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Voorwoord 
Beste BBV’ers, 

 

2019 is op gang getrokken.  

Vooreerst wens ik iedereen een gelukkig en gezond Nieuwjaar toe.  

Een jaar waar heel wat te gebeuren staat. 

Een jaar van goede voornemens die hopelijk de kaap van februari halen. 

Een jaar waar we het bordje “volzet” hebben moeten aanbrengen bij de zwemschool bij 
aanvang van het sportjaar in september, nu hebben we weer wat plaatsjes in deze groep. 
Bij de recreanten en in de aquafitness zijn er ook nog plaatsen vrij om uw goede voorne-
mens kracht bij te zetten. 

Een jaar waar we met een vernieuwde website u nog beter kunnen informeren omtrent 
ons doen en laten. 

Een jaar waarbij we reeds onze eerste activiteit, onze jaarlijkse Nieuwjaarsduik, met succes 
hebben afgerond. Een echte ijsberenduik is het geworden. 

Een jaar waarin we onze BBQ eens niet in juni zullen laten doorgaan. 

Ik kan u nu reeds verklappen dat we de BBQ dit jaar gaan koppelen aan de clubkampioen-
schappen. Het zullen 2 aansluitende weekenden worden waarbij we dus de mogelijkheid 
gaan creëren om onze kampioenen te huldigen tijdens de jaarlijkse BBQ. Verschillende ou-
ders hadden dit ballonnetje in het verleden reeds opgelaten. Dit jaar gaan we het in prak-
tijk omzetten. Het ene weekend presteren en het andere weekend mag er gefeest worden 
tijdens de BBQ. De jaarlijkse BBQ zal terug doorgaan zoals vorig jaar bij onze vrienden van 
de roeiclub in Oostende en dit op zaterdag 4 mei 2019. 

Een jaar waarin we vanuit het bestuur nog een aantal andere activiteiten hebben gepland. 
Onder andere een zwemmarathon op 17 november en Sinterklaas komt terug zijn zwem-
mertjes groeten op 2 december. 

Een jaar waar we terug dankbaar dienen te zijn dat zovele vrijwilligers een handje helpen 
om deze club draaiende te houden.  

Langs deze weg willen wij dan ook vanuit het bestuur iedereen van harte danken voor hun 
inzet en een prachtig 2019 toe wensen.  

Een jaar waar jij lid bent van een bruisende zwemclub die er weer een fantastisch jaar van 
wenst te maken samen met jou. 

 

Have fun en geniet samen met ons. 

 

Kris Schockaert 
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Competitiespetters 2019    

Leeftijdscategorieën 2019 

 

 
 
Zwaantjes mogen maximum 50m zwemmen per wedstrijd 
Eendjes mogen maximum 200m zwemmen (estafette niet meegerekend) 
Vanaf benjamin maximum 400m (estafette niet meegerekend)  
Er kan enkel ingeschreven worden via www.bredensebruinvissen.be 
 
De aflossing 
 
Elke aflossingsploeg bestaat uit 4 zwemmers: 
 
Minimum 1 zwemmer uit de categorie Eendje A of Eendje B 
Minimum 1 zwemmer uit de categorie Benjamin of Miniem 
Mininum 1 en maximum 2 zwemmers uit de categorie Cadet of Junior 
Maximum 1 zwemmer uit de categorie Senior of Master 
 
Een zwemmer mag steeds door iemand van een lagere leeftijdscategorie vervangen wor-
den indien er geen zwemmer uit dezelfde categorie aanwezig is op de wedstrijd. 
 
Er zijn 2 aflossingswedstrijden de 4 x 50m wisselslag open gemengd en de 4 x 50m vrije 
slag open gemengd. Een zwemmer kan zich inschrijven voor beide wedstrijden. 
De aflossingsploeg wordt samengesteld door de hoofdtrainer. 
 
Forfaits worden vóór 10 u doorgegeven op de dag van de wedstrijd aan Carine Decouter – 
carine@bredensebruinvissen.be  – 0484/616502 

Categorie Geboortejaar Leeftijd 

Zwaantje 2012 - 2013 

  

6 – 7 jaar 

Eendje A 2010 - 2011 8 – 9 jaar 

Eendje B 2009 10 jaar 

Benjamin 2007 - 2008 11 – 12 jaar 

Miniem 2005 - 2006 13 – 14 jaar 

Cadet 2003 - 2004 15 – 16 jaar 

Junior 2001 - 2002 17 – 18 jaar 

Senior 1994 - 2000 19 – 25 jaar 

Master ……… - 1993 26  en ouder 

mailto:carine@bredensebruinvissen.be
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Dag van de trainer 2018 
 

Zoveel mogelijk trainers zo goed mogelijk opleiden, dat wil de Vlaamse Trainersschool berei-

ken. 

Naast de vele opleidingen en bijscholingen die ze het ganse jaar door organiseren, is er ook 

tweejaarlijks de ‘Dag van de Trainer’.  15 december was het zover, de Topsporthal Vlaande-

ren werd opnieuw omgetoverd tot een gigantisch opleidingscentrum. Een boeiende mix van 

sporttak overschrijdende en sporttak specifieke thema’s kwamen aan bod.  Daarnaast kun-

nen de deelnemers netwerken en informatie verzamelen bij de standhouders op de infor-

matiemarkt. 

Volgende workshops zwemmen kwamen aan bod: 

- Start to crawl voor volwassenen 

- Introductie opleiding monitor watergewenning 

- Praktische leidraad Leren Zwemmen van watergewenning tot schoolslag 

De volgende editie zal plaatsvinden in december 2020.   

Een aanrader 

 

Gouden Sport-i-label Behaald 
 

Ook dit jaar namen we deel aan het Sport-i-label project.  Via Sport-i-label wordt onze club 

erkend als een jeugdvriendelijke sportclub.  Clubs die voldoen aan de gestelde voorwaarden 

en hiervoor de nodige bewijsstukken aanleveren, maken jaarlijks kans op het behalen van 

een bronzen, zilveren of gouden Sport-i-label. Wij behaalden GOUD.  Een dikke proficiat aan 

iedereen voor zijn of haar inzet. 
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Uit sympathie  

Caroline Vervaeke 

Duinenstraat 352    8450 Bredene 

Tel/fax  059/32 36 34 

www.apotheekduinen.be 



7 

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 bij heel veel online aankopen. 
  
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! 
 

http://www.braxgata.be/?oid=882&pid=7050&aid=94566&lg=2
http://www.trooper.be/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 94D, 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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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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Gedragsregels voor hippe en coole   

BBV’ers 
Positief 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 prettige manier. 
Zwemmers => Toon elke training dat je gemotiveerd 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 altijd 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 attent op het feit dat spelen in douches en kleedkamers ge-
vaarlijk kan zijn. 
Zwemmers => Houd het steeds rustig 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 voorbeeldfunctie.  
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Onze meester kan toveren                                          
Meester Eric heeft een kerstmarkt georganiseerd in zijn tuin. 

De kindjes van het waterwennen mogen er staan met een speelgoed-rommelmarkt-

standje.  Allen hebben ze  een mooie kerstmuts gekregen om op hun hoofd te zetten. 

Opgetogen zetten ze alles klaar.  Timothy stalt trots zijn matchbox-autootjes uit, hij heeft 

er veel te veel.   

 

Ilyne plaatst enkele barbies op de tafel voor haar.  Elise komt nieuwsgierig kijken.  ‘Hé, die 

wil ik wel kopen’, zegt ze, terwijl ze naar een roodharige pop met een groene glitterjurk 

kijkt.  ‘Nee!’, weigert Ilyne beslist, anders heb ik geen speelgoed meer om te verkopen 

aan de mensen!’.  Teleurgesteld wandelt Elise weg. 

 

Noah verkoopt zijn puzzels, Alexis wat ‘babyachtige’ spelletjes, en Timothy verkoopt ook 

nog zijn driewieler, want hij kan nu al op een échte fiets rijden. 

De meester zelf heeft ook een standje, ééntje met allerlei goochelmateriaal.  ‘Waauw!’, 

klinkt het her en der.  ‘Als ik veel verkoop, wil ik met mijn centjes die goochelhoed ko-



13 

pen!’,  zegt Casey met een verlangende blik.  ‘En ik die reuze-goocheldoos!’, aldus Maxim.   

De eerste mensen komen aan.  Ze lopen heen en weer tussen de versierde kerstbomen, de 

openlucht-houtkacheltjes, de lichtjes en de standjes.  Meester Eric heeft ook een tover-

spreukje toegepast, waardoor de lucht vol hangt met felgekleurde lichtgevende vallende 

sterren.  En rondom de tuin staan fonteinen die geen water maar vuurwerk spuiten.  Een 

sprookjesachtig decor dus.   

 

De eerste die iets verkoopt is Sien, haar oude loopwagentje, waarin ze heeft leren lopen.  

‘Joepi!’, schreeuwt ze, ‘Ik ben al rijk!’.  Wat jaloers kijken de anderen toe, maar algauw 

staan er ook klanten aan hún standjes.  Elien heeft verschillende spullen tegelijk verkocht, 

en heeft er haar rekenmachine bij genomen om alles uit te rekenen.  ‘Joepidepoepi!’, roept 

ze uit.  ‘Ik heb genoeg om dat goochelkonijn te kopen van de meester!’.   

 

Meester Eric glundert, die doet fantastische zaken…  Maar hij heeft er natuurlijk toch wel 

voor gezorgd dat de kindjes niets te kort komen : rond lunchtijd verschijnen er plots de lek-

kerste belegde broodjes en bekers warme chocolademelk op hun tafels.  Likkebaardend 

smullen ze alles op.  ‘Meester?  Ik wil er nog één!’, bedelt Maxime met een hongerige blik.  
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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. 

mailto:info@boey.be
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 En ‘Floep!’, daar verschijnt weer een half stokbrood, belegd met ham, kaas, tomaat en 

choco.  ‘Mmmmm!’  Lekker!’, straalt Maxime, terwijl ze een ferme hap neemt. 

 
Ondertussen heeft Meester Eric ontdekt dat Suzan haar Tiny-boeken verkoopt.  Die vind hij 

wel leuk, daar staan lekker veel prentjes in.  Dus koopt hij haar hele collectie op. 

Tegen de late namiddag hebben de meeste kinderen niet veel over van hun oude speel-

goed.  Bijna alles is verkocht.  Daar krijgen ze natuurlijk weer honger van, maar geen pro-

bleem, een welgemikte spreuk van de meester, en deze keer verschijnt op elke tafel een 

lekkere pizza, in de lievelingssmaak van elk kindje. Er is er zelfs ééntje bij met speculaas-

smaak voor Maxime. 

 
Tijd om op te ruimen, en iedereen is blij, want nu hebben ze veel centjes om nieuw speel-

goed mee te kopen.   

En de meester?  Die is uitverkocht! 

 

Sandra 

 

 

https://www.google.be/imgres?imgurl=https://www.1001kleurplaten.nl/kleurplaten/full/kleurplaat-broodje-gezond.jpg&imgrefurl=http://bouwkunst.archidev.info/tag/kleurplaat-gezond-eten/&docid=hVeSb-CloNpWRM&tbnid=jk44Jq2xjs-UFM:&vet=10ahUKEwjN2qLo16_fAhUKPFAKHaS
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiqg_rZ2K_fAhXQYVAKHWRGDmgQjRx6BAgBEAU&url=https://malvorlagen-seite.de/nl/Voorbeeld-pizza/&psig=AOvVaw2Hjx17VeVe2ERd7S-GKqc-&ust=1545439379943708
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Benodigdheden voor Sharks, Pré-competitie 

en Competitie zwemmers 
 

Wij stellen op het prijs dat zwemmers hun eigen materiaal mee brengen naar de training. 

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 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 op de titel van ‘clubkampioen’ zal moeten deelnemen aan de inter-

clubwedstrijden en alle verschillende nummers eens gezwommen hebben. 

 

 

Maya 
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   Frietjes aan huis? 
Wij komen bij U thuis ! 

Van woensdag tot maandag le-
veren wij van 

17u30 tot 22u30 
Bezoek ons ook op  

www.frituurmarieclaire.be 
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Kwik en Kwak: Een nieuw zwemjaar! 
Kwik en kwak naar de kerstmarkt. 

 

Vorige maand zijn Kwik en Kwak samen met hun ouders naar de kerstmarkt geweest. Wat 

ze daar allemaal beleefd hebben zal ik je nu vertellen. 

 

Er was heel veel volk en er waren leuke huisjes versierd met lichtjes en slingers. Ieder huis-

je had z’n eigen verkoop, dat ging van warme chocomelk tot drankjes voor grote mensen, 

oliebollen, churros en nog meer lekkere dingen. 

 

Eerst zijn ze naar de ijsbaan geweest. Ze deden hun ijsschaatsen aan en schaatstsen een 

vol uur, terwijl mama en papa toekeken hoe ze zich amuseerden. Niet dat ze altijd recht 

bleven staan, maar met hun dikke kleren konden ze er wel tegen om nu en dan eens te val-

len. 
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Na het schaatsen was het tijd voor een warme chocomelk met slagroom natuurlijk. 

‘Opletten dat je je niet verbrand hé’ zei mama. Daarna gingen ze met een potje churros 

naar de lichtshow kijken die op het ritme van de muziek een prachtig spektakel was.  

Het was zo mooi dat Kwik en Kwak nog een tweede keer keken en luisterden. Nu was het 

tijd om naar huis te gaan. Op de terugweg begon het te sneeuwen en was het fun, fun, 

fun. Ze speelden de rest van de dag in de tuin en maakten een om ter mooiste sneeuw-

man. En uiteraard kon ook het sneeuwballengevecht  niet ontbreken. 

 

 

 

 

 

 

Tot de volgende keer ,  

Met spattende groetjes Dory (onze verteller)                                                                 
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Koekjesverkoop tvv BBV 
 

Zoals eerder vermeld in deze Bruinvis lanceert het BBV team in 2019 meerdere acties en 
activiteiten. Hier volgt er alweer een actie met als doel het sponseren van de clubwerking. 
Deze keer totaal uit onze comfort zone. 

We waren de eerste zwemclub die het aandurfde om een stickerboek te lanceren, met suc-
ces. Deze keer zullen we hoogstwaarschijnlijk wel niet de pionier zijn met deze koekjes ver-
koop maar we kiezen wel terug voor kwaliteit.  

Onze keuze is namelijk gevallen op een koekjespakket van LU. 

De aankoop van een LU koekjespakket is mogelijk vanaf 1 februari en loopt tot 1 maart 
2019. Elke zwemmer zal een aantal bestelbonnen meekrijgen tijdens de training. In de 
week van 18 maart gaan we dan de verkochte koekjespakketten leveren op maandag, dins-
dag en donderdagavond en dat voor en na de trainingen van die week. Oh ja, de prijs. Die 
hebben we zeer democratisch gehouden op 7 euro voor een koekjespakket van LU. 

Ik zou zeggen: smullen maar van die LU koekjespakketten. 

 

Kris Schockaert 

Bestuurder BBV  

 



21 



22 

1001 meter in Oostkamp 
 

Waar: Zwembad De Valckaart – Albrecht Rodenbachstraat 42 – Oostkamp 
 
Wanneer: zondag 17 maart 2019 
 
Aanwezig: 14 u 00 
 
Vermoedelijk startuur 14 u 30 
 
Vertrek aan het zwembad van Bredene om 13 u 15. 
 
Elke deelnemer zwemt 1001 m.  
Iedereen, groot en klein, kan op zijn eigen tempo de 1001 meter uitzwemmen. 
 
Er is ook een estafettewedstrijd over 1001 meter.   
Maximum 10 deelnemers per ploeg. 
 
Iedere deelnemer ontvangt een aandenken. 
 
Wisselbeker voor de beste clubprestatie. 
 
Prijsuitreiking na de laatste wedstrijd. 
 
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 8 maart 2019 
 
 

http://www.bredensebruinvissen.be
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Sleutelelementen van  de genormeerde 

zwemslagen : 

Rugslag  
1. Het lichaam ligt in ruglig horizontaal in het water 

(van hoofd tot voeten) • Wanneer het lichaam zich ge-

strekt in ruglig in het water bevindt, mogen de oren 

zich niet boven water bevinden • Het lichaam zakt 

niet door het hoogte van het bekken (geen zitpositie) 

2.De voeten/benen bewegen gestrekt op en neer • De 

voeten/benen bewegen gelijktijdig maar niet symme-

trisch op en neer: het ene been beweegt opwaarts, 

het andere neerwaarts (en omgekeerd) • De voeten/

benen bewegen bij voorkeur ononderbroken (zonder 

stop- of rustmoment) 

3. De armen bewegen in tegenovergestelde richting 

(al dan niet gelijktijdig) • Gelijktijdig: vanuit de uit-

gangspositie (= één arm ligt in het verlengde van de 

schouder, de andere arm tegen het lichaam) wordt de 

actie van beide armen gelijktijdig gestart: terwijl de 

ene arm doorhaalt, wordt de andere arm terugge-

voerd • Niet-gelijktijdig: vanuit de uitgangspositie (= 

één arm in het verlengde van de schouder, de andere 

arm tegen het lichaam) wordt de actie van de armen 

beurtelings uitgevoerd: één arm haalt door en daarna 

wordt de andere arm teruggevoerd (‘afslag’ is dus toe-

gestaan) 

4.De armen maken een lange bewegingsbaan zij-

waarts onder water en worden boven het lichaam te-

ruggevoerd • De zijwaartse doorhaal gebeurt naast 

het lichaam en volledig onder water • De opwaartse 

terugvoer gebeurt boven de schouder (de linkerarm wordt boven de linkerschouder terug-

gevoerd, de rechterarm boven de rechterschouder) • De armen zijn bij voorkeur gestrekt 
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BBV Zwemmarathon editie 2018 
 

Op 25 november laatstleden was het weer zover. Een geslaagde editie van de zwemmara-
thon, al zeggen we het zelf. Er namen in totaal 10 ploegen deel, verdeeld over 4 banen en 3 
sessies van elk 50 minuten. Inderdaad … 50 minuten moest het team het volhouden. Dit 
bleek voor verschillende teams reeds een zware opdracht op zich. Andere teams gingen re-
soluut voor het hoogst aantal gezwommen lengtes van 25 meter.  

Het principe is dat elk team voor de wedstrijd een afstand opgeeft waarvan ze denken dat 
dit de gemiddelde gezwommen afstand zal zijn. Dit jaar was dit 2390 meter. De ploeg die de 
afstand al zwemmend het dichtst benaderd, is gewonnen. De eer ging  deze keer naar 
’Team D’, met als zwemmers: David, Patricia, Alexandra, Stefanie en Virginie. Zij zwommen 
in 50 minuten 2400 meter. 

De rode lantaarn, ‘Triathlon Team Bredene 2’, zwom dan weer het meest aantal meters en 
bevond zich dus het verst van het gemiddelde met een zwemafstand van 4900 meter. Maar 
eigenlijk ging het er hem om dat we ons, zonder het juk van de competitie te voelen, eens 
goed konden uitleven bij het baantjes trekken. En uitleven dat hebben sommige teams echt 
wel zeer letterlijk genomen. Ik heb de jongste zwemmer ooit de 50 meter zien zwemmen 
zonder armen of benen te gebruiken. De baby zat dan ook comfortabel op de sterke schou-
ders van onze hoofdtrainer tijdens de oversteek. Andere teams pasten hun zwemstijl aan 
naar gelang het liedje die door de boxen klonk. Met andere woorden een super sfeertje op 
zondagnamiddag. Verschillende mensen hebben ons gevraagd om tijdens de editie van 
2019 een aantal extra’s toe te voegen. Goeie ideeën die nu door het bestuur nagekeken 
worden op haalbaarheid. Noteer dus alvast 17 november 2019 in je agenda want het be-
looft weer een plezante editie te worden van de jaarlijkse zwemmarathon. 

Langs deze weg wil ik iedereen die van dicht of van ver heeft bijgedragen aan deze editie  
van harte danken en tot in 2019. 

Kris Schockaert 

Bestuurder BBV 
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BON 

 

ACROPOLIS   

Albert I Promenade 3  

8400 Oostende 

Bij een maaltijd krijg je in ruil voor deze bon 

een fles huiswijn gratis  

(geldig tot 31/03/2019) 
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Zwembrevetten 
Maandag 18 maart 2019 om 18u30: 25m, 50m, 100men 200m 

Woensdag 20 maart 2019 om 18u30: 1000m, 1500m en de speciallekes 

Donderdag 21 maart 2019 om 19u30: 400m en 800m 
 

Er is een nieuwe reeks brevetten: Reddend zwemmen 

Hier ligt de focus zowel op jezelf redden in moeilijke situaties, als op het redden van ande-
ren.Op deze brevetten worden verschillende proeven afgelegd die kinderen en jongeren 
bewust maken van hun eigen kennis om, ook in gevaarlijke situaties, de juiste beslissing te 
nemen in het water. Daarnaast stimuleren de proefjes het besef dat, zelfs met kleine in-
spanningen, je ook een hulp kan zijn voor anderen in nood. 
 
Reddend zwemmen 1 
• Ik kan met een redderssprong in het diepe water gaan, gevolgd door 50 m zwemmen 

in losse kledij met het hoofd boven water. 
• Ik kan 10m onder water zwemmen door een hindernissenparcours gevolgd door 15 

meter op mijn rug zwemmen met mijn polsen boven water. 
• Ik kan een persoon op een drijvend voorwerp redden door het drijvend voorwerp 

naar de kant te brengen 
• Ik red mezelf uit het water met een kuitkramp (10m zwemmen met 1 hand aan de 

kuit). 
 
Reddend zwemmen 2 
• Ik kan duiken in het diepe water en na 15m onder water zwemmen een voorwerp op-

duiken in ondiep water, gevolgd door 10m zwemmen in ruglig met het voorwerp en 
mijn polsen boven water 

• Ik kan een persoon in het diepe water redden: 
 - ik ga met een redderssprong in het diepe water 
 - ik zwem met de ogen boven water en een hulpmiddel naar een persoon in het diepe 
    water, op 5m van de kant 
 - De persoon grijpt het hulpmiddel stevig vast 
 - Ik vervoer de persoon met het hulpmiddel naar de kant zodat de persoon veilig op    
    de kant geraakt 
• Ik ben oververmoeid en red mezelf uit het water door van mijn kledij een drijfmiddel 

 te maken en terug te zwemmen 
 
Reddend zwemmen 3 
• Ik kan duiken in het diepe water en 25m onder water zwemmen 
• Ik kan een drenkeling in het diepe water redden: 
 - ik ga met een redderssprong in het diepe water 
 - ik zwem naar een pop in het diepe water op 5m van de kant 
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 - ik voer een eendenduik uit, grijp de pop vast en vervoer ze naar de kant zodat de pop 
   veilig op de kant geraak 
• Ik ben gevallen en red mezelf uit het water: 
 - ik kruip op een drijvend voorwerp 
 - ik val achterwaarts (zoals een duiker van zijn boot) van het voorwerp 
 - ik oriënteer me door te watertrappelen 
 - ik draai me om met mijn rug naar het voorwerp en zwem naar de kant van het zwem
 bad 
 
Er is ook nog mogelijkheid om de OUDE zwembrevetten af te leggen. Let wel: hier hebben 
we er maar enkele meer van.  Bij inschrijving wordt dit opgevolgd en OP= OP 
Het betreft; 
 zwembrevet A 
 - Te water gaan vanaf de zwembadrand met startduik en 100m zwemmen in zwemslag 
     naar keuze. 
 - 1 minuut watertrappelen met de handen boven water. 
 
 zwembrevet B (kledij meebrengen) 
 - Gekleed te water gaan vanaf de zwembadrand met een sprong naar keuze en 50m      
    zwemmen. 
 - Te water gaan vanaf de zwembadrand met sprong naar keuze en 100m schoolslag    
    zwemmen. 
 - Te water gaan vanaf de zwembadrand met sprong naar keuze en 50m crawl zwem   
    men. 
  - Met start in het water 50m rug zwemmen 
 
 zwembrevet C (kledij meebrengen) 
 - Startduik en 500m zwemmen (50m vlinderslag, 50m rugslag, 200m schoolslag, 200m 
    crawl) 
 - Gekleed te water gaan met hurksprong, 10m zwemmen, duiken en duikpop ophalen 
    en 10m verslepen, 15m onder water zwemmen 
 - Gestrekte sprong en startduik uitvoeren 
 
 Survival 1: watertrappelen (kledij meebrengen) 
 - Reddersprong in het diepe water en zwem 100m met het hoofd boven water. 
 - 1 minuut watertrappelen met de handen boven water 
 - 1 minuut watertrappelen waarbij je armbewegingen mag maken 
 
 Survival 2: drijven (kledij meebrengen, lange broek) 
 - Reddersprong in het diepe water en zwem 50m met het hoofd boven water. 
 - Verwijder je kledij en maak er een drijfmiddel van, waarmee je 1 minuut blijft drijven. 
 Vervolgens leg je met jouw luchtzak nog eens een afstand van 50m af. 
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 Survival 3: hinderniszwemmen (kledij meebrengen) 
 - Zwem 10 seconden onder water, daarna zwem je verder tot je 100m hebt afgelegd. 
 - Zink naar de bodem met de voeten eerst en stoot dan krachtig naar boven af. Klim uit 
   het water. 
 - Zwem 200m waarbij je afwisselend de bodem moet raken en door hoepels moet    
    zwemmen. 
 
 Survival 4: overlevingszwemmen (kledij meebrengen, lange broek) 
 - Zwem 300m waarbij je afwisselend de bodem moet raken en door hoepels moet    
   zwemmen. 
 - Zink naar de bodem met de voeten eerst en stoot dan krachtig naar boven af. 
 - Blijf gedurende 2 minuten watertrappen met de handen boven water. 
 - Verwijder je kledij en maak er een drijfmiddel van, blijf er 1 minuut mee  drijven.  
 - Vervolgens leg je met jouw drijfmiddel een afstand van 50m af (de luchtzak mag wor
    den gemaakt)  
 - Maak van de broek en het hemd een pakketje. Gooi het op de kant en klim zonder     
    enige vorm van hulp uit het water ter hoogte van het diepe gedeelte van het bad. 
 
Inschrijvingen gebeuren online! Houd onze website en de facebook pagina in het oog want 
een tweetal weken voor de brevetten starten komt er een herinnering. 
 
 

Piranha’s najaar 2018 

 
 
Barber Erinn 100m vrije slag, 50m rugslag en 50m vlinderslag 
Christiaen Marthe 50m vlinderslag 
Debacker Aiden  50m rugslag 
Housaer Merit  50m & 100m vrije slag en 200m wisselslag 
Jungbluth Elise 50m schoolslag en 50m vrije slag 
Knockaert Hanne  50m schoolslag, 100m & 200m wisselslag en 50m rugslag 
Marsham Elisha   100m vrije slag en 200m wisselslag 
Simons Sara                 100m & 200m wisselslag, 50m rugslag en 50m, 100m & 200m vrije                                     
 slag 
Wtterwulghe Djensy   50m, 100m & 200m vrije slag, 50m vlinderslag en 100m & 200m       
 wisselslag 
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Interclub Competitie Bredene 
 
Datum    zondag 17 februari 2019 
Ingericht door   BBV 
Plaats     Zwembad Ter Polder 
    Spuikomlaan 21 – 8450 Bredene 
 
Aanwezig om  13u00  Inzwemmen om 13u15  Eerste start: om 13u45 
 
 

 
 

Vanaf Benjamin mag er maximum 400 meter gezowmmen worden (estaffette niet meege-
teld) 
De estafette ploegen worden opgesteld in functie van het aantal inschrijvingen. 
Gelieve tijdig te verwittigen bij niet-deelname op het nummer 0484/616502 (Carine De-
couter) ten laatste de zondag van de wedstrijd vóór 10 u ‘s morgens. 
Uitslag zie www.bredensebruinvissen.be 
 

 
Inschrijven via de website www.bredensebruinvissen.be  
tegen uiterlijk 4 februari 2019 
 

Nr Omschrijving Nr Omschrijving 

1 100 m wisselslag B/M/C/J/S//Ma meisjes 13 4x50 m wisselslag open gemengd 

2 100 m wisselslag B/M/C/J/S/Ma jongens 14 25 m vrije slag zwaantjes gemengd 

3 50 m vrije slag eendjes A+B meisjes 15 100 m vlinderslag B/M/C/J/S/Ma meisjes 

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

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

6 50 m schoolslag B/M/C/J/S/Ma jongens 18 50 m schoolslag eendjes A+B jongens 

7 25 m schoolslag zwaantjes gemengd 19 50 m vrije slag B/M/C/J/S//Ma meisjes 

8 25 m vlinder eendjes B meisjes 20 50 m vrije slag B/M/C/J/S//Ma jongens 

9 25 m vlinder eendjes B jongens     

10 100 m vrije slag B/M/C/J/S//Ma meisjes     

11 100 m vrije slag B/M/C/J/S//Ma jongens    

12 4x50 m vrije slag open gemengd     

 PAUZE     

http://www.bredensebruinvissen.be
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De Pen van …. 
Hallo Iedereen, 

Ik ben Sara, ik ben 14 jaar jong. Ik zwem nu al een tweetal jaren bij BBV. 

Ik zou graag kort wat meer vertellen over de mascotte van BBV: SPEEDY. 

Speedy is een bruinvis en een superknuffel die we bij elke wedstrijd meenemen.  

Hij supportert evenveel als mijn zwemvriendinnen Hanne, Emma, Marthe, … 

Speedy gaat om beurten logeren bij BBV’ers. 

Wie Speedy nog niet heeft meegenomen naar huis, laat dan zeker iets weten aan ons. 

Tot op de volgende wedstrijd, ik zou graag de pen doorgeven aan Jary. 

 

Lieve zwemgroeten, 

Sara 
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Interclub Competitie Wevelgem 

 
Datum    zondag 24 februari 2019 
Ingericht door   WDK 
Plaats     Gemeentelijk Zwembad Wevelgem 
    Vanackerestraat 16 – 8560 Wevelgem 
 
Aanwezig om 13u00  Inzwemmen om 13u15  Eerste start :om 13u45 
Vertrek zwembad 12u00 
 
 

 
 

Vanaf Benjamin mag er maximum 400 meter gezowmmen worden (estaffette niet meege-
teld) 
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 vóór 10 u ‘s morgens. 
Uitslag zie www.bredensebruinvissen.be 
 
 

Inschrijven via de website www.bredensebruinvissen.be  
tegen uiterlijk 4 februari 2019 

Nr Omschrijving Nr Omschrijving 

1 25 m vrije slag Zwaantjes gemengd 13 4x50 m wisselslag open gemengd 

2 200 m vrije slag B/M/C/J/S//Ma meisjes 14 25 m rugslag zwaantjes gemengd 

3 200 m vrije slag B/M/C/J/S//Ma jongens 15 25 m vlinderslag Benjamins meisjes 

4 50 m rugslag eendjes A+B meisjes 16 25 m vlinderslag Benjamins jongens 

5 50 m rugslag  eendjes A+B jongens 17 100 m wisselslag B/M/C/J/S//Ma meisjes 

6 50 m vrije slag B/M/C/J/S/Ma meisjes 18 100 m wisselslag B/M/C/J/S/Ma jongens 

7 50 m vrije slag B/M/C/J/S/Ma jongens 19 50 m vrije slag eendjes A+B meisjes 

8 100 m schoolslag eendjes B meisjes 20 50 m vrije slag eendjes A+B jongens 

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

10 100 m rugslag B/M/C/J/S/Ma meisjes 22 50 m schoolslag B/M/C/J/S//Ma jongens 

11 100 m rugslag B/M/C/J/S/Ma jongens     

12 4x50 m vrije slag open gemengd     

 PAUZE     

http://www.bredensebruinvissen.be
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 Interclub Competitie Kuurne 

 
Datum    zondag 24 maart 2019 
Ingericht door   KZV 
Plaats     Zwembad Kuurne 
    Nieuwenhuyse 49 – 8520 Kuurne 
 
Aanwezig om 13u00  Inzwemmen om 13u15  Eerste start: om 13u45 
Vertrek zwembad om 12u00 
 
 

 
 

Vanaf Benjamin mag er maximum 400 meter gezowmmen worden (estaffette niet meege-
teld) 
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 vóór 10 u ‘s morgens. 
Uitslag zie www.bredensebruinvissen.be 
 

 
Inschrijven via de website www.bredensebruinvissen.be  
tegen uiterlijk 11 maart 2019 

Nr Omschrijving Nr Omschrijving 

1 25 m schoolslag Zwaantjes gemengd 13 4x50 m wisselslag open gemengd 

2 200 m wisselslag B/M/C/J/S//Ma meisjes 14 25 m rugslag 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+B meisjes 16 100 m vrije slag B/M/C/J/S/Ma jongens 

5 50 m schoolslag  eendjes A+B jongens 17 50 m rugslag eendjes A+B meisjes 

6 100 m schoolslag B/M/C/J/S/Ma meisjes 18 50 m rugslag eendjes A+B jongens 

7 100 m schoolslag B/M/C/J/S/Ma jongens 19 50 m rugslag B/M/C/J/S//Ma meisjes 

8 100 m vrije slag eendjes B meisjes 20 50 m rugslag B/M/C/J/S//Ma jongens 

9 100 m vrije slag eendjes B jongens     

10 50 m vlinderslag B/M/C/J/S/Ma meisjes     

11 50 m vlinderslag B/M/C/J/S/Ma jongens     

12 4x50 m vrije slag open gemengd     

 PAUZE     

http://www.bredensebruinvissen.be
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De Sint en Zwarte Piet 
 

Zoals elk jaar kwamen we ook dit jaar op bezoek bij de zwemmertjes van de Bredense 

Bruinvissen.  Zwarte Piet keek ernaar uit en had gehoopt mee te kunnen zwemmen.  Hij 

had zijn zwembroek, zwembril, handdoek en shampoo verstopt in de zak van Zwarte Piet.  

Maar ik had het ontdekt en werd heel boos op hem.  Hij moest onmiddellijk zijn zwemgrief 

eruit halen en er de snoepjes terug in leggen. 

Toen we aankwamen in het zwembad was iedereen vrolijk en blij.  En zoals elk jaar waren 

er ook dit jaar geen stoute kinderen bij.  De kinderen kwamen elk om beurt bij ons en kre-

gen een grote zak snoep.  De meesten zongen een liedje.  Er waren er ook  die geen enkel 

Sint liedje kenden. Ik gaf dan ook de opdracht aan Zwarte Piet om volgend jaar “Het grote 

zangboek van de Sint” mee te brengen. 

 

Tot 2 december 2019, 

 

Sint en Zwarte Piet 
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BBV agenda 2019 

 
 

Datum    Wedstrijd/activiteit    Locatie        

 
05 januari 2019  Nieuwjaarsduik      Bredene 
 
20 januari 2019   Lange Afstand      Oostende 
 
17 februari 2019  Interclub BBV      Bredene 
 
24 februari 2019  Interclub WDK      Wevelgem 
 
17 maart 2019   1001m Oostkamp     Oostkamp 
 
24 maart 2019   Interclub KZV      Kuurne 
 
07 april 2019   Lentecriterium      Meulebeke 
 
28 april 2019   Clubkampioenschappen    Bredene 
 
04 mei 2019   BBQ BBV       Oostende 
 
05 mei 2019   Finales Leeftijdskampioenschappen Westerlo   
 
06 oktober 2019  Interclub WDK      Wevelgem 
 
13 oktober 2019  Interclub BBV      Bredene 
 
20 oktober 2019  Interclub KZV      Kuurne 
 
17 november 2019  Zwemmarathon     Bredene 
 
24 november 2019  Sporta Swim Cup     Brugge 
 
02 december 2019  De Sint       Bredene 
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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/competitie +18 

Recreatiezwemmers 

Dinsdag 18u00 tot 19u00 Waterwennen / leren overleven op 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/competitie +18 

Recreatiezwemmers 

Aquafitness 

Zaterdag 

  

  

09u00 tot 10u00 

  

  

Sharks 

Pré-competitie 

Competitie 

Recreatiezwemmers 
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Nieuwjaarsduik 2019 
Zaterdag 5 januari heeft de negende editie van de Nieuwjaarsduik in Bredene plaats gevon-
den. Ja ik hoor het u wel denken, de negende! Ja inderdaad reeds 9 jaar vindt dit plaats in 
Bredene.  
Dit jaar terug, zoals de afgelopen jaren, in een organisatie van de Bredense Bruinvissen in 

samenwerking met de gemeente Bredene, de duikernikkers Bredene Oostende, kajakclub 
de Waterratjes en de Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen IKWV. Het 
moet gezegd worden, de wind heeft er een erg koude versie van gemaakt dit jaar. Het was 
voor doorzetters. “Voe de echte da ze zeggen”. In de pers verscheen een artikel met de ti-
tel: Geslaagde ijsberenduik in Bredene. Een 300-tal sportievelingen nam zaterdagmiddag 
deel aan de ijsberenduik in Bredene. 
Ik denk dat dit inderdaad een goed beeld schept van de omstandigheden waarin de 9de edi-
tie plaatsvond. Los uiteraard van het feit dat het weer een super sfeertje was tijdens de op-
warming met onze Iron Man (lady) Danielle. Die opwarming moest er voor zorgen dat de 
bloedsomploop snel genoeg verliep zodat iedereen opgewarmd in het koude water terecht-
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kwam. Een gevolg van de stevige wind was uiteraard de aanwezigheid van hoge golven. 

Ook de “après” was weer een schot in de roos. Iedereen verscholen achter “Boey” contai-
ners genietend van een warme soep of warme chocomelk. Zoals elk jaar waren er weer de 
sprotjes van de kajakclub en dit samen met een groot assortiment jenevers. Een aanzienlijke 
bende is er toch ook dit jaar weer blijven plakken in een gezellige sfeer. Tijdens het halen van 
een jenever vroegen verschillende mensen mij of er iets speciaals gepland staat voor volgend 
jaar: de 10e editie! Dit is inderdaad iets waarover het bestuur zich zal moeten buigen. De 
mensen verwachten iets speciaals bij de 10e editie. 

Langs deze weg wil ik ook nog even alle hulpdiensten van harte danken voor hun aanwezig-
heid. Zonder deze mensen is dergelijk evenement niet denkbaar. 

Kajakkers, Redders IKWV, EHBO-diensten, arts, veiligheidscoördinator, politie, Sea King 
Koksijde en ik vergeet er waarschijnlijk nog wel een aantal. En wat dan te zeggen van alle vrij-
willigers die er letterlijk een ijskoude zaterdag op zitten hebben. Allen een welgemeende 
DANK U WEL.  

Rest me jullie enkel nog allen een gelukkig en gezond 2019 toe te wensen.  

Afspraak op één van onze volgende 
activiteiten.  

 

Kris Schockaert 

Bestuurder BBV  


