
Jay de Vries als talent in het KNZB Plus programma !!! 
De KNZB hanteert samen met NOC*NSF criteria voor het aanmerken van talentvolle sporters. 
Hiervoor worden zogenaamde talentprofielen gebruikt die in samenwerking met NOC*NSF 
opgesteld zijn. Sporters die voldoen aan de criteria worden voor de duur van 1 jaar 
opgenomen op een lijst.  
Sporters die voorkomen op de lijst komen in aanmerking voor ondersteuning in hun 
sportuitoefening. In Nederland zijn een aantal Regionale Training Centra voor de talentvolle 
zwemmers. 
 
Op woensdag 9 november heeft de KNZB bevestigd dat Jay aan de criteria voldoet. 

Meer > 
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Het seizoen is inmiddels lekker op gang en hier en daar vallen al weer heel wat prachtige prestaties op te tekenen. Daarnaast 
wordt er aan alle kanten hard gewerkt aan andere zaken. Zo is de organisatie van de kantine ter hand genomen door het 
bestuur, wordt er hard gewerkt aan een nieuwe organisatiestructuur voor de zwemcommissie en is de activiteitenraad al druk 
met leuke en nieuwe activiteiten bezig. 
Met de feestdagen voor de deur wensen we alle clubleden en familieleden fijne dagen en een veilige oudejaarsviering. 

 
  

Afschrijven en bijbehorend beleid 
Per 1 januari 2017 verhoogd de KNZB de boetes het niet verschijnen aan de start zonder 
tijdige afschrijving. Bij de zwemvereniging wordt het beleid op onjuiste afschrijvingen en 
het innen van de boetes onvoldoende uitgevoerd. Met de komst van de nieuwe structuur 
van de zwemcommissie zal dit één van de eerste aandachtspunten worden. 

Meer > 

Informatieochtend 
Zaterdag 28 oktober was de informatieochtend. Dit is 
een moment om de mensen van de ZC voor te stellen, 
maar vooral ook om nieuwe ouders wegwijs te maken 
binnen onze vereniging. 

Meer > 
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In dit blad…  
 Afschrijvingsbeleid 
 Bowlen & sinterklaas 
 Informatieochtend 
 Inspraakavond 
 Karten & lasergamen 
 Klokken 
 Lid van Verdienste 
 Organisatie ZC 
 Swimmeet 2016 
 Talentenprofiel 
 Trainerskorps 
 Wedstrijdkalender 

Chantalle Zijderveld Lid van Verdienste. 
Tijdens de Verenigingscompetitie-wedstrijd te Zwijndrecht, op 2 
oktober jongstleden, werd het Olympisch jaar afgesloten met de 
huldiging van onze Develzwemster Chantalle Zijderveld in ons 
eigen zwembad. 

Meer > 

Swimmeet Maastricht 
Vele malen is De Devel aanwezig geweest bij de The Hague Grandprix in Den Haag, maar dit zal door omstandigheden komend 
jaar niet gaan plaats vinden en zal de Swimmeet in Maastricht bezocht gaan worden.  

Meer > 

Zwem4daagse 2016 weer een mooi succes 
Na een redelijk korte voorbereiding werd op 18, 19, 20 en 21 oktober de jaarlijks 
terugkerende zwem4daagse gehouden. Vele gezinnen, vrienden, kennissen en 
liefhebbers trokken hun baantjes onder begeleiding van (ex)clubleden. Ruim 140 
zwemmers hebben dit jaar meegedaan; voor volgend jaar zijn al veel ideeën geopperd. 

Foto’s op de site > 

https://photos.google.com/share/AF1QipMntBEFpFt_Z0atAX-x8KE2XknIKKmJMrDSvyoBWFI_8lzv2Ab52T-dUvNTVncuIQ?key=d2RQM1dnc3B4VHdmYkNFbWtVdjc2SFgyaTBKREtn


 
  

 

Talentenprofielen 
Tweemaal per jaar wordt een nieuwe 
talentenlijst samengesteld. Dit gebeurt op 
uiterlijk 1 maart en 1 september van ieder jaar. 
De NK’s en de Swim Cup's worden gebruikt als 
meetmoment. Als je op de lijst staat en je 
voldoet binnen een jaar opnieuw aan de 
criteria, dan blijf je op de lijst.  
Sporters die voorkomen op de lijst komen in 
aanmerking voor ondersteuning in hun 
sportuitoefening.  

 
Jay de Vries en zijn vader André zijn samen met trainer Henk Bakker op 29 oktober naar een talentendag onder leiding van 
bondscoach Titus Mennen in het KNZB Sportcentrum Zeist gegaan. Hier is Jay, tesamen met de landelijke juniorentop, 
uitgebreid getest voor het KNZB Plus programma en het is al eervol om op deze dag aanwezig te mogen zijn. Titus Mennen 
zou de aansluitende week zijn keuzes maken en op woensdag 9 november kwam de bevestiging: 
 
Beste sporter en trainer, 
 
Van harte gefeliciteerd! Je bent positief beoordeeld tijdens het testmoment van zaterdag 29 oktober! Het doet ons genoegen je 
uit te nodigen voor het KNZB-Programma Plus. Dat houdt in dat je voor dit seizoen in aanmerking komt om deel te nemen aan 
een meetstraat in het InnoSportLab te Eindhoven en dat je deel mag nemen aan technieksessies die worden georganiseerd en 
verzorgd door de trainer van het Regionale Trainingscentrum in Den Haag, Karin van Straaten. 
 
Tijdens de technieksessies krijg je als vanzelfsprekend diverse techniekoefeningen aangeboden. Je hebt de kans kennis te maken 
met de Regionaal Trainingscentrum-setting en de bondscoach Karin van Straaten. Je krijgt tips en adviezen in overleg met je 
trainer. Elke zwemtraining wordt gecombineerd met een landtraining. 
 
We verwachten dat een trainer van jouw vereniging ook aanwezig is. Het is een mooie gelegenheid van elkaar te leren en met 
elkaar kennis te delen. 
De technieksessies vinden plaats in het Hofbad Den Haag en zullen mede gebruikt worden als selectiemomenten voor onder  
andere deelname aan een korte trainingsstage binnen een Regionaal Trainingscentrum, welke voor slechts enkele sporters open 
staat. Gedurende deze stage train je drie dagen mee in de huidige groep RTC-sporters. De namen van deelnemende sporters 
worden later bekend gemaakt. 

KNZB 

 
Voor Henk Bakker was het uiteraard ook een 
geweldige dag en hij heeft gesprekken gehad 
met o.a. Titus Mennen, talentcoaches en 
mensen van het RTC Den Haag.  

 
Als Devel zijn we natuurlijk bijzonder trots om 
zo'n talent binnen de vereniging te hebben 
zwemmen. We willen Jay feliciteren met deze 
kans en wensen hem heel veel succes. 
 
* RTC = Regionaal Training Centrum 

 

Informatieochtend. 
Zaterdag 28 oktober was er weer een informatieochtend. Dit is een 
moment om de mensen van de ZC voor te stellen, maar vooral ook 
nieuwe ouders wat wegwijs te maken binnen onze vereniging. 
 
Er was een flinke opkomst, en fijn was ook dat daar een aantal ouders 
aanwezig waren die al hun weg gevonden hebben binnen de vereniging. 
Een goede gelegenheid om kennis te maken, maar ook een prettige 
aanvulling op de info die verstrekt werd. 
 
We herhalen nog maar eens wat ook deze ochtend werd gezegd: Heb je 
vragen, opmerkingen of verbeterpunten, schroom niet en benader ons. 
Beter met ons gesproken, dan op de tribune geklaagd! 

Trainerskorps. 
Met de komst van Denise de Riet is het 
trainerskorps uitgebreid. Samen met Wout 
Paans staat Denise voor de miniorengroep. 
 
Daarnaast is ook Myrthe Lampe weer aan het 
bad te vinden. Zij traint samen met Wout de 
minioren op de zaterdag ochtend. 
 
Het zal duidelijk zijn, dat wij blij zijn met de 
beide dames. We wensen hen, samen met 
Wout,  dan ook veel succes maar vooral plezier 
toe bij de trainingen en de wedstrijden. 



  
 

Lid van Verdienste. 
In ons eigen bad, in aanwezigheid van 
de ploeggenoten, werd Chantalle 
namens de vereniging in het zonnetje 
gezet en verrast met enkele cadeaus.  
Als kers op de taart werd zij door 
voorzitter Martin Dorsman ook nog 
benoemd tot Lid van Verdienste van 
onze vereniging. 
 
Uit de reactie van Chantalle bleek wel, 
dat zij dit eerbetoon bij haar eigen 
cluppie zeer op prijs heeft gesteld. We 
hebben min of meer de afspraak 
gemaakt over 4 jaar weer voor haar 
prestaties aan de buis gekluisterd te 
zitten. 

Swimmeet in Maastricht. 
De trainers hebben het voorstel gedaan dit jaar de wedstrijd in Den Haag, The Hague Grandprix, van de agenda te laten 
vervallen voor de topselectie. Reden daarvoor was, dat de opzet van de wedstrijd steeds minder aansluit op de 
oorspronkelijke bedoeling, namelijk een wedstrijd waarop met limieten kan worden deelgenomen. 
Een goede vervanger is de Swimmeet in Maastricht. De ervaringen van de afgelopen ca. 5 jaar zijn, dat het een goed 
georganiseerde wedstrijd is, waar ook op een behoorlijk hoog niveau wordt gezwommen. 
In de afgelopen jaren is echter ook gebleken, dat er vrijwel geen belangstelling bestond om aan deze wedstrijd deel te 
nemen. Het feit dat deze wedstrijd tussen de Kerst en de Jaarwisseling valt zal daar ongetwijfeld een reden voor zijn geweest. 
 
In goed overleg is besloten om in ieder geval dit jaar alleen met de Topselectie naar de Swimmeet Maastricht te gaan en te 
kijken of dit wellicht een goede vervanger kan zijn.  
 
Op basis van de ervaringen op de Swimmeet Maastricht zullen we voor volgend seizoen bekijken of deze wedstrijd op de 
agenda blijft en of we dan deze ook zullen openstellen voor de andere selecties.  



  
 

Organisatie Zwem Commissie (ZC). 
Binnen de ZC wordt op dit moment gewerkt aan het opzetten van een organisatie schema en aan taakomschrijvingen. Dit 
alles met het doel om o.a.: 
 

≈ de structuur van overleg te verbeteren en te versnellen 
≈ een duidelijke taakverdeling te krijgen, kleinere taken, die makkelijker zijn in te vullen en aansluiten bij kennis en 

ervaring van kandidaten 
≈ aandachtsgebieden die nu onderbelicht blijven daadwerkelijk op de kaart te zetten en te gaan invullen 
≈ betere en duidelijkere communicatie met de leden te bevorderen. 

 
Een en ander begint langzaamaan vorm te krijgen. 
Het streven is om in grote lijnen en zeker op de meest essentiële plekken vanaf 1 januari aanstaande met de nieuwe opzet te 
starten.  
Een en ander zal vast niet zonder slag of stoot gaan en mogelijk zullen in de loop van het traject verschuivingen plaats 
vinden. Maar zoals ik ooit heb horen zeggen, een reis begint met de eerste stap. Deze is nu gemaakt. 
We houden jullie op de hoogte en op niet al te lange termijn zullen jullie zeker berichten gaan zien omtrent plekken die 
ingevuld moeten worden. We hopen dat er dan mensen opstaan die een plekje willen gaan invullen, waarbij we de taken in 
behapbare brokken hebben opgedeeld. 

Afschrijving en bijbehorend beleid. 
Al sinds jaar en dag is het boetebeleid een heet hangijzer. Al lange tijd is het boetebeleid een heet hangijzer. Dat komt onder 
andere door het afschrijven van zwemmers / ouders zonder rekening te houden met de geldende regels, maar ook doordat 
de organisatie van het innen van boetes niet helemaal vlekkeloos verloopt. Met de komst van de nieuwe structuur van de 
zwemcommissie zal dit één van de eerste aandachtspunten worden. 
 
Het is niet onze intentie om uw geld uit de zak te willen kloppen; het gaat vooral om het juist afschrijven, zodat veel tijd, 
werk, onduidelijkheid en dus inderdaad ook boetes voorkomen kunnen worden. Daarbij komt nog, dat te laat afschrijven niet 
alleen onze wedstrijdsecretaris onnodig veel werk oplevert, maar ook bij de organiserende vereniging tot onnodig extra werk 
leidt. Tot slot zorgen (te) late afschrijvingen ons voor een invullingsprobleem. De trainers moeten opnieuw gaan bekijken of 
er geschoven moet worden in de opstellingen, om een zo optimaal mogelijk verenigingsresultaat te bereiken. 
 
Vanaf 1 januari 2017 zullen boetes daadwerkelijk opgelegd en geind gaan worden. Dit zal gaan plaats vinden in een strakke 
samenwerking tussen: 

≈ wedstrijdsecretaris 
≈ financieel coordinator boete 
≈ penningmeester 

 
Boetes worden opgelegd als: 

≈ er te laat wordt afgeschreven.  
Van te laat afschrijven is sprake, als er wordt afgeschreven na de datum/ tijd, die bij de aanschrijving wordt vermeld. 

≈ Als je niet verschijnt op de wedstrijd zonder (TIJDIGE) afmelding 
 

De boete is fiks, namelijk €9,50 per afstand 
Zwem je dus op een wedstrijd 3 afstanden, dan is dat een boete van €28.50 

 
Wij spreken oprecht de hoop uit, dat we weinig boetes hoeven op te leggen. 
 
Voor de duidelijkheid nog maar eens de toelichting op het afschrijven: 

≈ afschrijven moet zo snel mogelijk gebeuren, maar nooit later dan de tijd en datum die genoemd worden bij de 
aanschrijving, zoals per wedstrijd vermeld op de site, 

≈ afschrijven kan alleen op de juiste manier, dus via het wedstrijdsecretariaat. Een afschrijving bij een trainer, of 
welke andere persoon dan ook is geen afschrijving! 

 
Contactinformatie van het wedstrijdsecretariaat is terug te vinden op de site. 



  
 

Klokken. 
Talenten kunnen zomaar ontdekt worden; ook bij De Devel, maar dan moeten onze 
leden wel wedstrijden kunnen blijven zwemmen. 
Als u dit leest zijn een aantal Devel ouders (bijna) klaar met hun cursus klokker. Wij zijn 
daar heel blij mee, want zonder deze mensen is het organiseren van een wedstrijd 
onmogelijk. Wij wensen ze nu alvast heel veel succes bij hun examen en heel veel plezier 
bij het fungeren aan het bad. 
 
Mocht u nou niet willen klokken, maar wel op een andere 
manier uw bijdrage willen leveren? Meldt het ons. Wij zijn blij 
met uw hulp en het is ook nog eens hartstikke leuk om 
betrokken te zijn. Bovendien vindt u op deze manier heel snel 
uw weg en zal u zien dat een middag zwem ook een middag van 
zeer leuke contacten is. 

Inspraakavond clubleden 
Op 14 december aanstaande zal door de 
zwemcommissie een inspraakavond gehouden worden. 
 
Enige tijd geleden is ook zo’n moment geweest en de 
zwemcommissie heeft dit als zeer positief ervaren. 

  
Tijdens deze avond zal voor de pauze een aantal zaken door ons worden toegelicht. Zo zal er nog eens helder worden 
besproken hoe het beleid op onjuiste afschrijvingen wordt opgepakt, waarom we keuzes maken voor bepaalde wedstrijden 
en selecties, maar ook tegen welke problemen we oplopen omtrent bijvoorbeeld mailgedrag van zwemmers en ouders. 
Kortom, we geven toelichting over de werkwijze van de zwemcommissie. 
  
Na de pauze bestaat de mogelijkheid vragen te stellen, ideeën te opperen 
of op andere wijze een positieve bijdrage te leveren aan het werken van 
de zwemcommissie.  
  
Alle zwemmers en ouders zijn welkom, maar hopen dat zeker de mensen 
die vaak mailen en met vragen bij de trainers of het secretariaat komen 
aanwezig zullen zijn. Bij hen leeft blijkbaar veel onduidelijkheid of zij 
hebben ideeën waar we als vereniging mogelijk ons voordeel mee kunnen 
doen. 
 

Komt dus allen, woensdag 14 december, 20.30 uur naar onze kantine en praat en denk mee. 
 

Karten en lasergamen. 
Op zaterdag 12 november zijn we in Dordrecht met de 
junioren en jeugd zwemmers gaan karten en lasergamen. 
Het was een super geslaagde middag die begon met het 
racen op de kartbaan! Er barstte een felle strijd los en de 
tijden lagen dan ook dicht bij elkaar. Na het karten zijn 
we met z’n allen aan tafel gegaan en konden de 
zwemmers genieten van een lekker bord patat met een 
snack!  
Na de lunch is de groep in tweeën gedeeld en konden de 
zwemmers twee potten lasergamen. Ook hier barstte de 
strijd aardig los in de smalle gangetjes en ruimtes.  
Het was een super leuke middag!  
 

Foto’s Karten & Lasergamen op de site > 
 

https://photos.google.com/share/AF1QipN6b4YKGyBNFVarntyT6M_jTfTw6qCCDWlMXUVZBgLxSkztQ7hrq_ZqvHUY7u5vyQ?key=ZnZad29RNFhIVmFETWNrZHlZY1NwYzdPak1weXNB


  
  

Wedstrijdkalender 
Update: woensdag 7 december 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 
27-11-2016 LAC te Ridderkerk Uitslag   

26-11-2016 Minioren Junioren te Papendrecht Uitslag 
  

20-11-2016 Limietwedstrijd te Papendrecht Uitslag 
  

19-11-2016 Regio West Club Meet te Dordrecht Uitslag 
  

13-11-2016 KNZB landelijke verenigingscompetitie te Oss Uitslag 
  

06-11-2016 ONK te Hoofddorp Uitslag 

  

05-11-2016 Minioren Meerkamp te Zwijndrecht Uitslag 
  

29-10-2016 Regio West competitie te Dordrecht Uitslag 
  

09-10-2016 ROM te Vlaardingen Uitslag   

08-10-2016 Junioren en Jeugd vijfkamp te Ridderkerk Uitslag   
 
 

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

10-12-2016 Junioren/Jeugd De Hoge Devel Zwijndrecht 25m  12:30 13:00  startlijst zo 4-dec 

10-12-2016 Minioren-Swimkick (2) 
Sportcentrum 
Blokweer 

Alblasserdam 25m 11:00 11:30 startlijst 
zo 4-dec 

17-12-2016 3kamp (DKP) De Hoge Devel Zwijndrecht 25m 15:30  16:00  startlijst 
ma 12-dec 

18-12-2016 LAC De Lansingh 
Krimpen a/d 
Yssel 

25m  16:15 16:45  startlijst 
ma 12-dec 

28-12-201 Limietwedstrijd Sportboulevard Dordrecht   12:30 13:00 startlijst 
zo 18-dec 

28-12-2016 t/m 
30-12-2016 

Swimmeet Maastricht Geusseltbad Maastricht 25m 08:15 08:45 startlijst   

7/8-01-2017 Regio Kamp 1 t/m 4 Hofbad Den Haag 25m 09:00/13:00 09:30/13:30   

14/15-01-2017 Regio Kamp 5 t/m 8 Hofbad Den Haag 25m 09:00/13:00 09:30/13:30   

 

Trainingsschema 
Afwijkingen op het trainingsschema Trainingsschema > Selectieschema > 

Datum Dag Omschrijving Effect 
24 december t/m 
7 januari 2017 

weken Aangepast schema ivm kerstvakantie Zeer beperkte trainingstijden 

 
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. 
 

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_2017/20161127_uitslag_lac_ridderkerk.pdf
http://www.dedevel.nl/zwemmen/uitslagen_2016_2017/20161126_uitslag_minioren_junioren_papendrecht.pdf
http://www.dedevel.nl/zwemmen/uitslagen_2016_2017/20161120_uitslag_limietwedstrijd_papendrecht.pdf
http://www.dedevel.nl/zwemmen/uitslagen_2016_2017/20161119_regio_clubmeet_dordrecht.pdf
http://www.dedevel.nl/zwemmen/uitslagen_2016_2017/20161113_uitslag_zwemcompatitie_oss.pdf
http://www.dedevel.nl/zwemmen/uitslagen_2016_2017/20161106_uitslag_onk_hoofddorp.pdf
http://www.dedevel.nl/zwemmen/uitslagen_2016_2017/20161105_uitslag_minioren_meerkamp_zwijndrecht.pdf
http://www.dedevel.nl/zwemmen/uitslagen_2016_2017/20161029_uitslag_regio_competitie_dordrecht.pdf
http://www.dedevel.nl/zwemmen/uitslagen_2016_2017/20161009_uitslag_rom_vlaardingen.pdf
http://www.dedevel.nl/zwemmen/uitslagen_2016_2017/20161008_uitslag_junioren_jeugd_vijfkamp_ridderkerk.pdf
http://www.dedevel.nl/website/index.php/wedstrijdzwemmen/roosters/wedstrijdplanning
http://www.dedevel.nl/zwemmen/startlijsten/20161210_junioren_jeugd_zwijndrecht.pdf
http://www.dedevel.nl/zwemmen/startlijsten/20161210_minioren_swimkick_alblasserdam.pdf
http://www.dedevel.nl/zwemmen/startlijsten/20161217_dkp_zwijndrecht.pdf
http://www.dedevel.nl/zwemmen/startlijsten/20161218_lac_krimpen.pdf
http://www.dedevel.nl/zwemmen/startlijsten/20161228_limietwedstrijd_dordrecht.pdf
http://www.dedevel.nl/zwemmen/startlijsten/20161228_speedo_swimmeet_maastricht.pdf
http://www.dedevel.nl/algemeen/documenten/trainingstijden_2016_2017.pdf
http://www.dedevel.nl/zwemmen/documenten/selecties_2016_2017.pdf


 
 

 

Onze levendige club 
De ZZ&PC De Devel is niet zomaar een cluppie; de activiteitenraad zorgt ook voor het nodige 
vertier en plezier. 
Na een succesvol kamp in het Belgische Westmalen konden clubleden zich vermaken tijdens 
het bowlen, karten & lasergamen of Sinterklaas vieren in het clubgebouw. 

 

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 
 

Bowlen 
Op zaterdag 22 oktober was er een bowlingmiddag voor onze jongste wedstrijd- en 
basiszwemmers in Palm Party House Zwijndrecht. De middag begon met een lunch: patat met 
een snack. En wat werd er veel gegeten van de patat; want daar mocht onbeperkt van 
genoten worden! De medewerkers van Palm Party House hadden het er maar druk mee ;-). 
 
Daarna gingen de 30 kinderen discobowlen. Er werden diverse strikes en spares gegooid. Als de gekleurde kegel vooraan 
stond en je gooide strike, dan kreeg je gratis bitterballen voor het team. En jawel......Damian wist de bitterballen te winnen 
voor zijn team. Na afloop kreeg de beste bowler een gouden medaille: dit was Kaithlyn. Jessica werd tweede en Rinske en 
Iliana eindigden op een gedeelde derde plaats. Wat hebben de kinderen het gezellig met elkaar gehad deze middag. Een 
genot om te zien voor ons als Activiteitenraad. 

De surprises staan klaar. 
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