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…en je zwemt altijd mee

Brabo’s Dieter, Pieter en Ward schitterden op
de Olympische Spelen te Londen.

-Ward Bauwens was de eerste Belg die in actie kwam op
de Olympische Spelen. Hij zorgde meteen voor een hoogtepuntje door het Belgisch record op de 400m wisselslag aan
te scherpen.
-Brabo’s Dieter Dekoninck en Pieter Timmers stuntten in
de 4x100 meter vrije slag samen met Jasper Aerents en Emmanuel Vanluchene Met een knappe 3:13.89 verpulverden
ze het Belgisch record en pakten ze een ticket voor de finale.
Daarin zetten ze een tijd van 3:14.40 neer. Het leverde de
Belgische ploeg een achtste plaats op. En een Belgisch record voor startzwemmer Dieter Dekoninck.
-Pieter Timmers kwam tijdens dag 4 van de Olympische
Spelen in actie op de 100 meter vrij. Hij won zijn reeks in
een schitterend nieuw Belgisch record (48.54). Uiteindelijk
zette hij de zesde tijd neer van alle deelnemers.
Samen met de jonIn dit nummer;
gens van de 4x200
• Het ‘live’-stageverslag; alsof je er middenin zit.
vrij haalde hij de
• De zomerwedstrijden 2012 uitslagen + verslag.
finale niet. Met
7:14.44 kwam er wel
• Een pittig doorgeefinterview van Tibo Nuyts!
een nieuw Belgisch
• Een openwaterbelevenissen van Wim.
• en nog véééél meer in dit nummer van uw favoriete clubblad !! record tot stand.
-‘t Zwemmertje is een uitgave van SVAZ vzw
-verschijnt driemaandelijks

-V.U. : Bart Valgaeren - Graaf De Fienneslaan 60 - 2650 Edegem
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‘t Inzwemmertje - Warm-up
Beste lezer
Als je dit leest zitten de eerste 2 weken training er al op. Op 8 september doken
onze jeugdige zwemmers het opnieuw verlichte zwembad van Aartselaar in. Verlicht zeg
je? Tijdens de zomermaanden werd de verlichting van het zwembad vernieuwd en genieten
de zwemmers van groene, rode, paarse ….. kleuren.

In dit nummer;

Na een geslaagde stage, zoals je verder in het zwemmertje kan lezen, en de Belgische kampioenschappen, vertrokken ook onze laatste zwemmers op vakantie. De nieuwe
groepsindelingen waren klaar en de aanvragen om nieuwe kinderen te kunnen aansluiten
bij onze club stroomden binnen. Afgelopen weekend kwamen zij een test doen en onze
trainers steken momenteel de hoofden samen om te bekijken of en hoe we iedereen een
plaatsje kunnen geven. We hebben voor dit jaar extra zwemwater gekregen in Aartselaar,
maar door het last minute afhaken van een aantal trainers, moeten we eerst nieuwe trainers
zien te vinden om deze uren te kunnen invullen. Wat is het toch moeilijk om mensen te
vinden die zich gedurende een gans jaar willen engageren om wekelijks op een vast tijdstip een uur training te komen geven. Gelukkig denken een aantal van onze WZ1 er serieus
over na om aan de cursus initiator zwemmen te beginnen, zodat we hen binnen afzienbare
tijd kunnen inschakelen als trainer.

Kalender

De wedstrijdkalender ligt ook zo goed als vast. De bedoeling is om deze voor het
ganse jaar op onze website te publiceren zodat jullie allemaal op tijd op de hoogte zijn dat
het communiefeest, trouw, doop, verjaardagsfeest verzet moet worden omdat je zoon/
dochter een belangrijke wedstrijd moet zwemmen. Nieuw is dat het CKNV dat over 3 dagen gezwommen wordt, verspreid over het ganse seizoen, nu het Clubkampioenschap zal
worden en dat ook onze wedstrijdzwemmers hun Clubkampioenschap zullen krijgen. Meer
uitleg hierover zal je zo snel mogelijk krijgen.
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En last but not least, liggen ook de data van onze nevenactiviteiten vast. Deze data
kan je ook vinden op onze website.
Voilà, zo weet je weer dat het een goed gevuld jaar gaat worden, het bestuur en de
trainers wensen je veel zwemplezier, fantastisch hoge punten op school en uiteraard een
goede gezondheid! Let the games begin!!!
Bart

Onze missie;
“SVAZ is de sportclub ten Zuiden van Antwerpen waar kinderen op een verantwoorde manier de zwemsport leren en waar ieder volgens zijn talent wordt gecoacht en getraind van een recreatief, tot op een internationaal niveau. “

Deadline artikels/input
volgende Zwemmertje:
25 december 2012.
één @dres;
tzwemmertje@svaz.be

Colofoon
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Sportsecretaris Jeugd
Hoofdtrainer
Feestbestuur
Secretaris Zwemschool
Clubblad & Masters

Bart Valgaeren
Kristiaan De Beukelaer
Frank Baart
Yvan Mampaey
Filip Rigo
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Mari Montes
Marc Laurent

Graaf De Fienneslaan 60
Korte Altaarstraat 2
Zwaluwenlaan 45
Leugstraat 206
Bezelaerstraat 98
Koekoekstraat 103
's Herenbaan 207
Schuurveldlaan 45/2

Webmaster

An Bastiaansen

@dres; webmaster@svaz.be

2650 Edegem
2018 Antwerpen
2630 Aartselaar
2630 Aartselaar
2830 Blaasveld
2630 Aartselaar
2850 Boom
2610 Wilrijk

0496 58.24.65
03 272 26 45
0495 36.65.60
03 887 12 04
0486 10 66 58
0485 80 58 21
0499 544 075
0484 94 99 67

Werkten mee aan dit Zwemmertje; het bestuur, Etienne, Bernd, Mathias, Tibo, Wim, Steven.
Wenst ook U een bijdrage te leveren aan ons clubblad, alle berichtgeving is welkom op tzwemmertje@svaz.be.
Deadline artikels/input voor volgende Zwemmertje-editie: 25 december 2012.
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SVAZ - KALENDER

Vet=Eigen
organisatie

September 2012
22
30
30

Mas
WZ2-3
Mas

PK O-Vlaanderen
Wedstrijd VWZ
BK dag 1

-Lokeren
-Boom
-Wachtebeke

Oktober 2012
7
6-7

Mas
WZ1-2-3

BK dag 2
Prov. Kampioenschap - PRANT

-Verviers
-Wezenberg

20

ALLE
ZWEMMERS

---SWIMMATHON NEW STYLE---

-Aartselaar

21

WZ1-2-3

Prov. Kampioenschap - PRANT

-Wezenberg

November 2012
1

NV
WZ1-2-3
4
WZ1
10-11 WZ1
18
WZ1-2-3-R
16 -18 Sn-WZ2-3

Voormiddag; SPLASH
-Aartselaar
Namiddag;
Eigen wedstrijd Jeugd
Wedstrijd 1500m - BRABO
-Berchem
BK 25m bad - KBZB
-Gent
Schaal Noord Brabant - ZCK
-Kapellen-o/d Bos
Kleine stage
-Wachtebeke

December 2012
1
2
2
23
29

WZ1-2
Mas
WZ3
WZ1-2-3
WZ1-2-3

Wedstrijd 800m - MOZKA
BK dag 3
Sinterklaas - PRANT
Laatste kans - WZK
Allerlaatste kans - WZK

-Mol
-Charleroi
-Berchem
-Sint-Niklaas
-Sint-Niklaas

Ziftingen Georges 400m - PRANT
Flanders Swimming Cup - VZF
Sprintfestival - VWZ

-Berchem
-Wezenberg - Antwerpen
-Boom

Januari 2012
13
19-20
27

WZ1-2
WZ1
WZ1-2-3-R

Het basisrecept blijft, de ‘looks’ zijn veranderd

SWIMMATHON ‘NEW STYLE’:
op zaterdag 20 oktober 2012 's ochtends.
(Tipje van de sluier; iets met zwemmen en ontbijt voor de ganse familie)
Verdere info volgt kortelings.

Adverteren ?
Op zoek naar één of
de Aartselaarse

andere aankoop of dienst, of een goei terrasje in
zon……... Denk aan onze sponsors. Doen!!
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Met diepe droefenis melden we het overlijden van

Franciscus "çois" Mampaey
geboren te Terhagen op 19 maart 1922 en overleden in het AZ Heilige Familie te Reet op 14 augustus 2012.

Vader van Yvan Mampaey

SVAZ-sportsecretaris

Grootvader van Veerle Mampaey

trainer-WZ3 & volwassenzwemmen

SVAZ wenst de familie Marnpaey - Mertens veel sterkte.

Het Zwemmertje is het clubblad van SVAZ.
Het verschijnt driemaandelijks in een oplage van
+/-160 exemplaren. Het bevat nuttige inlichtingen en
door de leden ingezonden stukken of foto’s. Uiteraard krijgt u ook in
beeld en tekst uitslag en/of verslag van alle SVAZ-evenementen.
Als u zin hebt om zelf de pen ter hand te nemen dan zorgt de redactie dat uw bijdrage (tekst of foto) in ’t
Zwemmertje komt. Wacht echter niet tot op het laatste om alles te bezorgen. Wij zijn namelijk aan termijnen gebonden
voor het lay-outen, nakijken, drukken en posten. Maak uw bijdrage dus zo snel mogelijk over aan de redactie / trainer.
Het Zwemmertje is inbegrepen in het lidgeld, mede dankzij de adverteerders.
-Mail je berichtjes, foto's, evenementverslagen of alles wat je in de groep wil gooien naar de redactie ;

tzwemmertje@svaz.be
en je inzending verschijnt in de volgende editie van 't Zwemm

Inzendingen voor 't volgende Zwemmertje
opsturen t/m 25 december 2012.
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Gezocht: M/V met chrono(*)
Zonder officials geen wedstrijden.
Elke club die deelneemt aan competitiewedstrijden is verplicht om officials te leveren.
SVAZ telt op dit ogenblik 42 wedstrijdzwemmers. Afhankelijk van het aantal zwemmers per wedstrijd hebben we dus 1, 2, 3
of 4 officials nodig
Het afgelopen seizoen waren er maar 4 officials die regelmatig voor SVAZ functioneerden, maar die waren uiteraard niet altijd tegelijk beschikbaar. Hierdoor heeft de club meer dan eens boetes moeten betalen.

SVAZ is dan ook dringend op zoek naar kandidaat officials.
Voordelen van het official zijn:
Je helpt de zwemsport door te vermijden dat wedstrijden worden afgelast/ingeperkt wegens te weinig officials.
Je helpt de club door boetes te vermijden
Je leert de ‘regels van het spel’, waardoor sommige beslissingen duidelijker worden.
Je kan de prestaties van dochter/zoon van nabij meemaken
Je kan het geluk en de ontgoocheling van de zwemmers hun gezicht aflezen.
Je mag dit alles doen in T-shirt en korte broek i.p.v. boven in de tribune te zitten smelten
Je hebt gratis inkom, en voor Vlaamse of Belgische kampioenschappen geldt dit voor het gehele weekend.
De club voorziet een tegemoetkoming in de kosten.
Wat verwachten wij:
Je volgt een opleiding TAK (Tijdsopnemer, Aankomstrechter,Keerpuntrechter) van 2 avonden en slaagt voor het theoretisch
examen.
Je doet 2 stages en slaagt voor 2 praktisch proeven.
Je fungeert minstens 5 maal (halve dagen) per jaar – het minimum om accreditatie te behouden
Er is echt geen enkele voorkennis van het zwemmen nodig om official te worden.
Indien je interesse hebt en graag eens wil proberen, aarzel dan niet om iemand van SVAZ te contacteren. Op onze website
wordt er ook wat uitgebreider op de taken van de officials ingegaan:
http://www.brabosvaz.be/praktisch-wedstrijdzwemmen-officials.html
Ga gerust eens kijken, of vraag meer informatie aan onze ervaringsdeskundigen:
-Anja Van Campenhout
-Etienne Desfossés
-Alain Tuezney
-Frank Baart
(*) De chrono wordt door de club geleverd

Hebben zich aangemeld voor de cursus in september;
HILDE HILGERT
GLEN NAEGELS
DIRK MEULEMAN
BART VALGAEREN

Jij daar...
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Twijfelde je nog, vraag naar de ervaringen van onze
nieuwe cursisten.
And join them!

SVAZ-BBQ 2012

Allemaal winners!
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Stage 2012
U had geen idee van wat een SVAZ-stage inhoud? Lees vooral verder of herbeleef

Het leven zoals het is (was) te Riccione

Maandag 2 juli 2012
Vanmorgen was het dan eindelijk zover, om 7u15 moest iedereen verzamelen in de vertrekhal van Zaventem. Bijna iedereen
was op tijd... maar tegen 7u25 was iedereen aanwezig. We gingen dadelijk naar de check-in balie waar we in de eerste keer
sinds jaren voorrang kregen als groep. De boardingpassen afhalen en bagage deponeren duurde dan ook maar een kwartiertje.
Toen moest er van de ouders afscheid genomen worden zodat we ons konden begeven naar de veiligheidscontrole. Yassin speciaal gekomen om ons uit te wuiven, moest hier dan ook afscheid nemen van zijn zwemvrienden, bedankt voor je bezoekje! We gingen na de controle direct naar de gate waar het vliegtuig al klaarstond, van hieruit konden de zwemmers nog
even drinken of een krant halen. Onze vlucht is perfect op tijd vertrokken en is met het kleine vliegtuig heel goed verlopen! Tegen 11u30 waren we dan in Bologna waar we via een klein trapje uit het vliegtuig konden stappen rechtstreeks op het
tarmac. Hierbij smolten we bijna weg van de warmte, een brandende zon wachtte ons immers al stralend op. Aansluitend werden we vlotjes opgehaald door de bus, zodat we anderhalf uur later met koffer en al in het hotel aankwamen. Daar konden we
nog net, laat op de middag, een eerste maal de kookkunsten van het hotel uitproberen. Met steeds de keuze om uit
3 voorgerechten en uit 3 hoofdgerechten, aangevuld met een lekker buffet, was er voor elk wat wils. Iedereen kon beginnen
uitpakken, zodat we een uurtje later allen samen een eerste verkenning van het dorpje begonnen. Al direct werd de tot
de verbeelding sprekende discotheek aan de overkant opgemerkt - maar die lieten we gelukkig links liggen. Het strand en het
eerste goede winkeltje op de weg kregen ook al een bezoek zodat de eerste golfjes bezichtigd werden en de dorst gelest werd.
Toen was het stilaan tijd om voor de eerste maal naar het zwembad te gaan. Hier bleek dan toch een minicomplicatie op te duiken. Bij aankomst en met de nodig gebarentaal werd ons duidelijk gemaakt dat er banen in het binnenzwembad gereserveerd
waren ipv buiten. We bleven niet bij de pakken zitten en zijn aan onze eerste training indoor begonnen, maar na een half uurtje
'onderhandelen' in engels-italiaans-gebarentaal kon Filip toch zo goed als alle geboekte trainingen in het buitenbad vastleggen.
Door de verzengende hitte waren alle zwemmers zeer tevreden om in het frisse water te kunnen duiken. Het eerste trainingske
werd dan ook vlotjes afgewerkt zodat we goed op tijd terug aan tafel zaten. Tegen 21u30 kon iedereen goed op tijd naar de kamer. Vroeg, maar dit zal zeker nodig zijn want vanaf morgen vliegen we er helemaal in!
Dinsdag 3 juli 2012
Om 6u40 begon de wekdienst aan de eerste, wat later de dagelijkse, ronde zou worden. Iedereen werd gewekt door het binnenkomen van ons, maar sommigen moesten we door elkaar schudden vooraleer er beweging in kwam. De ochtendpolsen werden
genomen en 10 minuutjes later werd iedereen in de eetzaal verwacht voor een lekker ontbijt. Om 7u25 begonnen we aan de 20
minuten durende wandeling zodat er om 7u50 in het stralende zonnetje een aangename opwarming kon gegeven worden. Daarna kon het eindelijk beginnen. De eerste uithoudingstraining stond dan ook op het programma, deze werd al redelijk afgewerkt.
Dit gebeurde voor de eerste maal in het buitenzwembad, dat algemeen als zalig werd omschreven. Na de training werd besloten
ook onmiddellijk het strand in te wijden. Hoewel het heel druk was bleek iedereen ook hier in zijn sas te zijn - zeker toen ook
de zee van een heel aangename temperatuur bleek te zijn. Jeroen maakte het dan weer net iets te bont, voor we het wisten vonden we hem 'buiten westen' naast de vuilbakken. Oppassen met de meisjes Jeroen, ze maken je hoofdje duidelijk zot (met pijnlijke gevolgen). Geen permanente schade gelukkig, onze Jeroen kon na een opvallend kalme middag gewoon mee verder doen.
Eerst was er weer een lekker middagmaal, waarna onze zwemmers goed gebruik konden maken van de verplichte platte rust.
Vóór de avondtraining kreeg iedereen nog een uurtje vrijaf, wat iedereen op zijn favoriete manier invulde. (Van CNN TV kijken tot een plonsje in het hotelzwembad nemen) Daarna was het alweer tijd voor de 2e training van de dag. Het was een rustige
basisuithouding- / techniektraining en deze werd door iedereen zeer rustig afgewerkt. De trainingen worden steeds afgewerkt
met de nodige muziek omdat hier van 's morgens tot 's avonds wel groepslessen zijn in Hydrobic, waterspinning, waterstep en
noem maar op... Na de avondtraining blijft er nooit veel tijd over en zit er niets anders op dan rustig te eten en dan naar de kamers te trekken, waar de jongsten om 21u30 in hun bed liggen en de rest volgt tegen 22u.
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Woensdag 4 juli 2012
Vandaag was het de tweede volledige dag aan de zonovergoten Adriatische kust. Het was een speciale dag: het was enkel een
ochtendtraining en bovendien was er één van de zwemmers jarig. De optimale route naar het zwembad hebben we nu ook gevonden. Zonder verkeerslichten op gezellige Italiaanse wegen/padjes naar het zwembad wandelen… De meesten hebben echter
weinig opgemerkt van dit moois, het vroege opstaan is hiervan de oorzaak. Maar… er volgen uiteraard nog genoeg wandelingen naar het zwembad. De training zelf bestond uit een groot stuk “kwaliteit”: enkele snelle stukken (weerstandcapaciteit in het
vakjargon) werden zeer goed afgewerkt door onze zwemmers. Trainers tevreden en de terugtocht naar het hotel kon beginnen.
Na de training werd er uitgeblazen op het strand, maar ook gezwommen in de zee,… Noem maar op! Nog even dit: Jeroen
heeft ditmaal de vuilbak op het strand met rust gelaten. Een welgekomen middagmaal betekende vervolgens de aanzet tot een
deugddoende platte rust. Opnieuw hebben alle zwemmers een mooi dutje gedaan, de twee uur durende platte rust was zeer welgekomen. De trainers hebben zich tijdens de platte rust met volle overgave gericht op het opstellen van de quiz die s’avonds
ging doorgaan. Net als gisteren hadden de oudsten na de platte rust een vrij moment. Enkele begaven zich opnieuw naar het
strand, de rest bleef in het zwembad, nog anderen combineerden beiden. Om 18u was het snel douchen geblazen, om vervolgens de jaarlijkse stagequiz te kunnen aanvatten. Een spannende strijd was het alvast, na maar liefst 5 spannende rondes (sport,
strips & animatie, televisie, algemene kennis en muziek) was het verschil in punten tussen de 4 teams zeer beperkt. Uiteindelijk
waren het de “Flippo’s” (Jannes, Indra, Stephanie en Jari) die aan het langste eind trokken. Het verschil met de overige teams
was maximum 3 punten. Spannend! De prijs voor het winnende team is… één frisdrank naar keuze! Na het avondeten heeft
Stijn getrakteerd voor zijn verjaardag. Een rolletje “Kingeskes” voor de trainers en ander lekkers voor de zwemmers. Vooral
Filip was zeer gelukkig met zijn pepermuntjes, want hij was de zijne immers thuis vergeten. Nog even ontspannen op het strand
of op de kamer, en de zwemmers kropen alweer hun bedje in. Een klein geheimpje: morgen staan er twee trainingen op het
programma, de ochtendtraining is het zwaarst (uithoudingscapaciteit). Ook ons Italiaans geraakt ondertussen een beetje bijgeschoold: buonanotte e arrivederci, a domani!
Donderdag 5 juli 2012
Ondertussen is de derde dag achter de rug in het zonnige Riccione. De zwemmers worden de opgelegde routine (opstaan, eten,
trainen en ontspannen) stilletjes aan gewoon. Vandaag stond 's morgens een zware UC training op het programma en in de
avond werd een rustige basisuithouding gezwommen. Beide trainingen werden goed verteerd en de tijden van de UC training
waren dan ook goed. Voor ons middageten en avondeten moeten we kiezen uit een aantal voorgerechten en nagerechten, maar
dankzij de Italiaanse gastvrijheid kunnen we op de menu enkele suggesties bijschrijven. De tafel van Torald, Yoshi, Jari en
Gianni hadden van deze opportuniteit handig gebruik gemaakt…. en frietjes gevraagd. Zij hebben die dan ook gekregen, maar
ze werden in beslag genomen en verorberd door de trainers. Filip heeft de tafel van Sam een handje toegestoken met de menu
keuze, omdat enkele hun gerechtjes ‘vergaten" op te geven. Hij heeft een keuze voor hen gemaakt, maar rara… wat had hij
gekozen? Enkele onder ons hebben door de intense zon en tropische temperaturen een rode huid gekregen, maar dit werd tijdens de avondcontrole (22.30u, terwijl ze om 22u in bed moesten liggen) duidelijk verholpen. Filip was getuige van het insmeren met after sun op de meisjeskamer van Stephanie M. in plaats van dat ze te slapen lagen.
Vrijdag 6 juli 2012
Hier in Italië is het vandaag "roze vrijdag" en dit is nogal letterlijk, alles werd mooi versierd met roze linten, ballonen, bloemen
en nog veel meer... Blijkbaar is dit het feest dat de start van het zomerseizoen aangeeft! Vele Italianen hebben dan ook roze
kleren aan en werden zelfs mensen gespot met roos haar…
Na het ochtendlijk ritueel begaven we ons naar het zwembad waar de 2de weerstandstraining van de stage plaats vond. Deze
was zeer zwaar maar werd al meer dan behoorlijk afgewerkt, moe maar voldaan keerden we terug naar het hotel. De meesten
zijn tijdens het vrije moment op hun kamer gebleven en een aantal zijn naar het strand getrokken en daar werd door het JTMteam een mooie auto uit het zand getoverd. Om 13u kwamen we samen in het hotel zodat we aan tafel konden voor de lunch,
daarna was het tijd voor de platte rust. Na deze welverdiende siësta was het tijd om de gemaakte filmpjes te bespreken, iedereen werd individueel besproken met de nadruk op crawl. Met deze informatie trokken we naar de training en
daar merkten we al direct op dat er bij een aantal zwemmers al kleine details verbeterden en dat zelfbesef was net het doel. Deze avond hadden we wel geluk, we moesten de training eerst tegen onze zin afleggen in het indoor zwembad, maar tijdens het
zwemmen brak er een hevig onweer uit en buiten moest iedereen uit het water. Wij konden de training perfect afwerken in het
binnenbad ;-) Iedereen kon zich na de training rustig douchen, want we zijn in het zwembad blijven wachten tot de hevige buien overgetrokken waren. Het avondeten was dan ook iets later dan gepland en moest iedereen direct na het eten naar zijn kamer, de kamers waren zeer vlug stil.
Zaterdag 7 juli 2012
Na de passage van de dagelijkse wekdienst om 6u45, waarbij ook telkens de ochtendpolsen worden genomen, genoten we van
een lekker ontbijt. Op weg naar de training werden eerst Stijn en vervolgens Xanthe even opgeschrikt door een niet zo vriendelijke hond. Even geblaf en een luide gil, en het gevaar was voorbij. Aangekomen in het zwembad hebben we niet van onze dagelijkse routine afgeweken. Een leuke droogopwarming betekende de voorbode van een vrij intensieve uithoudingstraining.
Ook de trainers hebben meegedaan, alleen met de droogopwarming weliswaar. Tijdens de ochtendsessie werden er door alle
zwemmers mooie tijden neergezet. Trainers tevreden, en de zwemmers konden zich nu gaan uitleven op het strand of in het
zwembad van het hotel. Waterpret kent inderdaad geen grenzen!
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Na het middageten werd opnieuw een siësta ingelast. Voor de zwemmers was deze meer dan welgekomen. De tot op heden
zware trainingen eisen immers zijn tol. Voor elke sporter is ook de rustperiode tussen de trainingen en voor de wedstrijden van
cruciaal belang. Een lekkere cake, een luchtig taartje en enkele toastjes met choco stonden ons op te wachten na de platte rust.
Iedereen heeft opnieuw zijn buikje een beetje kunnen aanvullen, om zo daarna nog even te kunnen genieten van een vrij moment ("een groot uurtje") voor de training. De training was zeer rustig ("recup"), met uitzondering van enkele kleine sprintjes.
Ook de videocamera werd boven gehaald, om zo later onze zwemmers van naderbij en in detail te bestuderen/analyseren. De
training werd afgesloten door de trainers die zich aan een sprintje van 50m in crawl waagden. Bernd en Jonas moesten hierbij
hun meerdere erkennen in Steven. Conclusie achteraf is wel dat 50m lang kan zijn zonder voorafgaande trainingsarbeid. Na het
avondeten hebben de zwemmers nog even een vrij moment gehad. Het is hier in de straten van Riccione een drukte van jewelste, de festiviteiten van gisteren worden voortgezet want vandaag is het "roze zaterdag". Misschien morgen roze zondag? Morgen kunnen onze zwemmers uitslapen tot 8u45, het is namelijk rustdag. Wat deze rustdag zal brengen, houden we nog even
geheim... Fino, a domani!
Zondag 8 juli 2012
Vandaag was het rustdag in Riccione, daarom hebben we de fotokes van gisteren online gezet.

Wedstrijdzwemmers groep Jonas, hier ontbreekt Naomi nog.

Wedstrijdzwemmers Steven.

Wedstrijdzwemmers Bernd, hierbij ontbreekt Gianni wegens ziekte.

Maandag 9 juli 2012
Gisteren zijn we met z'n allen op uitstap geweest naar Aquafun, het lokale waterpretpark. Eerst en vooral werd er lekker uitgeslapen, waarna we uitgebreid een lekker ontbijt met….. pannenkoek konden nuttigen. Tegen half 11u zaten we dan op
de bus, die ons na een korte rit in het veelbelovende en snikhete waterpark afzette. Iedereen vloog meteen op de verschillende
attracties af, die varieerden van 'leuk' tot 'te lang aanschuiven' tot 'bangelijk gast' -waren. Het was zelfs zo leuk dat sommigen
de tijd op het einde van de dag een beetje uit het oog verloren...hiermee kwamen al die beloofde frietjes wel in het gedrang! Al
bij al was de weg terug even vlot als de heenrit - er was zelfs nog tijd voor een mooie groepsfoto: zoz
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Daags nadien ging de wekker weer heel vroeg waardoor we om 7u samen aan de ontbijttafel zaten.
Er moest immers nog getraind worden de laatste stagedagen! Er vond nog wel een kleine hergroepering plaats, zodat de zwemmers die aantraden op het zomercriterium samen stilaan de zware
trainingsarbeid kunnen beginnen afbouwen. Iedereen werkte zijn of haar voorziene training naar
behoren af, de rustdag had duidelijk deugd gedaan. Sommige zwemmers leken naast de trainingen
ook soms bezig te zijn met andere gedachten. Naar jaarlijkse gewoonte (?) werden zo enkele nieuwe en oude 'vriendschappen' gespot door de zeer alerte medezwemmers.
Voor Indra moesten we vandaag wel even naar de dokter. Zij had last van haar oor, net als Warre, en daar namen we toch liever
geen risico mee. Een vlotte service stuurde ons snel naar de apotheek, zodat mits een beetje meeval het zomercriterium niet in
het gedrang zou mogen komen. Na de platte rust werd nog een 2e keer getraind, hier werd de laatste zware training afgewerkt
voor de deelnemers dit weekend. 2x 50 'all out' later bleek dat het vormpeil bij de meesten goed tot uitstekend was en alles met
de nodige dosis rust de komende dagen er zeer goed uit zag. Naar dagelijkse gewoonte kregen we 's avonds wederom een bordje pasta gevolgd door een stukje vis of vlees. Er heerste wel enige teleurstelling toen de pizza in het buffet al helemaal op was
wanneer de 2e groep zwemmers arriveerde. Toen ieders maagje gevuld was kreeg iedereen nog een uurtje vrijaf, waarna het
alweer bedtijd was. Slaapwel!
Dinsdag 10 juli 2012
Deze morgen brak de voorlaatste stagedag aan. Bij de trainers begint de stage ook, net zoals bij de zwemmers, door te wegen.
Ze geraken steeds moeilijker uit hun bed en een siësta in de voormiddag is geen uitzondering meer, de enigste trainer die hier
weinig of geen last van heeft is Filip. Filip wat is je geheim na al die jaren…? De dag begon zoals gewoonlijk met een stevig
ontbijt. Naarmate de stage vordert komen de belangrijke wedstrijden ook dichter bij. Voor de zwemmers die meedoen aan het
B(J)K hebben nog 2 trainingen en de andere hebben vanaf nu maar 1 rustige training per dag, want zij moeten tegen vrijdag
uitgerust zijn. De zwemmers die vrijgesteld waren van de avondtraining hebben de extra vrijgekomen tijd na de welgekomen
siësta ingevuld met een verplichte strandactiviteit. Er werden knikkerbanen gebouwd, geravot met de trainers in het water,…
hierna hebben de zwemmers een douche genomen om al het zand van hun lichaam te spoelen. Kleren en bikini’s hadden ook
wel een sopje nodig van al het zand van het strand. Tegelijkertijd hebben de overige zwemmers nog een tweede training met
glans afgewerkt. Alle zwemmers kwamen fris aan het lekkere avondmaal en we hebben voor de laatste maal onze keuze voor
morgen gemaakt. Sommige zwemmers en de trainers gaan het goede eten hier nog missen in België denk ik… Jari werd door
een ober aan een andere tafel gevraagd. Dit werd natuurlijk gespot door alle zwemmers en trainers, maar rara wat was er aan de
hand… Enkele zwemmers gaan de laatste momenten van de avond gebruiken om een potje voetbal te spelen, terwijl nog enkele
meisjes de winkelstraat verder verkennen.
Woensdag 11 juli 2012
De laatste echte stagedag werd met veel vreugde door iedereen ontvangen. Bij het ontbijt om 7u verschijnen er steeds minder
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zwemmers op tijd aan tafel. De nachtrust mag duidelijk iets langer duren ... Na een ontbijt met croissants, pistolékes, pannenkoeken, fruitige taart en ook meerdere tassen koffie Americano voor onze hoofdtrainer, vertrokken we voor een laatste ochtendtraining naar het zwembad. Met uitzondering van Jari, Stijn en Yoshi was dit meteen de laatste training van deze 10-daagse
stage. Niet alleen op zwemgebied hebben onze zwemmers vooruitgang geboekt, ook de wandelaarsbeentjes werden duchtig
getraind. Uiteindelijk hebben we na deze 10 dagen meer dan 40 km in de benen (heen- en terugverplaatsingen naar het zwembad). Met spijt in het hart namen onze zwemmers afscheid van het mooie zwembadcomplex. Deze laatste dag hebben we ook
het Ierse nationale team mogen verwelkomen in de naburige baan in het zwembad. De Ierse delegatie verblijft tevens bij ons in
het hotel. Momenteel is slechts één zwemster en vijf begeleiders van de Ierse Olympische selectie gearriveerd. Na enige research kwamen te weten dat voorgenoemde zwemster onder meer een tweede plaats behaalde op de afgelopen Europese Kampioenschappen op de 50m schoolslag.
Zodra de zwemtraining was afgelopen (opnieuw een rustige training voor onze zwemmers van het zomercriterium, een
iets stevigere training voor de zwemmers van het BK), werd een vrij moment ingelast. Het laatste middagmaal bestond voor
één van de tafels wederom uit een 'spaghetti pomodore'. Zij zijn namelijk verzot op deze pastalekkernij van Italiaanse afkomst.
Misschien een idee om klaar te maken bij onze thuiskomst? De trainers kunnen alvast geen pasta meer eten, zien of ruiken! De
platte rust van 14u tot 15u30 was zeer welgekomen. De zware trainingsarbeid in het zwembad, maar ook op het strand, had
duidelijk zijn tol geëist. Na de platte rust was het tijd voor een laatste middagactiviteit. Maar eerst had Bernd nog iets te vertellen... De zwemmers stonden met grote ogen te kijken... Ze waren zeer verbaasd! Rara, wat kan dit zijn? Nog even dit:
dat Bernd jarig is op 13 juli weet ondertussen iedereen ;-). Om deze onthulling te vieren, trakteerde Bernd tot groot jolijt iedereen op een lekker ijsje. Bij de zoektocht naar de lekkerste gelatteria werd Bernd door meerdere individuen bijgestaan.
En dit terwijl wij als trainers voorheen nooit de vraag hadden gekregen om een ijsje te eten? Nu goed, iedereen heeft ten zeerste
genoten van deze verfrissende delicatesse alvorens er op het strand een tweede verrassing op ons stond te wachten. Gedurende
1u werd de kust van Riccione met twee waterfietsen onveilig gemaakt. Na een uurtje vol piraterij en waterpret werd de korte
trip naar het hotel gemaakt om een warme douche te nemen en de valiezen te pakken. Om 21u was ook het avondeten gepasseerd en maakten de meesten nog een uitstap naar het strand.
De agenda voor morgen: 6u30 opstaan, 7u ontbijt en omstreeks 7u30 staat de bus aan het hotel (goed op tijd in het geval van
filevorming op de autostrada).
De stage van 2012 is een stage vol plezier geweest. Afsluitend geven we u graag nog enkele sleutelwoorden van deze 10daagse mee: Gele auto! - Pepenero - Kaasboereke - Massimo - Asbakken - Roze vrijdag - WoW - Gast. Vraag uw zoon of
dochter zeker naar de achterliggende betekenis/verhaal ervan!
Groetjes en tot morgen!
Kleeeeeeeeeeeeeeir!
Donderdag 12 juli 2012
Om 6u30 deed de laatste wekdienst zijn ronde, de zwemmers hadden net 30 minuten de tijd om zich klaar te maken en de valiezen volledig in orde te brengen. Nadien werd er voor de laatste keer een stevig ontbijt genomen. Na het ontbijt was het tijd om
een 10-tal minuutjes valiezen van het eerste of tweede verdiep naar het gelijkvloers te brengen. Toen alles beneden stond kwam
onze bus net voor het hotel gereden, die werd dan ook dadelijk ingeladen. Filip deed terwijl een laatste check van de kamers,
deze waren redelijk netjes en er was maar 1 strip vergeten.
Na een busrit van 1u30 met als bestemming Bologna werd de bus leeggehaald en gingen we op zoek naar de check-in balie,
deze was nog niet geopend. We waren maw een halfuurtje te vroeg, maar beter te vroeg dan te laat, misschien een boodschap
voor sommige zwemmers ;-)! Na een halfuurtje wachten konden we de valiezen afgeven en kregen we onze boarding passen.
We begaven ons dadelijk naar de veiligheidscontrole waar iedereen zijn handbagage werd gecheckt. Bij de trainers liep deze
controle iets minder vlot, Bernd moest gefouilleerd worden en bij Jonas werd er beslag gelegd op zijn scheerschuim en gel
(Jonas toch…).
Na de controle begaven we ons naar gate 17 waar we een klein uurtje moesten wachten, de zwemmers konden zich bezighouden in deze zeer kleine luchthaven met het bezoeken van de 4 winkeltjes of de kleine cafetaria. Om 11u30 konden we inchecken en om stipt 11u55 vertrok de vlucht die 1u40 minuten in beslag nam, 10 minuten minder dan gepland. Maar bij aankomst
kregen we de melding dat onze bagage was vertraagd, dus waren we later dan voorzien.
Morgenvroeg starten de eerste zwemmers met de wedstrijden, wij wensen ze heel veel succes!!!
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13-15 juli 2012 Vlaams Zomercriterium te Brugge
Verslag zomercriterium Brugge – DAG 1 (VM/NM)
Gisteren bevonden we ons nog in Italië, vandaag vrijdag 15
juli tekenden de eerste zwemmers present op het Vlaams zomercriterium in het West-Vlaamse Brugge. Het vroege uur
van inzwemmen (8u), maar vooral het vroege opstaan, werd
door vele zwemmers niet in dank afgenomen. Het grotendeel
van de SVAZ-delegatie zal dan ook tijdens deze 3-daagse
wedstrijd in de nabije omgeving overnachten.
-Stephanie M. en Charlotte mochten de spits afbijten na een
periode van zware trainingsarbeid, maar ook veel zon en plezier. De zon zijn we jammer genoeg vergeten op ons trainingskamp in Riccione. De jongste Molkens aanwezig in Brugge
geraakte niet meteen in het goede ritme op de 100m schoolslag, ze slaagde er dan ook niet in haar besttijd te evenaren.
Vervolgens was het aan Charlotte die met een tijd net onder de
anderhalve minuut niet kon overtuigen. Misschien zat ze te
veel met haar gedachten bij ene zekere Collin van een concurrerende club? Oppassen Charlotte want uit goede bron hebben
wij vernomen dat hij reeds een liefje heeft! Terug naar de wedstrijd…
-De prestaties van onze boys Sam en Torald op hun eerste
wedstrijd zijn van een zelfde aard als die van de dames. Zowel
Sam als Torald kwamen niet in de buurt van hun besttijden en
kenden een zeer moeilijke laatste 25m. De man met de hamer
was duidelijk langsgekomen. Sam slaagde er zelfs na de start
in om na de startduik zijn sleutelgat te ruilen voor enkele dolfijn beenslagbewegingen. Sam werd niet uitgesloten, maar
graag meer aandacht in de toekomst Sam!
Na een eerste pauze mochten ook onze 13- en 14-jarige dames
aantreden voor hun eerste koers.
-Indra toonde een zeer mooie openings-vijftig op de 200m
vrije slag, maar moest vervolgens terrein prijsgeven. De nasleep van een oorontsteking, en de daardoor verplichtte trainingsrust, vormt hiervan een belangrijke oorzaak.
-Selina en Xanthe zwommen quasi even snel op de 200m

vrije slag. Met een tijd van 2min. 34 sec. werd de besttijd klein
bad tot op 2 seconden benaderd. Er had wellicht meer ingezeten als ze zich voor hun koers ten volle hadden opgewarmd.
Nu werd er, tot groot ongenoegen van de trainers, voornamelijk getetterd. De volgende wedstrijden mogen zij zich verwachten aan een persoonlijk gegeven droogopwarming!
-Vervolgens mocht Tibo zich opmaken voor de 200m vrije
slag. Hij zwom net iets trager dan onze dames Selina en Xanthe, tijdens zijn slotlengte speelde de vermoeidheid hem duidelijk parten.
-Net na de warming-up van de namiddag was het opnieuw aan
Stephanie M. en Charlotte voor de 100m vrije slag. Beide
dames startten net iets te traag de eerste 50m om een persoonlijke toptijd neer te zetten. Stephanie mocht wel het podium op
voor deze koers. Bij haar was de teleurstelling van haar prestatie echter zo groot, dat ze weigerde haar medaille te gaan afhalen. Stephanie was keihard voor zichzelf en argumenteerde dat
ze met zulke prestatie niet waardig was om op het podium te
bestijgen. Toch mee opletten Stephanie, want je race was wel
zeker naar behoren!
-Sam zwom een zeer sterke 100m vrije slag. Knallen de eerste
50m en vervolgens de tweede 50m sterven tot aan de muur, dat
is de tactiek die we onze zwemmers meegaven.
-Torald kende opnieuw een zeer moeilijke slotlengte en moest
daardoor een tijd onder de magische grens van 1 minuut aan
zich voorbij laten gaan.
-Indra presteerde niet onaardig op de 200m wisselslag, wat op
zich toch wel een vermoeiende koers is.
-Tibo startte net als Indra zeer snel met de vlinderslag. Voor
Tibo resulteerde dit tevens in een besttijd op de 50 vlinderslag
afzonderlijk, wel knap als je dit in een langere koers kan evenaren! Deze openingsvijftig was voor Tibo de aanzet tot een
mooie eindtijd. Een tijdsverbetering van meer dan een seconde
(t.o.v. klein bad tijd) was een feit!
-Stephanie M. dook als laatste zwemmer het water in voor
(Vervolg op pagina 15)

13-15 juli 2012 Vlaams Zomercriterium te Brugge
Naam zwemmer
DE BEUKELAER CHARLOTTE
NUYTS TORALD
MOLKENS STEPHANIE
VAN DINGENEN SAM
JACOBS SELINA
NUYTS XANTHE
NUYTS TIBO
INDRA RIJPENS
NAUWELAERS QUINTEN
MEULEMAN MATTHIAS

Cat
96
96
97
97
98
99
99
99
00
00

BAART NAOMI
RIGO JANNES
HUYBRECHTS NICK

01
01
01

100VL
1:15.44
1:23.23
1:13.20

1:21.27

100R
1:23.94
1:14.49
1:17.52
1:16.42
1:26.45
1:21.89
1:23.10
1:30.96
1:40.99
1:22.63

100S
1:29.87
1:23.57
1:32.24
1:31.52

100VS 200R
200S 200VS 400VS 200W
1:12.44
3:13.22 2:38.71
1:02.37
2:21.64
1:07.04 2:49.05
2:23.49
1:03.57
2:21.47
1:09.88
2:35.20 5:30.27
1:12.03
2:34.31 5:27.76
1:09.75
2:35.64 5:34.19 2:57.35
5:56.37 3:15.25
1:25.76
3:34.94
1:14.79
5:25.26 3:02.32
A
1:41.22 1:44.30 1:18.82
3:27.79
1:42.32
1:27.54
1:48.76 2:02.84 1:33.44
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deze openingsdag van dit 3-daagse zwemfestijn. Ze had haar
200m rugslag zeer mooi ingedeeld, maar kwam enkele
“cartouchen” te kort om absoluut top te zijn. Nu goed rusten,
zodat iedereen de volgende dagen weer kan knallen!
Verslag zomercriterium Brugge – DAG 2 (VM)
Op de tweede dag van het zomercriterium waren de verwachtingen hooggespannen om beter te presteren dan daags voorheen.
-Hoewel Noami slechts de helft van de zwemstage heeft meegemaakt en meegezwommen (wegens overige dagen als gymnaste op een groots turnfestival in Riccione), snelde ze in haar
reeks van de 100 schoolslag naar de overwinning. Ze verbeterde bovendien haar persoonlijke besttijd.
-Nick en Quinten verging het iets minder gemakkelijk. Beide
youngsters waren zeer gespannen voor hun eerste wedstrijd.
Logisch, gezien de omvang van het zwemstadion waarin zij
aan de bak moesten gaan. Nog even aanpassen aan het zwemklimaat en volgende race beter! Voor Quinten moesten we

jammerlijk genoeg ook een uitsluiting noteren.
-Even later was het gedaan met de kortere zwemnummers:
voor Indra, Selina, Xanthe en Tibo stond de 400m vrije slag
op het programma. Indra startte sterk maar moest gaande weg
meer terrein prijsgeven. Het is ook voor ons als trainer zeer
spijtig op aan te zien hoe (de nasleep van een) ziekte een seizoenseinde kan hypothekeren. De openingsvijftig van Selina
was net iets sneller dan deze van Indra. Zij kon vervolgens een
constant tempo volhouden om in de slotlengte een snedige
versnelling te plaatsen en te sterven bij het naderen van de
eindstreep. Tibo en Xanthe presteerden matig om hun 400m –
koers.
-De 2de wedstrijd van Naomi was opnieuw een knaller. Een
mooie prestatie van haar op de 100m rugslag met een tijdsverbetering van maar liefst 5,5 seconden!
-Stephanie, Torald en Sam sloten de ochtendsessie af met
een 100m vlinderslag. Stephanie en Samen kwamen het dichtste in de buurt van hun besttijden. Tijdens de laatste 50m was
het verval van onze drie zwemmers echter te groot.

20-22 juli 2012 Belgische Jeugdkampioenschappen
te Genk
Met slechts 2 waren ze, onze onverschrokken jeugdige zwemmers die graag prestaties wilden neerzetten op het BJK, dat
dit jaar net zoals het zomercriterium veel te ver van huis werd georganiseerd...Maar ze stonden hun mannetje: zie hier
het relaas van Jeroen en Mathias!
-Jeroen moest slechts 2 dagen aan de slag en had zodoende
een deugddoende rustdag tussen zijn 4 wedstrijden. De eerste
dag kwam Jeroen aan de slag op de 50m en de 400m vrije
slag. Na een evenaring van zijn besttijd op de 50 had Jeroen al
zijn ambitie op zijn favoriete lange afstand gezet. Jeroen zat
echter niet in zijn element op dit nummer, hij ging er wel zoals
steeds ‘vollen bak’ voor, maar kon zijn tempo niet goed volhouden. Het resultaat was wel een lichte tijdsverbetering in
groot bad, maar Jeroen had op meer gehoopt...dit zal je in het
najaar moeten rechtzetten, Jeroen!
Zijn 2e dag had de nodige rust duidelijk deugd gedaan. Eerst
stond er een 200m VS op het programma , waarop de besttijd
weliswaar uitbleef, maar zijn stijl er wel mocht zijn. Dit zal
zeker resulteren in het najaar! Als laatste mocht hij zijn pijlen
richten op iets anders dan crawl: ook de zware 400 wissel
stond op zijn programma. Hier zwom hij een goede wedstrijd:
na een mooie indeling knalde hij maar liefst 6 seconden van
zijn besttijd. Zou al die schoolslag dan toch goed voor iets
zijn, Jeroen? ☺
-Onze andere kampioen, Mathias, is nog een jaartje jonger en
kwam voor de eerste maal aan de start op een groot kampioenschap. Dat hij er zin in had was overduidelijk: Mathias stond

bij elke wedstrijd vol motivatie klaar om te presteren. Al snel
bleek dat Mathias ook een ‘fenomeen’ bezat dat zich soms bij
andere zwemmers voordoet: nl het afzien bij het
‘ochtendzwemmen’. Niet gelogen, hij deed hard zijn best,
maar zijn 2 ochtendwedstrijden, 100 rug individueel en 100
vlinder waren beiden lijdenswegen en wedstrijden om snel te
vergeten. De ochtendtrainingen zullen duidelijk nog nodig zijn
in de toekomst ☺! Maar hoe moeilijk het ’s ochtends ging, zo
goed ging het ’s middags. De 2e dag werd een besttijd op de
400m vrije slag gezwommen, maar het was vooral op zijn 2
aflossingen dat Mathias verbaasde. Op de 4x100 wissel zwom
hij als startende rugzwemmer maar liefst 2 seconden sneller
dan op zijn individuele nummer. Spijtig genoeg viste de ploeg
net naast de bronzen medaille. Maar niet getreurd, de ploeg
had reeds mogen vieren...op het podium! Met een knappe 100
VS was Mathias samen met de BRABO benjamins jongens 2e
op de aflossing. Hij ging er zo hard voor dat hij gemakkelijk
onder zijn besttijd bleef en de jongens in een ijzingwekkende
strijd mee op het podium hees. Proficiat makker!
Knap gezwommen van beide jongens – ongetwijfeld hebben
ze er weer veel uit geleerd – hopelijk is het volgend jaar ietsje
dichter bij huis!
B.D.

20-22 juli 2012 Belgische Jeugdkampioenschappen te Genk
Naam zwemmer
TUEZNEY JEROEN

Cat
99

MEULEMAN MATTHIAS

00

50VS
31.34

100VL

100R

1:33.28

1:23.81

15

200VS
2:27.36

400VS
5:08.93
5:24.10
A

400W 4x100m AW
6:03.10
5:13.56

Kapellestraat 89
2630 Aartselaar
Tel. 03/877 73 58

Fax 03/877 15 36
Openingsuren

Maandag
Dindag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

12.30
08.30
08.30
08.30
08.30
08.30
08.30
16

-

19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
18.00
12.30
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27-29 juli 2012 Belgische kampioenschappen te Antwerpen
Verslag BK dag 1
Eindelijk was het zover. Een tweetal weken na de stage in het Italiaanse trainingsoord en de daarop volgende (intensieve)
trainingsperiode, mochten Stijn/Yoshi/Jari/Yassin het Antwerpse Wezenbergbad induiken. Dit “thuisbad” vormt het decor
voor de 3-daagse Belgische Zomerkampioenschappen groot bad. De voorbereiding van Yassin kende een iets ander verloop.
Hij heeft op vakantie de conditie onderhouden om enkele sprintnummers af te werken.
-Stijn, Yoshi en Yassin toonden meteen dat ze goed wakker
waren. Zij zetten op de 50m VS alleen een tijd neer van 26
seconden laag, mooi!
Dit opwarmertje zorgde voor vertrouwen.
-Stijn gaf van dit en zijn goede vorm blijk tijdens de 100m
vlinderslag. Ook Yoshi presteerde zeer naar wens en evenaarde zijn klein badtijd. Een tijd onder de 1 minuut-grens in klein
bad behoort binnen aanzienlijke tijd tot de mogelijkheden.
-Jari geraakte iets minder in zijn ritme op de 50m schoolslag,

maar zette niettemin een knappe (verbeterde) eindtijd neer.
-Yassin mocht voor dezelfde koers startten in de laatste reeks
van dit event. De wedstrijd van Yassin resulteerde in een eindtijd enkele tienden boven zijn besttijd, maar betekende wel de
plaatsing voor de finale van de 16 – jarigen op dit kampioenschap.
-Net op de middag stond Jari gefocust klaar om zijn 400m
vrije slag af te werken. Hij draaide mooie tijden en liet zo een
tijdsverbetering van 1 seconde op het scorebord optekenen.

27-29 juli 2012 Belgische kampioenschappen Kad/Jun/Sen
te Antwerpen
Naam zwemmer
Cat 50R 50VL 50S 50VS 100VL 100R 100S
26.20 1:02.76 1:08.37
BIEREBEECK YOSHI 95 30.60 27.88
TUEZNEY STIJN
96
27.83
26.52 1:06.29
Haai
EL YOUSFI YASSIN
96
32.11 26.15
finale
32.06
Haai
BAART JARI
97
34.45
1:16.79

100VS
57.46
59.15

200S

200VS 400VS 400W
2:13.22

1:00.55 2:49.26

4:37.36 5:20.41
A

31 juli 2012 Recordpoging (avondcompetitie) te Wachtebeke
31 juli 2012 Recordpoging (avondcompetitie) te Wachtebeke
Naam zwemmer
BIEREBEECK YOSHI

Cat
95

NUYTS TORALD
MOLKENS STEPHANIE
BAART JARI

96
97
97

50R
28.88
CR

50VL

100VL

30.04

1:09.69

100R

100VS 200VL 400VS
55.58 2:31.28
A

1:14.02

100W

200W

1:08.00
4:58.87 1:14.84
4:34.17 1:06.90 2:26.27
A
A

An Bastiaansen – Jan Blockxlaan 62 – 2630 Aartselaar
Tel 03/843.37.71 - GSM 0499/73.24.10
http://www.praia.be - info@praia.be

Eindelijk toe aan een website ...
Uw website in een eigentijds kleedje ...
Een inschrijvingsmodule voor uw vereniging ...
Een website waarvan u zelf de inhoud kan beheren ...

Praia, uw partner voor een geslaagde website.
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CLUBRECORDS per categorie op 20-08-2012
GRIJS = Dit jaar gezwommen
19/11/2000
20/12/2009
11/11/2009
27/12/2009
19/11/2000
17/12/2000
24/12/2000
19/11/2000
19/12/1999
31/12/1993
31/12/1993
31/12/1993
31/12/1993
31/12/1993
29/12/2009

0.36.41
1.19.81
2.54.68
5.58.29
0.44.93
1.37.17
3.29.67
0.42.71
1.28.27
3.18.41
0.40.93
1.30.65
3.25.15
1.31.45
3.15.39

VAN DEN EEDE CAROLINE
NUYTS XANTHE
NUYTS XANTHE
NUYTS XANTHE
VAN DEN EEDE CAROLINE
VAN DEN EEDE CAROLINE
VAN DEN EEDE CAROLINE
VAN HAUDT LYNN
VANGOETHEM MELANIE
MAMPAEY VEERLE
MAMPAEY VEERLE
MAMPAEY VEERLE
MAMPAEY VEERLE
MAMPAEY VEERLE
NUYTS XANTHE

03/12/1995
23/12/1995
28/12/2002
11/11/2002
03/11/2002

0.30.82
1.05.64
2.19.50
4.58.44
10.12.16

LODEWIJCKX INE
LODEWIJCKX INE
VAN DEN EEDE CAROLINE
VAN DEN EEDE CAROLINE
VAN DEN EEDE CAROLINE

17/11/2002
17/11/2002
22/11/2002
23/04/2011
19/12/2002
23/04/2011
24/09/1995
23/12/1995
30/12/1995
29/12/2002
28/12/2002
11/11/2002

0.39.15
1.23.32
3.03.12
0.37.48
1.16.16
2.46.75
0.35.64
1.14.78
2.46.27
1.15.66
2.39.54
5.39.82

VAN DEN EEDE CAROLINE
VAN DEN EEDE CAROLINE
VAN DEN EEDE CAROLINE
NUYTS XANTHE
VAN DEN EEDE CAROLINE
NUYTS XANTHE
MAMPAEY VEERLE
MAMPAEY VEERLE
MAMPAEY VEERLE
VAN DEN EEDE CAROLINE
VAN DEN EEDE CAROLINE
VAN DEN EEDE CAROLINE

14/02/1999
25/07/2004
18/12/2004
11/11/2004
20/11/2004
02/11/2003
29/01/2006
30/11/2003
18/01/2004
01/02/2004
19/07/2011
18/01/2004
17/12/2006
18/12/2004
29/07/1996
22/02/2004
22/07/2004
11/11/2004

0.29.25
1.03.48
2.12.07
4.33.93
9.27.06
18.29.72
0.38.69
1.21.88
2.56.23
0.34.35
1.13.85
2.37.06
0.33.61
1.12.75
2.37.54
1.12.36
2.35.03
5.21.50

TAYOH BRENNA
VAN DEN EEDE CAROLINE
VAN DEN EEDE CAROLINE
VAN DEN EEDE CAROLINE
VAN DEN EEDE CAROLINE
VAN DEN EEDE CAROLINE
PINT HANNE
VAN DEN EEDE CAROLINE
VAN DEN EEDE CAROLINE
VAN DEN EEDE CAROLINE
MOLKENS STEPHANIE
VAN DEN EEDE CAROLINE
DESFOSSES SYLVIE
VAN DEN EEDE CAROLINE
MAMPAEY VEERLE
VAN DEN EEDE CAROLINE
VAN DEN EEDE CAROLINE
VAN DEN EEDE CAROLINE

= nieuw sinds vorige Zwemmertje
EENDJES
50 VS
100 VS
200 VS
400 VS
50 SCH
100 SCH
200 SCH
50 RUG
100 RUG
200 RUG
50 VLI
100 VLI
200 VLI
100 WIS
200WIS
BENJAMINS
50 VS
100 VS
200 VS
400 VS
800 VS
1500 VS
50 SCH
100 SCH
200 SCH
50 RUG
100 RUG
200 RUG
50 VLI
100 VLI
200 VLI
100 WIS
200 WIS
400 WIS

MEYERS SEPP
MEYERS SEPP
MEYERS SEPP
GEERAERTS OLIVIER
EL YOUSFI YASSIN
EL YOUSFI YASSIN
GEERAERTS OLIVIER
MEYERS SEPP
MEYERS SEPP
GEERAERTS OLIVIER
MEYERS SEPP
NAUWELAERS GIANNI

0.33.26
1.11.99
2.38.44
5.28.70
0.45.64
1.35.54
3.30.38
0.40.04
1.27.48
3.06.85
0.42.14
1.33.20

23/11/1997
24/12/1997
01/11/1997
31/12/1994
17/12/2006
17/12/2006
31/12/1994
23/11/1997
24/12/1997
31/12/1994
16/02/1997
29/12/2007

MEYERS SEPP
GEERAERTS OLIVIER

1.25.26
3.10.81

07/12/1997
31/12/1994

NUYTS TORALD
GEERAERTS OLIVIER
GEERAERTS OLIVIER
GEERAERTS OLIVIER
BAART JARI
GEERAERTS OLIVIER
VAN HOMBEECK MICHAEL
EL YOUSFI YASSIN
VAN HOMBEECK MICHAEL
NUYTS TORALD
NUYTS TORALD
NUYTS TORALD
MEYERS SEPP
NAUWELAERS GIANNI
NAUWELAERS GIANNI
EL YOUSFI YASSIN
EL YOUSFI YASSIN
NAUWELAERS GIANNI

0.30.30
1.05.30
2.19.76
4.49.91
10.30.70
19.16.96
0.38.52
1.24.56
3.03.35
0.35.56
1.15.91
2.40.67
0.35.31
1.18.45
2.52.59
1.14.63
2.43.33
5.49.08

21/12/2008
29/12/1996
29/12/1996
11/11/1996
31/10/2009
13/10/1996
24/12/1996
14/12/2008
15/12/1996
21/12/2008
22/11/2008
27/12/2008
28/11/1999
27/12/2009
20/07/2009
06/12/2008
14/12/2008
05/12/2009

EL YOUSFI YASSIN
TUEZNEY STIJN
GEERAERTS OLIVIER
MEYERS SEPP
BAART JARI
MEYERS SEPP
EL YOUSFI YASSIN
EL YOUSFI YASSIN
DESFOSSES BERND
NUYTS TORALD
NUYTS TORALD
MEYERS SEPP
VAN HOORDE JONAS
MEYERS SEPP
MEYERS SEPP
EL YOUSFI YASSIN
MEYERS SEPP
EL YOUSFI YASSIN

0.26.93
0.58.57
2.07.32
4.28.87
9.33.97
17.53.33
0.33.15
1.12.22
2.41.01
0.32.38
1.08.51
2.26.47
0.30.29
1.06.79
2.25.96
1.07.46
2.25.73
5.10.55

27/11/2010
26/12/2010
27/12/1998
11/11/2001
6/11/2011
4/11/2001
27/11/2010
27/11/2010
24/12/2001
26/12/2010
4/12/2010
29/12/2001
30/11/2003
23/12/2001
29/12/2001
26/12/2010
24/12/2001
27/11/2010

MINIEMEN
50 VS
100 VS
200 VS
400 VS
800 VS
1500 VS
50 SCH
100 SCH
200 SCH
50 RUG
100 RUG
200 RUG
50 VLI
100 VLI
200 VLI
100 WIS
200 WIS
400 WIS
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CLUBRECORDS per categorie op 20-08-2012
GRIJS = Dit jaar gezwommen

= nieuw sinds vorige Zwemmertje
KADETTEN

03/12/2006
28/05/2006
19/11/2006
19/11/2006
19/11/2006
02/11/2003
29/07/2008
16/12/2007
18/05/2008
30/11/2003
16/12/2006
06/11/2005
25/07/2008
16/12/2007
27/07/1998
20/12/2003
28/05/2006
11/11/2005

0.28.62
1.00.25
2.06.13
4.23.43
8.59.32
18.46.06
0.37.35
1.20.36
2.55.18
0.34.06
1.11.68
2.31.68
0.31.43
1.10.11
2.30.04
1.12.09
2.27.80
5.16.99

VAN DEN EEDE CAROLINE
VAN DEN EEDE CAROLINE
VAN DEN EEDE CAROLINE
VAN DEN EEDE CAROLINE
VAN DEN EEDE CAROLINE
DE WEERDT KATRIEN
PINT HANNE
PINT HANNE
PINT HANNE
DE WEERDT KATRIEN
VAN DEN EEDE CAROLINE
VAN DEN EEDE CAROLINE
DESFOSSES SYLVIE
DESFOSSES SYLVIE
SEGERS SANDY
DE WEERDT KATRIEN
VAN DEN EEDE CAROLINE
VAN DEN EEDE CAROLINE

50 VS
100 VS
200 VS
400 VS
800 VS
1500 VS
50 SCH
100 SCH
200 SCH
50 RUG
100 RUG
200 RUG
50 VLI
100 VLI
200 VLI
100 WIS
200 WIS
400 WIS

02/08/2004
21/11/2004
13/01/2007
27/05/2007
14/01/2007
02/11/2003
05/08/2002
16/03/2003
28/12/2002
01/02/2004
11/01/2004
02/05/2004
27/02/2005
20/11/2004
21/11/2004
11/01/2004
28/03/2004
11/11/2000

0.28.08
1.00.59
2.10.28
4.26.09
9.14.52
18.17.43
0.36.80
1.20.54
2.53.47
0.34.06
1.12.39
2.31.22
0.31.03
1.08.68
2.32.32
1.13.27
2.33.86
5.33.33

De WEERDT KATRIEN
De WEERDT KATRIEN
VAN DEN EEDE CAROLINE
VAN DEN EEDE CAROLINE
VAN DEN EEDE CAROLINE
DE WEERDT MARLIES
DE WEERDT MARLIES
DE WEERDT MARLIES
DE WEERDT MARLIES
DE WEERDT KATRIEN
DE WEERDT KATRIEN
De WEERDT KATRIEN
AERTS SOPHIE
AERTS SOPHIE
AERTS SOPHIE
DE WEERDT KATRIEN
De WEERDT KATRIEN
MAMPAEY VEERLE

50 VS
100 VS
200 VS
400 VS
800 VS
1500 VS
50 SCH
100 SCH
200 SCH
50 RUG
100 RUG
200 RUG
50 VLI
100 VLI
200 VLI
100 WIS
200 WIS
400 WIS

07/02/2010
28/03/2004
28/03/2004

0.29.84
1.03.82
2.13.17

VERVUEREN CAROLINE
DE WEERDT MARLIES
DE WEERDT MARLIES

50 VS
100 VS
200 VS

02/08/2004
30/07/2004
01/08/2004
01/02/2004
16/05/2004
02/05/2004
05/06/2004
11/01/2004
02/05/2004
24/03/2002
18/04/2002
01/11/2002
12/04/2004
28/03/2004
31/10/2010

4.35.38
9.42.39
18.50.30
0.37.75
1.21.82
2.53.00
0.36.47
1.18.58
2.41.74
0.33.23
1.12.24
2.40.11
1.15.13
2.36.61
6.16.53

DE WEERDT MARLIES
DE WEERDT MARLIES
DE WEERDT MARLIES
DE WEERDT MARLIES
DE WEERDT MARLIES
DE WEERDT MARLIES
INE LODEWIJCKX
DE WEERDT MARLIES
DE WEERDT MARLIES
MAMPAEY VEERLE
MAMPAEY VEERLE
MAMPAEY VEERLE
DE WEERDT MARLIES
DE WEERDT MARLIES
VERVUEREN CAROLINE

400 VS
800 VS
1500 VS
50 SCH
100 SCH
200 SCH
50 RUG
100 RUG
200 RUG
50 VLI
100 VLI
200 VLI
100 WIS
200 WIS
400 WIS

VAN HOORDE JONAS
VAN HOORDE JONAS
VAN HOORDE JONAS
MEYERS SEPP
MEYERS SEPP
MEYERS SEPP
EL YOUSFI YASSIN
DESFOSSES BERND
DESFOSSES BERND
MEYERS SEPP
MEYERS SEPP
MEYERS SEPP
MEYERS SEPP
MEYERS SEPP
MEYERS SEPP
MEYERS SEPP
MEYERS SEPP
MEYERS SEPP

0.24.79
0.53.45
1.59.66
4.11.35
8.58.87
17.04.37
0.31.68
1.08.13
2.27.48
0.29.92
1.02.82
2.12.26
0.27.20
0.58.50
2.08.91
1.01.23
2.12.56
4.43.64

28/12/2005
28/12/2005
19/11/2005
11/11/2003
02/11/2003
02/11/2003
06/11/2011
26/10/2003
20/12/2003
30/11/2003
01/06/2003
20/12/2003
22/11/2003
22/11/2003
23/11/2003
20/12/2003
23/11/2003
11/11/2003

GEERAERTS OLIVIER
GEERAERTS OLIVIER
VAN HOORDE JONAS
MEYERS SEPP
MEYERS LARS
MEYERS LARS
DESFOSSES BERND
DESFOSSES BERND
DESFOSSES BERND
BIEREBEECK YOSHI
VAN HOORDE JONAS
MEYERS SEPP
MEYERS SEPP
MEYERS SEPP
MEYERS SEPP
MEYERS SEPP
MEYERS SEPP
MEYERS SEPP

0.24.89
0.53.59
1.58.18
4.11.70
9.14.97
18.11.51
0.30.13
1.05.48
2.21.55
0.28.88
1.03.70
2.10.14
0.26.24
0.56.81
2.06.48
1.00.80
2.10.55
4.40.40

11/03/2002
28/04/2002
26/02/2006
11/11/2004
04/08/2005
12/03/2005
20/11/2004
21/11/2004
20/11/2004
31/07/2012
05/03/2006
18/12/2004
24/04/2005
21/11/2004
20/11/2004
18/12/2004
21/11/2004
11/11/2004

GEERAERTS OLIVIER
MEYERS SEPP
MEYERS SEPP

0.24.79
0.54.00
2.00.47

21/11/2004
18/03/2007
01/11/2008

VAN DEN EYNDE MATHIAS

4.22.44

20/07/2010

DE BEUKELAER KRISTIAAN
DESFOSSES BERND
DESFOSSES BERND
DESFOSSES BERND
VAN DEN EYNDE MATHIAS
VAN DEN EYNDE MATHIAS
VAN DEN EYNDE MATHIAS
MEYERS SEPP
MEYERS SEPP
DE BEUKELAER KRISTIAAN
VAN DEN EYNDE MATHIAS
VAN DEN EYNDE MATHIAS
VAN DEN EYNDE MATHIAS

18.15.58
0.30.01
1.05.73
2.25.07
0.29.28
1.02.75
2.16.89
0.27.06
0.57.46
2.21.45
1.04.23
2.21.42
5.00.39

31/12/1985
29/07/2008
30/07/2007
06/05/2007
21/03/2010
03/08/2010
23/05/2010
18/03/2007
18/03/2007
31/12/1987
03/08/2010
28/032010
05/12/2009

JUNIORS

SENIORS
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ALGEMENE CLUBRECORDS
Dames
50VS
100VS
200VS
400VS
800VS
1500VS
50S
100S
200S
50R
100R
200R
50VL

0.28.08
1.00.25
2.06.13
4.23.43
8.59.32
18.17.43
0.36.80
1.20.36
2.53.00
0.34.06
1.11.89
2.31.22
0.31.03

87
90
90
90
90
85
85
92
85
87
90
87
87

DE WEERDT KATRIEN
VAN DEN EEDE CAROLINE
VAN DEN EEDE CAROLINE
VAN DEN EEDE CAROLINE
VAN DEN EEDE CAROLINE
DE WEERDT MARLIES
DE WEERDT MARLIES
PINT HANNE
DE WEERDT MARLIES
DE WEERDT KATRIEN
VAN DEN EEDE CAROLINE
DE WEERDT KATRIEN
AERTS SOPHIE

02/08/2004
28/05/2006
19/11/2006
19/11/2006
19/11/2006
02/11/2003
05/08/2002
16/12/2007
02/05/2004
01/02/2004
16/12/2006
02/05/2004
27/02/2005

Schoten
Leuven
Wachtebeke
Wachtebeke
Wachtebeke
Mol
Schoten
Lier
Kapellen
Boom
Kapellen
Kapellen
Eeklo

100VL
200VL
100W
200W
400W

1.08.68
2.30.04
1.12.09
2.27.80
5.16.99

87
83
87
90
90

AERTS SOPHIE
SEGERS SANDY
DE WEERDT KATRIEN
VAN DEN EEDE CAROLINE
VAN DEN EEDE CAROLINE

20/11/2004
27/07/1998
20/12/2003
28/05/2006
11/11/2005

Wachtebeke
Schoten
Kapellen
Leuven
Beveren

4 x 50VS

1.59.80

01/02/2004

Boom

4 x 100VS

4.28.37

19/04/2003

Antwerpen

4 x 200VS

10.02.66

19/01/2003

Antwerpen

4 x 50W

2.13.73

11/01/2004

Berchem

4 x 100W

4.54.81

06/04/2003

Boom

50VS
50VS
100VS
200VS
400VS

0.24.79
0.24.79
0.53.45
1.58.18
4.11.35

84
89
89
89
87

GEERAERTS OLIVIER
VAN HOORDE JONAS
VAN HOORDE JONAS
VAN HOORDE JONAS
MEYERS SEPP

21/11/2004
28/12/2005
28/12/2005
26/02/2006
11/11/2003

Wachtebeke
Leuven
Leuven
Eeklo
Beveren

800VS
1500VS
50S
100S
200S
50R
100R
200R
50VL
100VL
200VL
100W
200W
400W

8.58.87
17.04.37
0.30.01
1.05.48
2.21.55
0.28.88
1.02.75
2.10.14
0.26.24
0.56.81
2.06.48
1.00.80
2.10.55
4.40.40

87
87
87
87
87
95
90
87
87
87
87
87
87
87

MEYERS SEPP
MEYERS SEPP
DESFOSSES BERND
DESFOSSES BERND
DESFOSSES BERND
BIEREBEECK YOSHI
VAN DEN EYNDE MATTHIAS
MEYERS SEPP
MEYERS SEPP
MEYERS SEPP
MEYERS SEPP
MEYERS SEPP
MEYERS SEPP
MEYERS SEPP

02/11/2003
02/11/2003
29/07/2008
21/11/2004
20/11/2004
31/07/2012
03/08/2010
18/12/2004
24/04/2005
21/11/2004
20/11/2004
18/12/2004
21/11/2004
11/11/2004

Mol
Mol
Berchem
Wachtebeke
Wachtebeke
Wachtebeke
Leuven
Kapellen
Brugge
Wachtebeke
Wachtebeke
Kapellen
Wachtebeke
Beveren

4 x 50C

1.49.63

10/03/2002

Boom

4 x 100C

3.48.69

6/05/2012

Leuven

4 x 200C

9.00.71

20/01/2002

Berchem

4 x 50W

1.55.52

27/05/2012

Bree

16/05/2004

Merksem

SVAZ aflossingen dames
Caroline Van Den Eede, Sophie Aerts,
Katrien en Marlies De Weerdt
Caroline Van Den Eede, Sophie Aerts
Marlies De Weerdt, Katrien De Weerdt
Isabelle Geeraerts,Sophie Aerts,
Stephanie Aerts, Katrien De Weerdt
Katrien De Weerdt, Marlies De Weerdt,
Sophie Aerts ,Caroline Van Den Eede
Katrien De Weerdt, Marlies De Weerdt,
Sophie Aerts, Caroline Van Den Eede

Heren

SVAZ aflossingen heren

4 x 100W

4.14.51

Olivier Geeraerts, Bernd Desfossés,
Johan Clukers, Sepp Meyers
Torald Nuyts, Stijn Tuezney
Yassin El Yousfi, Yoshi Bierebeeck
Bernd Desfosses, Gilles Stroobants,
Kevin Moonen, Sepp Meyers
Yoshi Bierebeeck, Yassin El Yousfi,
Stijn Tuezney, Torald Nuyts
Jonas Van Hoorde, Bernd Desfossés,
Sepp en Lars Meyers
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Select
uw vernieuwde krantenshop

Wenskaarten Snoep
Lotto Lectuur
Presto Tabak Ladbroke
Loterijen Bingoal

Gazelle
L’avenir
Oxford

FranseTiercé
BelgischeTiercé Belgabet

Kinderfietsen
en Elektrische Fietsen
Kapellestraat 120
2630 Aartselaar
tel. 03 877 36 76
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tZwemmertjeFilipRigoIneLodewijckxMarcBellinkxStephanieAerts EllenVerstraelenSeppMeyersCarolinevandenEedeStevenMolkensBerndDesfossésVeerleMampaeyJonasVanHoordeMathiasVanden
EyndeLarsMeyersYassinElYousfiThomasCoppensStijnTuezney en Stephanie Jamin waren al aan de
beurt.

SVAZ - Doorgeefinterview*
*volgens Van Dale’s Woordenboek voor Zwemclubs;
Een interview waarbij de geïnterviewde nadien de pen (als verrassing) doorgeeft aan een persoon naar keuze (maar wel aan iemand van een
andere groep binnen SVAZ).
-Hij of zij mag (moet niet!) één vraag weglaten bij het beantwoorden.
-Hij of zij voegt één vraag toe aan het lijstje (en kan dus die éne vraag stellen die al zo lang op de lippen brandt).

Alles over

Tibo Nuyts

-Geboren te Wilrijk op 11/05/1999.
-Woonplaats: Edegem.
-Opgegroeid in: Kontich
-Lid van SVAZ sinds: 2009.
-Zwemgroep: WZ1.
-Studie of beroep: 2de middelbaar Latijn.
-Hobby’s: Zwemmen natuurlijk, skiën, zeilen en af en toe tennis
-Beste (sport)prestatie: Goud op het zomercriterium, dit jaar
nog (op de 100 vlinder).
-Favoriete sportploeg: FC Barcelona.
-Favoriete sportvrouw: Kim Clijsters… spijtig dat ze stopt.
-Favoriete sportmannen: Michael Phelps, Usain Bolt, Lionel
Tibo, in het midden, tijdens de bouw van een strandMessi en Filip Rigo.
sportwagen (merk JTM) te Riccione.
-Favoriete muziek: Dubstep en hardstyle :D.
-Favoriete feestdag: Mijn verjaardag.
-Favoriete boek: De Grijze Jager: zeker een aanrader!
-Favoriete eten: Alles wat Italiaans is.
-Favoriete drank: Frappucino van de Starbucks.
-Favoriete TV-programma: Air Crash Investigation (NatGeo) en FC DE KAMPIOENEN.
-Favoriete vakantieland: Ergens waar de zon schijnt en het lekker warm is en er moet ook een strand zijn :D.
-Mooiste moment van mijn leven: Die moet nog komen…
-Waarom heb je vroeger gekozen voor zwemmen als hobby: Ik ben al van jongs af aan een waterrat.
-Dilemma : Examens of wedstrijden zwemmen? Doe maar een wedstrijd.
-Dilemma : Zout zeewater of een lekker bad vol chloor? Geef mij maar een lekker bad vol chloor.
De vraag van Stephanie aan Tibo :
Waarom heb je voor vlinderslag gekozen als eigen stijl ? Ik weet niet waarom maar ik vond het wel een mooie en toffe slag.
Dus heb ik het gewaagd om het als eigen stijl te gebruiken.

Het was U een genoegen mij wat beter te leren kennen, ik geef de pen door aan Jannes Rigo
en ik stel aan hem/haar de volgende, bijkomende vraag :
Je papa (Filip) is onze coach en hoofdtrainer, voor jou is hij je papa: Wie is de sympathiekste? Je papa thuis of de papa
als trainer? Strikvraag…

*Vragenlijst te bekomen via tzwemmertje@svaz.be , dat fotootje komt wel in orde
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Het seizoenrelaas van een 5000 meter zwemmer in vrije slag
Hoofdstuk 1
Biebiep biebiep, 07u15. Het is zaterdag 23 juni, de start van het open water zwemmen anno 2012. Met een slaperig hoofd ontbijtje binnenwerken en alles inpakken. Op naar Oostende, koningin der badsteden. Nog niet echt zonnig en warm geweest dit
jaar. De zenuwen komen opzetten, gaat het mij lukken om 5km te zwemmen? Wat gaat de temperatuur van het water zijn? Als
ik buiten kom, staat er een strakke wind en ziet het er grijs uit. Ben ingeschreven dus geen excuses, auto in en wegwezen. Onderweg klaart het op en de zon begint te schijnen, joepie.
In Oostende aangekomen begint het echte werk: PARKEERPLAATS zoeken aan de Spuikom. Makkelijker gezegd dan gedaan,
eindelijk een plaatsje gevonden. Vlug mij aanmelden en alle OW- badmutsen van de andere SVAZ-ers in ontvangst nemen.
Zenuwen en nog eens zenuwen gieren door mijn lijf. En als ik het krijg , dan krijg ik het en een bezoekje (of 2) aan het toilet is
dan genoodzaakt. Héhé, dat lucht op (letterlijk en figuurlijk). Van de nood, deugds-gewijs gebruikt gemaakt om mijn zwembroek aan te doen, het zou maar een raar zicht om zo te gaan zwemmen. 10u00, ik ga eens informeren wat de temperatuur van
het water is. Het blijkt 17,8°c te zijn, frisjes maar doenbaar. Ik ga rustig (wat heet rustig met een hartslag van 130) naar de start
en sla een babbeltje met den Benny (Marc L. kent deze ook goed) van Oostende en word wat rustiger. Ik kijk op mijn horloge
en het is 10u20. Gelijktijdig wordt er omgeroepen dat de deelnemers van wedstrijd 1 zich naar de start moeten begeven. Naamafroeping en een beetje uitleg over het parcours. Hier hangen geen touwen maar moeten we ons richten op grote gele boeien die
in een L-vorm liggen. 5x moeten we deze omloop afleggen.
En dan is het zover. Iedereen het water in. Toch kouder dan verwacht en iedereen hapt dan ook even naar adem om te bekomen. Hopla, weg zijn we voor 5 rondjes. Al vlug is het duidelijk dat dit geen makkelijke wedstrijd wordt. Een deel van ons is
vlug zijn oriëntatie kwijt (ik ook). Dit komt door de stroming, golven (er wordt nog net niet aan golfsurfen gedaan ☺) en het
zonlicht op het water. Na de eerste ronde gaat het al wat beter. Als ik 3km heb gezwommen word ik gedubbeld door onze medaillehoop op de O.S., met name Brian Ryckemans. Zo vlug ik m’n bootje aanpik, zo vlug moet ik het laten gaan, niet normaal;
maar ja, hij is dan ook prof en ik amateur.
Na 5000m gezwommen te hebben sta ik wat wankel (zeebenen) op het ponton. Brr, vlug iets aandoen want de wind doet ons
rillen. Terug op het vaste grond krijgen we een bonnetje om soep te drinken en op te warmen. In de tent proberen alle zwemmers van hun beker soep te drinken. Beker met twee handen vasthouden is de boodschap, zo hard zitten we allemaal te bibberen. James Bond zou zeggen: “soup, shaken not stirred”. Na terug wat te zijn opgewarmd douche-ke nemen. Had je gedacht,
de douches waren IJSKOUD.
Vlug naar huis, douchen en dan: oh yes, party time. Het is tijd voor de wereldbefaamde BBQ van SVAZ, dankzij de drie wereldberoemde koks: ML, IS en KDB.
Smakelijk iedereen.
Hoofdstuk 2
Zaterdag 30 juni, wedstrijd in Neufchateau. Had mij voor deze wedstrijd niet ingeschreven wegens te ver. Nadien gezien dat
ze afgelast is wegens te slecht zwemwater.
Ook dit is open water; gaat de wedstrijd wel door of niet.
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Hoofdstuk 3
De Lokerse Zwemvereniging organiseert op zaterdag 7 juli haar open waterwedstrijd in “put De Maere”. Ik ben er klaar voor.
Helaas moet ik afmelden, donderdag ziek geworden. Het is “zomer” en Wimmeke heeft, jawel u leest het goed, de GRIEP.
39,5°c koorts en platte rust.
Niets aan te doen, maar nu komt mijn klassement voor het BK wel in het gedrang. Nu vlug terug beter worden en we zien wel.
Hoofdstuk 4
SWEM, den befaamde driehoekwedstrijd. We zijn een weekje later, zaterdag 14 juli. Plaats van actie: het Zeilmeer in Lokeren.
Donderdag op training al gemerkt dat mijn griepje zijn sporen heeft nagelaten, afgezien en op de tanden gebeten. Dat is topsport zeker.
De dag begint uitstekend, een typische zomerdag in België. Regen, regen en nog eens regen. We spreken dan nog niet van de
temperatuur en de wind.
Met zijn allen in de grote tent -dicht bijeen is warm zeggen zee- wachten we op onze start. 15 minuten voor aanvang worden
we verwacht aan de startlijn. Onder een klein partytentje in bloot bovenlijf wachten in een gure wind is echt geen lolletje. Nog
voor we het water in moeten zijn we al verkleumd. Met koude spiertjes plonsen we in het 18°C woelige water. Het fluitsignaal
klinkt eindelijk en om 10u30 mogen we beginnen zwemmen. Toch 1 positieve voetnoot, het regent nu niet.
De eerste 3km gaan goed en dan begint de motor te sputteren. Doorgaan is de boodschap, blijven zwemmen, komaan gefocust
blijven. 1,2,3,4 zo gaat het goed, zo gaat het beter, nog ene kilometer. Voorlaatste boei, 500m nog te zwemmen. Slag per slag
nader ik de finish. 1,2,3 man passeert mij, ik kan echt niet volgen. Komaan Wim, nog 250m bij de laatste bocht . Dit was mijn
aller-slechtste 5000m ooit, maar het is gelukt. Ik heb de eindmeet bereikt. Hijgend, steunend, puffend, rochelend en ‘weet ik
nog allemaal wat’ sta ik aan de kant. Dankbaar neem ik het soepbonnetje in ontvangst. Vlug aankleden en soepje opdrinken.
Soepje op en een zalige douche nemen, ondertussen mijn griep verwensende. Waarom nu ziek worden, ‘k had echt geen energie meer.
Als ik de doucheruimte verlaat kom ik Ivo tegen. Hilde, Flo en Sybren zitten in de grote tent. Ik ga nog even de innerlijke
mens versterken en verwarmen met een, sorry coach Filip, lekker pak smoutebollen. Amaai, dat smaakte, nie te doen.
Nog gebleven tot onze laatste zwemmer zijn wedstrijd erop zat. Ik kon mijn megafoon nog eens opzetten. Voetnoot 2, de
zwemmers in het water werden minder nat dan de toeschouwers aan de kant. Regenen dat het heeft gedaan, alles stond onder
water.
Respect voor de officials die daar in de regen alles in goede banen moesten leiden, mag ook wel vermeld worden. Was voor
hun ook geen aangename dag.
Terug thuis aangekomen hoor ik dat er een klein accidentje was geweest. Lars, mijn jongste zoon (5 jaar), is met zijn hoofd
tegen de tafel gevallen en moest naar de spoed. Resultaat, 2 hechtingen en een ervaring rijker. Zowel voor hem als mij. Waarom voor mij? GSM checken of er geen berichtjes zijn en deze dan ook effectief beluisteren. En Lars, die doet gewoon door
alsof er niets is gebeurt.
Jaja lieve lezertjes, op naar het volgend zwemavontuur. Zijn jullie benieuwd, lees dan vlug hoofdstuk 5.
Hier is dan hoofdstuk 5
Site des barrage de l’Eau d’Heure. Organisator Royal Crawl Club Charleroi. Altijd een leuke en aangename wedstrijd. Proper
en helder water, een plezier om in te zwemmen.
Woensdag 1 augustus krijg ik het volgende bericht. “ Met spijt moeten wij U mededelen dat onze wedstrijd, op zaterdag 4 augustus, helaas NIET kan doorgaan. Het zwemwater is van slechte kwaliteit.”
Pech, pech, pech en nog eens pech. Voelde mij terug goed om te zwemmen. Volledig gerecupereerd van de griep, vraag maar
na aan mijn trainingspartners. Ik was klaar om grootse prestaties te zwemmen en mijn misser in Lokeren (LZV) recht te zetten.
Niet dus, dan maar hoofdstuk 6.
Hoofdstuk 6
Episode zes speelt zich af in Geel. Bekend van zijn opvang van mentaal anders denkende personen. Mijn vrouwke, Ellen, zegt ook regelmatig dat ik goe zot ben om in weer en wind 5000m te zwemmen.
Misschien daarom dat ik mij altijd goed voel als ik in Geel moet
zwemmen (zowel indoor (PRANT) als outdoor).
Geel is ook gekend van zijn ”internationale” open water wedstrijd.
Op deze wedstrijd doen regelmatig Duitse zwemmers mee.
Zondag 12 augustus is een stralende en zonnige dag (27°C), watertemperatuur is liefst 22,5°C. Er is maar één woord voor: ZALIG.
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Regio Mortsel-Kontich
cvba
RPR Antwerpen 0476.374.720

wenst U veel waterpret toe !
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, 2630 Aartselaar
T 03/870.52.10 F 03/870.52.19
Kapelstraat 20
, 2540 Hove
Mechelsesteenweg 60, 2550 Kontich
Statiestraat 2
, 2547 Lint
Mechelsesteenweg 56,2640 Mortsel
Koningin Astridplein 6 , 2840 Reet
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Gezonde stress borrelt weer op (reeds op weg naar daar in de auto). Dus blij dat ik daar ben om de sanitaire installatie te testen.
Vraagje: heb ik dat nu alleen of zijn er nog andere SVAZ-zwemmers die daar last van hebben. Laat dit even weten in de volgende editie van ’t Zwemmertje !
Terug naar de wedstrijd. In tegenstelling tot de andere
wedstrijden vertrek ik rustig om zo naar mijn tempo te
gaan. Kom in een groepje terecht dat normaal 2 à 3
minuten sneller zwemt dan mij. Na 2 km neem ik het
commando over en bepaal zelf het tempo tot km 4. Nog
nooit zo hard gezwommen op een 5km, voelde mij echt
goed. Een aantal zwemmers moest ons groepje lossen,
ik kom zelfs als 10de algemeen door na 3km. Tussen
km 3 en 4 is het lastig. Waar blijft die boei nu? Na het
laatste keerpunt maak ik een tactische fout door te dicht
tegen de kant te zwemmen i.p.v. naast de koord te blijven. Moest mij reppen om terug aan te sluiten. Met nog
500m voor de boeg wordt de sprint ingezet (tempo gaat
de hoogte in). Ik kon nog eventjes volgen tot het 250m
punt, maar moet de rol lossen en de jeugd laten gaan.
Kom nog redelijk fris aan, zou nog kunnen zwemmen
maar kan geen hoger tempo aan. Verlies op laatste 500m een goede 25 seconden. Moet hier nog op trainen.
Na rondvraag blijkt iedereen 8 tot 10 minuten trager te hebben gezwommen dan anders. Is deze wedstrijd dan zo veel langer?
Nee hoor. Via een sluis een beetje verder waren ze water aan het wegpompen waardoor wij serieuze tegenstroming hadden.
Daarom ook dat het tussen km 3 en 4 zo lang duurde. Wie haalt het nu in zijn bolle hersens om water op dat moment te versassen, BEDANKT HOOR.
Zoals eerder geschreven, iedereen zwemt een stuk langzamer. Behalve 1 persoon. Die zwemt zijn normale tijd als anders en is
tweede geworden in mijn reeks. Ofwel een supersupersuperdag ofwel een shortcut genomen. Kan niets bewijzen.
Ik sluit deze wedstrijddag af met gemengde gevoelens. Naar mijn gevoel goed gezwommen: anders kan ik niet in dat groepje
blijven dat normaal veel sneller zwemt dan mij. Anderzijds dat mijn rechtstreekse concurrent, voor de tweede plaats in het BK,
vóór mij is geëindigd in zijn normale eindtijd.
Aan mij om dit in Mons, Damme-Brugge of Hazewinkel op een sportieve wijze recht te zetten.
Hoofdstuk 7
Mons, deze wedstrijd stond eigenlijk niet in mijn planning. Omdat ik ziek was en Lokeren heb moeten afzeggen doe ik toch
mee om mijn klassement te verdedigen. Hoopte stilletjes dat ze de wedstrijd gingen aflasten wegens te slechte waterkwaliteit.
Doe deze niet graag omdat er in relatief vuil (roet en mazout) water wordt gezwommen.
De hele week heeft de zon haar best gedaan om het water op te warmen. Resultaat is dan ook een 23,5°c. Op deze zonovergoten
wedstrijddag is iedereen er klaar voor. Er wordt 10x 500 meter in rechte lijn gezwommen. We moeten onze keerpunten onder
het touw nemen. Er is wel 1 probleempje (later 2). De touwen die de verste boei op zijn plaats houden liggen vrij laag boven
het wateroppervlak. We kunnen er net niet goed onderzwemmen. Tijdens de wedstrijd duikt probleem nummer 2 op. Het touw,
waarmee de boei aan het ponton vastligt, ligt net op het wateroppervlak, zelfs een beetje eronder. Er was natuurlijk geen rekening mee gehouden dat er een stuk of tien officials op de hoek van dat ponton zouden zitten. Door het gewicht trekt het ponton
natuurlijk het touw een eindje naar beneden. Net niet diep genoeg om erover te zwemmen dus eronder, gevolg, een geschaafde
nek.
Het zwemmen zelf nu. Ik bekijk mijn tegenstanders (masters C) eens goed en ontdek dat mijn rechtstreekse concurrent van
vorige week, met een FINA goedgekeurd zwempak zwemt!!! Daarom dat zijn tijden beter zijn dan anders. Tijd om te zwemmen. Gretig ga ik in het water. Voor de 1ste maal dit seizoen ben ik 1 van de eersten om in het water te gaan. Ik pas mijn tactiek
van traag starten weer toe en verzeil in een groepje van vijf, 3 heren en 2 dames. Eigenlijk wordt er net iets te traag gezwommen, maar ik blijf rustig meegaan. Na 750 meter springt de voorste zwemmer weg uit ons groepje. Op dat moment lig ik in
vierde positie en zie het te laat. Als ik ook mee wil gaan halen we net een te snel gestarte deelneemster in, word ik daardoor
afgeblokt en moet mij terug laten afzakken tot in laatste positie. Iets na het keerpunt van de 1ste kilometer kom ik aan kop van
het groepje en kan de achtervolging inzetten. Beetje bij beetje zwem ik weg en nader het groepje voor mij. Net na het 3.5 kilometerpunt sluit ik aan. Eventjes temporiseren en bekomen van de achtervolging. Na 250 meter vind ik het welletjes en schuif
op. Voor ik het goed en wel besef voer ik het tempo op tot aan het laatste keerpunt. Tot mijn verbazing zijn we nog met 2 over
(groepje gehalveerd). Met nog 500 meter te zwemmen komt mijn kompaan langszij en zwemt stevig door. Helaas kan ik zijn
tempoversnelling niet aan en blijf mijn eigen ritme aanhouden.
De lange achtervolging en een te vlugge overname zijn me fataal geworden. Ik heb vandaag terug een goede prestatie neergezet
en blijf in de running voor een BK medaille in mijn categorie.
Ondanks dit mooie weer krijgen we een lekkere dampende beker soep aangeboden na het zwemmen. Het is maar 32°c in de
zon, njamie.
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Naam

Wedstrijd

Tijd

Wim Eeckels

Oostende
SWEM
Geel
Mons
Damme-Brugge
Willebroek
BYK
Geraardsbergen
SWEM
Geel
Mons
BYK
Lokeren
SWEM
BYK
Lokeren
SWEM
Geraardsbergen
Damme-Brugge
Oostende
Geraardsbergen
SWEM
Damme Brugge

1u22.24
1u30.16
1u31.42
1u28.31
1u23.03
1u21.30
15.44
16.42
24.05
16.38
17.26
14.29
20.24
34.42
21.16
DQ 2.3
24.07
18.12
1u36.13
14.13
14.34
31.40
1u35.31

Flo Cornette

Hilde Buschop

Sybren Van der Straeten
Marc Laurent
Michiel Duthoo
Ivo Schoeters
Kristiaan De Beukelaer

Brasserie Dolfijntje

Cafetaria gemeentelijk zwembad
Kleistraat 202 2630 Aartselaar
GSM 0476/33.30.40
Je hebt bij ons keuze uit verschillende snacks
of warme en koude gerechten.
Voor kinderfeestjes of familiefeestjes kan je ook bij ons terecht.
Openingsuren;
Dinsdag tot vrijdag
vanaf 12.00 uur.
Zaterdag
vanaf 08.00 uur
Zondag
vanaf 10.00 uur.
Maandag en feestdagen gesloten.
Tijdens de schoolvakanties alle dagen open om 10.00 uur.

Binnenkort is de zon van de partij
op ons terras.
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Plaats
algemeen
15/26
16/25
13/20
9/15
27/51
8/15

39/51

38/51

Plaats

Categorie

3
3
3
3
4
2
6
4
4
4
4
5
3
3
3
3
7
8
3
2
4
7

C
C
C
C
C
C
C
B
B
B
B
B
D
D
D
B
B
D
D
junior
junior
D
D

Afstand/
Stijl
5000/VS
5000/VS
5000/VS
5000/VS
5000/VS
5000/VS
1000/VS
1000/VS
1500/VS
1000/VS
1000/VS
1000/VS
1000/SS
1500/SS
1000/SS
1000/VS
1500/VS
1000/VS
5000/VS
1000/VS
1000/VS
1500/SS
5000/VS

Open Water 2012
Douchen en naar huis voor een BBQ bij een collega van mijn vrouwtje.
Smakelijk en tot morgen.
Hoofdstuk 8
Zondag 19 augustus is Damme-Brugge het strijdtoneel van de volgende 5000m. Marc en Kristiaan zijn ook van de partij. Jawel jullie lezen het goed, KRISTIAAN onze penningmeester. Het is al een tijd geleden (21 jaar , red.) dat hij zich nog eens aan
een open watertje waagde (comeback ??). We zijn dan ook razend benieuwd of de trainingen in de Wezenberg zijn vruchten
afwerpt. Ook voor mezelf ben ik nieuwsgierig. Gisteren Mons en dan vandaag hier. Ben ik al voldoende gerecupereerd van de
inspanning? Het is dan ook de eerste maal dat ik in een weekend twee wedstrijden van 5000m zwem met dan nog een BBQ
ertussen. Pffff, misschien iets te veel gegeten en te laat gaan slapen? Allemaal vragen die straks beantwoord zullen worden aan
de finishboot.
Bon, Damme-Brugge zal dit jaar ingaan als de warmste editie ooit (24°c is het water ).
Voor de start spreek ik met Kristiaan af dat ik traag zal vertrekken tot aan km 1. Zogezegd zo gedaan. Er wordt enorm snel gestart en ik begin een beetje te wanhopen en te panikeren dat dit een snelle wedstrijd wordt. Blijf toch rustig zwemmen vóór
Kristiaan en voel regelmatig iemand aan mijn voeten tikken. Verbazend genoeg haal ik een deel zwemmers nog de 1ste kilometer in. Te snel gestart en motor opgeblazen? Bij de brug, na 1000 meter, heb ik mijn opdracht volbracht en begin te versnellen.
Dag Kristiaan, en zet de achtervolging in op een aantal groepjes. Yes eerste groepje, dan tweede groepje. Opeens flitst de eerste
dame me voorbij die 5 minuten later is gestart dan ons. Amaai, precies een speedboot die voorbij komt. Met nog ongeveer
1.8km voor de boeg kom ik nog bij een groepje waar ik normaal mee samen zwem. Doch de achtervolging heeft me net iets
teveel krachten gevergd om de laatste km mee te kunnen. De laatste duizend meter worden steeds in een hoog tempo gezwommen en ik moet de rol lossen.
Bij aankomst blijkt dat ik niet zover achter lag op de rest. Oef, toch nog goed gezwommen. Iets minder dan 15 minuten later
staan Kristiaan en Marc ook aan de kant. En wat blijkt nu, ondanks onze afspraak heeft Kristiaan mij maar een goede 50 meter
gevolgd. Als ik dat had geweten was ik sneller mijn tempo beginnen te zwemmen. Vandaag toch iets bijgeleerd. Twee wedstrijden in een weekend is blijkbaar geen probleem. Kijk al uit naar volgende week zondag.
Hoofdstuk 9
Vandaag word de laatste 5km van dit jaar gezwommen. Misschien daarom dat het zo’n slecht weer is, grijs, grauw, winderig en
regen. Bweurk, ik heb helemaal geen zin om te zwemmen. Ik zoek, en raap al mijn moed bij elkaar en vertrek naar Willebroek.
Daar aangekomen merk ik dat ik niet de enige ben die weinig zin heeft om te zwemmen. Iedereen loopt sip rond en denkt
“Waar ben ik nu aan begonnen?”.
Niets meer aan te doen en zwemmen maar. Eenmaal in het water is de honger groot en voel ik me goed. Het water is dan ook
goed van temperatuur, namelijk 22°C, en ideaal om te zwemmen.
Ik start gretig maar gedoseerd en merk al snel dat dit een goede wedstrijd wordt. Na een kilometer is er al een kleine verbrokkeling en er zwemt 2 man niet ver voor mij. Ik wil deze maal niet te lang wachten en plaats een tempoversnelling, 500 meter verder heb ik ze reeds te pakken. De rest die bij mij zwommen hebben moeten lossen. Voel me echt sterk vandaag en moet oppassen dat ik niet te overmoedig word. Op het keerpunt van de 2 kilometer gaat er iemand stevig door en moeten we met 2 passen.
Zij aan zij zwemmen we de volgende kilometer verder. Kilometer 3 en we voeren het tempo een beetje op, nu zijn we echt opgewarmd. We blijven bij elkaar. Bij aanvang van de laatste 1000 meter voert mijn kompaan het tempo nog verder op en ik ben
blij dat ik kan volgen. Blijf nu achter hem zwemmen en bijt op mijn tanden. Ik mag, wil, ditmaal echt niet lossen. Nog vijfhonderd meter te gaan en er is weer een versnelling. Komaan Wim, op de tanden bijten en niet lossen; Alles begint pijn te doen
maar ik blijf bij mijn gangmaker. Voor we het beseffen zijn we aan de finish en halen we net niet onze ontsnapte kompaan in.
Het was vandaag weer een zware race door de stevige wind die er stond, redelijk wat tegenstroming en golfslag. Tijdens het
zwemmen heeft het ook nog goed geregend, maar ja, daar heb je als zwemmer niet veel last van.
Als ik later mijn tijd te zien krijg ben ik superblij. Ben 8ste van de 15 deelnemers, maar strand op slechts 9 luttele seconden van
plaats nummer 6 algemeen en tevens van de eerste plaats bij de masters C. Nummer 9 komt op meer dan 3 minuten en 30 seconden na mij binnen.
Ondanks mijn minder enthousiasme deze ochtend toch schitterend gezwommen en is deze laatste 5km een feit.
Ik heb er al bij al van genoten en hebben we toch redelijk wat mooi weer gehad, zodat het water niet te koud was.
Tot volgend seizoen iedereen.
Dankwoord
Eventjes een paar mensen bedanken.
-Eerst en vooral mijn vrouwtje Ellen voor de steun en toeverlaat, wel geen massages. Zij moest het regelmatig alleen doen met
(Vervolg op pagina 30)
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(Vervolg van pagina 29)

de 2 kindjes, Thor en Lars, terwijl ik ging zwemmen. Zij was dan ook een tijdelijke zwemweduwe.
-Thor en Lars, mijn kindjes, die hun papa in het weekend weinig zagen. “Wie is die meneer mama die af en toe in het weekend
langskomt?” Wel dat is papa ☺. Zij gaven me veel moed en waren steeds nieuwsgierig naar m’n prestaties.
-Marc en Kristiaan voor het regelen van de wedstrijden en de betalingen (da’s hun job, red.).
-Ook Filip wil ik bedanken voor zijn nieuwe trainingsschema’s. Volgend seizoen misschien een schema voor lange afstand??

1 september 2012 - Lange Rei - Brugge.
Zaterdag 1 september staat dit jaar geboekt als de laatste open water
van dit seizoen. Ik ga nog vlug deze afsluiter meepikken, anders zijn
de afkickverschijnselen te groot. Wat is nu een kilometertje zwemmen, niets. Zwemmen in de Brugse reien is zwemmen in een leuk en
uniek kader. Hier kun je wereldberoemd worden als er een verdwaalde Japanse toerist langskomt en foto’s begint te maken.” Those crazy
Belgians are swimming in their town.” zeggen ze dan. Het zonneke is
ook weer van de partij.
Vandaag zijn we met drie afgevaardigden om de SVAZ-kleuren te
verdedigen. Dit jaar zijn we echt verwend geweest qua watertemperatuur en nu dus ook. Voor deze wedstrijd is 18°C al een hoge temperatuur. Toch nog eventjes diep ademhalen voor we aan onze wedstrijd
beginnen.
Wim, ikke dus, mag de spits afbijten en start in de eerste
reeks. Ik mispak mij aan de snelle start van zo’n 1000m
wedstrijd, totaal anders dan een 5000m. Ondanks dat ik alles
geef heb ik het idee dat ik niet vooruit kom. Als ik eindelijk
op mijn ritme kom ben ik al aan de finish, en heb dan ook
geen goed gevoel over deze race en dat blijkt ook uit mijn
tijd achteraf en eindig zesde in mijn reeks.. Ik heb dan ook
geen wedstrijdritme voor de korte afstandwedstrijden.
-Hilde is de volgende van ons trio dat het in het Reien-sop
mag springen. De reporter ter plaatse kan helaas haar wedstrijd niet volgen want die staat op dat moment onder de
douche op te warmen!! Zij zwemt een mooie wedstrijd en
eindigt dan ook derde ( “weeral nen handdoek..” ).

-En dan ons Flo-ke. Als eerstejaars bij ons en in haar allereerste seizoen
open water doet ze het niet slecht. Ik denk zelfs dat ze het echt leuk vindt.
Ze zwemt in een
sterk bezet deelnemersveld
.
Aangemoedigd
door haar supporters;
Tim,
haar vriend, en
iets luider door
Wimmeke, haar
clubgenoot, en
Hilde. Flo zwemt
naar een knappe 5de stek.
Na de al deze opwinding is het tijd voor ne goede frisse ‘BRUGSE
ZOT’. Past bij mij als ge zoiets doet, schol.
Terug naar huis en tijd om na te denken wat ik in het verslag ga schrijven.
Uw reporter
Wimmeke
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MASTER CR's DAMES
50D

B 30-34

C 35-39

D 40-44

E 45-49

F 50-54

G 55-59

Mampaey Veerle

Vervueren Caroline

Buschop Hilde

Buschop Hilde

De Smet Ria

De Smet Ria

De Smet Ria

Beveren 10/10/10

Kapellen 22/01/11 Aartselaar 01/06/96 Berchem 13/03/99

0.33.43

100D

0.36.04

00.46.21

Mampaey Veerle

Vervueren Caroline

Buschop Hilde

Lier

Deurne Nl 10/04/11 Mortsel

22/12/09
01.14.20

200D

1:32.70

Buschop Hilde
Wilrijk
04/10/98

200S

800VS

1500VS

400W

01.56.43

01.39.11

01.42.84

Buschop Hilde

De Smet Ria

Van Dam Luce

Lokeren

03/10/99 Lokeren

02/10/05

Verviers
01/10/95

Frost Eileen

Verbruggen Elisa

27/05/00

01.58.64
Van Dam Luce
Lokeren

08/10/00

04.03.58

04.17.89

03.54.72

04.00.43

04.24.37

Buschop Hilde

V. Campenhout
Anja

De Smet Ria

Van Dam Luce

Frost Eileen

00.47.79

00.51.75

00.50.07

00.55.93

00.56.05

Buschop Hilde

Buschop Hilde

De Smet Ria

Van Dam Luce

Frost Eileen

Frost Eileen

Verbruggen Elisa

Wemmel 09/04/01 Lokeren

14/10/95

Kapellen 30/01/10

Nijlen
26/03/11

01.15.84

1.21.88

01.51.71

01.50.72

01.48.57

01.54.62

Vervueren Caroline

Rens Lieve

Buschop Hilde

Buschop Hilde

Buschop Hilde

De Smet Ria

Kapellen 18/01/97 Kapellen

25/01/03 Temse

Deurne Nl 18/04/10 Deurne Nl 18/04/10 Aartselaar 05/12/98 Herentals 06/05/00 Lokeren
03.25.04

21/04/01 Kapellen

14/10/07

Nijlen 10/05/08

03.53.57

04.05.45

04.08.73

Buschop Hilde

Buschop Hilde

Buschop Hilde

Van Dam Luce

Mortsel 20/03/10

Kapellen 22/01/11

Berchem 04/03/95

Borgerhout
17/03/01

Wachtebeke
20/03/04

Lokeren
14/10/95

00.39.58

0.41.17

00.47.62

00.48.16

00.50.41

00.48.63

Vervueren Caroline

Rens Lieve

Buschop Hilde

Buschop Hilde

Buschop Hilde

Van Dam Luce

Vlissingen
07/03/10

Vlissingen
07/03/10

Willebroek
09/03/96

Berchem

10/02/01 Mortsel

23/10/04

Br. l'Alleud
18/09/04

27/01/96 Beveren 07/02/04

04.03.23

Borgerhout
23/03/96

02.00.83

Verviers

Lokeren

08/10/06 Lokeren

01/10/06 Nijlen

02.00.06

Frost Eileen
Seraing

Van Dam Luce
27/11/99

00.51.69

Charleroi 19/04/97
04.46.31
Frost Eileen

Verbruggen Elisa

Boom
03/06/06

Borgerhout
23/03/96

00.55.37

01.02.77

Van Dam Luce
Mortsel

04/05/96

02.07.02
Verbruggen Elisa

10/10/04

04.24.42

Lokeren

30/11/96

Verbruggen Elisa

21/10/00

Berchem 02/03/96

1.27.36

01.47.35

01.42.35

01.44.68

01.47.79

01.46.64

01.57.53

02.17.25

Vervueren Caroline

Buschop Hilde

Buschop Hilde

Buschop Hilde

Buschop Hilde

Van Dam Luce

Van Dam Luce

Verbruggen Elisa

Nijlen
10/05/08

Mortsel
15/10/94

Willebroek
09/03/96

3:16.28

03.44.11

03.37.40

03.40.93

03.50.80

03.55.51

04.29.99

Buschop Hilde

Buschop Hilde

De Smet Ria

De Smet Ria

De Smet Ria

Aartselaar 24/04/10

Hoogerheide
13/02/11

00.29.82

00.30.69

Berchem

Frost Eileen

04/02/06 Aartselaar 14/05/11 Verviers

00.38.42

0.40.03

0.41.52

45.07

De Smet Ria

Frost Eileen

Frost Eileen

Frost Eileen

Mortsel
22/04/06

Nijlen
26/03/11

01.33.85

1.42.69

Buschop Hilde
Willebroek
07/03/98

Beveren

Nijlen
08/05/04

17/02/01

Beveren

04/02/06 Beveren

07/02/04

01.22.79

01.21.88

01.25.63

01.33.03

Buschop Hilde

Buschop Hilde

Buschop Hilde

Frost Eileen

Aartselaar 26/05/01 Aartselaar 12/05/07 Aartselaar 25/04/09 Aartselaar 31/05/03

Frost Eileen
Berchem 09/06/07

Frost Eileen
Geel

08/06/11

03.09.02

03.05.70

03.09.17

03.14.23

03.23.65

3.22.91

3.40.48

Buschop Hilde

Buschop Hilde

Buschop Hilde

Buschop Hilde

Frost Eileen

Frost Eileen

Frost Eileen

Deurne Nl 10/04/11 Kapellen

31/01/98 Kapellen

27/01/01 Kapellen 29/01/05 Aartselaar 25/04/09 Kapellen 24/01/04 Kapellen 27/01/07 Kapellen 28/01/12

05.21.12

5:41.45

06.36.87

06.22.02

6.39.21

6.45.90

07.08.36

07.16.50

Vervueren Caroline

Rens Lieve

Buschop Hilde

Buschop Hilde

Buschop Hilde

Buschop Hilde

Frost Eileen

Frost Eileen

Oostende 29/11/09

Vlissingen
07/03/10

Merksem
24/11/96

Wachtebeke
10/12/00

Nijlen
05/05/07

Nijlen
26/03/11

11.36.90

12.24.02

13.32.12

13.26.62

13.47.91

13.55.45

Rens Lieve

Buschop Hilde

Buschop Hilde

Buschop Hilde

Oostende 30/11/08

Seraing
08/12/02

Oostende 30/11/08

Oostende 29/11/09

Charleroi 17/04/04 Charleroi 02/12/06
15.25.05

13.42.88

26.14.67

27.15.22

27.07.92

Buschop Hilde

Buschop Hilde

De Smet Ria

Van Dam Luce

Van Dam Luce

Frost Eileen

Beveren
17/02/01

Mortsel
25/10/03

Willebroek
29/03/96

Boom
27/05/00

Aartselaar 12/05/07

01.39.70

01.40.82

01.41.84

01.53.67

01.58.18

Buschop Hilde

De Smet Ria

Van Dam Luce

Van Dam Luce

Kapellen 30/01/10

Kapellen 22/01/11

Kapellen
31/01/98

01.15.82

1.19.92

01.38.48

Vervueren Caroline

Buschop Hilde

Aartselaar 24/04/10

Mortsel
19/10/96

Berchem 13/03/99 Lokeren

26/11/05 Mortsel

21/10/95 Berchem 13/03/99

02.46.92

03.30.31

03.35.88

03.45.94

03.42.89

04.21.62

Vervueren Caroline

Buschop Hilde

Buschop Hilde

Buschop Hilde

De Smet Ria

Van Dam Luce

06.16.53

Frost Eileen

08/10/06 Deurne Nl 10/04/11

00.36.68

01.25.79

Terneuzen 31/10/10

19/10/96

04.51.60

De Smet Ria

1.09.52

Vlijmen (Nl)
13/12/09

Mortsel

00.37.40

1.06.29

2:51.26(t)

27/01/01

Buschop Hilde

Berchem
01/03/97

02.29.22

17/02/01 Charleroi 17/04/04 Beveren

21/10/95 Kapellen

00.37.91

Beveren 26/02/11

Deurne Nl 10/04/11

02/10/05 Mortsel

Buschop Hilde

Hoogerheide
07/02/10

Berchem 20/06/09

Kapellen 27/01/01 Lokeren

04/03/95 Beveren

24.10.55

200W

Van Dam Luce

22/04/06 Boom

0.49.53

Vervueren Caroline Vervueren Caroline

100W

De Smet Ria

13/10/02 Mortsel

Geel 08/06/11

Vervueren Caroline Vervueren Caroline

400VS

De Smet Ria

21/10/00 Mortsel

00.48.98

Vervueren Caroline Vervueren Caroline

200VS

Buschop Hilde
Mortsel

Aartselaar 01/06/96

Vervueren Caroline Vervueren Caroline

100VS

0.50.32

0.36.53

Vervueren Caroline Vervueren Caroline

50VS

Aartselaar 14/05/11

00.45.38

Beveren 26/02/11

Vervueren Caroline Vervueren Caroline

100S

Beveren 04/02/06

00.43.14

I 65-69

00.34.80

02.45.98

50S

Lokeren 27/11/04

00.48.00

H 60-64

Hoogerheide
07/02/10

Vervueren Caroline Vervueren Caroline

200R

01.50.53

Mampaey Veerle

2.51.57

100R

19/10/96

Aartselaar 1/11/09

Vervueren Caroline Vervueren Caroline

50R
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dit jaar gezwommen

A 25-29

Lokeren

28/11/98

07.35.79

Seraing
09/12/01

Seraing

07.55.90

05/12/04 Molenbeek 09/12/07

08.18.70
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08.35.67

Marchienne
12/12/99
09.01.25

7.54.80

MASTER CR's HEREN

50VL

A 25-29

B 30-34

C 35-39

Van der Straeten
Sybren

V D Heuvel
Ludo
Mortsel
15/10/94
00.34.44

V D Heuvel
Ludo
Aartselaar
29/05/99
00.34.97

G 55-59

H 60-64

I 65-69

J 70-74

K 75-80

V Everbroeck
Jan
Aartselaar
30/05/98
00.38.08

V Everbroeck
Jan
Wemmel
29/04/01
00.40.28

V Everbroeck
Jan
Beveren
04/02/06
00.48.43

Vereecken
Emiel
Lokeren
14/10/07
00.55.77

Vereecken
Emiel
Wachtebeke
12/03/11
1.05.65

Vereecken
Emiel
Mortsel
09/10/93
01.44.01

Vereecken
Emiel
Lokeren
28/11/98
01.46.19

Vereecken
Emiel
Herentals
05/05/01
01.53.94

Vereecken
Emiel
Aartselaar
12/05/07
02.18.64

De Beukelaer K

Vereecken

Vereecken

Vereecken

Charleroi
29/09/91
02.34.92

Verviers
01/10/95
03.57.94

Lokeren
03/10/99
04.00.83

Boom
29/09/01
04.27.54

V Everbroeck
Jan
Lokeren
29/11/97
00.43.76

V Everbroeck
Jan
Beveren
02/02/02
00.43.68

Vereecken
Emiel
Berchem
10/02/01
00.47.81

Vereecken
Emiel
Berchem
09/06/07
00.50.89

Vereecken
Emiel
Wachtebeke
10/04/99

Vereecken
Emiel
Nijlen
11/05/02

Vereecken
Emiel
Berchem
09/06/07

Geel 02/06/12
0.30.63
De Beukelaer K

100VL
200VL

Hasselt
22/09/91
01.08.18

Kapellen
27/01/96

V D Heuvel
Ludo
Aartselaar
30/05/98

01.11.25

01.19.12

01.18.74

Bellinckx
Marc
Boom
13/05/01

V D Heuvel
Ludo
Lokeren
11/10/98

03.09.33

02.50.03

V D Heuvel
Ludo
Mortsel
15/10/94

V D Heuvel
Ludo
Willebroek
07/03/98

De Beukelaer K
Mortsel
09/10/93
00.33.66
De Beukelaer K

100S

Wachtebeke
11/10/09
01.23.77

V D Heuvel
Ludo
Merksem
23/11/96

Aartselaar
05/06/04
00.32.32

200R

50S

Eeckels Wim

V D Heuvel
Ludo
Willebroek
07/03/98
00.37.63

De Wree Eric

100R

V D Heuvel
Ludo
Mol
02/11/96
01.28.99

V D Heuvel
Ludo
Aartselaar
28/05/94
00.36.48

Verbeeck Jorn

50R

Embourg
03/10/93
01.12.65
De Beukelaer K

00.34.53

00.34.64

V D Heuvel
Ludo
Schoten
07/04/96

V D Heuvel
Ludo
Lokeren
11/10/98

01.16.91

01.16.31

V D Heuvel
Ludo
Willebroek
09/03/96

V D Heuvel
Ludo
Wilrijk
04/10/98

200S

Mortsel
09/10/93
02.42.41

02.51.67

02.54.04

50VS

De Wree
Eric
Kapellen
27/01/96

V D Heuvel
Ludo
Mortsel
15/10/94

V D Heuvel
Ludo
Willebroek
07/03/98

00.26.28
De Wree Eric

100VS

Kapellen
27/01/96
00.58.58
De Beukelaer K

00.28.32

00.28.54

V D Heuvel
Ludo
Lokeren
27/03/93

V D Heuvel
Ludo
Kapellen
30/01/99

01.01.85

01.02.69

V D Heuvel
Ludo
Schoten
07/04/96

V D Heuvel
Ludo
Lokeren
11/10/98

200VS

Embourg
03/10/93
02.22.14

02.18.07

02.22.22

400VS

V D Heuvel
Ludo
Vilvoorde
15/11/92

V D Heuvel
Ludo
Merksem
24/11/96

V D Heuvel
Ludo
Charleroi
19/04/98

05.13.74

05.01.74

800VS

100W

200W

400W

Hanssens Peter

Bouvé Romain

Aartselaar
12/05/07
00.33.41

Aartselaar
25/04/09
00.31.32

Beveren
18/03/89
00.42.15

Eeckels Wim

Hanssens Peter

Geel 02/06/12
1.19.28

Aartselaar
14/05/11
1.13.75

Laurent Marc

Hanssens Peter

Berchem
09/06/07
00.34.18

Berchem
05/06/10
00.32.16

Vereecken
Emiel
Maasmechelen
02/12/89
00.42.78

Laurent Marc

Hanssens Peter

Smets Dirk

Nijlen
05/05/07

Kapellen
30/01/10

Aartselaar
12/05/07

V Everbroeck
Jan
Lokeren
28/11/98

1.16.48

01.10.61

01.25.97

01.38.96

01.39.37

01.43.53

01.53.82

2.04.62

Smets Dirk

Hanssens Peter
Berchem
05/06/10

Vereecken
Emiel
Lokeren
11/10/98

Vereecken
Emiel
Herentals
05/05/01

Vereecken
Emiel
Berchem
09/06/07

Vereecken
Emiel

Borgerhout
23/09/00

Vereecken
Emiel
Lokeren
09/10/94

02.55.03

02.48.78

03.45.50

03.41.69

03.45.46

04.04.25

V Everbroeck
Jan
Borgerhout
14/03/98

V Everbroeck
Jan
Berchem
10/02/01

V Everbroeck
Jan
Beveren
04/02/06

De Beukelaer K Hanssens Peter
Aartselaar
25/04/09

Aartselaar
24/04/10

00.38.50

00.34.54

00.42.60

De Beukelaer K Hanssens Peter
Aartselaar
25/04/09

Turnhout
11/01/92

01.24.80

01.18.54

01.34.38

Bouvé Romain

Hanssens Peter

Bouvé Romain

Mechelen
26/11/83

Geel 08/06/11

Willebroek
27/02/93

03.13.20

3.08.49

Laurent Marc

Hanssens Peter

Aartselaar
12/05/07

Berchem
31/10/09

00.28.06

00.25.92

Embourg
03/10/93
02.35.09

02.45.00

02.51.86

01.45.56
V Everbroeck
Jan
Wachtebeke
11/03/06

00.34.06

00.34.60

00.37.73

00.41.96

0.45.91

V Everbroeck
Jan
Beveren
17/02/01

Vereecken
Emiel
Borgerhout
17/03/01

Vereecken
Emiel
Lokeren
25/11/06

Vereecken
Emiel
Kapellen
28/01/12

Berchem
20/06/09

Aartselaar
12/05/07

01.19.22

01.18.24

01.28.33

01.37.09

1.55.39

Vereecken
Emiel
Willebroek
11/02/95

Vereecken
Emiel
Borgerhout
23/03/96

Vereecken
Emiel
Herentlas
05/05/01

Vereecken
Emiel
Aartselaar
12/05/07

Vereecken
Emiel
Kapellen
22/01/11

02.29.58

02.22.61

02.50.54

03.04.56

Eeckels Wim

Hanssens Peter

Bouvé Romain

Bouvé Romain

Aartselaar
14/05/11

Berchem
31/10/09

Merksem
01/02/92

Merksem
24/11/96

06.32.27

06.36.15

Schoofs Edmond
Charleroi
18/04/98
31.20.02

Laurent Marc

Hanssens Peter

Bouvé Romain

Mortsel
22/04/06

Verviers
04/10/09

Turnhout
11/01/92

01.14.39

01.08.46

Laurent Marc

Laurent Marc

Nijlen
06/05/06

Nijlen 21/03/09

02.57.42

02.58.88

De Beukelaer K

Eeckels Wim

Laurent Marc

Gosselies
21/11/93

Aartselaar
14/05/11

Aartselaar
25/04/09

05.46.62

6.18.61

06.28.96

Bouvé Romain
Merksem
24/11/96

03.05.04

03.26.23

03.46.78

4.32.04 (t)

V Everbroeck
Jan
Kapellen
25/01/03

Vereecken
Emiel
Kapellen
27/01/01

Vereecken
Emiel
Charleroi
02/12/2006

Vereecken
Emiel
Kapellen
22/01/11

06.28.25

07.16.38

08.27.81

9.39.76

V Everbroeck
Jan
Seraing
08/12/02

Vereecken
Emiel
Seraing
08/12/02

Vereecken
Emiel
Charleroi
02/12/2006

Vereecken
Emiel
Nijlen
26/03/12

14.22.55

16.34.50

17.42.18

20.11.90(t)

V Everbroeck
Jan
Seraing
08/12/02

Vereecken
Emiel
Seraing
08/12/02

Vereecken
Emiel
Charleroi
02/12/2006

Vereecken
Emiel
Nijlen
26/03/12

26.33.21

27.04.15

31.28.81

33.30.95

38.28.63

V Everbroeck
Jan
Borgerhout
14/03/98

V Everbroeck
Jan
Beveren
17/02/01

Vereecken
Emiel
Kapellen
27/01/01

Vereecken
Emiel
Aartselaar
12/05/07

Vereecken
Emiel
Kapellen
28/01/12
2.22.83

1.33.00

01.27.52

01.28.31

01.45.75

01.58.00

Huybrechts
René
Mortsel
18/10/97

V Everbroeck
Jan
Borgerhout
14/03/98

V Everbroeck
Jan
Borgerhout
16/03/02

Vereecken
Emiel
Herentals
22/02/03

Vereecken
Emiel
Lokeren
14/10/07
04.33.89

03.43.36
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Vereecken
Emiel
Wachtebeke
12/03/11

Vereecken
Emiel
Willebroek
11/02/95

Aartselaar
28/05/05

23.08.63

1.11.42

00.34.18

Smets Dirk

Nijlen 27/03/10

4.39.45
Vereecken
Emiel
Kapellen
22/01/11

Berchem
20/06/09
4.47.33

Hanssens Peter

23.41.89

Geel 08/06/11

3.02.70

Vereecken
Emiel
Lokeren
14/10/07

Laurent Marc

Laurent Marc

Geel 02/06/12

02.02.02

4.00.15

01.20.40

Oostende
29/11/09

0.55.18
Vereecken
Emiel

De Beukelaer A

Vereecken
Emiel
Borgerhout
17/03/01

00.58.94

Laurent Marc

Geel 08/06/11

Aartselaar
25/04/09

03.25.82

1.02.56

11.56.37(t)

01.13.78

01.32.66
V Everbroeck
Jan
Borgerhout
16/03/02

Vereecken
Emiel

Vereecken
Emiel
Wachtebeke
12/03/11

V Everbroeck
Jan
Berchem
10/02/01

Verviers
04/10/09

Nijlen 27/03/10

V D Heuvel
Ludo
Charleroi
19/04/98

01.30.39
V Everbroeck
Jan
Lokeren
03/10/99

00.55.39
De Beukelaer A

03.22.57

Hanssens Peter

11.08.03

01.11.89

00.46.60
V Everbroeck
Jan
Wachtebeke
11/03/06

V Everbroeck
Jan
Boom
23/05/98

Beveren
04/02/06

12.18.15(t)

V D Heuvel
Ludo
Lokeren
13/10/96

00.40.84
V Everbroeck
Jan
Temse
08/04/00

Aartselaar
19/04/08

03.29.07

Laurent Marc

Nijlen
26/03/11

V D Heuvel
Ludo
Willebroek
07/03/98

00.40.36
V Everbroeck
Jan
Wemmel
13/12/97

De Beukelaer A

Vereecken
Emiel
Aalst
09/12/89
Vereecken
Emiel
Merksem
21/12/91

Molenbeek
28/11/10

V D Heuvel
Ludo
Aartselaar
28/05/94

Bouvé Romain

Kapellen
30/01/10

05.17.88

22.09.46

Bouvé Romain
Aartselaar
03/06/89

Laurent Marc

20.43.21

01.09.05

Laurent Marc

5.22.37

21.13.60

De Beukelaer K

F 50-54

Eeckels Wim

Gosselies
21/11/93

Aartselaar
29/05/93

E 45-49

05.18.26

V D Heuvel
Ludo
Charleroi
18/04/98

De Beukelaer K

D 40-44

Eeckels Wim

V D Heuvel
Ludo
Merksem
24/11/96

De Beukelaer K

1500VS
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dit jaar gezwommen

03.14.47

03.17.87

04.05.49

V Everbroeck
Jan
Marchienne
12/12/99

V Everbroeck
Jan
Wachtebeke
10/12/00

Vereecken
Emiel
Seraing
08/12/02

07.13.65

07.24.21

09.12.54

