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Voorwoord 

 
Een blik op de kalender toont ons dat we reeds eind september zijn.  

Hoog tijd om een volgend sportjaar af te trappen in de bruinvis. 

Het belooft weer een boeiend en gevarieerd sportjaar te worden. 

Heel veel inschrijvingen en dat doet ons echt deugd. Zien dat het werk van die vele vrijwil-
ligers gewaardeerd wordt. Met het bestuur zijn we reeds in augustus gestart met het in-
plannen van verschillende activiteiten die verspreid zitten over het ganse sportjaar. Het re-
sultaat daarvan kan je uiteraard volgen in de bruinvis. Maar ook op onze, al zeggen we het 
zelf, super flitsende website. 

Ga gerust even een kijkje nemen en ontdek wat BBV je allemaal te bieden heeft. We heb-
ben er zelfs een heuse “winkel” opgezet om onze producten zo overzichtelijk mogelijk aan 
te bieden.  

Nieuw dit sportjaar zijn alvast de thematraining, het diplomaboekje en ook de zwemmara-
thon krijgt een nieuw jasje om zijn schouders. 

De website kun je bereiken via: https://www.bredensebruinvissen.be/ 

 

Zwemclub de Bredense Bruinvissen is een recreatieve vereniging met een brede waaier 
aan zwemdisciplines. Het zwemmen wordt op een speelse en correcte manier aangebracht 
en stelselmatig opgebouwd met het oog op toepassing in competitieverband. Of zoals ik 
het ervaar: een recreatieve club met een competitief kantje.  

Het nieuwe sportjaar is bij deze officieel op gang gebracht. We wensen jullie allen een fijn 
zwem- en aqua jaar toe! Een jaar waarin iedereen veel bijleert, zich kan ontspannen, of net 
kan inspannen tijdens de wedstrijd, maar vooral waar iedereen veel plezier beleeft.  

 

Met vriendelijke groeten, 

Kris Schockaert 

Bestuurder BBV 

 

 

https://www.bredensebruinvissen.be/
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Competitiespetters 2019    

Leeftijdscategorieën 2019 

 

 
 
Zwaantjes maximum 50 m 
Eendjes maximum 200 m (estafette niet meegerekend) 
Vanaf benjamin maximum 400 m (estafette niet meegerekend)  
Er kan enkel ingeschreven worden via www.bredensebruinvissen.be 
 
De aflossing 
 
Elke aflossingsploeg bestaat uit 4 zwemmers: 
 
Min 1 zwemmer Eendje A of Eendje B 
Min 1 zwemmer Benjamin of Miniem 
Min 1 – Max 2 zwemmers Cadet of Junior 
Max 1 zwemmer Senior of Master 
 
Een zwemmer mag steeds door iemand van een lagere leeftijdscategorie vervangen wor-
den indien er geen zwemmer van aanwezig is op de wedstrijd. 
 
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 

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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Wedstrijdzwemmen en clubrecords 
Dit sportjaar mogen we terug heel wat zwemmers verwelkomen, sommigen starten van nul 

en anderen hebben in een andere club al een parcours afgelegd.  

Van al onze zwemmers neemt er ongeveer 14% deel aan de wedstrijden. Kunnen zwemmen 

is mooi, maar deelnemen aan wedstrijden is voor sommigen de kers op de taart. Je kan al 

deelnemen vanaf de leeftijd van 6 jaar, je hoeft dus niet in de groep van pré- en competitie-

zwemmers te zitten om deel te nemen. 

Verschillende leden hebben in de clubgeschiedenis aan heel wat wedstrijden deelgenomen, 

misschien krijg je nu les van hen.   Als we in Swimbase rondkijken zien we heel wat interes-

sante tijden die we kunnen gebruiken als clubrecords. 

Daarom kan je vanaf nu ook de clubrecords bekijken op onze website. 

Het is aan jullie om deze records te verslaan, doe je dit tijdens het komend sportjaar, dan 

ontvang je tijdens onze jaarlijkse BBQ familiedag een leuke attentie. 
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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 daar-
mee steun je de Bredense Bruinvissen bij heel veel online aan-
kopen. 
 
 
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! 
 

 

http://www.braxgata.be/?oid=882&pid=7050&aid=94566&lg=2
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 

Bestuurder   Hans Knockaert,  Oudenburgsesteenweg 16, 8400 Oostende 

     Gsm 0487 61 72 48 

     Cel multimedia 

     e-mail: hans@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                                          
Het nieuwe schooljaar is begonnen en Ashley heeft haar juf gevraagd of ze een spreek-

beurt over zwemmen mag geven.  Ook haar verzoek om meester Eric mee te brengen ter 

illustratie en demonstratie, is goedgekeurd. 

Meester Eric heeft zich goed voorbereid: hij heeft enkele doeltreffende spreuken opge-

zocht, en komt in zijn grappigste zwembroek toe op school. 
 

En wat een verrassing: hij wordt er verwelkomd door niemand minder 

dan juf Anais!  Zij is kleuterjuf en toevallig ook de juf van Ashley. 

Ashley begint haar spreekbeurt met uit de doeken te doen hoe gezond 

de zwemsport is.  ‘Iedereen kan leren zwemmen, en in het water ben je bijna gewicht-

loos, dus het is veel minder belastend voor je spieren dan andere sporten’, betoogt ze.  
 

Ondertussen heeft meester Eric de schoolbanken zichzelf 

laten verplaatsen in de vorm van een grote cirkel.  Ook de 

stoelen met de kindjes erop volgen vanzelf.  Deze vinden 

dit natuurlijk prachtig.  In het midden heeft hij een enor-

me doorzichtige zwemkom tevoorschijn getoverd.  De klas 

vult zich nu met de geur van chloor. 

‘Alles begint bij het waterwen-

nen’, vervolgt Ashley. ‘Vroeger werd eerst de schoolslag aange-

leerd, maar nu wordt gestart met rugslag, dat gaat makkelijker, 

en de basis wordt reeds in de waterwenning gelegd.’  Meester 

Eric krijgt nu het sein dat hij mag starten met zijn demo.  Hij to-

vert een ladder tevoorschijn, beklimt deze, en glijdt het speciaal voor hem lekker warme 

sop in.  Vervolgens demonstreert hij eerst de schoolslagbeweging, daarna de rugslag.  

                          

‘In het waterwennen leer je ook springen, onder water gaan, hoe je moet ademhalen, 

drijven. Eric klimt uit het water, springt er terug in, waarbij hij zo diep mogelijk onder wa-

ter gaat, komt proestend terug boven, blaast dan enkele mooie belletjes, en laat zich ver-

volgens op zijn rug als een zeester drijven op het water. 
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‘Later, in de echte zwemles, leer je ook de andere zwemslagen aan.’  De meester begint nu 

ook crawl te zwemmen, dan rugcrawl, en besluit met zijn elegantst mogelijke vlinderslag. 

                    

‘Je leert er ook springen en duiken vanaf de blok.’  Eric tovert nu een blok tevoorschijn op 

de rand van het bad, klimt erop, en duikt potsierlijk het zwembad in. 

‘Als je dat wil, kan je meedoen met wedstrijden, maar als je daar geen zin in hebt, kan je 

gewoon voor je plezier blijven zwemmen.’   Nu verschijnt er een hologram van twee tegen-

standers, die verdacht veel lijken op Maya en Timothy.  Eric zwemt voor zijn leven, en haalt 

vlotjes zijn tegenstanders in.  

                       

 

Daarna zien de kindjes plots een duikplank verschijnen. Vanop deze staat Eric nu veel show 

te verkopen, en plots duikt hij met een dubbele achterwaartse salto mooi gestroomlijnd 

het zwembad in.  De kindjes, en ook juf Anais, staan nu vol bewondering en met open 

mond naar hun held te kijken.  De juf kan Alex nog net tegen houden om ook het water in 

te springen… 



14 

 
 

 

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


15 

                       

 

‘Zijn er nog vragen?’, besluit Ashley. 

‘Ja, meester!’, roept Seppe, ‘Kun je nog eens een paar stunts tonen?’.  De meester duikt te-

rug naar beneden, en gaat op zijn handen onder water staan.  Vervolgens doet hij een flic-

flac op de bodem.  Dit oogst een oorverdovend applaus van de hele klas. 

‘Als ik goed leer zwemmen, mag ik dan ook zwemtrainer worden?’, vraagt Nore. ‘Ja hoor’, 

zegt Ashley, ‘we zijn altijd héél blij als er nieuwe trainers bijkomen’. 

‘Ik zou wel graag leren zwemmen, maar ben een beetje bang’, fluistert Jax.  ‘Niet erg hoor, 

de juffen zijn heel geduldig, en ze leren je langzaam aan dat je helemaal niet bang hoeft te 

zijn’, weet Ashley. 

Marie, Lotte en Rachele zijn nu vastbesloten om les te gaan nemen bij die leuke meester, 

en ook de rest van de klas is zo goed als overtuigd. 

 

Eric mag zich terug gaan aankleden, en is zich aan het afdrogen met twee van zijn vele BBV

-handdoeken.   

‘Zo kindjes, ik vond het héél gezellig, en als jullie me nog eens nodig hebben, kom ik met 

alle plezier terug!’, zegt hij glimlachend.   

Als hij vertrekt, wordt hij nagewuifd door de ganse klas, juf Anaïs incluis, want ook zij von-

den het superleuk. 

 

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 31/12/2019) 
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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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10-Beurtenkaart 

 
Je vindt zwemmen leuk, maar door je werk of gezinssituatie heb je geen tijd om elke week 
te komen zwemmen waardoor een abonnement voor 1 jaar teveel is. 
Daarom hebben we vanaf dit sportjaar in het kader van Sportlight een 10 beurtenkaart ge-

lanceerd. 

Met de 10 beurtenkaart kan je op dinsdagavond (18u-19u) en/of zaterdagmorgen (09u-

10u) komen zwemmen. De schema’s om te starten met zwemmen of afstandszwemmen 

kan je vragen aan de trainer en zo zelf op eigen tempo trainen. 

De 10-beurtenkaart kan je enkel aankopen via de winkel op onze website 
www.bredensebruinvissen.be, je betaalt een éénmalig bedrag van 20 EUR per sportjaar 
voor je sportverzekering en 20 EUR voor de 10-beurtenkaart.  

 

http://www.bredensebruinvissen
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Uitnodiging zwemwedstrijd Kuurne 

 
Datum    zondag 20 oktober 2019 
Ingericht door    KZV  
Plaats    Zwembad Kuurne 
    Nieuwenhuyse 49 – 8520 Wevelgem 
 
Aanwezig om 13u00   Inzwemmen  13u15  Eerste start  13u45 
Vertrek zwembad Bredene  12u00 
 
 
 

 
 

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 Decou-

ter) 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 

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


20 

De verhaaltjes van Billy 
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Al heel vroeg is Billy wakker. 

Want dit wordt een mooie dag. 

Hij gaat voor het eerst naar de zwemles. 

Het is zover, dat het eindelijk mag. 

Al heel lang keek hij hier naar uit. 

Een nieuwe zwembroek had hij al gekocht 

maar hij kreeg iedere keer te horen 

dat het nog steeds niet aan mocht. 

Met zijn papa en zijn mama 

zou hij naar het zwembad gaan 

en eenmaal daar gekomen deed hij zelf zijn zwembroek aan. 

Hij liep naar binnen recht naar het zwembad 

maar vlak aan de waterrand 

Kreeg Billy het toch benauwd 

Want dat water leek hem best een beetje koud en diep. 

Met z’n mooie blauwe badmuts op stond hij bibberend aan de rand. 

Een juffrouw kwam al naar hem toe en gaf hem gauw een hand. 

Samen met de juf ging hij in het water en de eerste druppels water vlogen in het rond.  

Eenmaal in het water merkte Billy dat hij het best een beetje spannend vond.  

Vanaf de kant leek het allemaal zo simpel en het liefst dook hij in iedere plas  

Maar nu merkte Billy dat zwemmen best een beetje moeilijk was. 

Maar als hij goed zijn best blijft doen zal hij het zwemmen 

leren en  

zal hij kunnen stickers verzamelen voor zijn diplomaboekje. 

Na afloop riep hij: “Tot volgende week 

Dan ga ik het opnieuw proberen!”  

Zoals onze tekening al vertelt, onze zwemlessen zijn weer begonnen 

Graag zou ik wat vertellen over onze kleintjes en zal ik 1tje eruit kiezen. 

Het gaat over Billy, een jongetje die voor het eerst in het zwembad komt.  
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 BBV doet mee, u toch ook 
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Sleutelelementen van  de genormeerde 

zwemslagen : Vlinderslag 
1. Het lichaam beweegt zich golvend voorwaarts in het water • Wanneer het lichaam volle-

dig 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 sym-

metrisch uitgevoerd • ‘Symmetrie’ impli-

ceert gelijktijdigheid voor linker- en rechter 

lichaamshelft 

3.De benen bewegen op en neer met ge-

strekte voeten • De benen/voeten blijven 

de ganse tijd samen en bewegen als één 

geheel • Voor elke armslag zijn er bij voor-

keur twee beenslagen (= 2x ‘op en neer’) 

4. De armen slaan voor de schouders in, 

worden onder water doorgehaald en boven water teruggevoerd • De bewegingsbaan onder 

water wordt bij voorkeur zo lang mogelijk gemaakt door met een gestrekte arm in te steken 

en met een gestrekte arm uit te halen • De armen worden voor de schouders ingeslaan (= 

op ‘schouderbreedte’) • De armen worden bij 

voorkeur geplooid doorgehaald • De armen 

worden bij voorkeur gestrekt teruggevoerd 

5. Het inademen gebeurt tijdens het einde 

van het uitduwen en het begin van de terug-

voerbeweging van de armen, het uitademen 

onder water • Om te ademen wordt de romp 

licht opgericht, waardoor het hoofd (bij voor-

keur tot aan de mond) uit het water komt. De 

golving van het lichaam maakt het inademen 

mogelijk, niet het opduwen van lichaam of 

hoofd met de armen 

 

Info Redbrevet 
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NIEUW: Themaweken 
23 tot 28 september 2019: ESTAFETTEWEEK 
 
Binnen iedere groep werden  tijdens de trainingen/lessen estafette wedstrijdjes gehouden. 
Iedere groep op zijn eigen niveau natuurlijk en dit kan op veel manieren. 
De eerste themaweek zit er al op. Zwemmers waren zeer enthousiast! 
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16 tot 22 december 2019: KERST ZWEMMEN  
 
Komen zwemmen in kerstsfeer… wees creatief bij het komen zwemmen… een kerstbadmuts, 
zwempak of zwembroek in kerstsfeer… 
 
donderdag 12 maart 2020: BEDNET – ZWEMMEN   
 
Zwemmers mogen in pyjama komen zwemmen. Zorgen jullie er wel voor dat je niet in deze 
pyjama moet gaan slapen? 
 
25 tot 30 mei 2020: SPRINT WEEK 
 
Alle trainingen staan in het teken van sprinten. 
 
donderdag 25 juni 2020:  RAVOTTRAINING 
 
Einde sportjaar Ravottraining met glijbaan, muziek, speelgoed... 
 
Maya 
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BREVETZWEMMEN  
Maandag 25 november 2019 (18u30 tot 19u30) 
25m – 50m – 100m – 200m   
Woensdag 27 november 2019 (18u30 tot 20u00) 
Reddend zwemmen 1 -2 -3; 1000m en 1500m 
Donderdag 28 november 2019 (19u30 tot 20u30) 
400m en 800m 
 
 

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 meter zwemmen in 

losse kledij met het hoofd boven water. 
Ik kan 10 meter 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 (Combinatietest). 
Ik ben gekwetst geraakt en red mezelf uit het water (Combinatietest). 

 
Reddend zwemmen 2 

Ik kan duiken in het diepe water en na 15 meter onder water zwemmen een voorwerp op-
duiken in het ondiepe water gevolgd door 10 meter op mijn rug zwemmen met het 
voorwerp en mijn polsen boven water. 

Ik kan een persoon in het diepe water redden (Combinatietest). 
Ik ben oververmoeid en red mezelf uit het water (Combinatietest) 

 
Reddend zwemmen 3 

Ik kan duiken in het diepe water en 25 meter onder water zwemmen. 
Ik kan een drenkeling in het diepe water redden (Combinatietest). 
Ik ben gevallen en red mezelf uit het water (Combinatietest) 
 
 

Inschrijven zal mogelijk zijn via de website!! 

Houd Facebook in de gaten want daar zal te zien zijn wanneer inschrijven mogelijk is.  

Maya 
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NIEUW: badmuts verplicht  
Waarom een badmuts dragen in het zwembad? 

Ondanks het imago van een badmuts zijn er meerderde rede-

nen 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 democrati-
sche prijs van 8 euro’s. 

Maya 
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De Pen van …. 
Hallo iedereen, 

  

Djensy heeft mij uitgekozen om iets te schrijven en dat zal ik proberen. 

Ik ben Elise Jungbluth en ik word binnenkort 10 jaar. Ik zwem reeds sedert mijn 5 jaar bij de 
Bredense Bruinvissen. 

Ik zwem héél erg graag en voel me als een vis in het water. Ik doe reeds een jaar of 4 mee 
met wedstrijd zwemmen. 

Dit vind ik super spannend en heb dan ook al meerdere medailles gewonnen.  

Ik vind het altijd leuk als ik mag gaan zwemmen. Vier maal per week ga ik trainen en dat 
vind ik supertof want dan ben ik samen met mijn vrienden. 

Later zou ik graag schooljuf worden en dan ‘s avonds lesgeven als trainster bij de Bredense 
Bruinvissen. 

Deze zomer ging ik voor de allereerste keer op zwemkamp. Dit was voor mij een hele erva-
ring. 

Het kamp vond plaats in Brugge. Ik vond het supertof, heb er heel veel bijgeleerd en heb er 
zelfs nieuwe vriendjes leren kennen. 

Buiten het zwemmen doe ik nog verschillende andere sportactiviteiten zoals: ropeskipping, 
turnen en dansen. 

  

Genoeg over mij gepraat nu zou ik de pen heel graag doorgeven aan Aiden Debacker.  

Groetjes ELise 
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BBV zwemmarathon voor VillaVip 
Hallo iedereen, 

  

Dit jaar gaan we onze jaarlijkse zwemmarathon in het teken zetten van “de warmste week”, 
waar we als goed doel VillaVip hebben gekozen.  We gaan dit jaar voor 3 thema’s: aqua in 
klein bad, een half uur zwemmen op eigen tempo en spurten in groep waar we minstens 
3000 meter zwemmen in 45 minuten. 

Wat doet VillaVip? 

Een hele geruststelling als je in een huis kan wonen waar je beperking geen grenzen kent. 

Als koppel zorgen we ervoor dat iedereen elke dag kan thuiskomen in een ‘Warm Bredene’ 

gekruid met veel humor en liefde als hoofdingrediënten. Zo bouwen we samen aan een 

toekomst in onze VillaVip. 

Onze nieuwe thuis biedt plaats aan 10 bewoners. Neerploffen in de zetel, wegdromen 

in een groene omgeving of meehelpen achter het fornuis kunnen maar is geen must. Wij 

helpen mee zoeken naar een zinvolle en op maat geschreven dagbesteding. Familie, vrien-

den en kennissen zijn steeds welkom. 

VillaVip Bredene vind je in een dichtbevolkte sociale en warme wijk op een boogscheut van 

een fantastisch vakantiegevoel met duinen, strand en zee. Samen maken we een thuis van 

je dromen door de eeuwige lach van Leslie en de jarenlange levenservaring van Jef.  

Leslie en Jef vormen het zorgkoppel in VillaVip Bredene. Het is voor hen al jaren een droom 

om een eigen woning voor personen met een beperking te kunnen starten. Het koppel 

zorgt voor een warme thuis waar het leuk is en iedereen kan leven volgens zijn of 

haar eigen ritme en interesses. U kan erop rekenen dat ze samen met de vaste medewer-

kers een band opbouwen met de bewoners zodat de persoonlijke begeleiding echt moge-

lijk wordt. 

We kijken er naar uit om jullie te ontmoeten! 

Het zorgkoppel Lesley en Jef 
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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 
 

04 januari 2020  Nieuwjaarsduik     Bredene 
 

DROOG training op woensdag (Sharks, pre-

competitie, competitie) 
Iedere woensdag starten we de training met een droge opwarming.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Maya 
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  Openingsuren zwemclub 
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Nieuwjaarsduik 2020: 10° editie 

Inschrijven vanaf 15/11/2019 


