
 
  

Onverwachts 
De vakantie is voorbij en het nieuwe seizoen 
staat voor de deur. Normaliter een reden om vol 
goede moed vooruit te kijken. 
 
Helaas echter werden we dit jaar tijdens de 
vakantie opgeschrikt door het bericht dat Jacco 
Stok plotseling was overleden, terwijl hij 
onderweg was naar de vakantiebestemming in 
Zeeland.  
 
Tijdens de drukbezochte condoleance en de 
uitvaartplechtigheid hebben we met velen 
definitief afscheid genomen, in de wetenschap 
dat het vreemd en leeg zou zijn zonder hem. Dat 
werd al snel duidelijk tijdens de eerste 
trainingen, maar zeker ook afgelopen weekend 
tijdens het jaarlijkse kamp. Jacco was de laatste 
jaren een trouw kampganger en droeg ook daar 
zijn steentje bij aan een goed en gezellig verloop. 
Zijn afwezigheid was dan ook vreemd voelbaar. 
 

Nogmaals wensen wij Caroline en de jongens heel veel sterkte toe.  
 
Caroline heeft ons verzocht de dankbaarheid van haar en de jongens over te brengen voor de 
vele blijken van medeleven en steun vanuit de Devel. Dit heeft hen zeer goed gedaan. 
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In dit blad…  
 Clubrecords zomer 
 Colofon 
 Develstorie 
 Jacco 
 Paralympics 2016 
 Trainingsrooster 
 Wedstrijdkalender 

Jaargang 2 van De Develslag is gestart 
Sinds de eerste editie wordt deze nieuwsbrief positief ontvangen en was er een constante 
aanvoer van informatie. Verschillende rubrieken zijn besproken en verwerkt in éé van de 
voorgaande editie’s. 
 
Ook dit seizoen willen we elke maand een editie uitbrengen met de laatste nieuwtjes, feitjes, 
tips & trucs, clubleden, historie en wat al dan niet meer….. 
 

Helaas kan ik dit niet zonder jullie hulp. Stuur 
wedstrijdverslagen, kampverhalen, ideëen, een nieuwe 
digitale pen, antieke Develage’s, fotomateriaal of enig 
andere informatie omtrent onze zwemvereniging naar de 
redactie, zodat vele clubleden kunnen meepraten, -
genieten, en –denken. 



Paralympics 2016 RIO met Chantalle Zijderveld 
Vele Nederlanders hebben genoten van de prestaties die onze 
supporters in Rio de Janeiro tijdens de Olympische Spelen hebben 
geleverd. 
Tijdens de Olympische Spelen 2016 zijn 2488 medailles verdeeld: 

• 812 gouden medailles, 
• 812 zilveren medailles, 
• 864 bronzen medailles.  

Van de 78 deelnemende landen werd Nederland met 24 medailles  
17de op de ranglijst; een zeer fortuinlijke eindstand met 8 gouden, 9 zilveren en 7 bronzen medailles. 
 
Op 7 september is de openingsceremonie voor de Paralympics, waarin wederom vele Nederlandse sporters hun beste 
kwaliteiten tonen. Zullen zij ook een mooie eindstand in de medaillelijst kunnen bereiken? 
Kijk eens naar de volgende clip/video en geniet van de kunsten. 
 

Yes, I can (RIO 2016) 
 
Eén van de sporters is ons eigen clublid Chantalle Zijderveld. Ook van haar hebben we een interview online. 
 

1 minuut interview met Chantalle Zijderveld 
 
Zij zal op een aantal zwemafstanden te zien zijn. 

Datum Tijd (nl) Activiteit 
 7-sep 22:30 Openingsceremonie  

8-sep 15:24 100m schoolslag SB9 heats 

 
23:13 100m schoolslag SB9 finale 

9-sep 15:22 50m vrije slag S10 heats 
11-sep 15:52 200m wisselslag SM10 heats 
12-sep 15:49 100m vlinderslag S10 heats 
13-sep 15:33 100m vrije slag S10 heats 
16-sep 16:36 4x100m vrije slag heats 

 
De NOS besteedt dit jaar veel zendtijd aan de paralympics. Deze zijn ook op internet live te volgen (niet in het buitenland 
ivm rechten). Dus KIJKEN met z’n allen en steun onze Chantalle. 
 

Live uitzendingen van NOS 
 
Meer informatie volgt in de september uitgave. 

 

Clubrecords 
Periode: 28-05 / 25-06 

 
Elke maand worden er records gezwommen. Het belangrijkste is het behalen van een nieuw PR en 
zeker wanneer dit een verbetering is van het clubrecord. 
De club draagt zijn steentje bij met dit maandelijks overzicht van de behaalde clubrecords en het 
toereiken van de oorkondes. 
 
Meisjes minioren 2 / jongens minioren 3 
Julia van Wingerden op de 100 meter vrije slag in een tijd van 1.38.98 
 Gezwommen in Gouda op 11 t/m 12 juni 2016 

Timo Naaktgeboren op de 50 meter rugcrawl in een tijd van 0.56.55 
 Gezwommen in Papendrecht op 18 juni 2016 

Timo Naaktgeboren op de 50 meter vrije slag in een tijd van 0.49.45 
 Gezwommen in Papendrecht op 18 juni 2016 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vzjuQoNM534
https://www.youtube.com/watch?v=1D9-NIZS7Mw
http://nos.nl/uitzending/18372-nos-paralympische-spelen.html


Clubrecords (vervolg) 
 

Meisjes minioren 3 / jongens minioren 3 
Samantha van der Jagt op de 100 meter vrijeslag in een tijd van 1.30.99 
 Gezwommen in Gouda op 11 t/m 12 juni 2016 

Samantha van der Jagt op de 100 meter schoolslag in een tijd van 1.46.45 
 Gezwommen in Gouda op 11 t/m 12 juni 2016 

Maud van Zadelhoff op de 100 meter wisselslag in een tijd van 1.41.38 
 Gezwommen in Gouda op 11 t/m 12 juni 2016 
 
Meisjes minioren 4 / jongens minioren 4 
Sven Markkus Eschbach op de 50 meter schoolslag in een tijd van 0.47.35 
 Gezwommen in Spijkenisse op 25 juni 2016 

Sven Markkus Eschbach op de 100 meter schoolslag in een tijd van 1.43.41 
 Gezwommen in Gouda op 11 t/m 12 juni 2016 

Sem Kindt op de 100 meter rugcrawl in een tijd van 1.36.78 
 Gezwommen in Gouda op 11 t/m 12 juni 2016 

Sem Kindt op de 100 meter wisselslag in een tijd van 1.34.04 
 Gezwommen in Gouda op 11 t/m 12 juni 2016 
 
Meisjes junioren 1 / jongens minioren 2 
Isis Naaktgeboren op de 100 meter rugcrawl in een tijd van 1.19.22 
 Gezwommen in Dorderecht op 28 t/m 29 mei 2016 

Isis Naaktgeboren op de 200 meter rugcrawl in een tijd van 2.51.93 
 Gezwommen in Dorderecht op 28 t/m 29 mei 2016 

Isis Naaktgeboren op de 200 meter rugcrawl in een tijd van 2.50.78 
 Gezwommen in Dorderecht op 16 t/m 19 juni 2016 

Rinske Bouman op de 100 meter vrijeslag in een tijd van 1.07.05 
 Gezwommen in Dorderecht op 16 t/m 19 juni 2016 

Rinske Bouman op de 50 meter schoolslag in een tijd van 0.40.15 
 Gezwommen in Dorderecht op 16 t/m 19 juni 2016 

Rinske Bouman op de 100 meter schoolslag in een tijd van 1.25.75 
 Gezwommen in Dorderecht op 16 t/m 19 juni 2016 

Rinske Bouman op de 200 meter schoolslag in een tijd van 3.08.64 
 Gezwommen in Dorderecht op 28 t/m 29 mei 2016 

Rinske Bouman op de 200 meter schoolslag in een tijd van 3.03.28 
 Gezwommen in Dorderecht op 16 t/m 19 juni 2016 

Timo Kock op de 100 meter schoolslag in een tijd van 1.28.51 
 Gezwommen in Gouda op 11 t/m 12 juni 2016 

Jay de Vries op de 100 meter rugcrawl in een tijd van 1.10.30 
 Gezwommen in Gouda op 11 t/m 12 juni 2016 

Jay de Vries op de 100 meter vrijeslag in een tijd van 1.01.95 
 Gezwommen in Gouda op 11 t/m 12 juni 2016 

Jay de Vries op de 400 meter vrijeslag in een tijd van 4.49.33 
 Gezwommen in Gouda op 11 t/m 12 juni 2016 

Jay de Vries op de 100 meter vlinderslag in een tijd van 1.11.02 
 Gezwommen in Gouda op 11 t/m 12 juni 2016 

Jay de Vries op de 100 meter wisselslag in een tijd van 2.37.49 
 Gezwommen in Gouda op 11 t/m 12 juni 2016 
 
Meisjes junioren 3 /  jongens junioren 2 
Stijn den Otter op de 100 meter vlinderslag in een tijd van 1.19.92 
 Gezwommen in Dorderecht op 28 t/m 29 mei 2016 

Stijn den Otter op de 100 meter vrije slag in een tijd van 1.03.03 
 Gezwommen in Dorderecht op 4 t/m 5 juni 2016 
 
Meisjes jeugd 2 / jongens junioren 4 
Chantalle Zijderveld op de 200 meter schoolslag in een tijd van 2.49.00 
 Gezwommen in Dorderecht op 4 t/m 5 juni 2016 

Chantalle Zijderveld op de 50 meter vrije slag in een tijd van 0.29.04 
 Gezwommen in Dorderecht op 16 t/m 19 juni 2016 

Chantalle Zijderveld op de 100 meter vrije slag in een tijd van 1.03.10 
 Gezwommen in Dorderecht op 16 t/m 19 juni 2016 
 

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

  
 



 

  
  

Wedstrijdkalender 
Update: woensdag 7 september 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 
03-07-2016 Jaargangfinale te Dordrecht Uitslag 

  

25-06-2016 KNZB Slottoernooi te Amsterdam Uitslag 
  

25-06-2016 Juniorenzeskamp te Spijkenisse Uitslag 
  

16-06-2016 t/m 
19-06-2016 

Nederlandse Jeugd en Junioren kampioenschappen te Dordrecht (KNZB) 
Zwemmers van De Devel maar ingeschreven via de KNZB Uitslag 

  

16-06-2016 
t/m 
19-06-2016 

Nederlandse Jeugd en Junioren kampioenschappen te Dordrecht (devel) 
Zwemmers van De Devel ingeschreven via de vereniging zelf Uitslag 

  

18-06-2016 Schoolzwemkampioenschappen Veenendaal Uitslag 
  

18-06-2016 Minioren Meerkamp te Papendrecht Uitslag 
  

11-06-2016 t/m 
12-06-2016 

Regio West Minioren finales Uitslag   

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

Regio West Zomerkampioenschappen te Dordrecht Uitslag   

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

Regio West Zomerkampioenschappen te Dordrecht Uitslag   

 
 

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

17-9-2016 Minioren/Junioren 1 Sportcentrum Papendrecht 25m 13:00 13:30 startlijst 
10-9-2016 

24-9-2016 Regio-Comp Sportboulevard Dordrecht 25m 12:30 13:00 startlijst 

16-9-2016 

24-9-2016 Nat Miniorendag   Arnhem 25m       24-9-2016 

25-9-2016 LAC De Fakkel Ridderkerk 25m 16:30 17:00   25-9-2016 

25-9-2016 
Ned Estafette Kampioenschappen 
Junioren 

De Tongelreep Eindhoven 25m 08:30 09:00 startlijst 
10-9-2016 

25-9-2016 
Ned Estafette Kampioenschappen 
Senioren 

De Tongelreep Eindhoven 25m 14:30 15:00   25-9-2016 

25-9-2016 Zuidelijke Cirkel 2016 - 4e wedstrijd De Wisselaar Breda 25m 13:30 14:00 startlijst 
25-9-2016 

2-10-2016 Verenigingscomp De Hoge Devel Zwijndrecht 25m       2-10-2016 

8-10-2016 Junioren/Jeugd De Fakkel Ridderkerk 25m       8-10-2016 

8-10-2016 Swim-Kick & Minoren circuit 
Sportcentrum 
Blokweer 

Alblasserdam 25m 11:00 11:30   8-10-2016 

15-10-2016 4kamp (ANDL) De Lansingh 
Krimpen a/d 
Yssel 

25m 16:15 16:45   15-10-2016 

 

Trainingsschema 
Afwijkingen op het trainingsschema Trainingsschema > Selectieschema > 

Datum Dag Omschrijving Effect 
Geen 

   
 
Stel uzelf op de hoogte van het nieuwe trainingsschema en het overzicht van de selectie. Beide schema’s zijn binnen te halen via de bovengetoonde links. 
 
• Vanaf 17 sept trainen de Top, Jeugd, Junioren om de week in Dordrecht. Zie blokjesschema. Eens in de zoveel weken wisselen de Junioren en de 

minioren. De minioren trainen dan in Dordrecht. Data volgen nog. 
• Landtraining tot de herfstvakantie en vanaf de zomervakantie in het park, verzamelen bij de kantine. Tussen de herfst- en meivakantie landtraining 

langs het bad, voorafgaand aan de zwemtraining. 

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_2016/20160703_uitslag_jaargangfinale_dordrecht.pdf
http://www.dedevel.nl/zwemmen/uitslagen_2015_2016/20160626_knzb_slottoernooi_amsterdam.pdf
http://www.dedevel.nl/zwemmen/uitslagen_2015_2016/20160625_uitslag_juniorenzeskamp_spijkenisse.pdf
http://www.dedevel.nl/zwemmen/uitslagen_2015_2016/20160616_uitslag_njjk_bond_dordrecht.pdf
http://www.dedevel.nl/zwemmen/uitslagen_2015_2016/20160616_uitslag_njjk_dordrecht.pdf
http://www.dedevel.nl/zwemmen/uitslagen_2015_2016/20160618_uitslag_schoolzwemkampioenschappen_veenendaal.pdf
http://www.dedevel.nl/zwemmen/uitslagen_2015_2016/20160618_uitslag_miniorenmeerkamp_papendrecht.pdf
http://www.dedevel.nl/zwemmen/uitslagen_2015_2016/20160611_uitslag_regionale_miniorenfinales_gouda.pdf
http://www.dedevel.nl/zwemmen/uitslagen_2015_2016/20160604_uitslag_regio_zomerkampioenschappen_dordrecht.pdf
http://www.dedevel.nl/zwemmen/uitslagen_2015_2016/20160528_uitslag_regio_zomerkamp_dordrecht.pdf
http://www.dedevel.nl/website/index.php/wedstrijdzwemmen/roosters/wedstrijdplanning
http://www.dedevel.nl/zwemmen/startlijsten/20160917_minioren_junioren1_papendrecht.pdf
http://www.dedevel.nl/zwemmen/startlijsten/20160924_regio_competitie_dordrecht.pdf
http://www.dedevel.nl/zwemmen/startlijsten/20160925_nederlandse_estafette_kampioenschappen_junioren_eindhoven.pdf
http://www.dedevel.nl/zwemmen/startlijsten/20160925_zuidelijke_cirkel_breda.pdf
http://www.dedevel.nl/algemeen/documenten/trainingstijden_2016_2017.pdf
http://www.dedevel.nl/zwemmen/documenten/selecties_2016_2017.pdf


 

  

 

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 25STE 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 

Regelmatig 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 
Clubbladen van De Devel 
 
Het nieuwsblad “De Develslag” is uiteraard geen nieuwe uitvinding in communicatie. 
 

Na de oprichting van ZZ&PC De Devel op 
9 april 1965 is het clubblaadje “De 
Develspetters” opgezet. 
Deze is in de loop der jaren veranderd, is 
een tijdje niet meer gemaakt en is in de 
moderne versie als “De Develslag” weer 
uitgebracht. 
 
Bij de redactie is momenteel een privé-
collectie aanwezig die een klein, doch 
leuk en interessant overzicht geeft van 
ons clubblad. 
 
Mogelijk heeft u ook nog ergens een 
verzameling van uw jeugd met daarin 
Devel gerelateerde zaken. 
Wij stellen het ZEER op prijs als u, 
eventueel tijdens een regenachtige 
nazomerdag, de tijd nam om dit op te 
zoeken en aan de redactie van de 
nieuwsbrief door te geven. 
 
Wij zullen dit zorgvuldig behandelen, 
digitaliseren en, waar mogelijk, in de 
nieuwsbrief verwerken. 

 
 

http://www.dedevel.nl/
mailto:nieuwsbrief@dedevel.nl
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mailto:nieuwsbrief@dedevel.nl
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