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Voorwoord 

 
Beste BBV’ers, 

 

We hebben het nieuwe jaar al deftig ingezet met  een zeer geslaagde Nieuwjaarsduik. Be-

gin februari hebben we onze stickerboeken ontvangen en zijn we er met zijn allen  goed in-

gevlogen. Ondertussen zijn er al een aantal die een volledige boek hebben volgeplakt.  We 

voorzien ook nog twee ruilmomenten, om zo ontbrekende stickers alsnog te kunnen ruilen.  

 

Ook in “onze meester kan toveren” en in “Kwik en Kwak” doen de kleintjes mee met het 

verzamelen van stickers. 

 

We willen jullie ook warm maken voor iets nieuws: een kajakinitiatie op het einde van ons 

sportjaar. Dit doen we uiteraard met een organisatie die dit zeer goed kan, nl de Waterrat-

jes.  

 

Op het einde van het seizoen organiseren we terug  een heuse BBQ op een nieuwe locatie.  

Meer info kan je terug vinden op de laatste pagina. Hopelijk zien we jou daar ook. 

 

Het clubkampioenschap 2018 zal dit jaar zeer spannend worden, want meerdere deelne-

mers hebben kans  om te winnen. Daar de afgelopen jaren het ouder/kind zwemmen zeer 

in de smaak viel, gaan we ook dit jaar er volop tegenaan. Naast het sportieve zullen we ook 

de naam aanpassen: Jes-Sports clubkampioenschappen BBV .  

 

Ook tof om te vermelden: onze aquadames hebben zelf een mooie tekst  in elkaar gesto-

ken. Indien er iemand dit in de toekomst ook eens wenst te doen, laat het me dan zeker 

weten. 

 

Veel leesplezier en sportieve groeten, 

Clement Simoen 

Voorzitter BBV 
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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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Inschrijving Sprintcriterium Oostende 
 

Waar: Stedelijk Zwembad , Koninginnelaan 1, 8400 Oostende 

Wanneer: zondag 29 april 2018:  

Ingericht door: VZO 

Inzwemmen/Juryvergadering om 12.00 uur. 

Wedstrijd start om 13 u. 

 

PROGRAMMA 

1. 50m schoolslag heren alle categorieën 

2. 50m schoolslag dames alle categorieën 

3. 50 m vlinderslag heren alle categorieën uitgezonderd eendjes 

4. 50m vlinderslag dames alle categorieën uitgezonderd eendjes 

PAUZE 

5. 50m vrije slag heren alle categorieën 

6. 50m vrije slag dames alle categorieën 

7. 50m rugslag heren alle categorieën 

8. 50m rugslag dames alle categorieën 

9. 8 X 50m vrije slag gemengd min. 4 dames 

 

Maximum 80 inschrijvingen per club (max. 12 clubs) 

Leeftijdscategorieën FROS 

Er zijn medailles voor de eerste 3 plaatsen per categorie en per koers 

Er wordt gezwommen in 8 banen over 50m. 

Gelieve tijdig te verwittigen bij niet-deelname op het nummer 0484-616502(Carine De-

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

 

Inschrijven via de website www.bredensebruinvissen.be  
tegen uiterlijk 16 april 2018  

http://www.bredensebruinvissen.be
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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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BBV-kleurplaat 



8 

  



9 

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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Jes-Sports Clubkampioenschappen BBV 2018 

 
Datum: Zondag 27 mei 2018   

Ingericht door: BREDENSE BRUINVISSEN vzw 

Plaats: Zwembad – Ter Polder – Spuikomlaan, 21 – 8450 Bredene 

Aanwezig om : 13 u 30  Eerste start : 14 u  

 

 

 

 

 

 

 

• Wie inschrijft voor de 25 m kan niet meer inschrijven voor de 50 m. 

• Elke deelnemer ontvangt een herinnering. De clubkampioen per categorie en overall 

wordt berekend volgens de Rudolph-tabellen. Ook tijdens de trainingen werden tijden 

opgenomen. 

• Gelieve tijdig te verwittigen bij niet-deelname op het nummer 0484-616502. 

 

Inschrijven via de website www.bredensebruinvissen.be tegen uiterlijk 5 mei 2018 

 

 
 

Koers Omschrijving Categorieën 

1 25 m VRIJE SLAG BEGINNELINGEN 

2 50 m DOLFIJN Alle categorieën 

3 50 m RUG Alle categorieën 

4 50 m SCHOOLSLAG Alle categorieën 

5 50 m VRIJE SLAG Alle categorieën 

6 2 x 25 m VRIJE SLAG  Estafette Ouder/kind 
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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 
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Onze meester kan toveren                                           

  Meester Eric heeft een nieuwe hobby : stickers verzamelen. 

De BBV heeft namelijk een stickerboek uitgebracht waar je alle leden, trainers en mede-

werkers in kunt plakken.  Er is een fotograaf in het zwembad geweest die van iedereen 

een foto heeft gemaakt.  Eric staat er nogal met een gekke bek op, hij vond het op dat 

moment grappig om gekke bekken te trekken, maar nu staat zijn rare gezicht natuurlijk in 

elk boek vereeuwigd. 

 

 

Eric heeft massa’s stickers gekocht in het zwembad, en 

is er ook een paar keer gaan halen in de sportwinkel, 

waar hij zijn nieuwe waterdichte zwembroek met bij-

passende fluogele vissenbadmuts en zwembril heeft 

gevonden.   

 

 

Hij is naar de ruilnamiddag in de kantine geweest, die hij en pas-

sant wat gezelliger heeft getoverd : paar tapijtjes op de grond, 

gordijnen aan het raam, foto’s van zichzelf aan de muur, lampen 

met glinsterende slingers aan het plafond die cafébaas Kevin nu 

elke dag moet opblinken… 

Nu is zijn boek bijna vol en heeft hij besloten een ruilnamiddag 

bij hem thuis te houden.  Hij heeft alle kindjes van de watergewenning uitgenodigd.  Alles 

staat klaar : zijn tafel heeft hij voor de gelegenheid wat langer getoverd, zodat iedere 

kleuter er aan kan zitten.  Op elk plekje staat een chocomelk on the rocks, en in het mid-

den staat een schotel cupcakes in alle kleuren van de regenboog.   

 
 

https://www.google.be/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-hSpgGEUKD2k/VK7qqNa9RUI/AAAAAAAAAQg/crxyG_MvOA4/s1600/cupcake-fish4.jpg&imgrefurl=http://zelf-gemaakt.blogspot.com/&docid=0mZkFiheqQU2KM&tbnid=_JZXFpkkokaR4M:&vet=10ahUKEwiXrN-z1PXZAhVLbFAKHXrOBBoQ
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De meester zit al ongeduldig te wachten aan het hoofd van de tafel met zijn plakboek voor 

hem.   

En daar komen de eerste twee al binnen met een doos vol dubbele stickers : Arno en An-

dres.  Ze kijken ietwat verwonderd rond in het vreemde interieur van hun meester.  Er 

staat geen gewone zetel, maar ze zien een paar zwevende fruitvormige zitzakken, die er 

heel cosy uitzien. Ze zien onder andere bananen, ananassen, sinaasappels, appels en pe-

ren zweven… 

 

Ook de stoelen aan de tafel staan niet op poten, maar hangen gewoon in de lucht, en pas-

sen zich in de hoogte aan naargelang je gaat zitten. Die van de meester hangt bijna op de 

grond, maar als Arno zich erop zet, gaat ze een heel stuk omhoog.  Er staat maar één kast, 

een witte, maar als je die opent, kun je er gewoon uitnemen wat je op dat moment nodig 

hebt.  Er staat geen TV, maar er is een bioscoopscherm ter grootte van de ganse muur.  

Daarop spelen enkel de programma’s die de meester graag ziet.  Nu speelt er bv ‘Karen 

maakt een plaat’. 

Al snel volgt de rest van de groep.  Jasper en Amélie hebben elk een plastic zak met stic-

kers bij, Jonathan en Jérome hebben ze gewoon in hun zwemzak gestopt, en bij Jules pui-

len zijn broekzakken uit.   

‘Wees gezeten kinderen!’, opent de meester plechtig de samenkomst. 

 

 

En dan kunnen ze beginnen ruilen.  De meester bekijkt zijn album nog eens aandachtig.  

Op één bladzijde heeft hij een enorme snor getekend op het gezicht van een trainer.  Daar 

heeft hij de vorige week een beetje ruzie mee gemaakt, en dit is zijn wraak…   

‘Wie heeft nummertje 72?’.  Met een vragende blik kijkt hij rond.  ‘Ikke!’, roept Twan uit.  
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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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‘Heb jij dan nummer 16 of 24 of 144 voor mij?  ‘Tuurlijk heb ik dat’, antwoordt Eric, en hij 

geeft de jongen de drie stickers die hij heeft gevraagd.  Superblij neemt Twan die aan.   

En zo gaat het verder, tot de meester nog één sticker te kort heeft.  ‘Ik zoek nog nummer 

155’, zegt hij dwingend.  ‘Die heb ik!’, zegt Nora na een poosje zoeken.  De meester springt 

op, waardoor zijn stoel omhoog schiet.  ‘Bingo!!!!!’, roept hij opgewonden uit, mijn boek is 

vol!!!!!’  Uit vreugde tovert hij nu ook de ontbrekende stickers van elke kleuter tevoor-

schijn, waardoor Haily zich afvraagt waarom haar meester in hemelsnaam niet direct zijn 

eigen boek heeft volgetoverd? 

Eric heeft ook nog een hele doos stickers van zichzelf verzameld.  Die plakt hij overal waar 

hij de kans toe krijgt, zoals op de zwemzakken van de andere trainers, op de kasten en mu-

ren in het zwembad, en nu dus ook op de verzameldozen van de kinderen.  Elias plakt er 

stiekem een sticker van Jasmine bovenop, die vindt hij veel mooier… 

 

Om het feestje af te ronden krijgen alle kindjes nog een stuk taart.  Die mogen Marlon en 

Odin gewoon uit de witte kast van hun meester halen en uitdelen.  De meester kijkt eerst 

een beetje boos omdat hij niet het grootste stuk krijgt, maar laat zijn stuk dan wat 

‘groeien’.  Tevreden leunt hij nu achterover. 

Tegen de avond komen de mama’s of papa’s hun kroost oppikken.  Met blije gezichtjes en 

een volle stickerboek vertrekken ze.  ‘Dag meester!’, roepen ze in koor. ‘Tot maandag!’ 

 

Sandra 
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Beginnen met sporten? Deze basisregels 

helpen je op weg! 
Of je nu een (halve) marathon wil lopen, begint te sporten om gewicht te verliezen of je 

gewoon beter wil voelen door wat meer te sporten, je wordt hoe dan ook geconfronteerd 

met deze cruciale vraag: hoe ga je van start? Een pertinente vraag, want als je er onbe-

suisd invliegt, dan kan dat bijzonder verkeerd uitpakken en kan je initiële enthousiasme 

snel verdwenen zijn: stijfheid en spierpijn na de inspanning, geen vorderingen, en in het 

slechtste geval peesontstekingen en gewrichtsklachten. 

Daarom verzamelden we een aantal basisrichtlijnen die je kunnen helpen om zonder no-

deloos afzien een behoorlijk niveau te bereiken. Zie het als een beknopte handleiding voor 

iedereen die langdurig en comfortabel wil kunnen sporten en er bovendien nog veel ple-

zier aan wil beleven ook. 

Basisrichtlijnen voor beginnende sporters 

Tip 1: Begin niet te snel! 

We kunnen het niet genoeg herhalen: begin niet te onbesuisd. Beter te traag dan te snel, 

dat is het devies. Bij mensen die lange tijd niet gesport hebben of weinig beweging gehad 

hebben, is het risico op kleine spier- en gewrichtsletsels tijdens de beginperiode groot. De 

spieren en gewrichten zijn de grotere belasting immers niet gewoon. Ze moeten de tijd 

krijgen om zich aan te passen. 

  

In hun aanvankelijk enthousiasme beginnen veel starters te snel en te intensief. Ze richten 

de aandacht op uithouding, kracht, afstand en snelheid en ze letten te weinig op de alarm-

signalen die hun lichaam hen geeft. Wanneer je tijdens de activiteit hinder ondervindt of 

pijn voelt in een spier, gewricht of lidmaat, dan is dat een teken dat er iets niet pluis is. Ne-

geer je de pijn of de klachten, dan loop je het risico op een ernstig letsel. 

  

Geef je lichaam dus de tijd om zich aan te passen aan het sporten. 

  

Overgewicht? Wees dan extra voorzichtig! Het risico op klachten en spier- en gewrichtslet-

sels neemt toe naarmate het overgewicht groter is. Overweeg om te beginnen met een 

gewichtsdragende sport zoals fietsen of zwemmen en stap pas over op lopen wanneer je 

al een paar kilo's kwijt bent. 
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Tip 2: Oefen niet buiten adem 

Nog een gouden regel: oefen nooit buiten adem. Wanneer je tijdens het fietsen, zwem-

men of lopen buiten adem raakt, dan oefen je aan een hogere intensiteit dan nodig is om 

de conditie op te bouwen. Je houdt het allicht ook niet lang vol, zeker niet als beginner. 

Vergeet dat je zwaar moet afzien om je conditie te verbeteren. Je kan even goed aan een 

rustig en voorzichtig tempo opbouwen zodat de oefeningen prettig blijven. Zelfs geoefen-

de atleten trainen vooral zonder buiten adem te raken. 

  

Een goede maatstaf om je tempo te beoordelen, is wanneer je aan het einde van de oefe-

ning het gevoel hebt dat je nog langer had kunnen doorgaan. Je bent dan duidelijk binnen 

je reserves gebleven en je hebt niets geforceerd. Ook een positief teken: wanneer je tij-

dens het lopen of fietsen nog kan babbelen met je kompaan of meezingen met je muziek.  

Tip 3: Neem voldoende rust 

Laat ons eerst even een belangrijk misverstand uit de weg ruimen: veel mensen denken 

dat de inspanning de basis is voor het verbeteren van hun uithoudingsvermogen. Dat is 

niet het geval. Een juiste dosering van je inspanning en het herstel van je lichaam nà die 

inspanning zijn véél belangrijker. Zorg er dus voor dat je voldoende rust! 

 Je nachtrust is de herstelperiode bij uitstek. ‘s Nachts stijgt de afscheiding van groeihor-

moon waardoor het ritme van allerhande herstelmechanismen versnelt. Te weinig slapen 

maakt de herstelfase na de inspanning nodeloos langer. 

 Wanneer je slecht geslapen hebt, dan doe je er wellicht goed aan om die dag wat lichter 

te oefenen. 

Tip 4: Zorg ervoor dat je materiaal in orde is 

Een krakende fiets die amper nog bolt, versleten loopschoenen met gaten in de zolen, vui-

le sportkleding: ze nodigen niet uit tot sporten. Zorg er dus voor dat je outfit frisgewassen 

is, en je materiaal goed onderhouden. Dat is niet alleen aangenamer voor een beginnende 

sporter maar ook veel veiliger: een degelijke en juiste sportuitrustingbeschermt je ook te-

gen blessures. 

  

Eenvoudig en degelijk materiaal hoeft overigens niet duur te zijn. Een oude fiets kan met 

wat olie en een minimum aan herstellingen soms omgetoverd worden tot een soepel bol-

lend startexemplaar. 

https://www.sport.vlaanderen/slim-sporten/veiligheid/aangepaste-kledij-en-materiaal/
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Tip 5: Vergeet de opwarming en cooling-down niet 

Voor professionele sporters zijn opwarming en cooling-down essentiële onderdelen van 

hun training of wedstrijd, maar recreatieve sporters of gelegenheidssporters vergeten het 

wel eens. Ten onrechte, want wie sport zonder zich eerst op te warmen of nadien langzaam 

af te bouwen, zondigt tegen een van de belangrijkste principes van blessurepreventie.  

  

Tip 6: Kies het juiste tijdstip en de juiste omgeving! 

De ene sporter zoekt graag de rust en stilte van de natuur op om te trainen, de ander heeft 

nood aan medesporters rondom hem. Ga na wat het beste bij jou past en zoek de juiste 

plek voor jouw oefeningen. 

  

Ook het juiste tijdstip kan van belang zijn: het zwembad kan tijdens de schooluren druk be-

zet zijn, maar daarbuiten een oord van rust blijken. 

  

Ben je een loper, hou dan ook rekening met de ondergrond. Een harde ondergrond (beton, 

asfalt, betegelde stoepen, ...) vermijd je in het begin beter, want dat is heel belastend voor 

je gewrichten. Beter voor weinig getrainde voeten, enkels en knieën is een zachte, gelijkma-

tige ondergrond, zoals een Finse piste of een onverharde loopomloop. 

Tip 7: Laat je goed begeleiden 

Wil je er zeker van zijn dat je op het juiste niveau aan het sporten bent? Dat je de juiste 

schoenen gebruikt? Dat je fiets juist is afgesteld? Laat je dan goed begeleiden. Dat kan door 

een ervaren sporter/kompaan, maar ook door een personal coach. Die kan je ook helpen 

om je doelstellingen te behalen. 
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Wil je er zeker van zijn dat je goed ondersteund wordt? Sluit je dan aan bij een kwaliteits-

volle sportclub in je buurt. Die hebben vaak gediplomeerde trainers en begeleiders in 

dienst. 

  

 

 

 

Carine 

Bron: www.iksportslim.be 
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Kwik en Kwak: Verrassing in het zwembad! 
De eerste schooldag na de kerstvakantie was gedaan en kwik en kwak hadden er weer zin 

in om te gaan zwemmen. ze kwamen thuis gingen hun zwemzak gaan legde die in de gang 

beneden en konden nog een uurtje buiten gaan spelen. Eten riep mama, en vliegensvlug 

kwamen ze naar binnen. Lekkere soep met een beetje brood gaat er altijd in.  

Na het eten nog een half uurtje wachten en dan richting zwembad. 

Daar aangekomen kregen ze te horen dat er ergens op het einde van de maand de sticker-

boek zal uitkomen waar ze met al hun vriendjes zullen in staan. Heel blij gingen ze naar de 

kleedkamer om er met hun vriendjes over te praten. 

De dagen gingen voorbij met veel training en hun eerste Nieuwjaarsduik. Het was koud 

maar heel leuk. Sommige zaten er wel meer dan een kwartier in het water. Daarna kregen 

ze warme chocomelk. Bibberend van de kou deden ze hun kleren aan. 

Op het einde van de maand was het zo ver. Onze stickerboeken kwamen en iedereen van 

de zwemclub kreeg een boek. Kwik en kwak  waren uit het dolle heen en vroegen hun ou-

ders om stickertjes te kopen. Tenslotte willen ze hun boek zo snel mogelijk vol.  

De volgende training zag er wel grappig uit. Terwijl ze kleintjes gingen zwemmen waren het 

de ouders die begonnen te wisselen. Heel leuk om te zien. 

Na een week of drie ging kwik vol vreugde naar het zwembad om het te vertellen. Hij had 

namelijk zijn boek vol iedereen stond erin en dat vond hij leuk. Zo kent hij nu iedereen zijn 

naam. Kwak daarentegen had nog eentje tekort. Dat was spannend, wanneer zal haar boek 

vol zijn. 

Geen nood. Er komen dagen waar we allemaal eens samenkomen en dat we gerust je ont-

brekende plaatje zullen kunnen vinden. Zo’n dag noemt een ruildag. 

Hoe het dan is afgelopen zullen jullie in het volgende boekje te weten komen.  

Daaaaag  

Jij ook  ? 
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Kunnen jullie mij inkleuren AUB 
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Info van de Wegwijzers 
Iedereen heeft reeds het stickerboek van de Bredense Bruinvissen ontvangen. Mocht dit 

niet zo zijn, mag je deze boek vragen aan Annic. Het is een tof boek geworden met mooie 

plaatjes.  

De stickerverkoop is volop aan de gang. Deze zijn te verkrijgen bij Annic in de gang, bij Kevin 

in de cafetaria en bij Jes-Sport in de vernieuwde winkel. 

Ook het ruilen is volop bezig. Het is tof om te zien hoe de ouders ruilen. Terwijl de kinderen 

zwemmen, ruilen de ouders de stickers. 

Voor diegene waarvan het boek nog niet vol is (jawel, er zijn er al), is de boodschap: “ruilen 

maar!” Keep up smiling. Je komt er wel. Er worden nog ruilmomenten voorzien op 

16/04/18 en 19/04/18 van 19u tot 20u. 

 

 

 

 

 

 

Met de lente en de zomer in aantocht hebben we nog een paar activiteiten op ons pro-

gramma staan, nl. het Lentecriterium in Kortrijk op 15/04/18 en de Finales leeftijdskampi-

oenschappen in Nieuwpoort op 22/04/18. Hier mogen de snelsten per categorie het tegen 

elkaar opnemen. Aan deze leeftijdskampioenschappen kan je pas deelnemen na bevesti-

ging van de selectie. 

Ook de Clubkampioenschappen op 27/05/18 en onze lekkere BBQ op 23/06/18 komen 

dichterbij. 

Zet deze data alvast in jullie agenda (moest dit nog niet gebeurd zijn)! 

En schrijf jullie zeker in voor de wedstrijden. 

De Wegwijzers 

PS. Indien jullie nog vragen of suggesties hebben, mogen jullie ons gerust aanspreken. 
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HALLO,  

HEBBEN JULLIE NOG STICKERS 

VOOR MIJ? 
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Ruilmoment stickers 
 

De sticker verzamelwoede loopt nu toch reeds een tijdje. Meerdere boeken zijn reeds com-
pleet. Mooi is het beeld van de kinderen die onderling ruilen om tot een volledig sticker-
boek te komen. Velen zijn nu de trotse eigenaar van het allereerste BBV stickerboek. Bij ons 
weten zijn we nog steeds de eerste zwemclub met een eigen stickerboek. 

Een mooie herinnering voor alle leden die er eentje hebben aangeschaft. 

Kinderen hebben een naam kun-
nen kleven bij een gezicht die ze 
wel kenden maar waarvan ze mis-
schien de naam tot nu niet ken-
den. 

Om iedereen de kans te geven 
een zo compleet als mogelijk stic-
kerboek te hebben loopt de actie 
nog tot midden april. Als ex-
traatje organiseren we met de 
club 2 ruilmomenten. 

Namelijk op maandag 16 april en 
op donderdag 19 april telkens 
van 19u tot 20u. 

In het cafetaria van het zwembad 
kan iedereen naar harte lust zijn 
dubbele stickers wisselen om zo 
de ontbrekende gezichten in je 
stickerboek aan te vullen. 

Veel plezier op 16 en 19 april en 
hopelijk kun je de stickeractie van 
BBV afsluiten met een wel welge-
vuld eigen stickerboek. 

 

Kris Schockaert 

Bestuurder BBV 
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Kajak initiatie 
 

 
Wil je eens iets anders in het water in plaats van zwemmen in een zwembad? 

Misschien eens in open water in een kajak samen met de waterratjes? 

De waterratjes hebben hun lokalen gelegen aan de spuikom te Oostende. 

Patriek en het team van de waterratjes zijn vaste partners van BBV om samen de nieuw-
jaarsduik te organiseren. De waterratjes organiseren samen met BBV een initiatie kajak va-
ren in de spuikom. We vervangen die dag de ochtendtraining door een gezellig kajak ge-
beuren bij de waterratjes. Een unieke kans om eens kennis te maken met een andere sport 
op het water.  

Deze unieke kans wordt u gratis aangebo-
den door de waterratjes en BBV. Deze initi-
atie staat gepland op zaterdag 23 juni tus-
sen 10 en 12u. Alle deelnemers worden er 
verwacht tegen 10u in de lokalen van de 
waterratjes aan de spuikom in Oostende.  

Aan de deelnemers wordt er gevraagd om 
aangepaste kledij te voorzien naargelang 
het weer en zeker ook te zorgen voor 
schoeisel die tegen water kan. De bodem 
van de spuikom is bedekt met oesters en 
andere scherpe voorwerpen. Op vele 
plaatsen is het niet echt diep en zou je je 
kunnen kwetsen indien je geen aangepast 
schoeisel draagt. 

 

Nadien kan alles afgesloten worden met een aperitief in het gezellig clublokaal van de wa-
terratjes. Inschrijvingen volgen later maar hou alvast deze datum vrij in uw agenda. Ver-
geet ook niet dat later op die dag de jaarlijkse BBQ van BBV doorgaat. 

De waterratjes en BBV hopen op een groot aantal deelnemers die voor één keer hun 
zwemtraining inruilen voor een kajaksessie op de spuikom. 
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Donderdag is Aqua-dag 
Wanneer het buiten gelijk of warmer is dan het water in het zwembad, zijn de aqualadies 

volledig “en forme” om alle spiertjes van kop tot teen volledig in vorm te kneden en dit on-

der leiding van onze “generaal Carine”. Elke week zorg Carine ervoor dat we goedgemutst  

toekomen, want elke donderdagmiddag stuurt ze via  onze “WhatsApp-groepje” een sein-

tje naar de “aquamonsters met de vraag wie deze avond present zal zijn. 

Iedere week  is het genieten van de hartelijkheid en het vriendschapsgevoel binnen deze 

groep. Zelfs  als er iemand wegens ziekte of andere reden niet aanwezig kan zijn, zijn de 

attenties niet veraf. Een bloemetje, kaartje, sms'je of gewoon een telefoontje, want alles 

kan en wordt geapprecieerd.  

Na de inspanning komt natuurlijk ook de ontspanning die we samen beleven in de bar bo-

ven de sporthal. Hier bieden ze ons de mogelijkheid om  nog gezellig na te praten bij een 

natje en vele knabbeltjes die we om beurten meebrengen. Zo wordt elke week een sportie-

ve avond leuk afgesloten, waarna we al terug uitkijken naar de volgende week.  

 

Aquadame  

Christel 
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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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Jes-Sports clubkampioenschappen BBV 2018 
 

 
Beste BBV’ers.  

 

Dit jaar gaat het clubkampioenschap van BBV door op 27 mei. 

Dit wordt samen georganiseerd met Jes-Sports uit Bredene. 

Naar aanleiding van de opening van de nieuwe winkel van Jes-Sports gelegen in de Kapel-
straat 117-119 te Bredene wordt er uitgepakt met een grootse campagne om Jes-Sports 
nog bekender te maken in Bredene en omstreken. 

Hierbij mocht het clubkampioenschap van BBV zeker niet ontbreken. 

De Jes-Sports clubkampioenschappen 2018 zullen de mogelijkheid bieden om deze zaak 
nog beter te leren kennen. Sandra en Jean-Pierre zullen die dag ook aanwezig zijn in het 
BBV zwembad om er hun producten aan jullie voor te stellen alsook tal van mooie prijzen 
uit te reiken aan de diverse zwemmers van BBV die dag. 

Uiteraard zijn de zaakvoerders van Jes-Sports bijzonder goed gekend bij het BBV publiek. 

Jean-Pierre was er jaren voorzitter en Sandra maakt nog steeds deel uit van het BBV team. 

Die dag wordt weer een zwemfeest van je welste met een Jes-Sports tintje. 

Het zijn dan ook de Jes-Sports clubkampioenschappen 2018 die doorgaan in het bredense 
zwembad met alle leden van BBV. 

Ook dit jaar gaan we verder met de ouder – kind wedstrijd die de afgelopen jaren een 
schot in de roos blijkt te zijn. 

Noteer die datum zeker in je agenda. En kom deelnemen of supporteren op het Jes-Sports 
clubkampioenschap 2018 van zondag 27 mei. 

 

Kris Schockaert 

Bestuurder BBV 
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BBV agenda 2018 

 
Datum    Wedstrijd/activiteit      Locatie       
 
 
 
 
15 april 2018   Lentecriterium       Kortrijk 
 
22 april 2018   Finales Leeftijdskampioenschappen  Nieuwpoort 
 
29 april 2018   Sprintcriterium Reynaert     Oostende 
 
27 mei 2018   Jes-Sports clubkampioenschappen BBV   Bredene   
 
23 juni 2018    BBQ BBV        Bredene 
 
30 september 2018  Interclub VZW       Wenduine 
 
07 oktober 2018  Interclub LZK       Lichtervelde 
 
21 oktober 2018  Interclub BBV       Bredene 
 
18/25 november 2018 Sporta Swim Cup      ??? 
 
18/25 november 2018 Zwemmarathon      Bredene 
 
3 december 2018  Surprise        Bredene 
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BBV- Fin de saison BBQ 
Waar:                                                                              

Koninklijke Roei- en Nautische Sport Oostende vzw 

Prins Albertlaan 104 

8400 Oostende 

België   

                                    

 Wanneer:  

        

Zaterdag 23 juni 2018                               

                                                                                                  

Uur: 

 19u00: BBQ  

 

 

                                                                                                                                    

 Prijs 

 18 euro per persoon 

 13 euro per kind (tot en met 12 jaar) 

 

 

Inschrijven kan enkel en alleen door overschrijving op rekeningnummer BE75-9730-8554-

6051, ARSPBE22 van de Bredense Bruinvissen vzw met vermelding van naam, voornaam, 

aantal volwassenen, aantal kinderen. Uiterste datum van inschrijving 16 juni 2018. Om prak-

tische redenen kan er na deze datum niet meer worden ingeschreven. 

 

Wij hopen dat jullie er ook bij zullen zijn. 


