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Voorwoord 
Beste BBV’ers, 

 

Een nieuw sportjaar is op gang getrokken. 

Het is weer zover. Het startschot is gegeven.  

De start van een nieuw zwemjaar is een feit. 

Meteen een ware overrompeling waarbij we het bordje “volzet” hebben moeten aanbren-

gen. Volzet voor wat betre. de pré- en compe00e zwemmers alsook de zwemschool zit ge-

vuld tot aan het randje. Waar kan het wel nog? Inschrijven kan voorlopig nog bij de recre-

anten en in de aquafitness.  

We verwelkomen dus met open armen onze nieuwe en uiteraard ook onze trouwe leden. 

De wegwijzers zijn ook weer uit de startblokken geschoten om iedereen en alles in goede 

banen te leiden. Waarvoor onze oprechte dank. De start gaat al0jd gepaard met heel wat 

administra0ef werk. Ook het verdelen van de lidkaarten, terugbetalingen van ziekenfond-

sen begeleiden en badmutsen voor het waterwennen voorzien horen bij de vaste op-

star7aken. 

Nieuwe zwemmertjes in de zwemschool op hun gemak stellen en daarbij hun vertrouwen 

winnen zodat het allemaal wel goed komt. Nerveuze ouders geruststellen en antwoorden 

op de vele vragen. Kortom het is duidelijk, de machine draait weer op volle toeren. 

Langs deze weg willen wij vanuit het bestuur iedereen die hierbij van ver of zeer nabij be-

trokken is van harte danken voor hun inzet. We wensen ook alle leden van de BBV-

zwemclub een prach0g sportjaar toe. 

Ook dit jaar hebben we vanuit het bestuur terug een aantal ac0viteiten gepland. De zwem-

marathon van 25 november, Sinterklaas op 3 december, een volgende edi0e van de Nieuw-

jaars duik, een BBQ en wie weet wat we nog allemaal uit onze mouw schudden. 

Ga ook alvast eens een kijkje nemen op onze vernieuwde website. Bedankt Hans voor de 

verfrissende look. Je vindt er werkelijk in één klik alle info die je nodig hebt. Zo blijf je op 

de hoogte van wat deze zwemclub allemaal te bieden hee.. 

 

Zo zie je maar, je bent lid van een bruisende zwemclub die er dit sportjaar weer een fantas-

0sch jaar van wenst te maken samen met jou. 

 

Have fun en geniet samen met ons. 

 

Kris Schockaert 

Bestuurder BBV  
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Compe��espe�ers 2018    

Lee.ijdscategorieën 2018 

 
 

Zwaantjes maximum 50 m 

Eendjes maximum 200 m (estafe7e niet meegerekend) 

Vanaf benjamin maximum 400 m (estafe7e 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 lee.ijdscategorie vervangen wor-

den indien er geen zwemmer van deze lee.ijdscatogorie 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 Lee.ijd 

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 
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Weetjes over onze groep waterwennen: 

Eind september hebben onze kleinsten van de groep een test gedaan die hen een kaartje 

opleverde. De één had het al wat moeilijker dan de ander, maar uiteindelijk bracht iedereen 

het tot een goed einde. 

We maken gebruik van Fred Brevet en delen kaartjes uit gedurende de periode die ze door-

brengen bij waterwennen. De eerste proef is die van ‘eendje’ samen met het ‘zeepaardje’. 

Dit leverde een kaartje op van het eendje.  

In oktober gaan we oefenen voor de volgende proef, en in de week van 22 oktober gaan  we 

kijken of de proef van de ‘pinguïn’ kan gehaald worden. Durven duiken is de uitdaging. 

In november gaan we voor de proePes van ‘zeehond’. Drijven en duiken, duiken en voortbe-

wegen al drijvend is de leidraad voor deze proef. Waarschijnlijk gaan we vanaf dan ook naar 

het groot bad in kleine groepjes.  

De werkwijze om in 4 hoeken te oefenen werkt heel goed. Ieder kind krijgt voldoende 0jd 

om de oefeningen te proberen. Het doorschuiven van de groepjes naar de verschillende oe-

feningen verloopt heel vlot. 

Voor heel de groep, zowel kinderen als trainers, alvast een dikke pluim. 
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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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Jij TROOPERt toch ook al voor BBV? 
 

  

Wat is Trooper: 

Via Trooper kan je naar je favoriete webwinkel gaan en daarmee steun je de Bredense Bruin-

vissen!  

  

Hoe: 

Surf naar de unieke Trooperpagina www.trooper.be/bbv. Via deze pagina kunnen leden, sup-

porters, familie al hun online aankopen doen. 

 

Door via de Trooperpagina van BBV naar een online shop te surfen, weten de online shops 

dat je BBV wil steunen. Een account aanmaken of inloggen is niet nodig. De link houdt alle 

gegevens bij waardoor je ook geen codes moet ingeven. 

 

Jij betaalt geen euro extra, maar voor elke aankoop ontvangt BBV een leuk bedrag! 

 

Allez, shoppen maar! ... zonder schuldgevoel want het is voor BBV! 
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Het Bestuur 

 

Voorzi�er   Clement Simoen, Braamburgstraat 20, 8420 De Haan 

     Tel. 059 23 93 30  Gsm 0496 44 09 23   

     Cel mul0media         

     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 E7elgem 

     Gsm 0477 97 78 49  

     Cel spor0ef 

     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 W7erwulghe, Vicognelaan 82, 8450 Bredene  

     Gsm 0498 52 71 87 

     Cel commercieel 

     e-mail: wesley@bredensebruinvissen.be 
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Running- & Triathlonshop te Oostende 
 

Loopschoenen, loop- , fiets- en zwemkledij, zwembrillen en zwema7ributen, wetsuits, 

hartslagmeters, sportvoeding, sportverzorgingsproducten, …  

GRATIS Footscan bij aankoop van loopschoenen! 

10% kor0ng indien lid van BBV. 
 

 

 

 

 

Torhoutsesteenweg 458a 

te Oostende 

www.tri-ac0ve.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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Gedragsregels	 voor	 hippe	 en	 coole			

BBV’ers	
Posi�ef denken = jezelf overwinnen  

Trainers => Geef ieder kind aandacht en wees gul met complimentjes. Benadruk het goede. 

Zwemmers => Sluit elke training af met op te sommen wat je goed hebt gedaan. 
 

Hang de aap niet uit…Gedraag je!  

Trainers => Zorg voor een goede sfeer dan verloopt de zwemles op een preYge manier. 

Zwemmers => Toon elke training dat je gemo0veerd bent om bij te leren. Heb je even geen 

zin om te trainen …wees geen stoorzender voor de groep. 
 

Wij zijn allemaal van vlees en bloed  

Trainers => Elk kind verdient evenveel aandacht en respect. 

Zwemmers => Iedereen draagt zijn steentje bij voor maximaal zwemgenot. 
 

Een woord, een lach of een traan …alles is toegestaan  

Trainers => Je wordt steeds beoordeeld op je verbaal en non-verbaal gedrag. 

Zwemmers => Iedereen voelt zich al eens niet goed in zijn vel. Dat is toegestaan. 
 

Pesten …te bewonderen of te veroordelen?  

Trainers => Observeer je groep en reageer. 

Zwemmers => Duld niet dat je gepest wordt (of iemand anders). Vertel het aan iemand! 
 

Wees al�jd en overal beleefd 

Trainers => Begroet je zwemmers enthousiast. 

Zwemmers => Begroet steeds de trainer bij het begin van de training. 

 

Respect voor het materiaal 

Trainers => Help het opruimen te coördineren. 

Zwemmers => Ruim het gebruikte materiaal steeds netjes op. 
 

Douches en kleedkamers zijn geen  speelruimtes 

Trainers => Maak de zwemmers a7ent op het feit dat spelen in douches en kleedkamers ge-

vaarlijk kan zijn. 

Zwemmers => Houd het steeds rus0g in de douches en de kleedkamers. 
 

Lanyards 

Trainers => Controleer het aantal en kijk na wie ontbreekt! Veiligheid! 

Zwemmers => Bij aanvang van elke training hang je je lanyard netjes op. 

Deze “regels” zijn er zowel voor de zwemmers als voor de trainers. 

We werken met kinderen en we hebben hoe dan ook een voorbeeldfunc0e.  
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Onze meester kan toveren                                           

Tijdens de zomervakan0e hee. meester Eric voorgesteld aan de kindjes van de waterge-

wenning om in de zee te gaan oefenen. 

Ze hebben afgesproken op het strand, waar de meester een cabine hee., en waar ze zich 

kunnen omkleden.  In de hoek van de cabine staat een grote emmer met de papieren 

bloemen van de meester, die hij verkoopt als de kindjes niet mee zijn.  

 

  

Terwijl de mama’s en/of papa’s zich gezellig op het strand installe-

ren en een koffieklets houden, gaan de kinderen rich0ng zee.  

 

 

 

 Natuurlijk is er ook een BBV-redder voorzien, genaamd Maya.   

‘Brrr!!! Dat is koud!’, rilt Elien, als haar voetjes het water ra-

ken.  ‘Niet trunten!’, vermaant de meester, en beveelt de kleu-

ters een hand te geven aan elkaar zodat ze één lange rij vor-

men, en zo samen het water in te gaan, tot ze tot boven hun 

knieën in de zee staan.   

 

 

Daar komt al een golf aan.  ‘Springen!, gilt de meester, en alle 

kindjes springen over de golf heen, behalve Eric, die slechts 

een hoogte van 1 cm haalt en plat op zijn buik valt, terwijl 

een tweede golf hem overspoelt.  Proestend komt hij terug 

boven.  Sien en Lily schateren het uit! 

 

Dan tovert de meester voor elk kindje een noodle, en daarop mogen ze 

nu paardje rijden over de golven heen.  Dat is leuk, zeg! 

 

  Plots begint Elise  te krijsen.  ‘Meester!  Er hangt een krab aan mijn teen!’  ‘Maar nee, 
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dat is een garnaaltje’, sust Eric.  ‘Nee, echt waar, ’t is een reuzenkrab!  

Kijk maar!’, protesteert Elise weer.  En inderdaad, aan haar teen hangt 

een enorme krab.  ‘Mmmm, lekker!’, zegt de meester blij.  ‘Die ga ik 

vanavond klaarmaken’, en de krab gaat in een emmer die hij op het 

strand gaat ze7en. Suzan vindt dat toch wel wat sneu voor de krab, en 

als Eric even niet oplet, gaat ze hem s0ekem bevrijden.  De krab neemt 

vlug de benen, eh de poten… 

 

Dan tovert Eric voor iedereen een felgekleurde luchtmatras, zodat ze nog wat kunnen 

ronddobberen op de golven.  Casey en Alexis drijven nu gezellig naast elkaar, en maken 

een praatje.  Maxim  en Noah proberen elkaar eraf te duwen.  Timothy ligt er met zijn ar-

men op, en laat zijn benen in het water drijven.  Ilyne probeert er op haar rug een dutje op 

te doen. 

            

Plots vliegt er een meeuw over, en maakt een duikvlucht, recht op het hoofd van  meester 

Eric.  De meeuw pikt hard op zijn kruin.  ‘Aaauwww!!!!’, schrikt Eric, ‘Dat doet pijn!’. De 

meeuw dacht waarschijnlijk dat de meester een vis was, ocharme.  Blijkbaar is het hoofd 

van de meester niet lekker, want de vogel staakt zijn gepik en vliegt verder. 

Gelukkig is het speelkwar0er, of in dit geval, de rest van de namiddag, aangebroken.  Deze 

keer mogen de kindjes op het strand spelen.  Samen bouwen ze een prach0g zandkasteel, 

en als beloning krijgen de kinderen een frisdrank uit de cabine van de meester. 
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NV BOEY  
Duinenstraat 108, 8450 Bredene 
tel: 059/32 31 20 
fax: 059/32 05 94 mail: info@boey.be  

Onze firma is een algemene bouwonderneming die zowel in de private als de 

openbare sector werkzaam is. We richten ons specifiek op volgende werken. 
• 1. Afbraak 
• 2. Renovatie 
• 3. Verbouwingen 
• 4. Dakwerken 
• 5. Woningonderzoeker 
• ... 
We zijn steeds bereikbaar, 24/24 elke dag van de week, en staan gekend voor on-
ze vlugge interventies. Bij uw project staan wij u bij van het begin tot het einde van 
de werken. Bij ons is opvolging met de architect een standaardprocedure. Indien 
gewenst verzorgen wij het complete plaatje van architect tot veiligheidscoördina-
tor tot voltooiing van de werken. Alle werken worden uitgevoerd door ons ge-
schoold personeel. Daarnaast werken wij met een aantal externe firma’s waarmee 
wij al jaren vlot samenwerken. 
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‘Wie gaat mee schelpen zoeken?, vraagt Eric wat later, want hij hee. ondertussen nog een 

heleboel mooie bloemen gezien die hij wil kopen.  Iedereen is wel bereid om te helpen 

zoeken.  Maxime vindt zelfs een hele uitzonderlijke schelp, wat is haar trainer blij!  

                  

En Manon en Iris maken zelf een paar fleurige bloemen voor Eric, dat hebben ze van hun 

mama geleerd, en ze kunnen het al heel goed.  

En omdat de kindjes zo lief zijn geweest, krijgen ze allen nog een lekker ijsje. 

 

 

Sandra 
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Zwemslag in de kijker 
 

SCHOOLSLAG  

 
a) Na de start en na elk keerpunt mag de zwemmer één armbeweging maken waarbij de 

armen volledig tot aan de benen (voorbij de heupen) gebracht worden terwijl de zwem-

mer onder water mag zijn. Eén dolfijnkick is toegelaten voor het einde van de eerste arm-

beweging. Een pauze van de armbeweging is toegelaten. Nadien volgt een schoolslag 

beenbeweging.  

 

b) Vanaf het begin van de eerste armbeweging, na start en na elk keerpunt, moet het li-

chaam op borstzijde zijn. Het is niet toegelaten zich op eender welk ogenblik op de rug te 

draaien. Vanaf de start en 0jdens de wedstrijd is de bewegingscyclus een armbeweging 

gevolgd door een beenbeweging, en in die volgorde. Elke beweging van de armen moet, 

tegelijker0jd uitgevoerd worden in hetzelfde horizontale vlak en zonder afwisselende be-

wegingen.  

 

c) Weggaande van de borst moeten de handen samen naar voor gebracht worden gelijk 

met, onder of boven het wateroppervlak. De ellebogen moeten onder het wateroppervlak 

blijven, behalve bij de laatste armbeweging voor het keerpunt, gedurende het keerpunt en 

bij de laatste armbeweging bij de aankomst. De handen worden terug naar achter ge-

bracht gelijk met of onder het wateroppervlak. Behalve 0jdens de eerste slag na start en 

na elk keerpunt mogen de handen bij het terugkeren niet voorbij de heupen gebracht wor-

den.  

d) Tijdens elke volledige cyclus van één armslag en één beenbeweging moet een deel van 

het hoofd boven het wateroppervlak komen.  

 

Uitzondering: na de start en na elk keerpunt mag de zwemmer één armbeweging (waarbij 

de armen volledig tot aan de benen gebracht mogen worden) en één beenbeweging ma-

ken terwijl hij zich nog volledig onder water bevindt. Het hoofd dient echter het water te 

doorbreken alvorens de handen terug naar binnen worden gebracht bij de tweede armbe-

weging.  

 

e) Bij ieder keerpunt en bij de aankomst moet het contact met de muur met beide handen 

gelijk0jdig gebeuren, hetzij gelijk met, hetzij boven, hetzij onder het wateroppervlak en dit 

met de handen duidelijk uit elkaar en zeker niet op elkaar. Het hoofd mag ondergedom-

peld blijven na de laatste armtrekbeweging voorafgaand aan het aan0kken, op voorwaar-

de dat het de wateroppervlakte doorbrak 0jdens de laatste volledige of onvolledige 

schoolslagbeweging voor het aan0kken.  

 



17 

f) Bij het keerpunt is het toegelaten, eenmaal men correct aange0kt hee. met de twee 

handen (zie punt e), op eender welke manier te keren. Bij het verlaten van de muur moet 

men op de borst liggen.  

 

g) Het optrekken aan de muur of overloop is niet toegestaan.  

 

h) Bij de laatste beweging voor het keerpunt en aankomst is een armbeweging, niet ge-

volgd door een beenbeweging toegelaten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meest voorkomende fouten �jdens weds�jden: 
 

SS3 Armbeweging niet in hetzelfde horizontale vlak uitgevoerd 

SS4 Alternerende armbeweging 

SS13 Niet gelijk0jdig en/of niet met niet gescheiden handen aan0kken van de beide han-

den bij het keerpunt 

SS16 Het hoofd doorbreekt wateroppervlak niet vooraleer de handen binnenwaarts te 

brengen bij de tweede armbeweging na de start of keerpunt 
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Benodigdheden voor SHARKS, PRE-

COMPETITIE, COMPETITIE 

 

Wij verwachten van alle zwemmers  dat ze hun eigen materiaal mee brengen naar de trai-

ning. Dit alles kan meegebracht worden in een ‘mesh bag’. 

 

Zwemvliezen  

Pullbuoy 

Paddels 

Plankje 

Alvast bedankt voor jullie medewerking. 

 

 

Regeling clubkampioenschappen  2019 

 

Ook in het sportjaar 2018 – 2019 gaan we op zoek naar de clubkampioenen in de verschil-

lende lee.ijdscategorieën. 

 

We zoeken nog steeds naar een zo volledig mogelijke kampioen of kampioene maar we 

gaan geen voorafgaande testen meer organiseren 0jdens de trainingen. 

 

We gaan gebruik maken van de 0jden die gezwommen worden 0jdens de interclubwedstrij-

den. 

 

Wie dus wil kans maken om de 0tel van clubkampioen zal moeten deelnemen aan de inter-

clubwedstrijden en alle verschillende nummers eens gezwommen hebben. 

 

Enkel de 400m vrije slag zal gezwommen worden 0jdens de training. Eens we de jaarplan-

ning hebben opgemaakt geven we jullie de data door. 

 

Maya 
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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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Kwik en Kwak: Een nieuw zwemjaar! 
 

Hier ben ik opnieuw om te vertellen wat kwik en kwak allemaal hebben belee.. 

Tijdens de zomer zijn ze wat minder met geocaching bezig geweest maar het was dan ook 

een drukke zomer met zomerkamp, strandbezoeken en nog zoveel meer. Ook zijn ze op reis 

geweest naar een heel warm land.  

Het zomerkamp was zoals gewoonlijk terug een zwemkamp, maar deze keer iets dichter bij 

huis. Het was heel leuk met uiteraard veel zwemmen, maar ook de andere ac0viteiten die 

ze erbij deden waren megaleuk. Het was een korte weg naar het zwembad zodat Kwik en 

Kwak al goed waren opgewarmd om direct te kunnen zwemmen. Het eten was ook lekker, 

zo was er spagheY met heel veel kaas. Iets wat iedereen lust. En als afsluiter van het kamp 

was er de laatste avond een megafeest gepland met hele leuke muziek om op te dansen. 

De strandbezoeken waren top. De dagen waren warm en iedereen zocht verfrissing in de 

zee. Heel veel water drinken hé zei mama eend tegen Kwik en Kwak. Dagelijks kregen ze 

ook een ijsje, de ene keer met vanille, de andere keer met chocolade, lekker hoor. 

Eén avond zijn ze op het strand gebleven om te kijken naar de zonsondergang en toen was 

er ook vuurwerk. 

De reis naar het warme land was voor Kwik en Kwak, maar ook voor mama en papa eend 

heel spannend. Ze gingen voor de eerste keer met het vliegtuig weg. Niets om ongerust 

over te zijn. Alles is goed verlopen met Kwik en Kwak. Ze hebben daar veel gegeten en ge-

zwommen en elke avond was er een grote show met heel wat dieren. Zo was er ook een 

reuzenpanda en een hele grote beer. Leuk om te zien. 

Maar hoe leuk de zomer ook voor Kwik en Kwak waren, hun gezicht en het zagen bij mama  

wanneer de eerste zwemles zal beginnen, waren de moeite waard om mee te maken.  

De eerste maand hadden ze het las0g in de zwemles want veel getraind deze zomer, had-

den ze niet. Maar ik zag dat het de laatste week al heel wat beter was. Op naar de eerste 

wedstrijd. Tot de volgende keer.      

 

 

 

Kunnen jullie mij inkleuren AUB 
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Wie is wie? 
Heb je een vraag, aarzel dan niet om één van onderstaande verantwoordelijken aan te spre-

ken en/of te mailen. 

 

 

Hoofdtrainer: 

 

Maya 
 

maya@bredensebruinvissen.be 

 

 

 

 

 

Waterwennen: 

 

Elodie 

 
waterwennen@bredensebruinvissen.be 

 

 

Zwemschool: 

 

Fran 
 

zwemschool@bredensebruinvissen.be 
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Zwembreve�en 

Tijdens het sportjaar hebben we 2 zwembrevet momenten. Het is de bedoeling dat men 

zich vooraf inschrij. via de website. Je schrij. je in voor 1 bepaald brevet op 1 bepaalde 

dag. 

Zwembrevet moment 1 is  in de week van 19 november 

• maandag – af te leggen breve7en, je kan maar 1 brevet afleggen per dag 

• 25 meter 

• 50 meter 

• 100 meter 

• 200 meter 

 

• woensdag – af te leggen breve7en, je kan maar 1 brevet afleggen per dag 

• 1000 meter 

• 1500 meter 

• Reddendzwemmen 1 

• Reddendzwemmen 2 

• Redden zwemmen 3 

 

• donderdag  – af te leggen breve7en, je kan maar 1 brevet afleggen per dag 

• 400 meter 

• 800 meter 
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Neem jij soms deel aan een wedstrijd? 

Veel van onze kinderen komen wekelijks naar de trainingen, soms maar 1 dag of voor de 

waterra7en onder ons 3 tot 4 keer.  

Is het daarom wel de moeite om op zondag deel te nemen aan een wedstrijd?   

Zeker, gezonde compe00e spoort kinderen aan om het allerbeste uit zichzelf te halen. Als 

kinderen met andere kinderen moeten concurreren zullen ze nieuwsgierig worden, zelf op 

onderzoek gaan en leren om samen te werken met anderen, ook al is zwemmen een indivi-

duele sport. 

Onze club is een recrea0eve club die aangesloten is bij Sporta vzw. Samen met andere clubs 

uit de regio West-Vlaanderen houden we een interclub-compe00e.  

Zwemmers moeten bij ons geen limieYjden zwemmen om te kunnen deelnemen. Je kan 

zelf kiezen welke wedstrijd je wil zwemmen, de enige limiet is de afstand die per lee.ijd 

mag gezwommen worden. 

Inschrijven kan al vanaf geboortejaar 2011.  Schrijf je dus zeker in voor de volgende wed-

strijden. 

 

De Sint komt op bezoek! 

Beste zwemmertjes, 

Ook dit jaar kom ik, Sinterklaas, jullie bezoeken. Kom dus zeker op maandag 3 december 

naar de training daar zal ik samen met mijn Pieten jullie training volgen. Na de training kun-

nen jullie per groep op de foto en zullen de Pieten lekkers uitdelen voor alle “brave” zwem-

mers. 
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De Pen van …. 

Hallo, Ik ben Hanne. Ik zwem al ongeveer 7 jaar bij de BBV en doe al 5 jaar mee met wed-

strijden. Vroeger vond ik het nooit zo leuk om te gaan zwemmen omdat ik nog niet zo goed 

wist wie iedereen was. Na een 0jdje had ik meer en meer vrienden. Nu vind ik de wedstrij-

den en de mensen supertof.  

Deze zomer was het de 4
e
 keer dat ik op zwemkamp was met enkele BVV’ers. Het zwem-

kamp wordt georganiseerd door Sporta en was nu voor de eerste keer in Brugge. Het is een 

heel leuk kamp met super toffe mensen. We zwemmen heel veel en er zijn veel toffe ac0vi-

teiten.  

Buiten het zwemmen doe ik ook vaak dingen met vrienden van de zwemclub. We doen al-

0jd raar maar dat is al0jd grappig. Ik heb dan ook al veel mooie herinneringen aan de 

zwemclub. 

Veel zwemplezier en groetjes 

Hanne 

 

En als laatste geef ik deze pen door aan Sara Simons, aan jou om iets te schrijven. 
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Bezoek ook onze vernieuwde website 
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Openingsuren zwemclub 

Maandag 18u30 tot 19u30 

  

  

  

  

19u30 tot 20u30 

  

  

20u30 tot 21u30 

Waterwennen / leren overleven 

Zeepaarden 

Zeehonden 

O7ers 

Orka’s 

Sharks 

Pré-compe00e 

Compe00e 

Snelle zwemmers/triatlon/compe00e +18 

Recrea0ezwemmers 

Dinsdag 18u00 tot 19u00 Waterwennen / leren overleven op uitnodi-

ging 

Recrea0ezwemmers 

Woensdag 18u30 tot 20u00 Sharks 

Pré-compe00e 

Compe00e 

Donderdag 18u30 tot 19u30 

 

  

  

  

19u30 tot 20u30 

  

  

20u30 tot 21u30 

Waterwennen / leren overleven 

Zeepaarden 

Zeehonden 

O7ers 

Orka’s 

Sharks 

Pré-compe00e 

Compe00e 

Snelle zwemmers/triatlon/compe00e +18 

Recrea0ezwemmers 

Aquafitness 

Zaterdag 

  

  

09u00 tot 10u00 

  

  

Sharks 

Pré-compe00e 

Compe00e 

Recrea0ezwemmers 
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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. Geef dus zeker het document dat je kreeg bij de lidkaart af aan je 

mutualiteit. 

 

. 
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BBV agenda  

 

Datum     Wedstrijd/ac0viteit    Loca0e        

 

07 oktober 2018   Interclub LZK     Lichtervelde 

 

21 oktober 2018   Interclub BBV     Bredene 

 

18 november 2018   Sporta Swim Cup    Brugge 

 

25 november 2018   Zwemmarathon    Bredene 

 

3 december 2018   Bezoek Sint     Bredene 

 

5 januari 2019     Nieuwjaarsduik    Bredene 

      

 

 

SPORTA SWIM CUP 

 

Als alle compe00ebaantjes getrokken zijn, is het 0jd om dé provinciale waterman/vrouw 

aan te duiden op de Sporta Swim Cup. Daarvoor brengen we uit elke categorie en elke 

poule acht laureaten uit de compe00e aan de start voor een ul0eme 0tanenclash. 

De winnaar mag zich een jaar lang Sporta-swimkampioen noemen. 

 

Dit jaar mag die op 18 november naar zijn of haar 0tel zwemmen in het olympische bad 

van Brugge! Dat alleen al is een extra mo0va0e om je selec0e trachten af te dwingen 

door te knallen 0jdens het jaar. 
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Zwemmarathon 2018 

Zondag 25 november 2018 van 14 u tot 17 u 
Zwembad Ter Polder Spuikomlaan, 21 – 8450 Bredene 
 

 
 

• Gedurende 50 minuten wordt gezwommen naar een gemiddelde afstand. Of je nu rap of 

traag zwemt is van  geen belang aangezien je naar een onbekend gemiddelde zwemt. 

Teamspirit en gezelligheid zijn troef. 

• Alle deelnemende ploegen bezorgen bij inschrijving hun raming betreffende het aantal 

meters welke de winnende ploeg zal afgelegd hebben na verloop van de wedstrijd. Het 

opgegeven gemiddelde wordt berekend na elimina0e van het hoogste en laagste cijfer. 

• De ploegen bestaan uit minimum 4 en maximum 6 personen ongeacht lee.ijd en ge-

slacht. 

• Er wordt willekeurig afgelost, doch elke deelnemer moet minimaal 1 lengte van 25 m 

afleggen. 

• Per ploeg dient zich op elk ogenblik 1 zwemmer in het water te bevinden. 

• Na het eindsignaal moeten minimaal 1 zwemmer in het water en 1 zwemmer op het 

droge zijn. 

• Er is een trofee voor de winnende ploeg (dichts bij het opgegeven gemiddelde) en de 

rode lantaarn (verst van het opgegeven gemiddelde) 

Inschrijvingen gebeuren via www.bredensebruinvissen.be tegen uiterlijk 18 november 2018 

 

•  Na de uiterlijke inschrijvingsdatum wordt een wedstrijdschema opgemaakt en worden 

de ploegen via mail verwiYgd van hun aanvangsuur. 

• Deelname 2 euro per persoon.  Over te schrijven op rekeningnummer BE75 9730 8554 

6051 – ARSPBE22 van de Bredense Bruinvissen vzw met vermelding van de naam van 

het team. 

• De ploegen melden zich uiterlijk 10 minuten voor het startuur aan in het zwembad zo-

dat een vlo7e opeenvolging verzekerd blij.. 

De prijsuitreiking gaat door in de cafetaria van het zwembad 30 minuten na het einde van 

de laatste reeks. 
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Zaterdag  5 januari 2019 

9° 

Presenta0e: Bredense Bruinvissen 

Prijzen voor best /leukst verklede: man, vrouw en kind 

Inschrijven via; h7p://www.nieuwjaarsduikbredene.be 

Deelnameprijs: €5 


