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Voorwoord 
Beste BBV’ers, 
BEDANKT 

 

Het sportjaar is alweer voorbijgevlogen. Een club is maar zo sterk als de inzet van zijn vrij-
willigers. Bij ons is dat dan het bestuur, de trainers, de leden van de algemene vergadering, 
de officials en de wegwijzers. We willen jullie allemaal bedanken voor jullie inzet, aanwe-
zigheid, inbreng, motivatie, …. , en al wat ik nog vergeet. 

 

Ik wil via deze weg toch ook nog eens onze officials bedanken die er elke wedstrijd weer, en 
dat is toch telkens op zondag, zich inzetten zodat de wedstrijden volgens de regelementen 
zouden verlopen. Bedankt Clement, Timo, Carine, Lieve, Luc en Hans. 

 

En dan zeker ook nog een speciale bedanking aan Maya, Fran, Annic en Elodie om iedere 
wedstrijd aanwezig te zijn om de zwemmers, groot en klein, te begeleiden, aan te moedi-
gen, en te troosten waar nodig. Om ervoor te zorgen dat de wedstrijden vlekkeloos verlo-
pen door het klaarzetten van de zwemmers voor hun wedstrijd, zo staan ze steeds op tijd 
en weten altijd wat ze moeten zwemmen. Bedankt!, zonder jullie hulp zou dit absoluut niet 
lukken. 

Ik mag ook onze vaste schrijvers  Sandra en Wesley van “onze meester kan toveren” en 
“Kwik en Kwak” natuurlijk niet vergeten  te bedanken voor hun nimmer aflatende inspira-
tie. 

Ik wens ook nog  Danielle te felliciteren met haar overwinning  tijdens de WK halve tria-
thlon van Samorin. Danaielle nam dit jaar enkele malen  over van Carine bij de Aqua-
dames. 

 

 

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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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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Inschrijving wedstrijd Wenduine 
Datum :   zondag 30 september 2018 
Ingericht door : VZW 
Plaats :    Zwembad Wenduine 
    Graaf Jansdijk 18 – 8420 Wenduine 
 
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 Decouter) ten laatste de zondag van de wedstrijd voor 10 u ‘s morgens. 
 

Inschrijven via de website www.bredensebruinvissen.be  
tegen uiterlijk 17 september 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 meis-
jes 

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

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 meis-
jes 

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

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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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 2018 
Ons jaarlijks clubkampioenschap zit er alweer op. 

En wat voor eentje! 

Het waren de Jes-Sports Clubkampioenschappen 

die moesten bepalen wie uiteindelijk de clubkam-

pioene en clubkampioen 2018 zouden worden.  

Er was een zonovergoten dag aangekondigd die zondag. De zon hebben we niet echt gezien 

maar het onweer die de warmte teweeg heeft gebracht des te meer. Opeens kregen we 

zelfs extra water aangeboden van de weergoden die dachten ons daarmee van dienst te 

zijn. Gelukkig heeft het zwembad stand gehouden zodat we de Jes-Sports Clubkampioen-

schappen konden afwerken. 

Er was ook donder en bliksem tijdens de wedstrijd. Een mix van competitiezwemmers die 

het opnamen tegen een groep BBV-zwemmers die uit de zwemschool en précompetitie 

kwamen. Ze hadden allemaal één doel: meedingen naar de titel van clubkampioen(e). 

Want iedereen kan clubkampioen(e) worden. Jong of oud, jongen of meisje, competitie-

zwemmer of zwemschool- zwemmer. De tijden worden vergeleken met de besttijden ge-

zwommen in dezelfde leeftijdscategorie op wereldniveau. En daarmee kun je punten sco-

ren. 

Ook dit jaar was de ouder/kind estafette een spannende en leuke afsluiter van de Jes-

Sports Clubkampioenschappen. Verschillende teams kwamen zeer gemotiveerd aan de 

start. Dit jaar werd de winnaar bekroond met een bon voor een etentje bij “Couverts et 

Verres” te Ichtegem, een zaak die wordt uitgebaat door de zoon van de zaakvoerder van Jes

-Sports Bredene.  
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Na de wedstrijd hadden we een 

overvol cafetaria tijdens de uitrei-

king van de prijzen. Elke deelne-

mer kreeg er een attentie. Elke 

winnaar van een leeftijdscatego-

rie mocht op de foto met hoofd-

trainer Maya en zaakvoerder Jean

-Pierre van Jes-Sports Bredene. 

 

  

Uiteindelijk werden Lainey Wtterwulghe en Christiaen Maurice welverdiend respectievelijk 

clubkampioene en clubkampioen 2018. 

Een dikke proficiat aan iedere zwemmer en we hopen volgend jaar nog meer enthousiaste 

zwemmers te mogen verwelkomen die meedingen naar de titel van clubkampioen(e) BBV. 

Kris Schockaert 
Bestuurder BBV 
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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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Inschrijving wedstrijd Lichtervelde 

Datum :   zondag 7 oktober 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  00 
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 Decouter) ten laatste de zondag van de wedstrijd voor 10 u ‘s morgens. 
 

Inschrijven via de website www.bredensebruinvissen.be  
tegen uiterlijk 24 september 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 jon-
gens 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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Onze meester kan toveren                                           

Meester Eric is net gearriveerd in het zwembad met zijn splinternieuwe BBV-rugzak.  Die 

heeft hij gehaald in de sportwinkel, waar hij ook nog de BBV-handdoek wilde kopen.  Hij 

kon kiezen uit de kleuren wit, zwart of koningsblauw.  Dit lukte hem dus niet, en hij heeft 

ze dan maar alle 3 genomen.  Op de eerste heeft hij ‘Meester’ laten drukken, op de twee-

de ‘Eric’, en op de derde ‘Tovenaar’. 

 

Nu zit zijn rugzak vol handdoeken, want hij kon ook niet kiezen welke hij vandaag zou 

meenemen.  Maar ja, ééntje voor zijn haar, ééntje voor zijn lijf, en ééntje voor onder zijn 

voeten, ca va dus… 

Na wat gescharrel in zijn volle rugzak, ontdekt hij dat hij er zijn zwembroek vergeten in te 

stoppen is.  Wat nu gedaan?  Een trainer die lesgeeft in zijn blootje, dat kan toch niet???  

Niet getreurd, hij gaat eens een kijkje nemen bij de verloren voorwerpen.  En daar vindt 

hij er gelukkig ééntje, een exemplaar met Olaf erop, in maatje 6 jaar.  Ietsje te klein voor 

het indrukwekkende postuur van onze meester, natuurlijk, maar daar kent hij toch een 

toverspreukje voor : ‘Abragroecabroe!’.  De zwembroek begint te groeien, tot precies de 

juiste maat.   
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Tevreden maakt Eric zich klaar.  De kindjes staan hem al ongeduldig op te wachten.  Het is 

vandaag de laatste les, en de meesten kunnen nu al goed op hun rug zwemmen.  Arno kan 

zelfs al duiken!  

                                     

En omdàt het de laatste les is, mogen ze lekker vrij spelen.  Joepidepoepi!!! De meester 

stelt voor om elk kindje voor de gelegenheid eens te transformeren in hun favoriete teken-

filmfiguur.  ‘Ik eerst!’, gilt Jules.  ‘Ik wil Donald Duck zijn!’, en ‘Floep!’… Jules wordt wit, 

krijgt een eendenstaart, oranje poten en een snavel, een blauw jasje hult zich rond hem, 

tot hij volledig omgetoverd is in de bekende Disney-eend.  Uitgelaten neemt ‘Donald’ een 

bal uit de speelbak en werpt hem naar juf Megan.   

 

‘Verander mij in Pluto!’, bedelt Jonathan, en ook dit gebeurt in een kwinkslag.  ‘Mij in 

Olaf!’, smeekt Odin, geïnspireerd door de zwembroek van zijn trainer.  ‘En ik wil Smurfin 

zijn’, vraagt Norah bedeesd.  ‘Mij in Yasmine!’, roept Jasmine.  ‘En ik in Niels Destadsba-

der!’, eist Twan.  ‘Maar dat is toch helemaal geen tekenfilmfiguur!’, protesteert Eric.  

‘Jawel!’, beweert Twan stellig, ‘Ik kan hem tekenen!’.  ‘Oké dan, waarom niet’, geeft de 

meester toe, en plots zwemt Niels Destadsbader rond in het zwembad, al zingend : ‘Alle 

eendjes zwemmen in het water, falderalderiere, falderalderaaaaaare…’. 

Ook de kindjes van de andere groepen mogen meedoen.  Al gauw is het bad gevuld met 

allerlei sprookjesfiguren, die vrolijk tezamen spelen.  
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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


17 

 

                               

  

 

Baloe de beer drijft voorbij op zijn rug, op zijn buik zit Pinokkio, en Dumbo geeft hen een 

regendouche met zijn slurf.  Ariel doet een dansje met een Minion, en Roodkapje en Spon-

gebob houden een wedstrijdje om ’t er langst onder water zwemmen.  Kabouter Kwebbel 

zit gezellig te kletsen met Pocahontas onderaan de trap.  Ernie denkt dat er een banaan in 

zijn oor zit, maar het is natuurlijk gewoon water.  Maya de Bij vliegt samen met een lieve 

draak over alle hoofden, en de Kikkerprins kijkt rustig toe vanop een waterlelieblad.  

                         

 

En dan is het jammer genoeg weer tijd.  Alle figuren veranderen terug in kindjes, die met 

lachende gezichtjes en spannende verhalen naar hun ouders gaan, die hen een beetje ja-

loers staan op te wachten.  ‘Dag meester, tot in september!’, roepen ze in koor.  ‘Dag lieve 

kindjes, maak maar veel plezier in de vakantie, we zien elkaar gauw weer!’. 

 

Sandra 
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Sporten met een lege maag of juist niet? 

Aandacht voor maagdarmklachten en vetverbranding 
Veel mensen beginnen hun 

dag sportief, door eerst een 

rondje te wandelen, hardlopen 

of zwemmen. De één doet dit 

bij voorkeur op een lege maag 

(nuchter), de ander eet het 

liefst eerst een boterham met 

jam of een banaan. Maar wat 

is nu beter? 

 

Maagdarmklachten die vaak voorkomen tijdens het sporten, worden onderverdeeld in 

klachten van de bovenste spijsverteringsorganen (maagzuur, pijn op de borst, opgeblazen 

gevoel en overgeven) en de onderste spijsverteringsorganen (krampen, oprispingen, aan-

drang en diarree). Deze klachten kunnen onder andere het gevolg zijn van de verhoogde 

druk die op de organen komt te staan. Wielrenners zullen bijvoorbeeld eerder last hebben 

van klachten van de bovenste spijsverteringsorganen, omdat zij vooroverbuigen op de 

fiets. Hardlopers zullen eerder last hebben van klachten van de onderste spijsverteringsor-

ganen, omdat zij weerstand en trilling ervaren vanuit hun benen. 

Voeding kan een grote invloed uitoefenen op dergelijke maagdarmklachten. Uit weten-

schappelijk onderzoek is in het bijzonder gebleken dat voedingsstoffen die van nature de 

maagontlediging vertragen, tijdens het sporten maagdarmklachten kunnen veroorzaken. 

Dit zijn: voedingsvezels, vet, eiwitten en hoge fructoseconcentraties (vruchtensuiker; in bij-

voorbeeld sportdranken). Daarnaast kan uitdroging (als het gevolg van te weinig drinken 

voor of tijdens het sporten), de maagdarmklachten verergeren.   

Als je gevoelig bent voor maagdarmklachten tijdens het sporten, dan is het advies om bin-

nen twee tot drie uur voor het sporten geen grote maaltijd meer te eten. Je zou eventueel 

wel een klein tussendoortje kunnen eten dat weinig voedingsvezels, vet, eiwitten en/of 

fructose bevat. Let er bovendien op dat je voldoende drinkt. 

Sportprestaties verbeteren 

Jarenlang hebben duursporters (voornamelijk wielrenners en hardlopers) ervoor gekozen 

om nuchter te sporten. Deze strategie heet 'fat-burning training'. In grote lijnen zou deze 

strategie het volgende teweegbrengen: 

Als je iets eet, dan stijgt het hormoon insuline in de bloedbaan. Insuline onderdrukt 

(grofweg 35 procent van de) vetverbranding. Dit effect houdt ongeveer zes tot acht uur na 
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het eten aan. De hoogste vetverbranding zou daarom pas zes tot acht uur na het eten 

plaatsvinden. Onder normale omstandigheden is dit ’s ochtends, als je (nuchter) uit bed 

komt. Als je vervolgens gaat sporten, dan zou je dus profiteren van de hoogste vetverbran-

ding. De toegenomen beschikbaarheid van vetten voor vetverbranding zouden er boven-

dien voor zorgen dat de glycogeenvoorraden (suikervoorraden) in de spieren minder snel 

aangesproken hoeven te worden. Hoe meer (en hoe langer) energie beschikbaar is voor 

de spieren, des te positiever het effect op de sportprestaties zal zijn. 

Bovenstaande theorie lijkt heel aannemelijk. Er zijn ook wel degelijk verschillen in vetver-

branding aangetoond tussen nuchtere en niet-nuchtere sporters. Ook op het gebied van 

genexpressie (het tot uitdrukking komen van genen die betrokken zijn bij de vetverbran-

ding). Echter, de onderzoeksresultaten van wetenschappelijke onderzoeken zijn (nog) niet 

eenduidig. Onder andere onderzoekers van de Universiteit van Leuven (België) hebben bo-

venstaande theorie onderzocht. Zij zagen bijvoorbeeld geen verschillen in vetverbranding 

tussen de nuchtere groep en de niet-nuchtere groep tijdens het sporten. 

Bovendien kan nuchter sporten ertoe leiden dat je te weinig energie hebt om zowel inten-

sief te sporten als lang (meer dan één uur) te sporten. Fat-burning training' is daarom mis-

schien beter uitvoerbaar tijdens laag/matig intensieve kortdurende sporten (zoals een 

rondje stevig doorwandelen) dan tijdens intensieve sporten. 

Afvallen 

Vanwege hetzelfde principe als 'fat-burning training', wordt weleens gedacht dat nuchter 

sporten een daling van het vetpercentage en gewichtsverlies bevordert. Ook op dit gebied 

is nog niet eenduidig uit wetenschappelijk onderzoek gebleken dat dit het geval is. 

Conclusie 

Er zijn geen redenen om nuchter sporten te verkiezen boven niet-nuchter sporten. Dit is in 

lijn met het advies van het Voedingscentrum. Nuchter sporten leidt niet tot meer vetver-

branding tijdens het sporten, en meer gewichtsverlies na het sporten, dan niet-nuchter 

sporten. Er is meer wetenschappelijk onderzoek nodig om erachter te komen of nuchter 

sporten daadwerkelijk meer voordelen biedt dan niet-nuchter sporten. 

Alleen voor degenen die gevoelig zijn voor maagdarmklachten tijdens het sporten, geldt 

het advies om niet te kort van tevoren een maaltijd te eten. Als dit niet voldoende helpt 

tegen de maagdarmklachten, dan kunnen zij proberen of nuchter sporten wel een uit-

komst biedt. 

 

Carine 

Bron: gezondheidsnet.nl 
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Benodigdheden voor SHARKS, PRE-

COMPETITIE, COMPETITIE 
 

Wij verwachten van alle zwemmers  om hun eigen materiaal mee te brengen naar de trai-

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

 

Zwemvliezen  

Pullboy 

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 leeftijdscategorieën. 

 

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

gaan geen voorafgaande testen meer organiseren tijdens de trainingen. 

 

We gaan gebruik maken van de tijden die gezwommen worden tijdens de interclubwedstrij-

den. 

 

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

clubwedstrijden en alle verschillende nummers eens gezwommen hebben. 

 

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

ning hebben opgemaakt geven we jullie de data door. 
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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: Verrassing in het zwembad! 
 

Jullie zijn allemaal benieuwd of het Kwak gelukt is om haar stickerboek vol te krijgen? 

Ik kan jullie vertellen dat het inderdaad gelukt is. Kwak was superblij. Een heleboel zwem-

mertjes van de club hebben hun stickerboek vol. Nu weten ze iedereen hun naam.  

Het volgende waar ik wil over vertellen is de BBQ. Ieder jaar proberen we het zwemseizoen 

af te sluiten met een BBQ. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk zwemmertjes en hun 

ouders samen te krijgen om het zwemseizoen gezellig af te sluiten. Hier kunnen ze dan na-

praten over al wat ze dit jaar geleerd hebben. Kwik en Kwak en hun ouders zullen er alvast 

bij zijn. Dit jaar is er in de ochtend een kajakinitiatie gepland. In onze mooie plas water (de 

Spuikom), dicht bij het zwembad kan je kajakken. Kwik en Kwak zullen het alvast proberen.  

De voorbije maanden zijn voorbij gevlogen en naast het zwemmen werd er ook veel ge-

wandeld door Kwik en Kwak. Tijdens het wandelen bestaat er ook een zoekspelletje die de 

naam geocaching draagt. Tijdens het wandelen heb je aan de hand van coördinaten, die je 

kan raadplegen via een gps of je telefoon, een plaats waar een potje is verstopt met een 

logbriefje in. Als je dat hebt gevonden mag je je naam noteren in het logboekje. Zo maak je 

het wandelen nog net iets meer avontuurlijker dan het al is. Kwik en Kwak vinden dit su-

perleuk. 

Met de zomer die al begonnen is staan er terug leuke dingen op het programma. 

Zo is er terug een zwemkamp en zal er veel gewandeld worden. 

Welke avonturen ze zullen beleven en hoe dat allemaal is verlopen zal ik je de volgende 

keer kunnen vertellen. 

Er is nog 1 iets dat ik jullie moet vertellen, ik had vorig jaar een paar foto ’s getrokken maar 

bij 1 van mijn foto’s zijn de kleuren verdwenen. Ik hoop hier enkel Picasso’s terug te vinden 

die dit lezen en mijn foto mooi inkleuren. En niet vergeten,…. Blijven zwemmen. 

 

 

 

Kunnen jullie mij inkleuren AUB 
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Kajakinitiatie bij “De Waterratjes” op zater-
dag 23 juni 2018. 
 

En dat het “fun” was! Veertien BBV-deelnemers waren er aanwezig. Onder een mooi stra-
lend zonnetje, weinig of bijna geen wind, genieten van een kajak initiatie gegeven door Pa-
triek Dieussaert. De sfeer zat meteen, vanaf het te water gaan, goed. Sommigen kregen het 
wel even benauwd toen gevraagd werd om hun zwembrevet. Maar het feit dat ze in het 
BBV stickerboek stonden volstond om te kunnen genieten van een kajakavontuur op de 
spuikom. De basisknepen van het kajakken werden er bijgebracht. Het stabiel op het water 
blijven liggen werd getest met een oefening waarbij de zwemmers over alle kajakken heen 
dienden te balanceren om zo terug in hun eigen kajak terecht te komen. Big fun was dat! Je 
merkt het, een geslaagde uitstap voor onze zwemmers. Voor herhaling vatbaar zeiden som-
mige zwemmers. De kajakclub “De Waterratjes” staat open voor iedereen die houdt van on-
gedwongen, gezellig samen sporten zonder drukdoenerij. De leeftijd van de leden varieert 
van 10 tot 40+. Ze beschikken over een 40-tal kajaks voor groot en klein. Vanaf september 
kun je er elke zaterdag tussen 14 en 16u terecht voor een volgende initiatie sessies. Wil je 
meer info dan kun je steeds terecht bij de clubverantwoordelijke Patriek en dat via volgend 
email adres: kajak@spuikom.be 

Voor de deelnemende BBV’ers was het alvast een mooie zaterdagmorgen op het water 
waarbij voor één keer het zwemmen niet centraal stond. 

 

Kris Schockaert 

Bestuurder BBV 

 

 

mailto:kajak@spuikom.be
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Inschrijving wedstrijd Bredene 

 

Datum :   zondag 21 oktober 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  00 
 
 
 

 
 

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

Inschrijven via de website www.bredensebruinvissen.be  
tegen uiterlijk 8 oktober 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 meisjes 18 50 m rugslag B/M/C/J/S/Ma jongens 

7 100 m schoolslag eendjes B jongens 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 jon-
gens 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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BBV’ers genomineerd als Bredenaars van het 

jaar 2017! 
Al enkele jaren organiseert vzw BONO de verkiezing van Bredenaar van het jaar. Verschillen-

de inwoners van Bredene zijn gedurende 2017 gehuldigd als Bredenaar van de week. Uit 

deze groep worden een 8-tal personen genomineerd die kans maken om Bredenaar van het 

jaar te worden. 

Onder de genomineerden bevonden zich 

ook BBV’ers! 

Als eerste is er Timo Christiaens die vori-

ge zomer een poging ondernam om het 

kanaal over en weer te zwemmen. 

 

Daarnaast is er ook Wout Zanders die met 

zijn vrienden Aldo Simoens en Erinn Barber 

en de zwemclub een zwemmarathon organi-

seerden ten voordele van ‘Kom op tegen 

Kanker’ binnen het evenement ‘Music for 

Life’. Ze haalden meer dan €3000 op. 

 

De bekendmaking vond plaats op vrijdag 27 april 

2018 in het MEC Staf Versluys. De uiteindelijke 

overwinning ging naar Sam De Kreyger, een jon-

geman die blinden en slechtzienden leert surfen 

op de Spuikom. 

Toch een hele prestatie van onze leden! Proficiat! 
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Piranha’s voorjaar 2018 
 

 
 
Barber Erinn: 100 vrije slag en 50 rug  
 
Caroen Sander: 50 schoolslag en 50 vrije slag 
 
Devaere Tim: 50 en 100 vrije slag 
 
Housaer Merit: 50 vrije slag 
 
Marsham Elisha: 50, 100 en 200 vrije slag, 50 vlinder en 200 wissel 
 
Simons Sara: 100 rugslag en 200 vrije slag 
 
Vanden Broucke Amy: 50 schoolslag 
 
Wtterwulghe Djensy:  50 en 100 vrije slag en 200 wissel 
 
Wtterwulghe Lainey: 100 en 200 vrije slag, 50 vlinder en 200 wissel 
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Sportjaar 2018 – 2019 
 

Terwijl iedereen uitkijkt naar de welverdiende vakantie, staat voor ons alweer het nieuwe 
sportjaar op de agenda. 

We beginnen er terug aan op maandag 3 september. 

Inschrijven doen we vanaf nu via de website. Gelet op  de wet op de privacy die is ingegaan 
van 25 mei, dienen jullien het formulier naukeurig in te vullen.  

 

De tarieven voor het volgende sportjaar zijn: 

 

Waterwennen op maandag en donderdag van 18u30 tot 19u30, op uitnodiging, € 210,00 

Zwembadveilig op dinsdag van 18u00 tot 19u00, ook op uitnodiging, € 105,00 

Zwemschool, groepen zeepaard, zeehond, otter en orka op maandag en donderdag van 
18u30 tot 19u30 is € 126,00 

Zwemschool groep shark, pré-competitie en competitie op maandag en donderdag van 
19u30 tot 20u30, op woensdag van 18u30 tot 20u00 en op zaterdag van 09u00 tot 10u00 is 
€ 141,00 

Recreanten op maandag en donderdag van 20u30 tot 21u30, op dinsdag van 18u00 tot 
19u00 en op zaterdag van 09u00 tot 10u00 is € 126,00. 

Aquafitness op donderdag van 20u30 tot 21u30 is € 89,00. 

 

Deelnemen aan de lessen kan enkel mits betaling op het rekeningnummer BE75 9730 8554 
6051 en invullen van het inschrijvingsdocument op de website. Mocht u geen toegang heb-
ben tot het internet kan je een papieren inschrijvingsformulier aanvragen aan het secreta-
riaat. 

 

Wedstrijden  
 

Zondag 15 april, Lentecriterium in Kortrijk. Met 18 zwemmers vertrekken we richting Kort-
rijk. Het prachtige lenteweer doet zijn intrede en dat hebben we gevoeld in het zwembad. 
Het was een warme maar toch weer zeer gevulde middag. We mochten huiswaarts keren 
met toch een aantal medailles voor onze zwemmers. 
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Aqua. 
 

Na 10 maanden, enkele huwelijken en nieuwe kleinkindjes binnen de groep later, loopt 
het aquajaar op zijn einde. 

Met goed getrainde arm-,been-,buik- en tongspieren zijn we met zijn allen klaar om de 
zomer in te zetten. 

Een grote dank u wel aan Danielle voor de vervanging van onze generaal indien zij eens 
niet aanwezig kan zijn en tevens een dikke proficiat voor haar puike prestatie in Slowakije! 

We sluiten ons jaar af met ons jaarlijks diner en zijn na de zomer in september met zijn 
allen met volle moed weer prestent voor een nieuw aqua jaar! 

 

De aqualadies. 
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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 

Recreatiezwemmers 

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

Recreatiezwemmers 

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 

Aquafitness 

Zaterdag 

  

  

09u00 tot 10u00 

  

  

Sharks 

Pré-competitie 

Competitie 

Recreatiezwemmers 
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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       
 
 
 
 
 
30 september 2018  Interclub VZW       Wenduine 
 
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  Surprise        Bredene 
 
 
SPORTA SWIM CUP 
 
Als alle competitiebaantjes getrokken zijn, is het tijd 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 competitie aan de start voor een ultieme titanenclash. 
De winnaar mag zich een jaar lang Sporta-swimkampioen noemen. 
 
Dit jaar mag die op 18 november naar zijn of haar titel zwemmen in het olympische bad 
van Brugge! Dat alleen al is een extra motivatie om je selectie trachten af te dwingen 
door te knallen tijdens het jaar. 
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