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V.Z.W. ZWEMKLUB WEVELGEMSE DOLFIJNEN 

ADRES : HOPPESTRAAT 16, 8560 WEVELGEM 

ONDERNEMINGSNUMMER : 0445.986.895 

BANKREKENING : BE23 4685 1528 5991 

WEBSITE : WWW.WEVELGEMSEDOLFIJNENKLUB.BE 

HET BESTUUR : 

PETER SCHOTTE 056 42 62 49 VOORZITTER 

SCHOTTE.PETER@TELENET.BE 

LORINZO LONCKE 0474 54 60 89 SECRETARIS 

LORINZO.LONCKE@TELENET.BE 

WIM HOLVOET 0472 26 28 33 BESTUURSLID/SPORTIEVE CEL 

BART DEBREE 0497 58 57 70 BESTUURSLID, IT/TRAINER 

BART DE KEYZER BART@DEKEYZER.BE BESTUURSLID 

KOEN VANDAMME KN.VANDAMME@GMAIL.C

OM 

BESTUURSLID/SPORTIEVE CEL 

ERIK DEKEYZER 056 41 65 38 ERESECRETARIS 

DE TRAINSTERS/TRAINERS : 

CHRISTOPHE DUPONT 0496 54 80 48 HOOFDTRAINER JEUGD 

THALITIA CLAERHOUT  TRAINSTER JEUGD 

Jordi Vanpoucke  veteranen 

JONAS DEKEYZER 0471 13 82 27 TRAINER JEUGD 

GALLOO JENS 0473 59 49 96 TRAINER JEUGD 

Curt Deschepper 0499 14 28 17 trainer jeugd 

Mattieu Holvoet 0479 77 86 98 zwemschool en jeugd 

Cedric Vanhoutteghem   zwemschool en jeugd 

Maertens Bieke  Zwemschool 

Laura Lafere 0475 47 51 42 zwemschool en veteranen 

Bestuursmedewerker : 

Rik Slosse  Rik.slosse@telenet.be Webmaster  

Eddy Debaets  public-relations 

Officials : Vanina Lippinois, Koen Vandamme, Hendrik Ares, Bart Debree en Peter Schotte 

 

Beste clubleden, 

Zoals elk jaar rond deze tijd, blikken we reeds eens 

vooruit op het volgend seizoen. 

Als recreatieve sportclub engageren we ons om een 

gezonde sport te kunnen aanbieden aan zeer gunstige 

voorwaarden. Dit geldt dus ook voor volgend seizoen. 

In afwachting van het nieuwe zwembad, moeten we nog 

even verder in het bestaande zwembad, dat inderdaad wat 

ouderdomstekenen begint te vertonen. Jammer genoeg kan 

het wel eens voorvallen dat het zwembad wegens een defect 

moet sluiten. We proberen u daarvan zo snel mogelijk van op 

de hoogte te brengen via mail of op onze website of Facebook 

pagina.  

Voor de deelnemers aan Damme-Brugge op 20 

augustus, kan er al ingeschreven worden bij Lorinzo. Doe dit 

nog voor je in verlof gaat ! 

Tot slot nog even meedelen dat de jongsten, die de 

overstap van de zwemschool naar de zwemclub maken, reeds 

welkom zijn vanaf maandag 3 juli. Doen !  

Veel leesplezier, 
namens v.z.w. Zwemklub Wevelgemse Dolfijnen 

Peter Schotte – Voorzitter 

PS : info vindt u ook op www.wevelgemsedolfijnenklub.be 

Ga gerust ook een kijkje nemen op www.sporta.be 



          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

       

 

 

WDK, een team van vrijwillgers : 

Een recreatieve club zoals WDK draait op de enthousisate inzet van vele 

vrijwilligers : 

- Trainers 

- Officials 

- Bestuur 

- … en vele andere vrijwilligers 

Wie zich geroepen voelt om dit team te versterken mag ons steeds 

contacteren !  

 

Uw logo in ons boekje en op onze website ? contacteer 

lorinzo.loncke@telenet.be 

 

  

 
Inschrijvingen : 

• De zwemschool : start op maandag 18 september  

om 17.30 uur met een gratis proefles.  

Inschrijving en contante betaling van het lidgeld op 

maandag 25 september vanaf 17 uur.    

Training :  op maandagavond van 17u30 tot 18u30.  

 

• Inschrijvingen voor  de nieuwe jeugdleden van de 

zwemclub op maandag 4 september aan de inkom van het 

zwembad vanaf 18u. Voor de trainingsmomenten van de 

jeugd: zie elders in dit infoboekje. Infomoment voor de 

ouders op 18/09 om 19u00. 

 

• De veteranen, vanaf de leeftijd van 18 jaar, kunnen vrij 

zwemmen op vrijdag van 19u tot 20u, een baan is 

gereserveerd voor de zwemclub. De training op zaterdag 

van 17u tot 18u gebeurt onder de deskundige leiding van 

onze trainers, elk zwemt volgens zijn eigen niveau. 

Inschrijving door overschrijving van het lidgeld. 

Lidgeld: 

Seizoen 2017-2018 Lidgeld 

zwemschool € 80,00 

Zwemclub jeugd € 125,00 

veteranen € 80,00 

 

Lidgeld te betalen per overschrijving  op rekeningnr.: BE23 4685 

1528 5991 met vermelding van zijn naam, voornaam en 

geboortedatum vóór 15/08/2017. Vergeet uw 

RIJKSREGISTERNUMMER NIET TE VERMELDEN 

WIE LATER BETAALT KRIJGT ZIJN TOEGANGSBADGE NIET 

TIJDIG GELEVERD 
 



 

  

 

 

Dagen waarop er geen training is 

(wegens sluiting van het zwembad) : 

1 januari - 2 januari - Pasen - Paasmaandag - 1 mei - O.L.H. Hemelvaart - 

Pinksteren - Pinkstermaandag - 11 juli -  21 juli – 15 augustus - 1 november 

- 11 november - 25 december - 26 december. Je kan ook steeds terecht 

op http://www.wevelgem.be/adressen/gemeentelijk-zwembad 

Vakantieregeling 2017 voor de zwemclub : 

Zwemschool : laatste les 19/06/2017 

Groep 4& 5 : laatste training 17/07 – herneming 19/08/17 

Groep 3 : laatste training 18/07 – herneming 19/08/17 

Groep 1 & 2 : laatste training 19/07 – herneming 16/08/17 

Laatste droogtraining op 24/06/17 – herneming op 02/09/17 

Uurrooster  2017-2018 

Kom tijdig naar het zwembad, zodat je stipt op het aangeduide uur 

kunt beginnen trainen. Op die manier mis je de opwarming niet en 

kan de trainer het vooropgestelde trainingsprogramma naar behoren 

volgen! Het is verboden in het water te gaan zonder de aanwezigheid 

van een redder of trainer !!! 

Dag Uur Groep 

Maandag 17u30-18u30 Zwemschool (*) 

Maandag 18u30-19u30 jeugd 3-4-5 

Maandag 19u30-20u30 jeugd 1-2 

Dinsdag 18u30-19u30 jeugd 3 

Dinsdag 19u30-20u30 jeugd 1-2 

Woensdag 19u00-20u30 jeugd 1-2 

Vrijdag 19u00-20u00 Veteranen (vrij) 

Zaterdag 7u45-8u30 Droogtr. jeugd 1-2 

Zaterdag 8u00-9u30 jeugd 3-4-5 

Zaterdag 8u30-9u30 jeugd 1-2 

Zaterdag 17u00-18u00 veteranen 

Tijdens de verlofperiodes begint de training voor groep 1,2 & 

3 de maandag om 19u00 ipv 19u30! 

Richtlijnen Hygiëne : 

- Schoenen uit vóór het betreden van de kleedruimtes 
- Enkel herbruikbare plasticflessen aan het zwembad 
- Douchen verplicht voor het betreden van het zwembad 
- Géén sporttassen aan de rand van het zwembad 

Vergeet uw toegangsbadge niet !!!! 

(*) Zwemmertjes van de zwemschool wachten steeds in de cabines tot de 

trainer ze komt ophalen. Kinderen blijven steeds onder toezicht !!! 



 

   

 
Op zondag 20 augustus 2017 nemen we deel aan de zwemmarathon 

Damme – Brugge. 

 
Deze uithoudingsproef is 4 kilometer lang en iedere getrainde zwemster 

of zwemmer vanaf 12 jaar kan er aan deelnemen. 

 

De club betaalt een deel van het inschrijvingsrecht, zodat dit de 

zwemmer maar 15 € kost.  

 

Er wordt een bus ingezet zodat iedereen uitgerust aan de start kan 

komen, vlug inschrijven is de boodschap want de plaatsen zijn beperkt. 

 

Zorg dat Uw richttijd zeker ingevuld is zodat je in de juiste wave van 

start kunt gaan. 

 

We verzamelen aan de parking vóór het zwembad om 12.45 uur en 

vertrekken stipt om 13.00 uur. 

 

We ronden de dag af met een barbecue in de cafetaria van OC De 

Stekke in Moorsele vanaf 19.30 uur. 

 
Wil je er bij zijn, schrijf dan vóór 1 augustus 2017 de gepaste som over 

op rekening BE23 4685 1528 5991 van WDK met vermelding van de naam 

van de deelnemer(s) en mail het ingevulde inschrijvingsformulier naar het 

secretariaat: lorinzo.loncke@telenet.be  

 

 

De inschrijving wordt pas aanvaard na betaling 



 

  

Inschrijvingsformulier Damme-Brugge  

20 augustus 2017 
(één inschrijvingsformulier per deelnemer aan de zwemmarathon) 

0 deelnemer zwemmarathon Damme – Brugge, 

Naam & voornaam: …………………………………………………………………………………… 

Adres: ………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

geboortedatum : ……/……/………… 

e-mail adres:……………………………………………………………………………………………… 

 

Richttijd Damme-Brugge ( 4 kilometer ), bepalend voor de startwave: 

……………uur…………………min………………sec. 

Maat T-shirt: S-M-L-XL-XXL (schrappen wat niet past) 

Inschrijvingsrecht deelnemer zwemmarathon = € 15 

 

0 gaat mee met de bus met ……… personen 

Deelname in de prijs van de bus bedraagt € 9,00 per persoon 

met een maximum van € 27 per gezin = € ……… 

 

wenst in te schrijven voor de barbecue, dranken inbegrepen 

0 vlees:  …… (aantal) personen aan € 28,00 = € ……… 

0 vegetarisch:  …… (aantal) personen aan € 28,00 = € ……… 

0 mosselen:  …… (aantal) personen aan € 28,00 = € ……… 

 

Kinderen -12 jaar betalen maar 15,00 € 

Totaal : € ………….. 

 

Ik betaal vóór 1 augustus 2017 de gepaste som door overschrijving op 

rekeningnummer BE23 4685 1528 5991 van vzw Zwemklub Wevelgemse 

Dolfijnen.  

Inschrijving sturen naar lorinzo.loncke@telenet.be 

( 0 = opvullen indien gewenst) 

 



 

 

 

 

  

Zwemclub : groep 1-2-3-4-5 ? Baan 1-2-3-4-5 ?  

Eendjes-Benjamins-Miniem ??? 

 

Voor de nieuwe zwemmers komt dit allemaal nogal verwarrend over !  

Vandaar een woordje uitleg : 

 

Groep 1-2-3-4-5 : afhankelijk van je zwemprestaties wordt je 

ingedeeld in groep 5 (beginners) 4, 3, 2 en tenslotte 1 voor onze 

kampioenen. Deze indeling gebeurt op basis van gezwommen tijden (en 

niet op basis van leeftijd). Het komt erop neer dat alle zwemmers van 

hetzelfde “kaliber” samen trainen. Het heeft immers géén zin om alle 

achtjarigen samen te laten zwemmen als hun tijden te ver uit elkaar 

liggen : zoniet gebeuren er ongelukken. De groepsindeling bepaalt 

wanneer de zwemmer komt trainen. Het is best mogelijk dat iemand in de 

loop van één seizoen van de ene naar de andere groep promoveert. 

 

Baan 1-2-3-4-5 : Binnen een bepaalde groep kan je zoon of dochter in 

een “baan” ingedeeld worden. Dit is enkel bedoeld om de grotere groepen 

op een efficiëntere manier te laten trainen. 

 

Eendjes A – Eendjes B – Benjamins – Cadetten – Miniemen  …  

Dit zijn de leeftijdscategorieën die Sporta ( en bijgevolg ook WDK) 

hanteert voor het organiseren van de wedstrijden. 

Leeftijdscategorieën   

Najaar 

2017 

Voorjaar 

2018  

1 Eendje A (E-a)  2008-2009 2009-2010  

2 Eendje B (E-b) 2007 2008  

3 Benjamin (B) 2005-2006 2006-2007  

4 Miniem (M) 2003-2004 2004-2005  

5 Cadet (C) 2001-2002 2002-2003  

6 Junior (J) 1999-2000 2000-2001  

7 Senior (S) 1990-1998 1993-1999  

8 Master (M) …-1991 …-1992  

 

Info-vergadering voor ouders van nieuwe zwem(sters)mers gaat door op 

18 september in de hall van het zwembad om 19u00. 



 

  

Kalender jeugd 

Infomoment voor de ouders (jeugdzwemmers) : maandag 

18/09/2017 om 19u00 – inkomhal zwembad 

Interclubwedstrijden najaar 2017: 

Wevelgem  1 oktober 2017 

Meulebeke 8 oktober 2017 

Lichtervelde 22 oktober 2017 

Data interclubwedstrijden 2018 worden pas vastgelegd in 

december. 

Op basis van de gezwommen tijden kunnen de beste West-Vlaamse 

zwemmers zich plaatsen voor volgende wedstrijd : 

Provinciaal kampioenschap Sporta 2017 : 

26 november 2017  Puyenbroeck (Wachtebeke) (?) 

Enkel voor de acht beste zwemmers per leeftijdscategorie 

gedurende de interclubs van 2017 

Stage in Puyenbroeck : 17/18/19 november 

 

Clubkampioenschappen 2017: 

zaterdag 11 november 2017 Zwembad Wevelgem 

Staat open voor iedereen : jong en oud, beginner of gevorderde  

Zwemmarathon Damme-Brugge 20/08/2017 

Brugse Reien : 02/09/2017 

 
 Je mag steeds uitleg vragen aan je trainer   

 

Agenda veteranen 
Clubkampioenschap : 11 november 2017 

13 januari 2018 : nieuwjaarsdrink vanaf 18.30 uur 

3de zaterdag van maart 2018 (17/03): clubsouper 

Augustus :  Zwemmarathon Damme-Brugge 20/08/2017, 

Brugse Reien : 02/09/2017 

eveneens voor de jeugd vanaf 12 jaar 
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Onze zwemmerken: 

Speedo | Arena | Zoggs | Finis | TriSwim
 

 

Wetsuits: 

Zoot | Blueseventy | Zone3
 

   ook mogelijkheid tot huren wetsuit: 
- per week | 2 weken | maand | seizoen 
- per type Basic | Advanced | Top 

 
 
 
 

Extra clubkorting voor
WDK-leden!! 

 

 

 

 

Speedo | Arena | Zoggs | Finis | TriSwim 

Zoot | Blueseventy | Zone3 

 

Extra clubkorting voor 
 

Ongevallenformulier:
 

 

http://www.sportafederatie.be/sites/default/files/downloads/verzekeringen/A

angifteformulier.pdf 

 

Attest mutualiteit
 

ATTESTEN VOOR DE MUTUALITEIT 

VERDEELD 

 

 

Ongevallenformulier:  

http://www.sportafederatie.be/sites/default/files/downloads/verzekeringen/A

Attest mutualiteit:  

ATTESTEN VOOR DE MUTUALITEIT WORDEN IN OKTOBER 



 

 

 

 

 

 

 

CLUBKAMPIOENSCHAP 2017 
 

Graag willen wij hierbij onze zwemmers uitnodigen om deel te nemen aan 

het clubkampioenschap 2017. Dit gaat door op zaterdag 11 november 

en is een unieke kans om zich te meten met andere dolfijnen of om een 

eerste wedstrijdervaring op te doen. 

We starten het inzwemmen stipt om 15u en de wedstrijd om 15u30. 

Het bestuur en de trainers kozen dit jaar voor het volgende programma: 

 

Voor de jeugd :  

- Groep 5 
reeks 1: 50m vrije slag 

reeks 2: 50m persoonlijke stijl keuze uit schoolslag of rugslag 

- Eendjes A+B 

reeks 1: 100m wisselslag 

reeks 2: 100m persoonlijke stijl keuze uit schoolslag , vrije slag ,rugslag 

- Alle andere zwemmers (benjamin,miniem,cadet,junior, senior) 

reeks 1: 100m wisselslag 

reeks 2: 100m persoonlijke stijl keuze uit schoolslag, vrije slag, rugslag 

 

Elke categorie krijgt punten op hun gezwommen wedstrijd volgens de Fina 

formule toegepast op de Rudolph-tabellen. De punten van beide 

wedstrijden worden samengeteld om zo per categorie EN algemeen een 

jongen en meisje met de meeste punten tot clubkampioen 2017 uit te 

roepen. 

 
Voor de veteranen : 100 m vrije slag, 100 m schoolslag of 100 m rugslag, 

vooraf wordt de richttijd per onderdeel meegedeeld door de leden. De 

zwemster en zwemmer, die het dichtst hun vooropgestelde tijd benaderen 

worden clubkampioene en clubkampioen. 

 

Na de inspanning is het tijd voor ontspanning en na de gezwommen 

wedstrijden kunnen we nagenieten bij een gezellig samenzijn. 

 

Info volgt later. 

 

Van zwemschool tot zwemclub 
Dit jaar volgde je de zwemlessen in de zwemschool. Velen hebben deze 

reeks met succes beëindigd en het brevet van zwemmer behaald. 

De trainers en het bestuur van de Wevelgemse Dolfijnen zouden het op 

prijs stellen mocht je volgend jaar de stap naar onze zwemclub zetten. 

 

Lid zijn van WDK laat je toe regelmatig te trainen onder deskundige 

begeleiding van onze trainers. Ook weten we uit ervaring dat velen onder 

jullie het leuk vinden om zich af en toe eens te meten met 

leeftijdsgenoten. Gedurende het seizoen krijg je de kans om deel te nemen 

aan een zestal recreatieve interclub-wedstrijden en misschien wel aan het 

provinciaal kampioenschap. Wil je enkel komen trainen en je lievelingssport 

beoefenen zonder competitie, dan ben je even welkom! 

 

Wil je dat onze club ook de jouwe wordt?  

Dan nodigen we jou uit op de trainingen van de zwemclub vanaf 3 juli 2017 : 

   Maandag  van 18u30 tot 19u30 

   Zaterdag van 8u tot 9u 

Tot de eind augustus hoef je geen inschrijvingsgeld te betalen en ben je 

eveneens verzekerd. 

 

Inschrijven voor volgend seizoen: op maandag 4 september om 18 uur. 

het lidgeld voor de zwemclub bedraagt € 125,00.  

 

Wij vragen om het  lidgeld uiterlijk tegen 15 augustus te storten op 

rekening BE23 4685 1528 5991 van WDK met vermelding van naam, 

voornaam en Rijksregisternummer.  

 

Voor verdere inlichtingen kan je steeds terecht bij: 

� Christophe Dupont (Hoofdtrainer) 

� Trainers van groep 4 en 5 : zie elders in deze brochure 

 


