
 Van de redactie......
Einde seizoen…? Nieuwe seizoen!!

Een nieuw zwemseizoen breekt aan, 
en aan het eind van seizoen 2005-2006 
moest menig vrijwilliger nog even fl ink 
aan de bak om zijn of haar stukje voor 
de Develspetter op tijd in te leveren.
Gelukkig…, het is allemaal weer gelukt.

Tjonge, wat gebeurt er toch veel in 
zo’n seizoen! En wat gaat het allemaal 
weer snel voorbij. Voor je het weet 
is het nieuwe seizoen al weer van 
start gegaan! 

Er zijn veel dingen gebeurt in het 
vorig seizoen, een seizoen wat met 
een knalfeest werd afgesloten en wat 
gelukkig heel goed bezocht werd en 
heel gezellig en smakelijk was! 
Complimenten aan het adres van de 
clubhuiscommissie, die dit jaar de orga-
nisatie voor zijn rekening had genomen.

Maar nu beginnen we dan weer 
opnieuw met een frisse start aan 
seizoen 2006-2007. Dat ook weer wat 
belooft te gaan worden.

Natuurlijk kan het clubblad dan niet 
achter blijven. 
Ook wij, de Redactie, probeert mee te 
gaan in alle veranderingen. En wil na-
tuurlijk graag op de hoogte blijven van 
wat er allemaal binnen onze vereniging 
gebeurt.
De leuke dingen, de gekke dingen, de 
verrassende dingen enzovoorts.
Helpen jullie ons om op de hoogte te 
blijven? Want het is een enorme taak.

We zouden het zo leuk vinden als er 
wat inbreng kwam vanuit zwemmers bij 

de Polo en bij de basis. Want ook daar 
zwemmen vele verschillende generaties 
die vast wel iets leuks over de Devel 
kunnen vertellen.
Jong en/of oud. Een ieder kan zijn of 
haar verhaal (of idee, of foto) bij ons 
kwijt. Je mag natuurlijk altijd even 
contact met de Redactie opnemen als je 
meer informatie wilt, we helpen je ook 
graag op weg. 

Nieuw in deze Develspetter zijn de 
Spettertjes, je leest er verderop in 
het blad meer over. Een leuke manier 
om van je oude spulletjes af te komen, 
of juist aan spullen te komen, of een 
felicitatie te doen enz.  En vergeet niet 
in de Activiteiten kalender te kijken, 
want die zal steeds voller gaan staan 
met allerlei leuke activiteiten en andere 
wetenswaardigheden. 

Kortom, er valt weer veel te lezen en 
te bekijken in deze Develspetter!

Wij wensen jullie dus weer heel veel 
leesplezier en een leuk, gezellig, goed 
en sportief zwemseizoen!

Groetjes, 

Mireille & Petra
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Van de bestuurstafel
Beste leden,

Als u dit leest gaan we al weer aan 
het nieuwe seizoen beginnen.
Een seizoen met een volle agenda en 
heel wat activiteiten die door verschil-
lende vrijwilligers weer voorbereid 
zullen worden. Terugkijkend op het 
afgelopen seizoen mogen we weer 
zeggen dat het een goed seizoen is 
geweest. Op 30 juni mochten wij met 
ongeveer 150! leden onze afsluitings-
avond met een barbecue houden. 
De reacties waren op veel fronten 
positief. Vanaf deze plaats dank ik dan 
ook alle mensen die dit mogelijk 
hebben gemaakt.
Tijdens deze avond zijn de prijzen van 
de ballonnenwedstrijd uitgereikt en de 
prestatiebekers. Het is heel fi jn dat 
wij weer een polo-damesteam hebben 
en dat veel wedstrijdzwemmers een 
persoonlijk p.r. hebben neergezet.
De volgende leden hebben de bekers 
gewonnen:
- heren prestatiebeker was er dit jaar  
 niet. Kom heren, zorg dat je volgend  
 jaar genomineerd wordt!
- prestatiebeker voor Lisa van Milt
- pechbeker Frank Hoogenboom
- prestatiebeker voor het damesteam  
 van de polo
- prestatiebeker polo voor heren: 
 voor Erik van der Pauw
- prestatiebeker van de basis voor: 
 Elise van Schöll
- achter de schermenbeker Hans Mos

Ook hadden wij nog 2 jarigen in 
ons midden nl. Cilia van Dam en 
Sjanie Bergeijk, die wij met z’n allen 
hebben toegezongen.

Vanaf deze plaats wil ik alle vrijwil-
ligers bedanken voor al het werk dat 
zij gedaan hebben voor onze vereniging. 
Het zijn niet altijd ouders van kinderen 
maar ook vrijwilligers die de zwem-
sport een goed hart toedragen. Namen 
noemen dat zou wel een hele lijst zijn 
vandaar nogmaals bedankt voor uw 
inzet en ik vertrouw erop dat u het 
volgend seizoen weer met ons mee wilt 
werken omdat het zonder vrijwilligers 
nu eenmaal niet gaat.

In het nieuwe seizoen zijn er een 
aantal activiteiten die zo mogelijk snel 
afgewerkt en her-opgestart moeten 
worden. Dat zijn:
- oude kranten actie(levert aardig wat  
 geld op voor de vereniging). U doet  
 toch ook mee ?
- Tamoil, U helpt toch ook mee onze  
 vereniging te steunen door daar 
 te tanken?
- Enquete, heeft u die al ingevuld? 
 Wij vertrouwen erop dat u allen 
 hieraan mee wilt werken!

Wij hopen U allen weer te mogen 
begroeten na een welverdiende vakantie.

Groet namens het gehele bestuur,
Dilly van der Padt
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Ook nu weer wensen wij jullie veel plezier bij de verschillende activiteiten!
Vergeet ze niet te noteren in je agenda!!!
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Com. Com. zegt u…
En het nieuwe seizoen gaat van start.
Dat betekend dat we allemaal weer 
opgeladen zijn en fris kunnen beginnen.
En dat begint al snel met 2 informatie 
avonden.

De 1e informatieavond is die van de 
Activiteiten commissie.
Deze was al eerder georganiseerd, 
maar helaas zat het ons toen niet mee. 
De opkomst was namelijk “0”.
We hadden toch een kleine hoop dat 
ondanks het einde van het seizoen 
naderde en het eigenlijk die bewuste 
avond schitterend weer was, er toch 
wel mensen waren die geïnteresseerd 
waren.
Om niet gelijk de knuppel in het hoen-
derhok te gooien wordt er binnenkort 
een nieuwe datum geprikt.

Deze informatie vind u ook op het 
prikbord in het clubhuis en er zullen 
uitnodigingbriefjes zeer binnenkort 
worden uitgedeeld.
Nogmaals, het bijwonen van deze 
informatie avond verplicht u tot niets.

Dan hebben wij een enquete bij de 
vorige Develspetter toegevoegd. 
Momenteel wordt er nog hard gewerkt 
aan de uitkomst hiervan en wij hopen 
u te kunnen berichten in de volgende 
Develspetter. Heeft u hem nog niet 
ingevuld? Of bent u vergeten deze in 
te leveren? Wilt u dat dan alstublieft 
alsnog doen? Het is tenslotte in het be-
lang van alle leden en de betrokkenen.
Heeft u geen enquete gehad, mailt u 
dan even naar Devel.enquete@hotmail.
com, dan krijgt u er alsnog een z.s.m. 
bezorgt. U kunt ook even telefonisch 

contact opnemen uiteraard.

Als laatste wil ik de aandacht vragen 
voor de grote clubactie.
Vorig jaar zat deze al aardig in de lift 
en heeft onze club een lekker centje 
opgeleverd.
Dit jaar hopen we op een nog grotere 
groei (uiteraard) en het liefst explosief!!

Zodra de formulieren en informatie bin-
nen zijn worden dit kenbaar gemaakt op 
het prikbord in het clubhuis. En hopelijk 
doen er dit jaar weer vele mee!
Natuurlijk kan er ook dit jaar weer 
een prijs gewonnen worden. Wat dat 
gaat worden? 
Ik zou zeggen, hou het prikbord in de 
gaten en doe mee!

Rest mij een ieder een geweldig 
sportief seizoen toe te wensen.

Gerrit Harmsen
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Maand datum omschrijving  doelgroep afd.*

  Dance Marathon  info volgt SC
sep 01-09 Zwemkamp  min./jun. WZ
sep/okt  Info avond Activiteiten  ouders/begel. CC 
sep 19-09 Info avond Kika  ouders/begel. CC
sep  21-09 Info avond Wedstrijdzwem  ouders/begel. WZ
nov. 4/5-11 Trainingskamp zwem  genodigde WZ
nov. 30-11 Surprise avond  info volgt WZ
dec. 30-12 Clubkampioenschappen  info volgt WZ
feb 10-02 Filmnacht  info volgt WZ
mrt 16-03 Mosselavond  info volgt WZ
apr 21-04 Lente-ontbijt  info volgt WZ
apr 28-04 uitje junioren   info volgt WZ
mei 12-05  Kika Marathon  iedereen  CC
mei 19-05 uitje minioren  info volgt WZ
mei/jun  Avond 4 daagse  info volgt AT

* : Afdelingen (onder organisatie van), t.w.
BT = Bestuur   WP = Waterpolo
CC = Communicatie Commissie  WZ = Wedstrijdzwem commissie
SC = Sponsor.Com
AT = Activiteiten

Activiteiten Kalender

 HIER HAD UW ADVERTENTIE
KUNNEN STAAN!!

 Voor informatie over adverteren kunt u contact opnemen met:
Mireille Harmsen 078-6813374 of Petra de Vormer 078-6818349



Kika update
Ook in deze laatste Spetter van dit sei-
zoen nog even wat aandacht voor 
de KIKA marathon.
Zoals jullie hebben kunnen zien is deze 
gepland op 12 mei 2007. Oplettende 
lezers hebben inmiddels aan ons gere-
ageerd, dat dit ook het weekend is van 
de kringkampioenschappen.
Inderdaad blijkt dat de geplande datum 
samenvalt met het kringkampioenschap; 
toch is besloten om deze datum vast te 
houden. Redenen hiervoor zijn:
een week vroeger of later valt samen 
met vakantie dan wel een lang weekend 
in verband met Hemelvaart.
juni is lastig met allerlei wedstrijden 
(o.a. Speedo)
Veel kinderen zijn niet gerechtigd om 
te starten op de kring.
Met name voor die laatste groep denken 
wij een unieke kans om aan een leuk 
en vooral evenement deel te nemen. 
Bovendien, hoe we ook kijken, het zal 
ten alle tijden lastig blijven een 
geschikter weekend te vinden.

Wat we uiteraard wel graag willen 
weten, is of er mensen zijn die bij 
voorbaat al toezeggen te willen helpen 
op deze dag, rekening houdend met de 
Kring. Jullie aanmelding zien we graag 
alvast tegemoet.

De uitnodigingen voor de scholen zijn 
inmiddels verzonden; Diana van Seventer, 
moeder van Jill, Minou en Mindy heeft 
zich aangemeld om met de organisatie 
te helpen. Inmiddels heeft zij de taak 
op zich genomen ook nog telefonisch 
contact te leggen met de scholen.
Na de vakantie zullend de verenigingen 
en de offi cials worden benaderd. 

Ook zal dan getracht worden zoveel 
mogelijk bedrijven te interesseren. 
Ook hierbij is jullie hulp onontbeerlijk. 

MELD JE NU VAST AAN 
ALS AMBASSADEUR, 

EN DAN MET NAME VOOR 
DE EIGEN BAAS. 

Met jullie inbreng moet dat goed komen.

Publicitair zal ook het een en ander 
moeten gaan gebeuren. We hopen in 
lokale en regionale pers veel aandacht 
te kunnen krijgen voor dit evenement. 
Ook zijn er gesprekken bezig om een of 
meerdere BN-ers naar de Hoge Devel 
te krijgen. Dit zou uiteraard helemaal 
kunnen zorgen voor extra aandacht. 
Zodra hier meer over bekend is horen 
jullie dat van ons.

Al snel in het nieuwe seizoen hebben 
wij een informatieavond gepland, tijdens 
deze avond willen we je op de hoogte 
brengen van de plannen en natuurlijk 
hopen we ook op spontane hulp, want 
hulp hebben we hard nodig. In de 
voorbereiding en op 12 mei zelf. 
We hopen dat we jullie zullen zien op 
dinsdag 19 september vanaf 19.30u in 
het clubhuis.
Tot zover voor dit moment, na de vakantie 
volgt meer, hopelijk positief nieuws.

7



 Het Paspoort van…
Naam (Jongens) : van der Pauw
Geslacht : Man  
e/v : nvt
Nationaliteit : Nederlander
Voornaam : Johan Benjamin (Ben)
Geb. datum : 27 december 1987 
Geb. plaats : Rotterdam - Hoogvliet
Lengte : 205 cm
Woonplaats : Zwijndrecht
Kinderen : n.v.t
Beroep : Badmeester in het leukste zwembad van Nederland: 
 ‘’DE LOUWERT’’
Hobby’s : Bezig zijn met computers 
De Devel taken : jury tafel draaien, Bardienst draaien, Zwemles
    geven op dinsdag en donderdag en nog veel meer….
Opmerkingen : 
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Basisafdeling
Hallo allemaal,

Natuurlijk ook in deze spetter weer het een en ander van de basiscommissie.
Als u deze spetter ontvangt zit de vakantie er al op en gaan we aan een nieuw 
zwemseizoen beginnen. Toch wil ik eerst nog wat kwijt over het vorige seizoen.
Zoals al heel wat ouders gemerkt hebben zwemmen er tegenwoordig nog maar 
drie groepen voor het A-diploma in het instructiebad en daarom hebben wij nog 
maar 4 baden. Dit houdt in dat sommige kinderen langer dan vroeger in een 
bepaald bad zwemmen omdat het totale aantal lessen natuurlijk ongeveer 
hetzelfde is gebleven, maar dit aantal nu verdeeld wordt over 4 in plaats van 
5 baden. Ook wordt in bad 1 en aan het begin van bad 2 geen borst- en rugcrawl 
meer geoefend. Wij hebben hiertoe besloten omdat wij het gevoel hadden dat de, 
meestal nog erg jonge kinderen, veel moeite hadden met de hoeveelheid slagen die 
werd aangeboden. Inmiddels werken we al bijna een jaar op deze manier en het 
bevalt ons prima.

De afgelopen maanden hebben de volgende kinderen een diploma gehaald:
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22 april 2006
B-diploma: 

Pim Groen
Lisanne Holster

Layla Middelkoop
Melanie Poots
Aron Kroos

Sjors van Nes
Thomas van Wijnen

Emma Vetjens
Danique Brandhof
Luke van Meghelen

Kine Seye
Feri Juhasz

Karin Boertje
Kjeld van Golen

Florian Nijs
Jon Ketting
Jade Ketting

Chardee Steenstra Toussaint
Thorsten Wiedijk
Berber Zwang

31 mei 2006 
C-diploma:

Connor Verhagen
Mace de Vree
Stanley Hordijk

Amitish Shirjahani
Charlotte de Bruin
Bas van Houten
Pim van Milt
Mart de Jong
Lisanne Weeda
Esra Reehorst
Chris Kaptein

Nikita Driessen
Manuella v.d. Graaf

Eddy de Lange
Sybe de Waard

22 april 2006
A-diploma:

Rick Bergijk
Latasha Steehouwer

Stan Visser
Dilara Temel

Marieke Baauw
Rosaline de Haas
Lotte van Iperen

Nadine v.d. Meulen
Anne Nieuwstraten
Iris Nieuwstraten

Christine de Waard
Martijn de Waard
Chelsea Pieters

Rianne Scheurwater
Daan v.d. Veen

Juana Langendam



Zoals jullie zien weer een hele waslijst.
Natuurlijk zijn we niet alleen maar met diplomazwemmen bezig. Terwijl ik dit 
stukje schrijf is ook de zwemvierdaagse al gezwommen. Hierover is ook geschreven, 
zoals je kunt lezen in één van de reportages in dit blad.

Voor het komende seizoen hebben de ouders natuurlijk ook nog informatie nodig in 
verband met het kledingzwemmen en de vakanties. 
Hier volgt het schema voor het gekleed zwemmen:

 Diploma  kleding-eisen data  

 A bad 1 t/m 3 t-shirt 5+9 september, 3+5 oktober,  
   7+9 november, 7 december,  
   2+4 januari, 6+8 februari, 
   6+8 maart, 3+5 april, 8+10 mei,  
   5+7 juni, 3+5 juli  

 A afzwembad t-shirt, korte broek  Alle woensdagen
 en schoenen   

 B beginnersgroep shirt met lange mouw,  6 september, 4 oktober,
  lange broek en schoenen  8 november, 6 december,
   3 januari, 7 februari, 7 maart,
   4 april, 9 mei, 6 juni en 4 juli 
       
 B afzwemgroep shirt met lange mouw,  Alle zaterdagen en de 
  lange broek en schoenen hierboven genoemde woensdagen
    
  C  shirt met lange mouw,  5 september, 3 oktober,
  lange broek, schoenen  7 november, 2 januari, 
  en jas 6 februari, 6 maart, 3 april,
   8 mei, 5 juni en 3 juli
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Quinty Spek
Mitchell Hartog
Rick Wuisman

Fatema Hosseini
Daniëlle Eisinga

Joyce Korll
Michiel Boon

1 juli 2006 
B-diploma:

Joris van Atten
Marieke Baauw
Bente Derksen

Christine de Waard
Anne Nieuwstraten
Lotte van Iperen

1 juli 2006 
A-diploma:

Youri Muurling
Bodemi Noorlander

Victor Vucevic
Myrthe Prins

Naomi Knetemann
Kaylee de Kreij

Max Spruit
Merlijn Aartsen
William Adam
Danique Visser

Danny Tuyl
Noam v.d. Graaf
Dylan Klootwijk
Srishti Laldjising

Esmee Klootwijk
Alicia de Lange

Rianne Scheurwater
Brandon de Wit

Alex Blaak
Mariëlle Boertje

Dilara Temel
Puck Heida

Martijn de Waard
Iris Nieuwstraten
Nadine v.d. Meulen

Anouk Meijer
Celsea Pieters
Daan v.d. Veen

Noëlla Zwaneveld
Juana Langendam

 Diploma  kleding-eisen data 

 Zwemvaardigheid  shirt met lange mouw,  4 september, 2 oktober, 
 1,2 en 3 lange broek, schoenen en  6 november, 4 december,
  plastic tas die niet lek is 8 januari, 5 februari, 
   5 maart, 2 april, 7 mei, 4 juni  
   en 2 juli
       
 Survival shirt met lange mouw,  alle woensdagen
  lange broek, regenjas 
  en laarzen
  

Voor de herfstvakantie en de kerstvakantie geldt het volgende:

Herfstvakantie: 
maandag 23 oktober:  -A en B diploma in het wedstrijdbad
  -snorkelen om 19.00 uur
                         -masters mogen zwemmen van 21.10-21.50 uur
woensdag 25 oktober:  19.00-19.30 uur vervalt, kinderen zwemmen van 18.30 
 tot 19.00 uur
donderdag 26 oktober:  A-lessen vervallen

Sinterklaasavond:  alle lessen vervallen

Kerstvakantie:  geen lessen van 20 tot en met 01 januari

Wij hopen iedereen weer te kunnen begroeten na de vakantie. De lessen beginnen 
weer vanaf maandag 21 augustus 2006.

Tot ziens na de vakantie,

Marjolein Lampe



Over Waterpolo 1

13

Het wedstrijdseizoen binnen de waterpolo afdeling stopt al eerder als die binnen de 
andere afdelingen.
Dit keer daarom geen inbreng vanuit de waterpolo.
Jammer, want we hadden gehoopt dat er toch nog wel wat te vertellen zou zijn.

Ben jij een waterpoloër en vind je het leuk hier iets over te kunnen lezen?
Heb jij misschien een leuk idee?
Of weet je iemand die een leuk idee heeft?
Misschien heb je zelf wel een leuk stuk!
Dan wachten we op smart op jouw bericht, 
je kan deze sturen naar:
dmharmsen@planet.nl

Groetjes,
Van de Redactie

        de Zwemmersraad
De zwemmersraad heeft zich al eens in het verleden aan jullie voorgesteld. Nu er 
versterking bij is gekomen hoopt deze groep de zwemmers met nog meer raad en 
daad bij te kunnen staan. Vanaf nu standaard in iedere Develspetter een stukje! Wij 
wensen Jurrien, Victoria, Romana, Björn en Mathijs veel succes!

Met Raad & Daad…

12

Slechts weinig zwemmers zullen van 
het bestaan van de zwemmersraad 
afweten. Misschien heb je er zelfs nog 
nooit van gehoord. Maar daar willen we 
nu juist verandering in aanbrengen! 

De zwemmersraad in de huidige vorm 
bestaat nu ongeveer 2 jaar en bestaat 
uit: Victoria Mol, Romana Bosklopper, 
Björn de Groot en Mathijs van den 
Berg. Sinds mei is Jurrien van Die daar 
bijgekomen om de boel te gaan sturen.

De zwemmersraad is bedoeld om het 
contact tussen de diverse commissies en 
de zwemmers beter te laten verlopen. 
De leden van de zwemmersraad zien 
en horen tijdens trainingen en wed-
strijden wat er allemaal leeft onder de 
zwemmers en geven dat door aan de 
commissies. Op deze manier kunnen zij 
er weer mee aan de slag gaan om een 
aantal dingen te verbeteren. Maar wij 
als zwemmersraad komen natuurlijk ook 
zelf met plannen en ideeën.

We zijn nu 1 keer bij elkaar gekomen 
voor een eerste kennismaking. Voor de 
zomerstop komen we dan nog een keer 
bij elkaar en vanaf volgend seizoen gaan 
we iedere maand vergaderen. We zullen 
het dan bijvoorbeeld gaan hebben over 
zaken die ons opvallen bij trainingen en 
wedstrijden, maar ook alle andere dingen 
binnen de zwemafdeling waarvan wij 
vinden dat ze aandacht verdienen. Daar-
bij kun je denken aan activiteiten die er 
georganiseerd (gaan) worden.

In iedere Develspetter komt er een 
stukje van ons waarin we vertel-
len waar we mee bezig zijn, wat we 
gedaan hebben en wat de plannen zijn. 
Ook willen we graag van jullie horen 
en daarom hebben we een emailadres 
geopend voor vragen en opmerkingen: 
zwemmersraad@hotmail.com. Je kan 
daar opmerkingen, klachten en ideeën 
kwijt waarvan je niet weet bij wie je 
anders terecht moet. Of dingen die je 
niet tegen een trainer durft te zeggen 
bijvoorbeeld. Maar ook als je denkt dat 
er zaken zijn waar wij wat aandacht 
aan kunnen schenken, ontvangen we 
graag een mailtje van je.

Een belangrijk punt tijdens onze eerste 
bijeenkomst was dat wij vinden dat er 
weer meer gezelligheid moet komen bij 
de zwemclub. Het is een leuke groep en 
we kunnen nog een hoop leuke dingen 
met elkaar doen. Dus wij zien graag dat 
er iedere maand of om de 2 maanden 
een gezellig avondje in het clubhuis 
gehouden wordt. Ook ideeën hiervoor 
zien we graag op ons emailadres.

Tot zover het 1e stukje uit de zwem-
mersraad. Misschien is het nog niet 
helemaal duidelijk wat we precies doen, 
maar als het goed is, wordt dat de ko-
mende maanden steeds beter zichtbaar. 
Vooral in het nieuwe seizoen zullen 
jullie nog veel van ons horen. En denk in 
de tussentijd maar met ons mee!
 
Groet, Jurrien



PR Competitie
Ook dit seizoen werden er weer vele persoonlijke records (PR) gezwommen. 
Hieronder een overzicht van de zwemmers en de tijden.

Startnr:  Naam:  PR’s Tot. tijdsverb: (sec) Gez.Wedstrijden

93-00877 Giovanni den Ouden 57 243,04  42
94-00158 Floortje de Waard 47 152,10  42
92-01228 Lisa van Milt 44 189,63  52
96-00663 Pim van Milt 44 100,40  34
95-01212 Rosanne Ligtvoet 43 131,06  25
94-00383 Jeroen Taal 43 118,66  32
93-01214 Mariette v.d Sman 41 154,90  31
95-00241 Roy Bos 41 107,56  43
93-04464 Marloes Boelhouwer 39 161,45  44
93-01764 Kiki Klerks 39 158,53  53
90-02445 Freek Rijper 39 74,91  28
95-03638 Kimberley van Oudheusden 37 137,13  18
92-03238 Linda de Jong 36 200,54  33
92-03962 Annewil Mol 35 165,44  39
94-00072 Aure Lampe 35 126,54  33
94-03275 Tu Hoang 35 94,31  26
96-00879 Dylan Zwirs 35 83,44  31
93-03854 Michelle Heijnemans 34 100,77  23
94-05172 Mildred van Oudheusden 34 93,76  21
95-02097 Michael Hoek 34 92,16  21
95-00216 Stephanie van Dam 34 59,88  38
93-00758 Leonie Taal 33 143,08  43
96-00120 Inge Taal 33 107,47  25
94-00681 Benjamin Rietveld 33 98,63  32
87-02458 Maryse Lampe 31 136,52  37
93-00565 Jelmar van Zijderveld 31 133,32  29
97-00432 Sanne Boelhouwer 31 119,26  22
96-01596 Celine Hoogendijk 31 91,07  30
97-01183 Roberto Hogerwerf 30 144,81  17
91-00082 Manon Baggerman 30 116,46  47
96-00753 Lorenzo Klootwijk 30 81,90  23
94-00028 Jeanne van Dijk 30 78,82  25
96-00572 Sanne Smidt 28 100,62  24
97-00144 Samira Heijnemans 28 52,00  26
96-00334 Tirza Vrijhof 26 113,93  30
90-01729 Thomas van Laerhoven 26 57,34  27
95-01936 Jill van Seventer 25 50,66  19
93-00127 Jeroen Durinck 24 72,47  19 
92-01244 Ellis Mos 23 65,78  45
90-02047 Mathijs Mos 22 65,95  16

1514

Geen nieuwe RaRa dit keer, 
maar een herhaling.
Waarom? Zal je 
ongetwijfeld denken.
Simpel, het blijkt een groep 
masterzwemmers te zijn, 
maar niemand heeft ons
Geïnformeerd wie dit nu zijn? 
Kom op dames en/of heren, 
vertel eens wie zijn 
Jullie? En wat was nou 
het verhaal achter deze 
bijzondere foto?
Misschien dat één van jullie 
ook eens wat meer zou willen 
vertellen over het zwemmen 
bij de masters. Neemt u daarom contact op met de Redactie.

Volgende keer hopen we natuurlijk op een nieuwe RaRa. 
Stuur jij er één in dit keer? Wij wachten vol spanning op de inzendingen!!
Mail de foto + naam naar: dmharmsen@planet.nl
Of doe het tezamen in een envelop en gooi hem in de brievenbus van de 
DevelSpetter in het clubhuis. Het origineel krijg je dan zo spoedig mogelijk retour!



16

Reportage 1
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Dat er ook veel bij de Basis gebeurt dat wist een ieder toch al wel?! Nu ook eens 
reportage van de basis. Een heel leuk stukje over de zwemvierdaagse! Bedankt 
Dineke!!

Hallo allemaal,
 
De zwem4daagse (of 2000 meter zwemmen) is weer geweest, en het ging allemaal 
hartstikke goed.
Het was heel leuk en er deden wel 75 kinderen aan mee, ook enkele juffen 
zwommen mee. We moesten 4 avonden 500 meter zwemmen, ofwel 20 baantjes 
per keer. Na 5 baantjes kreeg je een elastiekje en met 4 elastiekjes was je een 
avond klaar. Het was gewoon lekker zwemmen en kletsen en je zwemt gewoon 
door en je gaat veel sneller als je denkt, want je was zo klaar.
Je kan ook nog een prijs winnen, de kaarten worden opgestuurd en dan worden er 
enkele prijzen verloot tussen de deelnemers(niet alleen mensen van de devel maar 
ook nog van andere zwembaden en verenigingen).
Helaas voor dit jaar zit het er al weer op, lijkt het je wat: doe dan de volgende 
keer als we het weer organiseren mee. Doe het echt als je het niet doet moet je 
het zelf weten. Je weet niet wat je mist man!!!!
 
Groetjes, Dineke v/d Pauw (ook een badjuf uit badje 2)

Startnr:  Naam:  PR’s Tot. tijdsverb: (sec) Gez.Wedstrijden

91-00645 Melvin Folkers 22 41,68  33
94-06016 Eline Vormeer 19 61,31  8
95-05164 Sanne de Roo 19 51,69  19
96-01594 Dinah Nguyen 19 48,94  11
97-00276 Cilia van Dam 18 72,89  14
95-00807 Daniel Harmsen 18 55,81  30
94-01114 Daira van der Jagt 18 45,90  15
89-01483 Daan de Jong 18 28,09  20
96-00815 Bob Bosklopper 17 76,14  9
90-00755 Nils Dupre 17 43,08  17
90-00181 Wilbert Benschop 17 37,99  30
91-00913 Alain Heunen 17 37,08  11
94-02255 Timothy Allen 14 59,65  14
91-00915 Guido Heunen 14 46,69  7
93-01453 Sjoerd Rijper 14 46,23  27
94-06018 Denise Hofs 14 32,48  7
90-04960 Victoria Mol 13 38,68  33
97-00492 Daphne van Antwerpen 13 36,73  9
92-02032 Carola van der Zee 13 34,56  11
96-00313 Gideon Allen 12 35,38  10
98-00365 Rainier Voll 11 48,50  9
93-01049 Yoeri Kok 10 26,67  30
98-00048 Julia Harmsen 10 20,73  11
95-04680 Eefje Vormeer 9 22,18  8
98-00346 Miranda van Valen 8 28,15  9
90-01041 Sven de Groot 8 21,64  11
90-07918 Martine Roos 8 07,78  7
70-00989 Richard van Tienen 7 34,77  6
90-02236 Myrthe Lampe 7 06,97  35
91-04386 Nikita Kok 7 06,18  17
98-00262 Trang Hoang 5 18,95  6
98-00448 Cheyenne Nguyen 4 14,29  5
97-00980 Elise Dorsman 4 09,20  4
79-00714 Frederique Regeer 4 04,35  6
90-04132 Maaike de Waard 4 03,88  40
86-04269 Mathijs v.d. Berg 4 02,43  14
96-02992 Kristen Bouland 3 22,82  2
98-00450 Shania Nguyen 3 04,61  5
93-03080 Ginger de Vormer 3 04,22  6
89-01315 Frank Hoogenboom 3 01,31  14
84-02671 Roderik van Zijderveld 3 01,24  9
96-00817 Daan Clasener 2 24,36  1
86-04818 Lisanne Simons 1 03,16  2
88-02099 Kevin van Laerhoven 1 01,91  11
78-00245 Jurrien van Die 1 01,10  12
98-00513 Nathanael Allen 1 00,03  3
89-00504 Romana Bosklopper 0 00,00  24
86-01023 Björn de Groot 0 00,00  23
88-02523 Mark van Noorloos 0 00,00  7



       Prestatieprijs     Pechprijs            3e Prijs ballonnenwedstrijd

 Ballonnenwedstrijd winnaars op een rij       Gezelligheid kent geen tijd

   Binnen een bar, maar nu ook buiten  Verstand van lekker vlees

Reportage 2

Op 20 mei was het weer zover, met een 
groep zwemmers het jaarlijkse uitje, dit 
keer naar de Efteling. Met een stralend 
humeur arriveerden we onder een 
donkergrijze lucht bij de ingang, alwaar 
de groep zich opsplitste in tweeën.
Samen met Gust en Marleen en een 7-
tal van de jongere kinderen op weg naar 
de attracties.
Het sprookjesbos hebben we letterlijk 
links laten liggen, want de eerste stop 
was de Pandadroom. Vervolgens wer-
den neuzencarnaval, droomvlucht, fata 
morgana enzovoorts bezocht, waarbij ik 
even kwijt ben of het in deze volgorde 
was. Ook stond de schommelboot hoog 
genoteerd op het verlanglijstje; een 
aantal kids er gingen, zonder misselijk 
te worden 4 maal achter elkaar in. 
Zij liever dan ik, maar dat terzijde.
Rond 1 uur allemaal, ook de andere 
groep, verzameld bij het waterorgel. 
Even de neuzen tellen, om er zeker van 
te zijn, dat er niemand in de attracties 
was achtergebleven. En in plaats van een 
ijsje dit keer een kroketje of 
frikadelletje gegeten. Zeer welkom, 
want door de regelmatige stortbuien 
waren we allemaal inmiddels gezegend 
met een stel doorweekte schoenen. 
Op weg naar deze ontmoetingsplek 
hebben Gust en Cor trouwens nog even 
gebruik gemaakt van de mogelijkheid 

een loslopende prinses te kussen. 
Als je er dan eens een in het wild 
tegenkomt, moet je immers de kans grij-
pen. Wij vonden het leuk, de vraag is of 
zij er nu wel zo gelukkig mee was.
Vervolgens ging een ieder weer zijn 
eigen weg, onze groep plande de andere 
activiteiten rond het bezoek aan het 
theater, waar we een leuke voorstel-
ling zagen die ging over Hans Christiaan 
Anderssen. Voordeel was dat we binnen 
en dus even droog zaten.
Laatste stop van de dag was de Piranha. 
Ondank dat je beter weet, stapten ook 
de begeleiders weer in deze wildwater-
baan, met als gevolg dat uiteraard zij de 
volle laag kregen. 
Rond 5 uur wederom neuzen geteld, en 
toen we zeker wisten dat een ieder er 
weer was, op richting huis, warme dou-
che en droge sokken.
We kunnen terugkijken op een 
geslaagde, zij het ietwat vochtige dag. 
Ik denk dat ik namens iedereen spreek, 
als ik zeg dat we volgens jaar graag 
weer gaan. Activiteitencommissie, 
bedankt.
 
Cor
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Foto Gallery I barbecue einde seizoenfeest
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De jonge wedstrijdzwemmers mochten dit jaar mee naar de Efteling. Even niet in 
het zwembad, maar leuk erop uit, hoewel er water voldoende was….Een leuk stuk, 
ingezonden door Cor de Roo. Bedankt Cor!

schommelen, slingeren, schudden, lopen, sprookjes en een stel natte voeten.
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In het clubhuis 
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Beste allemaal,

Een nieuw seizoen is weer van start gegaan en zo zal er ook zo nu en dan wel 
eens wat in of rond het zwembad gevonden gaan worden. 
Deze gevonden voorwerpen worden altijd een bepaalde periode bewaard, zodat 
degene die iets kwijt is het wellicht kan terug vinden.

In de week van 21 tot en met 27 augustus liggen alle gevonden voorwerpen van 
het afgelopen zwemseizoen op een tafel in het clubhuis. Misschien is er nog iets 
van u of uw kind bij. Na deze week worden deze spulletjes opgeruimd.

En natuurlijk zou het heel fi jn zijn dat wanneer u of uw kind iets vind dit wordt 
afgegeven bij de clubhuiscommissie of iemand achter de bar. Zo kunnen we elkaar 
een beetje helpen, toch?

Verder wensen wij iedereen een fi jn zwemseizoen en graag tot ziens in het clubhuis!
 
Vriendelijke groetjes namens de clubhuiscommissie,
Bert Benschop

Moppie Moppie Moppie…

Waarom zet 
een dronken belg 

zijn bril af 
bij een alcohol controle?

Twee glazen minder!

Jan en Annie zijn al jaren getrouwd, 
de zus van Annie heet tante Truus en die stinkt ongelofelijk!!!!

Op een dag komt Jan thuis, tante truus is er. 
En Jan ruikt (Tante truus) en vraagt: 

ben je vis aan het bakken??? Annie schaamt zich rot en zegt puur uit 
schaamte maar JA, waarop Jan zegt: 

bak er nog maar wat meer want ik ruik tante truus nog steeds....!!!!

“In alle kwade dagen bleef jij bij mij: 
Toen ik ontslagen werd, was je er voor mij; 

toen mijn zaak bankroet ging, 
heb je me niet in de steek gelaten;

toen ons huis afbrandde, zijn we samen meteen een 
ander onderdak gaan zoeken; 

en toen mijn gezondheid slechter werd, bleef je
steeds aan mijn zij. Weet je wat ik denk?”  

De ogen van de vrouw vullen zich 
met tranen van ontroering. 

“Zeg het maar schatje. Zeg het maar.” 
zegt ze snikkend. “

... ik denk dat jij ongeluk brengt!!!”

Wat is groen 
en zit 

in je hoofd? 
Antwoord: 

Hersenvretertjes! 
En wat doen doe de 

hele dag? 

Antwoord: 
Verhongeren! 

Twee zakenlieden 
komen elkaar tegen. 

De ene vertelt: 
“Ik heb mijn zaak met weinig 

middelen opgestart. 
Ik had namelijk alleen mijn verstand 

toen ik startte.” 
Zegt de andere: 

“Dan ben je in jouw geval 
inderdaad met bijzonder 

weinig begonnen!”

Er komen een Belg, een Nederlander en een Duitser een café binnen. 
Zegt de barman: “Zeg, is dit soms een mop of zo?!”
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 W.C. Krommeweg
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• mail: dedevel@zwemt.nl
• bij de Sponsorcommissie

• bij communicatiecommissie
Deze winkels vindt u aan het Louwersplein te Hendrik Ido Ambacht

En u kunt er gratis parkeren!!

Theo Vlot

W.C. Krommeweg
MMuullttiisshhoopp

BBooddeenn

Onze openingstijden:

di. 09.00 u – 17.30 u
wo. 09.00 u – 20.00 u
do. 09.00 u – 17.30 u
vr. 09.00 u – 21.00 u
za. 08.30 u – 16.00 u

SPAAR NU VOOR
DE EREDIVISIE
PLACEMATS

U bent ten aller tijden van harte welkom,
want wij werken zonder afspraak.

Iedere….
maandag: 1 kg verse worst € 6,-
…dinsdag: dubbele puntendag
……woensdag: gehaktdag
.........donderdag: biefstukdag

GEMAKS – TABAKSWINKEL
Grote collectie Diddle      

Groot assortiment wenskaarten, 
kantoorartikelen en lectuur.

Ook uw adres voor :
Staatsloten, Lotto en Ticketbox



Prijspuzzzel
Dit keer een kidsprijspuzzzel waar je niet te lang over hoeft na te denken, maar 
je wel heel goed naar moet kijken.
Doe je best en stuur je oplossing naar: dmharmsen@planet.nl
Of knip het strookje uit en doe deze in de brievenbus van de Develspetter in het 
clubhuis.

Veel succes!
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Smakelijk
Dit keer heeft de redactie gekozen 
voor een vegetarisch recept. Super 
makkelijk en erg lekker. Experimenteer 
met knofl ook en sambal naar smaak. 
Als je de volgende dag moet trainen 
of supporter bent vergeet dan niet 
kauwgom mee te nemen!!!! Heb jij nog 
een lekker recept?? Stuur ‘m in!!

440 gram bruine bonen (uitlekgewicht)
200 gram maïs (blik)
300 gram prei
1 dikke ui
1 theelepel sambal
1 rode + 1 groene paprika
2 kleine blikjes tomatenpuree
2 teentjes knofl ook 
(of meer voor de liefhebber)
200 gram kleine blokjes gerulde tofu of 
andere vleesvervanger
olie en wat sojasaus. 

Snij de prei in kleine stukjes en was 
deze goed. Hak de ui in ringen en snij 
de paprika’s in grove stukjes. De tofu 
of vleesvervanger 5 minuten bakken met 
de chilipeper en wat sojasaus. Dit uit de 
pan verwijderen.  Smoor de prei nu in 
de pan (het liefst in een beetje olijfolie) 
en voeg na 5 minuten de ui en geperste 
knofl ook toe. Laat dit kort meesmoren 
en voeg dan de paprika’s, bonen, maïs 
en tomatenpuree toe. Laat het geheel 
nog zo’n 15 minuten op een zacht 
vuurtje staan. Serveer de chili met 
zilvervlies- of meergranenrijst.
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Naam:

Tel. nr:

Oplossing:

✄



Foto Gallery II
Nog meer einde seizoenfeest!!! Het was ook zoooo gezellig....

   Voorzitter deelt uit!      En nog een jarige ook...      En nog meer prijzen

      Onderonsje...?  Er werd ook druk gedanst....       En de binnenbar...
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Even vertellen

Beste leden en lezers,

Begin van het seizoen werd ik gebeld. 
Men zat met hun handen in het haar. 
Er was een wedstrijd op komst en 
ze kwamen mensen tekort: ene ziek, 
andere werken en ga zo maar door. Of 
ik please een keertje kon helpen tijden 
een wedstrijd. Bij dan ene keertje is 
het niet gebleven. Ik gaf namelijk gelijk 
aan dat als het nodig was dat ze me 
altijd konden bellen. En elke keer weer 
ga ik met veel plezier. Bij een wedstrijd 
komt zoveel
kijken: klokkers, jury, kaartjes lopen, 
bar dienst, en ga zo maar door. En voor 
elke wedstrijd weer is men afhankelijk 
van al die mensen (grotendeels ouders 
waarvan de kinderen ook wedstrijd 
zwemmen, maar ook ouders van ex-
zwemmers die zijn blijven hangen 
omdat ze het zo leuk vinden, en zelfs 
grootouders zijn wel eens van de partij) 
die er ook voor zorgen dat elke plek 
voorzien is van een helpende hand. 
En hoe meer mensen aangeven dat ze 
bereidt zijn te  helpen, hoe meer het ‘ 
werk” verdeeld kan worden en hoe 
vaker men kan afwisselen. En geloof mij: 
het is leuk, het is gezellig, men is zo 
ontzettend dankbaar, je zit boven op de 
wedstrijd (eerste rang!! dus niet boven 

op de snikhete tribune) en ik ga altijd 
weer met een voldaan gevoel naar huis 
en kijk weer uit naar de volgende keer. 
Spreek gerust iemand binnen de Devel 
aan als je ook eens een helpende hand 
wel uitsteken.
  
Een vrijwilliger

V  eel mensen nodig
R  euze gezellig
IJ  verige zwemmers doen we een plezier
W  e vormen een team
I  nitiatief wordt beloond
L  ekker langs het water
L  achen is een must
I nzet en enthousiasme staan voorop
G eregeld wordt je opgeroepen
E nkele keer niet
R euze dankbaar
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Een nieuw item in ons clubblad “Even vertellen…” 
Als je al lid of betrokkene iets leuks wil delen, 
of nieuws wil plaatsen, dat kan!
Klim in de pen of de computer en laat het ons 
weten, stuur je mail of post je brief 
(in de welbekende brievenbus) Er wordt een selectie 
gemaakt, dus we kunnen niet altijd garanderen dat 
het stukje (direct) geplaatst wordt. Wel willen we de 
1e initiatief neemster heel hartelijk bedanken voor de ontzettend leuke en goede 
inbreng! Inderdaad, er  zijn nog wel een aantal vacatures open voor vrijwilligers! 
Bedankt vrijwilliger.

 Pesetastraat 72  2 • 2991 XT Barendrecht (bedrijvenpark Barendrecht)
010 466 17 34 • www.sportemotion.nl • info@sportemotion.nl



Foto Gallery III 

        In spannende afwachting        

                                                   Even naar de trainer luisteren

Dreamteam? TEAM Spirit in ieder geval!!!   

            In de kring? Kring fi nales!!

Liggen er bij jullie nog leuke foto’s? Wedstrijdenm afzwemmen, gekke- en mooie 
zwemplaatjes? Stuur ze dan ook even in!

28 29

Nieuw nieuw nieuw nieuw  
Heeft u iets te koop aan te bieden of juist naar iets op zoek, wilt u iets ruilen 
of wat anders, zelfs felicitaties of aankondigingen? Dat kan vanaf heden! Voor 
leden geldt dat voor een bedrag van € 2,- een “spettertje” geplaatst kan worden. 
Voor niet-leden geldt een tarief van € 2,50-. Ook bedrijven mogen hun diensten 
aanbieden, hiervoor geldt een tarief van € 5,- per spettertje. 

Een spettertje mag niet meer dan 300 karakters hebben (inclusief spaties). 
Wanneer uw spettertje niet aan dit aantal voldoet wordt deze door de redactie 
aangepast en aan u terug gemaild. Een spettertje wordt geplaatst in de eerst 
volgende Develspetter, houdt er rekening mee dat tussen de deadline van het 
aanleveren en het verschijnen van de Develspetter minimaal 3 – 6 weken zit. 

De datum van aanleveren van de volgende Develspetter is 1 september. Wanneer je 
een spettertje wilt plaatsen, mail dan de tekst naar spettertje-s@hotmail.com en 
maak het bedrag over naar 3775.24.786 t.n.v. ZZ & PC de Devel o.v.v. Spettertje 
en uw naam + telefoonnummer. 

Let op: wanneer uw betaling en Spettertje niet binnen zijn op 1 september, dan 
wordt deze niet geplaatst. Je kan ook gebruik maken van de invulbriefjes in het 
clubhuis, doe je ingevulde briefje tezamen met het bedrag in een envelop en 
stop deze in de brievenbus van de develspetter. Vragen over Spettertjes kunt 
u uiteraard ook mailen naar de redactie of naar: spettertje-s@hotmail.com

www.gelukdruk.nl
Een gelukkige gebeurtenis, die je wilt aankondigen met een bijzonder 
stukje drukwerk. Niet het gewone geboorte-kaartje of huwelijksaankondiging, 
maar iets unieks. Neem eens een kijkje op de site van Gelukdruk. 

Te koop: Playstation 1 met ca. 8 spelletjes. Interesse? 
Bel met Moreno: 078-6818349
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Van de zwemcommissie
Groot was mijn schrik toen ik hoorde 
dat er nog een Develspetter uitkwam 
voor de zomervakantie. De vorige is 
door mij nog niet geheel gelezen en 
wellicht ligt hij bij menigeen nog op de 
krantenbak. We naderen het einde van 
het seizoen en als zwemcommissie zijn 
we al weer druk bezig met de voorbe-
reidingen van de barbecue op 30 juni 
en de wedstrijden van volgend jaar.

Ik wil jullie graag nog vertellen over 
de resultaten van de afgelopen maanden 
behaald door de develzwemm(st)ers.

De ZRO werd afgesloten dmv wedstrijden 
in Papendrecht en Dordrecht, De Devel 
1 heeft zich laten gelden door een 2e 
plaats te veroveren in de A-poule. 
De Devel 2 is nog 5e geworden in de 
B poule. Zeer goede resultaten. Mijn 
complimenten.

Op 30 april gingen er 4 zwemsters en 
een trainer naar Drachten voor een NK 
lange Afstand. Kiki werd 9e op de 800 
vrij, Leonie 16e op dezelfde afstand en 
Ellis werd 3e van Nederland (brons) ook 
op deze 800 m vrij. Bijzondere presta-
ties van deze junioren dames.
Van de jeugd ging er een zwemster die 
voor de eerste keer een afstand ging 
zwemmen, die ik alleen loop gedurende 
de avond 4 daagse, 5000 m. Manon 
Baggerman zwom dit in een tijd van 
1.06.45.78. Volgens mij lopen je met een 
aantal kinderen voor en na je er net zo 
lang over. Manon geweldige prestatie en 
ze werd hiermee ook nog eens 8e van 
Nederland.
2 weekenden achter elkaar zijn in mei 

door de junioren en ouder de kring-
kampioenschappen gezwommen. Voor 
de zwemmers, trainers en ouders zeer 
intensieve weekeinden. 
De Devel ging echter wel met een 
aantal kilo’s edelmetaal 

naar huis. Het gaat te ver om nu alle 
prestaties te noemen van de zwem-
mers, maar er hangt goud, zilver en/of 
brons in de kamers van Maaike, Manon, 
Kiki, Leonie, Ellis, Lisa, Linda, Myrthe, 
Melvin, Wilbert, Jelmar, Daan, Romana, 
Maryse en Victoria. En nou hoop ik 
maar dat ik alle uitslagen goed bekeken 
heb en geen zwemmer ben vergeten. 
Gefeliciteerd allemaal!

In het weekeinde van 10 en 11 juni 
werden er diverse seizoenafsluitingen 
gezwommen. Allereerst de NK senioren 
in het nieuwe prachtige zwembad, de 
Tongelreep in Eindhoven. Maaike kwam 
hier uit op de 100 en 200 m vlinderslag 
en Manon op de 400 en 800 m vrij.
In het dichterbij gelegen Dordrecht 
werden de Kring Speedo fi nales 
gezwommen. Door menig minior werd 
daar een PR gezwommen.
Medailles waren er voor Floortje (1 x 
goud, 2 x zilver en 2 x brons), Celine 
(3 x goud, 2 x brons), Benjamin (zilver), 
Stéphanie (zilver) en Roy (brons).

Het weekeinde erna was het weekend 
voor de junioren die de Nationale Kam-
pioenschappen zwommen in Amsterdam. 
De deelnemers hier waren Ellis, Kiki, 
Leonie, Lisa, Melvin, Wilbert en  Anne-Wil. 
Hier werden door de Develzwemsters 
Kiki en Lisa bronzen medailles behaald. 
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Door Kiki op de 100 m rug en door 
Lisa op de 200 m. school.

Afgelopen weekeinde (24/25 juni),
werd er in Roosendaal de NK sprint 
gezwommen. Persoonlijke starts waren 
er voor Lisa en Kiki. Estafettes werden 
gezwommen door Kiki, Lisa, Marloes 
en Ellis. 

Er staat nog een wedstrijd op de 
kalender en dat is de Jaargangfi nale, 
de offi cieuze NK voor de minioren. 
Hierover zal ik u berichten in de 
volgende spetter.

Wist U trouwens dat er ook E-wed-
strijden gezwommen worden, waaraan 
beginnende wedstrijdzwemmers, B.v. 
die bij Jaap of Esther trainen, aan mee 
kunnen doen. Als uw kind hier interesse 
in heeft meldt dit dan aan de trainer 
van uw kind. Verder kunnen hier ook 
de z.g. aquasporters aan meedoen. 

Geïnteresseerd? Meld je dan bij een 
van de zwemcommissieleden. 

Intussen heeft iedereen al het nieuwe 
trainingsschema ontvangen, kijk hier 
goed op. Er is mogelijk het een en 
ander veranderd volgend seizoen.
Verder heeft u bij deze brief ook het 
schema van vervallen en verzette trai-
ningen ontvangen. Bewaar dit goed en 
lees hem regelmatig door, met name in 
aanloop op de vakanties en feestdagen. 
In het clubhuis zal dit schema ook 
worden opgehangen en zullen eventuele 
wijzigingen worden aangegeven.

Over een aantal dagen gaan we het 
seizoen afsluiten met een verenigings-
brede BBQ. De voorbereidingen zijn 
terwijl ik dit schrijf al vol aan de 
gang en de Devel kennende zal het 
weer een gezellig feestje worden.

Ik wens een ieder een gezonde en 
mooie vakantie toe en zie iedereen 
weer op 21 augustus tijdens het begin 
van de trainingen

Mariëlle van Dam

De volgende wedstrijden staan reeds vast. Noteer deze datum in je agenda, zodat 
je ze niet kan missen en wij jou niet hoeven te missen!!

ZRO Competitie
Zaterdag 09 september
Zaterdag 11 november
Zaterdag 20 januari
Zaterdag 24 maart
Zaterdag 21 april

Kring Speedo Club Meet is op zaterdag 18 november

Aan het begin van het seizoen zal de gehele wedstrijdkalender (voor zover 
bekend ) op de website www.dedevel.com geplaatst worden. Kijk hierop, zodat jij 
weet waar en wanneer en gezwommen gaat worden.

Groeten van de zwemcommissie

Speedo-wedstrijden
Zaterdag 7 oktober
Zaterdag 16 december
Zaterdag 3 februari
Zaterdag 31 maart

Verenigde Zwem Comp. 
Zondag 1 oktober
Zondag 26 november
Zondag 14 januari
Zondag 18 maart
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Reportage 3
Giovanni schreef al  eerder over zijn zwemleven. Hier nogmaals een leuk stukje. 
Bedankt Giovanni!!

In Juni bestond de zwemclub voor doven en slechthorende uit Rotterdam 
(RDZC) 65 jaar. 

Dit werd gevierd en ze deden ook een estafette avond, gewoon voor de zwemmers 
en waterpoloers. Net als we dat ook wel eens bij De Devel doen. 

Ik moest zelf me estafette team maken dus heb ik Yoeri, Jeroen en Jeanne 
gevraagd. De moeder van Jeroen ging ook mee. Die heeft ook foto’s gemaakt. 
Op weg in de auto vroegen ze nog aan me moeder of ze bij de wedstrijd ook 
moest speakeren (“nee natuurlijk niet - dat horen ze toch ook niet”) en ook of ze 
dan ook stil moesten zijn bij de start (“nee zelfs dat niet”). En hoe de start dan 
zou gaan (“ hetzelfde als de dovenstart die ik altijd krijg bij de wedstrijden met 
de Devel, alleen dan met een vlag die naar beneden gaat, dus niet met de arm van 
de starter”). We hadden ons eerst verzameld in de kantine. De moeder van Jeroen 
zei later nog dat ze het wel vreemd vond om zoveel mensen bij elkaar te zien die 
zoveel lol hadden met elkaar maar dat het toch zo stil was. 

Toen we ons hadden omgekleed en ingezwommen gingen we beginnen. Eerst ging 
de trainster nog van alles uitleggen maar omdat dat in gebaren taal was moest ik 
wel alles uitleggen aan de rest van me groepje wat er werd verteld. we moesten 
eerst rugslag estafette doen, daarna de schoolslag en als laatste de vrije slag. 
We hadden alles gewonnen dus we hebben ze gelijk even laten zien wat een snelle 
zwemmers we bij de Devel hebben. We hebben heel veel lol gehad, zeker toen we 
een boer wedstrijdje hebben gehouden, waar me moeder niet echt blij mee was 
maar zoals wij al zeiden: dat horen ze hier toch niet.  

Na de prijsuitreiking, een zak gevulde koeken, hebben we nog even wat met zijn 
allen gedronken en was de avonds alweer voorbij. Ik vond het heel leuk dat ze 
mee waren gegaan om met me mee te doen aan deze estafette avond, nu weten 
ze hoe het is waar ik ook zwem/train en hoe het voor mij is als ik bij de Devel 
aan het trainen ben of met een zwemwedstrijd en dat ik niks hoor, zonder me 
gehoorapparaten, hoe vervelend het kan zijn als je niet begrijpt wat de ander 
zegt en hoe moeilijk dit soms is. Maar we hebben het heel erg leuk gehad en 
ondanks dat het meeste in gebarentaal ging ook nog eens veel gelachen. 

Groetjes, 

Giovanni den Ouden
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op de weg als een vis
in het water!

◆ Touringcarhuur ◆ Dagtochten ◆ Groepsvakanties
van Hennaertweg 4
2952 CA Alblasserdam

(078) 69 20 120
(078) 69 20 121
info@snellevliet.nl
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Hallo allemaal!!

Nieuw seizoen gaat van start en zoals ieder jaar heeft ook de sponsor.com 
weer veel plannen. Eigenlijk hebben wij ieder jaar 2 x goede voornemens, 
hahahah.

Het afgelopen seizoen was een raar seizoen, door de afwezigheid van Ton en 
Petra is er een vertraging opgelopen in het begin van seizoen 2005-2006. 
Club van 100 kwam niet helemaal van de grond en uiteindelijk was het 
alweer 2006 voor we weer helemaal konden draaien. Toen kwam het bericht 
dat Gerrit ons team moest verlaten, hij had hier zo zijn redenen voor en 
natuurlijk respecteren wij dat, tenslotte rust ook de zware taak van de 
communicatie commissie op zijn schouders. Maar dat betekent wel dat we 
ineens een kracht moesten missen. Sinds die tijd zijn wij op zoek naar 
iemand die zijn plek wil innemen en dat gaat niet echt van een leie dakje 
zeg maar. 

Dit seizoen willen we van start gaan met de club van 100. Opnieuw komen er 
uitnodigingen voor deelname en natuurlijk hopen we ook dit keer dat de lijst 
gevuld wordt. En omdat de Fles de Devel actie niet helemaal van de grond 
kwam in juni, willen we deze op korte termijn nogmaals herhalen.

Ook komt er al heel snel de aanvulling op het spetterpakket, de badkleding.
Wat ook de nodige vertraging heeft opgelopen. Eerst door de staking bij de 
fabriek en ook de pasdagen liepen niet helemaal zoals we hadden gehoopt. 
Maar uiteindelijk is het dan toch allemaal gelukt. De spullen zijn aan het 
begin van de zomervakantie naar Sport Emotion gegaan waar e.e.a. moest 
worden bijbesteld en natuurlijk moet er nog een tekst op,“De Devel” 
uiteraard.. We zijn ontzettend benieuwd hoe het eindresultaat zal zijn.

Dan zijn er natuurlijk nog meer plannen, de Dance Marathon die staat nog 
op de agenda en die hopen we nu toch wel eens te kunnen uitvoeren. 
Hierover gaan we eerst nog in overleg met de diverse afdelingen, om zo 
goede afspraken te kunnen maken en om in te kunnen spelen op de wensen 
van de bezoekers (jullie dus eigenlijk). 

We zouden nog zo veel meer willen doen, maar ja, we zijn eigenlijk met 
te weinig vrijwilligers om werkelijk iets te kunnen organiseren. Naast de 
carrières van ons allen zitten de meeste van ons ook verweven in andere 
commissies of organisatorisch actief binnen de vereniging. 
Onze hoop is gevestigd op (groot)ouders, begeleiders of leden zelf die bereid 
zouden willen zijn om hun hulp te bieden, als projectvrijwilliger (voor uitleg zie 
onze site: www.dedevel.zwemt.nl, als commissielid of als leiding bij een activiteit.
We hopen straks met de activiteitencommissie een samenwerking te kunnen 
creeeren, maar deze commissie moet ook eerst goed bemand worden. 
Er worden in september diverse informatieavonden georganiseerd. 

We blijven het maar herhalen: het is zo belangrijk dat deze avonden worden 
bezocht!! Weten wat er gebeurt (als lid, maar ook als ouder), wetende wat de 
mogelijkheden zijn die er geboden worden. En misschien bent u wel bereid om een 
handje te helpen als u weet wat er allemaal kan. Nogmaals roepen we iedereen 
op om daarom vooral deze informatieavonden te bezoeken.

En uiteraard… vragen, opmerkingen, ideeen enz., laat ze alsjeblief horen!!
dedevel@zwemt.nl 

Groetjes,
Sponsor.com
Andre, Cor, Ton en Petra
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Vacatures
Zoveel mensen, zoveel wensen… en vooral werkzaamheden!
Ook bij de Devel!!

Bij bijna iedere afdeling kan er nog wel hulp gebruikt worden, o.a.: Activiteiten 
commissie, Kika Organisatie, media, sponsoring, administratieve taken enz.

Lijkt het je leuk om een steentje bij te dragen? Binnenkort verschijnt er een 
nieuwfl its die je informeert naar de mogelijkheden! Wil je eerder informatie, 
vraag dan gerust eens nader bij één van de vrijwilligers of commissies.
Er zit vast wel iets voor jou bij!!
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 Van de redactie......
 Jullie zijn gewend om juist vlak voor 
de jaarwisseling de nieuwe Develspet-
ter in de bus te krijgen, dit keer is er 
behoorlijk wat vertraging opgelopen. 
Dit heeft verschillende oorzaken. En 
onze beide redactieleden hebben door 
omstandigheden meer tijd nodig gehad 
om ook van deze Develspetter weer een 
leuke editie uit te laten komen.

Inmiddels is ook Petra weer in beeld, 
jullie hebben het “Bouw”avontuur van 
haar en Ton vast allemaal gevolgd, 
jammer dat het hen net niet is gelukt, 
maar blij dat ze weer terug zijn!!
Zoals toegezegd door Petra vinden jullie 
verderop in een samenvatting van hun 
belevingen daar in Almere. 

Een nieuw jaar en nieuwe gezichten!
Eindelijk hebben wij een clubcoördina-
tor, Bert Benschop neemt deze taak op 
zich.
En… een nieuwe voorzitter (-ster dit 
keer!), Dilly van der Padt.
Beiden stellen zich voor in een Paspoort.  
En “Van de bestuurstafel” wordt vanaf 
nu geschreven door onze nieuwe voor-
zitter.  Wij wensen hen beide ontzet-
tend veel succes!

Helaas hebben we ook minder leuk 
nieuws, we moesten afscheid nemen van 
Synchroonzwemmen. 
Heel jammer natuurlijk, we wensen de 
meiden dan ook het allerbeste. Meer 
hierover in “Van de Bestuurstafel”.
Er is natuurlijk weer veel gebeurt, dus 
veel te lezen. En natuurlijk onze ge-
bruikelijke items als, de puzzel, de foto 
galery etc.
Toch echter minder als jullie inmiddels 

gewent zijn. 
Zo zijn er dit keer geen reportages. 
Aan jullie de vraag: Is er iets leuks 
gebeurt, of wil je gewoon eens er-
gens over vertellen? Maak er een mooi 
verhaal van en zorg dat het bij ons te-
recht komt. Wie weet staat jouw stukje 
dan wel in de volgende editie. 
Mede dankzij de enthousiaste en 
spontane inbreng van ouders en leden  
hopen we in de volgende Develspetter 
weer als van ouds te zijn! 

Ook voor andere items in ons clubblad, 
hoewel het steeds beter gaat, hopen we 
op meer inbreng: wist u dat, rara, sma-
kelijk, picture fun of iets nieuws. Wij 
wachten met smart op jullie hulp.
Kortom heb je een leuke tip of een 
mooi verhaal, stuur deze dan naar het 
welbekende e-mail: 
develspetter@hotmail.com.

Groetjes van de Redactie,

Mireille & Petra
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Opleiding zwem-ABC 260,00 247,00 65,00
Overige diploma’s 187,00 177,65 46,75
Ouder-gehandicapt zwemmen 180,00 171,00 45,00
Aquasport 158,00 150,10 39,50
Masters
Trimzwemmen 94,00 - -
Ondersteunend lid 11,00 - -
3e leden 94,00 - -
KNZB officials (zonder badgebruik) 11,00 - -
Commissie- & kaderleden 11,00 - -
(zonder badgebruik)
Snorkelen per 20 lessen (half seizoen) toeslag per cursus 60,00
Survival per 20 lessen (half seizoen) toeslag per cursus 60,00

Wedstrijdzwemmen
Geboren ’95 en later 206,00 195,70 51,50
Geboren ’90, ’91, ’92 & ‘93 226,00 214,70 56,50
Geboren ’89 en eerder 247,00 234,65 61,75

Waterpolo
Geboren ’95 en later 200,00 190,00 50,00
Geboren ’91, ’92, ’93 & ‘94 221,00 209,95 55,25
Geboren ’90 en eerder 247,00 234,65 61,75

Startvergunningen (te betalen vanaf 
het jaar dat het kind 12 wordt) 25,00 - -

Contributietabel 2006

Peildatum is 1 januari

Jaarbetaling te voldoen: 
Vóór 1 februari

Kwartaalbetalingen te voldoen: 
1e kwartaal vóór 1 februari, 
2e kwartaal vóór 1 mei, 
3e kwartaal vóór 1 augustus, 
4e kwartaal vóór 1 november

Gironummer      15 81 51
Bank rek.   37 75 14 071

Jaar
contributie

Betaling
ineens vóór 
1 februari

Betaling 
per 

kwartaal

… HET WIST U DATJES SMS-NUMMER: 06 - 488.977.63 is?
… Het bij de fam. Van Dam erg warm is in december?
… er druk voor de Sint gezongen is?
… deze echt in juni niet komt?
… Onze bondscoach Remco van Basten heet? Of was het Marco Lampe
… Super de Boer poppetjes een geduldig team zijn?
… De polodames het eerste seizoen heel erg leuk en gezellig hebben gevonden
… Er zelfs dames zijn die zo fanatiek zijn geworden dat zij volgend jaar voor de   
 eerste plaats willen gaan en kampioen willen worden?
… Dennis Hannibals en Johan Veenebos geslaagd zijn voor hun ‘’Z’’ curcus?
… zij volgend jaar dus aan de bak gaan als Scheidsrechter?
… Er nog steeds naar een connectie bij die bank gezocht wordt?
… Mosselen soms een eigen leven gaan leiden?
… bij de zwemcommissie in ieder geval veel over te doen valt
… de één u er graag meer over verteld?
… de ander liever NIET?
… er ook nog iemand schijnt te zijn, die er veel plezier aan beleefd?
… die mosselaffaire dus?
… maar ook met angst en beven deze wist u datjes afwacht?
… de redactie er op deze wijze dus maar aandacht aan besloot te besteden?
… en benieuwd is of hier nog een vervolg op gaat komen?
… wilt u meer weten, went u zich dat tot de leden van de zwemcommissie?
… De eindejaarsbarbeque een succes was?
… degene die niet geweest zijn ècht wat gemist hebben?
… complimenten geheel aan het adres van de clubhuiscommissie?
… organisatorisch het goed in elkaar zat?
… het eten zeer smakelijk was?
… vooral de salades er sfeervol uitzagen?
… en de muziek de boel super gezellig maakte?
… deze verzorgt werd door jawel, dj POLO?
… wij bedoelen dus…, een dj van de polo!?
… er wel een microphone moet komen, draadloos of met langer snoer?
… zodat onze voorzitter de volgende keer verstaanbaar is?
… Tamoil cards nog steeds verkrijgbaar zijn?
… iedere zaterdag in het clubhuis tijdens de trainingen af te halen?
… er helpende handen gezocht worden om de KiKa marathon gladjes te laten verlopen?
… ook helpende handen worden gevraagd bij diverse komende activiteiten?
… er voor KiKa en activiteiten informatieavonden zijn georganiseerd?
… er hopelijk veel ouders, vrienden v.d. Devel, e.a. op af zullen komen?
… het leuk is als je een prijsje wint met de kidsprijspuzzzzel?
… maar je geduld dan wel eens op de proef gesteld wordt?



Tijdentabel instructiebad seizoen 2005/2006:

Maandag 06:00 – 07:00 uur Zwem(voor)selectie
18:15 –  19:00 uur Diploma A (afzwemgroep)
18:15 –  19:00 uur Diploma  B (beginners)

Dinsdag 18:15 –  18:45 uur Diploma A (bad 1 t/m 3)
18:45 –  19:15 uur Diploma A (bad 1 t/m 3)
19:15 –  20:00 uur Diploma  C (speciale verrichtingen)

Woensdag 06:00 – 07:00 uur Zwem(voor)selectie
18:30 –  19:15 uur Doelgroep zwemmen 
18:30 –  19:15 uur Diploma A (voorbereiding afzwemmen)
19:15 –  20:00 uur Polo Pupillen mix

Donderdag 18:15 –  18:45 uur Diploma A (bad 1 t/m 3)
18:45 –  19:15 uur Diploma A (bad 1 t/m 3)

Vrijdag 06:00 – 07:00 uur Zwem(voor)selectie
18:15 –  19:15 uur Poloklas

Tijdentabel wedstrijdbad seizoen 2005/2006:

Maandag 05:45 – 07:00 uur Zwemselectie A,A2,Jeugd
18:15 –  19:00 uur Zwemvaardigheid I en II
18:15 -  19:00 uur Aquasport
19:00 – 19:45 uur Zwemvaardigheid III
19:00 -  19:45 uur Snorkelen
20:30 – 21:10 uur Trimzwemmen
21:10 –  21:50 uur Trimzwemmen
21:50 – 22:30 uur Masters
21:50 – 22:30 uur Polo heren selectie

Dinsdag 05:45 – 07:00 uur Zwemselectie A,A1,B
18:15 –  19:00 uur Zwemselectie C,T
19:00 – 19:45 uur Polo pupillen mix
19:45 – 20.30 uur Polo dames/H3 en 4
20:30 – 21:30 uur Polo heren selectie
21:30 – 22:00 uur Polo heren selectie

Woensdag 05:45 – 07:00 uur Zwemselectie A,A1,A2,Jeugd
17:00 –  18:00 uur Zwemselectie beginners/Diploma C
17:45 –  18:30 uur Diploma B (allen)
18:00 –  18:30 uur Diploma A (afzwemgroep)
18:30 –  19:00 uur Zwemvaardigheid I, II en III
18:30 –  19:00 uur Aquasport
19:00 –  19:30 uur Survival
19:00 –  19:30 uur Snorkelen

Donderdag 05:45 – 07:00 uur Zwemselectie A,A1,B
18:15 –  19:15 uur Zwemselectie C
18:15 –  20:00 uur Zwemselectie A,A1,A2

Vrijdag 05:45 –  07:00 uur Zwemselectie B,Jeugd
18:15 –  19:00 uur Zwemselectie A,C
19.00 – 20.00 uur Polo pupillen mix
20.00 – 20:45 uur Polo dames/H3 en 4
20:45 – 22.00 uur Polo heren selectie

Zaterdag 05:45 – 07:45 uur Zwemselectie A,A1,A2
07:45 – 08:45 uur Zwemselectie B,Jeugd
08:45 – 09:30 uur Zwemselectie beginners/Diploma C
08:45 – 09:30 uur Diploma B (afzwemgroep)
09:00 – 09:30 uur Diploma A (voorbereiding afzwemmen)
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Bij betaling van de jaarcontributie ineens voor 1 februari geldt voor sommige catego-
rieën een korting van 5% (zie contributietabel). Omstreeks half februari kunnen leden
die geheel of gedeeltelijk hun contributie betaald hebben hun lidmaatschapskaart in
het clubhuis ophalen. Voor verder informatie kunt u contact opnemen met Petra
Beernink, telefoon 078 – 612 82 38 (ledenadministratie).  

Beëindiging lidmaatschap kan per half jaar (Voor 1 december, of voor 1 juni)

Leden die hun lidmaatschap willen beëindigen dienen de ledenadministratie hiervan tijdig
en schriftelijk op de hoogte te brengen. Na ongeveer drie weken ontvangt u een
bevestiging. Heeft u na drie weken nog geen bevestiging ontvangen, neem dan contact
op met de ledenadministratie. 
Opzeggingen moeten gericht worden aan:

Ledenadministratie, t.a.v. Petra Beernink
Sperwerstraat 19
3334 AK Zwijndrecht



          Clubhuis: 078 6103271

Dagelijks Bestuur 
Voorzitter Dilly van der Padt  078-6103889
Penningmeester René van Zijderveld   078-6127565
Secretaris Pieta Mos  078-6819460
 
Ledenadministratie Petra Beernink   078-6128238
   petra.beernink@chello.nl
  
Communicatie comissie
Voorzitter Gerrit Harmsen  078-6813374
Activiteiten Vacant  
Redactie Mireille Harmsen  078-6813374
dmharmsen@planet.nl Petra Vormer  078-6818349
spettertje-s@hotmail.com smslijn (wist u datjes)  06-48897763
Klachten bezorging Hendri Rietveld   078-6123784

Clubhuiscommissie
Voorzitter Bert Benschop  078-6129501

Basiscommissie
Voorzitter Marjolein Lampe  078-6290963
Secretaris Conny Visser  078-6103204
Diploma’s en wachtlijst Ditta de Vroed  078-6102369

Waterpolocommissie
Voorzitter Kaja van der Pauw  078-6128972
Secretaris Charles de Vrede  078-6819925
 
Wedstrijdzwemcommissie
Voorzitter Remco Lampe  078-6290963
Secretaris/TC Joke Tak  078-6124617
Offi cials Simon de Waard  078-6147788
Vervoer  Esther v. Milt  078-6104441
 
Sponsorcommissie  André Boelhouwer
 Cor de Roo
 Petra de Vormer
 Ton de Vormer 
 sponsordedevel@hotmail.com
 www.dedevel.zwemt.nl    
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 Adres
Parklaan 3a

3335 LM Zwijndrecht

 Postadres
P/a A. Schefferlaan 27
3343 DN H.I. AMBACHT

Alle informatie in deze Develspetter is onder voorbehoud van druk- en zetfouten.
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