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Digitale estafette pen

 

 

Het verhaal achter één van de leden bij de 

Devel. Net als bij een estafette wordt deze 

pen aan een andere lid doorgegeven. 

Meer > 

Ook in dit blad…  

 

 Activiteitenraad 

 Wedstrijdkalender 

 Achter de schermen beker 

 Recept 

 Jaargangfinale 2016 

 Maandvertier 

 Denemarken 

 Open water zwemmen 

 Technowave 

 Develstorie 

DOE MEE… 

…EN WIN! 

Verzin een naam 

en win een bon. 

Meer > 

Devel succesvol op het NJJK korte baan 2016 

Tijdens de NJJK in het Amsterdamse Sloterparkbad waren 7 Devel zwemmers present.  Daar mogen we als club hartstikke 

trots op zijn. En wat een prestaties werden er neer gezet!  Rogier  was door een blessure helaas genoodzaakt dit NJJK te 

missen. Wereldrecords, een Nederlands kampioenschap, plaatsen bij de top 10 van Nederland en fikse PR’s. Chantalle, Rinske, 

Rainier, Julian, Jana, Naomi, Daniëlle, gefeliciteerd met jullie schitterende prestaties! Op de website het verslag van de 

belevenissen van onze Develaars. Op de site > 

Een woord van de zwemcommissie 

Voor jullie ligt de eerste editie van de nieuwsbrief nieuwe stijl. Modern, met digitale links naar artikelen op onze website, 

foto’s en, heel gemakkelijk, de wedstrijdkalender, met de mogelijkheid direct door te klikken naar de opstelling. 

Deze nieuwsbrief zal iedere maand, op of rond de eerste in jullie digitale postvak vallen. Met nieuws van ZC, AR, kamp, 

trainers etc. Maar ook met een recept, de digitale estafette pen, verslagen en allerlei leuke en nuttige wetenswaardigheden. 

Nu alleen nog een naam. Daarvoor hebben we een wedstrijd uitgeschreven. Wie verzint de meest pakkende, originele naam 

voor ons maandelijkse nieuwsblad? Stuur je suggestie voor 20-03-2016 naar nieuwsbrief@dedevel.nl en maak kans op een 

mooie SportEmotion waardebon. 

Suggesties? Laat het ons weten! 

 

Zwemschema’s 

Jullie worden via mail, Facebook en Twitter op de hoogte gebracht van de 

wedstrijden en opstellingen. Ook via de nieuwsbrief is een wedstrijd te bekijken. 

We proberen daarbij zoveel mogelijk voor de komende weken actueel te zijn. 

Realiseer je echter, dat we van de organiserende verenigingen en de KNZB 

afhankelijk zijn. Kortom, we melden wat we weten, houd de site in de gaten voor 

het meest actuele nieuws! 

Meer > 

Winter BBQ > 

Schoolzwemkampioenschap 2015 

De jaarlijkse winter-BBQ was weer erg 

gezellig en smakelijk. De opkomst was 

groot, het eten lekker en uiteraard 

werden de jaarlijkse bekers weer 

uitgereikt. Het weer deed niet echt 

winters aan, maar de sfeer was er niet 

minder om. 

Op de website zijn de foto’s van deze 

zeer geslaagde avond terug te vinden. 

Op de site > 

Schoolzwemkampioenschap 

Op 9 maart aanstaande zal ZZ & PC de Devel voor de vierde achtereenvolgende keer 

de Zwijndrechtse Schoolzwemkampioen-schappen organiseren. Een evenement dat 

in de laatste jaren op een steeds groter deelnemersaantal kan rekenen en onze 

vereniging ieder jaar een aantal nieuwe, enthousiaste leden oplevert. Meer > 

 

http://www.dedevel.nl/website/index.php/wedstrijdzwemmen/191-gouden-medailles-en-vier-paralympische-wereldrecords-tijdens-njjk-korte-baan-2016
mailto:nieuwsbrief@dedevel.nl
https://picasaweb.google.com/101814707518656041965/WinterBBQ2016
https://picasaweb.google.com/101814707518656041965/WinterBBQ2016


  Nieuwsbrief 2.0 

 
In de tachtiger jaren werd een nieuwsbrief in een aantal 

avonden op de stencilmachine gemaakt. Een kern van 

vrijwilligers zorgden voor het bind- en bezorgwerk. 

Met de komst van de digitale mail werd deze 

nieuwsbrief energie- en tijdrovend; menig club stapte 

over naar een digitale versie of zette een website op. 

 

De zwemvereniging heeft nieuw leven geblazen in de 

nieuwsbrief; een combinatie van het historische stencil 

en de aanwezigheid van de digitale snelweg. U, als lid 

van de zwemvereniging, heeft deze nieuwe versie 

ontvangen en wij hopen u nog lange tijd op deze wijze 

te kunnen informeren over de zwemactiviteiten. 

 

We zijn alleen nog op zoek naar een leuke naam en 

willen graag de input van onze leden. 

Ben jij die creatieve bedenker? 

Ken je al een nieuwsbrief met een leuke naam? 

Is die pakkende naam bij jou bekend?  

Stuur je idee naar de zwemcommissie en maak kans op 

een bon van Sport Emotion. 
1 inzending per lid 

 

Rond het kampvuur 

De organisatie van het kamp is druk bezig met het bedenken 

van nieuwe spellen en activiteiten om het kamp ook dit jaar 

weer tot een groot succes te maken. De komende maanden 

zullen we nog nodig hebben om het programma rond te krijgen 

en om alle details uit te werken, maar dit gaat uiteraard 

helemaal goed komen. 

Inmiddels hebben we ook de eerste aanmeldingen 

binnengekregen. Op dit moment zijn er nog genoeg plekken vrij, 

maar als je mee wilt op kamp, wacht dan niet en geef je zo snel 

mogelijk op! 

Stuur een bericht met hierin: 

 jouw naam 

 de namen van je ouders 

 het telefoonnummer van je ouders (voor noodgevallen), 

 eventuele bijzonderheden (bv allergie) 

Meer te lezen in de nieuwsbrief van het kamp. 

 

OPROEP 

als organisatie zijn wij op zoek naar een 9-persoonsbusje om 

te gebruiken tijdens het kamp. Indien je iemand kent die 

onze club hierbij zou kunnen helpen, dan horen wij dit graag 

via de mail. 

Twee weken geleden heb ik meegedaan aan de 

Nederlandse Junioren en Jeugd  Kampioenschappen 

(NJJK) korte baan. Ik heb daar 8 afstanden 

gezwommen. Eén van die 8 afstanden was de 100m 

vlinderslag (mijn favoriete afstand). 

Normaal maak ik aan het einde van de race pas een 

eindsprint, maar nu begon ik meteen met sprinten. Dat 

werkte heel goed want ik had een hele goede tijd. Ik 

keek op het scorebord om te kijken wat de uitslag was: 

een meisje die naast mij in de baan zwom was eerste, 

maar achter mijn naam stond dat ik óók eerste was. Ik 

dacht eerst dat het een foutje was maar het stond 

goed! Ik was samen met dat andere meisje eerste van 

Nederland! Ik was super blij! 

Rinske 
Volgende schrijver/schrijfster: Sanne Jansen (minioren) 
 

Open water zwemmen 

Binnen onze vereniging is een kleine groep actief in het open 

water zwemmen. ’s Zomers in een leuke sfeer, door het hele 

land zwemmen in meren, kanalen en rivieren. Een bijzonder 

onderdeel binnen het zwemmen.  

Voor deelname aan het open water zwemmen gelden wel 

regels. Zo moet je een geoefende zwemmer zijn en eigenlijk, 

voordat je je hieraan waagt, ervaring opdoen onder 

begeleiding. Immers de omstandigheden zijn heel anders en je 

hebt te maken met de elementen. 

Het reglement in een presentatie voor het onderdeel Open 

Water Zwemmen is hier met 1 klik bereikbaar . Dit houden we 

aan voor deelname aan open water wedstrijden. 

Geïnteresseerd? 

Neem contact op met Carla Bosklopper. 

Foto’s > 

Digitale estafette pen: 

Rinske Bouman 

Ik ben Rinske Bouman, ik ben al van af 

begin 2011 lid van De Devel. 

Ik train 6x per week: 3x bij Wouter, 2x 

bij Jaap en 1x bij Jacco. Mijn favoriete 

afstand is de 100m vlinderslag. 

 

Mijn doel is om ooit mee te mogen 

doen aan de Olympische Spelen. 

Behalve zwemmen hou ik heel veel 

van mijn zusje Minke, en van het eten 

dat mijn oma maakt (bami en vers 

gebakken kroepoek). Ik hou absoluut 

niet van paprika en wortels. 

http://www.dedevel.nl/zwemmen/documenten/kamp_2016.pdf
mailto:kamp@dedevel.nl
http://www.dedevel.nl/zwemmen/documenten/afspraken_openwater.ppsx
mailto:oww@dedevel.nl
https://plus.google.com/101599030696060331120/photos


 

  

  
Wedstrijdkalender 

Update: dinsdag 1 maart 2016 

 

Afmelden 

In het wedstrijdrooster op de site vind je alle info over wedstrijden, opstellingen en het afschrijven voor een wedstrijd. 

Gaarne afmeldingen zo vroeg mogelijk doorgeven, echter uiterlijk op de aangegeven datum en tijd bij Joke Tak ontvangen. 

  078-6124617   j.tak-bosman@wxs.nl 

 

 

Resultaten 

Afgelopen periode Op de site > 

Datum Omschrijving Uitslag Verslag 
27-02-2016 Juniorenzeskamp te Papendrecht Uitslag    

21-02-2016 LAC te Papendrecht Uitslag    

20-02-2016/ 

21-02-2016 
Speedo Jaargangwedstrijden te Leiden Uitslag    

20-02-2016 Minioren Meerkamp te Krimpen ad IJssel Uitslag    

13-02-2016 Lansingh Bokaal te Krimpen ad IJssel Uitslag    

07-02-2016 LAC te Papendrecht Uitslag    

06-02-2016 Regio West competitie te Dordrecht Uitslag    

30-01-2016 Driekamp DKP te Zwijndrecht Uitslag    

28-01-2016/ 

31-01-2016 
Nederlandse Jeugd en Junioren Kampioenschappen korte baan te Amsterdam Uitslag  Verslag  

23-01-2016 Miniorencircuit te Dordrecht Uitslag    

17-01-2016 KNZB Verenigings zwemcompetitie te Kapelle Uitslag    

09-01-2016 

10-01-2016 
Regio West Winterkampioenschappen te Den Haag Uitslag    

03-01-2016 Minioren 4-kamp te Oosterhout Uitslag  Fotos 

 

 

Planning 

Komende wedstrijden Op de site > 

Datum Beschrijving Bad Plaats Baan Inzwem Aanvang Startlijst Afmelden 

06-03-2016 KNZB zwemcompetitie deel 4* De Banakker Etten Leur  25  15:15 15:45 startlijst  

zo 28-feb 
09-03-2016 Schoolzwemwedstrijden De Hoge Devel Zwijndrecht 25         
12-03-2016 Limietwed. KNZB Challenger dl 1 Sportboulevard Dordrecht 25  13:00 13:30 startlijst  

di 8-mrt 
12-03-2016 Minioren Circuit deel 4 Sportcentrum Papendrecht 25  13:00  13:30 startlijst  

zo 7-mrt 
12-03-2016 Brabantse minioren 4-kamp De Vennen Dongen 25 12:00 12:30 startlijst  

zo 7-mrt 
12-03-2016 Regio West Open Masters Sportboulevard Dordrecht 25 9:00 9:30 startlijst  

  
13-03-2016 Limietwed. KNZB Challenger dl 2 De Warande Oosterhout 25 12:45 13:30 startlijst  

zo 7-mrt 
19-03-2016 Clubkampioenschappen Sportcentrum Papendrecht 25 13:00 13:30 startlijst  

  
02-04-2016 Minioren meerkamp Sportboulevard Dordrecht 25 12:15 12:45     
03-04-2016/ 

10-04-2016 Swim cup / NK lange baan P. v.d. Hoogeband 

zwemstadion Eindhoven 50  11:30  12:00     

09-04-2016 Pieter Cup minioren 3/4 P. v.d. Hoogeband 

zwemstadion Eindhoven 50 14:45 15:15 startlijst  

ma 28-mrt 

 

Trainingsschema 

Afwijkingen op het trainingsschema Op de site > 

Datum Dag Omschrijving Effect 
02-03-2016 Woensdag Trainingsdag tbv schoolzwemkampioenschappen Geen training vanaf 17:00 uur 

09-03- 2016 Woensdag Schoolzwemkampioenschappen Zwijndrecht Geen training vanaf 17:00 uur 

25-03- 2016 Vrijdag Feestdag (goede vrijdag) Geen trainingen 

26-03- 2016 Zaterdag Vakantie (Paasvakantie) Geen trainingen 

28-03- 2016 Maandag Feestdag (2e paasdag) Geen trainingen 

 

 

Schoolzwem-effect 

Op 9 maart zijn de schoolzwemkampioenschappen er weer. Zoals gebruikelijk zal dit wel betekenen, dat we hiervoor  twee maal onze reguliere 

trainingstijden gebruiken, één maal om de kinderen een beetje wegwijs te maken en de tweede keer om de wedstrijd te kunnen laten plaatsvinden. 

Dit betekent dat de trainingen vervallen op: 

Woensdag 2 maart, van 17.00-20.30 uur 

Woensdag 9 maart, van 17.00-20.30 uur 

Houd hier dus rekening mee! 

http://www.dedevel.nl/website/index.php/wedstrijdzwemmen/roosters/wedstrijdplanning
mailto:j.tak-bosman@wxs.nl
http://www.dedevel.nl/website/index.php/wedstrijdzwemmen/uitslagen-zwemmen/uitslagen-zwemmen-2015-2016
http://www.dedevel.nl/zwemmen/uitslagen_2015_2016/20160227_uitslag_juniorenzeskamp_papendrecht.pdf
http://www.dedevel.nl/zwemmen/uitslagen_2015_2016/20160221_uitslag_lac_papendrecht.pdf
http://www.dedevel.nl/zwemmen/uitslagen_2015_2016/20160220_uitslag_speedo_jaargangwedstrijden_leiden.pdf
http://www.dedevel.nl/zwemmen/uitslagen_2015_2016/20160220_uitslag_minioren_meerkamp_krimpen_ad_ijssel.pdf
http://www.dedevel.nl/zwemmen/uitslagen_2015_2016/20160213_uitslag_lansinghbokaal_krimpen.pdf
http://www.dedevel.nl/zwemmen/uitslagen_2015_2016/20160207_uitslag_lac_papendrecht.pdf
http://www.dedevel.nl/zwemmen/uitslagen_2015_2016/20160206_uitslag_regio_west_competitie_dordrecht.pdf
http://www.dedevel.nl/zwemmen/uitslagen_2015_2016/20160130_uitslag_dkp_zwijndrecht.pdf
http://www.dedevel.nl/zwemmen/uitslagen_2015_2016/20160128_uitslag_njjk_kb_amsterdam.pdf
http://www.dedevel.nl/website/index.php/wedstrijdzwemmen/191-gouden-medailles-en-vier-paralympische-wereldrecords-tijdens-njjk-korte-baan-2016
http://www.dedevel.nl/zwemmen/uitslagen_2015_2016/20160123_uitslag_miniorencircuit_dordrecht.pdf
http://www.dedevel.nl/zwemmen/uitslagen_2015_2016/20160117_uitslag_zwemcompetitie_kapelle.pdf
http://www.dedevel.nl/zwemmen/uitslagen_2015_2016/20160109_uitslag_rw_winterkampioenschappen_den_haag.pdf
http://www.dedevel.nl/zwemmen/uitslagen_2015_2016/20160103_uitslag_minioren_4kamp_oosterhout.pdf
https://picasaweb.google.com/101814707518656041965/20160103Minioren4KampTeOosterhout?authuser=0&feat=directlink
http://www.dedevel.nl/website/index.php/wedstrijdzwemmen/roosters/wedstrijdplanning
http://www.dedevel.nl/zwemmen/startlijsten/20160306_knzb_ver_zwemcompetitie_etten_leur.pdf
http://www.dedevel.nl/zwemmen/startlijsten/20160312_challenger_dordrecht.pdf
http://www.dedevel.nl/zwemmen/startlijsten/20160312_miniorencircuit_papendrecht.pdf
http://www.dedevel.nl/zwemmen/startlijsten/20160312_brabantse_minioren_4kamp.pdf
http://www.dedevel.nl/zwemmen/startlijsten/20160312_regio_west_open_masters.pdf
http://www.dedevel.nl/zwemmen/startlijsten/20160313_challenger_oosterhout.pdf
http://www.dedevel.nl/zwemmen/startlijsten/20160319_clubkampioenschappen_papendrecht.pdf
http://www.dedevel.nl/zwemmen/startlijsten/20160409_pieter_cup_minioren_34_eindhoven.pdf
http://www.dedevel.nl/algemeen/documenten/trainingstijden_2015_2016.pdf
http://www.dedevel.nl/zwemmen/uitslagen_2015_2016/20160207_uitslag_lac_papendrecht.pdf
http://www.dedevel.nl/zwemmen/uitslagen_2015_2016/20160206_uitslag_regio_west_competitie_dordrecht.pdf
http://www.dedevel.nl/zwemmen/uitslagen_2015_2016/20160130_uitslag_dkp_zwijndrecht.pdf


 

  

 

Recept 

Salade met ei en Schwarzwälder schinken. 

Benodigd: 

 Schwarzwalder schinken (plakjes) 

 Sla naar keuze 

(erg lekker, veldsla of gemengde salade met 

rucola) 

 Eieren 

 Pijnboompitjes 

 Naar keuze tomaten, olijven, een fijngesnipperd 

sjalotje 

 Zout 

 Peper 

 Olijfolie 

 Witte of rode balsamico azijn 

 

Laat de schwarzwälder  schinken in de oven, op lage tem-

peratuur verder drogen, tot deze krokant is (ca. 75 gra-

den). Breek de schinken in kleinere stukjes. Was en droog 

de sla en maak het aan met wat zout, peper, olijfolie en  

balsamico-azijn om de basis van de salade te creëren. 

Maak de salade verder op met de gebroken schwarzwälder 

schinken, de gekookte eieren, de olijven en een sjalotje. 

Strooi vervolgens een handje geroosterde pijnboompitjes 

erover. 

Naar keuze kan de salade worden uitgebreid met 

(gedroogde) tomaten, koude sperzieboontjes, een chutney 

van bijvoorbeeld rode ui of gegrilde uien ingelegd in 

balsamico azijn. 

Heeft u liever geen vlees? Vervang de schinken door 

gerookte zalm of geschaafde parmezaan of peccorinokaas. 

Denemarken 2016 

Esbjerg van 5 t/m 8 mei. 

Na de voorinschrijving hebben we 27 aanmeldingen 

ontvangen! Ook dit jaar zullen we weer met 10 zwemmers 

aan de start verschijnen van het toernooi in Denemarken! 

Verder hebben ook Ewald en Robert zich weer aangemeld als 

official. De overige deelnemers zullen de begeleiding op zich 

nemen en de zwemmers supporteren! De komende weken 

zullen we de voorbereidingen treffen en de inschrijving 

verzorgen, maar we zijn blij met deze groep met zwemmers! 

In 2016 zullen aan de start verschijnen: Asha van Lobberegt, 

Isis Naaktgeboren, Isa Maes, Rinske Bouman, Leyla 

Oversluizen, Samantha van der Jagt, David Kras, Jessica Kras, 

Kira van der Steen en Jay de Vries! 

Op 5 mei zullen we verzamelen in Esbjerg en op 6 mei start 

het toernooi dat duurt tot en met zondag 8 mei! 

 

Groeten Angela Ooms en Linda Maes 

 

Site Esbjerg > 
Foto’s 2015 > 

Zwemmers 2015 
Bovenste rij (v.l.n.r.): Denise de Riet, David Kras, Jeroen Durinck, Sanne de Roo 

Onderste rij (v.l.n.r.): Iris Naaktgeboren, Samantha van der Jagt, Jessica Kras, Isa Maes, Asha van 

Lobberegt, Rinske Bouman 

Achter de schermen beker uitgereikt 

Jaarlijks reiken we de achter de schermen beker uit, een eerbetoon aan leden die zich 

jarenlang inzetten voor de club, zonder daarbij in de spotlights te staan. Deze keer  

viel de eer te beurt aan Ditte Cornelisse, die al jarenlang op de maandag de 

trimzwemmers begeleidt. Helaas was zij niet in de gelegenheid  tijdens de BBQ 

aanwezig te zijn, dus hebben we haar op de maandagavond verrast aan het bad. 

Ditte, nogmaals, gefeliciteerd en dank voor je inzet voor ZZ & PC de Devel! 

 

http://www.esbjergsvoemmeklub.dk/swimcup/danish-international-swim-cup-2016.aspx
http://www.esbjergsvoemmeklub.dk/resources/site616/General/2015/album/


 
 

Technowave – De officials 

Zonder officials geen wedstrijden. Het lijkt zo simpel, maar dat is het 

soms niet. 

Steeds vaker kunnen we voor een wedstrijd alleen inschrijven, als we 

ook direct een aantal officials opgeven. Doen we dat niet, dan wordt 

de inschrijving afgewezen en kunnen de zwemmers niet deelnemen. 

 

U begrijpt, uw hulp is daarbij hard nodig! 

 

De mensen van Officalzaken, Simon de Waard en Cor Jongeleen zijn 

dan ook altijd druk met het benaderen van officials. Helaas zal dat ook 

soms betekenen dat u wordt gevraagd om te fungeren op een 

wedstrijd waar uw kind niet zwemt. Zeg dan niet standaard nee. 

Lijkt het u leuk meer van de zwemsport te leren en deel te nemen aan 

een cursus? Rond oktober start er een klokkerscursus. Bij voldoende 

belangstelling kunnen we die zelfs in ons eigen clubhuis houden. Voor 

meer info, mail met officials@dedevel.nl 

Een vast onderdeel in de nieuwsbrief is Technowave. Als 

opeenvolgende golven van informatie zal een technisch facet 

uit de zwemactiviteiten behandeld worden. 

Facetten kunnen afkomstig zijn vanuit de trainers, de officials, 

op basis van KNZB reglementen of wijzigingen, maar ze kunnen 

zeker ook afkomstig zijn van internet.  

Adverteerders gezocht 

Onze nieuwsbrief, welke jaarlijks 10 maal zal 

verschijnen, biedt een mooie gelegenheid aan 

adverteerders om hun bedrijf onder de 

aandacht te brengen. Neem contact op met 

redactie@dedevel.nl om de mogelijkheden te 

bespreken. 

Wilt u onze vereniging op een bredere manier 

ondersteunen? Wij bespreken graag met u de 

wensen en de mogelijkheden. 

Vele officials tijdens de clubkampioenschappen 2015 

Activiteitenraad: woord en daad 

 

Wij van de activiteitenraad willen ons graag even voorstellen en in 

het kort vertellen wat wij doen. 

Wij organiseren uiteraard activiteiten voor de zwemmers, maar 

sturen ook kaartjes naar zieke of geblesseerde zwemmers en jarige 

trainers. Daarnaast verzorgen wij het eten voor de zwemmers bij 

sommige wedstrijden en staan we regelmatig achter de bar bij 

thuiswedstrijden. Regelmatig ondersteunen we en proberen wij mee 

te denken met de zwemcommissie.  

 

We hebben dit seizoen naast onze vaste activiteiten ook wat nieuwe 

activiteiten toegevoegd aan onze agenda. 

Zo hebben wij in plaats van alleen bowlen met de oudere groep 

zwemmers dit seizoen het bowlen gecombineerd met survivallen  in 

Lage Zwaluwe. Binnenkort is de Ik Hou van Holland-avond, en er 

staat in juni ook nog een familiemiddag op het programma. Ook de 

zwemmers met beperking en de basis-zwemmers worden betrokken 

in onze activiteiten. 

 

Wij doen ons uiterste best om de kinderen, naast de 

zwemwedstrijden, op een andere manier gezellig met elkaar te laten 

zijn.  Mocht je hiervoor nog suggesties hebben, laat het dan weten, 

bijvoorbeeld via ons mailadres activiteitenraad@dedevel.nl. 

 

 
Staand van links naar rechts:  
Robert Kras, 
Marjan Dorsman, 
Patricia Muda, 
Pieter den Otter 
 
Zittend: 
Sanne de Roo, 
Caroline Stok 
 

De redactie is altijd op 

zoek naar feitjes, 

wetenswaardigheden, en 

fotomateriaal.  

Bent U in het bezit van 

leuke, mooie of unieke 

informatie? Stuur het 

naar ons op via 

nieuwsbrief@dedevel.nl. 

 

UITERLIJK 20 MAART 

Deze maand hebben wij nog 2 leuke 

activiteiten op de agenda staan. Op 

26 maart organiseren wij een 

filmmiddag voor de kinderen van 

2004 en jonger, maar we beginnen 

de dag met een gezellig paasontbijt 

voor de kinderen met een 

beperking. 

 

Houd jullie mailbox in de gaten voor 

de uitnodiging !!!! 

 

   

 
Hier had uw reclame kunnen staan 

mailto:officials@dedevel.nl
mailto:redactie@dedevel.nl
mailto:activiteitenraad@dedevel.nl
mailto:nieuwsbrief@dedevel.nl
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Kruiswoordpuzzel (01) 

Horizontaal: 

1 exploiteren; 8 woning; 15 waterpartij; 16 graad in vechtsport; 18 

wielerwedstrijd; 19 geen bijzonderheden (afk.); 21 meertje; 22 fabeldier; 24 

klapje; 25 scheikundig element; 26 meisjesnaam; 28 vogelspin; 31 broer van 

Jacob; 33 naaigerei; 35 sterrenbeeld; 36 Internationaal Standaardisatie 

Organisatie (afk.); 37 kleur; 38 soort springstof; 39 getij; 41 slijpvlak op edelsteen; 

42 wiskundig getal; 43 pluspunt; 44 schoonmaakgerei; 45 toorn; 46 droog; 48 

gecastreerde stier; 49 uitstekend; 52 boksterm; 53 halt!; 55 ruzie; 57 soort slang; 

58 uitroep; 60 nimmer; 62 graansoort; korte aardbeving; 66 jongen; 67 

voorzetsel; 68 tv-zender; 70 gebak; 71 troefkaart; 73 scheikundig element;74 

strijkinstrument; 76 Radio Filharmonisch Orkest (afk.); 77 christelijk feest; 79 

blunder; 80 helemaal. 

 

Verticaal: 

1 dringend; 2 televisie (afk.); 3 instemming; 4 groet; 5 onderkomen; 6 bijwoord; 7 

betrekking; 9 klein kind; 10 rekening; 11 soort scheepstouw; 12 plaats in Zuid-

Holland; 13 lectori salutem (afk.); 14 vrouw wiens man is overleden; 16 treurspel; 

17 staat; 20 alcoholische drank; 22 paardensport; 23 reddingsorganisatie; 25 

eiland in de Indische oceaan; 27 vochtig; 29 voertuig; 30 lichamelijke oefening 

(afk.); 32 vruchtvocht; 34 opslagplaats; 37 drinkfles; 40 woud; 42 teer; 46 

kwetsuur; 47 verhoogde noot; 50 militair detectiesysteem; 51 overdreven 

mannelijk; 53 plaats in Noord-Brabant; 54 sporter; 56 val; 57 scheikundig 

element; 59 stop!; 61 armholte; 63 soort vetplant; 64 kluis; 65 zuivelproduct; 69 

speelgoed; 72 hufter; 74 Verenigde Staten (afk.) 75 scheikundig element; 77 

scheikundig element; 78 direct. 

Cryptogram (01) 

Horizontaal: 

8 Oudgediende met een strikdiploma?; 9 koolstof auto met 

bekeuring; 10 opnieuw reeds terug; 11 later een mix uitstallen; 

12 de keerzijde van een droom is een halszaak; 13 overzeese 

straattaal met gespleten tong; 14 de schrijfsteen is weer mager; 

17 herrie om je bon?; 18 zet ‘m midden in heel het hiernamaals; 

22 graaf hiermee naar bronwater; 23 boventallige, voormalige 

open plek in het bos; 24 niet al te lange doopgetuige; 27 spreekt 

u ’t niet links, Tineke Schouten?; 28 ik regel het wel in de nood; 

29 brengt schapen her en der bijeen; 30 tierend de haven 

verlaten. 

 

Verticaal: 

1 vertrekkende collega’s in een marathon; 2 galbulten van 

kruising tussen pijnlijk onkruid en liefdesbloem; 3 tussen de 

rivieren vertrouwd hij zijn gasten; 4 let niet anders op een 

kruising met een verwante; 5 het draait om het orgaan van de 

vis; 6 dit muziekinstrument speelt allergo al dan niet omgekeerd; 

7 de pispot omdraaien blijft vorm van gokken; 15 hemd van een 

godenzoon?; 16 betrapt in warmere actie; 19 ironische 

reclamefilmpjes bekijken; 20 rondom de boerderij een mooie 

meid nalaten; 21 een rek enen calculeren; 25 ellende een el 

korter maken; 26 een legerbed uit Engeland. 

 
Maandvertier 
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G.R. van Dilles 

 

D. Windrestje 

 

Ir. V. Grapjas 

 

A.Slacombi 

Weet U welke woorden hier gezocht worden? Ze zijn te vinden in deze nieuwsbrief. Anagram 
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Japanse puzzel Extra 



 

 

Develstorie 

Augustus 1965: 

(vlnr) Johan Bontekoe (2de), Dick 

Langerhorst (1ste) en Johan Schans(3de) bij 

de zwemkampioenschappen op de 1500 

meter in Zwijndrecht De Hoge Devel. 
Bron: www.anp-archief.nl 

 

mei 1974: 

Zwembad De Hoge Devel 

Heeft u nog oud fotomateriaal van de Hoge Devel, ZZ&PC De Devel of De Devel? Wij zijn zeer 

geïnteresseerd in uw bijdrage. Digitaal maken is voor ons geen probleem !!! 

 

Colofon 

Deze nieuwsbrief verschijnt maandelijks rond de 

eerste dag van de maand als PDF-bestand. De 

distributie geschiedt via de mail naar leden van 

de zwemvereniging en middels een bericht op 

onze site www.dedevel.nl, facebook en 

Twitter. Ondanks de meest recente informatie 

en een zorgvuldige verwerking kunnen updates 

verschijnen en fouten aanwezig blijven. 

De laatste updates zijn op onze site te vinden, 

welke veelal op verschillende plaatsen in de 

nieuwsbrief als directe koppeling verwerkt zijn. 

 

Nieuws ? 
Stuur uw nieuws, eventueel met foto(‘s) naar de 
nieuwsbrief. Wij zullen dit in de volgende uitgave 

inpassen. UITERLIJKE DE 20
STE

 VAN DE MAAND 

nieuwsbrief@dedevel.nl 
 

Zwemcommissie (ZC) 
Cor de Roo (voorzitter) 

Joke Tak (secretaris) 

André Boelhouwer (vrijwilligers) 

Simon de Waard (officials) 

Yvonne Kock (notulist, algemeen) 

Carla Bosklopper (open water, masters) 

Joke Huizer (eurorekening, algemeen) 

zwemcommissie@dedevel.nl 
 

Activiteitenraad (AR) 
Patricia Muda (vz) 

Caroline Stok 
Sanne de Roo 
Robert Kras 

Marjan Dorsman 
Pieter den Otter 

activiteitenraad@dedevel.nl 
 

Kamporganisatie (KO) 
Simon de Waard 

Joke Huizer 
André Boelhouwer 
Mark van Noorloos 

Cor de Roo 

kamp@dedevel.nl 
 

Open water (OW) 
Carla Bosklopper 

Denise de Riet 
Sanne de Roo 

oww@dedevel.nl 
 

Technowave 
Trainers 
Coaches 
Officials 

KNZB 

Hebt u verzoeken of een item om uit te leggen, 

schroom niet om uw tekst, eventueel voorzien 

van illustraties aan ons toe te zenden. 

nieuwsbrief@dedevel.nl 
 

Adverteren / sponsering 
U ? 

Wilt u onze vereniging ondersteunen? Neem 

gerust contact op. Wij bespreken graag de 

wensen en mogelijkheden. 

redactie@dedevel.nl 
 

Recepten? 
Iedereen 

Hebt U nog een bijzonder recept? Een speciale 

maaltijd, snack of grootmoeders cake? 

Laat het ons weten. 

nieuwsbrief@dedevel.nl 
 

 

 

Producer / Redactie 
Marcel van der Jagt 

redactie@dedevel.nl 
 

Distributie 
Roger van Valen 

webmaster@dedevel.nl 
 

 

 

Digitale estafette pen 
Leden 

Elke maand een verhaal over één van onze leden. 

Zwemmer, bestuurslid, official, bardienst. Bent 

u de volgende? Beschrijf uw lievelingsvoedsel, -

dier of –auto en uw relatie met de vereniging. 

Maak uzelf meer bekend bij de leden van de 

vereniging en hun ouders. Foto’s zeggen 

meestal meer als woorden . 

Geef daarna de Digitale Estafette Pen aan een 

volgend lid. Dit hoeft geen zwemmer te zijn; het 

kan iedereen in de zwemvereniging zijn. Stuur 

uw verhaal, eventueel fotomateriaal en de naam 

van de volgende schrijver voor de 20
ste

 van de 

maand naar ons toe en wees voor één maand 

een bekende Develander. 

redactie@dedevel.nl 
 

28 juli 1968: 

Dick Langerhorst en Ada Kok prolongeren 

hun titel op 1500 meter. 

 

Jaargangwedstrijden Leiden 2016 

Na weken met zenuwen en hoopvolle verwachtingen was het afgelopen weekend (20 en 21 

februari 2016) dan eindelijk zo ver. De jaargangfinales in Leiden stonden weer op het 

programma en ook de Devel mocht met 3 minioren meedoen. 

Eén van de zwemmers was Asha van Lobberegt  en ze deed mee bij 5 afstanden. Hierbij 

behaalde ze 4 PR’s. 

Timo Kock was de tweede zwemmer vanuit ZZ & PC De Devel. Hij zwom 6 afstanden en 

behaalde daarbij 4 mooie PR’s. 

Jay de Vries ging op 6 afstanden strijden. De medaillekansen heeft hij kunnen verzegelen met 

goud. 

Op de site > 

Het waren niet alleen de zwemmers die blij waren en de spanningen lieten gaan…. 
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