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Beste Zwemmers en Ouders, 

Het seizoen is al weer even bezig. Ook de ZC heeft al weer wat uurtjes werk verzet aangaande de 
wedstrijden, evenementen en overleg met bestuur en poloafdeling. 

Een mooi moment dus om jullie op de hoogte te brengen van hetgeen er tot nu toe besproken en 
besloten is. Al met al is het een lange nieuwsbrief geworden. We vertrouwen erop jullie hiermee voor 
dit moment weer goed op de hoogte gebracht te hebben en zien reacties uiteraard graag tegemoet. 

Contactpersonen.  

Wat Wie Tel. 
Afmelden wedstrijd  Joke Tak  078-6124617 

Organisatie bad bij wedstrijden Andre Boelhouwer  06-51291232 

Officialzaken Simon de Waard  
Cor Jongeleen officials@dedevel.nl 

Overig Cor de Roo 06-55193876 
   
Afmelden wedstrijden 
 
Het zou bekend moeten zijn, maar we zien dat het toch nog regelmatig mis gaat. Daarom nog maar 
eens de afmeldingsprocedure: 
Afmelden kan alleen bij Joke Tak, j.tak-bosman@wxs.nl  of 078-6124617 . 
Dus niet door te reageren op de mail met de uitnodiging! Deze afmeldingen worden niet verwerkt en 
zijn ook geen geldige afmeldingen! Ook een melding aan de trainer is geen afmelding. 



 
Afmelden kan alleen via Joke Tak, 078-6124617  
Per mail via j.tak-bosman@wxs.nl 
Afmelden moet voor de uiterste datum, zoals gemeld op de aanschrijving 
Te late afmelding betekent een boete van €7.50 per start 
 
LET OP!!!!!!!!!!! Indien je niet afmeldt betekent dit dus dat je EN  een boete van de bond krijgt van 
€7.50 per start EN  een boete van de vereniging van €7.50 per start. 
 
 
Landtrainingen 
 
Ook dit jaar worden er weer regelmatig landtrainingen aangeboden op de zaterdagochtend, verzorgd 
door Geraldine de Vries.  
 
Gelukkig zien we, dat met name de jongere groep zwemmers veelvuldig aanwezig zijn op deze 
trainingen. Ook de overige zwemmers zijn van harte uitgenodigd om de landtrainingen bij te wonen. 
 
Voor de topselectie geldt, dat ook de landtrainingen onderdeel uitmaken van de reguliere trainingen. 
Zij worden dan ook verwacht bij de landtrainingen en deze tellen ook mee in het 
opkomstpercentage.  
 

Clubkampioenschappen 

Het was even puzzelen, maar er is een datum beschikbaar voor de traditionele 
clubkampioenschappen. Op 2 januari 2016 krijgen jullie de mogelijkheid de kerstkilo’s, de 
oudejaarskater en de vakantiedip weg te werken tijdens deze gezellige wedstrijd. Waarbij we 
uiteraard zullen zorgen dat er nog een oliebol is en we niet vergeten ook het traditionele 
kaarsjeszwemmen op het programma te zetten. 

En natuurlijk zal het sluitstuk van de dag weer de familie-estafette zijn. Welke familie zal dit jaar de 
titel op haar naam schrijven en de felbegeerde beker mee naar huis nemen? 

Onderaan deze nieuwsbrief vinden jullie de uitnodiging voor de wedstrijd, met alle informatie. Voor 
de goede orde, voor alle gewone wedstrijdnummers worden jullie aangeschreven, net zoals bij een 
normale wedstrijd. Vergeet dus niet af te schrijven bij Joke Tak, als je onverhoopt niet aanwezig 
bent. Alleen voor de familie-estafette moet je je wel aanmelden. Dat kan nu al, door de aanmelding 
ingevuld aan Joke te mailen, via j.tak-bosman@wxs.nl 

Heb je nog geen wedstrijdnummer, maar wil je toch graag meedoen? Stuur Joke dan even een mail 
met je naam en geboortedatum en meldt dat je graag wilt deelnemen. Joke zorgt er dan voor dat je 
alsnog in het programma wordt opgenomen. 

Ook de Masters en Trimzwemmers worden van harte uitgenodigd aanwezig te zijn en deel te 
nemen. Geef Joke een belletje (078-6124617) of stuur haar een mail. 

 
 
 
 
 
 
 



Informatieochtend  
 
Op zaterdag 14 november aanstaande zal de ZC in samenwerking met de trainers wederom een 
informatieochtend organiseren. Tijdens deze bijeenkomst die ongeveer een uur duurt, zullen we u 
informeren over de werkwijze van de ZC, uitleg geven over de wedstrijden, etc. 
Tevens heeft u de gelegenheid vragen te stellen en waar gewenst ideeën aan te dragen. 
 
Wij nodigen iedereen, maar zeker de ouders van de jonge, startende zwemmers graag uit aanwezig 
te zijn. Tijdens de informatieochtend kunnen wij u wegwijs maken en leert u ook de mensen binnen 
de ZC kennen. 
 
Datum:              14 november 2015 
Plaats:               clubhuis 
Tijd:                   08.30 uur. 
 
Komt u ook, de koffie staat klaar! 

Deelname aan “bijzondere” wedstrijden 

Ieder jaar proberen we op enkele “bijzondere” wedstrijden aanwezig te zijn. Dit zijn wedstrijden 
waaraan deelgenomen kan worden indien je dat wenst, het is geen reguliere wedstrijd die in ons 
wedstrijdprogramma is opgenomen. 

Zo reizen er ieder jaar enkele zwemmers af naar Maastricht in de periode tussen kerst en oud en 
nieuw. Afgelopen twee jaar waren we ook aanwezig in Esbjerg, Denemarken, met een groep 
zwemmers en in het verleden werd in het Pinksterweekend gekampeerd en gezwommen in 
Purmerend. 

Voor wat betreft de wedstrijd in Maastricht kan ik melden dat deelname mogelijk is. Hierbij de 
voorwaarden: 

1 De wedstrijden zijn op 28, 29 en 30 december 2015 in het Geusseltbad te Maastricht 

2 de programma’s zijn te vinden op http://www.swimmeetmaastricht.nl/wp/programma/  

3 Inschrijven kan alleen via Joke Tak. Opgeven voor 15-11-2015, 12.00 uur. Inschrijvingen die later 
binnenkomen bij Joke zullen niet meer worden verwerkt. 

4 Bij het inschrijven opgeven: Dag, programmanummer en afstand, en uiteraard je naam 

4 De wedstrijdkosten komen voor persoonlijke rekening. De inschrijfkosten dienen voor 18-11-2015 
contant voldaan te worden aan Joke Tak. 

5 Er zal vanuit de ZC of trainers geen begeleiding aanwezig zijn en geen overnachting worden 
geregeld. Onderling zullen ouders dus over de begeleiding en het verblijf moeten overleggen. 

6 Houdt er rekening mee, dat deelname ook zal betekenen dat de organisatie om officials kan/zal 
vragen. Het kan zijn, dat wij worden uitgesloten als we geen officials aanleveren. Bent u dus official 
en wilt u in Maastricht fungeren, geeft u dat dan direct met de inschrijving van de zwemmer op bij 
Joke en aan Cor Jongeleen en Simon de Waard ( officials@dedevel.nl )  

 



Voor wat betreft de wedstrijden in Denemarken en Purmerend heeft de ZC besloten eerst een 
inventarisatie te maken van de wensen van zwemmers en ouders. Immers, wederom afreizen naar 
Esbjerg zal voor velen een wens zijn, maar wij willen ook graag rekening houden met andere 
wensen en het feit dat de kosten van een reis naar Denemarken mogelijk voor sommigen een 
belemmering vormen om deel te nemen. Binnenkort zal de AR een enquête uitsturen, waarna we 
een beslissing nemen. 

Midwinter barbecue 

Het begint inmiddels een traditie te worden: de Midwinter BBQ! Ook dit jaar willen we graag met alle 
zwemmers, ouders, officials en trainers weer een gezellige en smakelijke avond doorbrengen.  

Helaas past het dit jaar niet om de BBQ aan te laten sluiten op de Minioren Clubmeet. We wijken 
dan ook uit naar zaterdag 23 januari 2016. 

Houdt deze datum vast vrij in de agenda’s. Nadere informatie zal op korte termijn volgen. Hou de 
mail in de gaten! 

Trainingen woensdagavond 

Het vinden van beschikbaar en bruikbaar badwater voor de trainingen is al jaren een moeilijk 
probleem. Zowel de polo, de basis en de zwem hebben behoefte aan bruikbare uren, waarbij we 
rekening moeten houden met de wensen van de sporters, de beschikbaarheid van water en de 
mogelijkheden van trainers. Een lastig probleem, waaraan voor het komende seizoen in goed 
overleg met de afdelingen en het bestuur meer vorm gegeven zal moeten worden. Echter, voor nu 
hebben we het te doen met het water dat beschikbaar is. 

Na de start van het seizoen is gebleken dat de indeling zoals deze er nu ligt niet optimaal is. Daarop 
is opnieuw gekeken naar de behoefte van de diverse afdelingen en gezocht naar een oplossing die 
in ieder geval beter aansluit. Deze is gevonden. 

Op de woensdagvond zal de bad indeling vanaf 28 oktober gaan veranderen. 

• Van 17.00- 18.00 uur instroom  
• 18.00-19.00 uur, 4 banen zwemafdeling, 2 banen polo 
• 19.00-19.30 uur, 2 banen zwemafdeling, 4 banen polo 
• 19.30-20.00 uur, 6 banen polo 
• 20.00-20.30 uur, 2 banen polo 

Inmiddels zullen de wedstrijdzwemmers door de betreffende trainers reeds zijn ingelicht. Er zal een 
aangepast rooster op de site gaan verschijnen. 

Dat betekent dus dat we op de woensdagvond naast elkaar zullen gaan trainen. Dit is een 
nieuwigheid binnen onze vereniging en zal dus best even wennen zijn. Echter, wij (de ZC, de Polo 
en het bestuur) zijn van mening dat dit geen enkel probleem zal opleveren. Daarnaast geeft het de 
mogelijkheid ook  leden vanuit een andere discipline te leren kennen. 

Afgesproken is in ieder geval tot het einde van het seizoen deze indeling vast te houden. Verder zal 
vanaf eind van dit kalenderjaar verder gekeken worden naar de wensen en mogelijkheden voor 
aankomend jaar.  

 



Schoonmaken clubhuis  

Het zal niemand ontgaan zijn, dat er flinke werkzaamheden aan het clubhuis zijn uitgevoerd. 
Inmiddels nadert het de voltooiing. 

Nu gaat opbouwen gepaard met slopen en dus ook heel veel stof. Daarom is er vanuit de ZC het 
initiatief genomen om, zodra de boel klaar is, met een groep een dag de handen in de sopemmers te 
steken om het hele clubhuis, zowel voor als achter, grondig van alle stof te ontdoen.  

Vele handen maken daarbij licht werk. En bovendien zijn ook sterke handen nodig, omdat het best 
even een flink gesjouw zal zijn, alles moet immers wel van de plek. 

Ben je bereid een dag(deel) mee te helpen? Stuur dan alvast een mailtje aan André 
(a.boelhouwer@kpnmail.nl) en we houden je op de hoogte wanneer we de datum kunnen inplannen. 
Ook zal er via een mail en de bekende social media berichten uitgaan wanneer we aan de slag 
gaan. Kom, help mee en samen laten we het vernieuwde clubhuis glanzen. 

 
Badmutsen 

Er zijn nog steeds een aantal Devel badmutsen beschikbaar. Wil jij ook in het bezit komen van de 
Devel badmuts? Neem even contact op met André Boelhouwer, a.boelhouwer@kpnmail.nl , en voor 
€8.50 zal hij je de badmutsen leveren, zolang de voorraad strekt!  

Kledinglijn 

Eind van dit jaar zal de bestaande kledinglijn uit de collectie gaan verdwijnen. Dat betekent, dat we 
inmiddels hebben nagedacht over het vervolg. Wij gaan er vanuit, dat we de lijn gaan volgen die ook 
door de Poloafdeling wordt gebruikt. Deze sluit qua kleur en assortiment prima aan bij de huidige, 
bestaande lijn. 

Het is de bedoeling dat we op korte termijn een tweetal pasdagen zullen gaan organiseren en 
wederom een eerste, grote, gezamenlijke bestelling zullen doen. Daarna kan de kleding uiteraard 
weer gekocht worden via de webshop van Sport Emotion of in de winkel. 

Binnenkort volgt nadere informatie over de pas-sessies, de mogelijkheden en de prijzen. Hou dus de 
mails van de ZC en Facebook/Twitter berichten in de gaten. 

ZC zoekt nieuwe commissieleden 
 

De zwemcommissie is op zoek naar nieuwe leden voor de commissie. Enerzijds omdat we het 
belangrijk vinden dat er ouders vanuit de groep jongere zwemmers meedenken over het werk van 
de ZC, maar ook omdat ondergetekende heeft besloten per einde van dit seizoen de 
voorzittershamer neer te leggen. 

Voor een goede uitvoering van onze taken achten wij het van belang dat zwemmers en/of ouders 
meedenken over de wensen, de uitvoering en de toekomst van onze vereniging en de 
zwemcommissie. Een fris geluid, nieuwe gedachten, een andere kijk, het kan allemaal helpen onze 
vereniging en de ZC voorwaarts te helpen. Daarbij gaat wat ons betreft de voorkeur uit naar ouders 
van jonge zwemmers, die ook veel in aanwezig zijn en zo de geluiden vanuit de vereniging horen. 

Binnenkort zullen we via een mail aangeven wat de “functie-eisen” zijn waaraan naar ons idee 



kandidaten zouden moeten voldoen. Echter, ben jij de persoon die denkt een prima aanvulling op 
het team te vormen, kan en wil je tijd vrijmaken voor de club en wil je eens kijken of een plek binnen 
de ZC jou past? Laat het een van ons weten en we maken zeker een afspraak om in een persoonlijk 
gesprek met elkaar van gedachten te wisselen. 

Tot zover deze nieuwsbrief. Jullie weten het, zijn er vragen of klachten, benader een van de ZC –
leden. Alleen als jullie ons benaderen kunnen we reageren en ons werk nog beter uitvoeren. 

Met vriendelijke groet, 
 
Namens de Zwemcommissie, 
 
Cor de Roo. 

 

 
 
 
Bij deze nodigt de zwemcommissie de leden van ZZ&PC De Devel uit voor de jaarlijkse 

clubkampioenschappen  

 

 . 

Datum: zaterdag  02 januari 2016 

Aanvang:       15.00 uur 

Inzwemmen: 14.30  uur 

Prijsuitreiking   in het clubhuis 

 

Op het  staan: 

- 50 m nummers van alle 4 de basisslagen (vlinderslag, rugslag, schoolslag, vrije 

slag); 

- 25 m nummers van 3 zwemslagen (rugslag, schoolslag, vrije slag) voor minioren 

1/2 en jonger; 

- familie estafette; 

-   kaarsjes zwemmen 

 

 

programma 

wedstrijdzwemmen 

 

 



  

Het  wordt opgemaakt over 4 afstanden. voor de minioren 1-2  3 

afstanden 

Ieder lid van De Devel  mag meedoen. 

 

Voor de    gelden aanvullende regels: 

 - ten minste een van de deelnemers moet lid zijn van de Devel; 

 - een team bestaat uit 3 leden, waarvan er 1 een ouder moet zijn, de overige 2 zijn 

kinderen van die ouder; 

 - overige teams doen buiten mededingen (BM) mee; 

 - er wordt 3x25 meter schoolslag in estafette-vorm gezwommen; 

- de startzwemmer start vanaf het startblok. 
 

 

De snelste familie wint de fel begeerde    en mag deze een jaar lang 

laten bewonderen door familie, vrienden en kennissen. 

 

Opgeven voor de clubkampioenschappen en de familie estafette door middel 

van onderstaand strookje in te leveren uiterlijk 26 december 2015   bij Joke 

Tak 

 

We doen ook gelijk een oproep aan de diverse vrijwilligers en officials voor hun 

medewerking op deze dag. Gaarne opgeven bij André Boelhouwer 

respectievelijk Simon de Waard. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

geef me op voor de Clubkampioenschappen Wedstrijdzwemmen 2016 van ZZ&PC De Devel. 
 
 
Naam:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Geboortedatum:  . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
 
 
 
Wij doen ook mee met de familie-estafette, ons team is: 1. . . . . . . . . . . . .  
 
 2. . . . . . . . . . . . .  
 
 3. . . . . . . . . . . . .  

Ik 

wisselbeker 

familie 

estafette 

klassement 


