
THE HEAT WAS CERTAINLY ON …….!!! 
Een wedstrijd van 13:00 tot 19:30; een periode van 6,5 uur in het zwembad. Lang, warm, vochtig, maar ooooh wat een heats, 
wat een battles, wat een prestaties. PR’s oplopend tot wel 7 seconden op de inschrijftijd, mogelijke limieten voor Leiden, 
strijd op de honderdsten en op het eind nog een waanzinnige titanenrace op de 8x50 meter. Het was een lange zit, maar het 
was het absoluut waard. Het resultaat is er ook naar: DE LANSINGH BOKAAL is na 12 jaar weer in het bezit van De Devel. 

Meer > 
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 Van de voorzitter 

2017 is begonnen, de eerste wedstrijden zijn al geweest en wedstrijdzwemmers van De Devel laten van zich horen. Eind 
december was de Swimmeet in Maastricht en in januari waren we duidelijk aanwezig bij de Regio Kampioenschappen in Den 
Haag, de Lansingh Bokaal 2017 in Krimpen a/d IJssel en het NJJK in Eindhoven. In februari zijn de Clubkampioenschappen in 
Zwijndrecht en de Jaargangwedstrijden in Leiden. Wederom iets om naar uit te kijken. 
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In dit blad…  
 
 Clubrecords 
 Filmmiddag 
 Lansingh Bokaal 2017 
 NJJK kb 2017 
 Sportkampioen 2016 
 Wedstrijdkalender 

Afmelden van wedstrijden. 
Per 1 januari 2017 is het mailadres om af te melden voor een wedstrijd gewijzigd. Het 
nieuwe adres om af te melden wordt: 
 

AFMELDEN@DEDEVEL.NL 
  
Vriendelijk verzoeken wij u vanaf heden alleen nog dit mailadres te gebruiken voor het 
afschrijven voor een wedstrijd. 
 

Gevonden voorwerpen 
In het clubhuis staat al maanden een prullenbak vol met gevonden kleding 
en schoenen. Komende 2 zaterdagen zijn het kijk dagen; wat na deze 2 
mogelijkheden niet is opgehaald gaat naar de kleding container. 
 

Met vr gr de clubhuisbeheerder 

Grote Club Actie wederom een succes 
In december hebben we de cheque ontvangen met de opbrengst van de grote clublotenactie! We hebben met z'n allen een 
mooi bedrag bij elkaar gebracht! Veel leden hebben geholpen en we zijn daarmee op een eindbedrag gekomen van bijna 

1700,00 Euro! 
De lotenverkopers hebben inmiddels, bij een verkoop vanaf 10 loten, hun waardebon 
van SportEmotion in ontvangst genomen. Volgend jaar gaan we voor een nog hogere 
opbrengst!  
 
Bedankt aan iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen: lotenverkopers én natuurlijk de 
lotenkopers! 

 

mailto:afmelden@dedevel.nl


  
 

Lansingh Bokaal 2017 in the pocket. 
We gaan altijd voor de prestatie; PR’s, medailles of de finale. Het zwemteam, dat afgelopen 21 januari afreisde naar Krimpen 
a/d IJssel voor de Lansingh Bokaal, had dezelfde instelling. Een analyse vooraf toonde een kans op de bokaal, aangezien we 
vooral in de breedte een sterke formatie hadden, maar het zijn de zwemmers die het resultaat moeten behalen. 
 
Tijdens het inzwemmen moest Jaap Tak nog even wachten op een paar 
zwemmers, voordat ook hij zich kon opmaken voor de wedstrijd.  
Halverwege de wedstrijd zal Wouter Paans het coachen overnemen. 
Caroline Stok en Pieter den Otter zorgden voor de begeleiding van onze 
zwemmers. 
De tribune was wederom rijkelijk gevuld met Devel-supporters. 
 
 
 
 

Melden was om 13:00 uur 
en inzwemmen om 13:30. 
We wisten dat het minstens tot 19:00 uur ging 
duren; een zit van 6,5 uur. De start was met 4x50 
meter junioren gemengd, waar Hanna Looi al direct 
een PR zwom. Programma 2 volgde (50 meter vrij 
meisjes minioren 4) en daar streden Samantha van 

der Jagt en Maud van Zadelhof om de eerste plaats. Met nog geen 2 tiende verschil was het Samantha die het goud 
behaalde. Allebei hadden ze een PR van rond de 3 seconden. Nog geen 15 minuten in het toernooi en De Devel toont zijn 
spierballen. In bijna elk programma startte wel een Devel-zwemmer en ook bijna elke keer werden de persoonlijke tijden 
aangescherpt. Een overzicht van de opvallendste resultaten tov de inschrijftijd:  
 

100 meter wisselslag 50 meter vrije slag 100 meter vrije slag 

Isis Naaktgeboren (3 sec) Samantha van der Jagt (3 sec) Larissa Punt (5 sec) 

Juliette Boon (3 sec) Maud van Zadelhoff (3 sec) Lara Idsinga (3 sec) 

Finn Oskar Eschbach (4 sec)  Ryan Timmers (3 sec) 

Larissa Punt (6 sec)  Milou van Wijk (7 sec) 

 
Voordat de einduitslag van de Lansingh Bokaal werd bekend gemaakt, 
kon het publiek nog even genieten van de 8 x 50 mtr estafette. Wat een 
TITANENSTRIJD werd dit. De Devel ging vanaf baan 1 op kop en breidde 
de voorsprong steeds verder uit, maar in de laatste 4x50 slonk de 
afstand gestaag. De Lansingh had zijn sterkste personen aan het eind 
ingedeeld. Ook onze laatste zwemmers trokken het restje energie uit 
hun tenen, wentelden hun armen in hoog tempo door het water en 
bereikten buiten adem het eind van hun 50 meter. Mark de Jongh mocht 
als laatste zwemmer aantikken en deed dit eerder dan de Lansingh; in de 
eindtijd worden beide teams op dezelfde tijd (3:46.63) geklokt. 
 
En dan is het wachten op de resultaten van de Lansingh Bokaal. Rond 16:00 uur werd een tussenstand kenbaar gemaakt; De 
Devel stond eerste !!! Zo’n 2 uur later kwam wederom een tussenstand en De Devel stond nog steeds eerste. Heeft De Devel 
ook in het laatste deel van de wedstrijd zijn sterkste kant kunnen laten zien? Om 19:30 uur is daar het verlossende woord: 
 

De Devel heeft de Lansingh Bokaal 2017 na 12 jaar veroverd. 
 

Vanuit vele monden kan ik zeggen: 
 

zwemmers van De Devel; 
top prestatie 

en een 
waanzinnig spektakel. 

 
  

 

https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/webkalender/wedstrijd/14778/


  
 

NJJK korte baan te Eindhoven 
Van 26 t/m 29 januari werden in het Pieter van den Hoogenband 
zwemstadion de jaarlijkse Nederlands Jeugd & Junioren Kampioenschappen 
voor de korte baan gehouden. Voor De Devel waren 9 zwemmers 
uitgenodigd: 

Rinske Bouman Rogier Dorsman 
Timo Kock Asha van Lobberegt 
Isa Maes Isis Naaktgeboren 
Jana Plaisier Jay de Vries 
Sybe de Waard 

 
Diverse PR’s, CR’s en NR’s werden behaald en alle zwemmers kunnen 
tevreden terugkijken op dit kampioenschap. 
Vier zwemmers kwamen in de spotlights: 
Rogier Dorsman behaalde 1x goud, 3x zilver, 2x brons en 7 Nederlands 
Records (S12). 
Jay de Vries behaalde 1x goud, 3x brons, 1x zilver en 5 Club Records. 
Rinske Bouman behaalde 1 Club Record. 
Jana Plaisier behaalde de finale van de 200 meter vlinderslag en werd 8ste. 
 
Voor de detailisten onder ons : 
Jay de Vries en Timo Kock behaalden beiden een Club Record op de 300 
meter vrije slag (tussentijd 400 meter). Jay had hierbij de snelste tijd. 
Isis Naaktgeboren behaalde een Club Record op de 600 meter vrije slag 
(tussentijd van 800 meter). 

Filmmiddag woensdag 4 januari 2017 
De filmmiddag voor de jongste zwemmers viel deze keer in de 
kerstvakantie op woensdag 4 januari. Het clubhuis was omgetoverd 
tot filmzaal, en er waren 3 jonge dames ingehuurd die de catering 
prima verzorgden en volop drankjes en hapjes rondbrachten. Er was 
een goede opkomst, en 22 enthousiaste filmliefhebbers hebben zich 
prima vermaakt. 

 
Zoals gebruikelijk waren er weer een aantal films waaruit de kinderen 
er twee konden kiezen. Als eerste werd met ruime overmacht 
gekozen voor “Snuf de hond 

en het spookslot”, een spannende film waarin Snuf met zijn baasje een boevenbende 
te pakken nam. 
Na deze film was een korte pauze om vervolgens weer te stemmen omdat er 2 films 
(Epic en Ratatouille) op de 2de plaats waren geëindigd. 
Hieruit kwam Epic als winnaar, een leuke animatiefilm waarin een gestoorde 
professor onderzoek doet naar kleine bladmannetjes in het bos. Zijn dochter komt op 
magische wijze in deze mini-wereld terecht, en uiteindelijk slagen ze er met zijn allen 
in om het bos van de ondergang te redden. Na deze twee spannende en leuke films 
was de filmmiddag alweer voorbij, en kwamen de ouders de kinderen ophalen.  
 

De filmmiddag was dan wel voorbij, maar voor 
sommigen kinderen was het feest nog niet over….. 
want omdat de vakantie-zwemtraining over een uur 
zou beginnen, was bij een aantal ouders het spontane 
idee ontstaan om de filmzaal snel weer om te toveren 
tot snackbar. 
De helft van de zwemmers ging nog patat eten, en 
kon zich daarna weer lekker uitleven bij de 
zwemtraining.  
 
Het was weer een gezellige filmmiddag geweest! 

 



  
  

Wedstrijdkalender 
Update: vrijdag 3 februari 2017 

 

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   afmelden@dedevel.nl 
 
 

Resultaten 
Afgelopen periode Op de site > 

Datum Omschrijving Uitslag Verslag 
28-01-2017 Driekamp te Spijkenisse Uitslag   

26 t/m 29-01-2017 Nederlandse Jeugd en Junioren Kampioenschappen te Eindhoven Uitslag  Verslag 

19 t/m 21-01-2017 Open Nederlandse Master Kampioenschappen korte baan te Maastricht Uitslag   

21-01-2017 Lansinghbokaal te Krimpen ad IJssel Uitslag  Verslag 

14 t/m 15-01-2017 Regio West winterkampioenschappen korte baan sessies 5-8 Den Haag Uitslag   

07 t/m 08-01-2017 Regio West winterkampioenschappen korte baan sessies 1-4 Den Haag Uitslag   

28 t/m 30-12-2016 Speedo Swimmeet te Maastricht Uitslag   

17-12-2016 3-Kamp DKP te Zwijndrecht Uitslag   

10-12-2016 Junioren / Jeugd te Zwijndrecht Uitslag   
10-12-2016 Minioren Swimkick te Alblasserdam Uitslag   
27-11-2016 LAC te Ridderkerk Uitslag   
 
 

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

4-2-2017 Junioren/Jeugd De Lansingh 
Krimpen a/d 
Yssel 

25m 16:15 16:45 startlijst ma 30-jan 

4-2-2017 Minioren-Swimkick (3) Sportcentrum Papendrecht 25m 13:00 13:30 startlijst di 24-jan 

4-3-2017 Zuidelijke Cirkel deel 1 De Eenhoorn Oostburg 25m 15:45 16:15 startlijst   

5-2-2017 LAC Sportcentrum Papendrecht 25m 14:30 15:00  startlijst ma 30-jan 

12-2-2017 Verenigingscomp 
Sportcentrum 
Groene Woud 

Kapelle 25m 13:15 13:45  startlijst zo 5-feb 

18-2-2017 Regio-Comp Sportboulevard Dordrecht 50m 12:30 13:00 startlijst zo 12-feb 

25-2-2017 Clubkampioenschappen De Hoge Devel Zwijndrecht 25m 14:30 15:00 startlijst za 18-feb 

26-2-2017 LAC De Hoge Devel Zwijndrecht 25m         

4-3-2017 Minioren-Meerkamp De Fakkel Ridderkerk 25m         

12-3-2017 Verenigingscomp 
Sportcentrum 
Groene Woud 

Etten Leur 25m         

 

Trainingsschema 
Afwijkingen op het trainingsschema Trainingsschema > Selectieschema > 

Datum Dag Omschrijving Effect 
  Geen afwijkingen in het trainingsschema gepland  
 
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:afmelden@dedevel.nl
http://www.dedevel.nl/website/index.php/wedstrijdzwemmen/uitslagen-zwemmen/uitslagen-zwemmen-2015-2016
http://www.dedevel.nl/zwemmen/uitslagen_2016_2017/20170128_uitslag_driekamp_spijkenisse.pdf
http://www.dedevel.nl/zwemmen/uitslagen_2016_2017/20170126_uitslag_njjk_eindhoven.pdf
http://www.dedevel.nl/zwemmen/uitslagen_2016_2017/20170119_uitslag_onmk_maastricht.pdf
http://www.dedevel.nl/zwemmen/uitslagen_2016_2017/20170121_uitslag_lansinghbokaal_krimpen_ad_ijssel.pdf
http://www.dedevel.nl/zwemmen/uitslagen_2016_2017/20170114_uitslag_regio_winterkampioenschappen_den_haag.pdf
http://www.dedevel.nl/zwemmen/uitslagen_2016_2017/20170107_uitslag_regio_winterkampioenschappen_den_haag.pdf
http://www.dedevel.nl/zwemmen/uitslagen_2016_2017/20161228_uitslag_swimmeet_maastricht.pdf
http://www.dedevel.nl/zwemmen/uitslagen_2016_2017/20161217_uitslag_dkp_zwijndrecht.pdf
http://www.dedevel.nl/zwemmen/uitslagen_2016_2017/20161210_uitslag_junioren_jeugd_zwijndrecht.pdf
http://www.dedevel.nl/zwemmen/uitslagen_2016_2017/20161210_uitslag_minioren_swimkick_alblasserdam.pdf
http://www.dedevel.nl/zwemmen/uitslagen_2016_2017/20161127_uitslag_lac_ridderkerk.pdf
http://www.dedevel.nl/website/index.php/wedstrijdzwemmen/roosters/wedstrijdplanning
http://www.dedevel.nl/zwemmen/startlijsten/20170204_junioren_jeugd_krimpem.pdf
http://www.dedevel.nl/zwemmen/startlijsten/20170204_minioren_zwimkick_papendrecht.pdf
http://www.dedevel.nl/zwemmen/startlijsten/20170204_zuidelijke_cirkel_oostburg.pdf
http://www.dedevel.nl/zwemmen/startlijsten/20170205_lac_papendrecht.pdf
http://www.dedevel.nl/zwemmen/startlijsten/20170212_verenigingscompetitie_kapelle.pdf
http://www.dedevel.nl/zwemmen/startlijsten/20170218_regio_competitie_dordrecht.pdf
http://www.dedevel.nl/zwemmen/startlijsten/20170225_clubkampioenschappen_zwijndrecht.pdf
http://www.dedevel.nl/algemeen/documenten/trainingstijden_2016_2017.pdf
http://www.dedevel.nl/zwemmen/documenten/selecties_2016_2017.pdf


 
 

 

Sportkampioenen Zwijndrecht 
Op 20 januari 2017 werd bekend gemaakt wie de winnaars waren van de 
titel: sportman, sportvrouw, sporttalent, sportveteraan, sportteam 
junioren, sportteam senioren en verenigingsicoon van 2016. De trofeeën 
werden overhandigd door Wethouder Jolanda de Witte,  burgemeester 
Schrijer en Leontien Zijlaard van Moorsel. 
 
Chantalle Zijderveld is sportvrouw 2016 geworden. Zij heeft in RIO bij de 
paralympics brons behaald en diverse records op haar naam staan. 
Rogier Dorsman was genomineerd als sporttalent 2016, maar moet dit 
jaar Jordi Hagenaar van O&O voor laten gaan. 

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 
 

Clubrecords 
Periode: t/m december 2016 

Minioren 4 
Samantha van der Jagt op de 400 meter vrij in een tijd van 6.25.35 

Dames junioren 2 / jongens junioren 1 
Jay de Vries op de 50 meter vrij in een tijd van 27.46 

Dames junioren 3 / jongens junioren 2 
Joyce van ‘t Hof op de 50 meter vlinder in een tijd van 32.83 
Joyce van ’t Hof op de 100 meter rug in een tijd van 1.18.47 
Joyce van ’t Hof op de 200 meter wissel in een tijd van 2.44.64 
Joyce van ’t Hof op de 100 meter vlinder in een tijd van 1.13.46 
Julian Stok op de 200 meter vlinder in een tijd van 2.47.00 

Dames jeugd 2 / jongens junioren 4 
Jana Plaisier op de 200 meter vlinder in een tijd van 2.39.04 
Jana Plaisier op de 800 meter vrij in een tijd van 10.14.68 

Dames senioren 2 / heren jeugd 2 
Rogier Dorsman op de 100 meter rug in een tijd van 1.06.68 
Rogier Dorsman op de 400 meter vrij in een tijd van 4.33.91 
Sybe de Waard op de 200 meter wissel in een tijd van 2.20.67 

Dames senioren 1 / heren jeugd 1 
Chantalle Zijderveld op de 50 meter school in een tijd van 0.34.55 
Chantalle Zijderveld op de 100 meter school in een tijd van 1.16.07 

 
 
 

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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