
 

 

Infobrochure 2020-2021 

 

v.u. :  Martijn Fieuws, Etienne Sabbelaan 2, 8930 Lauwe 

secretaris@wevelgemsedolfijnenklub.be 

 

 

 
Datum vrij te houden : 

 28 november 2020 

 

Onder Corona-voorbehoud 

 

Hou deze website in de gaten :  

 

www.Swim4Life.be 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 Schotte.peter @telenet.be Voorzitter  

Martijn Fieuws martijnfieuws@hotmail .com Secretaris 

Wim Holvoet 
 

Bestuurslid/sportieve cel 

Bart Debree  Bestuurslid, Trainer 

Bart De Keyzer  Bestuurslid 

Koen Vandamme  Bestuurslid/sportieve cel 

Jordi Vanpoucke Vanpouckejordi@gmail.com Penningmeester 

Lorinzo Loncke  Bestuurslid 

 

 

De trainsters/trainers : 

Christophe Dupont 0470/95.61.22 hoofdtrainer jeugd 

Jonas De Keyzer 0492/56.41.55 trainer jeugd 

Curt Deschepper 0499/14.28.17 Verantwoordelijk zwemschool + 

trainer jeugd 

Mouri Houlier 0497/18.48.34 Zwemschool  

Cedric Vanhoutteghem  
 

zwemschool en jeugd 

Jordi Vanpoucke 0498/53.90.90 Jeugd & Masters 

Bart Debree 0495/58.57.70 Jeugd 

Francis Vanneste 0475/91.72.82 Masters 

Emiel Versaevel 0479/38.73.67 Masters 

Officials : Vanina Lipinois, Sherinne Maelfait, Hendrik Ares, Patrick 

Bruneel, Bart Debree, Koen Vandamme, Wendy Vanneste, Chris Reynaert en 

Peter Schotte 

Webmaster : rik@wevelgemsedolfijnenklub.be 

Evenementen : Rik Slosse, Hendrik Ares, Rosemary Deleu 

Onze e-mail adressen vindt je op www.wevelgemsedolfijnenklub.be 



 
Beste clubleden, 

 

Miserie, miserie, miserie … 

 

Door de corna maatregelen viel nogal een en ander in het water 

(dit is jammer genoeg geen woorspeling). 

 

Op vandaag is er vooral veel onzekerheid. Hou onze website in het 

oog voor de trainingen in de komende weken. 

 

Mogen we iedereen vragen om alle maatregelen, in het belang van 

uw eigen gezondheid en deze van anderen, te respecteren. 

 

Ook is er nog veel onduidelijkheid omtrent het nieuwe zwembad 

dat in februari zal openen. We hebben reeds min of meer zekergheid dat 

we het huidige trainingsschema zullen kunnen behouden en eventueel zelfs 

zouden kunnen uitbreiden. Info volgt later. 

 

Als club hebben we ervoor gekozen omhet huidige lidgeld te 

behouden, ondanks de onzekerheid omtrent de toekomstige tarieven voor 

het zwembad. Voor leden van het afgelopen seizoen bieden we een 

éénmalige korting van 15 € voor het nieuwe seizoen. Dit lijkt op het 

eerste gezicht niet echt royaal, maar nu is reeds duidelijk dat de corona 

maatregelen voor onze club, naar bezetting en huur van banen, een streep 

door de rekening zal zijn. 

 

We zullen u in de mate van het mogelijke zo spoedig mogelijk 

informeren omtrent nieuwe ontwikkelingen. 

 

Veel leesplezier, 

namens v.z.w. Zwemklub Wevelgemse Dolfijnen 

Peter Schotte – Voorzitter 

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

 www.sporta.be  Federatie  Competities  zwemmen 

 

Het zwembad 

 

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 https://www.wevelgem.be/zwembad 

Zwembad gesloten tussen 20/07/2020 en 02/08/2020 en ook tussen 

23/12/2020 en 01/01/2021 

Vakantieregeling 2020 voor de zwemclub : 

Zwemschool : volledig stopgezet 

Groep 4 & 5 : zie website 

Groep 3 : zie website 

Groep 1 & 2 : zie website 

Droogtraining (enkel outdoor) : zie website 

Masters : zie website 

Hou de website in de gaten : inschrijving voor elke training verplicht. 

 

Geen training tussen 19/07/2020 en 15/08/2020 !!! 



 

Inschrijvingen : 

• De zwemschool : start op maandag 14 & 21 september  

om 17.30 uur met 2 gratis proeflessen.  

Inschrijving uitsluitend door overschrijving van het lidgeld 
op rekening van WDK en inschrijving via de website uiterlijk 

op vrijdag 25 september.    

Training :  op maandagavond van 17u30 tot 18u30.  

 

• Aanmeldingen voor  de nieuwe jeugdleden van de zwemclub 

op maandag 7 september aan de inkom van het zwembad 

vanaf 18u. Betaling op rekening van de club en inschrijving 

verplicht via de website (ivm juiste gegevens voor de 

verzekering). Voor de trainingsmomenten van de jeugd: zie 

elders in dit infoboekje. Infomoment op 14 september om 

19u30 o.l.v. hoofdtrainer Christophe. 
 

• De masters, 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 2020-2021 Lidgeld 

Zwemschool € 80,00 

Zwemclub jeugd € 125,00 

Masters € 80,00 

Zwemmers die lid waren in het vorig seizoen mogen 15 € in 

mindering brengen omwille van de gemiste trainingen door de 

lock-down. 

 
Lidgeld te betalen per overschrijving op rekeningnr.: BE23 4685 1528 

5991 met vermelding van zijn naam, voornaam en rijksregisternummer 

(vereist door Vlaamse Gemeenschap) vóór 15/08/2020. 

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 

2020 

Voorjaar 

2021  

1 Eendje A (E-a)  2011-2012 2012-2013  

2 Eendje B (E-b) 2010 2011  

3 Benjamin (B) 2008-2009 2009-2010  

4 Miniem (M) 2006-2007 2007-2008  

5 Cadet (C) 2004-2005 2005-2006  

6 Junior (J) 2002-2003 2003-2004  

7 Senior (S) 1995-2001 1996-2002  

8 Master (M) …-1994 …-1995  

 

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

14 september in de hall van het zwembad om 19u30. 

 

 



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

 

Door de corona-maatregelen hebben we de zwemlessen van de 

zwemschool niet kunnen laten doorgaan en dit vanaf midden 

maart.  

Zwemmertjes van de zwemschool die denken er toch wel klaar 

voor te zijn, kunnen één van de trainers contacteren om alsnog 

een toelatingsproef te zwemmen om zo te kunnen aansluiten bij 

de zwemclub. 

 

Indien u uw kind(eren) wenst in te schrijven voor de jeugd 

(zwemclub), en na betaling van het lidgeld, dient u wel nog een 

toegangsbadge tot het zwembad aan te vragen bij de 

secretaris@wevelgemsedolfijnenklub.be 
 

Voor verdere inlichtingen kan je steeds terecht bij: 

 Christophe Dupont (Hoofdtrainer) 

 Trainers van groep 4 en 5 : zie blz 2 

 

Waarborg zwemvliezen betaald in september 2019 : veel kinderen van de 

zwemschool hebben de zwemvliezen van de zwemclub gebruikt en hiervoor 

een waarborg betaald van 20 €.  

Voor de kinderen die opnieuw inschrijven voor de zwemschool, dient 

natuurlijk niet opnieuw deze waarborg betaald te worden en kunnen de 

kinderen de zwemvliezen verder gebruiken in het nieuwe seizoen. 

Bij de overstap naar de jeugd of wanneer er beslist wordt om niet verder aan 

te sluiten zal de waarborg terugbetaald worden op maandag 14 september, na 

de training van de zwemschool (18u30). 

 

 

 
Uurrooster  2020-2021 : buiten Corona-regime 

 

 

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 8u30-9u30 jeugd 1-2 

Zaterdag 8u00-9u30 jeugd 3-4 

Zaterdag 8u00-8u45 Jeugd 5 (groep 1) 

Zaterdag 8u45-9u30 Jeugd 5 (groep 2) 

Zaterdag 17u00-18u00 veteranen 

Geen droogtraining de dag voor een wedstrijd ! 

Richtlijnen Hygiëne, ook buiten Corona-regime : 

- 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 !!!! 

 

Vergeet de corona-maatregelen niet !!!! 
 



 Tegemoetkoming voor leden van sportclubs  

De verschillende mutualiteiten (ziekenfondsen) geven een 

tegemoetkoming aan alle leden die sport beoefenen. Iedere 

mutualiteit heeft zijn eigenheid (verschillend per 

provincie/regio/ kantoor) in het al of niet tegemoetkomen in 

het lidgeld van uw zwemclub. U kan best informeren binnen 

uw plaatselijke ziekenfondskantoor. Hier alvast een overzicht 

van een aantal ziekenfondsen die bijdragen in het lidgeld: 

Vlaams & Neutraal 

Ziekenfonds 
www.vnz.be 

Christelijke Mutualiteit  www.cm.be 

Socialistische Mutualiteit www.socmut.be 

Liberale Mutualiteit  www.lm.be  

Meestal kan U terecht bij Uw Ziekenfonds met bewijzen van 

betaling en moet de club géén formulieren invullen. 

De betaling van het lidgeld kunt U bewijzen door middel van 

Uw uittreksels van de bank. 

Tijdens het seizoen wordt u door de secretaris 

een attest voor het ziekenfonds bezorgd. 
 

Het is dus nutteloos om zelf formulieren in te dienen op het 

secretariaat, deze zullen u niet terugbezorgd worden, 

uitgezonderd voor de stages. 

 

CAFETARIA 

ZWEMBAD 

WEVELGEM  

Laura Rommel 

 

 

 

 

 

 



&   Corona 
Beste zwemmers, 

 

Dit zijn moeilijke dagen … voor iedereen. 

 

We hadden gehoopt jullie voldoende info te kunnen geven met de nodige 

zekerheid : helaas, door de Coronamaatregelen kunnen we op vandaag weinig 

vooruitkijken. 

 

Wedstrijden in he najaar zullen wellicht niet doorgaan. Openwaterwedstrijden  

krijgen waarschijnlijk wel een (minieme) kans … maar de randactiviteiten dan 

weer niet. Hou de website in de gaten … 

 

Voorlopig kunnen we jullie enkel de trainingen onder Coronaregime 

aanbieden :  gelieve u steeds te schikken naar de richtlijnen op onze 

website. Rik probeert deze constant up-to-date te krijgen. 

 

Dus vooral nog veel onzekerheden. 

 

We proberen jullie (tijdig) te informeren. 

 

Het WDK-team 

 

 

 

 

Kalender jeugd onder Corona-voorbehoud 

Infomoment voor de ouders (jeugdzwemmers) : maandag 

14/09/2020 om 19u30 – inkomhal zwembad 

 

Interclubwedstrijden najaar 2020: 

Wevelgem 4 oktober 2020 

Bredene 11 oktober 2020 

Poperinge 24 oktober 2020 

Data interclubwedstrijden 2021 worden pas vastgelegd in 

december. 

 

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

zwemmers zich plaatsen voor volgende wedstrijd : 

Sporta Swim-Cup (voorheen Provinciaal kampioenschap) 2020 : 

22 november 2020 Brugge 

Enkel voor de acht beste zwemmers per leeftijdscategorie 

gedurende de interclubs van 2020 

Zwemstage : 13-14-15/11/2020 Puyenbroeck-Wachtebeke 

(onder voorbehoud) 

 

Clubkampioenschappen 2020 (onder voorbehoud) : 

woensdag 11 november 2020 Zwembad Wevelgem 

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

Andere activiteiten worden pas ingepland wanneer er meer 

duidelijkheid is omtrent Corona 

 

Agenda masters 
Clubkampioenschap : 11 november 2020 

09 januari 2021 : nieuwjaarsdrink vanaf 18.30 uur 

3de zaterdag van maart 2021 (20/03): clubsouper 

 
Augustus :  Zwemmarathon Damme-Brugge 16/08/2020 

uiteraard onder Corona-voorbehoud 

Brugse Reien : 01/09/2020 onder Corna-voorbehoud 

eveneens voor de jeugd vanaf 12 jaar



CLUBKAMPIOENSCHAP 2020 

Onder voorbehoud (Corona) 
Graag willen wij hierbij onze zwemmers uitnodigen om deel te nemen aan 

het clubkampioenschap 2020. Dit gaat door op woensdag 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 14u30 en de wedstrijd om 15u00. 

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 

of vlinderslag 

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 2020 uit te 

roepen. 

Voor de masters : 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 wedstrijd hebben we normaal gezien onze frietjesbak, maar 

gezien de omstandigheden, kunnen we daarover op vandaag nog maar 

weinig over vertellen. 

 

 
 

 
Ongevallenformulier:  

Wanneer een ongeval zich voordoet gedurende de training, tijdens 

een of andere activiteit of op de weg van en naar het zwembad is het 

belangrijk dat er door de trainers, de begeleiders en de ouders van 

de sporters zo snel mogelijk wordt gereageerd. 

 

Gelieve de handleiding te raadplegen op volgende link : 

http://www.sportafederatie.be/Verzekering 

Sinds kort dienen de leden de aangifte zelf te registreren op 

de website van Sporta. 

 

 

 


