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Inge Dekker clinic 
Op 20 september 2017 werd in het zwembad van de Hoge Devel door Inge Dekker een 
clinic gegeven aan de minioren en junioren/jeugd. 

Foto’s op de site > 
 

 

Bootcamp De Devel. 
Op 24 september was het dan zover: onze eerste activiteit van het 
seizoen. Een echte bootcamp in het Sandelingenpark. Er werd 
verzameld op de parkeerplaats waarna de kinderen enthousiast het 
park inliepen onder begeleiding van Samantha die deze activiteit 
begeleidde. Even onwennig in het begin maar al snel werd er vol overgave meegedaan 
en samengewerkt. 
Als beloning voor een uur hard werken kregen de kinderen op het terras van Happy 
Italy nog een heerlijke pizza. Wij kijken terug op een zeer geslaagde activiteit met een 
leuke enthousiaste groep.  

Foto’s op de site > 

 

Een terugblik over de zwemvereniging 
De zwemvereniging ZZ & PC De Devel zit niet stil. In deze Develslag een selectie van bijzondere momenten. 

 

ONS CLUBHUIS 
We zouden met z’n allen graag een mooi clubgebouw willen hebben, maar dat kan niet zonder alle vrijwilligers. 
Er moet nog heel wat hout gezaagd, geschuurd en getimmerd worden om dit project af te kunnen ronden. 
Na het nodige schilderwerk komt de volgende etappe: STEIGERHOUT. 
Momenteel ligt het hout in het clubhuis te drogen. Daarna is het schuren, 
zagen en monteren. Op 17 & 24 februari en 3 maart gaan we aan de slag en 
staat de koffie om 8 uur gereed. 
Helpen met opknappen? Stuur een mailtje naar clubhuis@dedevel.nl of 
bel/app naar Pieterjan Droogendijk 06-13551885. 
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A-status 
Rogier Dorsman heeft van 
de KNZB de A-status 
ontvangen! We zijn erg 
trots op Rogier dat hij deze 
status heeft gekregen. 
 

 

KNZB-plus 
Jay de Vries en Rinske 
Bouman zijn uitgenodigd 
deel te nemen aan het 
KNZB-plus programma! 
Heel veel plezier daar! 

 

Trainers 
Angela Ooms en Katinka van Dongen hebben zich 
aangemeld voor het volgen van een trainerscursus. 
Deze start in februari en wordt in Dordrecht gehouden. 
Wij zijn blij met deze aanwinsten en wensen beide 
dames veel plezier en succes de komende periode. 
 

https://photos.google.com/share/AF1QipPEkJB98aYvn0TVJwJvV4UQIMw4tcgQngjUJpENUGpzOKurX-5ZQVB0OSDj4qs90A?key=bWVvNFNsTjluSkZLMEhRWk5tTnNGWW5GQlAtY2d3
https://photos.google.com/share/AF1QipPEkJB98aYvn0TVJwJvV4UQIMw4tcgQngjUJpENUGpzOKurX-5ZQVB0OSDj4qs90A?key=bWVvNFNsTjluSkZLMEhRWk5tTnNGWW5GQlAtY2d3
https://photos.google.com/share/AF1QipPwOISMJHHH4QboE4nOaxAjK3KgYUkTtGwtAYXVUikvzXF8VYatvVogigidrjj4SQ?key=SXlfWHN2QjJON1VNOGIxMldBQ1RGay1ST09kVEV3
mailto:clubhuis@dedevel.nl
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Elk jaar staat een heel belangrijke wedstrijd op het programma; de Minioren Clubmeet. De 
clubs strijden in de regionale wedstrijd om een topplaats. De besten van de regionale 
wedstrijden mogen op 7 april in Den Haag strijden om de beste club van minioren. De Devel 
heeft er hard voor gevochten en behaalde daarmee een schitterende 3e plaats. Helaas was dit 
onvoldoende om naar de nationale clubmeet te mogen. Dit keer was het thema “sprookje” en 
de ouders hebben weer het één en ander in elkaar staan knutselen, naaien en schilderen. 
 
Foto’s > 2008 2009 / Nl 2010 / Nl 2011 / Nl 2012 2013 / Nl 2014 / Nl 2015 2016 2017 
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Sint-Nicolaas 
Op donderdag 30 november werd in het clubhuis het Sinterklaasfeest gevierd met een 
gezellige surpriseavond. Een groot aantal wedstrijdzwemmers met de geboorte jaren 
2006 t/m 2009 hadden zich opgegeven en zijn creatief in de weer geweest met dozen, 
papier, lijm, plakband, viltstiften, verf en wat al niet meer.  
Natuurlijk waren ook dit jaar de zwarte pieten op bezoek die niet konden wachten om al 
jullie mooie surprises te bewonderen. 

Foto’s op de site > 

Zwem4Daagse 
Van 17 t/m 20 oktober 2017 was de avond 
zwem4daagse, georganiseerd door ZZ&PC 
De Devel. Het was wederom een geslaagd 
evenement, waarbij zwemmers getracteerd 
werden met fruit van Tommies. 

Foto’s op de site > 

 

Para Swim Open 
Op 3, 4 en 5 oktober organiseerde de KNZB voor het eerst de Para Swim Open 
Eindhoven als alternatief op de WK in Mexico die op het laatste moment niet 
doorging. 
Chantalle deed aan deze wedstrijd mee en slaagde erin om het wereldrecord 
op 100m schoolslag weer op haar naam te zetten! Wat een knappe prestatie! 
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In een volgepakt Pieter van den Hoogenbandstadion zwommen de volgende zwemmers 
van De Devel mee aan het NJJK: Jay de Vries, Timo Kock, Isa Maes, Rinkse Bouman en 

Asha van Lobberegt. Helaas moest Isis 
Naaktgeboren afzeggen wegens griep. Er 
is prima gezwommen met 41 starts, 24 
top-10 noteringen en voor Jay 2x brons. 
 

Foto’s op internet > 

 

3 
t/m

 5
 o

kt
ob

er
 

https://get.google.com/albumarchive/101814707518656041965/album/AF1QipM7sKROSuoUXp3ysIexRiQonIu96zel8JQaHT9o
https://get.google.com/albumarchive/101814707518656041965/album/AF1QipMRU9V0ASuDvBpbWtlGizWN5aLv6xnrQBGkRJzK
https://get.google.com/albumarchive/101814707518656041965/album/AF1QipOsu4AY9FpQR6G6JmUB1TczVNgzqJ3YS0VvOCqC
https://get.google.com/albumarchive/101814707518656041965/album/AF1QipMJqTUtZoCapHvqLNkOhjfIfB5iUkWlKrvTXfH7
https://get.google.com/albumarchive/101814707518656041965/album/AF1QipMoXIGOcYN756bEkrCjAz02Lo7t2o-fWcTQ3hM3
https://get.google.com/albumarchive/101814707518656041965/album/AF1QipMeo8L_8SQ6HTEaIvKi2tUkRGXuBbaS8sRHnPVH
https://get.google.com/albumarchive/101814707518656041965/album/AF1QipPco1c7YaKZ4YSRazeTiNNcrmAGmm7zDVvOohit
https://get.google.com/albumarchive/101814707518656041965/album/AF1QipMLnjE3XFStMv2beDTZDgH36leb3_e6LtHBxKCk
https://get.google.com/albumarchive/101814707518656041965/album/AF1QipNwhkltkdyqEguUc5HTTqGagOvXCWOCQGEVMru1
https://get.google.com/albumarchive/101814707518656041965/album/AF1QipNFNOCSmrch4QNiz_fXUCF8TIBG4wOtXj716b_7
https://get.google.com/albumarchive/101814707518656041965/album/AF1QipPKmAPd-QhH0SH0VVQwcfQPXBz6toT2UEuw2Rz1
https://get.google.com/albumarchive/101814707518656041965/album/AF1QipPd1fNWHd3dfznli5-sMLpFxTftk7eCd36GXftS
https://get.google.com/albumarchive/101814707518656041965/album/AF1QipNP5R4k_UXTr6lIgUBpraMJtFggKEJsfo3OZ55C
https://photos.google.com/share/AF1QipPg9XDTAYfBjo8N8E0c25k1Zg_lvNPi1UrZgrqPVUhlJs0beqQLgsWRWFwKoWzpsg?key=NHlGU3VfVmVrZHNBTHpmc0xmaE42dkRjaU5TTnV3
https://photos.google.com/share/AF1QipOehqbkuKaPWWO4JXzCpcCKcq8WVOlFMoomCbeHDvMbAOZg8U9A0WsV7O3G00P-jw?key=bVhGX19LZk5pellpdTUyOUJEMHpRMTJVQS10dF9R
https://photos.google.com/share/AF1QipOzTXH76fKBFf2bCmHgsS1gl3EJ0xvZKKeWYD_wuuWTSLr9uWBwIX_x50JLu9FvzA?key=THViOG1TZWZqaGNOUnJqSFRIRklpUmlUOUNRZnpn
https://photos.google.com/share/AF1QipOqMyDHL6iVs1xRoqN1m-emOkLZ1W4jk4T6puguJt-gevs-FBmmN3o8fxszfu-Yag?key=WGhDM3FiZGF6eVFtWUVmbG5VbEJpdkhhZ2ZEdEln
https://photos.google.com/share/AF1QipOqMyDHL6iVs1xRoqN1m-emOkLZ1W4jk4T6puguJt-gevs-FBmmN3o8fxszfu-Yag?key=WGhDM3FiZGF6eVFtWUVmbG5VbEJpdkhhZ2ZEdEln
https://www.flickr.com/photos/kjvoverbeeke/sets/72157679580924905/
https://www.flickr.com/photos/kjvoverbeeke/sets/72157679580924905/


 

Filmmiddag & -nacht 
In de nacht van zaterdag 6 januari op zondag 7 januari is er voor alle 
wedstrijdzwemmers vanaf geboortejaar 2005 in geslaagde filmnacht 
gehouden. 
Op zaterdagmiddag 13 januari 2018 is voor alle wedstrijdzwemmers de 
filmmiddag georganiseerd. Ook de zwemmers van de basis (Aquakids en zwemvaardigheid konden deze middag mee beleven. 

Kamporganisatie 
Simon de Waard 

kamp@dedevel.nl 
 

Open water 
Denise de Riet 

oww@dedevel.nl 
 

Zwemcommissie (ZC) 
Timo Maes (voorzitter) 

zwemcommissie@dedevel.nl 
 

Activiteitenraad (AR) 
Patricia Muda (voorzitter) 

activiteitenraad@dedevel.nl 
 

Producer / Redactie 
Marcel van der Jagt 

redactie@dedevel.nl 
 

Distributie 
Roger van Valen 

webmaster@dedevel.nl 
 

Open Nederlands Masters Kampioenschap 
(ONMK) 
In Terneuzen hebben Nico van Dongen, Nini van Dongen-de Paepe, Katinka 
van Dongen, Lex Hoogendam, Andre Pantekoek, Denise de Riet, Daphne 
Scheurwater en Sanne de Roo meegedaan aan het ONMK. Er zijn prachtige 
resultaten behaald. Zowel pr's als medailles.  
 Goud voor: Nico (3x) en Katinka (4x)  
 Zilver voor: Nico, Katinka en Nini (2x) 
 Brons voor: Lex, Andre, Denise en Nini (2x) 

 

 
23

 d
ec

em
be

r 
21

-2
3 

de
ce

m
be

r 
ONK kb 2017 
Rogier Dorsman en Chantalle 
Zijderveld waren in Hoofddorp 
op het ONK aanwezig. Er werd 
een WR, een NR en een aantal 
PR’s gezwommen. 
 

Alle foto’s van ONK > 
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Clubkampioenschappen 
Ook in 2017 werden de clubkampioenschappen gezwommen. Hierbij 
streden, net als vorige keren de zwemmers, ieder in zijn of haar groep, over 
50 meter op elke zwemslag. De totaaltijd resulteerde in de kampioenen van 
de club. 
Dit jaar was de club gesponsord met 
een nieuw podium. 
 

Foto’s op de site > 

 

Vragen aan de trainers? 
Als trainers willen wij ervoor zorgen dat wij voor de zwemmers en ouders goed bereikbaar zijn. Niet alle vragen kunnen langs het 
bad beantwoord worden. U kunt nu de trainers ook bereiken via de mail trainers@dedevel.nl. Vanuit deze mailbox komen de e-mails 
bij de juiste mensen terecht. 

mailto:kamp@dedevel.nl
mailto:oww@dedevel.nl
mailto:zwemcommissie@dedevel.nl
mailto:activiteitenraad@dedevel.nl
mailto:redactie@dedevel.nl
mailto:webmaster@dedevel.nl
https://www.flickr.com/photos/kjvoverbeeke/sets/72157691259592795
https://photos.google.com/share/AF1QipMl1mCpt3CmclAlshTeMj0dX0jUGViyoiPuAF0e3hqbMKOmv9D8UnL8sM8rUqC3xg?key=ckNrakNMNG1kTXU0eVN1SWlySlVuaHRHWFFHZXp3
https://photos.google.com/share/AF1QipMl1mCpt3CmclAlshTeMj0dX0jUGViyoiPuAF0e3hqbMKOmv9D8UnL8sM8rUqC3xg?key=ckNrakNMNG1kTXU0eVN1SWlySlVuaHRHWFFHZXp3
mailto:trainers@dedevel.nl
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