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Voorwoord 
Beste BBV’ers, 

 

Allereerst een zeer gelukkig en gezond 2018 gewenst vanwege het voltallige bestuur.  

We zijn een nieuw jaar begonnen  maar de afgelopen 4 maanden  zaten vol hoogtepunten. 

September was een blitse start van het sportjaar 2017-2018 waar we dankzij de Wegwij-

zers en Annic zeer vlot de administratie van inschrijvingen, verzekeringspapieren, lidkaar-

ten en het verzamelen van handtekeningen voor onze stickerboek, konden verwerken. 

In oktober hadden de competitiezwemmers nog drie wedstrijden te zwemmen om zich te 

kunnen kwalificeren voor de Sporta Swim Cup 2017 in november.  

De allerkleinsten van het waterwennen nemen grote stappen om waterveilig te zijn. Van 

het klein bad naar het groot bad is voor hen een hele belevenis en uitdaging, maar met val-

len en opstaan en veel inzet geraken ze aan de beoogde doelen. 

Onze aqua-dames doen het ook uitermate goed. Het aantal stijgt stelselmatig waardoor 

Carine met een zeer gezellige groep elke donderdag op post is. Op de laatste training kwa-

men zelfs de kerstmutsen boven en de aangepaste muziek zorgde voor dat tikkeltje extra.  

Wout Zanders heeft onze zwemmarathon omgetoverd in “Wouts swim for life” n.a.v. de 

warmste week. Het was een groot succes en hij mocht zelfs live het bedrag overhandigen. 

Het stickerboek zal het 2° hoogtepunt zijn van 2018 na de traditionele Nieuwjaarsduik van 

13 januari. De plaatsen voor dit evenement zijn echter beperkt om de gezelligheid en de 

veiligheid te garanderen, dus snel inschrijven is de boodschap. 

Voor de andere activiteiten hoef je maar eens te kijken naar onze agenda. 

Veel leesplezier en sportieve groeten, 

Clement Simoen 

Voorzitter BBV 



4 

Competitiespetters 2018    

Leeftijdscategorieën 2018 

 
 
Zwaantjes maximum 50 m 
Eendjes maximum 200 m (estafette niet meegerekend) 
Vanaf benjamin maximum 400 m (estafette niet meegerekend)  
Er kan enkel ingeschreven worden via www.bredensebruinvissen.be 
 
De aflossing 
 
Elke aflossingsploeg bestaat uit 4 zwemmers: 
 
Min 1 zwemmer Eendje A of Eendje B 
Min 1 zwemmer Benjamin of Miniem 
Min 1 – Max 2 zwemmers Cadet of Junior 
Max 1 zwemmer Senior of Master 
 
Een zwemmer mag steeds door iemand van een lagere leeftijdscategorie vervangen wor-
den indien er geen zwemmer van aanwezig is op de wedstrijd. 
 
Dit jaar zijn er 2 aflossingswedstrijden de 4 x 50 m wissel open gemengd en de 4 x 50 m 
vrije slag open gemengd. Een zwemmer kan zich inschrijven voor beide wedstrijden. 
 
De aflossingsploeg wordt samengesteld door de hoofdtrainer. 
 
Info inschrijvingen: Carine Decouter – carine@bredensebruinvissen.be  – 0484/616502 

Categorie Geboortejaar Leeftijd 

Zwaantje 2011 - 2012 

  

6 – 7 jaar 

Eendje A 2009 - 2010 8 – 9 jaar 

Eendje B 2008 10 jaar 

Benjamin 2006 - 2007 11 – 12 jaar 

Miniem 2004 - 2005 13 – 14 jaar 

Cadet 2002 - 2003 15 – 16 jaar 

Junior 2000 - 2001 17 – 18 jaar 

Senior 1993 –1999 19 – 25 jaar 

Master …1992 26  en ouder 

mailto:carine@bredensebruinvissen.be
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BBV-Kleurplaat 
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Uit sympathie  

Caroline Vervaeke 

Duinenstraat 352    8450 Bredene 

Tel/fax  059/32 36 34 

www.apotheekduinen.be 
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Stickerboek 
Het stickerboek van de Bredense Bruinvissen. 

 

Op het moment van het verschijnen van deze Bruinvis zitten we in de laatste rechte lijn om 
het stickerboek af te krijgen. Foto’s zijn met succes genomen. De juiste namen werden bij 
de juiste foto gevoegd. Althans dat hopen we J. We zijn er alvast met verschillende mensen 
verschillende keren doorgelopen om dergelijke fouten te vermijden. De achtergrondfoto’s 
werden bepaald. Begeleidende teksten werden geschreven. De sponsors werden aange-
moedigd om hun bedrijf mee te laten verschijnen in de eerste stickerboek editie voor een 
zwemclub. Alles werd overgemaakt aan de specialisten die het nu allemaal netjes in een 
boekvorm aan het gieten zijn.  Nu is het wachten op het drukken van stickerboek en stic-
kers. Wij verwachten alles te kunnen lanceren 29/01/2018.  

En dan kan de stickergekte pas echt losbarsten. 

Zo zie je maar, weer iets om naar uit te kijken. 

 

Veel plezier met jullie persoonlijk stickerboek, en “plak ze” zou ik zeggen. 

 

Kris Schockaert 

Bestuurder BBV 
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Het Bestuur 

 

Voorzitter   Clement Simoen, Braamburgstraat 20, 8420 De Haan 

     Tel. 059 23 93 30  Gsm 0496 44 09 23   

     Cel multimedia         

     e-mail: clement@bredensebruinvissen.be 

 
 

 

Secretaris   Carine Decouter, Populierenlaan 16, 8450 Bredene  

     Gsm 0484 61 65 02  

     Cel secretariaat 

     e-mail: carine@bredensebruinvissen.be 

 
 

Penningmeester  Annic Crombez, Braamburgstraat 20, 8420 De Haan 

     Tel. 059 23 93 30  Gsm 0486 61 05 42  

     Cel financieel 

     e-mail: annic@bredensebruinvissen.be 

 
 

Hoofdtrainer   Maya Devriendt, Dorpstraat , 8460 Ettelgem 

     Gsm 0477 97 78 49  

     Cel sportief 

     e-mail: maya@bredensebruinvissen.be 

 
 

Bestuurder   Kris Schockaert, Pescatorstraat 25, 8450 Bredene  

     Gsm 0475 81 11 39   

     Cel commercieel 

     e-mail: kris@bredensebruinvissen.be 

 

Bestuurder   Wesley Wtterwulghe, Vicognelaan 82, 8450 Bredene  

     Gsm 0498 52 71 87 

     Cel commercieel 

     e-mail: wesley@bredensebruinvissen.be 
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Wedstrijd Wenduine 
Datum :   zondag 11 maart 2018 
Ingericht door : VZW 
Plaats :    Zwembad Wenduine 
    Graaf Jansdijk 18 – 8420 De Haan 
 
Aanwezig om: 13 u 15 Inzwemmen: 13 u 30 Eerste start: 14 u  
 

Zwaantjes (2011 en later): Maximum 50 m 
Eendjes A(2009,2010 ) - Eendjes B(2008) - Maximum 200 m 
Vanaf benjamin: Maximum 400 meter  
De estafette ploegen worden opgesteld in functie van het aantal inschrijvingen. 
Gelieve tijdig te verwittigen bij niet-deelname op het nummer 0484-616502(Carine Decou-

ter) ten laatste de zondag van de wedstrijd voor 10 u ‘s morgens. 
 

Inschrijven via de website www.bredensebruinvissen.be  
tegen uiterlijk 26 februari 2018  

 
 

Nr Omschrijving Nr Omschrijving 

1 25 m rugslag zwaantjes gemengd   PAUZE 

2 
200 m vrije slag B/M/C/J/S//Ma 
meisjes 14 100 m wisselslag B/M/C/J/S//Ma meisjes 

3 
200 m vrije slag B/M/C/J/S/Ma 
jongens 15 100 m wisselslag B/M/C/J/S//Ma jongens 

4 50 m vrije slag eendjes A meisjes 16 25 m vrije slag zwaantjes gemengd 

5 50 m vrije slag eendjes A jongens 17 25 m vlinder Benjamins meisjes 

6 100 m vrije slag eendjes B meisjes 18 25 m vlinder Benjamins jongens 

7 100 m vrije slag eendjes B jongens 19 50 m schoolslag eendjes A+B meisjes 

8 
100 m schoolslag B/M/C/J/S/Ma 
meisjes 20 50 m schoolslag eendjes A+B jongens 

9 
100 m schoolslag B/M/C/J/S/Ma 
jongens 21 50 m vrije slag B/M/C/J/S/Ma meisjes 

10 
25 m schoolslag zwaantjes ge-
mengd 22 50 m vrije slag B/M/C/J/S/Ma jongens 

11 50 m rugslag eendjes A+B meisjes 23 4x50 m vrije slag open gemengd 

12 50 m rugslag eendjes A+B jongens     

13 4x50 m wisselslag open gemengd     

http://www.bredensebruinvissen.be
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Frietjes aan huis? 

Wij komen bij U thuis ! 

 

Van woensdag tot maandag leveren wij van 

17u30 tot 22u30 

 

Bezoek ons ook op  

www.frituurmarieclaire.be 
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Running- & Triathlonshop te Oostende 
 

Loopschoenen, loop- , fiets- en zwemkledij, zwembrillen en zwemattributen, wetsuits, 
hartslagmeters, sportvoeding, sportverzorgingsproducten, …  

GRATIS Footscan bij aankoop van loopschoenen! 

10% korting indien lid van BBV. 
 

 

 

 

 

Torhoutsesteenweg 458a 

te Oostende 

www.tri-active.be 
     Di: 10u30-12u30 en 14u00-18u30  

    woe, do, vr : 10u30-12u30 en 14u00-18u00  
    zat: 10u00-12u30 en 14u00-17u00; zo en ma: gesloten 



13 

Inschrijving wedstrijd Lichtervelde 
 
Datum :   zondag 4 februari 2018 
Ingericht door : LZK 
Plaats :    Gemeentelijk zwembad Lichtervelde 
    Zandstraat 15 – 8810 Lichtervelde 
 
Aanwezig om: 13 u 15 Inzwemmen: 13 u 30 Eerste start: 14 u  
Vertrek zwembad Bredene: 12 u 30 

 
 

Zwaantjes (2011 en later): Maximum 50 m 
Eendjes A(2009,2010 ) - Eendjes B(2008) - Maximum 200 m 
Vanaf benjamin: Maximum 400 meter  
De estafette ploegen worden opgesteld in functie van het aantal inschrijvingen. 
Gelieve tijdig te verwittigen bij niet-deelname op het nummer 0484-616502(Carine Decou-

ter) ten laatste de zondag van de wedstrijd voor 10 u ‘s morgens. 
 

Inschrijven via de website www.bredensebruinvissen.be  
tegen uiterlijk 22 januari 2018  
 
 

 

Nr Omschrijving Nr Omschrijving 

1 25 m rugslag zwaantjes gemengd   PAUZE 

2 
200 m vrije slag B/M/C/J/S//Ma 
meisjes 14 

100 m wisselslag B/M/C/J/S//Ma meis-
jes 

3 
200 m vrije slag B/M/C/J/S/Ma 
jongens 15 

100 m wisselslag B/M/C/J/S//Ma jon-
gens 

4 50 m vrije slag eendjes A meisjes 16 25 m vrije slag zwaantjes gemengd 

5 50 m vrije slag eendjes A jongens 17 25 m vlinder Benjamins meisjes 

6 100 m vrije slag eendjes B meisjes 18 25 m vlinder Benjamins jongens 

7 
100 m vrije slag eendjes B jon-
gens 19 50 m schoolslag eendjes A+B meisjes 

8 
100 m schoolslag B/M/C/J/S/Ma 
meisjes 20 50 m schoolslag eendjes A+B jongens 

9 
100 m schoolslag B/M/C/J/S/Ma 
jongens 21 50 m vrije slag B/M/C/J/S/Ma meisjes 

10 
25 m schoolslag zwaantjes ge-
mengd 22 50 m vrije slag B/M/C/J/S/Ma jongens 

11 50 m rugslag eendjes A+B meisjes 23 4x50 m vrije slag open gemengd 

12 50 m rugslag eendjes A+B jongens     

13 4x50 m wisselslag open gemengd     

http://www.bredensebruinvissen.be
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Onze meester kan toveren                                           

   

Het is december, en meester Eric is in kerststemming.   

Als de kindjes binnen komen, is het zwembad versierd.  Niet zomaar gewoon met een 

kerstboom, nee: het hele zwembad is veranderd in een Winter Wonderland!  In elke hoek 

staan enorme dennenbomen met reuzenkerstballen in alle kleuren van de regenboog, 

glinsterende slingers errond en duizenden flikkerende lichtjes.  Op de vloer liggen hoop-

jes sneeuw, en aan het plafond hangen ijspegels als stalactieten, fonkelend in het licht. 

 

Het kleine badje is veranderd in een ijspiste.  ‘Als jullie flink jullie best doen, mogen jullie 

daar straks schaatsen’, belooft de meester.  Dat laten de kleuters zich geen twee keer zeg-

gen, en braaf beginnen ze aan hun opwarmingsoefeningen.   

Opeens horen ze belletjes rinkelen.  Wat zou dat kunnen zijn?  Ze kijken allen op, en ho-

ren een luid geklop op de ruiten.  Zou dat kunnen… en warempel!  Drie Zwarte Pieten 

staan te grijnzen door het raam.  Plots stormen ze het zwembad in, al dansend en grap-

pend en grollend, en delen aan iedereen koekjes en snoepjes uit. 
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Dan gaat de deur nogmaals open, en zie: onder begeleiding van juf Maya schrijdt Sinter-

klaas naar binnen. ‘Kinderen!’, verzoekt de juf, ‘Zing eens een mooi liedje voor de Sint!’.  

Vervolgens geeft ze het voorbeeld en zet het liedje ‘Zie ginds komt de stoomboot’ in, en 

iedereen zingt vrolijk mee, meester Eric nog het luidst van al.   

 

Maar Sinterklaas kijkt boos.  ‘Wie heeft hier die kerstbomen ge-

zet?’, buldert hij.  De meester verstomt, en begint te bibberen.  

‘Dat was ik, Sint.’, fluistert hij.  De priemende blik van de Sint 

richt zich op Eric, die zich zo klein mogelijk maakt.  ‘Hoe dúrf 

je?’, brult hij.  ‘En ik ben nog niet ééns jarig geweest! Kom maar 

eens op mijn schoot zitten!’.  Eric tovert vliegensvlug een prach-

tige troon voor Sinterklaas, de Pieten haasten zich om hem te 

helpen zitten, en de tovenaar zet zich wat angstig op zijn 

schoot.  ‘Pieten, hou de zak maar klaar!’, beveelt de Sint.  ‘Ik 

denk dat hier straks een meester in moet!’.  Eric slaat eerst rood, dan geel en vervolgens 

paars uit.   

 

‘Zo’, zegt de Sint nu wat kalmer, ‘Vertel eens, waarom heb je dat 

gedaan? Ik word daar zó verdrietig van.’.  ‘Ik was in kerststemming, 

Sint’, snuft de meester, ‘ik had er niet aan gedacht om eerst úw 

feest te vieren, ik zal het nóóit meer doen, dat beloof ik! Snif-snif…’  

‘Goed’, besluit de Sint toegevend.  ‘Je kunt het goedmaken.  Ik wil 

hier Sinterklaas- en Pietenversiering zien.  De sneeuw mag wel blij-

ven liggen, die vind ik leuk.  En straks wil ik mee schaatsen met de kindjes.’  De Pieten kij-

ken hierbij wat bedenkelijk, maar Eric knikt, denkt even na, en zegt : ‘Abrasintapietabra!’.  

De kerstbomen verdwijnen, maar in de plaats verschijnen kronkelende slingers met afbeel-

dingen van de Sint en zijn Pieten, bergen wortels en suiker voor het paard, een schoor-

steen dat zich door het dak boort, en een rij lege schoentjes, evenveel als er kindjes aan-

wezig zijn…  
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NV BOEY  
Duinenstraat 108, 8450 Bredene 

tel: 059/32 31 20 

fax: 059/32 05 94 mail: info@boey.be  

Wij zijn gespecialiseerd in : 

       - alle bouwherstellingen 

       - alle verbouwingen 

       - gevelwerken 

       - dakwerken 

mailto:info@boey.be
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 De Sint glundert.  ‘Beste Eric, het is je vergeven!’, verkondigt hij plechtig.  ‘Pieten, vul de 

schoentjes, en kom dan mee schaatsen met mij en de kinderen!’  

 

 De Pieten vullen de schoentjes al dansend en zingend met chocolade, marsepein en spe-

culaas, trekken dan de schaatsen aan die Eric voor hen tevoorschijn tovert, en nemen de 

Sint mee op schaats-sleeptouw.  De kleuters lachen en gieren, en willen elk om de beurt 

aan de hand van de Sint of een Piet meeglijden.  Het wordt een reuze vrolijke boel.  En als 

het binnen begint te sneeuwen, is het feest compleet! 

 

Dit is ongetwijfeld de allerleukste verjaardag ooit voor Sinterklaas! 

                                             

 

                                               

 Sandra 
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Wouts swim for life 
Hoe het begon 

Tijdens het feest voor het 20-jarig bestaan van de Bredense Bruinvissen, stelde Wout Zan-

ders aan voorzitter Clement voor om iets te doen voor De Warmste Week (Music for Life) 

van Studio Brussel. Clement was direct enthousiast en gaf Wout vrij spel om iets te beden-

ken. 

Wout trommelde al snel kompanen Aldo Simoens en Erinn Barber op om te helpen. Op 

voorstel van trainster Maya en met hulp van de mama’s en papa’s ontstond het idee om 

een zwemmarathon te organiseren. Het doel was om 10 km te zwemmen en deze afstand 

te laten sponseren. 10 km voor één zwemmer is wel wat veel, dus waarom niet met zoveel 

mogelijk zwemmers samen deze afstand proberen te bereiken. Goed idee, maar het leek 

in eerste instantie niet zo simpel om nog een vrij moment te vinden in 2016 waarop de ac-

tie kon doorgaan. Dan werd er maar besloten om nog een jaartje te wachten. 

Het uitstel gaf wat tijd om het concept verder uit te denken en ondertussen een flyer te 

laten maken door Seamoose, Bart Simoens de papa van Aldo. De flyer was net op tijd klaar 

om uit te delen tijdens de fin de season barbecue van de club en de actie werd dan ook 

prompt aangekondigd door voorzitter Clement. 

  

De keuze van het goede doel 

Begin 2017 werd de familie van Wout getroffen met twee sterfgevallen door kanker. Wout 

besloot dan ook heel snel dat hij als goede doel een organisatie zou steunen die helpt deze 

vreselijke ziekte te bestrijden. Zo kwam hij uit bij Kom Op Tegen Kanker. 

De actie 

Tijdens de zomermaanden bleef alles stil. In september werden de koppen terug bij elkaar 

gestoken om het zwemmen en alles er rond te gaan uitdokteren. Om wat extra centjes te 
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verdienen, leek de verkoop van snoep wel leuk om erbij te nemen. Tijdens de zwemmara-

thon zouden er ook taarten verkocht worden. 

De snoepverkoop liep heel vlotjes. In totaal werden 300 zakjes snoep verkocht, het meren-

deel al voor de eigenlijke zwemmarathon. 

Voor de taartenverkoop werden familie en vrienden ingeschakeld. Tijdens de zwemmara-

thon, op zondag 12 november, was er dan ook een uitgebreide taartentafel. Samen met 

een kopje koffie of iets sterkers van bij Chez Amond, gingen de taarten heel vlot over de 

toonbank.  

De zwemmarathon zelf kon op heel wat 

zwemmers rekenen. Er kwamen in totaal 55 

zwemmers hun gesponsorde meters afleg-

gen voor een totale afstand van 24.425m. 

Een dikke 14.000 meter meer dan het doel 

van 10 km. Onder de zwemmers zaten er ge-

oefende Bruinvissen, maar ook veel begin-

nende zwemmertjes, een heuse jeugdvoet-

balploeg van SK Spermalie en heel wat vrien-

den en familieleden van Bruinvissen. Ook 

burgemeester Steven Vandenberghe bracht 

een delegatie Bredense politici mee om en-

kele lengtes af te leggen. In totaal bracht het 

zwemmen 1.954 euro op, veel meer dan we 

hadden kunnen hopen. 

 

 

 

 

 

   

De eindafrekening van de taarten en de snoep liet nog 

wat op zich wachten. Er stond nog een spaarpotje bij 

Chez Amond, zodat bezoekers van de zwembadbar 

hun wisselgeld in de pot konden werpen. De spaarpot 

bleef zolang mogelijk staan. 
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Eens alle snoep verkocht en spaarpot opgehaald, werd de eindsom snel bekend. In totaal, 

zwemmarathon, taartverkoop, snoepverkoop en spaarpotje samen, kwamen we op een be-

drag van 3.130,42 euro! 

Bedankt 

Deze actie kon Wout natuurlijk niet alleen voor elkaar krijgen. Samen met zijn kompanen 

Aldo en Erinn en de bijhorende mama’s en papa’s, wil hij graag een aantal mensen bedan-

ken. In eerste instantie bedankt aan alle zwemmers voor de geleverde inspanning, zonder 

jullie hadden we nooit zo’n fantastische afstand bijeen gezwommen. Alle sponsors bedankt 

voor de gulle giften. Het bestuur van de Bredense Bruinvissen en alle helpers (tellers en 

redders) voor de ondersteuning tijdens de zwemmarathon. Bedankt aan burgemeester Ste-

ve Vandenberghe en Jef Castelein van Nieuws Bredene om Wouts Swim4Life in de Bredense 

media te brengen.  

Bezoek aan De Warmste Week 

Na zo’n schitterende actie moesten we natuurlijk nog een bezoek brengen aan De Warmste 

Week zelf in het Provinciaal Domein Puyenbroeck in Wachtebeke. Op dinsdag 19 december 

trokken we met een kleine delegatie richting De Warmste Week. 

Bij aankomst moesten we eerst onze actie registreren en werd er een interview afgenomen 
door Studio Brussel presentator Robbe Petitjean. Hij vroeg Wout, Erinn en Aldo de oren van 
het hoofd. Het filmpje van dit interview kan je zien op de Facebook pagina van Wouts 
Swim4Life (https://www.facebook.com/woutsswim4life). 
Daarna kregen we te horen of we in de uitzending mochten of niet, en ja hoor, het mocht. 

We moesten wel nog vier uur wachten tot het onze beurt was. Gelukkig was er veel te zien 

en te beleven op het terrein, de tijd vloog voorbij. 

Om 19u45 was het zover. Na een beetje wachten aan de zijkant van het podium, mochten 

https://www.facebook.com/woutsswim4life
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we ons opstellen en kwam presentator Bram Willems naast Wout zitten voor het interview 

tijdens de live uitzending. Wout vertelde alles: wat we gedaan hadden, waarom hij koos 

voor Kom Op Tegen Kanker en hoeveel centjes we verzameld hadden. Als beloning kregen 

we een supergrote Music For Life vlam in de uitzending. 

De laatste drie zakjes snoep hadden we bewaard voor de presentatoren. Wout, Erinn en 

Aldo gaven elk een zakje snoep aan hun favoriete presentator. Daarna konden we nog met 

hen op de foto. 
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Kwik en Kwak: Verrassing in het zwembad! 
 

Goedenavond iedereen,  

Er is iets heel leuks gebeurt tijdens onze training vanavond.  

Wat een normale training moest worden is uitgedraaid op een hele leuke avond.  

Niet dat de trainingen niet leuk zijn voor kwik, kwak en de bende. Dit was toch een hele 
leuke verrassing.  

Ze waren aan het zwemmen en zoals je al weet gaan ze eerst onder de douches, daarna 
gaan ze mooi in een rijtje staan en wachten ze vol spanning op de eerste opdrachtjes. Na 
wat heen en weer gezwommen te hebben op hun rug mochten ze met een noedel wat oe-
fenen als zeepaardje naar de overkant. Nadien riep de juffrouw dat ze een wedstrijdje zee-
paardje gaan doen; zeepaardjes-wedstrijd, en dat vonden kwik, kwak en de bende heel 
leuk. Volgende oefening was duiken van de blok door een hoepel, op deze manier leren ze 
op een juiste manier van de vlok te springen. Oeps ik bedoelde blok, van een vlok kan je 
niet ver springen hè? Maar ik moet nog vertellen over die verrassing zeker? De verrassing 
was, … Sinterklaas en zijn pieten. Eerst kwamen zijn twee pieten in het zwembad om de 
kinderen van snoepjes te voorzien en te vertellen dat ze zich al flink mogen douchen en 
hun kleertjes mogen aan doen. De pieten gingen dan Sinterklaas halen.  

En zo gebeurde het, de  Sint verwelkomde de brave kindjes, iedereen dus, en gaf ze een 
hele grote snoepzak. Er werd wat verteld, gezongen, en er werden ook foto’s getrokken. 
Het was een hele leuke avond. Wat kwik en kwak daarna vertelde aan de Sint maakte me 
wel nieuwsgierig. Ze gaan namelijk meedoen aan een frisse duik, namelijk de nieuwjaars-
duik. Ze gaan het riskeren om verkleed in, dat wisten ze nog niet, en de koude te trotseren. 
Chapeau dat ze dat gaan proberen. Wanneer was het weer? O ja de 13de  januari. Ik kijk er 
alvast naar uit. 

Jij ook  ?   

Kunnen jullie mij inkleuren AUB 
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Info van de Wegwijzers 
Eerst en vooral wensen “De Wegwijzers” iedereen een spetterend nieuwjaar en een jaar vol 

zwemgenot. 

Dit sportjaar maakt onze club een eigen stickerboek. Wat leuk om eens een stickerboek van 

een zwemclub te hebben. Het is eens iets anders dan een boek van een voetbalclub.  

In september verzamelden we de formulieren met goedkeuring om in ons boek te staan. 

Want door de wet op de privacy moet iedere gefotografeerde de goedkeuring geven aan de 

zwemclub om deze foto’s te mogen publiceren. 

De fotoshoots zijn reeds achter de rug en verliepen zeer goed. Bijna alle deelnemers werden 

op 2 dagen gefotografeerd.  

De lay-out van het boek is ook al af. Nu is alles doorgestuurd naar de firma en is het wach-

ten op het resultaat. Ons boek wordt verwacht in januari. 

Iedereen die in het fotoboek staat krijgt het boek en dan kunnen we de stickers beginnen 

sparen. Deze stickers zullen te koop zijn bij Kevin in de cafetaria en bij Jess Sports in de win-

kel. 

Bedankt leden om met zoveel mee te doen aan dit stickerboek. Het zal een mooi aandenken 
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zijn aan onze club. 

Ook de 6 interclubs zijn gezwommen. Aan de hand van deze wedstrijden werden de beste 

8 van iedere categorie en per leeftijdsgroep geselecteerd om te mogen wedijveren naar 

een podiumplaats op het Sporta Swim Cup ( het vroegere Provinciaal kampioenschap)te 

Wachtebeke. 

We konden terug met vele supporters afzakken naar Sporta Swim Cup want er waren 33 

BBV-zwemmers geselecteerd. Wat zijn we trots op onze zwemmers. Het was een zware dag 

voor iedereen. Maar ook de supporters hadden het zwaar te verduren. Rond 12u mochten 

we de tribunes inpalmen met pak en zak. We hadden onze maaltijd mee, ook drank en een 

voorraad koekjes zaten in onze zak. En dan was het, in de warmte, wachten op de wedstrij-

den. Er waren 84 wedstrijden die moesten gezwommen worden. Het beloofde een lange 

middag te worden. Maar dit doen we graag voor onze zwemmers. Ze hebben allemaal zeer 

goed gezwommen en de supporters konden vrijwel voor elke wedstrijd supporteren. Daar-

door keerden ze met een hese stem terug naar de zaal waar de medailles werden uitge-

reikt. De zwemmers keerden met in totaal 50 medailles terug naar huis. Het was een ver-

moeiende maar leuke dag. 

Proficiat aan alle zwemmers met deze prachtige prestaties. 

Op 30 november stond er nog een surprise op het programma. Wat was deze surprise? 

Terwijl de kindjes zeer goed hun best deden tijdens de training kwam de sint en zijn pieten 

een kijkje nemen. Het duurde niet lang vooraleer de eersten de sint en zijn pieten zagen 

rondwandelen in de gang en in de cafetaria. Ze klopten op het venster om naar de sint te 

zwaaien. Dan zijn de pieten eventjes goeiendag gaan zeggen in het zwembad zelf. 

Daarna mochten de kinderen bij de sint gaan om een zak met lekkers te halen. De kindjes 

waren allemaal zeer flink. Sommigen hebben zelfs een mooi liedje gezongen. Ook de grote-

re kinderen die tijdens het tweede uur zwommen, mochten bij de sint gaan om deze zak 

met lekkers te ontvangen. 

 

Bedankt sint en tot volgend jaar 

De Wegwijzers 

 

 

PS. Indien jullie nog vragen of suggesties hebben, mogen jullie ons gerust aanspreken. 
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BBV Nieuwjaarsduik 2018 
 

Beste Bruinvis lezer, 

Je weet ongetwijfeld dat BBV reeds enkele jaren instaat voor de organisatie van de nieuw-
jaarsduik te Bredene. We zijn ondertussen toegekomen aan de 8ste editie. Samen met on-
der andere de kajakclub “De Waterratjes” en de duikclub “DNBO Duikernikkers” kijken we 
er alvast naar uit om u daar te ontmoeten.  

Is het niet als ijsbeer, dan wel als een warmte uitstralende supporter. Of simpelweg als ge-
nieter van dit prachtig evenement. 

Ook dit jaar krijgen we de steun van de gemeente Bredene, de IKWV redders en het “Rode 
Kruis”. Eén van onze trainers, namelijk Johan Rycx, is de verantwoordelijke coördinator van 
het veiligheidsgebeuren.  

 

Datum van het gebeuren is 13 januari 2018. De locatie is terug het “Duynegat” strandpost 
2. Alles gaat er van start rond 13u. We voorzien dit evenement af te sluiten rond 17u. 

 

Onze doelstelling voor dit jaar blijft dezelfde als bij de vorige edities. We gaan voor de klein-
schaligheid waar plezier en amusement de bovenhand hebben. Hierdoor hebben we de in-
schrijvingen terug beperkt tot maximum 300 deelnemers. Je kan enkel via de website 
“http//nieuwjaarsduik.bredensebruinvissen.be” inschrijven en je deelname is pas bevestigd 
na ontvangst van de betaling op volgend rekeningnummer BE71 0688 9350 0369.  

Het aantal resterende “open” plaatsen zie je op de homepage verschijnen, dus aarzel niet 
te lang want als de teller op nul staat kan niemand er meer bij.  

Herinner je dat we de inschrijvingen in 2017 vroegtijdig hebben moeten afsluiten omdat 
alles volzet was. Dus wil je er absoluut bij zijn, niet twijfelen maar inschrijven! 

 

Op de website kan je ook de sfeerbeelden terugvinden van de vorige edities. Indien het 
evenement op 13/01/2018 door omstandigheden niet kan doorgaan, hebben we alvast op 
20/01/2018 een reserve datum vastgelegd. Hou ook deze datum vrij in je agenda. 

 
Hopelijk hebben we de weergoden aan onze zijde met mooi maar koud weer, zodat die dag 
terug onvergetelijk zal worden. 

 

Tot dan aan het Duynegat. 

 

Kris Schockaert 

Bestuurder BBV 
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Piranha’s najaar 2017 
 

  
Barber Erinn: 50 vlinder  
 
Caroen Sander: 50 schoolslag en 50 vrije slag 
 
Chaffart Chinouk:  50 vrije slag, 50 schoolslag en 100 wissel 
 
Christiaen Marthe: 50 en 200 vrije slag, 50 vlinder, 100 en 200 wissel 
 
Christiaen Maurice: 50 en 100 schoolslag en 50 rugslag 
 
Despodt Justine: 50 vlinder, 50 rug, 200 wissel, 50 en 100 vrije slag 
 
Devaere Tim: 100 vrije slag 
 
Devolder Jary: 50 vrije slag 
 
Knockaert Hanne: 50 vlinder, 50, 100 en 200 vrije slag, 100 en 200 wissel 
 
Simons Sara: 50 rugslag 
 
Surmont Emma: 50 en 100 vrije slag, 200 wissel 
 
Tijtgat Joppe: 50 en 100 schoolslag 
 
Verstraeten Amy: 50 vrije slag en 50 rug 
 
Zanders Stan: 50 vrije slag 
 
Wtterwulghe Djensy: 50 en 100 schoolslag, 50 en 100 vrije slag 
 
Wtterwulghe Lainey: 50, 100 en 200 vrije slag, 50 vlinder, 50 schoolslag en  200 wissel 
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Wedstrijd Bredene 
 

Datum :   zondag 25 februari 2018 
Ingericht door : BBV 
Plaats :    Zwembad Ter Polder 
    Spuikomlaan 21 – 8450 Bredene 
 
Aanwezig om: 13 u  15 Inzwemmen: 13 u 30 Eerste start: 14 u  
 

 

 
Zwaantjes (2011 en later): Maximum 50 m 
Eendjes A(2009,2010 ) - Eendjes B(2008) - Maximum 200 m 
Vanaf benjamin: Maximum 400 meter  
De estafette ploegen worden opgesteld in functie van het aantal inschrijvingen. 
Gelieve tijdig te verwittigen bij niet-deelname op het nummer 0484-616502(Carine Decou-

ter) ten laatste de zondag van de wedstrijd voor 10 u ‘s morgens. 
 

Inschrijven via de website www.bredensebruinvissen.be  
tegen uiterlijk 12 februari 2018 
 
 
 
 

Nr Omschrijving Nr Omschrijving 

1 25 m vrije slag zwaantjes gemengd   PAUZE 

2 
200 m wisselslag B/M/C/J/S//Ma 
meisjes 14 25 m schoolslag zwaantjes gemengd 

3 
200 m wisselslag B/M/C/J/S/Ma 
jongens 15 100 m vrije slag B/M/C/J/S//Ma meisjes 

4 50 m schoolslag eendjes A meisjes 16 100 m vrije slag B/M/C/J/S//Ma jongens 

5 50 m schoolslag eendjes A jongens 17 50 m rugslag B/M/C/J/S/Ma meisjes 

6 
100 m schoolslag eendjes B meis-
jes 18 50 m rugslag B/M/C/J/S/Ma jongens 

7 
100 m schoolslag eendjes B jon-
gens 19 50 m vrije slag eendjes A+B meisjes 

8 
50 m schoolslag B/M/C/J/S/Ma 
meisjes 20 50 m vrije slag  eendjes A+B jongens 

9 
50 m schoolslag B/M/C/J/S/Ma 
jongens 21 50 m vlinderslag B/M/C/J/S/Ma meisjes 

10 50 m rugslag eendjes A+B meisjes 22 50 m vlinderslag B/M/C/J/S/Ma jongens 

11 50 m rugslag eendjes A+B jongens 23 4x50 m vrije slag open gemengd 

12 25 m rugslag zwaantjes gemengd     

13 4x50 m wisselslag open gemengd     

http://www.bredensebruinvissen.be
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Openingsuren zwemclub 

Maandag 18u30 tot 19u30 

  

  

  

  

19u30 tot 20u30 

  

  

20u30 tot 21u30 

Waterwennen / leren overleven 

Zeepaarden 

Zeehonden 

Otters 

Orka’s 

Sharks 

Pré-competitie 

Competitie 

Snelle zwemmers/triatlon 

Dinsdag 18u00 tot 19u00 Waterwennen / leren overlevenop uitnodi-
ging 

Woensdag 18u30 tot 20u00 Sharks 

Pré-competitie 

Competitie 

Donderdag 18u30 tot 19u30 

 

  

  

  

19u30 tot 20u30 

  

  

20u30 tot 21u30 

Waterwennen / leren overleven 

Zeepaarden 

Zeehonden 

Otters 

Orka’s 

Sharks 

Pré-competitie 

Competitie 

Snelle zwemmers/triatlon 

Recreatiezwemmers 

Zaterdag 

  

  

09u00 tot 10u00 

  

  

Sharks 

Pré-competitie 

Competitie 
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Tussenkomst in het lidgeld van een sport-

club via uw mutualiteit 
Mutualiteiten zorgen voor een financiële tussenkomst wanneer u een lidmaatschap bij een 

sportaanbieder afsluit. 

Vraag je formulier aan bij je mutualiteit en breng hem binnen via de trainer of de brieven-

bus (in de cafetaria). 

 

 

. 
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BBV agenda 2018 

 
Datum    Wedstrijd/activiteit      Locatie       
 
 
13 januari 2018  Nieuwjaarsduik       Bredene 
 
21 januari 2018   Lange Afstand       Doornik 
 
4 februari 2018  Interclub LZK       Lichtervelde 
 
25 februari 2018  Interclub BBV       Bredene 
 
11 maart 2018   1001m Oostkamp      Oostkamp 
 
11 maart 2018   Interclub VZW       Wenduine 
 
15 april 2018   Lentecriterium       Kortrijk??? 
 
22 april 2018   Finales Leeftijdskampioenschappen  Nieuwpoort 
 
27 mei 2018   Clubkampioenschappen BBV    Bredene   
 
23 juni 2018    BBQ BBV        Bredene 
 
30 september 2018  Interclub LZK       Lichtervelde 
 
14 oktober 2018  Interclub VZW       Wenduine 
  
21 oktober 2018  Interclub BBV       Bredene 
 
?? november 2018  Sporta Swim Cup      ??? 
 
3 december 2018  Surprise        Bredene 
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