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WOORDJE VAN DE VOORZITTER 

We vangen het seizoen 2005 - 2006 vol enthousiasme aan. 

De voorbije zomer werd niet veel gerust door de zwemmers noch
door de trainers: voorbereidingen en trainingen in de maand jooi en juli 

voor de BJK en BK. 
Onze zwemmers hebben het beste van zichzelf gegeven op deze 

wedstrijden! Met of zonder medaille, ze verdienen allemaal een dikke 
pluim voor hun ongelofelijke inzet. Je moet het maar doen in de vakantie, 
de vele uren doorbrengen in het zwembad bij mooi weer! Telkens stonden 
ze daar met een glimlach. 

Voor het eerst in de geschiedenis van de Veurnse zwemclub hebben 
we een eigen clublokaal: de vroegere cafetaria van het zwembad 
opgefrist door onze eigen ·handige harry's·. Bedankt mannen voor de 
onuitputtelijke energie die jullie in het lokaal staken. Ik zou zeggen: drink 
er nu maar een goeie op, jullie hebben het zeker en vast verdiend. 

Ook een woordje van dank gaat naar onze sponsors, zonder jullie 
zouden we dat extraatje aan onze zwemmers niet kunnen geven. 

Bij de start van het nieuwe zwemseizoen zullen we ook weer nieuwe 
gezichten verwelkomen. Voor de nieuwelingen is het altijd spannend voor 
wat komen zal. De trainers spelen hier een belangrijke rol: de nodige 
opvang, een luisterend oor en een schouderklopje kunnen al heel wat doen 
om de kleintjes op hun gemak te stellen. 

Verder wensen het bestuur, de trainers en ikzelf iedereen een 
fantastisch zwemseizoen toe met de nodige vriendschap en plezier. 

Groetjes 
Sabine 
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SEIZOEN 2005 - 2006 

Donderdag 01 september 2005 starten de trainingen 

Groepsverdeling 

Beginnelingen A en B 

Dit zijn de nieuw ingeschreven zwemmers en de zwemmers die nog niet 
over een voldoende techniek en conditie beschikken om over te gaan naar 
een andere groep. Die zwemmers trainen éénmaal per week 45 minuten 

Recreatiezwemmers A en B 

Dit zijn de zwemmers die technisch reeds goed zwemmen maar aan geen 
competities wensen deel te nemen. Het kunnen ook zwemmers zijn die 
conditioneel niet in staat zijn om competitie te zwemmen of onvoldoende 
tijd kunnen vrij maken om te trainen. Die zwemmers trainen éénmaal per 
week 45 minuten 

Kandidaat competitiezwemmers 

Dit zijn zwemmers die in staat zijn of wensen competitie te zwemmen 
maar nog technisch en conditioneel moeten verbeteren. Die zwemmers 
trainen tweemaal in de week 45 minuten. 

Competitiezwemmers 

Dit zijn zwemmers die beschikken over een competitievergunning die 
minstens tweemaal in de week trainen en deelnemen aan 
ochtendtrainingen in de schoolvakanties, stages en wedstrijden. 
Degenen die geen tweemaal per week trainen en niet deelnemen aan de 
ochtendtrainingen tijdens de schoolvakanties worden geschrapt als 
competitiezwemmer en worden terug kandidaat competitiezwemmer of 
recreatiezwemmer. 

Waterpolospelers 

Zijn minimum 16 jaar. 

- 3 -



Uurregeling 

Beginnelingen A Dinsdag van 18:45u tot 19:30u 

Beginnelingen B Donderdag van 18:45u tot 19:30u 

Recreatiezwemmers A Dinsdag van 19:30u tot 20:15u 

Recreatiezwemmers B Donderdag van 19:30u tot 20:15u 

Kandidaat Competitiezwemmers Dinsdag en donderdag van 19:30u tot 
20:15u 

Competitiezwemmers Dinsdag en donderdag van 18:45u tot 
20:15u 
Zaterdag van 17:45u tot 19:15u 

Waterpolospelers Donderdag van 20:30u tot 21:30u 

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. 

BTW BE 479.724.386 

Po derstraat 145a - 8670 Oostduînkerke 

Tel. 058.23.20�99 Fax 058.23.20.09 
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INSCHRIJVINGEN 2005 - 2006 

De zwemmers die lid waren in het seizoen 2004-2005 kunnen enkel 
inschrijven op DONDERDAG 01 SEPTEMBER 2005.

DE NIEUWE LEDEN WORDEN INGESCHREVEN OP: 

DINSDAG 06 SEPTEMBER 2005 
EN 

DONDERDAG 08 SEPTEMBER 2005 
TELKENS VANAF 18.15 UUR

IN ONS CLUBLOKAAL HET STEDELIJK ZWEMBAD. 

Men kan lid worden vanaf het eerste studiejaar. Een nieuw lid moet één 
lengte (25m) kunnen zwemmen 

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

• Jan Bartholomeus zal aanwezig zijn om de lidgelden te innen.

• Het lidgeld bedraagt€ 65

• De waterpolospelers betalen€ 25

Beginnelingen, gevorderden en competitiezwemmers betalen GEEN 
inkomgeld. 
Waterpolospelers(-sters) betalen inkomgeld MET EEN ABONNEMENT. 

INDIEN HET LIDGELD - VAN llJ DIE AL LID WAREN IN HET 
SEIZOEN 2004-2005 - OP 01 SEPTEMBER NIET BETAALD IS, WORDT 

DE BETROKKENE NIET MEER ALS LID BESCHOUWD VAN DE 
VEURNSE ZWEMVERENIGING 
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ENKELE WENKEN VOOR DE LEDEN 

• Waardevolle voorwerpen zoals uurwerken, kettingen, ringen, geld, enz.

laten we thuis. Indien een waardevol voorwerp verloren of gestolen

wordt zal het slachtoffer geen gehoor vinden bij het bestuur van de

VZV, het zwembad kan niet afgesloten worden daarom laten we alle

voorwerpen die we niet nodig hebben thuis. Degenen die rechtstreeks

van school komen of van een naschoolse activiteit verwittigen een

trainer (-ster) of bestuurslid van de VZV. Die zwemmers kunnen dan

hun waardevolle voorwerpen en boekentas meebrengen naar de

zwemhal.

• Tijdig aanwezig zijn op de trainingen ook niet te vroeg

• In de kleedcabines hebben we respect voor andermans kledij, we

verstoppen de kledij niet. Indien er niet het nodige respect is voor

kledij of materieel van anderen, zal tegen de dader (s) zeer streng

worden opgetreden.

• Namen mededelen aan de verantwoordelijke.

• Snoep en kauwgom zijn verboden in het zwembad

• Zorg dat de zwemkledij in orde is, koord in de zwembroek voor de

jongens, geen bikini's of loshangende bermuda's. Indien je een

zwembril draagt moet die goed aangepast zijn. Zwemmuts is verplicht.

• Indien je zwemvliezen hebt, brengt ze mee.

• Vermeldt je naam op je materieel en de kledij van de club.

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

haverklap moet onderbroken worden voor iemand die naar de WC moet.

• We betreden de zwemhal langs de douche op het teken van de trainer(

ster), niet vroeger. Voor de trainingen wachten we in de vestiaire,

NERGENS ANDERS.

• Het is verboden door het redderslokaal het zwembad te betreden

• Tijdens de trainingen en opwarmingsoefeningen maken we het de

trainers(-sters) aangenaam: wees beleefd, let op, niet spelen, uitvoeren

wat gevraagd wordt.

• Wees voornaam tegenover de andere zwemmers(-sters)

• Wanneer je de groep verlaat, steeds de trainer(-ster) verwittigen
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• Na de training, helpen het materieel opbergen, een stortbad nemen en

zich zo snel mogelijk aankleden.

• In de kleedkamers lopen we niet rond, roepen en tieren we niet.

• Na de training naar huis langs de kortste weg.

Marc Vanhoucke 
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WISSELBEKER DER 

VERGUNNINGHOUDERS 

REGLEMENT 

1. Voor de "wisselbeker" wordt 
competitievergunninghouders, met 

wedstrijdresultaten te verbeteren.

2. Enkel de competitie vergunninghouders

·wisselbeker.

gezwommen door de 

als doelstelling de 

mogen deelnemen aan de 

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

punten verzamelt
• 6 punten: voor het zwemmen van een A-tijd
• 6 punten: voor verbetering persoonlijk record

• 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 juni
5. De wisselbeker blijft één jaar in het bezit van de laureaat en wordt

uitgereikt op het eindejaarsfeest van de club

6. De laureaat die de wisselbeker drie jaar na elkaar 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 
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Alain Ghyselbrecht 
Verantwoordelijke competitie 



WISSELBEKER EINDSTAND SEIZOEN 

2004 - 2005 

Naam Punten Categorie 

Beerens Matthias 489 Cadetten Jongens 
Dolf en Stijn 431 Junioren Jongens 

Sampers Lore 391 Cadetten Meisjes 

Castelein Dyliana 354 Benjamins Meisjes 
Bartholomeus Louise 329 Benjamins Meisjes 

Mahieu Karl 310 Cadetten Jongens 
Velghe Sofie 304 Miniemen Meisjes 

Depoorter J ochen 272 Eendjes Jongens 

Fagoo Sander 258 Junioren Jongens 
Decadt Annelies 256 Miniemen Meisjes 

Descheemaecker Jef 242 Miniemen Jongens 
Velghe Tine 226 Benjamins Meisjes 

Vandenbussche Steve 204 Senioren Jongens 

Mercier Word 186 Miniemen Jongens 
Ghyselbrecht Michael 182 Senioren Jongens 

Vanneuville Klaas 177 Senioren Jongens 

Dolfen Jeroen 161 Senioren Jongens 

D'Haene Veerle 150 Cadetten Meisjes 

Tyriard Georges 114 Benjamins Jongens 

Saubain J oren 104 Miniemen Jongens 

D'Haene Marijke 88 Junioren Meisjes 

Vanslembrouck Fleur 88 Benjamins Meisjes 

Deramoudt Marie 84 Benjamins Meisjes 

Deramoudt Pieter 60 Eendjes Jongens 

Demerre Julie 58 Junioren Meisjes 

Vandenbroucke Els 44 Senioren Meisjes 

Vanacker Heidi 28 Senioren Meisjes 

Verweirder Lore 16 Senioren Meisjes 
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DELFIEN LEUNE 
Veurne, 8 mei 2005-05-22 

Beste trainers en bestuursleden van de Veurnse Zwemvereniging, 

Al enkele jaren draait onze Delfien mee in Uw wekelijkse zwemtraining. 
Dit gebeurt al jaren schijnbaar zonder echte resultaten. Delfien kreeg 
echter de kans om deel te nemen aan de Special Olympics. 

Van woensdag 04 mei tot zaterdag 7 mei trokken wij met de ploeg van 
Tandem-West naar Seraing (Luik). Delfien mocht er deelnemen in 4 
verschillende reeksen en wel met volgend resultaat: 

./ 50m vrije slag: Goud 
./ 50m schoolslag Zilver 
./ 50m internationale schoolslag Zilver 
./ 4 x 33m aflossing per ploeg Zilver 

Dit zijn o.i. mooie resultaten en dat behaalde zij dankzij Uw inspanningen. 

Wij waarderen ten zeerste dat Delf ien al die jaren, bij jullie mocht 
meetrainen en dat heeft dus zijn vruchten afgeworpen. 
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Met dank om al Uw inspanningen, 
Franky leune - Chantal Decrop

P.S. Delfien werd ook 
geselecteerd voor de Belgische 
kampioenschappen op 22 mei 
2005. We waagden het erop en 
ze behaalde voortreffelijke 
tijden. 

In de toekomst wordt Delf ien 
getraind met het oog op 
deelname aan BK 2006. 



Bloed en pijn: EHBO kan eenvoudig zijnl 

Neusbloeding 

Een bloedneus ontstaat door bloeding van de haarvaatjes in de neus. Dit 
kan spontaan gebeuren, of ten gevolge van een slag op de neus (botsing, 

vechtpartij, valpartij}. 
Een bloedneus in het zwembad komt meestal voor ten gevolge van 
botsingen. 

Sommige mensen zijn van nature vatbaar voor neusbloedingen ten gevolge 
van grote temperatuurverschillen. 
Symptomen: 

• bloedverlies tijdens snuiten
• bloedverlies via de neus

Behandeling: 

• laat het slachtoffer met het hoofd rechtop zitten of staan, en met

twee vingers de neusvleugels dichtknijpen gedurende 10 minuten
• zeg het slachtoffer niet te praten, snuiten of te niezen

• als de bloeding na 10 minuten niet gestelpt is, herhaal je de

behandeling
• blijft de bloeding aanhouden, dan verwijs je door naar een dokter

Bij neusbloedingen tengevolge van 
een slag op de neus, hou je er 

rekening mee dat het neusbeen 

gebarsten of gebroken kan zijn. 

Bij zwelling of abnormale stand 
van de neus breng je onmiddellijk 

ijspackings aan en verwijs je door 

naar gespecialiseerde hulp. 

Spontane bloedingen stoppen 
meestal vanzelf. Ook na een botsing kan dit het geval zijn. Wanneer 

bloedingen langer dan 10 minuten blijven aanhouden, verwijs je door naar 

gespecialiseerde hulp. Teveel bloedverlies kan immers tot 

bewusteloosheid leiden. 
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Spierkrampen 

Krampen komen bij zwemmers hoofdzakelijk voor ter hoogte van de 

kuit, dijspier, hand, voeten en tenen. Een spierkramp kan optreden bij een 
explosieve beweging {zoals een afstoot van de kant) en kan een 
weerspiegeling zijn van een lage suikerspiegel in het bloed, tekort aan 

bepaalde elektrolyten {calcium en natrium), dehydratatie of een irritatie 
ter hoogte van de wervelkolom. 

Symptomen 
• een plotse contractie van een deel of de gehele spier

• hevige pijnscheuten.
• de spier voelt gespannen aan.

Behandeling 
• stretchen van de spier
• lichte massage.

• stop onmiddellijk met de inspaMing.

Bron: cursus Hoger Redder 
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Afhankelijk van de 

spier{groep) waar zich de 
kramp voordoet, het lidmaat 
stretchen. Bij het stretchen 
moet de rekking comfortabel 

aanvoelen. Rek langzaam en 

herhaaldelijk gedurende 
telkens 10 à 15 seconden. 



Blessurepreventie bij schouderklachten 

We kijken van de zijkant tegen het kommetje aan van 
een linker schouder. Dus links is de voorzijde van het 

lichaam. en rechts de achterzijde. We zien .de 2 delen 
waaruit het dak van het schoudergewricht bestaat. 
Het acromion en het rood ingekleurde ligament. 
{ligamentum coracoacromiale). De kop en de bovenarm 
zijn dus weggelaten. 

Het labrum is een kraakbenige ring om de kom die deze vergroot en door 
zijn flexibiliteit shock absorberend werkt en bewegingen van de kop 
stuurt en daarmee toch ook zorg draagt voor een stabieler gewricht. Het 
labrum is te vergelijken met een meniscus in de knie 

De schouder wordt bij het reddend zwemmen zwaar belast. Veel 

cyclische bewegingen bij zowel het zwemmen, Boardrace en Surfski 
zorgen voor deze zware belasting. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 
dit blessures met zich mee kan brengen. Bij dergelijke belastingen is het 

daarom van groot belang dat je preventief tewerk gaat. Voorkomen is 

beter dan genezen. 
De meest voorkomende blessure bij zwemmen peddelen en kajakken, komt 

voor onder de vorm van ontstekingen. 
Als wij een beweging maken met de arm zal zich in het schoudergewricht 

de kop bewegen in de kern. 
De kop zit aan de bovenarm en de kom die veel kleiner is, bevindt zich op 
het schouderblad. 

Aan de bovenkant van het gewricht zit een botstuk {het acromion) van 

het schouderblad en een belangrijk stevig ligament {een band en wel het 

ligamentum coracoacromiale). zie figuur hieronder. 

Deze 2 structuren vormen als het ware een dak boven het gewricht. 

Tussen dit dak en de kop van de bovenarm bevinden zich pezen, in het 

kapsel en een slijmbeurs. 
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Als nu de ruimte tussen het dak en de kop van de bovenarm te nauw 

wordt, zal er inklemming plaatsvinden (impingement) van de weke delen 

(spieren, pezen, slijmbeurs en kapsel of banden). 

Deze ruimte kan te klein worden als gevolg van: 

• verdikking van de weke delen

• door kalksporen of

• door botgroei (subacromiale exostose)

• hoogstand van de humeruskop door degeneratieve processen in de

rotator cuff (cuffscheuren)

De vorm van het acromion kan eveneens aanleiding zijn voor vergrote kans 

op impingement. 

Ook kan vermoeidheid van de diepe schouderspieren, die er voor moeten 

zorgen dat de kop goed in de kom blijft, er voor zorgen dat de kop 

tijdens activiteit niet goed meer door de cuff gecentreerd kan worden. 

Deze wordt dan te ver naar boven getrokken waardoor de ruimte te klein 

wordt en inklemming optreedt. 

Hierdoor kan ontsteking (irritatie) optreden van de weke delen met als 

gevolg pijn, bewegingsbeperking en krachtsverlies. 

Vaak vinden we een painfull are en vinden we pijn bij aanspanning van de 

spieren die betroffen zijn. 

Uit ervaring blijkt dat veel schouderproblemen het gevolg zijn van een 

doorgemaakt trauma of de hierboven beschreven vermoeidheid. Ook hier 

dus een disbalans tussen belastbaarheid en belasting. Vaak zal dus 

wanneer iemand voor het eerst met schouderklachten de praktijk 

bezoekt een goede kracht en stabiliteit status moeten worden gemaakt 

om deze overbelasting in kaart te brengen. Goede navraag over het 

gebruik van de arm tot nu toe en doorgemaakte ongevallen en beoefende 

sporten is essentieel om de oorzaak te achterhalen. De behandeling zal 

uiteindelijk, om herhaling te voorkomen, moeten besluiten met een 

kracht/ stabiliteit trainingsprogramma. 
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Op het volgende plaatje zie je hoe een inklemming plaats heeft van de 
weke delen tussen het dak en de kop van de bovenarm. 

Een schouder is een tamelijk instabiel gewricht, waardoor de 
schouderspieren vaak grote krachten moeten verwerken. Bij veel takken 
van sport, zoals zwemmen, racket- en werpsporten en sommige balsporten 
worden de spieren en vooral de pezen in de schouder fors belast. 
Peesontstekingen zijn vaak overbelastingsblessures. De pijnklachten door 
de peesontsteking kunnen worden ingedeeld naar toenemende ernst: 

Fase 1: Alleen pijn na sportbeoefening 
Fase 2: Ook pijn bij aanvang van sportbeoefening 
Fase 3: Ook pijn gedurende sport beoefening 
Fase 4: Zelfs pijn in rust 

Een ontsteking van de pees van de supraspinatus, ontstaat als gevolg van 
bovenhandse bewegingen, zoals borstcrawl bij zwemmen en smashen bij 
racketsporten en volleybal. De pees van deze spier wordt gemangeld 
tussen het schouderblad en de kop van de bovenarm, waardoor de pees 
dikker wordt. Hierdoor neemt de ruimte veer de pees nog verder af en 
ontstaat vooral bij zijdelingse hef bewegingen pijn en onmacht om deze 
bewegingen uit te kunnen voeren. Het begin van de hef beweging is nog wel 
mogelijk, omdat dit door de monnikskapspier (deltoideus) wordt gedaan. 
(Painfull are) 
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In de figuur links maakt een persoon zelf deze beweging 
waarbij tussen circa de 60 en 130 graden een passage pijn 
{impingement} gevoeld kan worden. 
Dit fenomeen wordt een ''Painful are" genoemd Als deze 
beweging passief wordt uitgevoerd door een arts of 
therapeut(,n dit geval hoeft de patiënt de arm niet zelf 
op te hf len en er wordt eveneens pijn gevoeld ,n dit 
traject dan zal er eerder sprake zijn van een bursitis 
(slljmbeursontsteking) dan van een tendinitis 
{peesontsteking) van het schoudergewricht. 

Bursitis (tendinosus) calcarea 

Soms heeft er een sterk lokale wrijving plaatsgevonden of heeft er zich 
op een andere wijze kalk gevormd in een slijmbeurs. Deze kalk kan 
aanwezig zijn zonder dat je er last van hebt. Soms echter kan de kalk 

plots bij een verkeerde soms heftige beweging inklemmen tussen de 

bovenarm en het dak van het schoudergewricht. Een heftige pijnlijke 
opvlamming van de slijmbeurs kan het gevolg zijn met een 

ontstekingsbeeld van een acute bursitis subdeltoidea (zie boven). Deze 

zeer pijnlijk situatie kan vervolgens aanleiding zijn tot het zich 

ontwikkelen van een frozen shoulder. 

Als dit beeld acuut optreedt zal het zijwaarts heffen van de arm 
nauwelijks mogelijk zijn en wanneer wel, dan met een zeer pijnlijke en 

grotere "painful are" (zie onder). Dat wil zeggen dat het heffen van de 
arm voor het lichaam en zijwaarts onder het rode gebied blijft en de 

ontstoken bursa (slljmbeurs) en de kalk in de weg zitten en het gewricht 
vanwege de daardoor opkomende pijn vast loopt. Vaak zal de patiënt de 

arm angstvallig tegen het lichaam dragen in verband met de hevige pijn. 

De schouder kan wat gezwollen en warm zijn. 

Een matige slagtechniek of intensiever trainen en met meer kracht 
(paddles), maakt de kans op een peesontsteking groter. Ook ontstekingen 

van de bicepspees, aan de voorzijde van het schoudergewricht of de 
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infraspinatuspees aan de achterzijde van de bovenarmkop komen bij 

sporters voor. Overbelasting van deze spieren zijn ook hierbij de oorzaak 

van de ontstekingsreactie van de pezen van deze spieren. 

EHBO? Wat moet je doen: 

Allereerst is het belangrijk dat er een goede diagnose wordt gesteld. 

Daarom raden wij aan om een (sport)arts te raadplegen. Doortrainen 

brengt het risico met zich mee van een verergering van de blessure en 
een steeds moeilijker herstel! 

Revalidatie/herstel 

Bij een schouderpeesontsteking kunnen onderstaande spierversterkende 

oefeningen gedaan worden voor een spoedige en verantwoorde 
sporthervatting. Door het doen van de oefeningen verbeter je de 

spierkracht van de schouder en het coördinatievermogen van de arm. 

Afhankelijk van de fase van ernst kunnen de volgende maatregelen het 

herstel bevorderen: 

Fase 1 + 2 : Trainingsintensiteit aanpassen 

• Vaak kan het tijdig aanpassen of stoppen van de training al

voldoende zijn om schouderpeesontsteking in stadium 1 of 2 te laten
genezen. Vermijd explosieve bewegingen. Pijn betekent stoppen. Om

in conditie te blijven kun je bijvoorbeeld gaan fietsen, aquajoggen,
of steppen. Je schouderspieren worden hierbij niet zo zwaar belast.

• Blijf koelen na de sportinspanning.

• Je kan de insteek van je hand licht aanpassen en eerst met je pink

insteken ipv met je duim.

Fase 3 en hoger 

• Pas beginnen met het herstel als je pijnvrij bent. Alternatieve

trainingsvervangende arbeid zoals hierboven beschreven staat mag

wel mits het pijnvrij uitgevoerd kan warden.

• Bij een schouderpeesontsteking in stadium 3 of hoger is het

verstandig om een (sport)arts en een kinesist te raadplegen. Ook als

de klachten langzaam of helemaal niet verdwijnen of in alle gevallen
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waarin je niet zeker bent van de aard van de klachten is een 

afspraak met de (sport)arts of kinesist raadzaam. Helemaal niks 

doen is niet de meest optimale oplossing. Remediërende oefeningen, 

die door de kinesist geadviseerd worden bevorderen het herstel. 

• Bij stijve schouderspieren is het goed om deze regelmatig te

stretchen en eventueel te laten masseren.

Preventieve maatregelen (herhaling voorkomen) 

• een goede (werp, slag)-techniek, een goede getraindheid en een

rustige opbouw van de trainingsintensiteit zijn belangrijk om

herhaalde klachten te voorkomen.

• De hand moet met de pink eerst in het water komen en mag bij het

insteken niet voorbij de middellijn van het lichaam komen. Dit

voorkomt dat de schouder teveel naar binnen gedraaid wordt.

• Een snelle stijging van het aantal kilometer tijdens de training en

het aantal trainingen per week meet ten alle tijden vermeden

warden.

• Een goede stretching van nek-, borst- en schouderspieren is

noodzakelijk om een zwemmerspostuur te vermijden. Zwemmers

hebben dikwijls een voorovergebogen postuur met naar binnen

gedraaide schouders.

• Een goede warming-up en een afsluitende cooling-down zijn ook

preventieve maatregelen die dikwijls (ten onrechte) verwaarloosd

worden.

• Volledig herstel is de beste methode om herhaling te voorkomen.

Revalidatie- en aangepaste trainingen bevorderen het herstel.

• Ook als je geen blessure hebt, is het soms prettig om bepaalde

spieren of spiergroepen te versterken. Als spierversterkende

oefeningen deel uitmaken van een trainingsprogramma met als

einddoel de spieren te versterken, mag de belasting hoger zijn dan

wanneer het een oefenprogramma veer het herstel van een blessure

betreft.
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HERSTELBEVORDERENDE OEFENINGEN VOOR DE SCHOUDER 

Rekken van de bovendoornspier 

Ga rechtop staan of ga zitten op een kruk de arm aan de 
kant van de geblesseerde schouder zodanig naar binnen 
draaien dat de handrug naar het lichaam is toegedraaid 
(maximale endorotatie); de arm achter de rug brengen, 
zodanig dat de bovenzijde van der onderarm dwars tegen de 

rug aanligt. Pak met de hand van de gezonder arm, de geblesseerde arm 
vast onder de elleboog; de geblesseerde kant achter der ug naar de 
gezonder kant toetrekken (adductie). 

Mobilisatie gewricht 
. Ga met de romp voorovergebogen staan, zodat de arm van 
· de geblesseerde schouder verticaal hangt. Zoek met de
andere arm steun op een taf el; beweeg vanuit de schouder
soepel, langzaam en binnen de pijngrens met de gestrekte
geblesseerde arm naar voren en achteren tot maximaal
horizontaal, daarna vanuit de schouder, zowel links- als
rechtsom.

Mobilisatie van de schoudergordel
Ga staan in een lichte spreidstand, de armen hangen langs
het lichaam naar beneden, maak (binnen de pijngrens)
met één of met beide schouders tegelijk een zo groot
mogelijke draaibeweging conform tekening naar achteren
en naar voren.

Mobilisatie en coördinatie van de schoudergordel 
Ga op een kruk zitten; plaats beide handen op de 
schouders; draai met de ellebogen eerst kleine en 
vervolgens steeds groter wordende cirkels, zowel 

voor- als achterwaarts; voor de oefening langzaam en correct uit. 
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Mobilisatie van de schoudergordel 
Deze oefening alleen uitvoeren indien de schouderfuncties 

in alle richtingen pijnvrij zijn. Ga staan in lichte 
spreidstand of zitten op een kruk, plaats de handrug van de 
linkerhand zo hoog mogelijk op de rug (endorotatie); houd 

met de linkhand de onderkant van de stok vast; breng de handpalm van de 
rechterhand achter het hoofd (exorotatie); houd de stok met de 
rechterhand zo laag mogelijk vast; probeer de stok middels een 
zaagbeweging zo ver mogelijk langs de ruggengraat heen en weer te 
bewegen: na l0x, handen wisselen. 

Versterking van de bovendoornspier 

Deze oefening alleen uitvoeren indien de 
schouderfuncties in alle richtingen pijnvrij zijn. 

Ga staan in een lichte spreidstand; de armen 
hangen naast het lichaam naar beneden, de 

duimen van beide handen wijzen naar de benen (endorotatie): breng de 
armen zijwaarts omhoog tot horizontaal, de duimen blijven daarbij naar 
beneden wijzen: de armen mogen iets naar voren wijzen (30 graden 

anteflexie); laat de armen na 6 seconden weer zakken tot de 
uitgangspositie. Als variatie kunt u bovenstaande oefening als volgt 
wijzigen. Hef beide armen een klein stukje: draai vervolgens beide armen 

zodanig dat de duimen naar boven en de handpalmen nar voren wijzen 

(exorotatie): hef de armen vervolgens verder zijwaarts tot horizontaal: 

laat de armen na 6 seconden weer zakken tot de uitgangspositie. 

Oefenen van coördinatie en versterken van de 

bovendoornspier 

Deze oefening alleen uitvoeren indien de 
schouderfuncties in alle richtingen pijnvrij zijn. Ga 

rechtop staan in een lichte spreidstand; houd beide 
bovenarmen losjes tegen het lichaam en beide 

onderarmen ongeveer horizontaal voor het lichaam: 
neem een tennisbal in één hand; breng de arm met 

de bal boven het hoofd en pak de bal daar over in de andere hand; breng 

vervolgens de hand waar de bal zich nu bevindt naar beneden: achter de 
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rug; pak met de lege hand de bal achter de rug over; vanaf dit punt kan 

de oefening zich herhalen; na 10x het balletje de andere kant op laten 

gaan. 

Bronvermelding: 

www.sport.nl 

Y sport en blessures 

www.blessurevr,j.nl 

schouderblessure 

Wi'i] Schilder- en
\11!/ Decoratiebedrijf

R. BLONDEEL
Ondernemingenstraat 12 

lllllllall industriezone 1 " 8630 Veurne 
1 Ï [� i [Il I Tel. (058)31.20.06-F ax {058)31.58.86

Winkel: geopend di-vr: 10u.12u en t4u-t8u 
Zaterdagvoormiddag : 911 - 12u 
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BELGISCH KAMPIOENSCHAP 
04, 05, 06 en 07 augustus 2005 

NAAM WED In TIJ[) SCHIFT PL �UNIORS FINALE PL 

DOLFEN 50m VS 00:24,69 00:25,37 21/111 

JEROEN 
100m VL 00:58,97 00:59,57 17/58 

50m RC 00:27,56 00:28,12 5/43 00:27,76 5 

100m RC 00:58,29 01:01,16 4/40 00:59,63 4 

200m RC 02:08,86 02:14,33 4/40 02:13,12 6 

50m VL 00:26,08 00:26,37 9/64 

DOLFEN 50m VS 00:25,77 00:25,40 22/111 8/60 

STIJN 
100m VL 01:00,22 01:00,59 18/58 6/30 

100m VS 00:55,70 00:55,02 14/84 5/54 

200m VL 02:19,44 02:18,94 15/22 7/11 

200m VS 02:01,32 02:02,16 19/59 4/29 

200m Wis 02:17,10 02:19,48 14/49 7/29 

50m VL 00:27,13 00:26,96 20/64 7/41 

BARTHOLOMEUS 50m VS 00:25,53 00:25,24 18/111 

PIETER 50m RC 00:27,17 00:28,40 8/43 00:28,40 8 

100m RC 00:58,28 01:01,29 6/40 01:00,94 5 

200m RC 02:06,08 02:14,63 6/40 02:12,37 4 
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A PLOEG COA ST SENIOREN HEREN 
4 x 100m vrije slag heren 

Inschrijftijd: 03:48,20 

NAAM SLAG TUSSENTIJD TIJD 

LAMOTE STIJN VS 00:55,43 00:55,43 

DOLFEN STIJN VS 00:57,14 01:52,57 

PIENS TIM VS 00:57,04 02:49,61 

DOLFEN JEROEN VS 00:54,25 03:43,86 

NAAM SLAG TUSSEN TIJD 

BARTHOLOMEUS PIETER VS 00:55,37 

PROVOST CYR VS 

DE BAETS THOMAS VS 

PLAATS 

8/16 

PLAATS 

DE GROOTE EVERT VS 00:41,77 6/16 

A PLOEG COAST SENIOREN HEREN 

Wedstrijd 30: 4 x 100m wisselslag heren 

Inschrijftijd 04:19,07 

NAAM SLAG TUSSENTIJD TIJD 

DE BUYSERE JORDI RC 

PIENS TIM 55 

DOLFEN STIJN VL 

DOLFEN JEROEN CR 
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NAAM SLAG TUSSEN TIJD 

BARTHOLOMEUS PIETER RC 01:00,48 

LASOEN SAM 55 

BUSEYNE STIJN VL. 

DE POORTER BRAM CR 03:56,08 

A PLOEG COAST SENIOREN HEREN 

Wedstrijd 39: 4 x 200m vrije slag heren 

Inschrijftijd 08:11,15 

NAAM SLAG TUSSEN TIJD 

DOLFEN JEROEN VS 02:04,70 02:04,70 

DOLFEN STIJN VS 02:03,85 04:08,55 

PIENS TIM VS 02:04,54 06:13,09 

LAMOTE STIJN VS 02:06,68 08:19,n 
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NAAM 

DE BAETS THOMAS 

BARTHOLOMEUS PIETER 

DE GROOTE EVERT 

BUSEYNE STIJN 

G!'SLOTEN OP WOENSDAG 

KAAIPLAATS 1 
8630VEI.IRNE 
î;(058)311069 
FAX(056)316343 
01!'$1.0TEH OP ZONDAG 

SLAG TUSSEN TIJD PLAATS 

VS 02.01.55 02.01.55 

VS 02:01,40 

VS 

VS 08:09,83 8/18 
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BELGISCH JEUGDKAMPIOENSCHAP 
28, 29, 30 en 31 juli 2005 

NAAM WED In TIJD SCHIFT PL-JAAR PLAATS FINALE PL 

BEERENS toom vs 00:58,29 00:59:88 21/52 48/106 

MATTHIAS toom ss 01:16,08 01:16,93 10/19 24/43 

50m VS 00:26,2C 00:25,89 3/62 7/124 00:25,99 7 

50m RC 00:31,01 00:30,95 4/20 9/40 

50mSS 00:33,81 00:34,12 8/25 17/48 
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MAHIEU 100m VS 01:04,13 01:02,44 39/52 88/106 

KARL 100m SS 01:17,72 01:16,16 7/19 19/43 

200m SS 02:51,52 02:49,30 8/11 17/24 

50m VS 00:28,91 00:29,17 47/62 107/124 

200m VS 02:22,59 02:17,14 34/44 72/86 

50m SS 00:34,95 00:34,05 7/25 16/48 

SAMPERS 200m SS 02:52,72 02:59,93 13/15 42/76 

LORE 50m VS 00:30,43 00:30,46 33/50 42/76 

50mRC 00:34,32 00:36,25 31/49 52/78 

100m RC 01:15,79 01:19,36 27/29 45/49 

50m SS 00:37,84 00:38,98 16/36 23/53 

200m WIS 02:42,52 02:44,96 24/31 42/49 

200m RC 02:36,39 02:44,55 17/26 29/40 

100m SS 01:22,77 01:28,12 22/25 32 /36 

A PLOEG COAST CADETTEN JONGENS 
4 X 100m vrije slag 

Wedstrijd 19 - Inschrijftijd 03:49,77 

NAAM SLAG TUSSEN TIJ'[) 

BEERENS MATTHIAS VS 00:58,46 00:58,46 

DE BUYSERE JORDI VS 

VERHELST TIM VS 

MAHIEU KARL VS 04:00,23 
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A PLOEG COAST BENJAMINS MEISJES 
4 X 100m vrije slag 

Wedstrijd 40 - Inschrijftijd: 99:59,99 

NAAM SLAG TUSSEN TIJD 

WILLAERT DONNA VS 01:12,91 01:12,91 

PLAATS 

CRABEELS SARAH VS 01:17,76 02:30,67 

VERCOOREN CHEYENNE VS 01:17,66 03:48,33 

BARTHOLOMEUS LOUISE VS 01:10,10 04:58,43 

A PLOEG COAST BENJAMINS MEISJES 
4 X 100m wisselslag 

Wedstrijd 63 - Inschrijftijd: 99:59,99 

NAAM SLAG TUSSEN TIJD 

CRABEELS SARAH RS 01:30,60 01:30,60 

WILLAERT DONNA 55 01:33,42 03:04,02 

VERCOOREN CHEYENNE VLS 01:35,34 04:39,36 

BARTHOLOMEUS LOUISE VS 01:10,85 05:50,21 

A PLOEG COAST CADETTEN JONGENS 
4 X 200m vrije slag 

Wedstrijd 84 - Inschrijftijd 04:15,41 

NAAM SLAG TUSSEN TIJD 

DE BUYSERE JORDI VS 

MAHIEU KARL VS 

VERHELST TIM VS 

BEERENS MATTHIAS VS 
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NAAM 

A PLOEG COAST CADETTEN JONGENS 

4 X 100m wisselslag 

Wedstrijd 61 - Inschrijftijd 04:15,41 

SLAG TUSSENTIJD TIJD 

DE BUYSERE JORDI RS 01:00,74 01:00,74 

MAHIEU KARL 55 01:15,02 02:15,76 

VERHELST TIM VLS 01:04,94 03:20,70 

BEERENS MATTHIAS VS 00:57,62 04:18,32 
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Wat als het steekt? 

I 
1 

Waarom krijg je soms een steek in je 

zij? 

Het antwoord is eenvoudig. Er is nog 

geen enkele wetenschappelijke 

verklaring gevonden voor deze 

vervelende pijn, die je soms krijgt als 

je gelopen hebt of een grote 

lichamelijke inspanning hebt gedaan. Er 

bestaan wel enkele vermoedens. 

De totale hoeveelheid bloed is 

onvoldoende om het volledige 

vaatstelsel te vullen. Volgens de 

behoefte zal het bloed dus geleid moeten worden naar een of ander 

orgaan. De rest van de circulatie ontvangt dan het noodzakelijke minimum 

aan bloed. Deze schikking noemt men de motorische regulatie van de 

circulatie. 
Tijdens de spijsvertering zijn het vooral de vaten van het 

maagdarmkanaal die het meest gevuld worden en tijdens sportieve 

inspanningen deze van de spieren en de kransvaten van het hart. Enkel in 

het gebied van de hersenen en het hart verandert de vulling nauwelijks. 

Ongeveer 1/5 van het bloed blijft als reserve in de longen en de lever 

achter en kan in de circulatie gevoerd worden als het nodig is. 

Het is misschien een kramp! 

Sommige denken dat een steek in de zij te wijten is aan een kramp in het 

middenrif. Het middenrif is een van de belangrijkste spieren van ons 

lichaam, want het regelt onze ademhaling. Het heeft de vorm van een 

koepel. Het middenrif bevindt zich tussen onze borstkas (waar ribben de 

longen en het hart beschermen) en de buik (waar onder meer de lever en 

de darmen zitten). 

Wanneer het middenrif samentrekt, duwt het de inhoud van de buik naar 

beneden. De longen krijgen dan meer ruimte om lucht in te ademen. 
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Wanneer het middenrif zich ontspant, keert het terug naar zijn 

vertrekpositie. De ingewanden komen dan terug op hun plaats. De longen 

worden naar omhoog gedrukt, zodat de lucht uitgeademd wordt. 

Wanneer je hard loopt, adem je sneller. Want om je spieren te laten 

werken, is er veel zuurstof nodig. Het middenrif moet dan natuurlijk ook 

sneller werken, waardoor de spier plotseling een kramp kan krijgen. Dat 

doet pijn in de zij, waar het middenrif is vastgehecht. 

Het is misschien buikpijn! 

Deze tweede verklaring baseert zich op de vaststelling dat je sneller 

steken in de zij krijgt na een maaltijd. Het gaat dan om pijn van de 

organen, want tijdens de spijsvertering hebben de ingewanden zuurstof 

nodig om te werken. Als je dan hard loopt, eisen de spieren de nodige 

zuurstof op. Het gevolg: buikpijn! 

Misschien is het bloed dat moeilijk stroomt! 

Er bestaat nog een andere verklaring. Mogelijk heeft het bloed het 

moeilijk om tijdens grote inspanningen van de benen naar het hart terug 

te keren. Omdat het moeilijk doorstroomt, blijft er veel meer bloed 

zitten in de lever (rechts) of in de milt (links). Een opzwelling van die 

organen zou de oorzaak zijn van steken in de zij, rechts of links. 

Besluit 

Deze verklaringen zijn mogelijk en het zou best kunnen dat ze allemaal 

mogelijk zijn. Wees niet bang! Steken in de zij zijn nooit gevaarlijk. Het 

is gewoon een signaal voor je lichaam dat de inspanning een beet je te 

zwaar is. 

Doe er wat aan! 

Om de pijn te laten overgaan, volstaat het stil te staan en naar voren te 

buigen terwijl je op de pijnlijke plek drukt. Adem intussen diep in en uit. 

De ademhaling moet weer rustig en regelmatig worden. Ook zachtjes 

doorbuigen naar de pijnlijke zijkant kan goeddoen. 

Als je voelt dat je steken in je zij begint te krijgen, moet je het wat 

kalmer aan doen. 

Bron: Zonne/and nr 36 Cursus Hoger Redder 
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Competitievergunningen 

Voorwaarden tot het bekomen en behouden van een competitievergunning: 
1. Aanwezigheden op de trainingen:

Afhankelijk van de leeftijdscategorie moeten de zwemmers een aantal

trainingen bijwonen.

1.1. Eendjes: 96-97 : twee trainingen per week

1.2. Eendjes: 95: per maand iedere zaterdagtraining + 1/2 van de

avondtrainingen. 

1.3. Benjamins 94: per maand iedere zaterdagtraining + 3/4 van de 

avondtrainingen. 

1.4. Benjamins 93: per maand iedere zaterdagtraining + alle 

avondtrainingen+ 1/4 vakantietrainingen. 

1.5. Miniemen 92: per maand iedere zaterdagtraining + alle 

avondtrainingen+ 2/4 vakantietrainingen 

1.6. Miniemen 91: per maand iedere zaterdagtraining + alle 

avondtrainingen+ 3/4 vakantietrainingen 
1.7. Cadetten 90-89: per maand iedere zaterdagtraining + alle 

avondtrainingen + alle vakantietrainingen 

1.8. Junioren: per maand iedere zaterdagtraining + alle 

avondtrainingen + alle vakantietrainingen 

1.9. Heren: per maand iedere zaterdagtraining+ alle avondtrainingen 

+ alle vakantietrainingen

2. Deelname aan wedstrijden

2.1. Verplichte deelname aan wedstrijden ingericht door VZV en

Coast voor alle CV-houders. 

2.2. Verplichte deelname aan sommige wedstrijden op voorstel van de 
trainers(-sters). 

3. Deelname aan stages en gemeenschappelijke trainingen met COAST

Verplicht voor alle geselecteerde CV-houders.

Peter Depoorter 

Gsm: +32 475 59 03 37 

Email: peterd@idealsystems.be 
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BESTUUR 2005. 
VEURNSE ZWEMVERENIGING VZW 

Noordstraat 121 

BANKREKENING: 280-0498254-02 

STAMNUMMER LIGA: 365 

8630 Veurne 

V(058)31 26 57

Sabine Deschryver 
W(058)31 38 53 
t (0495)22 85 29 

VOORZITTER, TRAINER Oude Duinkerkestraat 1 
8630 Veurne 

�(058)31 55 72 
Qsabine.deschryver@pandora.be 

José Vanneuville W(058)31 19 67 
ONDERVOORZITTER Noordstraat 137 t (0474)39 92 71 

8630 Veurne Qjose.vanneuville@skvnet.be 

Marc Vanhoucke 
1f(058)31 26 57 

SECRETARIS, TRAINER Noordstraat 121 
t GSM (0495)21 18 57 

8630 Veurne 
i;,,,(058) 23 52 76 
Q marc.vanhoucke@skynet.be 

SCHATBEWAARDER, 
Jan Bartholomeus W(058)31 27 90 

TRAINER 
Rozendalstraat 76a i (0486)87 55 03 

8630 Veurne Qian.bartholomeus@pandora.be 

TECHNISCH 
Alain Ghyselbrecht W(058)51 62 81 

SECRETARIS, TRAINER 
Nieuwpoortsteenweg 59a i (0475)42 83 97 

8670 Oostduinkerke Qalain.ghyselbrecht@pandora.be 

BESTUURSLID 
Sandy Pinson W(058)31 46 08 

TRAINSTER 
Oude Vestingstraat 55 i (0479)78 80 05 

8630 Veurne Qsandy. pinson@veurne.be 
Irene Cerdobbel W(058)31 28 27 

BESTUURSLID Nachtegalenlaan 16 i (0473)22 18 98 
8630 Veurne Qvinca@belqacom.net 

BESTUURSLID 
Peter Depoorter w 

TRAINER 
Spiekerstraat 24 i (0475)59 03 37 

8630 Veurne Qpeterd@idealsystems.be 

Jean-Pierre Gacoms 
w 

BESTUURSLID Lijsterweg 26 
i (0473)954037 
Qjean-

8630 Veurne 
pierre.qacoms@pandora.be 

BESTUURSLID 
Ellen Vanhoucke w 

TRAINSTER 
Kerkstraat 6 t (0486)14 79 23 

8630 Avekapelle Qellen. vanhoucke@veurne.be 
Erica Schenkels 1f(058)31 43 01 

TRAINSTER P. Heindryxstraat 2 t 

8630 Veurne Qvolckaert.marc@vt4.net 
Jan Deramoudt W(058)52 24 02 

TRAINER Hoge Duinenlaan 2 i (0477)372171 
8679 Koksijde Qdera164@scarlet.be 
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ONZE SPONSORS 

Voorrang aan Vrede 
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ZUIDSTRAAT 13 

8630 VEURNE 

058/3164 68 
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Jeans Store 



Spart & Lifestyle 

LL_. ... �')a.
all llCLVV"r 

SPORT•FUN•OUTDOOR 

1200m7 

VEURNE 

Winkel AMELOOT 

St Idesbaldusstraat 49 

8630 VEURNE 

1t 058/31.49.59 

� info@ameloot.be 
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Restaurant 't Schiptje 
Speciatiteiten : 

Duivejong, Struisvogeltilet & Paling 

Gesloten op dinsdag en maandagavond 
Juli en augustus enkel op dinsdag 

Uilbalers: 
Linda Dewitte • Wi{frud Vanhoucke 

Linda aan het fomuis 

Veumekeiweg 5 - 8670 WULPEN 
Tel 058/31.43.95 
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FORUM 

Beste zwem(mers)(sters), ouders en bestuursleden, 

Aangezien het internet stilaan in bijna iedere huiskamer aanwezig is, leek 

het mij een goed idee om, in navolging van tal van andere zwemclubs, een 

forum op te richten. 

Voor de mensen onder ons die niet goed weten wat een forum is, hier een 

klein woordje uitleg: Een forum is een soort van website op internet waar 

men berichten kan plaatsen. De bedoeling van het forum van de Veurnse 

Zwemvereniging is natuurlijk om jullie op de hoogte te houden van het 

reilen en zeilen binnen onze zwemclub. Dat neemt natuurlijk niet weg dat 

er ook over andere dingen gepraat mag worden. Daarom is het forum 
opgedeeld in verschillende onderwerpen waar iedereen wel zijn ei in kwijt 

kan. 

Waar is het forum te vinden??? 

www.veurnsezwemvereniging.tk 

ofwel via 

www.vzv.be Doorgelinkt in de linkse kolom onderaan de website 

Om toegang te krijgen tot alle berichten die gepost worden, is er 
registratie vereist. 

Registreren doe je op de volgende manier: 

1. Surf naar het forum

2. Klik bovenaan de pagina op 'Registreer'
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3. Accepteer de voorwaarden
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Hierna wordt er een scherm weergegeven waarin alle persoonlijke 
gegevens kunnen worden ingevuld (De velden met een * zijn verplicht in te 
vullen!!). Het is al dan niet mogelijk om nog enkele opties te veranderen, 
maar voor het gebruik van dit forum is het niet noodzakelijk, dus wie niet 
weet waar het allemaal voor dient, verandert best niets aan deze opties. 

Na het bevestigen (op OK drukken onderaan de pagina), wordt er vrijwel 
onmiddellijk een e-mail gestuurd naar het ingegeven e-mailadres. In deze 
e-mail staan nog eens de gebruikersnaam en het wachtwoord, dus is het
aan te raden om deze mail ergens te bewaren.

Om nu de berichten die op het forum geplaatst worden te kunnen lezen, is 
het nodig om in te loggen op het forum. Dit doe je op de volgende manier: 

1. Men surft terug naar het forum. Daar krijg je hetzelfde scherm om
te registreren.

2. In plaats van voor 'Registreren' te kiezen, moet er op 'Inloggen'
geklikt worden.

3. Nu wordt er een scherm weergegeven waar de gekozen
gebruikersnaam en het wachtwoord moeten worden ingevuld.

4. Als dit bevestigd is, is er toegang tot het forum.

Nu volstaat het om op de vetgedrukte titels van de onderwerpen te 
klikken om de berichten te kunnen lezen. Het is uiteraard mogelijk om ook 
zelf berichten te plaatsen. Dit doe je gewoon door op ofwel 'nieuw
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onderwerp te klikken (indien een nieuw onderwerp) ofwel door op 'nieuw 

antwoord te klikken (om te antwoorden op iets die gezegd geweest is). 

Enkele opmerkingen: 

•:• Bij sommigen die reeds geregistreerd zijn op het forum, was er een

probleem bij het registreren. Ze konden zich namelijk na het 

registreren niet aanmelden. Als dit voorkomt bij uw registratie, is het

beter om contact op te nemen met mij via e-mail (adres onderaan dit 

artikel). 

•:• Bij het intikken van www.veurnsezwemvereniging.tk kan het zijn dat je

in een zwart scherm terecht komt. De reden hiervoor is, dat het forum

op een gratis webruimte staat en dit is een soort van reclame die men 

maakt. Ofwel kun je dan bovenaan, in het midden van het scherm, op
een link klikken die doorlinkt naar het forum, ofwel moet je 15

seconden wachten en dan word je automatisch op het forum gebracht. 

Normaalgezien zal er ook een pop-upvenster verschijnen, maar dit mag

gewoon af gesloten worden.

Stel dat je een nieuw bericht wil plaatsen over een onderwerp waar er 

nog geen enkele topic over bestaat, dan moet je ook maar een mailtje

sturen, dan zal ik ervoor zorgen dat deze topic binnen de week op het

forum komt. 

Als er voor de rest nog problemen zijn, mag er altijd contact worden

opgenomen met de beheerder via het volgende e-mailadres:

klaas vanneuville@hotmail.com 

Normaalgezien kan je ook via het forum rechtstreeks een bericht 

versturen naar mij. 

Klaas Vanneuville 
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