
 
  

Geslaagd kamp  
Het jaarlijkse kamp was dit jaar in België. De 
organisatie had, na een jaar voorbereiden, een 
compleet en vol programma klaar liggen voor de 
gasten. 
Dachten ze even van de trainingen af te zijn? Niet 
bij het kamp, want er werd gelopen, gestept en 
vele spelletjes gedaan. 

Meer > 

Nationale Miniorendag 2016 
Van harte gefeliciteerd!  
Jij bent geselecteerd voor de Nationale Minioren Dag van de 
Koninklijke Nederlandse Zwembond. 
 
Zo begon de brief die een aantal minioren van de KNZB hebben 
ontvangen. Elk jaar mogen de beste minioren van Nederland naar 
deze dag, waar extra informatie over zwemmen en topsport wordt 
gegeven. Dit is niet alleen voor de minioren, maar ook voor de 
ouders. Dit jaar zijn van De Devel 5 minioren (2015/2016) 
uitgenodigd. 

Meer > 
 

TeamNl resultaten 
Na de inspanningen in Rio de Janeiro tijdens de Paralympics 2016 hebben de 
Nederlandse sporters een schitterend resultaat behaald. Rio de Janeiro staat op de 
vijfde plaats in de medaille ranglijst der Paralympics. 

 
  GOUD ZILVER BRONS TOTAAL 

1 1984 (New York) 55 52 28 135 
2 1980 (Arnhem) 33 31 36 100 
3 1988 (Seoel) 31 25 30 86 
4 1976 (Toronto) 45 25 14 84 
5 2016 (Rio de Janeiro) 17 19 26 62 
6 1996 (Atlanta) 17 11 17 45 
7 2012 (Londen) 10 10 19 39 
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Seizoen 2016/2017 is begonnen 
De eerste trainingen zijn geweest, zowel in het buitenbad van Heerjansdam als in ons eigen vertrouwde binnenbad De Hoge 
Devel. Zo zijn afgelopen weekend ook de eerste wedstrijden geweest en zullen er nog velen volgen. 
We wensen alle zwemmers de beste prestaties toe met vele PR’s en bijzondere resultaten. 

In dit blad…  
 Chantalle en RIO 
 Colofon 
 Develstorie 
 De Grote Clubactie 
 Huldigingen Chantalle 
 Informatieochtend 
 Kamp 2016 
 Miniorendag 2016 
 NK Estafette 2016 
 Paralympics 2016 
 TeamNl resultaten 
 Trainingsrooster 
 Wedstrijdkalender 

NK Estafette 2016 
Het Nederlands Kampioenschap Estafette 2016 
vindt plaats op zondag 25 september in het Pieter 
van den Hoogenband Zwemstadion te Eindhoven. 

Meer > 

Informatieochtend Devel 
Op 28 oktober 2016 biedt De Devel alle ouders de 
gelegenheid om meer informatie te ontvangen 
over tal van onderwerpen. 

Meer > 

Huldigingen Chantalle Zijderveld 
Op woensdag 28 september rond 18:00 uur wordt Chantalle 
Zijderveld door onze burgemeester gehuldigd. Daarbij zijn een aantal 
personen van De Devel zijn uitgenodigd. 
Naast Chantalle zullen ook de turners Frank Rijken en Bart Deurlo, 
paralympisch wielrenster Haliegh Dolman en paralypisch atlete Iris 
Pruysen gehuldigd worden.  
Het zou leuk zijn als iedereen van de vereniging gaat kijken bij het 
raadhuisplein (in Devel shirt) om haar te laten weten hoe trots we op 
haar zijn! Komen jullie ook?  
Uiteraard willen wij vanuit onze vereniging Chantalle ook in de 
bloemetjes zetten. Wanneer dit zal plaatsvinden zullen wij op korte 
termijn bekend maken. 

Activiteitenraad 2016/2017 
Ook in het komende seizoen zullen de leden van 
de AR zich bezig houden met diverse activiteiten. 
In oktober staat het jaarlijkse BOWLEN op de 
agenda. Verder kunnen we dit seizoen nog meer 
verwachten, zoals: 
 Sinterklaas 
 Filmnacht 
 Gourmetten 
 Paasontbijt 

Meer in de komende edities van De Develslag. 



De tocht naar de Paralympic 100mtr schoolslag 
 

15 years old Dutch Paralympic swimmer ~ WR holder ~ 
European and World champion ~ multiple European medalist 
~ #RoadToRio ~ Ambassadeur Johan Cruyff Foundation 
 

Dat is de omschrijving van Chantalle Zijderveld op haar Twitter. 
Wat een prestaties heeft deze jonge dame uit Zwijndrecht 
behaald en wat mag zwemvereniging De Devel trots zijn daar een 
steentje aan bijgedragen te hebben. 

 
Op haar 11e jaar waren de Paralympics in 
Londen. Zou ze er toen al van gedroomd 
hebben om in 2016 in RIO voor goud te 
gaan? 
Wat we zeker weten is haar vertrek op 14 
augustus 2016 met TeamNl naar Portugal 
ter voorbereiding van de Paralympics. 
Na een verblijf van 2 weken zijn ze er klaar voor; op 29 augustus landen ze in Rio 
de Janeiro en maken zich op voor de openingsdag op 7 september. 

 NOS - heat NOS - finale 
Chantalle Zijderveld moet op de eerste 
wedstrijddag haar positie als Wereld-
recordhoudster op de 100 meter 
schoolslag SB9 verdedigen. Ze geeft alles, 
maar haar TeamNl genote, Lisa Kruger, is 
in uiterste topvorm; tijdens de heats 
sneufelt het Wereldrecord naar 1.15,47 
en in de finale behaalt Lisa het goud. 

 
 

Chantalle komt net iets te kort en behaald een bronzen medaille. Dat is even moeilijk te verwerken… 
Maar…… 15 jaar jong, op de Paralympics en dan al een medaille….  dat is werelds !!! 
 

Chantalle, van harte gefeliciteerd !!! 

 

Boven: 
TeamNl in Portugal in de aanloop naar RIO 2016 
 
Onder: 
TeamNl bij de aankomst in Rio de Janeiro 

http://nos.nl/ps2016/artikel/2130712-wereldrecord-voor-kruger-alle-nederlandse-zwemsters-door.html
http://nos.nl/ps2016/artikel/2130802-jonge-kruger-zwemt-naar-eerste-goud-voor-nederland.html


 
  

Chantalle Zijderveld en RIO 
Chantalle heeft net de Paralympics afgesloten en verdient, samen met al die andere sporters, een huldiging en de nodige 
rust en een samen zijn met de familie. 
 
Wij genieten nog even van al het moois dat internet ons kan bieden. 
  



  
Kamp 2016 
Ook dit jaar werden de kinderen (en hun ouders, die daar 
behoorlijk zenuwachtig van werden) weer lang in het ongewisse 
gehouden over de locatie van het kamp. De maandag voor het 
kamp kwam dan eindelijk de mail met daarin de locatie: 
Jeugdverblijf Sint-Jansburg, in Malle. Ditmaal was het meteen de 
juiste locatie, alleen bleek dit wel in België te liggen. Dus een 
kamp met geen of weinig telefoongebruik in het vooruitzicht! 
 

Dit bleek al op de eerste avond bij het ‘fouilleren’ voor de dropping: als 
heuse douanebeambten doorzocht de leiding de zakken van de kinderen, 
om ervoor te zorgen dat er geen routeinformatie was voor onderweg. 
Hierbij werden bijzonder weinig (werkende) telefoons gevonden. Of 
zouden die nog beter verstopt zijn geweest? 

 
Voor de dropping was de avond al begonnen met het indelen van de 
groepjes en de slaapzalen. Toen dat allemaal op orde was en er een 
groepsnaam bedacht was (variërend van Team Kip tot aan De Mal(le)se 
Kippetjes), was het tijd voor het eerste spel. Dit jaar een nieuw spel: 
Levend Cluedo. De groepen moesten het bos in om daar een moord op te 
lossen die met kerst gepleegd was.In het bos waren aanwijzingen te vinden 
over de locatie, het moordwapen en de dader. Ook liepen een rechercheur 
en enkele getuigen rond in het bos. Een van deze getuigen was aanwezig 
op de moordlocatie en ging gekleed in badjas, waaruit uiteindelijk bleek 

dat de moord dan ook in een sauna had plaatsgevonden. Logischerwijs met een ijspriem.  
 
Helaas begon het aan het eind van dit spel steeds meer te regenen en kwam er ook onweer aan. Hierdoor begon de 
dropping pas laat. Wat ook niet hielp, was dat door enkele wegafzettingen met Vlaamse omleidingsroutes het wegbrengen 
van de eerste groepen wat lang duurde. Doordat de meeste groepen vervolgens ook nog eens verkeerd liepen, waren 
sommige groepen pas met het eerste ochtendlicht weer terug.  
 

Na een kort nachtje weer fris en fruitig op. Op zaterdag stond een step-tocht 
gepland, waarbij onderweg enkele foto’s tot in detail nagemaakt moesten 
worden. Terwijl de helft van de groepen deze tocht stepte, waren de andere 
groepen op een sportveld in het bos wat spellen aan het doen: frisbee-voetbal, 
boter-kaas-en-eieren en het populaire Kubb. Na een lunch van broodjes 
knakworst met alle groepen samen, werden de rollen omgedraaid en gingen de 
andere groepen er op de step vandoor.  

 
Na een heerlijke barbecue stond er nog een wandeltocht op het programma. Wel een bijzondere 
wandeltocht: onderweg moesten letters verzameld worden en de kinderen kwamen enkele 
bijzondere types tegen in het bos. En het eerste deel van de tocht moest geblinddoekt. Daarbij liep 
ook nog iemand in het zwart rond om hier en daar iemand te laten schrikken. Later in de tocht 
kwamen de kinderen nog een boerin tegen die op zoek was naar haar koe, welke verderop in het 
veld bleek te liggen. Ook een boswachter en Roodkapje kwamen langs. Aan het eind van de toch 
regenden de kinderen ook nog eens (extra) nat, aangezien ze daar opgewacht werden door twee 
vriendelijke heren met waterpistolen.  
 
Na een iets langere en rustigere nacht was de laatste dag alweer aangebroken. Na het ontbijt moesten de groepen eerst 
met de letters van de tocht van de avond ervoor zoveel mogelijk woorden vormen. Daarna stond een rustiger spel op het 
programma: bosscrabble. Hierbij konden de kinderen verschillende rollen vervullen: letters zoeken, vragen beantwoorden, 
opdrachten uitvoeren of scrabbelen met de gevonden en verdiende letters. Zo was er ook voor de kinderen (en met name 
ouderen) die niet zoveel energie meer hadden wat te doen. 
Het kamp werd afgesloten met een heerlijke lunch van pannenkoeken. Daarna werden de prijzen uitgereikt. Hierbij bleken 
de kippen het goed gedaan te hebben, met De Mal(le)se Kippetjes en Team Kip op plek een en twee. De kinderen werden 
weer opgehaald en konden, hopelijk, met een goed gevoel naar huis. Wij als leiding kijken in ieder geval terug op een zeer 
geslaagd kamp. 

 



  
 

Nationale Miniorendag 2016 in Arnhem 
Op 24 september 2016 organiseert de KNZB in samenwerking met SIOS 
de Nationale Miniorendag. Tijdens deze dag krijgen de aankomende 
talenten, hun trainers en hun ouders informatie over topsport. 
Gedurende deze dag zullen zwemmers, trainers en ouders in groepen 
geinformeerd worden over tal van onderwerpen om een talent te 
ondersteunen naar de topsport. 
Het draait op een Nationale Miniorendag niet alleen om de zwemmers, 
maar zeker ook om de ouders en trainers. Vragen als wat doe je als 
ouder/trainer wel of juist niet? Waar focussen we op? Hoe stimuleren we 
de kinderen? 
 
Invulling is afhankelijk van het programma van dit jaar. Gebaseerd op de 
vorige jaren kunnen de volgende onderwerpen aan bod komen. 
 Leerzame sportspellen houden 
 Nieuwe oefeningen landtrainingen 
 Nieuwe oefeningen in het zwembad 
 Structuur van topsport/zwemmen 
 Lezingen over voeding en topsport. 
 Zwemclinic met een bekende zwemmer(ster) 
 Gesprek met een bekende zwemmer(ster) of ouders van. 

 
Het is een leerzame dag en we zien de verhalen van onze minioren met 
smart verschijnen. 
Veel succes !!!! 

Nederlandse Estafette Kampioenschappen 
De Devel is tijdens dit NK goed vertegenwoordigd en we verwachten ook 
een grote schare aan supporters. 
Kaartverkoop  
De kaartverkoop voor de NK estafette staat online via de ticketshop van 
de KNZB. Er zijn verschillende tickets vooraf beschikbaar. Op de 
wedstrijddag zelf zijn er aan de kassa (indien niet uitverkocht) ook tickets 
verkrijgbaar, deze tickets zijn dan €1,00 duurder. 
 
Plaatsingslijst NEK 2016 

Uitnodiging informatieochtend 28 oktober 
Beste zwemmers en ouders, 
 
Op zaterdag 28 oktober organiseert de ZC in samenwerking met de 
trainers een informatieochtend. Deze ochtend is bedoelt om de ouders 
van de jonge en nieuwe Devel-zwemmers te informeren over hoe we 
binnen de zwemafdeling werken. We willen jullie daarvoor graag 
uitnodigen en hopen op een grote opkomst.  
 
Het programma is als volgt: 
 Voorstellen ZC leden 
 Uitleg hoe we werken en wat we doen 
 Wedstrijden, opstellingen en regels omtrent afschrijven 
 De verenigingskleding 
 Vragen 

Datum:                     zaterdag 28 oktober 
Tijd:                           9.00 uur 
Locatie:                    clubhuis 

De koffie staat klaar! 

De Grote Clubactie 
De Grote Clubactie zet zich al meer dan 40 jaar 
in voor het Nederlandse verenigingsleven door 
het organiseren van een loterij. Voor deze 
loterij kunnen verenigingen loten verkopen en 
geld inzamelen.  Op deze manier kan de 
vereniging extra geld ophalen waarmee doelen 
kunnen worden gerealiseerd! 
De loten kosten € 3,- per stuk. Hiervan gaat 80% 
rechtstreeks naar de vereniging. Van de overige 
20% wordt een loterij georganiseerd, waarbij 
lotenkopers vele prijzen kunnen winnen, 
waaronder € 100.000,-. 
De Grote Clubactie begint dit jaar op zaterdag 1 
oktober 2016. Ook De Devel doet weer mee dit 
jaar! 
Binnenkort ontvangt u meer informatie! 

Develaars op de miniorendag 
Voor de Nationale Miniorendag, die op zaterdag 
24 september zal plaats vinden in Arnhem, 
plaatsen de beste 30 zwemmers en zwemsters 
van elke leeftijdsgroep zich, aangevuld met de 
zwemmers die in de top-5 van één slag/afstand 
staan. Voor De Devel zijn uitgenodigd: 
 
 Maud van Zadelhoff minior 2/3 
 Samantha van der Jagt minior 2/3 
 Asha van Lobberegt minior 5 
 Timo Kock minior 6 
 Jay de Vries minior 6 

http://www.knzb.nl/evenementen__oranje/evenementen/ticketshop/
https://www.knzb.nl/StippWebDLL/Resources/Handlers/DownloadBestand.ashx?ID=1000035390


 

  
  

Wedstrijdkalender 
Update: donderdag 22 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 
19-09-2016 Minioren/junioren 1 te Papendrecht Uitslag  

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   

 
 

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

24-9-2016 Regio-Comp Sportboulevard Dordrecht 25m 12:30 13:00 startlijst 
vr 16-sep 

24-9-2016 Nat Miniorendag   Arnhem 25m         

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

zo 18-sep 

25-9-2016 
Ned Estafette Kampioenschappen 
Junioren 

De Tongelreep Eindhoven 25m 08:30 09:00 startlijst 

za 10-sep 

25-9-2016 
Ned Estafette Kampioenschappen 
Senioren 

De Tongelreep Eindhoven 25m 14:30 15:00   
  

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

2-10-2016 Verenigingscomp De Hoge Devel Zwijndrecht 25m  15:15 15:45  startlijst 
zo 25-sep 

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

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

Alblasserdam 25m 11:00 11:30 startlijst 

ma 26-sep 

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

25m 16:15 16:45   
  

29-10-2016 Regio -Comp Sportboulevard Dordrecht 25m 12:30 13:00     

 

Trainingsschema 
Afwijkingen op het trainingsschema Trainingsschema > Selectieschema > 

Datum Dag Omschrijving Effect 
15 t/m 22 oktober week Aangepast schema ivm herfstvakantie/zwem4daagse Voornamelijk overdag geen training 
 
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 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_2016_2017/20160917_uitslag_minioren_junioren_1_papendrecht.pdf
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/website/index.php/wedstrijdzwemmen/roosters/wedstrijdplanning
http://www.dedevel.nl/zwemmen/startlijsten/20160924_regio_competitie_dordrecht.pdf
http://www.dedevel.nl/zwemmen/startlijsten/20160925_lac_ridderkerk.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/zwemmen/startlijsten/20161002_nat_zwemcompetitie_zwijndrecht.pdf
http://www.dedevel.nl/zwemmen/startlijsten/20161008_minioren_circuit_alblasserdam.pdf
http://www.dedevel.nl/algemeen/documenten/trainingstijden_2016_2017.pdf
http://www.dedevel.nl/zwemmen/documenten/selecties_2016_2017.pdf


 
 

  

Develstorie 
Het clubhuis van De Devel… zo makkelijk ging het nog niet. 
Na de oprichting in 1965 was de volgende stap “Een clubhuis voor De Devel”. In 1969 kwamen de signalen dat deze 
mogelijkheid er was; alleen moest de 
gemeente en instanties nog overgehaald 
worden. 
In 1980 is de mogelijkheid met vereende 
krachten  tot waarheid gekomen. 
Tot op heden maken we gebruik van het 
clubhuis, opgebouwd door leden en vrienden. 

 

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. 

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 
 

 

Producer / Redactie 
Marcel van der Jagt 

redactie@dedevel.nl 
 

Distributie 
Roger van Valen 

webmaster@dedevel.nl 
 
 

Open water (OW) 
Carla Bosklopper 

Denise de Riet 

oww@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 
 

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 
 

Technowave 
Trainers 
Coaches 
Officials 

KNZB 
Hebt u verzoeken of een item om uit te leggen, 

stuur het naar... 

nieuwsbrief@dedevel.nl 
 

Adverteren / sponsering 
Wilt u onze vereniging ondersteunen? Neem 
gerust contact op. Wij bespreken graag de 

wensen en mogelijkheden. 

redactie@dedevel.nl 
 

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