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Start van het seizoen 2018/2019
Beste zwemmers,
Na de hitte van deze zomer zullen jullie er ongetwijfeld naar uitkijken om weer in het koele water te plonzen. De eerste
trainingen worden weer gegeven en het nieuwe zwemseizoen gaat weer van start.
Het bestuur en ZC heeft niet helemaal stilgezeten en wij brengen jullie graag op de hoogte.
Nieuwe kledinglijn
De keuze voor een nieuwe kledinglijn is gemaakt. Na een uitgebreid onderzoek hebben wij gekozen voor Muta. Wij krijgen
bij deze leverancier een eigen lijn waardoor wij onze eigen inbreng hebben en bovendien de garantie dat deze lijn geen
einddatum heeft. Hiermee voorkomen wij dat er straks zwemmers in allemaal verschillende kledinglijnen lopen.
Aangezien wij nu nog verschillende kledinglijnen hebben en het belangrijk vinden om een uniforme uitstraling te hebben
zullen wij de nieuwe lijn met een mooie korting stimuleren. De laatste Grote Clubactie had ons een mooi bedrag opgeleverd
en vanuit het bestuur willen wij dit graag teruggeven aan onze leden en daarom komt er nog een extra korting bovenop.
Wij houden jullie op de hoogte als de “pas-sessies” van start gaan.

Gezocht
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Zoals jullie ongetwijfeld hebben gemerkt hebben een aantal zwemmers onze vereniging verlaten en hierdoor, in een aantal
gevallen, ook de ouders die vrijwilligerswerk bij De Devel deden. Wij begrijpen dat dit een natuurlijk proces is en gelukkig
hebben wij ook al een aantal nieuwe vrijwilligers gevonden.
Op een aantal vlakken zijn er nog wel een aantal extra handjes nodig. Het zou jammer zijn als wij in de toekomst een aantal
dingen niet meer kunnen doen. Wij hebben hier al eerder aandacht aan gegeven maar dit heeft helaas nog niet het gewenste
effect gehad.
Wij hebben onder andere hulp nodig bij de zwemcommissie voor:
- Badopbouw / verzorging thuiswedstrijden: Heb je interesse of vragen dan kun je terecht bij zwemcommissie@dedevel.nl.
- Tijdswaarnemers: Bij belangstelling en vragen kun je terecht bij Martin Boon (officials@dedevel.nl).
- Grote clubloten actie-coördinator: activiteit vindt plaats in het najaar en kost ongeveer 20 uur
- Organiseren van de verkoop van de boterletters / kerstkransen: activiteit in november / december en kost ongeveer 10 uur
Heb je interesse neem dan even contact op met de zwemcommissie (zwemcommissie@dedevel.nl). Uiteraard zal je worden
ingewerkt en zal alles worden uitgelegd. Deze activiteiten zijn vaak ook leuk om in samenwerking met een andere ouder te
organiseren. De laatste 2 activiteiten zorgen voor veel extra inkomsten voor de vereniging!
Bestuurstaken:
Daarnaast zoeken wij binnen het bestuur nog steeds een nieuwe secretaris en een nieuwe voorzitter. Als je hier interesse in
hebt dan maken wij graag een afspraak om deze vacatures toe te lichten.

Trainers & Afscheid Wouter Rijper
Wouter Rijper
heeftzich
aangegeven
te willen
stoppen als trainer. Wouter heeft zich vele jaren
Vrijwilligers
kunnen
aanmelden
via zwemcommissie@dedevel.nl.
ingezet voor heel veel zwemmers. Wij bedanken Wouter voor zijn inzet!
Met ingang van het nieuwe seizoen hebben we de trainingen onder de trainers herverdeeld.
Angela Ooms en Frederique Regeer nemen vanaf dan ook trainingen voor hun rekening.

Informatie ochtend op 8 september
Op 8 september in de ochtend (exacte tijdstip volgt nog) is er een informatiesessie. Deze is
vooral bedoeld voor ouders van minioren en voor anderen die beginnen met
wedstrijdzwemmen of nog niet zoveel wedstrijden hebben gezwommen. Deze ochtend zal
er een afvaardiging zijn vanuit de ZC en vanuit de trainers om uitleg te geven over onder
andere trainingen en traningsopbouw. Er zal ook een informatieboekje worden verstrekt.

Trots op onze zwemmers Chantalle Zijderveld en Rogier Dorsman

World Para Swimming Allianz European
Championships

Wat zijn we trots als zwemvereniging dat 2 van onze leden zo super
gepresteerd hebben tijdens de World Para Swimming Allianz
European Championships. Het EK voor paralympische zwemmers.
Al op de eerste dag van het toernooi werden de eerste successen
behaald: Chantalle won goud op de 100 meter schoolslag en deed
dat door een nieuw wereld record te zwemmen.
Rogier eindigde bij zijn eerste race op een eindtoernooi als derde en
won daarmee brons op de 400 meter vrije slag.
Op dag 2 zwom Rogier de 100m schoolslag. Hij zwom een
Nederlands record en eindigde als vierde.
Op dag 4 heeft Chantalle meegedaan aan de 50m vrije slag, en hier behaalde ze haar 2e gouden medaille van dit EK en een
nieuw Nederlands Record.
Op dag 5 heeft Rogier de 200m wisselslag gezwommen en heeft hier zijn 2e bronzen plak behaald, en ook nog een nieuw
Nederlands record in zijn klasse. Chantalle zwom de 100m vlinderslag. Daar werd ze vijfde maar wel in een nieuw
persoonlijk record.
Op dag 6 was het voor Chantalle tijd voor de 200m wisselslag. Daar won ze een zilveren medaille. De race verliep heel
spannend, ze was slechts 13 honderdste sneller dan een Hongaarse en behaalde daarmee een super mooie 2e plaats achter
de Nederlandse Lisa Kruger, in een nieuw persoonlijk record.
Het toernooi werd afgesloten door Chantalle hoe ze hem begonnen is!! Met GOUD. De verschillen waren klein en ze kon
het na de finish niet geloven, maar het stond echt op de borden nummer 1 op 100m vrije slag!

Minioren
regiofinales
Rogier en Chantalle:
van harte gefeliciteerd met jullie mooie prestaties en medailles!
Voor jullie begint nu de vakantie pas, geniet ervan en we zien jullie graag weer in het zwembad.

BBQ

BBQ

Zaterdag 7 juli vierden we de afsluiting van het seizoen met bijna 80
zwemmers/ouders/broertjes en zusjes. De weergoden waren ons
goed gestemd en de sfeer was heel gezellig. We genoten van lekker
vlees, salades en fruit. En voor de kinderen was er genoeg te doen:
een rodeostier, een stormbaan, een springkussen en de kleintjes
konden zich laten schminken. Een top feestje en voor herhaling
vatbaar: daar was iedereen het over eens!
Graag bedanken we iedereen die heeft meegeholpen om deze
activiteit tot een succes te maken!
Tijdens het feest hebben we Patricia Muda bedankt. Na een aantal
jaren heeft zij afscheid genomen van de activiteitenraad.

NJJK

NJJK
Van 14 tot en met 17 juni vond de NJJK plaats in Eindhoven. Hiervoor hadden onze junioren Rinske Bouman, Asha van
Lobberegt en Isa Maes zich geplaatst door het zwemmen van de limieten. Zij zijn op diverse afstanden uitgekomen en hebben
het goed gedaan waarbij Rinske zelfs een bronzen medaille gewonnen heeft op de 400m wisselslag. Helaas hebben de meiden
alledrie besloten hun zwemcarriere voort te zetten bij een andere vereniging. Wij wensen hen succes.

OPEN WATER ZWEMMEN
Het open water seizoen is druk bezig…..
Voor degene die interesse heeft om een keertje gezellig mee te doen, kan gerust informatie opvragen over het open water
zwemmen. Stuur een mail naar oww@dedevel.nl en Denise zal uw vragen beantwoorden.
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