog niet heeft aangetikt. De 
winnende formatie kan door deze overtreding van de reglementen, teruggezet 
worden naar de laatste plaats, hoewel uit overwegingen van sportiviteit andere 
landen er vaak bij de jury op aandringen in dit geval genade voor recht te laten 
gelden. Zo ontsnapte ook eens de Nederlandse (Olympische) ploeg van de dames 
aan deze keiharde maatregel. Het viertal kreeg clementie en mocht met de tranen 
in de ogen de hoogste treden toch beklin1men. Zodra echter andere landen eisen, 
dat de wet wordt nageleefü, dan staat iedereen machteloos. 

Jan BARTHOLOMEUS. 

Bij de schoolslag worden eerst de naar voren gestrekte 
armen zijwaarts gebogen, en vervolgens tegelijk met de 
benen ingetrokken. Op het moment dat de armen weer 
naar voren worden gestrekt, worden de benen gespreid en 
vervolgens gesloten. De zwemmer moet hieti:lij proberen 
zo vlak mogelijk in het water te blijven, waarbij het hoofd 
alleen wordt opgeheven tijdens de ademhaling. 

Bij de rugslag moeten hoofd en lichaam zo horizontaal 
mogelijk in het water liggen. De armslag geeft, net als bij 
de borstcrawl, de sterkste voortstuwing. Gewoonlijk 
maken de benen zes slagen op en neer bij iedere volledige 
armomwenteling Bij wedstrijden wordt in het water 
gestart; keerpunten moeten met hand, arm. of been 
aangeraakt worden voor de zwemmer zich ruggelings 
mag afzetten. 

Bij de borstcrawl beweegt de zwemmer de armen om 
beurten door en boven het water, terwijl de beweging van 
de benen zowel aan de voortstuwing als aan het bewaren 
van het evenwicht bijdraagt. Gewoonlijk zwemt men met 
het hoofd in het water en draait men dit alleen boven 
water om adem te halen. 

� 
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ZWEMMARATHON 11 NOVEMBER 1997 

NAAM 

BERTELOOT Dieter 
GHYSELBRECHT Michael 
VAN HOVE LIEN 
BERTELOOT Brecht 
VANNEUVILLE Klaas 
BARTHOLOMEUS Pieter 
VERWEIRDER Lore 
VANACKER Heidi 
VANDENBROUCKE Els 
VOLCKAERT Steven 

NAAM 

DOCHY TINEKE 
MAZEREEL Sofie 
DOLFEN Jeroen 
MAHIEU Nick 
WINNOCK Sara 
VANACKER Bart 
DOLFEN Sffn 
VANACKER Jeroen 
SAMPERS Ward 
WINNOCK Lore 

NAAM 

DOCHYJoke 
BALLIEU Steve 
VAN HOVE Daan 
SERU Ward 
SAMPERS Lore 
MAHIEU Guy 
MAHIEUTim 
VOLCKAERT Nele 
VAN EGROO Blanche 

Club Geslacht 

VZV1 M 
VZV1 M 

VZV1 V 
VZV1 M 

VZV1 M 
VZ>/1 M 

VZV1 V 
VZV1 V 
VZV1 V 
VZVi M 

Club 

VZV2 
VZV2 
VZV2 
VZV2 
VZV2 V 
VZV2 M 

VZV2 M 

VZV2 M 

VZV2 M 
VZV2 V 

Club Geslacht 

VZV3 V 
VZV3 M 

VZV3 M 
VZV3 M 

VZV3 V 
VZV3 M 

VZV3 M 

VZV3 V 
VZV3 V 

14 uur 15 uur 16 uur 17 uur TOTAAL 

2200 1950 2250 2375 
2200 1950 2250

1 
2375

1 1950 1900 
2075 1725 
2125 1600 1875 
2125 1600 1925 
1975 1600 1925 
1725 1350 1750 
1825 1375 1250 
1825 1425 1500 

900 1325 
725 700 

14 uur 15 uur 16 uur 

1675 900 1200 
1600 950 1100 
1475 925 1025 
1
"

1250 
875 

0 1275 
1200 625 825 

0 25 1875 
375 550 0 

2150 
2050 
2025 
2175 
1300 

325 

1300 
625 
800 

17 uur 

1650 
1125 
1200 

475 
575 

1450 
400 
425 

0 

11775 

8775 

8400 

7900 

7750 

7700 

7525 

7000 

5760 

5075 

7!/i3è1U 

TOTAAL 

5425 

4775 

4625 

4000 

3300 

3275 

3050 

2325 

925 
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ZWEMSTAGE 1997 VAN DAG TOT DAG 

DAGl: 

Om 16.30 uur waren onze competitiezwemmers terug op post voor de traditioneel 
geworden zwemstage in zon en zee. Na het zoeken van een geschikte kamer en 
bed kwam het afscheid en om 17.30 uur Jagen we weeral in het water voor onze 
eerste training. Achteraf bleek het water warmer te zijn dan de vorige jaren. Om 
19.15 uur werd er aan tafel geblazen voor soep, kip met kroketjes en een dessert 
naar keuze. Ze waren blijkbaar nog niet moe want het was nogal luidruchtig aan 
tafel Toen de kroketjes er aan kwamen werd het veel stiller en aan de gezichten 
van het personeel te zien hebben ze nog nooit zoveel kroketjes moeten 
klaarmaken. Dan omstreeks 20.30 uur naar de kamers, nog wat napraten en een 
spelletje voor het slapen gaan. Dan plots een onheilspellend geroep: " Er heeft 
iemand een "gabbe" in zijn hoofd!" Bij nader toe:ûen bleek dat Lore Sampers 
zich had bezeerd toen ze met het hoofd tegen het bed had gestoten. Na het 
wegvegen van het vele bloed bleek de schade beperkt te zijn. Een kleine pleister 
doet wonderen. Om 22.30 uur alle lichten uit en iedereen maar slapen. 

DAG2: 

Om 07.30 uur daar gaat het fluitje, iederéén uit de veren, wa<;sen 
en klaannak:en want om 08.00 uur gaan wij aan tafel. Sommigen 
waren om 06.00 uur al wakker en hebben nu het meeste 
problemen om op te staan. De hongerige magen worden gevuld 
met croissants, chocoladekoeken, pistolets en nog van dat lekkers want er is 
keuze genoeg. Ook de gekookte eitjes vallen in de smaak. 

Om 09.00 uur staan wij weer aan het zwembad. Gedurende anderhalf 
uur wordt er zeer hard getraind. Dan volgt er een kleine wandeling met 
bezoek aan de paarden. 

Om 12.00 um is het middagmaal klaar maar, al zwemmen ze nog 
als vissen in het water, ze lusten de vissen niet aan tafel. 

Van 13.00 uur tot 14.30 uur is er platte rust en tijd voor 
een boek of een spelletje in alle stilte want de rust is bij 
een dergelijk doorgedreven training onontbeerlijk. 

Na de middagpauze nog vlug wat minivoetbal en wat 
basket spelen in de sportzaal. Daarna gaan we nog wat 
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video bekijken om onze zwemstijl wat bij te schaven. Er zijn er tussen die deze 
videobeelden reeds 6 maal hebben gezien maar ze zullen nog zeker 6 maal 
moeten kijken en dan nog heel aandachtîgtt ! 1 

Velen hebben hun fysieke conditie hier wat overschat want wat zien we nu 
ineens, ze proberen al een uiltje te vangen tijdens de videovertoning en, tijdens de 
training van 17.30 uur tot 19.00 uur ... jawel velen zien het plots niet meer zitten. 
Hebben ze niet genoeg gegeten deze middag, te veel gevoetbald of niet genoeg 
geslapen vorige nacht? Na de avondtraining zijn er die verkondigen dat ze na het 
avondeten (om 20.00 uur notabene) in bed zullen kruipen want ze zijn heel moe! 

Het avondeten valt beter in de smaak dat het middagmaal. De 
soep was reeds voorspeld namelijk champignonsoep en hadden wij 
gisterenavond geen kip archiduc gekregen? Varkensgebraad met 
gebakken aardappeltjes en warme tomaten (ze waren heel lekker 

hé Erica1). Zou het kunnen dat we morgen spaghetti gaan eten? Ook aan tafel 
zijn er al die hun hoofdje op de rugleuning leggen. Wanneer er plots gevraagd 
wordt of er dan nog wel liefhebbers zijn om naar de disco te gaan schieten alle 
half slapenden wakker en zij die een belofte deden een uurtje eerder zijn de 
eersten om hun vinger op te steken. 

Alle dan maar, tot 21.45 uur naar de disco en 
iederéén moet inschepen op de "Marie-Louise" en 
dan maar op en neer door de woeste orkaan. 
Om 22. 00 uur naar onze beqjes, de lichten uit en 
maar vlug slapen want "tomorow is another dey!" 

DAG3: 

Om 07.30 uur, j'is daar were met ze schuflet! Ze komen deze morgen maar 
moeizaam wakker, zou de disco dan toch een slechte invloed hebben als je 's 
morgens moet opstaan? Uiteindelijk flitsen de lichten aan op de kamers, er is 
gekreun en gemor bij de groten, de kleintjes zijn nu al goed 
wakker. Wat horen wij daar in kamer 324? Happy 
birthday too you... inderdaad Heidi is jarig vandaag. 
Allemaal uit bed, wassen, tanden poetsen en om 08.00 uUI 
zitten we terug aan een rijk gevulde tafel. Het wordt om 
09.00 uUI terug een zware training en niet l uur zoals op 
het progranuna ( dat is een fout van de kopiemachine, is het 
niet Sabine), maar wel anderhalf uur zoals gewoonlijk De zware training begint 
zijn tol te eisen maar zoals het spreekwoord zegt: "No pain no gain!", gaan wij 
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door tot het bittere einde. Het gaat zelfs zo vlot dat we reeds om 10.15 uur ons 
programma hebben afgewerkt en we zeggen en schrijven 3.500 m. 

Voor het middagmaal nog rap wat vrije activiteiten, de ene gaan naar de manege 
zien, anderen trekken hun skeelers aan en een derde groep gaat met Erica naar 
het hobbylokaal. 

Om 12.00 uur rept iedereen zich naar de refter want het is biefstuk met frietjes. 
Deze maaltijd ligt wel beter in de markt dat de vorige. Hoe het komt dat Dieter 
nog zo goed mee kan trainen kunnen wij nu wel begrijpen toen hij een aantal 
biefstukjes aan het verorberen was. Ja het zit wel goed want Sandy eet maar een 
l/5 van een steak. Na het eten platte rust en hel is wel opvallend stil vandaag. 

:, 

Na de rust is er keuze te over, Jan gaat skeeleren met een groepje, 
Marc vertrekt voor een duinentocht met de mountainbike en Erica 
ontfermt zich over de knutselaars terwijl Alain als 
supervisor optreedt een taak die in feite voor onze 
ongelukkige voorzitter was voorzien. 

Om 16.00 uur kunnen wij dan naar de videoscoop waar er nog eens 
kan nagenoten worden van de prachtige voorstelling op het eindejaarsfeest. 
Daarna nog wat Mister Bean en de batterijen zijn terug geladen voor nog eens 
anderhalf uur afzien in het zwembad. Het ergste leed is blijkbaar geleden want 
de training verloopt zeer vlot, er is geen gemor meer bij het aanhoren van de 
oefening en ze hebben het ritme te pakken. 

Vanavond krijgen wij tomatensoep en spaghetti bolognese, was dat al niet eens 
eerder voorspeld geworden? Ze eten vlug en ze zijn gehaast om de eetzaal te 
verlaten, er staat blijkbaar nog iets op het programma. Jawel hoor vanavond is 

het disco avond maar bij het betreden van de 
discozaal zijn vele onder ons ontgoocheld. Wat zien 
we daar nu weer, de dj is er niet en in zijn plaats 
staat daar een heus zuid-afrikaans zang en dans 
gezelschap die het beste van zichzelf aan het geven 

is. Nieuwe ideeën voor het kerstfeest van volgend jaar? Wij zouden om 21.30 
uur gaan slapen, maar ja wat wil je de dj is juist gearriveerd en het feest kan nu 
pas beginnen. OK we gaan dan maar om 22.00 uur gaan slapen maar dat gaat 
ook weer niet want nu pas wordt het echt gezellig. Nu beginnen wij te begrijpen 
waarom de jeugd van vandaag zo laat op de avond pas uitgaat. Dan maar om 
22.15 uur met moeite de troepen samen gekregen en naar de slaapgelegenheid. 
Het is me daar een drukte en een lawaai van je welste. Eerste gaan de jongens de 
meisjes een nachtzoentje geven en dan krijgen we de omgekeerde toepassing. Er 
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wordt nog duchtig met allerhande spuitbussen gespoten, ze zijn echt nog niet 
moe. We zullen morgen vroeg wel een evaluatie maken, slaapwel en tot morgen 
07.30 uur. 

DAG4 

Het duurde nog lang eer ze goed in slaap waren deze nacht, er zijn er zelfs nog 
die hier en daar op bezoek zijn geweest, is het niet Michael of dacht je dat we dat 
niet wisten? 

Het is 07.30 uur, twee korte maar krachtige fluitstoten, de lichten aan op de gang 
en een duidelijk "Goede morgen!" De laatste dag breek aan. Na één minutje 
worden de kleinsten al wakker de lichten flitsen aan. Op de kamers van de 
groten geen enkel geluid. Het is opvallend dat het op alle kamers van de meisjes 
donker blijft Dat kan mogelijks iets te maken 
hebben met het feit dat het daar gisteravond het 
langste rumoerig was. Vijf minuten later horen 
wij toch wat gemor op gang en Michael, K.Jaas, 
Pieter, Steven en Nick beweren dat ze klaar wakker zijn. Wij zullen 
wel zien. Op de kamer van de meisjes is er ondertussen ook al licht doch het is 
er nog heel kalm. Bij Sandy brand er ook nog geen licht, zou ze verdrietig zijn 
omdat Dieter er niet meer is, we zullen het in de loop van de dag misschien wel 
vernemen. Om 07.40 uur en iederéén is goed wakker, het gebouw herleefd. We 
maken ons verder op voor het morgenmaal. Het is tamelijk stil aan tafol en er 
gebemen dan ook geen noemswaardige wapenfeiten. 
In het zwembad blijkt dat ze al rap de smaak te pakken hebben, ze hebben het 
goede ritme en het programma wordt in snel tempo afgewerkt. We hebben nog 
elf minuten en we hebben al 3.600 m. Om de tijd vol te maken gaan wij door 
tot..., jawel de 4.000 meter - PROFICIA T!!!t 1 

Om 11.00 uur naar de kamer en de "boel" opruimen, het was op 

� sommige kamers wel eens tijd!!!!!!!!! 

Deze middag eten we rundgebrnad met bloemkool. De training ' 
begint wat vroeger dan anders doch vooraf kijken wij naar het eerste deel van 
Independence day. 

Tijdens het zwemmen valt het op dat het nachtelijke uitstapje of bezoekje, naar 
het einde van de training toe, zij tol gaat te eisen. Nu wordt het duidelijk wie er 
allemaal bij betrokken Was niet waar Michael, Klaas, Nick, Lien, ..... 
Niettegenstaande alles verloopt de training zeer vlot en de 3.400 meter worden in 
een ijltempo afgewerkt. De trainers kunnen alléén maar hun bewondering 
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uitdrukken voor hetgeen er tijdens de stage werd gepresteerd, het was keihard 
maar ook keigoed! 

Na de training vlug terug naar de � videoscoop (Alain is heel gelukkig
want zo kunnen ze hem niet 

C
"--1:';: in het water smijten) voor het

vervolg van onze film doch tll!At na een half uurtje laat de video het
afweten en moeten wij .�� noodgedwongen overschakelen naar
Mister Bean maar niet � getreurd want nu worden de lachspieren 
nog eens goed getraind. 

Om 17.00 uur stoppen wij alle activiteiten want dan hebben wîj een 
afspraak met de ouders en stiptheid îs één van onze leuzen waar 
wij aan houden. 

Zo, het waren leuke dagen en wij hadden vele fijne momenten. 
Wij zijn ervan overtuigd dat de meeste onder jullie er volgend jaar terug bij zullen 
zijn. Tijdens ons verblijf hebben wij vernomen dat er voor vele miljoenen 
renovatie werken zullen worden uitgevoerd aan het zwembad, dat belooft dus 
voor 1998. 

Voor de rest wensen wij jullie en je familie het allerbeste voor 1998, veel 
gezon�eid en nog veel zwemplezier! ! ! ! ! ! 

Jan BARTHOLOMEUS 
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ZWEMMEN NA HET ETEN IS 

Dit sprookje is zo'n vijftig jaar geleden op de wereld gezet 
door het Amerikaanse Rode Kruis. In een brochure over 
zwemmen en gezondheid raadde men af om in het water te 
gaan na het eten, omdat je daarvan maagkramp kon krijgen 
en mogelijkerwijze zelfs kon verdrinken. Het is niet bekend 
waar deze theorie vandaan komt. In elk geval houdt ze volgens de Amerikaanse 
sportarts Arthur Steinhaus geen stand als je haar toetst aan de realiteit. 
Steinhaus heeft talrijke zwemmers gevraagd naar hun eet- en 
trainingsgewoonten Daaruit bleek dat veel zwemmers geregeld zwemmen na 
een zware maaltijd. Daarbij kwam niet één geval van maagkramp voor en er is 
ook nog nooit iemand verdronken vanwege een volle buik. De waarschuwing 
"na het eten niet zwemmen", komt dan ook niet meer voor in recente brochures 
� --�- van het Rode Kruis. Natuurlijk kun je ziek worden als je
··,? · ' intensief zwemt na een zware maaltijd. Maar dat geldt 

ook voor lopen, fietsen en andere sporten. 

SABINE 

WERELDKAMPIOEN 100M SCHOOLSLAG 

PROFICIATF 
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De Heer Hugo DEL VA, Voorzitter van de 
WATERPOLOCLUB VEURNE, nodigt allen uit op deze 
tweede W ATERPOLOFUIF die doorgaat op: 

./Datum:

./Zaal:

Zaterdag 04 APRIL 1998 

DE ZONNEBLOEM 

./ Organisatie: VEURNSE WATERPOLOCLUB

Kaarten zullen, tegen de prijs van 150 bef, te verkrijgen zijn 
bij de leden van de waterpoloclub en bij de bestuursleden van 
de Zwemclub. De opbrengst komt ten goede aan de 
zwemmers van de Veumse Zwemvereniging. 

VEURNSE ZWEMVERENIGING 
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KLUBREKOROS VAN DE VEURNSE ZWEMVERENIGING OP 

23-11-1997 

EENDJES 
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MEISJES 

--+--·---· 

17-03-1996 
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17-03-1996
08-12-1996 
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·c------
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KLUBREKOROS VAN DE VEURNSE ZWEMVERENIGING OP 

23-11-1997 

BENJAMINS 

JONGENS 

ND STIJL 1 TIJDEN NAAM VOORNAAM 
50 M I VRIJE SLAG 00'31"68 MAHIEU NICK 23-11-1

�:r1 :�::�: -1 :�:�::1�::�,ooêûS�i�F J�,,.,�:�: 
.�� •• ,.,, 1 VRIJE SLAG l .. 05'49"04 LDOLFEN --- -- �OEN - - ! - 16-11-199 
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AFSTAND! STIJL TIJDEN I NAAM VOORNAAM I DATUM 
SO M 1VRIJE SLA� 00'32"95 jVANOVERSCHELDE INELE .. >·· 12-11-1995

100 M i VRIJE SLAG i 01'16"38 1 VAN HOVE I LIEN : 10-12-1 
(1------·;--·---·--- ,---·· +----- . - ·-----r---�-----·-. ---1----

200 M I VRIJE SLAG 1 02.49"90 1 VAN HOVE I LIEN i 17-09-1 
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-

--
-
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t
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KLUBREKOROS VAN DE VEURNSE ZWEMVERENIGING OP 

23-11-1997 

MINIEMEN 

JONGENS 

AFSTAND STIJL TIJDEN • NAAM VOORNAAM t 

VOORNAAM 

31-05-1997 

DATUM 



KLUBREKORDS VAN DE VEURNSE ZWEMVERENIGING OP 

23-11-1997 

KADETTEN 

JONGENS 

AND STIJL l VOORNAAM 

! MICHAEL 
--:DIETER 

02-05-1993 
04-12-1993 
04-05-1997 ··--·---

400 M WISSELSLAG 

MEISJES 

13·18-20-11-1997 

AFSTANDî STIJL l TIJDEN : NAAM VOORNAAM DATUM 

50 M VRIJE SLAG 1 00'32"03 LEFEVRE 'WENDY 23-11-199 

;�d:-f ���r=r:::t::: �::::: =��: -- �::�t�::7 
400M -IVRIJE SLAG-- l -06'14� LEFEVRE WENDY - -��997 
50 M I SCH�OLSLA(;i

�I -00'41 "7_9_ LEFEV� --. ÎWENDY 23-02-1997 
100M SCHOOLSLAG 01'3�

�
EFEVRE I WENDY 13-18-20-11-1997 

200 M SCHOOLSLAG �0"27 i LEFEVRE ___ 1 WENDY 26-10-1997 
100 M 'RUGSLAG 1 01'25"75 1 LEFEVRE -JwËNDY-- :-1��2(}11-19i7
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�
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·-------- ' ·---------1 ____ , ___ ,, ___ , '' -·----- --�-----

200 M I WISSELSLAG 03'11"25 ! LEFEVRE • WENDY 15-0 
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KLUBREKOROS VAN DE VEURNSE ZWEMVERENIGING OP 

23-11-1997 

JUNIORS 

JONGENS 

AFSTAND; STIJL I TIJDEN I NAAM i VOORNAAM i 

50 M I VRIJE SLAG , 00'30"49 1 VANDENBROUCKE i TOM 
100 -M!\IRIJE SLAG ! 00'57"58 IBERTELOOT . I DIETER 
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1

J
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50 M \ RUGSLAG 1 00'35"60 1 VANDENBROUCKE 
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KLUBREKORDS VAN DE VEURNSE ZWEMVERENIGING OP 

23-11-1997 

SENIORS 

JONGENS 

MEISJES 

Alain GHYSELBRECHT 

VEURNSE ZWEMVERENIGING 

27-11-1986 

19-10-1986 
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DANKJEWEL 

Het voltallige bestuur en de leden van de Veurnse Zwemvereniging houden er 
aan volgende personen speciaal te danken voor hun bijdrage aan onze club 
tijdens het voorbije jaar: 

Gwendoline en Stephane, uitbaters van de cafetaria, voor 
het imichten van het Sint Niklaasfeest. 

De Heer Hugo DELV A die onmiddellijk bereid was om ook 
zijn steentje bij te dragen zowel voor het SINT

NIKLAAS FEEST maar ook voor de ZWEMMARA THON.

Onze kleintjes waren in hun nopjes met hun cadeautje van de Sinti! l ! l 1 ! 1 1 

C&l73 

De Heer Stefan IDLLEW AERE 
ZAKENKANTOOR 

Woumenweg 293 
8600 DIKSMUIDE (Woumen) 

9(051) 50-49-32 
'lif(05 I) 54-49-32 

die reeds voor de tweede maal de milde schenker is van 

DE WISSELBEKER DER VERGUNNINGHOUDERS. 

SPEEDO 
De Heer Luc AMELOOT 

AMELOOT SPORT 

St. ldesbaldusstraat 49 
8630 VEURNE 

11(058) 31-49-59 � (058) 31-66-66 

voor het schenken van de BADMUTSEN ter gelegenheid van het 
eindejaarsfeest. 

_,. . ... . 

. 

. 

i .. ,. 

Het bestuur VZV 
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OM TE RUILEN OF TE KOOP 

Fo� 

5ALE 

Met deze rubriek willen wij jullie in de gelegenheid stellen om oudere spulletjes 
te ruilen of om vb zwemvliezen die voor jou te klein geworden zijn te koop aan 
te bieden. Ook als je tijdens een training al eens iets hebt laten liggen kun je 
terecht bij deze rubriek. Alle suggesties zijn daarom welkom. 

Geef daarom, aan één van de trainers of aan iemand van het bestuur, een briefje 
af met je naam, hetgeen je wenst te laten verschijnen en zo nodig de prijs. Wees 
daarom zo duidelijk mogelijk. 

Voor deze uitgave hebben wij reeds een aanbod van zwemvliezen: 

Voor inlichtingen kun je terecht bij ondergetekende, de trainers of de persoon in 
kwestie. 

Jan BARTHOLOMEUS 
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MARNIX GACOMS 
SCBOOLSTR.AAT 4 8434 LO/'\ABARDSIJDE 

ALLE TIM11ER. \VERKEN+ PLAATSEN 

VAN .DEUREN.RAl\.1EN.+P.V.C. RA.:.\1EN 

B 'I' W' ,:· 79 ·"'9· 4 "i61 • • ,) , • .t., ,\. .... 

DPEL@-

Van Hollebeke 

Garage Van Hollebeke n. v. 

Sint-ldesbaldusstraat 27 
8630 Veurne 

tel.: (058) 3118 07 fax: (058) 31 52 51 



speciaalzaak 

fl - -r�eele
- benodigdheden

28 & zuidstraat 7 4 

g 058 3115 15 - gesloten op ZONDAG + WOENSDAG 

���-�-,����4-�-

DE KAASHOEVE 
• exclusiviteit ··veurns slapersbjer"
• specialiteiten van kaassoorten
• op aanvraag verzorgde kaas�chotels.

fruitmanden en streekmanden
• specialiteiten van fruit en groenten.

exoten en gedroogde noten.

men bestelt aan huis + f A .,__

ZUIDSTRAAT 37 ·TE·/ 058,'31.18,47 
VEURNE � 



SPEEDO. 

?"" 
AMELOOT SPORT EN SPEEOO 
ZIJN HOOFDSPONSOR VAN DE 
VEURNSE ZWEMVERENIGING. 

NAAST DE 15% DIREKTE KORTING 
OP ARTIKELEN VAN SPEEOO VOOR 
DE LEDEN, ONTVANGT DE CLUB 
El:N SPONSORING BEDRAG GEBASEERD 
OP HET GLOBAAL AANKOOPCJJFER 
VAN DE CLUBLEDEN BIJ 
AMELOOT SPORT(•) 

BIJ ELKE AANKOOP DRAAGT U 
ALDUS BIJ TOT DE 
LEEFBAARHEID VAN UW CLUB. 

(•) LEG DAAROM STEEDS, BIJ ELKE AA:-!KOOP (OOK VOOR ANDERE DAN ZWEMARTIKEU:N) UW UDKAART VOOR. 




