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Voorwoord
Beste BBV-leden,
Het einde van ons sportjaar is weer ingezet. We kunnen stellen dat het een zeer goed
sportjaar was. We hadden in september al een inschrijvingsstop om de kwaliteit van onze
trainingen te garanderen. De waterwenning is echt uitgegroeid tot een hoogwaardige instap van het zwemmen. De start van de nieuwe leerlijn hebben we nu al enkele jaren achter ons , waardoor al onze trainers op hoog niveau presteren in de begeleiding van de aller
kleinsten.
Deze tendens is ook in de zwemschool verder gezet waar elke zwemles is uitgeschreven,
waardoor we zeer goed en evenwichtig opbouwen naar de volgende slag en/of stap.

Voor volgend sportjaar is er voor de motivatie van de kinderen een diplomaboekje uitgewerkt, waar ze na het behalen van een bepaalde doelstelling, een aangepaste sticker krijgen om zelf het boekje te vervolledigen. Hierdoor proberen we de kinderen te motiveren
om elke doelstelling te behalen.
Bij de competitiezwemmers (ook pré competitie) zijn de zwemlessen opgemaakt in opbouw naar bepaalde wedstrijden in het jaar. Tijdens de Sporta Swimming Cup kwamen
heel wat zwemmers met edelmetaal terug naar huis. Niet enkel zij waren trots op hun behaalde plaats, maar ook de aanwezige trainers, begeleiders, officials en ouders waren apetrots op onze zwemmers.

Onze aquadames waren elke donderdag present om vol enthousiasme de oefeningen van
Carine en Daniëlle nauwkeurig te volgen. Ook hier hebben we een zeer hechte groep die
zelfs via multi media afspraken maken.
De recreanten mogen we zeker ook niet vergeten, want nog steeds zijn we een recreatieve
club met een competitief kantje. Onze recreanten zijn op maandag en donderdag in grote
getale aanwezig, maar ook op dinsdag en zaterdag zien we steeds dezelfde gezichten.
Als laatse wil ik nog het volgende met jullie delen: Yvan gaf zijn laatste zwemles op donderdag 27/06/2019. Na 18 jaar BBV en in totaal 50 jaar zwemles gaat Yvan de fakkel doorgeven aan de jongere generatie. Wat een prachtige lange loopbaan als trainer, en op vandaag zijn er bij ons zelfs trainers die nog zwemles gekregen hebben van Yvan. Yvan veel
succes in het genieten van de kleine dingen.
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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Sportief naast het zwembad
We hebben heel wat sportieve ouders, vrijwilligers en medewerkers. Soms komt daar dan
een zotte gedachte uit en zo zijn we op 2 juni met 3 ploegen aan de start gekomen van de
tri-triathlon in Bredene.
Team 1 was Fran, Simon en Angie
Team 2 was Hanne, Bram (vervanger voor Clement) en Wesley
Team 3 was Lainy, Leslie en Miguel.
Het was super weer, de sfeer was dik in orde en ons Team 3 veroverde zelfs de 3 e plaats.
Proficiat aan alle teams.

Onze voorzitter Clement en fotograaf Simon gingen dan weer voor een sportieve fietsuitdaging.
Samen hebben ze ‘Le Cannibale’ gereden, dit is een rit georganiseerd door onze sportbond
Sporta met als centrale punt de Mont Ventoux.

Trainers Dennis en Daniëlle (moeder en zoon) nemen binnenkort deel aan een internationale wedstrijd Triathlon. Daniëlle neemt deel aan het WK Ironman in Nice en Dennis heeft zijn
selectie op zak voor het WK Challenge in Slovakije volgend jaar.
We wensen hen alvast via deze weg veel succes.
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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!

7

8

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, Oudenburgsesteenweg 16, 8400 Oostende
Gsm
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
Meester Eric verhuist naar een stad hier héél ver vandaan. Zijn lieve vrouwtje wil dichter
bij haar familie gaan wonen, zodus…
Met pijn in het hart en tranen in de ogen vertelt hij de kindjes van de watergewenning nu
dat hij niet langer les kan geven, daar het te ver zal zijn om te komen voor hem.
De kindjes zijn allemaal erg verdrietig, maar ze begrijpen het wel.
Ze zijn allemaal bereid om hun meester,
waar ze zoveel plezier mee hebben beleefd, een handje te helpen.
Op de dag van de verhuis wordt er aangebeld bij Eric. Als hij de deur opent,
kan hij zijn ogen niet geloven : gans de
straat staat vol kinderen die ooit van
hem hebben les gekregen, en allemaal
willen ze helpen verhuizen. Het gemoed van de meester schiet er van vol.

Maar veel moeten zijn helpers niet doen. Alles staat al
keurig klaar in dozen. Ook de verhuiswagen is intussen
toegekomen. Ze duwen alles tot aan de voordeur, dan
orakelt onze tovenaar een nieuw-uitgevonden spreuk,
en alles zweeft netjes vanzelf de verhuiswagen binnen.
Ook de meubels verheffen zich van de vloer en vliegen
mooi de deur uit richting de camion.

De kinderen genieten nog een laatste keer
met open mond van deze krachtinspanning
van hun leraar, en dan stapt Eric zelf in zijn
wagen, na nog eens uitgebreid van iedereen
afscheid te hebben genomen, met de tranen
in de ogen.
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Allen zwaaien ze hem droevig, maar vurig na.

De eerstvolgende les watergewenning komen de kindjes
toe, wat treurig dat het nu
voortaan zonder hun geliefde
meester zal zijn.
Terwijl de juffen de kindjes
tellen, trekt Boris opeens
grote ogen : ‘Daar is meester
Eric!’
De anderen kijken ongelovig
om, en waarempel! Daar
staat hun trainer in volle glorie terug!
‘Kindjes, ik kon jullie echt
niet missen’, vertelt Eric. ‘En
tenslotte ben ik een tovenaar, dus heb ik een nieuwe
spreuk bedacht, zodat er me
elke donderdag een helikopter komt ophalen om aan jullie les te kunnen geven.’

Uitgelaten schreeuwend vliegen ze hem om de hals, zo blij zijn ze. En vol goede moed beginnen ze aan hun les, samen met de juffen en hun fantastische meester.

Sandra
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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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Blijven zwemmen is de boodschap
Kinderen verleren zwemmen snel als er niet meer wordt geoefend

Kinderen met een zwemdiploma die niet geregeld zwemmen, verleren het snel. De Zwolse
Hogeschool Windesheim heeft dat vastgesteld na onderzoek. Het is volgens de school voor
het eerst dat is onderzocht hoelang kinderen het zwemmen vaardig blijven en hoe zij en
hun ouders dat zelf inschatten.
"Als kinderen tussen de 4 en 7 een vaardigheid aangeleerd krijgen, is het niet zeker dat ze
dat na één of twee jaar nog kunnen, zeker niet als er niet regelmatig wordt geoefend", zegt
onderzoeker Mandy van der Weijden.
De onderzoekers lieten ruim honderd kinderen die kort daarvoor hun zwemdiploma hadden gehaald opnieuw afzwemmen voor hun B-diploma. Uit die proef blijkt volgens de onderzoekers dat ze veel vaardigheden weer verleerd waren: 5 tot 10 procent zakte.
Gevaren slecht ingeschat
Voor het onderzoek moesten ouders een enquête invullen en beantwoordden kinderen
vragen over hun zwemvaardigheid. Daaruit blijkt ook dat kinderen het lastiger vinden om
in natuurwater te zwemmen dan in het zwembad waar ze hebben afgezwommen.
De ouders denken daarentegen dat hun kroost goed kan zwemmen in natuurwater. "En dat
is gevaarlijk", zegt Van der Weijden. Ze adviseert de ouders om bij hun kinderen te blijven
als er wordt gezwommen in natuurwater.
Verder wordt zwemmen met kleding nog vaak lastig gevonden en schatten kinderen de gevaren in het water niet goed in. "Ze hebben het niet over stroming of onderstroming. Het
gaat wel over kwallen en haaien. Als je de gevaren wil inschatten, heb je kennis over de
context nodig."
Om te voorkomen dat kinderen hun zwemvaardigheid verliezen, adviseert Van der Weijden om ze in ieder geval een C-diploma te laten halen. "En vooral blijven zwemmen."

Bron: https://nos.nl/artikel/2243925-kinderen-verleren-zwemmen-snel-als-er-niet-meerwordt-geoefend.html
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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 30/09/2019)
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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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Uitnodiging zwemwedstrijd Bredene
Datum
Ingericht door
Plaats

zondag 13 oktober 2019
BBV
Zwembad Ter Polder
Spuikomlaan, 21 – 8450 Bredene

Aanwezig om 13u00

Inzwemmen

13u15

Eerste start

13u45

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

Zwaantjes (2012 en later): Maximum 50 m
Eendjes A(2011,2010 ) - Eendjes B(2009) - 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.
Uitslag zie www.bredensebruinvissen.be

Inschrijven via de website www.bredensebruinvissen.be tegen uiterlijk
03 oktober 2019
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Uitnodiging zwemwedstrijd Kuurne
Datum
Ingericht door
Plaats

zondag 20 oktober 2019
KZV
Zwembad Kuurne
Nieuwenhuyse 49 – 8520 Wevelgem

Aanwezig om 13u00
Vertrek zwembad Bredene

Inzwemmen
12u00

13u15

Eerste start

13u45

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

Zwaantjes (2012 en later): Maximum 50 m
Eendjes A(2011,2010 ) - Eendjes B(2009) - 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.
Uitslag zie www.bredensebruinvissen.be

Inschrijven via de website www.bredensebruinvissen.be tegen uiterlijk
10 oktober 2019
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Kwik en Kwak
Het zwemmen is gedaan en we duiken opnieuw de zomer in.

Dit wil zeggen, hopen op veel zon zodat we alle dagen naar het strand kunnen gaan, want
als er iets is wat kwik en kwak heel graag doen dan is het zwemmen in de zee en ijsjes
eten.
Ook maken ze heel graag zandkastelen. Vorig jaar hadden ze een zandkasteel gemaakt van
wel meer dan 1 meter. Het was een hele mooie. Er zaten ramen in die gemaakt zijn van
schelpen, een weg gemaakt naar een grote poort en aan beide zijden van de weg was er
een gracht gemaakt. Zie maar eens op de tekening en zou je hem willen inkleuren voor
mij? Daarna mochten ze ijsjes eten en een drankje drinken. Het was lekker ijs.
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Kwak zijn ijsje had veel bloemetjes en Kwik zijn ijsje bevat wieltjes.
Kun jij raden welke ijsjes het waren?

Dit jaar wil Kwak eens iets doen met bloemen. Deze worden gemaakt van papier en hebben vele kleuren.
Hij heeft al zoveel bloemen gemaakt, maar voor deze bloemen vraagt ze toch om haar te
helpen met de kleurtjes. Kun je dat doen voor kwak?

Aan iedereen wens ik een leuke zomer. Tot
de volgende keer.

21
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Sleutelelementen van de genormeerde
zwemslagen : Schoolslag
1.Tijdens het glijden liggen lichaam en hoofd horizontaal in
het water • Het ‘glijden’ is de fase na het sluiten van de benen en vóór het spreiden van de armen • Tijdens het glijden neemt het lichaam een gestroomlijnde vorm aan. De armen liggen gestrekt voor de schouders met het hoofd ertussen • 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 arm- en beenbeweging worden symmetrisch uitgevoerd • ‘Symmetrie’ impliceert gelijktijdigheid voor linkeren rechter lichaamshelft
3.De benen worden geplooid, gespreid en daarna met gehoekte voeten gesloten • De hielen worden naar het zitvlak getrokken, waarbij de benen worden geplooid. Dit gebeurt zonder de knieën onder de buik te trekken • De voeten staan bij aanvang van het spreiden in
een gehoekte positie. De gehoekte voeten worden bij voorkeur vóór het spreiden ‘naar buiten gedraaid’ (= de tenen
wijzen naar buiten) • Op het einde van het sluiten van de benen zijn deze gestrekt, met de voeten nog steeds in een gehoekte positie (pas na het volledig sluiten van de benen worden de voeten ontspannen)

4. De armen worden gestrekt gespreid, samengebracht voor de borst en aan het wateroppervlak teruggevoerd • De armen worden tot minimaal op ‘schouderbreedte’ gestrekt gespreid • De handen/armen worden vóór de borst en onder de kin samengebracht • De handen/armen worden aan het wateroppervlak teruggevoerd (= naar voren uitgestrekt)
5.Het inademen gebeurt tijdens het samenbrengen van de armen, het uitademen onder
water • Het hoofd bevindt zich in het verlengde van de romp en behoudt deze neutrale positie
tijdens
het
uitstrekken
van
de
armen
(terugvoerbeweging) en het spreiden van de armen. Het
hoofd maakt dus geen actieve beweging of ‘knik’ • Tijdens
het samenbrengen van de armen richt de romp zich op,
waardoor ook het hoofd boven water komt = moment van
inademen
Info Redbrevet
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BBV BBQ Wat was me “dadde” zeg!
Zaterdag 4 mei 2019. Wat een BBQ! Wat een medewerker etentje!
Wat voor een tafelvoetbal competitie was me dat! Wat een sfeer!
Vanuit alle hoeken krijgen we te horen dat deze editie veruit de beste in jaren was. Het begon allemaal met de uitreiking van de prijzen van de clubkampioenschappen die gezwommen waren op zondag 28 april. Een clubkampioenschap in samenwerking met Team Jes.
Deze keer werd de clubkampioen en clubkampioene pas bekend gemaakt op de jaarlijkse
BBQ.
En of dat een schot in de roos was! Tijdens de prijsuitreiking waren er niet alleen de meer
dan 90 personen die ingeschreven waren voor de BBQ maar daar bovenop nog eens een
dertigtal personen die kwamen voor de prijsuitreiking. Super gewoonweg. Een vol huis zoals we zeggen!
Voor elke leeftijdscategorie werd de kampioen gehuldigd.
All round clubkampioene en clubkampioen zijn respectievelijk Hanne Knockaert
en Dante Kerckhove.
Ook de bekendmaking van de winnaar
van de ouder-kind estafette vond plaats.
Daar volgden Fran en Clement Simoen
zichzelf op. Snode plannen zijn nu reeds
gesmeed om dit koppel volgend jaar het
vuur extra aan de schenen te leggen. Die beloftes die tijdens de BBQ werden gemaakt dienen uiteraard ook eerst nog gerealiseerd te worden. En dan moet het natuurlijk ook nog
gezwommen worden.
Zoals reeds een aantal jaren de gewoonte
is, is de jaarlijkse BBQ ook het moment
om alle medewerkers te danken met een
etentje. Iedere medewerker kreeg er bij
het binnenkomen ook een kleine attentie
van onze voorzitter Clement.

En dan het tafelvoetbal tornooi. Wat was me dat? Op geen tijd hadden we 22 teams die
het zeer enthousiast tegen elkaar wilden opnemen. De avond zelf nog een competitieverloop dienen uit te dokteren om ervoor te zorgen dat we niet tot ’s morgens vroeg moesten
wachten om de winnaar bekend te maken.

In die competitie werden uiteindelijk Wesley en Lesley BBV-tafelvoetbal kampioen editie
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2019. Als de voetbaltafel van de roeiclub er volgend jaar nog staat dan denk ik dat revanche
zal worden genomen. Ook hier werd er reeds in de wandelgangen gefluisterd dat ze tegen
volgend jaar getraind aan de aftrap zullen verschijnen. We houden die mensen uiteraard aan
hun woord.
Bijna zou ik nog vergeten te vermelden dat we, zoals dat tevens de afgelopen jaren het geval
was, veel complimenten hebben gekregen m.b.t. de BBQ zelf. Het eten was weer superlekker
en verzorgd. Ook dit is voor herhaling vatbaar.
Bij deze aan iedereen die aanwezig was een dikke merci voor de gecreëerde sfeer en gezelligheid. Het was een topavondje. Op naar de volgende editie!
Met vriendelijke groeten,
Kris Schockaert
Bestuurder BBV
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Piranha’s voorjaar 2019

Deze zwemmers kregen een piranha door deelname aan de interclubs.
Debacker Aiden: 50 vlinder
Jungbluth Elise: 50 en 100 SS en 50 VS

Kerckhove Dante: 50 en 100 SS, 50, 100 en 200 VS, 100 rugslag en 200 wissel
Kerckhove Ise: 50 SS, 50, 100 en 200 VS, 100 rugslag en 100 en 200 wissel
Knockaert Hanne: 50 en 100 SS, 100 en 200 VS, 50 en 100 rugslag, 50 en 100
vlinder en 100 en 200 wissel
Lamberts Jana: 100 wissel
Lamberts Jonas: 50 VS
Simons Sara: 50 en 100 rugslag
Van Heste Maxim: 50 VS

Wtterwulghe Djensy: 50, 100 en 200 VS, 100 en 200 wissel
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NIEUW: badmuts verplicht (vanaf de sharks
t.e.m. competitiezwemmers)
Waarom een badmuts dragen in het zwembad?
Ondanks het imago 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

28

De Pen van ….
Hallo iedereen.
Jary koos mij om iets te schrijven en dat zal ik dan ook doen.
Ik ben Djensy Wtterwulghe, een meisje van 12 jaar. Ondertussen zwem ik al 8 jaar bij de
Bredense Bruinvissen. Mijn eerste zwemwedstrijd deed ik toen ik 4 jaar was. In al die
jaren heb ik al veel medailles gewonnen. Ook ben ik al 2 keer clubkampioen geweest.
Wist je dat je al kan meedoen met wedstrijden vanaf dat je goed 25 m kan zwemmen?
Bij deze hoop ik dat er volgend jaar veel nieuwe zwemmertjes zullen meegaan naar de
wedstrijden. Want hoe meer zielen hoe meer vreugde. Het is leuk om te zien hoe de
kinderen met de jaren beter en beter worden. Ook heb ik al veel vrienden en vriendinnen gemaakt. Ik zwem nog altijd heel graag en zou in de toekomst graag zelf zwemtraining willen geven. Maar daar zal ik nog een 4-tal jaar moeten voor wachten. Volgend
jaar ga ik naar het eerste middelbaar. Ik ga naar het KTA te Brugge omdat je daar 6 uur
zwemtraining hebt per week als optie bovenop je andere vakken. Hopelijk kan ik volgend zwemjaar elke keer komen trainen en heb ik niet te veel huiswerk en toetsen
waardoor dit niet altijd lukt. We zien wel.
Groetjes Djensy,
Ik geef de pen door aan Elise Jungbluth.
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Uitnodiging zwemwedstrijd Wevelgem
Datum
Ingericht door
Plaats :

zondag 06 oktober 2019
WDK
Gemeentelijk Zwembad Wevelgem
Vanackerestraat 16 – 8560 Wevelgem

Aanwezig om 13u00
Vertrek zwembad 12u00

Inzwemmen

13u15

Eerste start

13u45

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

Zwaantjes (2012 en later): Maximum 50 m
Eendjes A(2011,2010 ) - Eendjes B(2009) - 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.
Uitslag zie www.bredensebruinvissen.be

Inschrijven via de website www.bredensebruinvissen.be
tegen uiterlijk 26 september 2019
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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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Een gezonde geest in een gezond lichaam
De 'Thin is going to win'-mentaliteit lijkt stilaan ingebakken bij veel duursporters. De pezige
lichaamsbouw van Chris Froome is een voorbeeld geworden voor renners met Rondeambities, en topsporters die na gewichtsverlies een betere prestatie leveren, zien wel vaker
het gewichtsverlies als de reden voor hun succes. Laat het duidelijk zijn: gewichtsverlies
leidt niet sowieso tot betere prestaties.
Integendeel, het geloof dat gewichtsverlies leidt tot betere prestaties is een belangrijke risicofactor voor eetproblemen bij topsporters. Gewichtsverlies mag daarom niet aangemoedigd worden. Op een bepaald punt wordt het lichaam immers te zwak om nog te presteren.
Vaak wordt vergeten dat niet enkel het gewicht telt. Fysieke vaardigheden, techniek, tactiek en mentale kracht maken winnaars. De ideale sporter is een sporter met een gezonde geest in een gezond lichaam.
Sport jij om gewicht te verliezen?
Ga niet te drastisch van start
Werken, wandelen, met de kinderen spelen, koken, poetsen, naar de winkel gaan: bij alles
wat je doorheen de dag doet verbruik je energie, en om ervoor te zorgen dat je voldoende
energie hebt om al die dingen te doen, moet je regelmatig eten en drinken. Op die manier
raken je energiereserves niet uitgeput. In een ideale wereld is je energieverbruik en je
energie-inname perfect in balans: je eet wat je verbruikt en omgekeerd. Wie gewicht wil
verliezen en zijn vetreserves wil aanspreken, moet ervoor zorgen dat hij meer energie verbruikt dan dat hij opneemt. Door bijvoorbeeld meer te bewegen.
Dat doe je beter niet te drastisch. Gewicht verliezen is geen race tegen de klok. Mik op een
verandering op lange termijn, die zal het beste effect hebben. Een bijkomend voordeel: wie
zijn activiteiten langzaam opbouwt, loopt minder kans op blessures. Probeer niet alleen
meer te sporten, maar wees ook in je dagelijks leven wat actiever: gebruik de trap in plaats
van de lift, neem de fiets naar de winkel of wandel eens naar de bakker.
Begin je te sporten om af te vallen? Let dan op voor deze denkfout: meer beweging en
sport betekent niet noodzakelijk dat je meer moet eten (en meer mag snoepen). Hou je
aan je normale porties en spiegel je aan de bewegings- en voedingsdriehoek.

Bron: Sport Vlaanderen
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BBV agenda 2019
Datum

Wedstrijd/activiteit

Locatie

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 op bezoek

Bredene
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BEDANKT YVAN
Na 18 jaar trouwe dienst bij onze zwemclub gaat Yvan genieten
van zijn welverdiend pensioen. Veel kinderen van Bredene en
omstreken hebben leren zwemmen van Yvan. We hebben hem
even in de aandacht gezet op zijn laatste trainersdag.

Geniet van alle mooie dingen die nog op je pad zullen komen.

Het hele BBV-TEAM
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