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Voorwoord
Beste BBV-leden,
Nu alle compertitie wedstrijden achter de rug zijn, kijken we met zijn allen uit naar onze
jaarlijkse clubkampioenschappen. Ook dit jaar helpt onze sponsor Jessports
(naamwijziging= Team Jes) bij het zoeken naar een geschikte verrassing voor onze regelmatige deelnemers. Zoals elk jaar kunnen alle leden deelnemen, maar ook ouders samen met
hun kind(eren) kunnen naar hartenlust een team vormen om zo de snelste ouder/kind
kampioen te worden. Vorig jaar daagden Stan met papa Christophe mij uit, want dit jaar
zullen ze er alles aan doen om de snelste tijd te zwemmen. Ik kijk er al naar uit, want de
concurentie is dit jaar terug een stuk groter geworden.
Dit jaar zullen we de clubkampioenen pas op onze jaarlijkse BBQ bekend maken. Hierdoor
hebben we zelf wat meer tijd om de uitslag te verwerken, maar ook wat meer ruimte om
iedereen te ontvangen. Net zoals vorig jaar houden we de BBQ bij onze sportieve vrienden
van de roeiclub in Oostende.
Al onze redders zijn terug up to date na de wettelijk verplichte opleiding hoger redder. Jaarlijks organiseren we een opleiding hoger redder zodat onze redders deze opleiding kunnen
volgen in ons eigen zwembad. Zo vermijden we extra lange reistijden en zien ze at mogelijk
is in ons zwembad.
In de rubriek “genormeerde zwemslagen” gaan we, na de rugslag, deze keer dieper in op
de crawl. Dit is dan ook de zwemslag dat voor de mintse uitsluitingen zorgt tijdens westrijden.
Jary heeft de pen opgenomen om zijn verhaal te doen over hoe hij bij de BBV de verschillende stadia heeft doorlopen. Als afsluiter duidt hij de volgende aan om een artikel te
schrijven in de Bruinvis. Wet jij al wie het is?
Fran en Simon hebben een systeem uitgewerkt om de opvolging en de toekenning van de
verschillende brevetjes meer “cachet” te geven. Hierbij staat de zwemmer centraal, met
als doel een heel goed overzicht maken van wat de volgende stappen zijn binnen de zwemschool. Om ook de motivatie te verhogen werd een spaaraktie geimplimenteerd met aangepaste afbeeldingen.
Ik wens jullie veel leesplezier
Sportieve groeten
Clement
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Competitiespetters 2019
Leeftijdscategorieën 2019

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

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 worden indien er geen zwemmer van aanwezig is op de wedstrijd.
Er zijn 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.
Forfaits worden voor 10 u doorgegeven op de dag van de wedstrijd aan Carine Decouter –
carine@bredensebruinvissen.be – 0484/616502
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Uit de krant…maar ook een onderdeel van
het brevetzwemmen!
'Gelukkig kende ik de truc met de spijkerbroek', zegt drenkeling
OPMERKELIJK
Een 30-jarige Duitser heeft op opmerkelijke wijze weten te overleven nadat hij overboord
was geslagen voor de kust van Nieuw-Zeeland. Hij knoopte de broekspijpen van zijn spijkerbroek dicht en maakte er een provisorisch reddingsvest van.
Arne Murke was samen met zijn broer op weg naar Brazilië. De broers zouden een twaalf
meter lang jacht tegen betaling afleveren aan de andere kant van de Grote Oceaan. Maar op
zo'n drie uur varen van de noordoostelijke kust van Nieuw-Zeeland raakte het duo in de problemen.
Door het ruige weer zwiepte de giek Arne overboord. Z'n broer wierp hem een reddingsvest
en touw toe, maar die waren al buiten bereik. "Gelukkig kende ik de truc met de spijkerboek", zegt de Duitser tegen The New Zealand Herald. "Anders was ik er niet meer geweest."
Arne had jaren geleden geleerd hoe Navy Seals, Amerikaanse elitetroepen, jeans kunnen
transformeren tot reddingsvest. "Ik haalde diep adem, trok de broek uit en knoopte de pijpen dicht." Hij sleepte zijn jeans even uit het water, om die te vullen met lucht. Het extra
beetje lucht was voldoende om te blijven drijven.
Bibberen
Maar de redding was nog niet nabij. De Duitser moest het 'reddingsvest' constant om zijn
hoofd geklemd houden met zijn armen. Hij durfde zijn armen amper te bewegen. Na een
tijdje kreeg Arne het ijskoud en lag hij bibberend in het water.
Er kwam een reddingshelikopter maar die zag de drenkeling tot tweemaal toe over het
hoofd. "Hij kwam heel dichtbij, maar ze zagen me niet en vlogen weer weg." Arne begon
ernstig te twijfelen of hij het wel zou overleven. Na 3,5 uur dobberen in het water werd hij
uiteindelijk toch gespot. Met een touw werd hij aan boord van de helikopter gehesen. "Ik
was zó blij", zegt de Duitser tegen de krant.
Ook in het brevetzwemmen komt dit aan bod.
Bij de oude brevetten komt dit aan bod bij survival 4, bij de nieuwe brevetten komt dit aan
bod bij Reddend zwemmen 2.
Merit legde woensdag Survival 4
af en maakt van haar broek een
drijfmiddel.
Maya
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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 Bruinvissen bij heel veel online aankopen.
Hoe?
Surf naar de unieke Trooperpagina www.trooper.be/bbv. Via
deze pagina kunnen leden, supporters, 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!

Clubkampioenschappen BBV … ieder lid van
BBV kan deelnemen, niet alleen competitiezwemmers.
Zondag 28 april 2019 kan iedereen deelnemen aan onze jaarlijkse
clubkampioenschappen. Uiteraard zijn we dan op zoek naar de
beste zwemmer/zwemster in elke categorie maar het is veel meer
dan dit.
Ieder lid die kan zwemmen kan deelnemen
Ideaal om eens kennis te maken met het
zwemmen van een wedstrijd
Enkel BBV’ers onder elkaar
Je eigen grenzen verleggen
Gezellig samenzijn
Ouder – kind zwemmen
Twijfel niet, overtuig je mama of je papa en schrijf je in via de site.
Ik hoop op een hele grote opkomst!
Tot dan?! Maya
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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
Wesley Wtterwulghe, Vicognelaan 82, 8450 Bredene
Gsm 0498 52 71 87
Cel commercieel
e-mail: wesley@bredensebruinvissen.be
Hans Knockaert, Oudensburgsesteenweg 16, 8400 Oostende
Gsm 0498 52 71 87
Cel multimedia
e-mail: hans@bredensebruinvissen.be

Bestuurder

Bestuurder
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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 gevaarlijk 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
Voor meester Eric breekt de leukste periode van het jaar aan: carnaval!
Hij heeft de kindjes van de watergewenning voorgesteld om deel te nemen aan de carnavalstoet in Bredene, en natuurlijk zijn die super-enthousiast. Ze hebben al wat zitten
brainstormen over het thema voor hun groep, en in wat beters kunnen ze zich nu verkleden dan in échte bruinvissen?
De dag van de stoet is aangebroken, en alle kindjes zijn present. Ze moesten zich van niks
aantrekken, enkel een lege zak meebrengen (geen plastic zak, we denken aan het milieu!), want onze meester kan dus toveren.
Allereerst moeten de kleuters worden omgetoverd in echte bruinvisjes. Met één krachtige toverspreuk worden ze omgevormd tot vinnige, niet van echt te onderscheiden vissen.
Vol bewondering (goed-)keuren ze elkaar.

Voor de volgende stap heeft Eric zijn inspiratie gehaald uit Assepoester ; hij heeft een
grote pompoen meegebracht. Deze raakt hij even aan, prevelt ‘Pomcarnapoenavala!’, en
de pompoen groeit uit tot de mooiste praalwagen die je ooit hebt gezien. Ze stelt de zee
voor, met enorme kliffen en golven, en voor elk bruinvisje is daarachter een plaatsje
voorzien, zodat je hem nog net kan zien zitten van buitenaf. Met hun mondjes open van
verbazing, staren ze naar dit kunstwerk.
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‘Nu nog de details’, vervolgt de meester vergenoegd. Hij beveelt de kinderen hun zakjes
klaar te houden. Met één vingerknip vullen deze zich, de ene helft krijgt zakjes met confetti, de anderen zakjes met snoep. Dit leidt algauw tot een felle discussie tussen Alexander en Levi. ‘Ik wil snoep!’, klaagt Alexander, en hij begint te trekken aan de zak van Levi.
‘Nee, die is van mij!’, jammert Levi. Uiteindelijk belandt de volledige zak confetti over het
hoofd van Levi, en de snoep regent over het hoofd van Alexander. De meester kan dit natuurlijk niet goedkeuren, en als straf moeten de twee rakkers nu alles met de hand oprapen. Zo bekomen ze elk een gemengde confetti-snoepzak, waarmee ze eigenlijk wel tevreden zijn…

Eindelijk kan de stoet vertrekken.

Vol trots nemen de bruinvisjes hun plaats in. Ze zwaaien naar het groots opgekomen publiek, en gooien af en toe confetti of snoepjes naar de mensen. Grote en kleine kinderen
staan met meegebrachte zakken langs de kant van de weg, om de gevangen snoep in te
verzamelen, zodat ze zich straks lekker kunnen volsnoepen, wat heel misschien voor één
keer zal mogen van hun mama of papa.
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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 onze 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 veiligheidscoördinator tot voltooiing van de werken. Alle werken worden uitgevoerd door ons geschoold personeel. Daarnaast werken wij met een aantal externe firma’s waarmee
wij al jaren vlot samenwerken.
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Nu beginnen Jules en Julie luidkeels een carnavalsliedje te zingen. ‘Alle DJ’s gaan naar
rechts, naar rechts, naar rechts!’, klinkt het uit hun kelen. Nanosh en Boris volgen, en vervolgens de rest van de vrolijke groep: ‘En met z’n allen weer naar achtereeeeen,
tuutuuutuuuu!!!’. De meester zingt nog het luidst van al met z’n diepe basstem, maar daar
hij dit liedje niet kent, zingt hij André Hazes in de plaats, waarop Kobe hem de mond
snoert met een gigantische tutter die hij speciaal voor zijn leraar heeft meegebracht.
Celine, Rhune en Lias staan recht en beginnen een rondedansje.
Plots ziet Stan zijn mama en oma staan, en hij begint te zwaaien als gek. Gelukkig hebben
ze hem ook opgemerkt, en enthousiast wijzend zwaaien ze terug.
Ondertussen steekt Marie stiekem een snoepje in haar mond, niemand gezien! De meester heeft het te druk met zijn tutter.
De kinderen en het publiek genieten, want ze oogsten veel applaus voor hun spectaculaire
show.
Wie weet winnen ze wel de prijs voor mooiste carnavalgroep?
En zo hebben ze weer eens een gedenkwaardige dag doorgebracht dankzij hun unieke
meester.

Sandra
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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 30/06/2019)
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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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BBV Diploma-boekje
Momenteel bij de overgangen worden er brevetten meegegeven met de zwemmers. We
zijn beginnen kijken achter een uniformer systeem die meer gelinkt is aan onze zwemclub.
Daarom hebben we samen gebrainstormd
waar er enkele ideeën uit de bus zijn gekomen.
Wat dacht je van een boekje die je door heel
de zwemschool kan meenemen?
We zijn met het idee gekomen om de doelstellingen van de te doorlopen groepen in onze
zwemclub te bundelen in een diploma-boekje.
De leden die starten bij de waterwenning zullen een boekje krijgen die tot het einde van de
zwemschool moet bijhouden worden.
In dit boekje zullen per groep alle doelstellingen vermeld staan die de leden zullen behalen tegen het einde van de zwemschool.
Telkens als een zwemmer of zwemster aan alle doelstellingen voldoet en naar een volgende groep over mag, dit ofwel in de overgangsperiode in Februari of op het einde van het
zwemjaar, zal een sticker meegegeven worden als beloning. Deze sticker zal dan in het
boekje kunnen geplakt worden naast de doelstellingen die het kind behaald heeft in de
desbetreffende groep. Op de sticker zal het logo vermeld staan van de behaald groep.
Het doel is om alle stickers te verzamelen van heel de zwemschool. Dit kan enkel als de
zwemmer of zwemster de zwemschool volledig heeft doorlopen en elke groep tot een
goed einde heeft gebracht.
De huidige brevetten zullen nog altijd tijdens de twee brevetweken kunnen worden afgelegd.
Ook de logo’s van de verschillende zwemgroepen zijn wat aangepast. De waterwenning
had tot op heden nog geen logo. Hiervoor hebben we gekozen om deze groep tot de Pinguins te noemen.

Fran en Simon
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Pinguins

Zeepaarden

Zeehonden

Otters

Orka’s

Sharks
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Kwik en Kwak:
Op een mooie zaterdag hebben Kwik en Kwak een uitstap gemaakt naar de boerderij.
Het was ’s morgensvroeg en de eendjes hadden er zin in. Vanaf dat de zon zijn eerste
straaltjes liet schijnen in de slaapkamer sprongen ze op en liepen ze naar hun mama en papa om hen wakker te schudden.
Eenmaal opgestaan, zich wat verfrist gingen ze naar beneden om een lekkere boterham te
eten met choco en confituur. Daarna weer naar boven om hun tanden te poetsen en hun
rugzak te maken want het bezoek aan de boerderij was een volledige dag.
Het was een uurtje vliegen en zoals altijd veel te zien onderweg. Zo was ook Kroko op weg
naar een grote plas met water om lekker in het water te kunnen spelen. Monkey slingerde
dan weer van boom naar boom. Star de zeester lag waarschijnlijk nog te slapen.
Na uurtje kwamen ze aan bij een hele grote boerderij.

Ze konden met hun geluk geen blijf en renden achter de kippen, gingen spelen op de
schommel en het klimrek.
Na de boerderij gezien te hebben kregen ze spek met eieren wat ze heel lekker vonden.
Ze kregen ook een boekje met opdrachten mee zodat ze beiden konden gekroond worden
tot beste boer en boerin.
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Ik zal eens die opdrachten zeggen, misschien word jij er ook wel één.
Welk dier wekt ons: _______________________
Welk dier legt er eitjes:_____________________
Welk dier speelt er graag in de modder:______________________
Welk dier is zo sterk dat hij een kar kan trekken:________________
Toen we op weg waren terug naar huis vertelden we wel hoe mooi die haan was.

Ze vertelden heel veel over dieren van de boerderij maar ook van iemand die ze dachten
dat ze gezien hadden in het veld. Kunnen je raden wie?

Tot de volgende keer ,
Met spattende groetjes Dory (onze verteller)
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Sleutelelementen van de genormeerde
zwemslagen : Crawl
1. Het lichaam ligt in buiklig horizontaal in het water (van hoofd tot voeten) • Wanneer het
lichaam volledig horizontaal in het water ligt, bevinden ook de oren zich onder water (hoofd
neutraal, in het verlengde van het lichaam)
2. De voeten/benen bewegen gestrekt op en neer •
De voeten/benen bewegen gelijktijdig maar niet symmetrisch: het ene been beweegt opwaarts, het andere neerwaarts (en omgekeerd) • De voeten/benen
bewegen bij voorkeur ononderbroken (zonder stopof rustmoment)
3. De armen bewegen in tegenovergestelde richting
(al dan niet gelijktijdig) • Gelijktijdig: vanuit de uitgangspositie (= 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 teruggevoerd • Niet-gelijktijdig: vanuit de uitgangspositie (=
één arm ligt in het verlengde van de schouder, de andere arm tegen het lichaam) wordt de actie van de
armen beurtelings uitgevoerd: één arm wordt teruggevoerd en daarna wordt de andere arm doorgehaald (‘afslag’ is dus toegestaan)
4. De armen maken een lange bewegingsbaan op de
schouderlijn onder water • De bewegingsbaan onder
water wordt zo lang mogelijk gemaakt door met een
gestrekte arm in te steken en met een gestrekte arm
uit te halen • De armen zijn bij voorkeur ook tijdens de doorhaal onder water volledig gestrekt
5.Het inademen gebeurt zijwaarts zonder het hoofd op te tillen, het uitademen onder water • Het hoofd wordt enkel rond de lengteas geroteerd en niet opgetild (bij voorkeur één
oog maar minimaal de zijkant van het aangezicht blijft onder water) • Het inademen gebeurt bij voorkeur door de mond, het uitademen door mond en/of neus
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De bewegingsdriehoek
Gezond leven? Beperk stilzitten en beweeg. In een gezonde bewegingsmix wissel je zitten,
staan en bewegen af. Hoe je dat het best aanpakt, geeft de bewegingsdriehoek je heel helder weer.

De bewegingsdriehoek in kleur
• Oranje zone
 Sedentair gedrag of lang stilzitten: de Vlaming lust er wel pap van. Sedentair gedrag of

lang stilzitten is alles wat je doet terwijl je ligt of zit en waarbij je heel weinig energie verbruikt. Slapen hoort daar niet bij.
 We brengen gemiddeld meer dan acht uur per dag zittend door: thuis, op school en op
het werk. Ook als we onderweg zijn, zitten we in de auto of op de trein en in onze vrije tijd
spelen we met de computer, gaan we naar de bioscoop of lezen we een boek.
 Elke dag is een uitnodiging om veel en lang te zitten. En dat is niet oké: een gezonde dag
bestaat uit een mix van zitten, staan en bewegen. We voelen ons fysiek en mentaal beter in
ons vel als we lang stilzitten beperken.
 Als je op de bewegingsdriehoek kijkt, vind je sedentair gedrag of lang stilzitten dan ook
terug in de oranje zone.
 Lichtgroene zone
 Bewegen is gezond. Daarom heeft bewegen de kleur groen. Daarbij geldt: hoe groener
24

de zone, hoe intensiever de beweging.
 In licht intensieve beweging schuilen meer gezondheidsvoordelen dan je denkt… Je vindt
licht intensief bewegen dan ook terug in de onderste laag van de groene zone in de bewegingsdriehoek. Probeer alvast het grootste deel van elke dag licht intensief te bewegen tijdens je taken: door bijvoorbeeld staand te computeren, te stofzuigen of de trap te nemen.
 Middelste groene zone
 Heel wat Vlamingen bewegen te weinig om gezond te zijn. Want gezond bewegen is meer
dan slenteren of kuieren. Nochtans is stevig wandelen, recreatief zwemmen of fietsen haalbaar voor velen en goed voor lichaam én geest.
 Dagelijks matig intensief bewegen levert je meer gezondheidsvoordeel op dan licht intensieve bewegingen: zowel fysiek als mentaal. Als je matig intensief beweegt, ga je sneller ademen en slaat je hart sneller. Je bent nog niet buiten adem en je kunt nog gewoon praten. Je
vindt deze manier van bewegen terug in de middelste groene zone van de bewegingsdriehoek. De bewegingsintensiteit van de lagen eronder en erboven is respectievelijk lager en
hoger.
 Donkergroene zone
 De donkergroene zone bevindt zich bovenaan in de bewegingsdriehoek. Deze zone staat
voor hoog intensief bewegen: lopen, een partijtje basketbal...
 Het verschil met de middelste en onderste laag? Als je hoog intensief beweegt ga je ook
zweten. Bewegen aan hoge intensiteit heeft extra voordelen voor je gezondheid in vergelijking met matig en licht intensief bewegen. Beweeg dus minstens één keer per week hoog
intensief voor de mooiste gezondheidsbonus!
And last but not least, probeer ook om je spieren wekelijks te trainen en zo te versterken.
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NIEUW: badmuts verplicht (vanaf de sharks
t.e.m. competitiezwemmers)
Waarom een badmuts dragen in het zwembad?
Ondanks het image van een badmuts zijn er meerderde redenen om een badmuts te dragen.
Bij het actiever zwemmen (veel in en uit het water) kan het de
oren beschermen tegen de drukverschillen en het water in de
oren.
Een goed afsluitende badmuts kan de haren afschermen van het chloor in het water.
Lang haar komt niet voor de ogen.
Het is hygiënischer, haren tegenkomen bij het zwemmen is voor niemand leuk.
Tenzij je kaal bent zal je door een badmuts gestroomlijnder zijn en iets sneller kunnen
zwemmen.

Voor de competitiezwemmers is het verplicht om de BBV-badmuts te dragen tijdens de
wedstrijden. Tijdens de trainingen mag je zwemmen met een badmuts naar keuze.
Badmutsen kunnen aangekocht worden bij de trainers in het zwembad voor de democratische prijs van 8 euro’s.
Maya
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De Pen van ….
Hallo iedereen,
Ik ben Jary Devolder en ik word 16 jaar. Ik zwem al sedert mijn 5 jaar bij de BBV.
Ik zou graag iets meer willen vertellen over de zwemwedstrijden. Ik doe al 5 jaar mee aan
de wedstrijden. Ik ben begonnen bij de benjamins en zit nu ondertussen bij de cadetten.
De wedstrijden worden op zondag gezwommen. Je hebt verschillende soorten wedstrijden.
Eerst heb je de interclubs. De interclubs zijn verdeeld in 2 poules. Hier kunnen we 6 zondagen op een jaar meedoen. Als je goeie tijden neerzet op deze wedstijden, kan je dan op het
einde van het jaar meedoen aan “Sporta Swim Cup”. Hier mogen per zwemstijl, 8 zwemmers aan deelnemen per categorie.
Dan heb je nog een paar aparte wedstrijden, nl. de lange afstand. Hier kan je eens een wedstrijd zwemmen over een langere afstand dan op de interclubs. Voor mij is dat een wedstrijd
over 1500m. Dan heb je nog de “1001m in Oostkamp”, Lentecriterium en de Finales leeftijdkampioenschappen.
En als laatste heb je nog onze clubkampioenschappen. Dit jaar is het een beetje anders. Nu
worden de tijden van de interclubs genomen. Enkel de 50m wedstrijden worden op deze dag
gezwommen in ons zwembad.
Het is leuk om je vaardigheden te kunnen testen. Maar het is vooral leuk om samen met je
vrienden een leuke namiddag te beleven. Het leuke is de pauze. Daar kan je een beetje ravotten in het zwembad.
Ik zou zeggen “Schrijf je eens in en dan zie je wel”
Graag geef ik de pen door aan Djensy
Groetjes
Jary
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BBV agenda 2019
Datum

Wedstrijd/activiteit

Locatie

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

Waterwennen / leren overleven
Zeepaarden
Zeehonden
Otters
Orka’s

19u30 tot 20u30

Sharks
Pré-competitie
Competitie

20u30 tot 21u30

Snelle zwemmers/triatlon/competitie +18
Recreatiezwemmers

Dinsdag

Woensdag

18u00 tot 19u00

18u30 tot 20u00

Waterwennen / leren overleven op uitnodiging
Recreatiezwemmers
Sharks
Pré-competitie

Donderdag

18u30 tot 19u30

Competitie
Waterwennen / leren overleven
Zeepaarden

Zeehonden
Otters
Orka’s
19u30 tot 20u30

Sharks
Pré-competitie
Competitie

20u30 tot 21u30

Snelle zwemmers/triatlon/competitie +18
Recreatiezwemmers

Zaterdag

09u00 tot 10u00

Aquafitness
Sharks
Pré-competitie
Competitie
Recreatiezwemmers
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Jes-Sports wordt Team Jes!
De alomgekende sportshop “Jes-Sports” neemt een volgende stap in zijn uitbouw tot een
niet meer weg te denken speler op de markt voor wat betreft toelevering van teamsware,
bedrijfskledij en textielbedrukking. De niet aflatende passie van beide zaakvoerders en personeel werpt zijn vruchten af en is de basis voor de verdere uitbouw van onze zaak.
Bij deze nieuwe stap komt er dus ook een nieuwe naam en een verfrissend nieuw logo. We
blijven onze operaties verder leiden vanuit de Kapelstraat 117 te Bredene. Daar kun je
steeds terecht om onze artikelen te ontdekken. Al hebben we uiteraard ook een heuse
webshop waar je naar hartenlust je nieuwe teamsware kunt ontdekken en bestellen. Kom
ons ontdekken via https://www.webshop-jes-sports-bredene.be/. Recent hebben we terug
geïnvesteerd in ons machinepark. Gekoppeld aan de reeds opgedane knowhow zijn we een
professionele speler in textielprinting.
Ondertussen is ons totaalconcept uitgegroeid tot ver buiten de sportwereld.
Heel wat scholen en bedrijven behoren ondertussen tot ons klanten portfolio die maand
na maand groeit. Ons motto is en blijft het aanleveren van een goeie service en maatwerk
tegen de beste condities.

Bij het uitknippen van deze nieuwsbrief uit de Bruinvis of bij het uitprinten van deze
nieuwsbrief vanop de website van BBV krijg je een fikse korting aan de stand van Team Jes
op de clubkampioenschappen van de Bredense Bruinvissen die doorgaan op zondag 28
april 2019.
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Clubkampioenschappen BBV
… ieder lid van BBV kan deelnemen, niet alleen competitiezwemmers.
Zondag 28 april 2019 kan iedereen deelnemen
aan onze jaarlijkse clubkampioenschappen.
Uiteraard zijn we dan op zoek naar de beste
zwemmer/zwemster in elke categorie maar
het is veel meer dan dit.
Ieder lid die kan zwemmen kan deelnemen

Ideaal om eens kennis te maken met het
zwemmen van een wedstrijd
Enkel BBV’ers onder elkaar
Je eigen grenzen verleggen
Gezellig samenzijn
Ouder – kind zwemmen
Twijfel niet, overtuig je mama of je papa en
schrijf je in via de site. Ik hoop op een hele
grote opkomst!

Tot dan?!
Maya
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Clubkampioenschappen
Op zondag 28 april 2019 is het weer zover. Het clubkampioenschap van BBV in samenwerking met Team Jes. Al voor het 2e jaar op rij wordt het clubkampioenschap gesponsord door
Jean-Pierre en Sandra van Team Jes Bredene.
Team Jes Bredene, de nieuwe naam voor Jes-Sports, gelegen in de Kapelstraat 117-119 te
Bredene. De formule van het clubkampioenschap blijft ongewijzigd. We gaan nog steeds op
zoek naar een kampioen in elke leeftijdscategorie en uiteraard ook naar de all round kampioen bij de dames en bij de heren. Wat wel verandert is de huldiging van die kampioenen.
De dag zelf zal elke deelnemer een deelname medaille ontvangen in het zwembad, maar de
eigenlijke bekendmaking van de kampioenen vindt plaats op zaterdag 4 mei tijdens de jaarlijks BBQ van BBV. Ook de bekendmaking van de winnaar van de ouder-kind estafette zal
plaatsvinden op de BBQ die plaatsvindt in de lokalen van de roeiclub KRNSO gelegen aan de
Prins Albertlaan 104 net op de grens tussen Bredene en Oostende.
Hoe word je clubkampioen? Door deel te nemen aan alle wedstrijden waaraan BBV deelneemt. De tijden die je daar zwemt worden vergeleken met de besttijden die op internationaal niveau zijn gezwommen in uw leeftijdscategorie. Op basis van het resultaat krijg je dan
een aantal punten. Dit gebeurt per zwemstijl en afstand. De Rudolph tabellen zijn een internationale referentie voor wat betreft de gezwommen besttijden. Wat als je nu een discipline niet kunt zwemmen? Dan krijg je een tijd van 2 minuten naast uw naam genoteerd. De
Rudolph tabellen worden gebruikt vanaf de categorie benjamin en dit voor de 4 zwemstijlen. De categorieën eendjes en zwaantjes behalen hun besttijden op de dag van het clubkampioenschap zelf en diegene die het snelst zwemt op die dag wordt kampioen in die categorie. Hier geldt terug de regel: wie een stijl niet zwemt krijgt een tijd van 2 minuten
naast zijn of haar naam.
Om het allemaal nog wat aantrekkelijker te maken kun je op de dag van het clubkampioenschap aan een verlaagde prijs diverse zwemspullen aankopen bij Team Jes.
Team Jes zal opnieuw een verkoopstand opzetten in de gang van het zwembad. In de
nieuwsbrief van Team Jes, ook opgenomen in deze editie van de Bruinvis en tevens ook beschikbaar via onze website, kun je een bon uitknippen die je recht geeft op een fikse korting
bij Team Jes op de dag van het clubkampioenschap. Zo zie je maar, alle elementen zijn aanwezig om er terug een schitterend clubkampioenschap van te maken samen met Team Jes.
We verwachten dus massaal inschrijvingen voor wat betreft de ouder-kind estafette, alsook
een maximaal aantal deelnemers die hun besttijden willen komen verdedigen. Vergeet niet,
als de tijd die je zwemt op het clubkampioenschap zelf beter is dan de tijd die je gezwommen hebt op één van de wedstrijden is het de tijd van zondag 28 april die zal meetellen.

Wie wordt clubkampioen BBV in samenwerking met Team Jes? Dit wordt gezwommen op
zondag 28 april en de uitslag maken we bekend op de jaarlijkse BBQ van BBV op zaterdag 4
mei 2019.
Tot dan!

Kris Schockaert
35

36

