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In dit blad…  
 Badwater 
 Chantalle Zijderveld 
 Clubrecords april 
 Colofon 
 Develstorie 
 Digitale estafette pen 
 Eindhoven….. 
 Familiedag 
 Huldiging 
 Open Water Zwemkalender 
 Pietercup 2016 
 Sportvoeding 
 Swimcup 2016 
 Technowave 
 Wedstrijdkalender 

26 juni: Familie dag…. 

SAVE THE DATE ~ Family day 
zondagmiddag 26 juni van 

14.00 uur tot ongeveer 19.00 uur 
in Heerjansdam (bij de ijsclub) 

  
Want, dan organiseert de Activiteitenraad een gezellige familiemiddag voor alle zwemmers en hun ouders/verzorgers en 
broertjes en/of zusjes. 

In teamverband gaan we een soort 6-kamp achtige spellen doen, zoals waterballon- of blindvolleybal, 
touwtrekken, fietsparcours en nog veel meer extra’s.  
Iedereen vanaf 7 jaar kan deelnemen aan deze spelletjes. Voor de jongere kinderen hebben we onder 
andere een springkussen en zullen er allerlei andere ludieke spelletjes te doen zijn. 

Meer > 
 

Digitale estafette pen

 
 

Net als bij een estafette wordt deze pen 
aan een andere lid doorgegeven. 
Deze maand een zwemmer uit de 
junioren. 

Meer > 

Badwater is schaars 
Zwemvereniging, waterpolo en recreatie; dat zijn de gebruikers van het 
zwembad De Hoge Devel. Er zal goed overleg gevoerd moeten worden om een 
optimale indeling te verkrijgen. 

Meer > 

De zon gaat schijnen…. 
OPEN WATER is in !!! 
De dagen worden langer, de 
temperatuur stijgt verder. Het seizoen 
van het Open Water zwemmen begint 
weer op te bloeien. 

Meer > 

Waar was 
Zwijndrecht ? > 

Huldigingen bij de ZZ & PC De Devel 
Vier leden van ZZ&PC De Devel zijn gehuldigd voor hun inzet. 

Meer > 

RIO 2016 
 

Voedsel in topsport > 



  Familiedag 2016: 26 juni 
We verklappen nog zo weinig mogelijk, maar we gaan er in ieder geval een hele gezellige middag van maken!  
 
Kosten:  € 5,00 p.p incl. 2 consumptie bonnen en onbeperkt patat met snack. 
 
Alle overige consumpties zijn voor eigen rekening d.m.v. consumptiebonnen die deze middag 
te koop zullen zijn bij de ijsclub.   
Voor een goede voorbereiding moeten wij weten op hoeveel mensen wij kunnen rekenen. 
Daarom willen wij nu al weten of je er bij bent! 
  
Dus geef je snel op voor deze geweldige middag door een mail te sturen naar de 
activiteitenraad, in ieder geval voor 15 mei aanstaande.  
 
Let op: kinderen t/m 11 jaar alleen onder begeleiding  EN vergeet bij de aanmelding niet te vermelden met hoeveel personen 
jullie komen. 

Vol = Vol !!!! 
 
Heb je zin om ons te helpen deze middag ?  Dat zou fijn zijn, wij kunnen wel wat extra handen gebruiken !!  Laat het ons even 
weten via mailadres van de activiteitenraad. 
Wij hopen op je komst !! 

Groetjes van de activiteitenraad.  

 

Zoals bekend gebruiken we als vereniging heel veel uren het zwembad. Maar toch lopen we her en der nog tegen een tekort 
aan water aan. Dat betekent dat we hier en daar moeten inschikken, dat we in goed overleg met de polo afdeling water delen 
en dat we op sommige momenten moeten concluderen dat we krapte hebben. 
Dit is een constant punt van aandacht, zowel van bestuur en polo, als ook van de ZC. Er wordt door de zwemcommissie dan ook 
over nagedacht hoe we daar in de toekomst mee om moeten gaan. Daarbij wordt ook goed gekeken naar selectie- indelingen, 
beschikbare tijden en de mogelijkheid of onmogelijkheid om individueel uitzonderingen op selectie-uren toe te staan. 
 
Voor het nieuwe seizoen zullen we daarover, in samenspraak met de trainers een standpunt innemen, in de hoop dat we 
daarmee een heldere en aanvaardbare regeling hebben voor alle zwemmers. 
Hou de nieuwsbrieven dus in de gaten.  
 
Verder wordt er gewerkt aan de nieuwe selectie-indelingen voor het komend seizoen en aan het trainingsschema. Zodra er 
meer duidelijkheid is zullen we dat uiteraard melden. 

Gebruik badwater. 

mailto:activiteitenraad@dedevel.nl
mailto:activiteitenraad@dedevel.nl


  
 

Digitale estafette pen: 
Rainier Voll 

Ik ben Rainier, 17 jaar oud en geboren in Zwijndrecht. Op het moment zit ik in 5 gymnasium van het Walburg College en 
ambieer om na de middelbare school wijsbegeerte (filosofie) te studeren op de universiteit in Utrecht. Wedstrijdzwemmen 
doe ik al vanaf mijn zesde en vanaf het begin was vlinderslag mijn favoriete slag. Naast het zwemmen heb ik ook 6 jaar 
gejudood in Rotterdam.  
 

Ik ben doordeweeks meerdere malen in het water te 
vinden of anders ik sta wel aan de badrand training 
te geven. De meeste van jullie zullen mij dan vast 
weleens tegen gekomen zijn in het zwembad. 
Ik heb meerdere jaargangfinales en NJ(J)K’s 
gezwommen en ook prijzen gewonnen. 
 
Ook volg ik nu de cursus Trainer 2. 
 

Als ik niet bezig ben met zwemmen of school maak ik muziek. Mijn 
hoofdinstrumenten zijn gitaar en basgitaar, maar toetsen en drums 
vind ik ook geweldig om te spelen. Het is best handig om een beetje 
van alles te kunnen spelen wanneer je je eigen muziek schrijft. De 
teksten van mijn muziek schrijf ik 99% van de tijd in het Engels, 
echter schrijf ik ook veel gedichten in het Nederlands. 
 
Ik speel in verschillende bands en hiermee treed ik zo nu en dan op. 
Mijn muziek wordt niet echt gedragen door een specifiek genre. 
Zelf luister ik naar een heel spectrum aan genres van jazz tot aan 
deathcore. 
 

Alle Star wars films zou ik 100 keer achter elkaar 
kunnen kijken en ik zal er nooit genoeg van 
krijgen. Alle MCU (Marvel Cinematic Universe) 
films kun je me ’s nachts gerust voor wakker 
maken. 
 

Tenslotte ben ik groot fan van eten. In principe lust ik alles wat 
gecategoriseerd is als eten. Hoe gekker, hoe beter… Al het eten 
wat we hier in het westen als raar ervaren daar kan het ik meest 
van genieten. Hierbij komt dat ik dus graag voor mezelf kook om 
tot nieuwe recepten te komen. 

 
Volgende schrijver/schrijfster: Mark de Jongh (junioren) 
 
 



  
 

Clubrecords 
Periode: 19-03 / 18-04 

Vanaf deze maand wordt er geprobeerd elke maand een lijstje met clubrecords door te geven aan de 
redactie, zodat iedereen kan zien welke clubrecords er gesneuveld zijn. Deze maand zijn er (tussen 19 
maart 2016 en 18 april 2016) de volgende records gezwommen: 
 
Meisjes jeugd 2 & jongens junioren 4 

Mark de Jongh: op de 100 meter vrije slag in een tijd van 0.58,55 
 Gezwommen in Papendrecht op 19 maart 2016 

 
Meisjes junioren 3 & jongens junioren 2 

Jeffrey Weeda: op de 400 meter vrije slag in een tijd van 5.18,29 
 Gezwommen in Spijkenisse op  16 april 2016 

Stijn den Otter: op de 100 meter rugcrawl in een tijd van 1.14,56 
 Gezwommen in Spijkenisse op  16 april 2016 

 
Meisjes junioren 1 & jongens minioren 6 

Rinske Bouman: op de 100 meter wisselslag in een tijd van 1.17,49 
 Gezwommen in Spijkenisse op 16 april 2016 

 
Minioren 4 

Sven Markkus Eschbach: op de 50 meter rugcrawl in een tijd van 0.45,58 
 Gezwommen in Dordrecht op 2 april 2016 

Sem Kindt: op de 50 meter schoolslag in een tijd van 0.48,83 
 Gezwommen in Dordrecht op 2 april 2016 

Sem Kindt: op de 50 meter vlinderslag in een tijd van 0.43,89 
 Gezwommen in Eindhoven op 9 april 2016 

Sem Kindt: op de 100 meter vrije slag in een tijd van 1.23,60 
 Gezwommen in Eindhoven op 9 april 2016 

 
Minoren 3 

Samantha van der Jagt:  op de 100 meter vrije slag in een tijd van 1.33,60 
 Gezwommen in Eindhoven op 9 april 2016. 

 
Minioren 2 

Timo Naaktgeboren op de 50 meter schoolslag in een tijd van 1.02,68 
 Gezwommen in Spijkenisse op 16 april 2016 

Timo Naaktgeboren: op de 100 meter rugcrawl in een tijd van 2.00,68 
 Gezwommen in Spijkenisse op 16 april 2016 

 
Gefeliciteerd met jullie gezwommen records! Deze oorkondes en de oorkondes van de vorige maand 
zijn onderweg!  

Chantalle naar RIO !!! 
Devel zwemster Chantalle Zijderveld heeft vorige week, aan het einde van een lang en 
succesvol weekend in het Pieter van den Hoogeband bad in Eindhoven het verlossende 
woord gekregen: Ze gaat dit jaar namens het Nederlands Paralympisch team naar Rio! 
  
De afgelopen jaren leek het bijna onafwendbaar dat Chantalle een ticket in de wacht 
zou slepen. Record na record schreef ze op haar naam en menig titel werd op haar 
palmares bijgeschreven. Met als laatste fantastische prestatie het wereldrecord 100 
school, dat sinds de Paralympics 2000 in Sydney niet kon worden verbroken. 
Het kon dus niet uitblijven, en eerlijk gezegd rekenden we er al op, maar nu dan een 
welgemeend ”Van harte gefeliciteerd”. 
Chantalle, we wensen je heel veel plezier en succes in de voorbereiding en vooral heel 
veel succes in Rio.  
De trotse Develaars zullen ongetwijfeld in grote getalen de verrichtingen volgen. Nu 
maar hopen dat de sportprogramma’s ook de beelden zullen tonen. 
En anders livestreams. Zodra we weten wanneer, zullen we jullie op de hoogte houden.  

De Devel zwemmers 

Chantalle Zijderveld: TeamNl 2016 



  
 

Huldiging van 4 leden 
Tijdens de jubileumreceptie werden de Zwijndrechtse 4 J’s door het bestuur naar voren geroepen, omdat zij voor hun 
jarenlange inzet voor ZZ & PC De Devel zouden worden gehuldigd. Het betrof in dit geval Jaap Tak, Joke Huizer, Jan van 
Geloof en Joke Tak. 
 

Joke Huizer werd benoemd tot Lid van Verdienste, voor haar werkzaamheden in de kantine, op de 
maandagavonden. Ook het feit dat ze zich, vooral achter de schermen al vele jaren inzet voor de ZC, de 
Eurorekening en de organisatie van het kamp deden natuurlijk een duit in het zakje. Voor Joke even een 
ongemakkelijk moment, want zij is gewend haar vele werk vooral te doen zonder op de voorgrond te 
treden. 
 

Ook Jaap Tak werd benoemd tot Lid van Verdienste. Zeg je in Zwijndrecht de Devel en zwemmen, dan zeg je 
automatisch meester Jaap. Jaap is een van de hoofdverantwoordelijken voor het leren zwemmen van zowel 
polo als zwemafdeling. Inmiddels komen de kinderen van zijn eerste leerlingen bij hem de grondbeginselen 
aanleren of zijn zelfs al doorgestroomd naar polo en zwemafdeling. Daarnaast kan op Jaap altijd een beroep 
worden gedaan voor hand en spandiensten, zonder dat hij daarbij nadrukkelijk op de voorgrond treedt. 

 
Jan van Geloof werd door het bestuur benoemd tot Erelid. Reeds vele jaren is hij actief binnen de polo 
afdeling en is hij een drijvende kracht. Ook binnen het bestuur heeft hij, nu en in het verleden zijn 
bijdrage geleverd aan het welzijn van De Devel. Jan is Mister Polo, zijn inzet heeft er mede toe 
bijgedragen dat er binnen de polo-afdeling vele successen werden behaald, maar in tijden van nood ook 
werd doorgepakt om de weg naar boven weer te vinden. 
 

Tot slot kreeg ook Joke Tak de titel Erelid van ZZ & PC de Devel toegekend. Haar werkzaamheden als 
wedstrijdsecretaris van de zwemafdeling, haar inzet voor het kamp, de jarenlange verzorging van NK- 
weekenden, als er in een huisje met de ploeg werd overnacht en haar decennialange inzet voor de 
zwemcommissie leverden haar dit Ere- lidmaatschap op. 

 
De 4 gehuldigden waren oprecht verrast dat zij de versierselen in ontvangst mochten nemen, waarbij door de aanwezigen 
uiteraard wel werd verwacht, dat we nog vaak en lang een beroep op hen mogen blijven doen. 
 

 
V.l.n.r.: Joke Huizer, Jaap Tak, Jan van Geloof en Joke Tak 
 

Namens de ZC, allen gefeliciteerd en dank voor jullie inzet en clubliefde. 
 



  
 

Sportvoeding is topsport in topsport (1) 
 
Belang van (sport)voeding  
Een gezonde leefstijl is erg belangrijk als je het maximale uit je 
sportprestaties wilt halen. Gevarieerde en gezonde voeding speelt 
hierbij een belangrijke rol. Voeding helpt bij het verbeteren van je 
zwemprestaties; tijdens het sporten heb je namelijk veel energie 
nodig om goed te kunnen presteren. Uit je voeding haal je energie en 
deze energie zorgt ervoor dat je lichaam goed kan functioneren. Ook 
helpt de juiste voeding bij het verhogen van je concentratie, het 
verlagen van de kans op blessures en je lichaam kan beter herstellen 
na inspanning.  

 
Voedingspiramide  
 1. Basisvoeding: het belangrijkste  
 2. Sportspecifieke voeding: timing voor, tijdens en na inspanning  
 3. Sportvoedingssuplementen: in principe niet nodig bij een gezonde basisvoeding en sportspecifieke voeding  

 
Basisvoedingsmiddelen  

Groente  Volkoren aardappelen, rijst en pasta  Vlees, gevogelte, ei, vleesvervangers en vis  
Fruit  Volkorenbrood en graanproducten  Oliën en vetten  
Peulvruchten  Magere/ halfvolle melk en melkproducten  Water en thee  

 
Koolhydraten  
Koolhydraten vormen de belangrijkste brandstof tijdens het zwemmen aangezien ze snelle energie leveren. Koolhydraten 
worden opgeslagen in je spieren of lever en remmen je spierafbraak.  
 De aanbeveling voor een sporter is: 5-12 g/kg lichaamsgewicht per dag  
 De aanbeveling voor een niet sporter is: 3-4 g/kg lichaamsgewicht per dag  

 
Gezonde koolhydraatbronnen zijn: fruit, muesli, brood, pasta, rijst, aardappelen en groente.  
 
Vetten  
Fat is not bad! Vet heb je nodig zodat je essentiële vetzuren en vetoplosbare vitamines (A, D, E en K) binnenkrijgt met je 
voeding. Ook levert vet langzame energie bij gebrek aan koolhydraten. Gezond vet zit in producten zoals olijfolie, halvarine, 
vette vissoorten, avocado en noten.  
 
Eiwitten  
Eiwitten zijn belangrijk voor het herstel en de opbouw van je spieren en weefsels. Eiwitten worden als brandstof gebruikt bij 
onvoldoende energie-inname met als gevolg afname van spiermassa en spierkracht. Eet dus voldoende eiwitrijke producten 
zoals kip, biefstuk, eieren, peulvruchten, melkproducten, magere kwark en 20/30+ kaas.  
 
Vitaminen en mineralen  
Vitaminen en mineralen zijn de bouwstenen van je lichaam. Ze helpen onder andere bij de opbouw en het herstel van 
spierweefsel, dragen bij aan je weerstand en zorgen voor sterke botten. Tijdens inspanning worden er meer vitaminen en 
mineralen gebruikt dan in rust. Daarom is soms een grotere inname verstandig voor jou als sporter. Om genoeg vitaminen en 
mineralen binnen te krijgen zijn groente, fruit en de variatie daarin erg belangrijk. 
 
Advies: maak gebruik van pure, onbewerkte voedingsmiddelen en eet dagelijks ruime porties groente en minimaal 2 stuks 
fruit. 
 
Belangrijke vitaminen en mineralen voor zwemmers  
Een aantal belangrijke vitamen en mineralen: 
 IJzer: helpt tegen vermoeidheid. IJzer zit voornamelijk in vlees, aardappelen, volkorenbrood en groenten.  
 Calcium + Vitamine D: helpen bij de botgezondheid, spiercontractie en de overdracht van zenuwimpulsen. Deze 

bevinden zich voornamelijk in melkproducten, vette vis en halvarine. Onder invloed van voldoende zonlicht maakt je 
lichaam zelf vitamine D aan in de huid.  

 Vitamine B1, B2, B3 en B6: spelen een belangrijke rol bij de energievoorziening. Deze vitamines zitten voornamelijk in 
aardappelen, eieren, melk, vlees en volkoren producten.  

 
Vervolg op volgende pagina… 

 
 



  
Vervolg van vorige pagina… 
 

Sportvoeding is topsport in topsport (2) 
 
Vochtinname + vochtverlies  
Je lichaam verliest tijdens het zwemmen vocht, afvalstoffen en mineralen in de vorm van zweet en urine. Deze verliezen 
moeten worden aangevuld om een vochttekort tegen te gaan. Vochttekort beïnvloedt de prestatie en het functioneren van 
je lichaam negatief. 
 
Voor de training  1-4 uur voor inspanning 300-600 ml water.  
Tijdens de training  Voor een training die minder dan 1 uur duurt geldt; elke 20 minuten 150-250 ml water. 

Probeer tijdens het sporten water te drinken om je vocht aan te vullen. Wanneer je dorst 
krijgt, betekent dit dat je eigenlijk al te weinig hebt gedronken.  
Voor een training die langer dan 1 uur duur geldt; na 1e uur ga over op isotone drank  
(mix 250 ml appel-/sinaasappelsap + 250 ml water en snufje zout).  

Na de training  Binnen 4-6 uur na training 1,5x vochtverlies aanvullen. Kleur van urine moet licht zijn!  
 
Sportvoeding voor/tijdens/na inspanning  
Goede maaltijdmomenten zijn belangrijk! De basis is een ontbijt, lunch en diner. Soms is het maaltijdmoment lastiger te 
bepalen wanneer je gaat sporten. Dit verschilt per persoon vanwege je eigen dagritme en de intensiteit van je training. 
Onderstaande tips kan elke zwemmer over het algemeen aanhouden: 
 
Voor de training   Sport beter niet op een nuchtere maag.  

 Eet twee tot drie uur voor het sporten koolhydraatrijk, zoals 
pasta/rijst/brood/muesli.  

 Eet in de twee uur voor het sporten geen complete maaltijd meer om maagklachten 
te voorkomen.  

Tijdens de training   Heb je honger? Eet dan koolhydraten zoals een banaan, mueslireep of een 
krentenbol.  

 Oefen altijd eerst met eten en drinken tijdens een training en niet tijdens een 
wedstrijd om klachten te voorkomen.  

Na de training   Eet een eiwitrijke maaltijd het liefst direct na het sporten. Bijvoorbeeld magere 
kwark met vers fruit. Of neem een pakje Optimel/ Breaker met proteïne.  

 
Supplementen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als je genoeg varieert en van alle basisvoedingsmiddelen voldoende binnenkrijgt, dan zijn voedingssupplementen niet nodig! 

 

1 

2 

3 Sportvoedingssupplementen 

Bij intensieve sporten en/of topsport 
 
Sportspecifieke voeding 

Bij intensieve sporten en/of topsport 
 
Basisvoeding 

Alle sporters 

Gezocht: Coördinator Oud papier 
 
De vereniging is met spoed op zoek bij de (ouders van) 
leden of er iemand de coördinatie van het oud papier 
ophalen op zich wilt nemen. 
 
Aanmeldingen bij het bestuur (bestuur@dedevel.nl) of bel 
06-42562041. 
 

mailto:bestuur@dedevel.nl?subject=Oud%20Papier%20coordinatie


  
 

Pietercup - Eindhoven: 9 april 
Op 9 april mochten er vanuit De Devel een aantal zwemmers meedoen 
aan de Pietercup. 
We gingen al om half 1 op de foto met Pieter van de Hoogenband. 
Leuke start! Daarna een plekje op de tribune gezocht om te kijken naar 
enkele toppers: Ranomi Kromowidjojo, Sebastiaan Verschuren, Femke 
Heemskerk, maar ook de toppers van De Devel: Rogier en Chantalle.  
Rond 2 uur mochten de kinderen zelf in gaan zwemmen. Dat verdeelde 
de ploeg over de 2 zwembaden: Minoren 5 en 6: Jay, Timo, Asha en Isa 
met Wout als coach in het 50m bad en Minioren 3 en 4 in het 
springbad (25m): Leyla, Samantha, Sem en Maud met Jacco als coach. 
Wij zaten in het 50m bad en hebben gezien hoe Jay, Timo en Asha een 
super 100m vrije slag zwommen. De eerste 8 gingen door naar de 
finale. Voor Timo (14e) en Asha (9e) zat dat er helaas niet in. Jay 
behaalde met een 4e tijd wel de finale en zou 's avonds dus nog een 
keer uitkomen.  
Daarna mocht Isa starten op de 100m rug. Daar stond ze als 24e 
ingeschreven en werd uiteindelijk met een pr van 4 seconden 11e. 
Knap gedaan. Jay volgde daarna al snel op de 100m vlinderslag. Hij 
pakte al na een paar meter de koppositie en gaf deze ook niet meer uit 
handen! Eerste geworden! Timo kwam daarna uit op de 100m  

schoolslag en Asha en Isa nog op de 200m wisselslag. 
Ze hebben het allemaal keurig gedaan! 
 
Daarna was het wachten op de finale van Jay. Rond 
18:45 was de start. Jay ging goed weg en bleef lange 
tijd op kop zwemmen, maar helaas werd hij op de 
laatste 20m nog voorbij gezwommen. Net tweede. 
Maar wel een mooie prestatie en een huldiging door 
Pieter!  
Ons programma zat er op, maar dat van de Swimcup 
nog niet. De avond hebben we nog vele races 
gekeken. Zo zagen we hoe Chantalle op de 100m 
schoolslag een WR zwom! Wow! Heel erg knap 
gedaan en heel gaaf om te zien.  
Verder nog foto's en handtekeningen gescoord 
waarbij Inge de Bruijn wel favoriet was! 
 
Kortom een heerlijke, lange dag in Eindhoven! 
 



  
 

Eindhoven Swim Cup, Pieter Cup en Junior Swim Cup 2016 
Voor de seniorentop van Nederland werden in Eindhoven de Open Nederlandse Kampioenschappen gehouden. 
Niet alleen Ranomi en alle andere toppers waren er maar ook buitenlandse toppers, zelfs wereldrecordhouders. 
Bij de senioren (nog) geen Develzwemmers maar bij de paralympische wedstrijden (2), Pieter Cup (8) en junior Swim Cup (5) 
kwamen er toch 15 Develzwemmers in actie.  
Eindhoven stond in het teken van de Olympische Spelen in Rio. Het evenement duurde net als in Rio straks dan ook vijf dagen 
en ook de aanvangstijden waren een kopie van het echte Olympische programma. 
 
Na afloop van de Swim Cup maakte bondscoach Mark Faber de paralympische ploeg voor Rio bekend. En ja hoor, onze 
Chantalle Zijderveld gaat naar Rio deze zomer! Helemaal verdiend want in Eindhoven zwom Chantalle op haar schoolslag 
WERELDRECORDS op de 50 en 100 meter! 
Rogier Dorsman is nog niet zo ver, maar verbetert gestaag zijn tijden en als hij zo doorgaat is hij over vier jaar een serieuze 
paralympische oranjezwemmer.  Op de 50 vlinder zwom Rogier voor het eerst onder de dertig seconden, de 200 meter 
wisselslag zwom hij in 2.25. 
 
Het vijfdaagse evenement had traditioneel op zaterdag als tussenonderdeel de Pietercup voor de snelste minioren van 
Nederland en op zondag de Junior Swim Cup voor de snelste juniorzwemmers van het land. 
 
De Devel was bij de minioren vertegenwoordigd met acht zwemmers en bij de junioren met vijf. 
Jay de Vries was bij de minioren 5 en 6 één van de meest opvallende deelnemers. In het 50 meterbad won hij GOUD op de 
100 vlinder. In de finale van de Pietercup op de 100 vrij (met honderd deelnemers) won hij zilver in 1.04,18. Het was een 
spannende race, want winnaar Chris Verhoeven zwom maar acht honderdsten sneller. Timo Kock, ook geboren in 2004, werd 
op de 100 school zevende en op de 100 vrij veertiende in 1.08,72. Asha van Lobberegt werd knap zevende op de 200 wissel en 
negende op de 100 vrij. Isa Maes zwom naar een 14e plek op de 100 rug en een 20e op de wisselslag. 
 
Bij de allerkleinsten, de minioren 1 en 2, mochten Sem Kindt, Samantha van der Jagt, Leyla Oversluizen en Maud van Zadelhoff 
de startblokken van het Pieter van den Hoogenband zwemstadion beklimmen. Sem en Leyla gingen super en verbeterden hun 
tijden op de 100 meter met 8 seconden! Samantha en Maud evenaarden ongeveer hun beste tijden.  
 
Bij de junioren kwamen Rinkse Bouman, Mark de Jongh, Stijn den Otter, David Kras en Julian Stok aan de start. Rinske zwom 
op 100 meter vrije slag en vlinderslag onder de limiettijden voor de nationale kampioenschappen lange baan. Mark zwom 
goed maar baalde zoals Mark kan balen. Op de 50 meter vlinderslag racete hij naar een mooi pr van 29,56 seconden maar hij 
miste op vier-honderdsten het brons. Ook Stijn was in vorm op de 50 vlinder. Hij verbeterde zijn beste 50 meterbadtijd met 
vijf seconden tot 32,30 en dat was zelfs sneller dan zijn korte baan pr. Op de schoolslag voelde David de fietsrit naar 
Antwerpen nog in zijn benen en bleef een fractie onder zijn beste 50 meterbadtjden. Julian vlinderde op de 50 meter naar een 
lange baan pr (34.15). 

Swimcup - Eindhoven: 6-10 april 
Rogier Dorsman 

Kom je naar een training, wordt er gevraagd of ik een stukje wil schrijven over 
de SwimCup… Daar zeg ik natuurlijk geen nee tegen. De SwimCup was dit jaar 
nog groter als normaal. Dit kwam doordat je er nog limieten kon zwemmen 
voor de Spelen in Rio de Janeiro. Het was een lang, zwaar en vooral apart 
toernooi. Ze hebben het programma met de tijdschema van de Spelen over 
genomen. De series begonnen daarom pas om 12:00u. Hierdoor eet je ’s 
avonds pas rond 23:00u en kon je de volgende ochtend lekker uitslapen. Dit 
was even wennen omdat het normaal gesproken om 8:00u begint.  

Voor mij ging dit toernooi anders als de voorgaande toernooien. Ik sliep deze keer in een hotel samen met de rest van de 
Paralympische Ploeg. De voorgaande jaren sliep ik in de caravan met mijn moeder. Ik was nu lekker snel in het hotel zodat je 
zo snel mogelijk, en zo lang mogelijk je rust kan pakken omdat het een lang en zwaar toernooi is. Van woensdag tot en met 
zondag ben je in een heel ander ritme. Opstaan, ontbijten, tas pakken, zwemmen, tas uitpakken, eten, rusten, tas inpakken, 
zwemmen, tas uitpakken, eten, slapen. Zo gaat het 5 dagen lang. Dan is het zaterdag. Kom je opeens de Minioren tegen die de 
Pieter Cup gaan zwemmen. Heb je nog meer supporters op de tribunes zitten. En zondag kom je de Junioren tegen. Ik heb erg 
genoten van de finales van de Pieter Cup en de Junior SwimCup. Het was erg leuk om hun tegen te komen tijdens het toernooi 
en ze te kunnen ‘zien’ tijdens de series en finales. 
Dit toernooi was voor mij: 8 afstanden, 10 starts, 7 PR’s. Kortom een geslaagd toernooi!!!!! 
 



  
  

Open Water Zwem Kalender 
Komende zwemgelegenheden Open Water  

Datum Wedstrijd Site Zwemwater Plaats 
17-06-2016 6e Speedo Swim-in Leiden ON Witte Singel (start Sterrenwachtlaan) Leiden 

18-06-2016 21ste Twenterand Kanaalrace ON kanaal Almelo - de Haandrik Vriezenveen 

25-06-2016 7e Openwaterzwemevenement 
Merwedekanaal ON Merwedekanaal Vianen (Utrecht) Vianen (Utrecht) 

26-06-2016 17e Zwemevenement de Rode Loper ON A.G. Wildervanckkanaal Stadskanaal 

02-07-2016 31ste De Marina Beach 
Braakmankreekrace Hoek OFF Braakmankreek Hoek 

03-07-2016 Open Water Zwemwedstrijd Sluis OFF Kanaal Hoeke-Sluis Sluis 

09-07-2016 39e OWW De Binnenmaas ON 

Recreatiegebied Binnenmaas te 
Mijnsheerenland Mijnsheerenland 

10-07-2016 20ste Lektocht OFF Lek Beusichem - Culemborg 

13-07-2016 14e Ter Rede van Hoorn (5km tijdens 
de EK) ON IJsselmeer, buitenhaven en Rede van Hoorn Hoorn 

16-07-2016 28ste Open Waterwedstrijd Oude Veer OFF Jachthaven Oude Veer Anna Paulowna 

17-07-2016 6e OWW Gaasperplas ON Gaasperplas Amsterdam 

23-07-2016 49e Bosbaan zwemevenement ON De Bosbaan Amstelveen 

24-07-2016 7e Brakeboer Trofee ON IJsselmeer. Haven Medemblik Medemblik 

07-08-2016 3e Singel Zwemtocht Breda OFF Spanjaardsgat Breda 

13-08-2016 47ste IJsselmeer Zwemmarathon 
Stavoren – Medemblik (22km) ON IJsselmeer Stavoren-Medemblik 

13-08-2016 12e OWW OFF 't Waaltje Heerjansdam 

21-08-2016 14e Ter Rede van Hoorn ON IJsselmeer, binnenhaven van Hoorn Hoorn basislocatie W.S.V. Hoorn 

27-08-2016 5e PSV Kanaalrace ON Wilhelminakanaal Oirschot 

28-08-2016 85e Dopharma open water evenement ON Wilhelminakanaal-Zuid Oosterhout nb 

03-09-2016 43ste Ganzetrek (ONK) OFF Kanaal Goes - Goesse Sas thv Wilhelminadorp Goes 

04-09-2016 45ste Kanaalrace (ONK) OFF Kanaal door Walcheren Vlissingen 

10-09-2016 4de Biesbosch Open Water Race OFF Kooikamp/Vijcie Sleeuwijk 
 

   

Proefzwem OWW Dordrecht 2008 on Youtube 

Meer weten over Open Water Zwemmen? Benieuwd naar het reglement? Waar moet je allemaal aan denken? 
Kijk even naar het reglement of stuur een mail naar de OW-commisie. 

http://www.swiminleiden.nl/
http://www.twenterandkanaalrace.nl/
http://www.owzmerwedekanaal.nl/
http://www.zwemevenement-derodeloper.nl/cms/
https://www.facebook.com/binnenmaas
http://terredevanhoorn.nl/advertentie-en-wedstrijdprogramma-2016/
http://www.het-y.nl/oww/
https://www.facebook.com/owwBosbaan
http://www.zwemvereniging-des.nl/open-water/brakeboer-trofee
http://www.zwemvereniging-des.nl/open-water/ijsselmeer-zwemmarathon
http://terredevanhoorn.nl/
http://psvopenwater.nl/
https://www.facebook.com/dopharmaopenwater/
https://www.youtube.com/watch?v=5XpzsQSVKAk
mailto:oww@dedevel.nl


 

  
  

Wedstrijdkalender 
Update: maandag 2 mei 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 
23-04-2016 Miniorencircuit te Papendrecht Uitslag   

16-04-2016 Driekamp DKP te Spijkenisse Uitslag   

10-04-2016 Zuidelijke Cirkel te Oosterhout Uitslag   

09-04-2016 Pietercup minioren 3 en 4 te Eindhoven Uitslag Verslag 

09-04-2016 Pietercup minioren 5 en 6 te Eindhoven Uitslag Verslag 

02-04-2016 Minioren Meerkamp te Dordrecht Uitslag   

19-03-2016 Clubkampioenschappen de Geul te Papendrecht Uitslag   
 
 

Planning 
Komende wedstrijden Op de site > 
Datum Beschrijving Bad Plaats Baan Inzwem Aanvang Startlijst Afmelden 

05-05-2016 t/m 
08-05-2016 

Open Nederlandse Masters 
PvdHoogenband 
zwemstadion Eindhoven 50     startlijst 

  

06-05-2016 t/m 
08-05-2016 

Danish International Swim Cup 
2016 (onder voorbehoud)   Esbjerg 25     

informatie 
startlijst   

07-05-2016 Limietwedstrijd Sportboulevard Dordrecht 50 12:30 13:00 startlijst 

 

08-05-2016 Brabantse minioren 4-kamp Olympia Waalwijk 25 14:00 14:30 startlijst 

ma 2-mei 

14-05-2016 Minioren Meerkamp Sportcentrum Papendrecht 25         

14-05-2016 
Regio sprintkampioenschappen 
lange baan Hofbad Den Haag 50 13:30 14:00 inschrijflijst 

zo 8-mei 

21-05-2016 Regio West competitie deel 5 Sportboulevard Dordrecht 50 12:15 12:45 startlijst 

zo 15-mei 

21-05-2016 Limietwedstrijd Sportfondsenbad Amersfoort 50 13:30 14:00     

28-05-2016 t/m 
29-05-2016 

Regio zomerkampioenschappen 
Sportboulevard Dordrecht 50         

04-06-2016 t/m 
05-06-2016 

Regio zomerkampioenschappen 
Sportboulevard Dordrecht 50         

 

Trainingsschema 
Afwijkingen op het trainingsschema Op de site > 

Datum Dag Omschrijving Effect 
30-04-2016 t/m 
07-05-2016 

Zaterdag t/m 
zaterdag 

Schoolvakantie Geen training (uitgezonderd 2 mei na 
18:00 uur) Check site !! 

11-05-2016 Woensdag Zwem voorselectie Geen training tussen 17:00-18:00 uur 
13-05-2016 Vrijdag Minioren + Voorselectie Geen training tussen 06:00-07:00 uur 
14-05-2016 Zaterdag Pinksteren Geen trainingen. 
16-05-2016 Maandag Pinksteren Geen trainingen 
21-05-2016 Zaterdag Landtraining top, jeugd, junioren Geen landtraining 06:45-07:15 uur 

28-05-2016 Zaterdag 
-Landtraining top, jeugd, junioren 
-50m bad Dordrecht 
-25m bad Zwijndrecht 

Geen landtraining 06:45-07:15 uur 
Geen training Dordrecht 06:15-07:30 uur 
Geen training Zwijndrecht 07:15-08:15 uur 

01-06-2016 Woensdag 
 ALLEEN training 05:45-07:00 uur 

 
 

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_2016/20160423_uitslag_miniorencircuit_papendrecht.pdf
http://www.dedevel.nl/zwemmen/uitslagen_2015_2016/20160416_uitslag_dkp_spijkenisse.pdf
http://www.dedevel.nl/zwemmen/uitslagen_2015_2016/20160410_uitslag_zuidelijke_cirkel_oosterhout.pdf
http://www.dedevel.nl/zwemmen/uitslagen_2015_2016/20160409_pietercup_min34_eindhoven.pdf
http://www.dedevel.nl/website/index.php/wedstrijdzwemmen/224-verslag-pietercup-eindhoven-9-april
http://www.dedevel.nl/zwemmen/uitslagen_2015_2016/20160409_uitslag_pietercup_min56_eindhoven.pdf
http://www.dedevel.nl/website/index.php/wedstrijdzwemmen/224-verslag-pietercup-eindhoven-9-april
http://www.dedevel.nl/zwemmen/uitslagen_2015_2016/20160402_uitslag_minioren_meerkampdordrecht.pdf
http://www.dedevel.nl/zwemmen/uitslagen_2015_2016/20160319_uitslag_clubkampioenschappen_papendrecht.pdf
http://www.dedevel.nl/website/index.php/wedstrijdzwemmen/roosters/wedstrijdplanning
http://www.dedevel.nl/zwemmen/startlijsten/20160505_onmk_lb_eindhoven.pdf
http://www.dedevel.nl/zwemmen/documenten/20160505_swim_cup_danmark.pdf
http://www.dedevel.nl/zwemmen/startlijsten/20160506_danish_international_esbjerg.pdf
http://www.dedevel.nl/zwemmen/startlijsten/20160507_limietwedstrijd_dordrecht.pdf
http://www.dedevel.nl/zwemmen/startlijsten/20160508_minioren_4kamp_waalwijk.pdf
http://www.dedevel.nl/zwemmen/startlijsten/20160514_regio_sprintkampioenschappen_lb_den_haag.pdf
http://www.dedevel.nl/zwemmen/startlijsten/20160521_regio_west_competitie_dordrecht.pdf
http://www.dedevel.nl/algemeen/documenten/trainingstijden_2015_2016.pdf
http://www.dedevel.nl/zwemmen/uitslagen_2015_2016/20160206_uitslag_regio_west_competitie_dordrecht.pdf


  
 

Technowave 
Het reglement: Open Water Zwemmen 

Elke maand een stukje techniek, reglementen, afspraken of andere onderwerpen mbt de zwemvereniging. Aangezien de 
mooi weer maanden in aantocht zijn, komen ook de zwemwedstrijden voor Open Water er aan. Hieronder de voornaamste 
regels voor het Open Water Zwemmen. 
 
Inschrijvingen 

Inschrijvingen worden uitgevoerd door de OWW van de vereniging. Per wedstrijd zal een uiterste inschrijfdatum vastgesteld 
zijn. De inschrijvingen kunnen alleen via oww@dedevel.nl  ingeleverd worden. 
 
Betaling van het startgeld 

Het startgeld dient voor de uiterste inschrijfdatum bij de OWW van de vereniging ontvangen zijn. Bij in gebreken zijn zal de 
inschrijving niet uitgevoerd worden en kan er niet gezwommen worden. 
 
Badmutsen 

De zwemmer dient zelf aan te geven of hij / zij een nieuwe badmuts nodig heeft. Dit dient voor aanvang van het nieuwe 
seizoen aan de OWW van de vereniging te worden doorgegeven. 
 
Wedstrijden 

Voor de wedstrijden moeten de zwemmers 1,5 uur voor de start aanwezig zijn en zich bij de Devel-leiding van die dag te 
melden. De leiding wordt bekend gemaakt via de website. 
 
Op wedstrijden moet het volgende mee worden genomen: 
 Badpak / zwembroek 
 Badmuts voor de wedstrijd / bril 
 Voldoende eten / drinken 
 Warme kleding: (open water) jas, dikke trui, broek en sokken. 
 Devel tenue 
 Een makkelijke stoel 
 Paraplu 
 Plasticzak 
 Eventueel zonnebrand 

Op de wedstrijden moet het trainings- / presentatiepak van De Devel worden gedragen.  
 
Afmeldingen en boetes 

Het afmelden van een OW-wedstrijd dient uiterlijk 1 week voor de sluitingsdatum bij de OWW van de vereniging ontvangen 
zijn. Indien hier niet aan voldaan wordt zullen de gemaakte kosten bij de persoon worden verhaald. De kosten zijn € 7,50 per 
afstand, het inschrijfgeld van de wedstrijd en de boete die de KNZB aan de vereniging wordt opgelegd. 
 
Bij ziekte dient zo snel mogelijk te worden afgemeld. De kosten van het inschrijfgeld en eventuele boete door de KNZB 
opgelegd zullen in rekening gebracht worden bij de zwemmer. 
 
Overig 

Open water zwemmen gebeurt in overleg met de desbetreffende trainer van de zwemmer. 
Voor de topselectie geldt dat het zwemmen in het binnenbad voorrang heeft op het open water.  
 
Advies 

Als je gaat trainen raden wij aan om dit in groepsverband te doen (minimaal 2 zwemmers). Blijf tijdens de training bij elkaar 
en let  op elkaar. De trainingen zullen NIET onder de verantwoordelijkheid van De Devel plaatsvinden. 
Wij adviseren ook om een rustperiode van 4 (aaneengesloten) weken in te lassen. Deze rustperiode kan, naar ons advies, het 
beste plaats vinden in het zomerseizoen. Dit kan zowel voor, na als tijdens het open water seizoen zijn. Wij adviseren om hier 
over te communiceren met je trainer!! 
 
 

mailto:oww@dedevel.nl


 

  

 

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 20STE 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 

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 20ste van de 
maand naar ons toe en wees voor één maand 

een bekende Develander. 

redactie@dedevel.nl 
 

Develstorie 
Lang geleden was de omgeving van Zwijndrecht anders, al kun je veel dingen herkennen. 
De Waal stroomde tot Dordrecht via de 
huidige loop van de Merwede. Vandaar 
nam de Waal een noordelijke richting 
aan tot Alblasserdam om daar via het 
huidige binnenwater de Waal naar 
Heerjansdam te stromen. Vanaf 
Heerjansdam stroomde de Waal samen 
met de Dubbel in de richting van 
Heinenoord. 
De Waal vormde de natuurlijke 
scheiding tussen de Riederwaard en 
de Zwijndrechtse waard. 
Ook de zuidzijde van de Zwijndrechtse 
waard is tot het einde van de 12e eeuw 
met het vaste land van Dordrecht en de 
Hoekse waard verbonden geweest. 
In 1295 wordt voor het eerst van de Oude Maas gesproken, die misschien ontstaan is door 
een watervloed in 1287 die een groot deel van de Zuidhollandse  eilanden trof. 
 
De eerste officiele bedijking vond in de Zwijndrechtse waard in 1331 plaats. Bij de bedijking 
van 1331 werden Waal en Devel afgedamd en  vormde zodoende een binnenwater. 

Toch moesten er dammen over 450 
en 250 meter gelegd worden. 
In 1334 stroomde de Zwijndrechtse 
waard over, maar werd in 1336 
opnieuw bedijkt. De dijken werden 
in 1373 en 1374 door een hoge 
vloed van de Lek geheel verwoest; 
Graaf Willem V zorgde voor 
herbedijking van de Zwijndrechtse 
waard.  
 
Op de kaart van 1867 begint meer 
zicht te komen op de vorming van 
Zwijndrecht. Het is een lintdorp 
langs de dijk met als middelpunt de 
oversteekplaats naar Dordrecht met 
“de Lange weg” richting Rotterdam 
en het kruisje voor “De Oude kerk” 
aan de Kerkstraat. Het kruisje links 
nabij “Heer-Oudeland Ambacht is 
“De Pietermans kerk” met het Devel 
eiland er onder.  
 

Groote Lindt, Meerdervoort en Heer 
Oudeland Ambacht zijn nog gebieden ipv 
wijken. 
 

Bron: Historie Zwijndrechtse waard 

http://www.dedevel.nl/
mailto:nieuwsbrief@dedevel.nl
mailto:zwemcommissie@dedevel.nl
mailto:activiteitenraad@dedevel.nl
mailto:kamp@dedevel.nl
mailto:oww@dedevel.nl
mailto:nieuwsbrief@dedevel.nl
mailto:redactie@dedevel.nl
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mailto:redactie@dedevel.nl
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