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WOORD VAN DE VOORZITTER 

Beste Sportvrienden, 

Zoals elk jaar starten wij begin september een nieuw 
werkjaar. De vakantie zit er weer op en de schoolpoorten zwaaien weldra weer 

open. 

Onze competitiezwemmers hebben er deze keer een 
.rrij lang seizoen van gemaakt want een tiental onder hen wisten zich te 
kwalificeren voor deelname aan de Belgische Jeugdkampioenschappen te Mol 
en dit op 30, 31 juli en 01 augustus 1999. Een zware opdracht voor de trainers 
en de zwemmers die in de maand juli iedere morgen om 08.00 uur in h« water 
lagen voor een training van anderhalf uur. Dat de inspanningen niet vruchteloos 
zijn geweest lezen jullie verder wel in deze uitgave. In elk geval wens ik alle 
deelnemers aan het kampioenschap (zwemmers, de trainers, ouders) te 
feliciteren en te danken voor hun inzet. 

Wij gaan dit jaar van start op donderdag 02 september 
1999. Zoals aan elk begin van het seizoen mogen jullie vriendjes en/of 
vriendinnetjes meebrengen zodat ze een eerste indruk van onze club en onze 
werking kunnen opdoen. Ook de ouders zijn welkom om even kennis te maken 
en voor vragen kunnen jullie steeds terecht bij de bestuursleden en de trainers. 

[k ben ervan overtuigd dat de resultaten die werden 
behaald op de Belgische Jeugdkampioenschappen velen onder jullie aanspreken 
om er misschien volgend jaar ook eens bij te zijn. Ik wens jullie alvast veel 
leesplezier, een uitstekende humeur en veel energie voor begin september. 

Jean-Pierre GACOMS 

VEURNSE ZWEMVERENIGING - 2 -



MARC, ZOUDEN WIJ OOK EENS ... ????? 

Omstreeks februari - maart 1999 kwamen enkele van de oudste 
competitiezwemmers bij Marc met de prangende vraag of zij dit jaar ook eens 
zouden mogen deelnemen aan de Belgische Jeugdkampioenschappen. Dit bleek 
wel een prachtig idee doch een pasklaar antwoord was er niet gezien de 
deelname aan dergelijke organisatie aan bepaalde voorwaarden is gekoppeld. 

Mede omwille van het feit dat de vraag van de jongeren zelf kwam werd 
het voorstel op meerdere bestuursvergaderingen besproken en in de vergadering 
van, jawel O I april, met algemene goedkeuring aangenomen. Er werd tot 
deelname besloten in eerste instantie omdat de zwemmers het zelf hadden 
voorgesteld en er duidelijk zin in hadden, ten tweede om de jongeren te belonen 
die door hard werk in het afgelopen jaar de limiettijden wisten te behalen en ook 
om aan onze jeugd een ervaring mee te geven die de meeste onder hen slechts 
éénmaal in hun leven zullen mogen meemaken. Dat de Olympische gedachte 
"DEELNEI',,/EN IS BEL4NGRIJKER DAN WINNEN!" voorop stond was 
duidelijk. 

Eens de kogel door de kerk, lagen er zowel voor het bestuur, de trainers 
als de zwemmers drukke tijden in het vooruitzicht. Reglementen moesten 
worden nagezien, informatie moest worden ingewonnen, contacten dienden 
gelegd, reservatie gedaan en nog veel meer. Alain moest per zwemmer de beste 
tijden gaan opzoeken, Marc maakte uiteindelijk een selectie van zwemmers die 
in aanmerking kwamen en zat nog dagen (nachten) te zwoegen om een 
trainingsschema op te bouwen in functie van eind juli. 

De hierna opgesomde zwemmers kwamen in aanmerking voor deelname 
en namen de uitdaging ook aan niettegenstaande er ook duidelijk werd gesteld 
dat de deelname geen plezierreisje zou 
worden maar dat er keihard zou 
moeten worden getraind en geknokt, 
ook in de vakantieperiode en dit zes 
dagen op zeven en dan nog telkens van 
08.00 unr 's morgens tot 09.30 uur. De 
inzet, de aanwezigheid op deze 
trainingen en de volharding, bewees 
dat onze jongeren toch nog bereid zijn 
om zich in te zetten en gaf ons reeds 
een grote voldoening. 
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drie daags verblijf in Mol verliep in een gezellige en 
-ndschappeliJlce sfeer. Hoewel er geen hoge verwachtingen voorop werden

zaten heel wat zwemmers toch met kriebels in de buik en de goede
"",r mentaliteit" was duidelijk aanwezig. Dat er zou gestreden worden en
ze bwi vel duur zouden verkopen was reeds bij de eerste wedstrijden

duidelijk. Dat ''Murphy" overal aanwezig is bleek voor ons op zaterdag 31 juli 
999, de tweede wedstrijddag, toen Bart Vannacker Belgisch Kampioen werd op 

de 100 m schoolslag in de categorie Benjamins geboren in 1988. Dat ook de 
andere zwemmers puike prestaties leverden bewijzen volgende tabellen: 

Zwemmer Stiil Tijd Categorie Plaats 

Lien Van Hove ! loo m schoolslag 1:26.49 cadet i 25/34 
200m wisselslag 2:41.20 2° jaar 1 19/39 

i 

1 l OOm rugslag 1:15.96 
1 

24/37 
I OOm vrije slag 1:05.85 26/43 

Klaas Vanneuville i IOO m Schoolslag 1:17.93 cadet 1 21/47 
1 200 m Wisselslag 2:36.23 2° jaar 1 56/62 i 

100 m Crawl 1:00.74 !
1 39/61 1 

Lore Verweirder 100 m rugslag 1:19.81 1 cadet 1 45/58 
i 1 ° jaar i 1 

Pieter Bartholomeus l 00 m Schoolslag 1 :22.42 1 cadet 1 37/49 
200 m Wisselslag 2:38.75 1 1° jaar 

1 
45/52 

100 m Rugslag 1 1:08.79 7/41 
Heidi V anacker 100 m Schoolslag 1 :27.41 cadet 38/53 

l O jaar 
Nick Mahieu . 100 m Schoolslag 1 :21.96 Miniem 20/35 

2° jaar 
Jeroen Dolfen 200 m wisselslag 

1 
2:45.81 Miniem Uitgesl. 

100 m rugslag 1:13.50 1 ° jaar 5/42 
100 m vrije slag 1 :06.31 23/48 

Bart V anacker 100 m Schoolslag 1 :30.44 Benjamin 1/40 
200 m Wisselslag 3:09.50 1 ° jaar 18/26 

Stijn Dolfen 100 m Vrije slag 1:15.06 Benjamin 24/43 
100 m Schoolslag 1:41.90 l O jaar ! 32/40
200 m Wisselslag 3:04.82 11/26 
100 m Rugslag l :28.49 18/25 

Ward Sampers 100 m Schoolslag 1 :38.99 Benjamin 
1 

28/40 
l O jaar 

-
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Als Veurnse Zwemvereniging houden wij eraan iedereen te danken die 
zijn steentje heeft bijgedragen tot dit onverhoopte succes. Voor eerst zijn daar 
de zv,ernrners die het uiteindelijk moesten doen, het bestuur, de trainers en de 
ouders. Een bijzonder woord van dank aan de Heer Burgemeester, het 
Stadsbestuur, Eric Berteloot Directeur van het Stedelijk Zwembad en al zijn 
medewerkers, voor het ter beschikking stellen van de infrastructuur want wat is 
een zwemclub zonder zwembad! Wij zijn er allen van overtuigd dat de behaalde 
resultaten ook hen veel voldoening zullen schenken en dat het ook een bewijs is 
dat ook hun inspanningen vruchten afwerpen en dat ze duidelijk ten goede 
komen aan onze Veurnse jeugd. 

De Veurnse Zwemvereniging. 

""' 

y__.c.i,-

Restaurant 't Schiptje 
Specialiteiten : 

Duivejong, Struisvogelnlel & Paling 

Gc.iloccn op dinsdag en mundagayond 
Juli en aupau.s enkel op dinsdag 

Uidxum: 
Unda tx,,,;a, • Wil{md Val'lllouck< 

U111/a aan lwf fomw 

Veumeuiwq 5 · 8670 WULPEN 
Tel 058/31.43.95 
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MOL 1999 . . . Een echte droom! 

Wat voor de meesten van ons een verre droom was. ooit eens deel te nemen aan 
de Belgische Jeugdkampioenschappen, werd deze zomer een werkelijkheid. 

Na een intensieve voorbereiding, zorgvuldig door Marc uitgedokterd. was 
eindelijk donderdag 29 juli aangebroken' 

We vertrokken niet allemaal op hetzelfde moment, maar afspraak was 
donderdagavond in onze verblijfplaats. VZV had 2 chalets gehuurd op een 
camping MET ZWEMBAD(!) in Kasterlee. Bij aankomst moest natuurlijk - als 
echte zwemmers - eerst het mooie zwembad uitgetest worden ... 

Een aangename verrassing was toen Jan voor elk van ons een drinkbus mee had. 
In die wanne tijd is deze méér dan van pas gekomen( 

Tijd dan om de tent van Jean-Pierre aan het zwembad in 
l'vlol op te slaan en het échte zwembad uit te proberen. 
Marc schotelde ons een lichte training voor. maar 
daardoor hadden we honger gekregen! Gelukkig was er 
een frietkot in de buurt ... 

De dag daarop vertrokken we na een stevig 
ontbijt vol verwachting richting Mol: 6 
zwemmers kwamen immers aan de start in de 
voonniddag: hun eerste wedstrijd werd een 
succes! Heel tevreden trokken we terug naar 
Kasterlee waar de picknicktafel, zorgvuldig door 
de 2 Rita's klaargemaakt, op ons stond te 
wachten. 

Terwijl Jeroen. als enige in de namiddag z'n prachtige wedstrijd zwom (hij werd 
5° op de 100 m rug'), genoten wij van de zon en de rust aan het zwembad in 
Kasterlee. Terwijl de jongens hun kunstjes toonden op de springplank, smeerde 
Louise (als een echte masseuse l de meisjes hun ruggen in. 
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Ondertussen was ook Thierry aangekomen_ en even later genoten we van Rita's 
spaghetti. Rond middernacht echter schrok één van de chalets wakker door een 
"hels lawaai". .. Lien was uit het bovenste bed gevallen .. 

De volgende dag was iedereen stipt aan de ontbijttafel en na 
de laatste richtlijnen van Marc trokken we naar !\fol. In de 
voonniddag Z\VOmmen 5 zwemmers. in de namiddag 3. 
Iedereen deed zijn uiterste best om goed te presteren, maar 
de knalprestatie bvarn toch van Bart die de gouden medaille 
won. Ook Pieter slaagde erin een mooie ereplaats /7 ° ) te 
bereiken. 

Reden genoeg dus om tevTeden terug naar onze chalets te trekken waar de Rita's 
kip met rijst voor ons hadden klaar gemaakt. 

Na deze lekkere maaltijd hadden Jan en Mai1rne de handen vol met het masseren 
van de (soms pijnlijke) "kieten" en billen. We namen ook afscheid van onze 
goeie supporter Thierry en na "een flinke avondwandeling" met veel muggen (of

toch maar J ? ) gingen we slapen. 

De volgende morgen trokken we een laatste keer richting Mol waar niet alleen 
de zwemrn<è'rs maar ook de supporters ( JU - PlLER J het beste van zichzelf 
gaven .. 

Na het middagmaaL dar we ter plaatse namen, vertrokken de meesten naar huis. 
Enkel StiJn moest nog zwemmen en ook hij deed het heel goed 

Dit was spijtig genoeg het einde van een toffe en onvergetelijke -+-daagse 
waarbij we het bestuur, de trainers en zeker ook de kokkinnen graag bedank<è'n. 

HEIDI VANACKER 
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r-------------- -----c 
1 BELGISCHE JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN 

�IOL 30-31 JULI EN 1 AUGUSTUS 
------------

Aan de Belgische Jeugdkampioenschappen namen 112 Belgische clubs deel met 
986 zwemmers. 

Om aan de Belgische Jeugdkampioenschappen te mogen deelnemen. zijn er per 
zwemstijl door de sportcommissie opgelegde limiettijden. Wanneer deze 
limiettijden overschreden worden krijgt de deelnemende dub een zware 
financiële boete. 
Bij inschrijving had de Veurnse Zwemvereniging tien zwemmers(-sters) die de 
limiettijden gezwommen ha<lden. welisv,-·aar in een 25m zwembad. 
Het iS zo wanneer in een 50m zwembad gezwommen wordt er bij de beste 25m
tiJd ongeveer 2 seconden mag bijgeteld worden in 1 OOm wedstrijden, voor 200m 
wedstrijden is dit ongeveer 4 seconden. 

Twee complete zwemmers ziJn Lien Van Hove en Stijn Dolfen die de limiettijd 
behaalden op drie van de vier zwemwijzen èn op de 200m wisselslag De andere 
deelnemers namen deel aan drie. t.vee of één disciplines_ 

I" Plaats 

BELGTSCH KNv1PIOEN 100m SCHOOLSLAG RENJAMINS 

Bai1 Vanacker 

5" Plaats 

Jeroen Dolfen 

7" Plaats 

Pieter Bartholomeus 

1 oom rugslag miniemen 

1 OOm rugslag cadetten 

De tabel met alle uitslagen zijn in dit boekje gepubliceerd. 

Het is niet enkel op wedstrijden per uitnodiging en op regionale wedstrijden dat 
de zwemmers van Vetmise Zwemvereniging ereplaatsen behalen. Op de 
Provinciale Kampioenschappen behaalden de Veumse zwemmers één gouden, 9 
zilveren en 12 bronzen medailles en zelfs één gouden medaille op de Belgische 
Jeugdkampioenschappen. 
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Dit is het resultaat \an de inzet van de competitiezwemmers, het goed beleid van 
het bestuur en de competentie van de trainers ( -sters). 

Vanaf het l1genblik dat afgesproken was om deel te nemen aan de Belgische 
Jeugdkampioenschappen werd er gerraind met nog meer verbetenheid en inzet 
dan and,;:rs. Hèt was een competitie onder de deelnemers om zo weinig mogelijk 
trmningen te missen en strikt de trainingsschema·s te volgen. De zwemmers die 
niet op een training konden aamvezig zijn. k,vamen op een ander tijdstip 
individueel trainen Tijdens de maand juli was iedereen stipt om 8 uur in het 
water en ik heb nooit horen morren dat het te lastig was. zelfs wanneer eens iets 
langer dan voorzi,;:n getraind werd. vond iedereen dat normaal. 

De sterkte van de Veumse Zwemvere111grng is ook zijn hecht bestuur waar 
iedereen zijn stcentJe bijdraagt en de creati, iteit en inzet groot is voor het 
oplossen van de problemen 

Tot slot ,vil ik onze technisch sccretans Alain en de trainers: Sabine, Erica, Jan, 
Thierry en Monique alsook de hulprrainers Peggy. Linsey. Sandy en Ellen 
danken voor de prachtige resultaten tijdens het eerste semester van 1999 

Marc Vanhoucke 

-l' 

1i 

.,. 

IMMO ALBATROS NV 

Vl-:1 T<NSL Z'.I Fd\TRJ:NH iJ>Jc; 
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1
1

· 
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- ---j 
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__ 7·--------
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l 8630 Veurne , email: marc.vanhouckefü•sk,metbe

---···---· ------- ·-----------
SC!-HTBE\VAARDER. 
TR....\!NER 

1 Jan Bartholomeus Tel: { 058 )3 1 27 90 
1 Roundalstraat 76a GSiv! (095)25 05 41 
1 8630 Veurne I email: 

_____ _________ ; pieter.baitholomeus:,îplanetintemet.be : 
r---TECH'.'l!SCH i Alain Ghyselbrecht , Tel: (058 )5 ! 62 81 
; SECRETARIS. i Wandelliofstraat 12 ! GS:V! t 075)42 83 97 
_!_R_. _ . .\_IN_-�_R___ ----�: 8_6_70 Koksijde -/------------···--- :
: \IA. TERH .. -\LMEESTER j R.icliard \-lasscheleyn ! Tel ( 058 )31 34 21

I Hanssenslaan 48 ' 
: 8630 Veurne 

! PUBLIC RELAT!ON�-E1ica Schenkels ! Tel: (058)_3_1_43_0_1 ____________ _
TR...\l1',STER : P. Heindrvxstraat 2 

1 ; BE-ST-u:Rs_u_o _____ 
1

1 

:��
ri

�-�
l

�:: -----�,-T_e_1_(058)3 I 18 87
Beukenlaan J 7 

; BESTCL'RSLID 
· 8630 Veurne
i Irene Cerdobbel
, Nachteg.alenlaan 16 
: 8630 Veurne 

. Tel (058)31 28 27 
-----� 

-----�--- ----- -·----- -------
TRAfNER WATERPOLO ,. !vis Cailliau I Tel: (058)3 l 43 79 

Koksijdestraat 24 
L _____ .____ 8630 Veurne ___ � ____ _

-.... "" - ----- -- --·-------------- �-------------- -----· - - -------------· ··-- --·-----·-··- -------- -- -- ----- - -- -----
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:\A'.\TAL LEDE'.' SEPTEMBER 1997- SEPTEMBER 199S 

. · C.-\TEGORlE . : . .-\.\.Yf .. \L 
i Ve�unnimmouder� 27 
i�iet-,er���---+-----1_0_6_ 
i \\aterpolos� 16 
: Bestuur 9 
! TOTA-\L 158 
---------------

TRAININGEN 
ln 1998 werden 75 trainingen gegeven. gemidddd 79 zwemmers(-sterl waren 
aanwezig per training 
Er werden 6:l bijkomende trainingen gegeven voor de competitiezwemmers. gemiddeld 
18 zwemmers waren aanwezig. 

WEDSTRUDE� 
Tn 1998 nam de Vewnse Zwem,ereniging deel aan 28 wedstriJden en de 

clubkampioenschappen. 
• 11 jan: 1 • dag Provinciale kampioenschappen 6 dee!J1emers VZV
• 18 jan: 2" tlag Provim:iale kampioenschappen 4 deelnemers VZ V
o I feb: 3" dag Provinciale kampioenschappen 7 deelnemers VZV
• 2 feb: Veurne PU 24 deelnemers VZ\/
• 8 feb: 4" dag Provinciale kampioenschappen sprint 16 deelnemers VZV
• -; mrt: 1" dag interclub Ware gem 17 deelnemers VZV
• 15 mn: Veurne 2e dag interclub 22 deelnemers VZV
• 29 mrt: Nieuwpoon PU 23 deelnemers VZV
• 5 apr: Diksmuide Pl; 17 deelnemers \,'ZV
• 19 apr: 3e dag interclub Westende 16 deelnemers VZV
• 26 apr: Tielt 200m P. U. 17 deelnemers VZV
• l mei: interprovinciaal Seraing l deelnemer VZV
• 3 mei: leper PU 19 deelnemers VZV
• l O mei: Veurne PL 19 deelnemers VZV
• 17 mei Diksmuide Pl' 15 deelnemers VZ \.'
• 30 mei: Oostende P.U. 21 deel11emers VZV.
• 7 jun: Hasselt eendjescriterium 3 deehiemc:rs VZV
• 11 jul: :\iieuwpoort PU l deelnemer VZV
• '.:-l-25-26 jul· Belgische jeugd.kampioenschappen Mol I deelnemer VZV
• 13 sep: Veurne ?U 2 l deelnemers VZV
" 27 sep: Ieper interclub 17 deelnemers VZV
• -+ ok.1:: driekamp Oostburg Nederland 3 deelnemers VZV
• 17 okt: Diksmuide PL' eendjes 5 deelnemers VZV
• 18 uk1 Brugge West-Vlaams eendjescriteriurn 6 deelnemers VZV
• 8 nov: 6' dag interclub Roeselare IS deeinemers VZV
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• 15 nov: Tielt Pu 18 deelnemers VZY

• 12. 17 & 19 nov: Ye'.JTile clubkampioenschappen 120 deelnemers VZV

• 23 nov: Ie dag B-Kampioenschappen Brugge 1--1- deelnemers VZV

• 5 dec: Waregem PL 12 deelnemers YZV

• 13 dec: Finale Vlaams eendjescritcritun Sint '.\'iklaas 2 deelnemers \'Z V. 

A�DERE ACTIVITEITEN 

• 26 feb: algemene sratutain: vergadering in het stedelijk zwembad

• 4 apr: TO- \Vaterpolo zaal dienstencentrum "Zonnebloem"

• l ju11: uitstap 2e Pinksteren, 57 jongens en m.:isjes maakien de treinreis naar de 
ZOO van Antwerpen

• 29 nov: eindejaarsfeest in de polyvalente zaal van het dienstencentrum.116
Z\liemmers en 147 ouders en sympathisanten en 22 kinderen waren aanwezig. Na
het uitreiken van medailles en trofeeën en het nuttigen van boterkoeken met
frisdrank of taart en koffie (volwassenen). was er een vrij podium met --1-7
deeinemers.

• 26-27-28-29 Dec: zwemstage "Zon en Zee" te v.:estende. 2--1- competitiezwemmers
namen deel.

• organisatie wisselbeker "verdienstelijkste comperitiezwenuner(-ster)"

• bijwonen van vergaderingen op district- en liganiveau
• uitgave viermaandelijks tijdschrift

A.-\�KOPEN 

--1-6 n-ainingspakken voor de <.:ompetitiezwemmer. bestuur en trainers 
105 rugzakken 
15 polo-shins voor de waterpolospelers 

\VIJZlGINGE:\' IN HET BESTUUR 

Richard \fasscheleyn dient zijn ontslag m als bestuurslid \·ar: de Veumse 
Zwemvereniging op 5 maan 1998. 

****** 
* 

�r-. 
IDÛI 1 1� 1 l'JI= 
• 0 • ••••••• • IID• llli..

Vleeshouwersstraat 15

8630 VEURNE 

if 058/31.31.12 
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DE SCHOOLSLAG 

Bron: Alles over Z\vemmen Dr. Philip Witten 

De schoolslag is een raadselachtige zwemslag. 
T <':rw1jl beginners het de gemakkelijkste slag 
vinden. wordt hij door deskundigen als de 
moeilijkste beschouwd. Gelegenheidszwemmers 
gebruiken hem om zich te ontspannen. maar zwem je de schoolslag m 
\\edstriJdverband, dan verbrandt hij meer calorieën dan welke andere slag ook -
met mogelijke uitzondering van de vlinderslag. 

Beknopte geschiedenis 

De schoolslag is zowel de oudste als de nieuwste zwemslag. Er zijn over de hele 
wereld rotstekeningen. friezen en aardewerk van duizenden jaren oud gevonden, 
waarop mensen die de schoolslag z,,vemmcn staan afgebeeld. 

D1t is ook de slag die de zestiende-eeuwse schrijver François Rabelais zijn 
reuzen Cargantua en Pantag:ruel lieten zwemmen als onderdeel van hun 
dagelijkse trainingsprogramma. En als hij niet bezig was om de revolutie te 
prediken en mensen raad te geven of als hij niet in de regen stond te vliegeren. 
dan zwom Benjamin Franklin. een van de topzwemmers van zijn tijd. met de 
schoolslag de Theems over. 

Tegenwoordig weten nog: maar weinig mensen dat Matthew Webb in 1875 de 
schoolslag zwom toen hij er als eerste in slaagde het kanaal te bedwingen. In 
Europa wist men inmiddels dat er zoiets als een overhaalslag bestond. maar die 
vond men maar onelegant en een echte heer of dame zou hem zeker niet 
zwemmen. In de afgelopen zeventig jaar echter was er maar één Z\vemmer, een 
Duitser. die met de schoolslag het kanaal overzwom. Van alle wedstrijdslagen is 
de schoolslag zowel de minst doelmatige als de langzaamste, hoewel Je er 
verbazingwekkend snel mee kunt zwemmen als je hem correct uitvoert. 

Vanaf het moment dat de schoolslag en de vlinderslag halverwege de jaren 
\'ijftig als zelfstandige zwemslagen werden beschouwd. onderging de schoolslag 
van deze twee verreweg de meeste veranderingen. In de afgelopen dertig jaar 
was er sprake van een veelheid aan benadenngen van hoe de annslag moest 

verlopen, hoe de beenslag, wat de beste positie van het lichaam en hoofd zou 
zijn en wat de beste timing was. 

Moest de omhaal van de armen breed zijn. lang zijn. smal zijn of juist een korte, 
op roeien lijkende beweging'' Moesten tijdens de uitdrijtfase de handpalmen 
naar buiten gericht zijn of naar binnen. of \vas een opwaartse. op bidden 
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gelijkende stand het beste·1 Moest de beenslag wijd of smal zijn° Moest het 
lichaam hoog op of diep in het water liggen'l !Vlocht het hoofd onder het 
wateroppervlak verdwijnen of niet'l Moest het lichaam gedurende de hele slag 
gestrekt blijven of moest het in een dolfijnachtige beweging golven'.:' Op welk 
moment moest de zwemmer ademhalen'J ln welk stadium van de armcyclus 
moesten de benen uitgetrapt worden'l Het is pas iets van de laatste tijd dat er op 
basis van geavanceerd biomechanisch onderzoek op veel van zulke vragen een 
eenduidig antwoord gegeven kon worden. In andere gevallen blijft de gebruikte 
techniek nog een kwestie van persoonlijke voorkeur. Wat de allerlaatste 
opvattingen zijn over hoe de schoolslag efficiënt gezwommen wordt en welke 
variaties vooralsnog een kwestie van persoonlijke voorkeur blijven kun je in dit 
hoofdstuk lezen. 

De schoolslag is een ingev"ikkeld onderv,erp. Topzwemmers die successen 
boekten op dit onderdeel gebruikten twee verschillende basisstijlen ·- de 
conventionele schoolslag Amerikaanse stijl en de golvende ofwel dolfijn
schoolslag. Aan het eind van de jaren tachtig ontwikkelde de Hongaarse coach 
JoszefNagy nog een stijl: de zogenaamde wave-action schoolslag 

Daarnaast ontstond er een aantal succesvolle variaties op de twee basisstijlen. 
Van dergelijke experimenten is bij de andere zwemslagen geen sprake geweest. 
maar dat komt misschien omdat biJ de schoolslag de benenactie belangrijker is 
dan bij de andere zwemslagen. Zwemmers met buitengewoon sterke benen 
leggen daarom met de zogenaamde ::weepslag de nadruk op de krachtig 
voortstuwende trap-sluitbeweging van de benen. Andere zwemmers ontwikkelen 
juist een machtige armslag Je zult uit ondervinding moeten leren welke stijl je 
het meeste ligt. 

Alle succesvolle variaties echter komen uit een algemene stijl voort, die aan het 
begin van de jaren zestig voor het eerst werd gebruikt De man aan wie men het 
ontstaan van de moderne schoolslag toedicht is Chet Jastremski Hij zwom 
gecoacht door de legendarische Doe Counsilman, voor de Universiteit van 
lndiana. In 1961 introduceerde Jastremski een radicaal nieuwe stijl. die zich 
kenmerkte door een snelle, alsmaar doorlopende annslag. Ook de beenslag 
veranderde hij defenitief De brede kikker-trap-sluit-beweging had voorgoed 
gedaan en de smallere zweepslag kwam ervoor in de plaats. De glijdende 
beweging die tot dan karakteristiek voor de schoolslag was geweest behoorde tot 
het verleden. 

Het effect van deze veranderingen was verbluffend. Jastremsky dook op de 100 
yard schoolslag als eerste onder de tijd van een minuut. Tijdens de nationale 
kampioenschappen in de zomer van 1961 maakte hij korte metten met de 
toenmalige wereldrecords op dit onderdeel. Hij bleef vier seconden onder dat op 
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de l OOm en hij knabbelde maar liefst zeven seconden af van het wereldrecord op 
de ::'Oümeter. Toen de Olympische spelen van 196-1 werden gehouden had de 
rest van de zwemv,ereld Jastremsky ingehaald in wist hij niet meer dan slechts 
één medaille te veroveren. de bronzen op de ::'00 meter. 

Er bestaan verschillende stijlen waarmee je de schoolslag succesvol kunt 
zwemmen. maar mettemm beperk ik me dit hoofdstuk tot de grondbeginselen 
van het doelmatig zwemmen van deze slag Wanneer je de schoolslag leert moet 
je proberen om deze grondbe1:,11nselen op te nemen in de stijl die je kiest. 

DE RAADSELACHTIGE ZWEMSLAG 

Fitness-deskundigen beweren dat er bij de schoolslag minder energie verbrnikt 
v.:ordt dan bij het zwemmen van de andere slagen. Maar uit onderzoek onder 
wedstrijdZ\vemmers blijkt Juist dat er bij een correct uitgevoerde schoolslag 
meer calorieën verbrand worden dan op de andere slagen - met mogeliJke 
mtzondering van de vlinderslag 
Hoe komt dat'1 In tegenstelling tot bij de andere slagen is er bij de schoolslag 
geen makkelijke. boven water verlopende overhaal van de armen. die de 
Z\Vemmer telkens een korte rnstpauze geeft. Bij de schoolslag is men 
voortdurend bezig met het overwinnen van weerstand. 

[n de Verenigde Staten. Canada en Australië leren kinderen als eerste de 
borstcrawl. ofwel \Tije slag. In Emopa wordt de schoolslag het eerste 
onderwezen en van oudsher domineren de Europeanen-hoofdzakelijk de Russen. 
Hongaren en Duitsers. nu ook de Belgen - dit wedstnjd onderdeel. 

GEBOREN SCHOOLSLAGZWHvliV1ERS 

Veel zwemmers en coaches denken dat de schoolslag zich van andere slagen 
onderscheidt, omdat je er een aangeboren talent voor moet bezitten. Als je er 
niet voor geschapen bent zul je moeite met deze slag hebben. Je kunt hem wel 
goed leren zwemmen. maar nooit zul je de gratie en de snelheid van de geboren 
schoolslag Z\Vemmer ontwikkelen. l'vlerkwaardig genoeg zien we dat deze 
mensen dikwijls moeite met de andere slagen hebben, en dat veel zwemmers die 
de overige wedstrijdslagen beheersen niet op de schoolslag schitteren. Om die 
reden is de schoolslag dikwijls het doorslaggevende onderdeel op de individuele 
wisselslag waarin een zwemmer alle vier de slagen zwemt. 

DE ·'WA VE-ACTION" SCHOOLSLAG 

Als je op televisie naar zwemwedstnjden kijkt zal je op\allen dat de meeste 
zwemmers op de schoolslag een iets andere techniek gebruiken dan die welke in 
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dit hoofdstuk werd beschreven. De nieuwe ·wave-action' schoolslag ontstond 
hah-envege de jaren tachtig. Het was een vondst van de Hongaarse zwemcoach 
Jozsef Nagy, en zijn pupil Jozsef Szabo won er de 200meler schoolslag mee 
tijdens de wereldkampioenschappen van 198' rn tijdens de Olympische Spekn 
van 1988. Sedert 1989 gebruikte de Amerikaan Mike Barrowman, eveneens een 
pupil van Jagy, deze techniek ook met succes: hij won Olympische wedstrijden 
en vestigde biJ herhaling een niell\v wereldrecord. 

De ·wave-action · techniek gaat uit van de ligging van het lichaam bij de dolfijn
schoolslag. Bij de dolfijn schoolslag worden schouders rn bovenlichaam hoo:,r 
uit het water opgericht aan het eind van Je binnenwaartse beweging. Op dit punt 
aangekomen, zal de ·wave-action· schoolslagz,\emmer zijn annen onder ,vater 
naar voren laten schieten. Zijn lichaam komt daar in een versterkte dolfijn
ofwel golvende beweging achteraan 

Wat LtJn nu de belani:.Tfijkste verschillen tussen de conventionele schoolslag en 
de ·wave-action · schoolslag·.' Bij de conventionele schoolslag blijft het lichaam 
horizontaal in de slotfase van de beenslag. De schouders bevinden zich onder 
water ,;:n de heupen blijven vlak onder de waterspiegel. De ·wave-actinn' 
schooislagz:v,emmer daarentegen brengt zijn schouders uit het water. houdt zijn 
heupen laag en zijn lichaam \an hoofd tor kniet'n schuin In alle owrig:e fasen 
\ an Je slag is de ligging van het lichaam bij b.;:ide tecimit:ken \ rijwel dezelfde 

Marc Vanhoucke 

- - - - . ------- ------·---·-------·-·-
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SEIZOEN 1999 - 2000 

Donderdag 2 september starten we met de trainingen. 

urRREGELING 

• Beginnelingen dins- en donderdag van I 8.30uur
tot 19uur

• Gevorderden en competiriezwemmers dins- en
donderdag van I 9uur tot 20uur

• Voor de houders van een competitievergunning
is er een bijkomende training op zaterdag van
1 7.45uur tot 19. l 5uur

• De waterpolospelers (-sters) treffen elkaar voor
de eerste maal op donderdag 2 september

Doormiddel van een aanwezigheidslijst. die iedere training nauwkeurig ingevuld 

wordt, kunnen de ouders nazien of hun zoon of dochter al dan niet aanwezig was 
op de training. 

LIDGELDEN 1999 - 2000 

• Tijdens de maand september worden de lidgelden

ontvangen

• Dit kan gebeuren voor de aanvang van de trainingen op
dins- of donderdagavond in de cafetaria van het stedelijk

zwembad.

• Jan Bartholomeus. Irene Cerdobbel en Wilfiied Top

zullen aanwezig zijn om de lidgelden te innen.

• Het lidgeld bedraagt 2.000 bef

• De waterpolospelers betalen 750 bef

Beginnelingen, gevorderden en competitiezwemmers betalen GEEN inkomgeld. 
Waterpolospelers(-sters) betalen WEL inkomgeld 

INDIEN EIND SEPTEJ'IBER HET LIDGELD NIET BETAALD 

IS WORDT DE BETROKKENE NIET lUEER ALS LID 

BESCHOUWD V.-4N DE VEURNSE ZWEMVERENIGING 

------------

�--
.... 
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Belgisch Jeugdkampioen 1999 

Benjamin 1° jaars 

Bart Vanacker 

vzv 
-�-----···-- -- --------- -------
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J 

• In _1an
. 17 ,an
• 2-1 jan 
• 31 jan
. :1 tèb

• :5 t-_,b
. :7 tèb
. :s feb
. 

�

mn
. 1-lmn
. :1 mn

• :s mrr
. :- apr
• 1 S apr 
• :5 apr
. 

1 
1 iTiêl 

. 2 mei 
• l) mei 

• l:- mei
• 22 mei 

• :?-l mei
. t>jun

• 27 jun 
. -l _iul 
• 17 JUi
. :;n - 3 l
. 19 sep 
• 2o ,ep
• � vKt 
. 10 okt
• J 7 okt
• :3 0k,

• :?-! okt
. :;1 okt
• b 00\" 

ACTIVITEITEN 1999. 

Waregem PL. 

Diksmuide PL. 

Ie dag Provinciale kampioenschappen Konrijk 

Ie aag pro\· Westü lmerclubtom. Henrv Lecluvse \·eume 

:e dag Pro�inciale kampioenschappen Brugge 

algemene en statutaire, ergadering om :o uur in liet stedelijk zwembad te Veurne 

Waregem Pl 

,e dag Provinciale kampioenschappen Brugge 

1 e tinale \"ZL eendjes 

-!e Jag Prc,·im:iaie h.ampioenschappen Brugge 

schaal Guillirn Brugge 

:e dag pro,· \V

estü imerclubtorn. Henrv Lecluvse Z\\evegem 

\\"aregem Pl 

:oom , an Tielt 

5e dag prov Westd imerclubtorn. Henry Leclll\se Oostende 

interprO\·inciaal 

leper Pl . 

Pl Diksmuide 

Beker Bekaen PL. Zwevegem 

.-\rnndwedstrijd Oostende 

uitstap :?e Pinksteren 

:e tinale \'ZL eendjes 

Izegem P L' buitenbad 

PL leper openlucht 

'-:ieuwpoon buitenbad PL 

jul en i aug. Belgische jeugdh.ampioenschappen 

VEURNE Pl: 

-le dag oro,· \\ est\ 1. interclubtorn Henrv Lec!u,·se Roeselare 

5e dag Pro, inciaie kampioenschappen Brugge 

,upers" im K0rrri_ik 

Driebmp Brugge 

Eendieswedstri_id Pl Diksmuide 

6e dag Provinciale kampioenschappen VEl' R,"iE 

3e Jag prov \\'est, 1 interclubtorn Henry Lec!uvse Brugge 

Waregem Pl.

• -: no,· Roeselare Pl. 
• 1 1 no,· Speedo meeting 
• 1-1 no,, oe dag pro,· \\'ern l. interclubtorn. Henn: Leclu,·se leper 

• 16. 18 & B no,·: clubkampioenschappen

• : ! no,· 1 e dag Provinciale B-Kampioenschappen Tielt 

• Z8 no\" eindejaarsfeest 

• :s �o, :� dag B-l;amp Diksmuide 

• 1: Jee 3 e tinale \"ZL eend_ies 

• !S ciec -e aag interclub Waregem

• ; 9 dec K,mn_ik Pl
• Z6-Z".'-:?8-:?9 dec: Z\\em�1:1ge Zon en Zee Westende 
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ENKELE WENKEN VOOR DE LEDEN 

• \,Vaardevoll<è \OOrnerpen zoais utir,\erken. kettingen. nngen. geld. enz.laten
"<è thuis

• Tijdig aanwezig. zi_1n op de trainingen ook nic:t te '-TO<èg

• ln Je klèedkabin.::s hebben we rtspect \Oor :rndennans kledij. we \'erstoppen
Je kkd1j 111d. Indien ü niet het nudigc respect 1s 1\JOr UediJ of mate�iee! \·an

anJeren. zal tegen de dader 1 � 1 zeer �tr<èng_ \\ orden opgetreden

• Namen mededelen ac.m Je \·erantwoorJeliJl,.e

• Snoep en kamvgom zijn \èrboden m het ;,:wemb:1d

• Zorg dat de zwernk lèdi_i in orde 1s. koord 111 

Je z,vernbrod: \OOr de jongens. geen
bikinîs of loslmngende bennuda ·s_ lnd11:n
_1e een Z\\ embril Jroagt moet die go,:d
aangepast zijn. Z11 cmmuts is verplicht.

• Indien JC z11·emvlièl.èll liebt. brengt ze mèe.

• V i;;nneldt _ie naam 'JD _je mat<:rieel c:n Je
kkJij 1an de dub.

• Ga \ oor de trc1ining naar het toilet. zodat de

=--

. 

ç� 
� 

trammg met om de ha, erklc1p moet ,)nderbroken \\orden ,·oor iemand die nam·

de: \VC moet.

• \\, c: bc:treden dè zwemhal op het teken van de trc1inert-s1crJ. niet vroeger. Voor

d,, trainingen wachten we in de vestiaire. NERGENS ANDERS

• Tijdens de trairnngen en op,vam1mgsoefeningen maken we het de trainers! -
sters l aangenaam: ,, ees bekefcl. let op. niet spelen. uit\ oeren wal genaagd
wordt.

• \\" ees voornaam tegenover de andere z,verrm1ers(-stcrs)

" Wanneer Je de groep , erlaat �teeds de trniner( -�tefl verwittigen

• 'Ja Je training. helpen het nrnteneel opberg_èn. een stortbad nemen en zich zo
,nel mogelijk c1,mhleden.

• In de kleedbmers lopèn 1,e ni.::t mnd. roepen en tieren \\'è met.

• "ia de trc1inmg nac1r huis bngs de kortste 1,e!:(.



EREPLAATSEN WEDSTRIJDEN 

1 7 ja1111ari Diksmuide PC 

1" Plaats 
. Jeroen Dolfen '200m rugslag miniemen ___ _ 
Tut�r Bart_h_o-lo_m_et-,s 200m rngslag cadetten 2.29. 17 

236'54 
·--·---- -------�--�------. kroen Dolfen • 200m wisselslal.! miniemen 2-10'70 

-K
-

la-as---V-an-n-eu_\ __ i_l l_e__ · , 200m wiss� cao-·e-tt_e_n ______ 2_.3_2_'_9 __ 5 __ _
. !Vlichael Ghyselbrecht : 200m wisselslagju_!lioren 2.38'36 

-------

. Klaas Vanneuv_i]_le______ _ 1200m Hije slag cadett�n 2. l 5·93

2c Plaats 
Pieter Bartholomeus '200m vlinders!� cadetten ____ 2-15'..(_8 __ _ 

1 Heidi Va11ac�er : 200m vlindersla!.! cadetten 3.10'71 
1 Ward Sam pers ____ 1200m rugslag_ benjamins L 3 04 ·05 
Lore Verweirder • 200m mgslag cadetten , ___ 2_..(9'57 ·---< 

Stijn Dolfen --------200m wisselslag bcnja�-i;-;- --i 2 59'55 -�----......... -----·Heidi Vanacker ; 200m wisselslag cadetten 2.56 '69 
Tim Alderweireldt 1 1 OOm vr_ije slag eendjes l.3 5'23

3" Plaats 
Ban Vanacker 
Jeroen Vanacker 
Nick Mahieu 

200m rugslag benjamins 
i 200m wisselslag miniemen 
�vrije s�mmiernen 

:!4 jlllmari l' dag provinciale kampioenschappen Kortrijk 

3.os·29

3 10'90 

128'-.W 

2" Plaats 
Nick Mahieu ----- i IOOm wisselslag mmiem�_n ___

_
__ ._l=_,-_9_1 __ _ 

3" Plaats ----------�-----------·. ---------·-
Jeroen Dol fen ______ , 1 OOm wisselslag miniemen J..('78 
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31 ja1111ari l' dag provinciaal West-i laams i11terc/11btornooi I imme 

l" Plaats -----·-- ·-----
: Karl Mahieu 

---

; Lore Sampers 
· Nick l\!ahieu 

6.58'73 --------
50m rugslag eendjes Q_.-48'26 __ 
50m schoolslau miniemen 037"05 -----------····-· ------------··-"'""'------------------· 

2" Plaats 
. Stijn Dol fen ___ 20111 vlmdersla!! benJam� 033•72 
• Nick Mahieu
Ban Vanacker ----

' Klaas Vanneuville ,.-------
. Jeroen Dol fen 
Pieter Bartholomeus 

3" Plaats 
Michael Ghyselbrecht 

: Lien Van Hove 

150m vlinderslag miniemen 0.34'17 
! 50m schools lal! benjamins 0.-4-4 ·04 
; 50m schoolslag cadett�---- ___ o_:_,4__�q ___ 
l 00111 r�ag mintemen ____ l i-4_)5 __ 
loom rugslag cadetten ------�r.:�4 ___ _ 

1 50m schÖolslal! junioren --- o.3-+ ·s-1
lOOm ru!!slagjumoren 112·��----· 
.:::_O_O_m_ru�g�s_la_g�c_ad __ e_t_te_n _____ 2_. -ff 3 l - A-TIJD 

22 februari 2' dag Provi11ciale Kampioe11schappe11 Brugge 

1" Plaats 
. Nick Mahieu 200m schoolslag miniemen 3.03 ·-40 ·-----

2" Plaats ----------------------
Lien Van Hove ___ . 400m wissel��a_d_e_tt_e_n ______ )_- __ 55·72 

, Klaas Vanneuville '200m schoolslau cadetten 2.53'-4ó 
1 tvfichael Ghyselbrecht 
· Dolfrn Stijn ___ _

3" Plaats -------
Bart Vanacker
Lien Van Hove

: 1.:adetten jongens
* Pieter Bartholomeus
* Bart Vanacker
* Nick Mahieu
* Klaas Vanneu\ ille

· 200111 schoolslag nmioren 250'08 
· 200m \\'issels�enjamins 3 02'-48 

, 200m schoolsla!! benjamins 3.17'87 
: 1 OOm schoo_lslag cad�tten --_:::-1 ::2ó l!_ ___ j 
-lx!OOm wisselslag 5.1::2'08 

-----·------



28 februari 3" dag Provinciale Kampioenscllappen Brugge

2e Plaats 
1 Lien Van Hove j 200m schoolslag cadetten 

3e Plaats 
Heidi V anacker 200m schoolslag cadetten 
Nick Mahieu 1 OOm schoolslag miniemen 
Lore V eiweirder 1 OOm rugslag cadetten 

14 maart� dag Provinciale Kampioenschappen Brugge 

2e Plaats 
1 Klaas Vanneuville 
1 Jeroen Dolfen 
, Pieter Bartholomeus 

3" Plaats 
1 Jeroen Dolfen 
i Stijn Dolfen 
Karl Mahieu 
Nick Mahieu 
Michael Ghyselbrecht 

50m vrije slag cadetten 
50m rugslag miniemen 
50m rugslag cadetten 

l 50m vrije slag miniemen 
50m vlinderslag benjamins 
50m schoolslag eendjes 
50m schoolslag miniemen 
50m schoolslag junioren 

i 
1 
1 
i 

1 1 
i 
1 
i 

3.06'58 

3.07'84 
1.23' 19 
1.17'91 

0.27'40 
0.34'62 
0.32'12 

0 29'61 
0.37'53 
0.51 '44 
0.37'32 
0.35'67 

28 maart 2" dag Provinciaal West-Vlaams Interclubtornooi "Henry Lecluyse" 

1 ° Plaats 
1 Karl Mahieu 

2e Plaats 
Lore Sampers 
Nick Mahieu 
Klaas Vanneuville 
1 Michael Ghyselbrecht 
1 1 Lore Sampers 

,-, -

l l OOm wisselslag eendjes

! I OOm rugslag eendjes
11 OOm schoolslag miniemen 
11 OOm schoolslag cadetten 
11 OOm schoolslag junioren 
1- .. r )Üm VnJe slag eendJes 

Z" fERENIGING 

1.47'08 

i 1.42'00 
1.20'04 - A-TIJD 

1.16'01 
1.17'76 

, 0.42 90 

- 23 -

1 
1 
1 

1 

Î 

' 

1 

1 



5 april Regenboogmeeting Waregem 

1" Plaats ------------------------ -·---
• Nick Mahieu ___ _,_·_l_O_O_m __ vrije slag minie_�.!:!_ 1.04·39 

2" Plaats
. Nick Mahieu 50m vrije s� miniemen ___ 0.2s·35 
Jeroen Do!fen ' l OOm rugslag m1memen ' 1.13 ·-1-4 

lËlart Vanacker _______ I_OOm schoo1:G·���� ____ U 1.·6ó ___ ' 

3" Plaats 
: 1 OOm schoolslai:t miniemenNick Mahieu ·----·-·----

i P_1_e_te_!:_B_art_h<2lomcus ___ J_ 00111 vlindersl��adette� .
.ie_ r_o_e_n_D...9_lfen ________ l O_O ff!�rije sla_g miniemen

18 april 200,n van Tielt 

1" Plaats -----
Karl l\lahieu : 200m schoolsla2. eendjes : 4.03 ·oo

,_1=:_ore Verweirder____ __ ; 200m wisselslag cadet1en -+- . -

-
��4fCJ3 :_=

t_J�_!'oen Dolfen ; 200m wisselslag miniemen _____ 2.-1-T�--
' Nick Mahie(I _]OO_m schoolslag mini_l:rnen 2.57'36 
Michael Ghyselbrecht ___ 200m schoolslag junioren _____ 2.-1--1-·04 __ _ 
Lten Van Hove ! 200m vlinderslag cadetten 2.58'52 

_pieter Bartholom����----:::)oorn �lindersl�_g cac_!�tten 2.4-9'76 
j Lore Verweirder 200m rugslag cadetten ___ 245'62 __ _ 
, Jeroen Dolf en · 200m rugslag miniemen_ , _ 2.-1-0·2_3 __ _
_ Lien�·�� Ho,:e 200m vrije slag cacktten_ ____ _ 2.23'8_8 __ _ 

Y Plaats -----------�--------· 
: Julie Dernerre · 200m schoolslag benJamins 3.36-45 
1 Bart Vanacker _____ 200m s_c_hoolsla;,: ben1amins �---__3.,_2_6_·-1-_1 __ _ 
Lore Sa_m_,__p_er_s_____ 1 200m vrije slag eendje_s 3.27.60 

··-----�,Stijn D()lfen ____ 1_2_0_0_m_wiss��e-�jamins __ _ __ 3 05}_�---
�-l_a_a_s _V_ai�nenville 200m \Visselslag cadetten 2.3-1-· 50 
'. Michael Ghyselbrecht , 200m wisselslag junioren 2_.3_7_._7 4 __ _ 
Jeroen Yanacker :200m schoolslag: miniemen______ 3 16'81 
Pieter Bartholomeus 200m nw.slal! cadetten 2 27·27 ------------�------·---------------�-tJïck i'v�ahieu 2_00m vrije slag miniemen ____ 2 24':26 __ _ 
Klaas Yanneuville _____ i 20ürn vrije slag cadetten _____ 2 1-1-'_'70 __ _ 

\'[l_fR:-(SJ: Z I\H!VERio�:J< ,r-;,_; - 2.; -



3� Plaats 
Stijn Dolfen 200m rugslag benjamins 
Ward Sampers 200m vrije slag benjamins 
W ard Sampers 1200m wisselslag benjamins
Heidi Vanacker 200m schoolslag cadetten 
Heidi V anacker 200m vlinderslag cadetten 
Els Vandenbroucke 200m vriie slag cadetten 

25 april f Dag i,zterclub Ooste,zde

I" Plaats 
1 Karl Mahieu I I OOm vrije slag eendjes 

2e Plaats 
1 Lien Van Hove 11 oom schoolslag cadetten 

3e Plaats 
Lore Sam ers 
Tim Alderweireldt 

1 mei wedstrijd PU leper 

I e Plaats 
Lore Verweirder 50m vriie slag cadetten 
Karl Mahieu 1 OOm wisselslag benjamins 
Pieter Bartholomeus 50m rugslag cadetten 
Jeroen Dolfen 50m rugslag miniemen 
Lien Van Hove 50m schoolslag cadetten 
Klaas Vanneuville I OOm wisselslag cadetten 
Nick Mahieu 50m vrije slag miniemen 
Klaas Vanneuville 50m vrije slag cadetten 

1 Klaas Vanneuville 50m schoolslag cadetten 
Karl Mahieu 50m schoolslag eendjes 90 
Tim Alderweireldt 50m schoolslag eendjes 89 

1 Lien Van Hove 1 OOm wisselslag cadetten 

VEURNSE ZWEMVERENIGING 

2.55'46 
2.52'96 
3. Il '07
3.09'54 
3.18'23 
2.39'92 

1.3 I '39 

l.26'10

0.51'92 
1.30'26 

0.31 '37 
1.43'26 
0.31 '65 
0.34'77 
0.38'59 
1.09'62 
0.29'20 
0.27'35 
0.35'82 
0.52'07 
0.56'65 
1.16'07 

- 25 -



:2' Plaats 
Lore_ Sampers ___________ ! 50m vrijesla_g eendjes_____ · _ ______ 0 -10'--lO ____ 1

_ St.iJE Dolfen ____________ 50m vlmd<!rslag:_bc:njamins _______ 0 :_::LJ· l 9 __ _ 
Nick Mahieu . 50m ,,-!inde:-sla!! miniemen 0.33 '-i6 ----- ---------------------- -·-···-> - ---------·-··------------ ·----

; Heidi_ Vanacker______ ':Orn sdwdslag �adttten û- 4 \ ���---
2tii_r_i_ Dolfen _____________ 1 Unm _w:s��!sl2.g bt:,;jamins . ___ l 25:�3 ___ _
: Nick Mahieu _________________ i_()Om w;��scls:a,f m.;niemen ________ l. l --l '20 __ _ 
'Heidi Vamicker . 50m vlindcs:._\l! cadettr:n O 36 -96 ·-------------··--·---------------------___ ,,,._ ____ -- - - .. ---------- ---- ------ ---
Lore Sampers ---- _____ ; ! nom_ \VlSSt:lsi�e.::r,d_ie:, --- , -- - l- 4()__J_ l ____ . 

'Lien Van Ho·,·e _________ __ , 5Grn rng�Jag::dcnen _______________ 0.36- -i J __ _ 
: Bar1 Va,1acker : SOir. s:.:!1oolslJg ber,iamins I ü --l-1'78 
}_�r'?_:('_-�anJc�_-:�--- __ __ ; �CifT: schsü1sla;: c,i;uen,C:f!_____ · ____ ,�, -1-:_:: ·30 __ 

3° Plaats
_ 50mvlir.c\.:r, i;;_·: bJnJamins_ . ----0 39�( 9 ____ --

; �ti jn ()ol feil 
; ... ·· --------·-------. , __ _;_L'm nwslE:.!.!.l'�1�1_mins --�4_0_'.:.·3 ·------ _
_ �,licbael Ghyse!breda · ___ _ ___ _ )Om mgsla;: .·,i,,; ··�:-:'1 ____ _____ _________ 0 3_::!_J_�---_ 
Els Vandenbroucke ___ ____ : __ :,u:;, schl'0ls·;a:._-.::.,, .. -T, 0

:·;; 0_--13
-
85

Jeroen Dolfom lUüm w1ssclsÎ,l'"'. •n,:-:;,;'.men . 1.15'96 1 . 
------------------ ____________________ :'..!; .. ------------ ------ -··- ----

' Pieter Bartholometb ________ ___ 10 0m wissdslag c::d,:rtcn ___ · ____ l. l3'28 ____ : 
_lïm 1�ierw�ir_e]Q! ____ _ __ ___ ' 5üm mj_e slag ee:1djes ____ ___ _ __ O 39'08 ______ _ 
Lore Ver"'eirder , 5üm ru.:sbg cadetkr. 0.38'0ï 1 

: Ward Sampers 50m schüül�la!! beniarnins ! 0.45·55 - i 
'Heidi Vanacker . 1 r;;_,rn ,vi�selsl;l! cadetten - 1 21 '62 � 
--�-·---···· ---- ------·- -------·- _----1.. _______ ------------------------ -- ----

22 mei wedstr{id Pl' Oostende 

1·: Pla:ns 
; }-�ar: \ht:1<"u _________ ___ _ _  

1 
l i)(irn schooisbg een� 1_50·10 

; L_;i�n -�}-�_s>�,!�------ _ _____ !_?_9._]!':_�1�!élg �ilj_e_!t�!:-_ _ _QJ_6_-i!_ ___ � 
,Pi�:ttr Bartbolomcl�:_; ____ ____ : )r)1n n.igsia�_c�dt:rt1.:�:;i _____ ---.--- .. n -:_-�-6� 
;ë:1:oeiÏ :;:)olfen

__
_____

_ 
:'1!11 v;iic: s!a� miuiemc:n oio-C-:ïë1------j-----·---· -------------- ------·-·----·-----�---·-----·-·-�----- -·-----·-----,

'J,ni--,,-.n j·,11,ren- '-ix-2!:üm \·-''è ,:;p '-' -î6-nfi ·
j l •.. l,.,..., . ...__ -.. - � . llJ .,J t; ). 'V .  

:,. 1-� lCk tvlahJeu 
* !vLchae 1

. (ihyse1b1t:cht 
� Pieter Ihrthol,,mCt,·i 
,, Kiaas Vanneuviïk 

�------�-------·-·--- --

•:f"" � 

'-----------------' 

çpr::ron -- L- ..,..J 

� 
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Heidi Vanacker 50m schoolslag cadetten 
Bart V anacker 50m schoolslag benjamins 
Michael Ghyselbrecht 50m schoolslagjunioren 
Nick Mahieu 1 50m vlinderslag miniemen 
Lore Verweirder 50m rugslag cadetten 
Klaas Vanneuville t 50m vrije slag cadetten 

3e Plaats 
Lien Van Hove 200m wisselslag cadetten 
Klaas Vanneuville 200m wisselslag cadetten 
Lore Sampers 1 oom �choolslag eendjes 
Karl Mahieu 1 OOm vriie slag eendjes (90) 
Tim Alderweireldt 1 oom vrije slag eendjes (89) 
W ard Sampers 50m rugslag benjamins 

; Stijn Dolfen 50m vrije slag benjamins 

4 JULI WEDSTRIJD PU IEPER 

,� Plaats 

1 Bart Vanacker
Michael Ghvselbrecht 
Jeroen Dolfen 
Pieter Bartholomeus 
Michael Ghyselbrecht 

_ p.aats 
Jeroen Vanacker 
Klaas Vanneuville 
Bart Vanacker 
Pieter Bartholomeus 

' Nick Mahieu 
1 Jeroen Dolfen 
i Lien Van Hove 

200m schoolslag benjamins 
200m schoolslag junioren 
200m rugslag miniemen 
1 oom rugslag cadetten 
1 oom rugslag junioren 

200m schoolslag miniemen 
200m schoolslag cadetten 
200m rugslag benjamins 
200m rugslag cadetten 
l OOm schoolslag miniemen 
200m vrije slag miniemen 
1 oom rugslag cadetten 

SPEEDO 

� 

- ---- -
VEURNSE ZWE!vfYERENIGING 

0.42'32 
0.43'39 
0.35'39 
0.32'49 
0.36'41 
0.27'72 

2.42'52 i 

1.35'59 i 
1.51 '05 
1.30'20 
1.31 '22 
0.44'21 
0.33'97 

3.26'07 
2.51 '50 1 

2.42'41 
1.10'02 
1.15'46 

3.22'54 
2.57'21 
3.18'40 
2.36'59 
l .23'14 
2.36'97 
1.18'72 
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3 ° Plaats 
'Nick Mahieu 3 00'53 · 200m schoolslag miniemen

! 200m mgslag cadetten
------------

· Lore Verweirder
�H�idi Vanacker j I OOm vlinderslag cadetten 

2 58' 12 
l.2ïl 1
1 2s·97 : Lien Van Hove ! 1 OOm schoolslag cadetten -···---------

: Bart Vanacker 11 OOm schoolslag benjamins-------r--------�-�-
Klaas Vanneuville i l OOm schoolslag cadetten 
Stijn Dolfen · 100m Hije slag benjamir�5 __

135 ï O
1.20'00 
2.51 '16 
U7'09 : Heidi Vanacker � IOOm rugslag cade_tt_e1_1 __ --------

: Jeroen Dol fen ' 1 OOm rugslag miniemen 
, Lien Van Hove ---r1 Oüm vrije slaJLS1detten 

17 juli wedstrijd PU Nieuwpoort 

l" Plaats 

1.16"69 
l.06"99

Karl Mahieu , 1 OOm schoolslag eendjes 1 50'86 
-- -···r-;--;;- ---- -. ·------

Bart Vanacker _____ . l OOm schoolslag benjamins ___ 131 "?l__ ___ _ 
Nick Mahieu , l Oüm schoolslae miniemen . l .23 · 1 s 

;Klaas Van1_1euville , IOOm vn_1e slag�::idetten l.01'7..J. 
-'

Jaoen Dolfen .. ______ ' [OOm n�gslag I!)lll_Iemen_____ _1
.:.
18"39 ____ , 

2" Plaats 
r Heidi Vanacker I OOm schools log cadetten l .28'76 
!Klaas Vanneuville ; IOOm schoolslag cadetten 1 22'27 
i Karl Mabieu ' 1 OOrn fll!!Slag eendjes 1 "1-8"63 · 

���---�!C)O��la� caderten ___ 122·31 
· Pieter Bartholomeus : 1 OOm rugslag cadet1e11 1. 11 ·04 --------1 
�di Vanacker --· __ l l Oüm vlinderslag cadetten -=-_J .2"1- ·_9_3 __ � 

3" Plaats 
, Lore Verweirder 
Stijn Dolfen ___ _ 
Nick Mahieu 

---

-� ...... _ .......... ---- ___ __ ....... . 

· 100 h 1 1 d 1 .J�_,·s6· : m se oo s�ett�_n ___ , ________ -i: 1 OOm vrije slag benjamins 1. 16' 26 ----i
105lm vrije slag miniemen l.08'7 3 

5J"JffD0 

- .:s.



WISSELBEKER DER VERGUNNINGHOUDERS 

REGLEivtENT 

1. Voor de ·'wisselbeker" wordt gezwommen door de
competitievergunninghouders, met als doelstelling de
wedstrijdresultaten te verbeteren.

2. Enkel de competitie vergunninghouders mogen
deelnemen aan de "wisselbeker.

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

voor het zwemmen van een A-tijd 
voor verbetering persoonlijk record 

6 punten 

6 punten 

3 punten voor verbetering clubrecord, indien er geen clubrecord bestaat 
wordt de eerste maal geen punten toegekend 

2 punten aanwezigheid op dinsdag-, donderdag-, en zaterdagtrainingen 
In de maanden juli en augustus worden geen punten 

toegekend. 

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

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 wint mag de trofee behouden

7. De naam van de winnaar en het jaartal worden gegraveerd in een koperen
plaatje en wordt aan de wisselbeker bevestigd.

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

Het Bestuur VZV Alain Ghyselbrecht 
Verantwoordelijke competitie 
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AMELOOT SPORT EN SPEEDO SPONSORS 

St-Idesbaldusstraat 49 

8630 VEURNE 

te!.: 058/31.49.59 

fox.: 058/3 l.66.66 

AMELOOT SPORT E:\l SPEEDO ZIJN HOOFDSPORNSOR 

VAN DE VEURNSE ZWEMVERENIGTNG. 

NAAST DE 15% DIRECTE KORTING OP ARTIKELEN 

VAN SPEEDO VOOR DE LEDEN. ONTVANGT DE CLUB 

EEN SPONSORINGBEDR.AG GEBASEERD OP HET 

GLOBAAL A.A.1"1\JKOOPCJJFER VA_;"l" DE CLUBLEDEN BIJ 

AIVlELOOT SPORT. 

LEG D.-L-1.RO.\I STEEDS BIJ .L-1XKOOP rOOK . ..J :\DERE 

DAN ZJYEMARTIKELEN) ui-v L!Dfa:.-iART ['OOR. 

BIJ ELKE AANKOOP DRAAGT U ALDUS BIJ TOT DE 

LEEFBAARHEID VAN U\V CLUB 

SPEEDO 



BART VANACKER EERSTE BELGISCH 

KAMPIOEN BIJ V.Z. V. 

IN HET ZONOVERGOTEIV ,1'/0L, W:--tAR VERLEDEN WEEKEND DE 

BELGISCHE JEUGD KAMPIOENSCHAPPEN PL--tATSVONDEN. 

HEBBEV DE VEURNSE GESELECTEERDE ZWEMMERS EN 

ZWEMSTERS ER ENKELE UITSTEKENDE RESULTATEN BEHAALD. 

De eerste dag werden volgende uitslagen genoteerd. Op de I 00 m vrije slag 
benjamins werd Stijn Dolfen 24-'" in een tijd van 1 'l 5""06. Lien Van Hove in de 
100 m. schoolslag behaalde de 25stc plaats in 1 '26"49, terwijl Heidi Vanacker 
hier als 38stc finishte in 1 '27'"4 I. De 2 cadetten jongens, Klaas Vanneuville en 
Pieter Bartholomeus werden in deze discipline respectievelijk 21 sto 

( l '17'"93) en
37'1c (1 '22"42). Met een dichtste ereplaats, hij werd namelijk 5Jc op de I 00 m 
rugslag in I' I 3"50, mocht Jeroen Dolf en de eerste dag succesvol afsluiten. 

De tweede dag van deze kampioenschappen zal er voor de Veumse 
zwemvereniging een zijn om nooit te vergeten. want wat niemand voor mogelijk 
hield gebeurde toch, toen op de 100 m schoolslag benjamins, Bart Vanacker, 
lange tijd in 3Je positie, met een ultieme eindspurt beslag wist te leggen op de 
eerste plaats (1 '30"44) meteen goed voor een nieuw persoonlijk record, een 
clubrecord, maar vooral de nationale titel. fn deze wedstrijd eindigde Ward 
Sampers mooi 28ste in I '38"99 en Stijn Dolfen 32st0 in I "41''90. We onthouden 
nog de 19.i., plaats (2'41''20) van Lien Van Hove in de 200 m wisselslag cadetten 
bij de meisjes. Pieter Bartholomeus behaalde op de 200 m wisselslag cadetten 
de 45,1" plaats (2'38"75) en een 56ste plaats (�'36"23) voor Klaas Vanneuville.

De 100 m rugslag leverde voor Lien Van Hove een 24 st� plaats ( I · 15''96) op,
daar waar Lore Veiweirder beslag wist te leggen op de 45S1e plaats ( 1 '19"81 ). 
Het laatste resultaat van de dag mocht er eveneens wezen, want met een 
prachtige 7dt. plaats op de 100 m mgslag in 1 '08"79 verbeterde Pieter 
Bartholomeus hier zijn persoonlijk en het clubrecord. 

--.i., 
� 1 

----·-------------
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De derde en laatste dag van deze kampioenschappen leverde nog volgende 
resultaten op: 

100 m vrije slag cadetten meisjes: Van Hove Lien: 26ste (l '05''85) 
100 m vrije slag cadetten jongens: Vanneuville Klaas: 39ste (l '00"74) 
100 m schoolslag miniemen jongens: Mahieu Nick: 20ste ( 1 '2 l "96) 

- 200 m wisselslag benjamins jongens: Dolfen Stijn: l !Je 
(3'04"94) en

Vanacker Bart l 8de (3 '09"50)
100 m rugslag benjamins jongens: Dolf en Stijn: l 8Je ( 1 '28'"49)
100 rn vrije slag miniemen jongens: Dolf en Jeroen: 23

ste ( l '06"31)

Na maandenlange voorbereidingen en inspanningen mogen deze 
kampioenschappen als geslaagd beschouwd worden, maar vooral een hart onder 
de riem betekenen voor de trainers en het bestuur van V.Z.V. om op de 
ingeslagen weg verder te werken <!n hopelijk bij de volgende kampioenschappen 
minstens even goed of zelfs beter te doen. 

José Vanneuville 
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OM TE RUILEN OF TE KOOP 

Met deze rubriek willen wij jullie in de gelegenheid stellen om oudere 
spulletjes te ruilen of om vb zwemvliezen die voor jou te klein 

FoR 

5ALE 

NAAM 1 

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. 

:·AANBOD PRIJS 1 TELEFOON 
Debruyne Laurence ! zwemvliezen maat 34/36 200;· Bef ! 058/31.53.81
Debruyne David / zwemvliezen maat 34/36 200,- Bef ! 058/31.53.81
Moncarey Rebbeca ! zwemvliezen maat 31 /33 200,- Bfr i 
Stephan Hillewaere / Duik/surfpak Prijs over- 1051/50. 18.53

i één te komen 051/54.49.32 

Jan BARTHOLOMEUS 

VEURNE 
lepersteenweg 101 

G.S.M. 075192 96 41 
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WAAR 

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 1999 

STEDELIJK ZWEMBAD 
ST.-DENISPLEIN 2 

8630 VEURNE 

058/33.05.67 

WANNEER : Dinsdag 16 november 1999 van 18.30 uur tot 

Î! --

20.00 uur. 

Donderdag 18 november 1999 van 18.30 uur tot 

20.00 uur. 

Dinsdag 23 november 1999 van 18.30 uur tot 

20.00 uur. 

HAGOMAT 
HYDRAULICS 

Tel.: (02) 252.13. 73 
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WAAR 

EINDEJAARSFEES·î · 1999 
. 

. 
. 

DIENSTENCENTRUM "DE ZONNEBLOEM 

Zuidstraat 67 

8630 VEURNE 

058/31.57. 78 

WANNEER Zondag 28 november 1999 

z 

n 

k 

u Hll.1.EWAERE 

n Stefan 

0 

0 

VERZEKERINGEN - LENINGEN - GELDBELEGGINGEN 

s 

ÜUIVENSTRAAT 3 • MERKEM 

WOUMENWEG 293 "WOUMEN 

Telefoon: 1051)54 49 37 

(05 r J5o r s 53 
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ZWEMWEDSTRIJD TE VEURNE 

DATUM: 

PLAATS: 

ORGANISATIE: 

INZWEMMEN: 

WEDSTRIJDEN: 

ZONDAG 19 SEPTEMBER 1999 

ZWEMBAD VEURNE - St. DENISPLEIN 

VEURNSE ZWEMVERENIGING 

VANAF 13.30 UUR 

VANAF 14.15 UUR 

fVij nodigen jullie allen uit om massaal on�e 
competltle�·emmers te komen aanmoedigen tijdens de eerste 
wedstrijd van het nieuwe sei=oen ! ! ! 

HET BESTUUR 
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B.V.B.A

• NEVEJAN
DRANf:.CENTRALE 

hee,:lijl< L�,.i-i..
1
, ,.... is altijd 

Fr,s »11-• 11-.... 11-• welkom! 
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Oude Du nkerkestraat l 

VEURNE 

Tel. & Fax 058 / 3 l 38 53 
e-mail: walter.winnock@sl<ynet.be

S Je 




