
 

  

Schoolzwemkampioenschappen 9 maart 

Blije gezichten, natte haren en medailles om de nek. Dat is het uitzicht na afloop 

van het lokale schoolzwemkampioenschap 2016 in zwembad De Hoge Devel. 
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DE PRIJSVRAAG 

“Uit de ingezonden namen voor de nieuwsbrief is de 

voorkeur uitgesproken voor DEVELSLAG, aangezien 

dit past in de verschillende zwemslagen en dit de, 

soms eigenzinnige, uitstraling en aanwezigheid van 

onze vereniging benadrukt. Wij feliciteren Rinske 

Bouman en wensen haar veel plezier met de 

tegoedbon van Sportemotion.” 

Een woord van de redactie 

Na uren werk om de lay-out en indeling in het juiste format te krijgen, konden de verschillende artikels verwerkt worden tot 

de nieuwe nieuwsbrief. Op 1 maart werd de geboorte bij alle zwemleden bekend gemaakt en was een versie op de site te 

aanschouwen. 

In de afgelopen periode heeft de redactie vele positieve reacties mogen ontvangen, zowel via de mail als persoonlijk op de 

tribune of in het clubhuis. 

Via deze weg wil ik alle “hulpdiensten” bedanken voor de inzet om deze nieuwsbrief op te zetten en te vullen. Tevens wil ik 

iedereen bedanken voor hun positieve reactie. 

Met z’n allen kunnen we een mooie interessante nieuwsbrief in leven houden. 
Marcel van der Jagt (redactie De Develslag) 

Digitale estafette pen

 

 

Net als bij een estafette wordt deze pen 

aan een andere lid doorgegeven. 

Deze maand een zwemster uit de 

minioren. 

Meer > 
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Rond het kampvuur 

Kamp 2016 

 

De weken vliegen voorbij en hiermee komt het kamp steeds 

dichterbij! Nog maar een paar maanden en dan gaan we weer 

een geweldig weekend beleven vol met spel, sport en 

gezelligheid. Het kamp is dit jaar van vrijdagavond 2 t/m 

zondagmiddag 4 september. We houden nog even geheim 

waar we heen gaan, maar uiteraard is het goed aan te rijden 

en het zal weer een prachtige locatie zijn. 

 

Via deze maandelijkse update willen wij jullie ook op de 

hoogte houden van de aanmeldingen. Tot afgelopen zondag 

hadden we al 15 aanmeldingen ontvangen, dus het loopt al 

lekker op. 

Wil je zelf ook mee? Wacht dan niet af en geef je zo snel 

mogelijk op! Je kunt dit doen door een mail te sturen naar 

kamp@dedevel.nl en hierin aan te geven wat je naam is, wat 

de naam en telefoonnummer van je ouders zijn (voor 

noodgevallen) en aan te geven indien je een 

allergie/opmerking hebt.  

Meer details staan in de nieuwsbrief welke te vinden is op de 

website. 

Klik rechtstreeks naar het document. 

 

Digitale estafette pen: 

Sanne Jansen 

Hallo, ik ben Sanne Jansen. Ik ben  9 jaar, ik woon 

in Hendrik Ido Ambacht en zit in groep 5 van de 

Waterlelie. 

Mijn hobby’s zijn zwemmen, ballet, buitenspelen 

en msp-en (MovieStarPlanet; redactie) op de iPad. 

Wat ik lekker vind is patat en pannenkoeken maar 

ook als we in Zeeland zijn krab, garnalen, kreeft 

en tong. 

Ik heb 1 broertje Thijs, hij heeft net zijn A gehaald. 

Twee jaar geleden heb ik mee gedaan met de 

schoolkampioenschappen. Hier vroeg Jaap of ik 

het leuk zou vinden om een keer mee te 

zwemmen. 

In het begin was het vroeg opstaan wel even 

wennen maar nu train ik drie keer, soms vier keer 

in de week. Mijn favoriete slag is de schoolslag, de 

rugslag vind ik vervelend. 

 
Volgende schrijver/schrijfster: Rainier Voll (jeugd / trainer) 
 

 

 

Aanmeldingen tot 20 maart: 

 

1 Asha van Lobberegt 

2 Naomi van Ballegooijen 

3 Daniel Julián Prins Ferreirós 

4 Isa Maes 

5 Robin Waas 

6 Michelle Heijnemans 

7 Marloes Boelhouwer 

8 Jay de Vries 

9 Aure Lampe 

10 Leyla Oversluizen  

11 Jeroen Durinck 

12 Layla Middelkoop  

13 Stijn den Otter 

14 Rianne Jongeleen 

15 Jeroen Jongeleen 

 

OPROEP: 
als organisatie zijn wij nog steeds op zoek naar een 9-

persoonsbusje om te gebruiken tijdens het kamp. Ben jij of 

ken jij iemand die ons hier aan helpen kan of andere ideeën 

heeft, stuur even een mailtje naar kamp@dedevel.nl.  

mailto:kamp@dedevel.nl
http://www.dedevel.nl/zwemmen/documenten/kamp_2016.pdf


  
 

Technowave 

MOZ (Meerjaren Opleidingsplan Zwemmen) 

Succes in de sport komt tegenwoordig niet meer uit de lucht vallen. Aan succes in de 

topsport is jarenlange zorgvuldig geplande en begeleide training voorafgegaan. 

Nederland barst van de talentvolle jonge sporters. Of zij doorbreken in de topsport 

hangt van veel factoren af. In het Meerjaren Opleidingsplan Zwemmen heeft de 

KNZB alle belangrijke factoren op een overzichtelijke wijze gerangschikt. ZZ&PC De 

Devel heeft dit niet 1 op 1 overgenomen, maar maakt er wel maximaal gebruik van. 

 

Inleiding 

Er zijn in Nederland 12.000 minioren, 10.000 junioren, 2500 jeugdzwemmers en 4000 senioren en 2000 Masters zwemmers 

actief binnen het wedstrijdzwemmen. Samen zijn dit meer dan 30.000 sporters die wekelijks, dagelijks of zelfs de gehele dag 

met zwemmen bezig zijn. Het niveau varieert van net 25m schoolslag kunnen afleggen tot Olympisch kampioen! Tussen deze 

twee niveaus ligt een wereld van verschil en een lange weg. Eén van de manieren  is met het Meerjaren Opleidingsplan 

Zwemmen, waarmee inzicht gegeven kan worden in de opleidingsweg van minioren 1 zwemmer tot senioren zwemmer. 

 

Structuur 

Het Meerjaren Opleidingsplan Zwemmen (MOZ) is gebaseerd op het feit dat alle kinderen een proces van groei en 

ontwikkeling doormaken. Ongeacht het niveau maakt iedereen dezelfde groei en ontwikkeling door. De timing van deze groei 

en ontwikkeling kan echter verschillen. Het ene meisje begint bijvoorbeeld op 10 jarige leeftijd fors te groeien, terwijl het 

vriendinnetje pas drie jaar later de hoogte in schiet.  

 De makers van het MOZ realiseren zich dat niet iedereen het aangeboren talent bezit om wereldtopper te worden. Wel 

wordt iedereen de kans geboden om het eigen Maximaal Individueel Resultaat (MIR) te bereiken. Voor de een is dit 

Olympisch kampioen in een wereldrecord, voor een ander clubkampioen met een tijd onder de minuut op de 100m vrije slag. 

Een zwemmer is pas na volgroeiing en jarenlange training (gemiddeld 10.000 uur) in staat het MIR te realiseren. Een lange 

weg te gaan dus. Het MOZ is een leidraad voor alle sporters, ongeacht het uiteindelijk niveau wat bereikt wordt. 

De inhoud van het Meerjaren Opleidingsplan Zwemmen is opgebouwd in vijf fasen: 
Bron: KNZB ism André Cats 

1- Fundament 
Hier staat plezier voorop! Het accent in de trainingen ligt in het opdoen van veel bewegingservaring en het leren beheersen van de basis zwemtechnieken. 

Bovendien moeten de jongste minioren in aanraking gebracht worden met de meest eenvoudige regels, normen en waarden van het wedstrijdzwemmen. 

2- TrainTechniek 
In deze fase leren de minioren de aangeleerde technieken te perfectioneren. Grote nadruk wordt gelegd op de juiste uitvoering van bewegingen. Daarnaast 

maken ze geleidelijk kennis met echte zwemtrainingen. Op het gebied van race tactiek, warming-up, voeding, herstel en mentale training worden de oudste 

minioren de basisvaardigheden aangeleerd. Het aanbod wordt aangevuld met landtraining. Wedstrijden worden gebruikt om getrainde vaardigheden te 

testen en verder te verbeteren. 

 

3- TrainTrainen 
Hier ligt de nadruk op de ontwikkeling van de aërobe capaciteiten. De training wordt in steeds grotere mate individueel aangepast en ligt het accent op 

omvang met een lage intensiteit. Gezien de lange ontwikkelingstijd is het belangrijk dat het aantal trainingsuren fors dient toe te nemen. 

Aan het eind van deze fase kan de landtraining uitgebreid worden met de voorbereidingen voor krachttraining. Op het gebied van aanvullende 

voorwaarden zoals race tactiek, warming-up & inzwemmen, optimale voeding , etc. worden de noodzakelijke vaardigheden aangeleerd. 

4- TrainRacen 
Tijdens deze fase blijft de ontwikkeling van de fysieke vaardigheden centraal staan. De intensiteit van de trainingen wordt daarbij geleidelijk opgevoerd met 

behoud van het trainingsvolume. Tijdens de wedstrijden wordt er gewerkt aan het ontwikkelen van individuele race tactieken met maximaal twee 

piekmomenten per jaar. Hierbij is het verstandig zich te richten op een bepaalde afstand of slag en niet op beiden. Aanvullende voorwaarden worden 

ontwikkeld op de behoeften van de individuele sporter. Kracht- en landtraining worden optimaal gecombineerd om maximale kracht te ontwikkelen. 

5- TrainTop 
De laatste fase van de ontwikkeling van een sporter. De nadruk moet liggen op specialisatie en prestatieverbetering tijdens wedstrijden. Alle technische, 

tactische, mentale, fysieke en aanvullende vaardigheden moeten maximaal ontwikkeld worden. Het trainingsprogramma dient te voldoen aan de eisen die 

worden gesteld aan een World Class Performance Program. Sporters moeten voorbereid worden om tijdens aangewezen piekwedstrijden optimale 

prestaties te realiseren. Hiervoor is een individuele trainingsplanning en uitvoering noodzakelijk. In de planning kunnen twee, drie of meerdere 

piekmomenten opgenomen worden, afhankelijk van de specialisatie (kortere nummers meer piekmomenten mogelijk). 

 



  
 

Clubrecords oorkondes 

Sinds juni 2015 zijn de clubrecords geoptimaliseerd. Dit wil zeggen dat er vanaf dat 

moment in elke leeftijdscategorie clubrecords gezwommen kunnen worden. Vanaf 

juni zijn de ontbrekende leeftijdscategorieën toegevoegd en bestaande categorieën 

vernoemd naar de groepen zoals gebruikelijk bij wedstrijden, zoals minioren, 

junioren, jeugd en senioren. Zodra de zwemmers 18 jaar en ouder zijn vallen zij in 

de Dames- of Herengroep.  

 

Zoals je misschien wel hebt gezien worden er vanaf 1 januari 2016 voor de behaalde 

clubrecords oorkondes uitgedeeld. Hierop is te zien tijdens welke wedstrijd de 

clubrecord is gezwommen, op welke afstand en met welke tijd dit record is behaald.  

Er wordt nog bekeken op welke wijze alle clubrecords in de toekomst in het 

clubhuis kunnen worden vermeld. Ben je ook nieuwsgierig geworden? Neem dan 

eens een kijkje op de site! Hier is een totaal overzicht te vinden van de gezwommen 

clubrecords. Voor vragen kun je terecht bij Sanne de Roo. 
 

De clubrecords op de site 

Verenigings-Zwemcompetitie 

Het seizoen van de verenigingscompetitie zit er 

weer op. Zoals gebruikelijk werd de competitie 

afgesloten in het clubhuis, waar met elkaar patat 

en een snack  werden gegeten.  Dat was voor de 

ZC ook een prima gelegenheid om nog wat 

mensen in het zonnetje te zetten. 

 

Isis Naaktgeboren kreeg de aanstormend talent 

beker overhandigd. De trainers zagen het 

afgelopen jaar grote ontwikkelingen. 

Daniel Julián Prins Ferreirós mocht de 

aanmoedigingsbeker in ontvangst nemen. Hij 

heeft de overstap gemaakt van waterpolo naar 

wedstrijdzwemmen. Een andere tak van sport en 

zijn inzet hebben de trainers doen besluiten hem 

voor zijn inzet te eren. 

 

Ook werden de deelnemers aan het NJJK en de 

Jaargangwedstrijd in Leiden naar voren gehaald. 

Zij mochten namens de ZC een herinnering 

ontvangen, een fotolijst met daarop de datum 

van de wedstrijd en het logo van de vereniging 

gedrukt. 

 

Overigens werd er deze zwemcompetitie zeer 

goed gepresteerd. De competitie werd door ZZ & 

PC de Devel afgesloten met een zesde plek in de 

B-Klasse. Helaas net onder het Y, waardoor de 

promotie naar de A-klasse net werd misgelopen. 

 

http://www.dedevel.nl/website/index.php/wedstrijdzwemmen/clubrecords
http://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/zwemmen/ranglijsten/competitieoverzicht/1000001260/b_klasse/


  
 

Activiteitenraad in woord en daad. 

De AR kijkt terug op een hele leuke” Ik hou van Holland” 

avond. 

Foto’s > 

Het paasweekeinde begon met een 

gezellige paasbrunch voor de kinderen  

van de groep met beperking. Er kwam 

zelfs nog even een paashaas op visite. 

 

’s Middags hadden wij een leuke 

filmmiddag voor de kinderen  van 

geboortejaar 2004 en jonger. 

 

Achter de schermen zijn alweer 

druk met bezig met de 

voorbereidingen voor de 

familiedag van 26 Juni. 

 
Noteer deze dag vast in jullie agenda ! 

Ik hou van Holland 

Blieb of plingeling of tada-tatatada. Ik weet niet meer welk 

deuntje, maar ik kreeg een App van Caroline. Of ik mee wil 

helpen aan een gezellige avond voor de club. 

Tuurlijk… geen probleem. We doen allemaal toch iets voor 

de club. 

Hoorde ik dat goed? Moet ik Linda de Mol zijn? Is er ook 

een beloning naar rato van deze familie?  Nee, de 

gezelligheid en de kroketten doen genoeg. Ik zeg 

volmondig… JA !!! 

 

In de voorbereidingen blijkt maar weer eens hoe de 

Activiteitenraad alle details zo goed mogelijk invulling 

geeft. Een schermpresentatie voor de vragen, drinken en 

eten, de aankleding van het clubhuis, de kleding van de 

showmasters (presentator, jury en natuurlijk Mr Chung). 

Gelukkig ook alle vragen netjes voorbereid op kaartjes. Kon 

ik ze heerlijk weggooien ala Willem Ruis. 

 

Over de animo van de avond zelf hoefden we ons ook geen 

zorgen te maken. 33 aanmeldingen voor “Ik hou van 

Holland”. En allemaal hebben ze hun gezelligheid 

meegenomen. In 3 teams werden vragen beantwoord, 

geluidsfragmenten beluisterd en foto’s herkend en 

benoemd. De onderlinge strijd was aanwezig, de vechtlust 

voelde je hangen, maar alles met een lach. 

 

De jury had het erg zwaar deze avond. Soms waren er 

moeilijke beslissingen te nemen en de 3 verschillende 

geluiden werkten daarbij niet echt mee. 

 

Ook de last-minute Mr Chung, op het laatste moment 

ingevlogen van het Tsilapy-gebergte in China, bracht zijn 

muziek zeer goed aan het publiek. Er moest goed geluisterd 

worden welk lied hij ten gehore bracht. 

 

Uiteraard nog een dankwoord aan Pieter voor het 

waanzinnige knutselwerk; het Rad Van Holland. 

 

Als presentator heb ik een fijne, gezellige en tevens 

vermoeiende avond gehad, maar ik heb het met VEEL 

plezier gedaan. Hopelijk hebben jullie ook genoten van een 

leuke speelavond en is het voor herhaling vatbaar. 

Foto’s > 

Marcel van der Jagt 

Officials & vrijwilligers 

Zoals eerder gemeld, kunnen we niet zonder officials en 

vrijwilligers. Immers, zwemmen zonder klokkers heeft geen 

zin. Ook zullen alle andere plekken rondom het bad moeten 

worden ingevuld, zoals voorstart, consumpties etc. 

 

Een te kort aan officials kan wel eens voor een vervelende 

situatie zorgen. 

Wanneer we geen officials voor een wedstrijd hebben, 

kunnen ook de zwemmers niet worden ingeschreven. Bij 

inschrijving moeten we al aangeven welke officials aanwezig 

kunnen zijn. 

Ook kan het gebeuren dat uw kind is ingeschreven en u als 

official mee gaat, maar dat uw kind niet wordt geplaatst. U 

zal dan toch aanwezig moeten zijn om te klokken. 

 

Met een grotere groep officials is het dan veel makkelijker 

schakelen. Er kan dan nog eens vervangen worden door een 

ouder wiens kind wel op de wedstrijd wordt geplaatst. 

 

Een ander punt waar we nog wel eens tegenaan lopen is, dat 

een opgegeven klokker uiteindelijk niet wordt ingedeeld. 

Hartstikke vervelend, want u heeft deze datum  al 

vrijgehouden in uw agenda. Daar de definitieve opstellingen 

en het voorblad pas vaak “laat” bekend worden gemaakt, kan 

dit tot vervelende situaties leiden. Wij ageren daar ook tegen 

bij de organisaties, maar hebben er geen enkele invloed op. 

Wij hopen dan ook op uw begrip hiervoor. 

 

Gelukkig heeft een aantal ouders van de jongste zwemmers 

aangegeven een klokkers-cursus te willen volgen. Hard nodig, 

omdat juist bij de jongste zwemmers een tekort aan officials 

is ontstaan. Deze cursus zal binnenkort van start gaan in ons 

eigen clubhuis. 

 

Wilt u ook deelnemen? Geef u dan zeer snel op bij Simon de 

Waard of Cor Jongeleen (officials@dedevel.nl) 

 

https://picasaweb.google.com/101814707518656041965/IkHouVanHolland27Feb2016
http://www.google.nl/url?url=http://www.ses-uva.nl/familiedag-2015/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi1n82FjtHLAhVFSZoKHeBCBK0QwW4IJjAI&usg=AFQjCNE4-kx4t6kd4Ii1cCS_dl_C8lXLzw
https://picasaweb.google.com/101814707518656041965/IkHouVanHolland27Feb2016
mailto:officials@dedevel.nl


  
 

Schoolzwemkampioenschap 2016 

9 maart 2016: Blije gezichten, natte haren en medailles om 

de nek. Dat is het uitzicht na afloop van het lokale 

schoolzwemkampioenschap 2016 in zwembad De Hoge 

Devel. De kinderen en supporters zijn blij. Ook de organisatie 

ploft moe maar voldaan op de stoelen in de kantine. Na een 

grondige voorbereiding is de klus geklaard en is iedereen 

tevreden. ‘Jammer dat ik volgend jaar niet meer mee kan 

doen’ zegt een meisje tegen haar juffrouw. Zij gaat volgend 

jaar naar de middelbare school.  

 

Voor de organisatie is het een geslaagde middag geweest en 

liep alles goed in elkaar over. Ook van de begeleiding van de 

scholen klinken de positieve berichten alom. Met het bezoek 

van wethoudster Jolanda de Witte en de aanwezigheid van 

grote getale supporters was de middag af. Het deed de 

organisatie goed om de positieve reacties van scholen, 

kinderen en publiek te ontvangen. Dit maakt het weer extra 

leuk om het volgend jaar weer op te pakken. 

Beide teams van de Bron en het team van de Develhoek 

pakten de plaatsen 1 tot en met 3 en wisten daarmee 

deelname aan de provinciale kampioenschappen veilig te 

stellen. 

Foto’s > 

Eindelijk was het zo ver, de schoolzwemkampioenschappen 2016, waaraan de kinderen van groep 3 t/m 8 mee mochten doen. 

Net als voorgaande jaren waren er weer veel kinderen gekomen om te zwemmen. 

En ook nu waren er veel papa's, mama's, opa's en oma's gekomen om te kijken en om ons aan te moedigen. Als eerste hadden 

we een estafette van 6x25 vrij. Daarbij zijn wij als Bron 1 eerste geworden. Verder waren er ook individuele races, waarin de 

kinderen konden laten zien hoe snel ze waren. 

Als laatste de ludieke estafette die erg leuk was maar jammer genoeg niet mee telde (want wij wonnen die ook). Het laatste 

deel van de avond was het leukste, want toen kregen we te horen welk team gewonnen had. De derde plaats was voor de 

Develhoek uit Zwijndrecht, de Bron 2 werd tweede en wij, de Bron 1, zijn als eerste geëindigd. Deze drie teams mogen nu naar 

Wassenaar waar de provinciale schoolzwemkampioenschappen worden gehouden!    

 

Tygo en Asha van Lobberegt 

 

De Bron 

https://picasaweb.google.com/101814707518656041965/Schoolzwemkampioenschappen2016


  
 

Op 9 maart 2016 was het zover. Basisschool De kim deed mee aan de schoolzwemkampioenschappen in De Devel te 

Zwijndrecht. Na een grondige oefentraining een weekje eerder waren de kids er helemaal klaar voor. 

Jay de Vries, Amy-Jo Middelkoop, Novi Janssen, Marijn Mensen, Nikki Meijers, Dunya Bezemer en onze mascotte Tara Boer 

lieten duidelijk horen dat De Kim aanwezig was tijdens dit schoolzwemkampioenschap. Na een grondige warming-up, waarin 

Jay en Novi samen het voorbeeld mochten geven, kon de wedstrijd beginnen. 

 

 

 

 

 

 

De start was een spannende teamestafette, waarin de eerste tijden werden neergezet. Daarna volgden de individuele 

nummers. Jay en Amy-Jo gingen allebei direct als een speer door het water. Dat kan natuurlijk ook niet anders met Jay als 

Nederlands Kampioen op meerdere afstanden en Amy-Jo als voormalig goede enthousiaste zwemster.  

Daarna waren Novi en Marijn aan de beurt. Ook zij lieten even zien wat zij nu al in 

huis hebben. Bomvol met power dus! Nikki en Dunya, de kleinsten van de groep, 

vonden het allebei best wel spannend. Nikki plonste in het water en zwom de 25 

meter met een brede glimlach op het gezicht. Dunya vond het allemaal iets te 

spannend, dus uiteindelijk werd zij de mascotte en heeft Tara haar race afgemaakt. 

Echte teamspirit dus! 

 

Na wat overleg heen en weer mocht Basisschool DeKim van de vereniging met 7 

personen de ludieke estafette zwemmen, ofwel met een plankje + pion de 

overkant halen. Jay zorgde direct dat wij een hele baan voorlagen op de andere 

scholen, Amy-Jo, Novi, Marijn en Tara wisten dit goed te handhaven. Als laatste 

mochten Nikki en Dunya samen de estafette zwemmen. Wat een lol hadden ze en 

wat waren we allemaal trots op ze toen ze de baan uitgezwommen hadden. 

 

 

Uiteindelijk is De Kim van de 18 scholen die meededen 11
de

 geworden. 

Een knappe prestatie van alle kids! 

 

Zo zie je maar, soms is meedoen belangrijker dan winnen!!! 

De Kim 

De officials 

Zoals bij elke zwemwedstrijd zijn de officials nodig. 

Ook dit jaar hebben de officials van De Devel tijd 

vrijgemaakt om de schoolzwemkampioenschappen 

in goede banen te leiden. 

Zij hebben van start tot eind de tijden geklokt en 

verwerkt, waardoor de eindstand snel bekend was. 

 

Wederom een knappe prestatie van de officials !! 



 

  

  
Wedstrijdkalender 

Update: zondag 3 april 2016 

 

Afmelden 

In het wedstrijdrooster op de site vind je alle info over wedstrijden, opstellingen en het afschrijven voor een wedstrijd. 

Gaarne afmeldingen zo vroeg mogelijk doorgeven, echter uiterlijk op de aangegeven datum en tijd bij Joke Tak ontvangen. 

 

  078-6124617   j.tak-bosman@wxs.nl 

 

 

Resultaten 

Afgelopen periode Op de site > 

Datum Omschrijving Uitslag Verslag 
19-03-2016 Clubkampioenschappen de Geul te Papendrecht Uitslag    
13-03-2016 KNZB Challenger te Oosterhout Uitslag    
12-03-2016 Regio West Miniorencircuit te Papendrecht Uitslag    
12-03-2016 Brabantse Minioren Meerkamp te Dongen Uitslag  

  
12-03-2016 Regio West Open Masters te Dordrecht Uitslag    
09-03-2016 Schoolzwemkampioenschappen Zwijndrecht / Hendrik-Ido-Ambacht Uitslag 

Puntentelling 
  

06-03-2016 KNZB verenigings zwemcompetitie te Etten Leur Uitslag    
27-02-2016 Juniorenzeskamp te Papendrecht Uitslag    
26-02-2016 The Hague Grand Prix te Den Haag Uitslag    
21-02-2016 LAC te Papendrecht Uitslag    
 

 

Planning 

Komende wedstrijden Op de site > 

Datum Beschrijving Bad Plaats Baan Inzwem Aanvang Startlijst Afmelden 

2-4-2016 Minioren meerkamp Sportboulevard Dordrecht 25 12:15 12:45 startlijst  

zo 27-mrt 

3-4-2016 t/m 

10-4-2016 Swim cup / NK lange baan 

PvdHoogeband 

zwemstadion Eindhoven 50  11:30  12:00     

9-4-2016 Pieter Cup minioren 3/4 

PvdHoogeband 

zwemstadion Eindhoven 50 14:30 15:15 startlijst  

ma 28-mrt 

9-4-2016 Pieter Cup minioren 5/6 

PvdHoogeband 

zwemstadion Eindhoven 50 14:30 15:15 startlijst  

ma 28-mrt 

10-4-2016 Junior Cup 2015 

PvdHoogeband 

zwemstadion Eindhoven 50 14:30 15:15 startlijst  

wo 30-mrt 

16-4-2016 DKP (Devel, Kempvis, Poseidon) Rivierabad Spijkenisse 25 13:30 14:00 startlijst  

ma 11-apr 

23-4-2016 Minioren Circuit deel 5 Sportcentrum Papendrecht 25         

30-4-2016 Juniorenzeskamp De Fakkel Ridderkerk 25         

8-5-2016 Brabantse minioren 4-kamp Olympia Waalwijk 25  14:00 14:30     

6-5-2016 t/m 

8-5-2016 

Danish International Swim Cup 

2016 (onder voorbehoud)   Esbjerg 25     
informatie 
startlijst   

 

Trainingsschema 

Afwijkingen op het trainingsschema Op de site > 

Datum Dag Omschrijving Effect 
27-04-2016 Woensdag Koningsdag Geen training 

30-04-2016 t/m 

07-05-2016 

Zaterdag t/m 

zaterdag 
Schoolvakantie 

Geen training (uitgezonderd 2 mei na 
18:00 uur) 

 

 

http://www.dedevel.nl/website/index.php/wedstrijdzwemmen/roosters/wedstrijdplanning
mailto:j.tak-bosman@wxs.nl
http://www.dedevel.nl/website/index.php/wedstrijdzwemmen/uitslagen-zwemmen/uitslagen-zwemmen-2015-2016
http://www.dedevel.nl/zwemmen/uitslagen_2015_2016/20160319_uitslag_clubkampioenschappen_papendrecht.pdf
http://www.dedevel.nl/zwemmen/uitslagen_2015_2016/20160313_uitslag_knzb_challenger_oosterhout.pdf
http://www.dedevel.nl/zwemmen/uitslagen_2015_2016/20160312_uitslag_regio_west_miniorencircuit_papendrecht.pdf
http://www.dedevel.nl/zwemmen/uitslagen_2015_2016/20160312_uitslag_brabantse_minioren_mk_dongen.pdf
http://www.dedevel.nl/zwemmen/uitslagen_2015_2016/20160312_uitslag_regio_west_open_masters_dordrecht.pdf
http://www.dedevel.nl/zwemmen/uitslagen_2015_2016/20160309_schoolzwemkampioenschappen_uitslag.pdf
http://www.dedevel.nl/zwemmen/uitslagen_2015_2016/20160309_schoolzwemkampioenschappen_punten.pdf
http://www.dedevel.nl/zwemmen/uitslagen_2015_2016/20160306_uitslag_zwemcompetitie_etten_leur.pdf
http://www.dedevel.nl/zwemmen/uitslagen_2015_2016/20160227_uitslag_juniorenzeskamp_papendrecht.pdf
http://www.dedevel.nl/zwemmen/uitslagen_2015_2016/20160226_uitslag_gp_den_haag.pdf
http://www.dedevel.nl/zwemmen/uitslagen_2015_2016/20160221_uitslag_lac_papendrecht.pdf
http://www.dedevel.nl/website/index.php/wedstrijdzwemmen/roosters/wedstrijdplanning
http://www.dedevel.nl/zwemmen/startlijsten/20160402_minioren_meerkamp_dordrecht.pdf
http://www.dedevel.nl/zwemmen/startlijsten/20160409_pieter_cup_minioren_34_eindhoven.pdf
http://www.dedevel.nl/zwemmen/startlijsten/20160409_pieter_cup_minioren_56_eindhoven.pdf
http://www.dedevel.nl/zwemmen/startlijsten/20160410_junior_swim_cup_eindhoven.pdf
http://www.dedevel.nl/zwemmen/startlijsten/20160416_dkp_spijkenisse.pdf
http://www.dedevel.nl/zwemmen/documenten/20160505_swim_cup_danmark.pdf
http://www.dedevel.nl/zwemmen/startlijsten/20160506_danish_international_esbjerg.pdf
http://www.dedevel.nl/algemeen/documenten/trainingstijden_2015_2016.pdf
http://www.dedevel.nl/zwemmen/uitslagen_2015_2016/20160207_uitslag_lac_papendrecht.pdf
http://www.dedevel.nl/zwemmen/uitslagen_2015_2016/20160206_uitslag_regio_west_competitie_dordrecht.pdf
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 Cryptogram (02) 

Horizontaal: 

5 opname waarbij men de slag te pakken heeft; 8 In dat 

geval kan je judoën; 9 Daar worden we onder duistere 

omstandigheden wijzer van; 10 Politici na een nederlaag; 

12 Die jongen loopt door Italië; 13 Wel zo correct om 

ergens voor te bedanken; 14 Beeldenreeks; 15 

Benzinegeld; 17 Lijst van wie overal binnen mogen komen; 

18 Kapsel achter de ramen; 20 Kans die je onder ogen ziet; 

21 Zover ik weet, is het in het bezit van een vriend van me. 

 

Verticaal: 

1 Verdediging tegen storm en hagel; 2 De tactiek van 

ronderenners; 3 Problemen binnen de SP; 4 Genoot van de 

vorst; 6 Erkenning van een commando; 7 Zo snel heeft een 

koortslijder iets herhaald; 11 Die zorgt dat er rek zit in een 

beroep; 14 Hier speelt een eerste klas golfer mee; 16 

Ongeciviliseerd eten; 19 Dat geld legt gewicht in de schaal. 

Woordzoeker (01) 

Waar staan ze? 

Duiken Freediving 

Onderwaterhockey Openwaterzwemmen 

Schoonspringen Snorkelen 

Synchroonzwemmen Vinzwemmen 

Waterbasketbal Waterpolo 

 
Maandvertier 

O L L I O I E K S M L A O A B O 

I S L B A O O V M D A L M O S G 

L V R E P P I W A R O J O Z R B 

P P S T M D K F N P S A T O J D 

S C H O O N S P R I N G E N O U 

D O E M L O L E E A E T T V A I 

P H E U E V T I G P Q O G I M K 

H C A L I A J I R E G M M H I E 

O P E N W A T E R Z W E M M E N 

O N D E R W A T E R H O C K E Y 

W A T E R B A S K E T B A L Y N 

S Y N C H R O O N Z W E M M E N 

F R E E D I V I N G G A H H I N 

V I N Z W E M M E N C R D I R S 

M S N O R K E L E N T S R U W C 

G D G H M T T N S Y B E H J J E 

 

Super sudoko 

    9            2     

   5  3          7  4    

  9    7        2    6   

 5   6   9      6   4   8  

1   2  7   8    3   9  6   2 

 2   4   3      2   7   6  

  1    4    3    1    5   

   6  1    8  2    2  3    

    5    2    7    5     

       4   6   9        

      2   1  4   7       

       3   7   5        

    2    9    5    4     

   3  1    7  3    2  3    

  5    3    9    6    2   

 3   5   8      5   3   8  

1   6  3   7    6   1  5   4 

 7   1   3      3   2   7  

  1    6        8    4   

   1  7          4  2    

    6            5     

 

Extra 

Anagram van vorige maand 

Wedstrijden Vlinderslag Balsamico Prijsvraag 

Plat water ? 
 

 

Een gat na husselen? 
 

 

      1        

     2         
3              

 4             

      5        

 6             

      7        

    8          

 9             

    10          

    11          

 

1 Sproeier; 2 Verbetering; 3 Grote bak met water; 

4 Begeleiden en aansturen; 5 Insect met vleugels; 

6 4x …; 7 Type wedstrijd in het zwemmen; 8 

Schakel om van spoor te veranderen; 9 Gebouw 

om te leren; 10 Opstap om te vertrekken; 11 Deel 

van het lichaam. 

Zoek de7 verschillen 



 

  

 

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. 

UITERLIJKE DE 20
STE

 VAN DE MAAND 

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 
 

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 
 

Open water (OW) 
Carla Bosklopper 

Denise de Riet 

oww@dedevel.nl 
 

Technowave 
Trainers 
Coaches 
Officials 

KNZB 

Hebt u verzoeken of een item om uit te leggen, 

schroom niet om uw tekst, eventueel voorzien 

van illustraties aan ons toe te zenden. 

nieuwsbrief@dedevel.nl 
 

Adverteren / sponsering 
U ? 

Wilt u onze vereniging ondersteunen? Neem 

gerust contact op. Wij bespreken graag de 

wensen en mogelijkheden. 

redactie@dedevel.nl 
 

Recepten? 
Iedereen 

Hebt U nog een bijzonder recept? Een speciale 

maaltijd, snack of grootmoeders cake? 

Laat het ons weten. 

nieuwsbrief@dedevel.nl 
 

 

 

Producer / Redactie 
Marcel van der Jagt 

redactie@dedevel.nl 
 

Distributie 
Roger van Valen 

webmaster@dedevel.nl 
 

 

 

Digitale estafette pen 
Leden 

Elke maand 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 20
ste

 van de 

maand naar ons toe en wees voor één maand 

een bekende Develander. 

redactie@dedevel.nl 
 

Develstorie 

Wederom een stukje terug in de tijd. In dit jaar was het zwembad in aanbouw, te midden van 

het Develeiland. Dit landgoed was vroeger onderdeel van het Kasteel Develstein, dat 

gebouwd was op een klein eilandje waar tegenwoordig het Develsteincollege gevestigd is. 

Op de foto is dat eilandje verscholen onder de bomen naast de boerderij (rechtsboven). De 

toenmalige school “Develstein” bestond uit laagbouw. 

De wijken Heer Oudeland Ambacht, Nederhoven en delen van Kort Ambacht zijn nog niet in 

voorbereiding. 

De geschiedenis van het kasteel 

Develstein 

1332 - Het kasteel Develstein wordt in 

opdracht van Willem van Duivenvoorde 

(kamerheer van graaf Willem III van Holland) 

gebouwd. 

1572 – De Spanjaarden staken het kasteel in 

brand. 

1594 - De ruines werden gekocht en een 

nieuw kasteel werd gebouwd. 

1824 – Het einde van kasteel Develstein; de 

sloop werd voltrokken. 

2005 - Om de historie van het kasteel te 

onderzoeken werd archeologisch onderzoek 

uitgevoerd. 

2015 – Het kasteeleiland is gerestaureerd 

tot zijn huidige vorm. 
Bron: kasteeldevelstein.nl 

Het Develeiland anno 1967 met rechtsboven de plaats waar het kasteel 

Develstein gestaan heeft. 

Het kasteel Develstein in de eerste helft van de 19e eeuw. Geschilderd door 
Johannes Willem Boshamer 

Het kasteel Develstein in 1647 door Roelant Roghman . 

http://www.dedevel.nl/
mailto:nieuwsbrief@dedevel.nl
mailto:zwemcommissie@dedevel.nl
mailto:activiteitenraad@dedevel.nl
mailto:kamp@dedevel.nl
mailto:oww@dedevel.nl
mailto:nieuwsbrief@dedevel.nl
mailto:redactie@dedevel.nl
mailto:nieuwsbrief@dedevel.nl
mailto:redactie@dedevel.nl
mailto:webmaster@dedevel.nl
mailto:redactie@dedevel.nl

