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In dit blad…  
 Clubrecords mei 
 Colofon 
 Develstorie 
 Esbjerg Isa 
 Esbjerg Isis 
 Esbjerg Jay 
 Esbjerg Kira 
 Esbjerg Leyla 
 Esbjerg Rinske 
 Esbjerg Samantha 
 Esbjerg Totaal 
 Rond het kampvuur 
 Schoolkampioenschap (3) 
 Star & De Devel 
 Trainingsrooster 
 Wedstrijdkalender 
 Zomerreces of… 

Seizoen einde nadert 
Het is al weer juni, wat betekent dat de meesten al weer denken aan de vakantie, het einde van het schooljaar en dat dus ook 
het einde van het seizoen in zicht komt. 
Al met al kunnen we stellen, dat het seizoen weer veel moois heeft gebracht. 

Meer > 
 

De Devel international…. Esbjerg 
Na de successen in de afgelopen jaren zijn een aantal clubleden wederom afgereisd naar het noorden om mee te doen aan de 
19th Danish International Swim Cup 2016 te Esbjerg, Denemarken. De behaalde resultaten zijn om in te plakken en de 
gezelligheid (ondanks de lange, vermoeiende dagen) was ruim aanwezig. Een aantal zwemmers beschrijven hun ervaring. 

Meer > 

Het aantal kampers groeit… 
Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief zijn we de laatste periode ingegaan waarin je je op 
kunt geven voor het kamp! 
De uiterste aanmelddatum nadert, dus wees er snel bij om de boot niet te missen. Stuur voor 
15 juni een bericht naar kamp@dedevel.nl en ga mee met een gezellige groep Develaars. 

Meer > 

Is zij 1 van de nieuwe 
schoolzwemkampioenen?? 

De clubrecords van mei 
2016 

STAR en De Devel 
De Devel geeft te kennen niet 
achter het STAR-concept te staan. 

Meer > 

Trainen in de vakantie….? 

mailto:kamp@dedevel.nl


  
 

Past het STAR-concept binnen het trainingsschema? 
Tijdens de regio wedstrijd in Dordrecht heeft de regio uitnodigingen verspreidt om in te schrijven voor de STAR trainingen op 
zondagochtend in de Sportboulevard. 
 
Uiteraard is een ieder vrij zich in te schrijven. Wij staan echter niet achter het STAR concept. Het trainingsprogramma bij de 
Devel wordt door de gezamenlijke trainers weldoordacht opgezet. Wij zijn dan ook van mening dat deze extra uren niet 
bijdragen. Daarnaast denken wij, dat het ook voor zwemmers goed is dagen geheel vrij van training te zijn en zich te kunnen 
bezighouden met andere zaken. Tot slot willen we voorkomen dat de STAR trainingen de opbouw van ons trainerscorps gaan 
doorkruisen. 
 
Het is niet de bedoeling is dat de 50 meter bad trainingen van de Devel in Dordrecht worden overgeslagen, omdat men 
zondags STAR training heeft. 

Zomerreces of zwemmen op andere wijze? 
Het is al weer juni, wat betekent dat de meesten al weer denken aan de 
vakantie, het einde van het schooljaar en dat dus ook het einde van het 
seizoen in zicht komt. 
 
Al met al kunnen we stellen, dat het seizoen weer veel moois heeft 
gebracht, Goede prestaties tijdens de vele wedstrijden, waarbij de 
Develzwemmers niet alleen vele PR’s mochten bijschrijven, maar ook 
lieten zien dat ze op nationaal niveau mee kunnen komen. In de regio 
hebben we 21 mei de competitie kunnen afsluiten met een mooie 4de 
plek. 
 

Nog enkele wedstrijden staan op het programma. En dat zijn zeker niet de 
minste. Zo komen de Regiokampioenschappen er nog aan, de Minioren Finales 
in Gouda en het NJJK, waarvoor een aantal zwemmers zich hebben 
gekwalificeerd . We sluiten het seizoen weer af met de Jaargangfinale, waar een 
aantal Develtoppers ongetwijfeld van de partij zullen zijn. 

 
Ook qua activiteiten is het seizoen nog niet ten einde. De AR heeft nog 
een leuke en nieuwe activiteit op het programma staan, namelijk de 
Familiedag op 26 juni aanstaande. Het belooft een fantastische activiteit 
te worden, en naar ik heb begrepen zijn de voorbereidingen in volle 
gang.  
 
 

Natuurlijk gaan een aantal zwemmers in de zomer door. 
Immers, dan vinden door het hele land de open water 
wedstrijden weer plaats. Heb je interesse eens mee te 
zwemmen, tijdens een training of wellicht tijdens een wedstrijd 
(bijvoorbeeld in  Binnenmaas op 9 juli of Heerjansdam op 13 
augustus), neem dan contact op met Denise de Riet en Carla 
Bosklopper, via oww@dedevel.nl  

 
 

Tegen de tijd dat wij al weer in het zwembad liggen en aan de 
voorbereidingen voor het nieuwe seizoen bezig zijn, komt Devel 
zwemster Chantalle uit op de Paralympics in Rio. Uiteraard kijken we 
dan allemaal en duimen we mee voor één of meerdere medailles. 
 
Chantalle, heel veel succes gewenst! 

De officiele site voor RIO 2016 
De officiele site voor paralympics RIO 2016 

mailto:oww@dedevel.nl
https://www.rio2016.com/en
https://www.rio2016.com/en/paralympics


  
 

Esbjerg – Kira van der Steen 
Ik ben Kira en dit jaar ben ik voor het eerst mee geweest 
naar Denemarken.  Samen met mijn moeder reed ik mee 
met Mariska en Isis.  
In Denemarken hadden  we bij de Mac afgesproken. Daar 
hebben we onze nagels  gelakt in de Nederlandse vlag. 
Ook Marcel en opa Box   hebben hun nagels gelakt.  
Na het eten en lakken zijn we naar school gereden, daar 
sliepen we.  
 
s' Morgens om half 6 ging de wekker. Na het aankleden 
en  tanden poetsen gingen we richting de bus. Wij 
richting het kleine zwembad en anderen richting het 
grote zwembad. Bij het zwembad was een gymzaal waar 
we konden ontbijten en lunchen. Na het ontbijt moest ik 
douchen en  inzwemmen. Om half 9 begonnen de eerste 
wedstrijden. 
 Ik heb de eerste dag 2 afstanden gezwommen.  En alle twee een kleine PR.  

 
Toen de wedstrijden in het kleine bad klaar waren zijn we met de bus naar het grote zwembad gegaan. Daar was de 
openingsshow en daar werden de finales gezwommen. Bij de openingsshow mocht ik het bordje van de Devel vasthouden en 
Jessica de vlag. Het was daar een herrie dat we zelfs oordoppen in hadden. 
Na de openingsshow zijn we gaan eten. We aten steeds wel laat, maar het eten was erg lekker. Toen snel ons bed weer in, 
want de andere dag moesten we vroeg op om te zwemmen. De 2de en 3de dag heb ik ook 2 afstanden gezwommen. Op 1 ook 
een PR. Jammer genoeg ook op een afstand gedist.  
 
Zondag zijn we na de 100 school naar huis gereden. Ik vond het een heel leuk en gezellig weekend met leuke meiden en 
jongens. Als we weer naar Denemarken mogen wil ik zeker weer mee. 

Esbjerg – Samantha van der Jagt 
Ik ben Samantha en zwem in de minioren. Het zwemmen in Denemarken vond ik leuk en erg gezellig. 
We sliepen in 2 lokalen en hadden dus meer ruimte dan vorig jaar. Toen hadden we maar 1 lokaal en was het krap tegen 
elkaar aan liggen. 
 
Ik heb in deze 3 dagen 6 afstanden gezwommen: 25 meter school, 50 meter school, 100 meter school, 50 meter vlinder, 50 
meter rug en 200 meter vrij. 
Ik kon op 4 afstanden in de finale staan en ik had geluk, want op alle vier de afstanden stond ik ook in de finale. 
 
Op de eerste dag heb ik 3 keer gezwommen en heb ik ’s avonds 2 keer in de finale mee gezwommen. 
 
 Op de tweede dag heb ik 2  keer 
in de heats gezwommen. Op 
beide afstanden kon ik in de 
finale zwemmen. 
 
De laatste dag zwom ik maar op 1 
afstand. Op die dag gingen we 
ook weer naar huis terug. 
 
Ik heb hard gezwommen en heb 
daarom 4 medailles verdiend; op 
de 3 schoolslagen en op de vrije 
slag. 
 
Ik hoop dat we volgend jaar weer 
kunnen gaan. 



  
 

Esbjerg – Isa Maes 
We zijn in Denemarken geweest 
voor de Swimcup van Esbjerg. Ik 
deed  al voor de 3e keer  mee. Dit 
was de laatste keer dat wij in het 
kleine  zwembad zwommen en we  
hebben het weer heel erg  leuk 
gehad. 
 
Ik  heb op  elke dag 3 afstanden 
gezwommen en heb daarbij 7 pr's 
gezwommen, op 1 afstand net niet 
en op 1 ben ik gedist. Dat was erg 
jammer want ook op die afstand  
(100m wisselslag) zwom ik  4 
seconden van mijn pr af.  Helaas 
stond ik niet helemaal stil tijdens  
de start (en ik was nog laat weg ook).  
 
Dit jaar sliepen we in 2 lokalen, wat wel erg lekker was om een beetje  meer  ruimte te hebben. 's Ochtends moesten we erg 
vroeg opstaan en gingen met de bus naar het zwembad. Na het ontbijt, gingen we inzwemmen en begonnen de wedstrijd. 
 
Ook onze favoriete scheidsrechter was er weer bij dit jaar! Hij herkende ons gelijk, dus dat was erg grappig. We hadden 
stroopwafels meegenomen uit Nederland. Na de wedstrijd gingen we snel met de bus naar het zwemstadion. Daar waren de 
oudere zwemmers en gingen we kijken naar de opening en naar de finales. Ik heb geen finale gezwommen, maar ik ben wel 
heel trots op het resultaat.  
 
In Esbjerg krijg je een blikje chocomelk als je als eerste eindigt in jouw serie. Die heb ik wel gewonnen! 

Esbjerg – Leyla Oversluizen 
Esbjerg was heel leuk. Ik heb veel pr’s gezwommen. Op de 100 wissel, op de 100 vrij en de 50 vlinder. 
De eerste dag hadden we afgesproken bij de Mac Donald in Esbjerg. Eerst hebben Asha, Isa, Samantha en ik gespeeld bij de 
MAC. Toen ben ik samen met Asha en Isa naar de 4 witte mannen aan zee geweest. 
Toen zijn we naar school gegaan waar we zouden gaan slapen. 
 
De eerste dag gingen we zwemmen. Ik moest 50 mtr school, 100 mtr wissel en 50 mtr rug zwemmen; ik had toen geen 
chocomelk gewonnen en geen finale plek. Maar ik kreeg een chocomelk van Jay en dat vond ik erg aardig. 
 

De tweede dag had ik twee 
chocomelk gewonnen met de 
50 mtr vlinder en de 50 mtr vrij 
en daar was ik heel blij mee. 
Ook heb ik nog 25 mtr school 
gezwommen. 
 
De derde dag moest ik 100 vrij 
zwemmen. Ik was toen heel 
moe, maar ik moest daar al mijn 
energie in stoppen van Angela 
en dat heb ik toen gedaan. 
 
Ook gingen we erg laat naar bed 
en moesten heel vroeg opstaan. 
Maar ik heb het wel erg naar 
mijn zin gehad in Esbjerg. 



  
 

Esbjerg – Rinske Bouman 
Woensdagochtend gingen we op weg naar Denemarken. In 
Duitsland stopten we even om middag te eten samen met Asha, 
Isa en hun moeders, dat was heel gezellig. Daarna zijn we verder 
gereden naar het hostel in Denemarken. De volgende dag in het 
hostel kwamen we Jay en Samantha tegen. We gingen nog een 
stukje van Denemarken bekijken en daarna gingen we naar de 
McDonalds waar iedereen al zat. Bij de McDonalds hebben de 
meisjes elkaars nagels gelakt en dat was leuk. Nadat we gegeten 
hadden gingen we naar de school waar we gingen slapen.  
 
De volgende ochtend moesten we vroeg opstaan en de 
zwemspullen pakken. We gingen met de bus naar de gymzaal bij 
het zwembad om te ontbijten, daarna gingen we naar het 
zwembad. Ik moest de 200m vrijeslag, de 100m wisselslag en de 
100m vlinderslag zwemmen, in de avond was de openingsshow 
met harde muziek en veel gekleurde lichten, daarna moest ik de 
100m vlinderslag in de finale zwemmen en ik werd 2e. 
 
De volgende dag moest ik de 25m vrijeslag, de 50m vrijeslag, de 
50m vlinderslag en de 200m wisselslag zwemmen, met de 50m 
vlinderslag werd ik 3e. 

Zondag moest ik de 100m vrijeslag, de 25m vlinderslag en de 200m vlinderslag, daarna heb ik nog badmutsen geruild met 
Deense en Duitse mensen. Daarna gingen we weer op weg naar huis. 

Esbjerg – Isis Naaktgeboren 
Het was een hele ervaring, samen met de anderen sliepen we in 
een school. Dit jaar hadden we twee klaslokalen, maar we 
waren met zoveel dat we ze allebei nodig hadden om te slapen! 
Ik heb van de acht afstanden vijf pr's gezwommen. Je kon ook 
een badmuts ruilen helaas is dat mij niet gelukt. De 
openingsshow was echt geweldig maar een tip is om oordoppen 
mee te nemen. Ze zetten de muziek heel HARD verder leuke 
muziek en een geweldige finale! Je staat in de spotlights. 
Er is ook een winkeltje in het zwembad met tassen, brilletjes, 
badpakken, badmutsen enz... 
 
Mijn leukste afstand was de 50 meter vrijeslag. Wij zaten met 
z'n vieren in het grote zwembad Rinske, Jessica, David en Ik. 
Samen met Mariska, Dika, Minke en mijn moeder. 
Ewald en Robert waren er ook, ze waren de klokkers bij de 
wedstrijd. 
In de auto was het ook heel gezellig met Kira, Silvia, ik en mijn 
moeder. 
 



  
 

Esbjerg – Fam de Vries 
Voor Jay was het de eerste keer om mee te gaan naar 
Denemarken en aangezien het in een vakantie viel hebben wij er 
als gezin een weekje vooraf aan vastgeplakt. Mooie omgeving en 
heerlijk weer. Op donderdag mochten we een ieder begroeten en 
op naar de school waar ons logeeradres was. Wij kijken alle vier 
terug op een geweldig weekend. Veel plezier, strak georganiseerd, 
lekker eten, prima begeleid door de dames en een fantastische 
entourage. 
 
De kinderen werden door elkaar aangemoedigd en soms, waar 
nodig, getroost. Gejuicht werd er om de resultaten die behaald 
werden door de kinderen. En ook wij kennen nu het fenomeen 
Blikje Chocomel!!!! De kinderen genoten zichtbaar en daarbij ook 
alle ouders, broer en zusje! 
Jay mocht op 10 zwemnummers uitkomen. Overdag in de series 
en 's avonds zwemmen in de finales. Wij bewonderen hem om de 
inzet, focus en discipline die hij zichzelf oplegt. Het hele weekend 
stond in het teken van het zwemmen. De verwachtingen waren 
hoog gespannen. De resultaten mochten er zijn: 7 GOUD, 2 ZILVER 
en 1 BRONS. Wat een resultaat op zijn eerste internationale 
wedstrijd.  
 
Wij kijken er met veel plezier op terug. Weer een ervaring rijker. 
En we hebben de filmpjes op You Tube! 
Dank aan iedereen (ook de klokkers) die hieraan heeft 
meegewerkt. 

Esbjerg – het totaalplaatje 
Het blijft toch een bijzondere gelegenheid; een internationaal toernooi waar 77 teams strijden om de medailles (en De Devel 
als 19de eindigt!!!), de finale plaatsen, de chocomelk of de PR’s. Om daar De Devel, als enige Nederlandse zwemvereniging, te 
vertegenwoordigen geeft een extra boost. En dat geldt niet alleen voor de zwemmers. Ook de ouders beleven dit 
zwemtoernooi van top tot teen en ieder draagt een steentje bij om dit alles mogelijk te maken. 
Zelf ben ik in de weer geweest om foto’s te maken en waar nodig te assisteren, maar ik wil graag een aantal personen eruit 
lichten om te bedanken voor hun grote inzet, waardoor dit alles mogelijk was. 
 

Linda Maes 
De motor van de organisatie van 
begin tot eind. De touwtjes goed in 
handen, waardoor alles tot een 
geheel gevormd wordt. 
 
Angela Ooms 

De onmisbare rechterhand, die vele 
taken begeleidt en de laatste 
puntjes op de i weet te plaatsen. 
 
Mariska Naaktgeboren 

De benodigde begeleiding in het 
grote zwembad. Tevens zorg 
dragen voor een plaats op de 
tribune bij de finales. 

 
Ewald Bouman & Robert Kras 

Onze officials, waardoor de aanwezigheid van De Devel op dit evenement meer zekerheid kreeg. 
 
De zwemcommissie 

Die vrijgave voor dit evenement heeft gegeven en daarmee het plezier en de resultaten heeft kunnen laten gebeuren. 



  

  
 

ESBJERG 

GROETEN UIT 



  Rond het kampvuur……. 
Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief zijn we de laatste periode ingegaan waarin 
je je op kunt geven voor het kamp! Omdat wij indelingen moeten maken van de 
groepen en ook het programma af moeten ronden, willen wij jullie vragen om je 
uiterlijk 15 juni in te schrijven. 
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. 
 
Zoals in eerdere nieuwsbrieven al is aangekondigd, zullen we van vrijdagavond 2 t/m 
zondagmiddag 4 september gezellig met elkaar op kamp gaan. We houden nog even 
geheim waar we heen gaan, maar hierbij geven wij wel een kleine tip! Op deze foto 
zien jullie een afbeelding van Google Maps en we kunnen wel zeggen dat de locatie 
op deze kaart staat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We hebben inmiddels al heel wat inschrijvingen ontvangen. We hebben plaats voor 
ongeveer 40-45 personen, dus als je mee wilt, geef je dan snel nog op! 
Aan de rechterzijde de lijst van personen die zich voor het kamp hebben opgegeven. 
 
Meer informatie staat in de nieuwsbrief welke te vinden is op de website: 
http://www.dedevel.nl/zwemmen/documenten/kamp_2016.pdf.  
Wij zien jullie aanmeldingen graag nog binnenkomen via de mail. En let op, dit kan 
tot uiterlijk 15 juni!! 

Naomi van Ballegooijen 

Marloes Boelhouwer 

Jeroen Durinck 

Finn Oskar Eschbach 

Sven Markkus Eschbach 

Daniel Julián Prins Ferreirós 

Michelle Heijnemans 

Benjamin van Helsdingen 

Samantha van der Jagt 

Novi Janssen  

Jeroen Jongeleen 

Rianne Jongeleen 

Mark de Jongh 

Sem Kauffeld  

Sem Kindt 

Timo Kock 

Aure Lampe 

Asha van Lobberegt 

Isa Maes 

Marijn mensen 

Layla Middelkoop  

Isis Naaktgeboren 

Stijn den Otter 

Leyla Oversluizen  

Esper Paans 

Larissa Paans 

Jana Plaisier 

Kira van der Steen 

Daniël Stok 

Julian Stok 

Robin Stok 

Ryan Timmers 

Laura Tromp 

Jay de Vries 

Floortje de Waard 

Sybe de Waard 

Robin Waas 

Jeffrey Weeda 

Lisanne Weeda 

Julia van Wingerden 

Maud van Zadelhoff 
  

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


 

  

 
Schoolzwemkampioenschappen….. vervolg 3…. 
Al twee keer eerder hebben de schoolzwemkampioenschappen van Zwijndrecht en omgeving in onze nieuwsbrief gestaan; 
eerst de aanmelding en de tweede keer over de dag zelf (9 maart 2016). Hierbij werd bekend gemaakt dat De Bron 1, De 
Bron 2 en Develhoek zich hadden geplaatst voor de regionale finale in Wassenaar op 21 mei 2016. En wat blijkt? De Bron 1 
heeft zich, met uiteraard een aantal zwemmers van De Devel, geplaatst voor de landelijke finale in Veenendaal. 

Regionale schoolzwemwedstrijd (verslag De Bron) 

Zaterdag 21 mei werden in het Sterrenbad in Wassenaar de 
regionale (provinciale) schoolzwemwedstrijden 
georganiseerd. Basisschool de Bron was daar met twee teams 
vertegenwoordigd. Dit omdat de teams eerder ,tijdens de 
lokale wedstrijd in zwembad de Hoge Devel ,beslag hadden 
gelegd op de twee eerste plekken. 
En ook deze wedstrijd werd weer een feest voor ruim 
honderd kinderen en hun ouders, opa’s en oma’s en vrienden. 
De goed georganiseerde middag bestond uit een 
teamestafette, individuele wedstrijden ( vrije slag en rugslag) 
en eindigde met een ludieke estafette, die overigens niet 
meetelde voor het uiteindelijke resultaat. 
 

De teams van de Bron stelden weer niet teleur. De Bron 2 (met 
Amber van Ierberghe, Amelie Helmink, Jaylin vd Linden, Kira van 
der Steen, Niels van Oord en Dillon vd Berg) eindigde in een 
deelnemersveld van 18 ploegen op een keurige 9e plaats. Hiermee 
eindigde het helaas wel voor dit team, want alleen de eerste drie 
mochten door naar de finale van het Nederlands 
schoolzwemkampioenschap. En bij die eerste drie ploegen zat wel 
de Bron 1. Dit team met Daniel Stok, Mila Verwijs, Thom 
Veldhoen, Leyla Oversluizen en Asha en Tygo van Lobberegt werd 
zeer knap regiokampioen, door onder meer de Nederlands 
kampioen van 2015 voor te blijven. 
De wedstrijdzwemmers van deze ploeg (Daniel, Leyla en Asha) 
deden wat er van hen mocht worden verwacht (en dat moet je 
toch ook altijd maar weer doen), maar vooral het feit dat de niet 
zwemmers (Mila, Thom en Tygo) zeer sterk presteerden  en 
diverse wedstrijden wonnen, zorgden voor deze prachtige 
prestatie. 
Dit team zal nu op 18 juni in Veenendaal  gaan strijden om het 
Nederlands Kampioenschap met mogelijk als prijs een nog grotere 
beker dan die van afgelopen zaterdag! 

Meer foto’s op de site van WZK. 
 

De 2 scholen die naar Wassenaar afgereisd waren voor de Regionale finale voor schoolzwemkampioenschap 2016; De Bron en Develhoek 

http://www.wzk-wedstrijdzwemmen.nl/fotoalbums/213-regionale-schoolzwemkampioenschap-21-05-2016


  
 

Clubrecords 
Periode: 18-04 / 26-05 

 
Elke maand worden er records gezwommen. Het belangrijkste is het behalen van een nieuw PR en 
zeker wanneer dit een verbetering is van het clubrecord. 
De club draagt zijn steentje bij met dit maandelijks overzicht van de behaalde clubrecords en het 
toereiken van de oorkondes. 
 
Meisjes senioren 2 & jongens jeugd 2 

Larissa Paans: op de 50 meter vlinderslag in een tijd van 0.36,92 
 Gezwommen in Dordrecht op 21 mei 2016 

 
Meisjes jeugd 2 & jongens junioren 4 

Laura Tromp: op de 50 meter vlinderslag in een tijd van 0.33,38 
 Gezwommen in Dordrecht op 21 mei 2016 

Naomi Knetemann: op de 100 meter vlinderslag in een tijd van 1.08,96 
 Gezwommen in Dordrecht op 21 mei 2016 

Mark de Jongh: op de 50 meter vlinderslag in een tijd van 0.29,29 
 Gezwommen in Dordrecht op 21 mei 2016 

 
Meisjes junioren 3 & jongens junioren 2 

Lara Idsinga: op de 100 meter wisselslag in een tijd van 1.16,53 
 Gezwommen in Ridderkerk op 30 april 2016 

Stijn den Otter: op de 200 meter vrije slag in een tijd van 2.19,70 
 Gezwommen in Papendrecht op 23 april 2016 

Stijn den Otter: op de 200 meter vlinderslag in een tijd van 3.00,14 
 Gezwommen in Papendrecht op 23 april 2016 

Stijn den Otter: op de 100 meter wisselslag in een tijd van 1.13,40 
 Gezwommen in Ridderkerk op 30 april 2016 

Stijn den Otter: op de 50 meter vrije slag in een tijd van 0.28,33 
 Gezwommen in Ridderkerk op 30 april 2016 

Stijn den Otter: op de 50 meter vlinderslag in een tijd van 0.32,47 
 Gezwommen in Den Haag op 14 mei 2016 

Stijn den Otter: op de 50 meter rugcrawl in een tijd van 0.36,03 
 Gezwommen in Den Haag op 14 mei 2016 

 
Meisjes junioren 1 & jongens minioren 6 

Rinske Bouman: op de 200 meter vrije slag in een tijd van 2.24,15 
 Gezwommen in Papendrecht op 23 april 2016 

Rinske Bouman: op de 200 meter vlinderslag in een tijd van 2.59,52 
 Gezwommen in Papendrecht op 23 april 2016 

Rinske Bouman: op de 50 meter rugcrawl in een tijd van 0.37,97 
 Gezwommen in Dordrecht op 21 mei 2016 

Jay de Vries: op de 200 meter wisselslag in een tijd van 2.38,92 
 Gezwommen in Papendrecht op 23 april 2016 

Jay de Vries: op de 100 meter vlinderslag in een tijd van 1.11,19 
 Gezwommen in Ridderkerk op 30 april 2016 

 
Minioren 4 

Sem Kindt: op de 100 meter schoolslag in een tijd van 1.46,84 
 Gezwommen in Ppaendrecht op 23 april 2016 

Sven Markkus Eschbach: op de 50 meter vrije slag in een tijd van 0.38,50 
 Gezwommen in Ridderkerk op 30 april 2016 

 
Minoren 3 

Samantha van der Jagt:  op de 100 meter vrije slag in een tijd van 1.32,87 
 Gezwommen in Papendrecht op 23 april 2016. 

 
Gefeliciteerd met jullie gezwommen records! Deze oorkondes en de oorkondes van de vorige maand 
zijn onderweg!  



  

Trainingsrooster voor het nieuwe seizoen 
Er wordt hard gewerkt aan het trainingsrooster. Deze zal halverwege juni, samen met de selectie indelingen, via de bekende 
weg worden verspreidt. 
Zoals in de eerdere nieuwsbrief gemeld, zal er wat strakker en beter naar trainingen en indelingen gekeken worden, 
simpelweg om een ieder de mogelijkheid te bieden om zo optimaal mogelijk te kunnen trainen binnen de beschikbare uren. 
Lees dus ook goed de begeleidende brief door, die straks bij het rooster zit. 
 
Een veelgehoorde klacht is al jaren, dat de roosters onduidelijk te lezen zijn. Ewald Bouman heeft uit eigen initiatief ons een 
handje toegestoken in een poging het trainingsrooster overzichtelijker te krijgen.  Het lijkt er op, dat zijn simpele 
aanpassingen het geheel beter leesbaar zullen gaan maken. 
Super als mensen zo meedenken, en we gaan dan ook zeker kijken of we een en ander in dit concept ingepast kunnen krijgen. 
 

Training in de vakantie 
Zo tegen het einde van het seizoen worden ook de trainingen langzaam aan weer afgebouwd. Houden jullie er rekening mee, 
dat vanaf 27 juni het vakantierooster weer ingaat? Iedereen is dan van harte welkom om op de maandag-, woensdag- en 
vrijdagavond zijn conditie op peil te houden en de techniek te verbeteren. 
  

Begin mei bereikte ons het bericht dat onze oud trainer, 
 

Leen Broer 
 

op woensdag 4 mei 2016 op 80-jarige leeftijd is overleden. 
Leen is gedurende vele jaren aan de Devel verbonden geweest als trainer. De laatste jaren 

was hij steevast op de vrijdagavond aan het bad te vinden om de senioren te begeleiden tijdens 
hun trainingsarbeid.  Pas enkele jaren geleden, inmiddels een aardig eindje in de 70, heeft hij 

zijn taken neergelegd. 
Wij wensen vanaf deze plek zijn echtgenote, kinderen en verdere familie heel veel sterkte bij het 

verwerken van dit verlies. 

Nog even een uitleg van de redactie 
In de vorige editie stond een artikel over de Pietercup, Juniorencup en Swimcup in Eindhoven. Hierbij was de foto toegevoegd, 
zoals op de site van swimcup gebruikt. De foto was echter van 2015. Uiteraard willen wij jullie de juiste foto niet onthouden. 



 

  
  

Wedstrijdkalender 
Update: dinsdag 7 juni 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 
21-05-2016 Schoolzwemkampioenschappen Regio West Uitslag   

21-05-2016 Regio West Competitie te Dordrecht Uitslag   

14-05-2016 Regio West Sprintkampioenschappen Lange Baan te Den Haag Uitslag   

08-05-2016 Minioren 4kamp te Waalwijk Uitslag Fotos 

07-05-2016 Limietwedstrijd te Dordrecht Uitslag   

05-05-2015 
t/m 
08-05-2016 

Open Nederlandse Master Kampioenschappen Lange Baan te Eindhoven Uitslag   

30-04-2016 Juniorenzeskamp te Ridderkerk Uitslag   

 
 

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

11-6-2016 Regio Minioren finales - dag 1 Groenhovenbad Gouda 25 12:30 13:00 inschrijflijst 

vr 27-mei 

12-6-2016 Regio Minioren finales - dag 2 Groenhovenbad Gouda 25 12:30 13:00 inschrijflijst 

vr 27-mei 

16-06-2016 t/m 
19-06-2016 NJJK     50         

18-6-2016 NK 5 km     25         

18-6-2016 Minioren Meerkamp Sportcentrum Papendrecht 25 13:00 13:30 startlijst 

zo 12-juni 

25-6-2016 Juniorenzeskamp Rivierabad Spijkenisse 25 13:30 14:00 startlijst 

zo 19-juni 

3-7-2016 Jaargangfinale Sportboulevard Dordrecht 50         

 

Trainingsschema 
Afwijkingen op het trainingsschema Op de site > 

Datum Dag Omschrijving Effect 
Vanaf 27-06-2016 Maandag Vakantieperiode Iedereen is op maandag-, woensdag- en vrijdagavond welkom 
 
 

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_2016/20160521_uitslag_schoolzwemkamp_regio_west.pdf
http://www.dedevel.nl/zwemmen/uitslagen_2015_2016/20160521_uitslag_regio_west_comp_dordrecht.pdf
http://www.dedevel.nl/zwemmen/uitslagen_2015_2016/20160514_uitslag_regio_sprintkamp_lb_den_haag.pdf
http://www.dedevel.nl/zwemmen/uitslagen_2015_2016/20160508_uitslag_minioren_4kamp_waalwijk.pdf
https://picasaweb.google.com/101814707518656041965/6283130348593615025?authuser=0&feat=directlink
http://www.dedevel.nl/zwemmen/uitslagen_2015_2016/20160507_uitslag_limietwedstrijd_dordrecht.pdf
http://www.dedevel.nl/zwemmen/uitslagen_2015_2016/20160505_uitslag_onmklb_eindhoven.pdf
http://www.dedevel.nl/zwemmen/uitslagen_2015_2016/20160430_uitslag_juniorenzeskamp_ridderkerk.pdf
http://www.dedevel.nl/website/index.php/wedstrijdzwemmen/roosters/wedstrijdplanning
http://www.dedevel.nl/zwemmen/startlijsten/20160611_regionale_minioren_dag_1_gouda.pdf
http://www.dedevel.nl/zwemmen/startlijsten/20160612_regionale_minioren_dag_2_gouda.pdf
http://www.dedevel.nl/zwemmen/startlijsten/20160618_minioren_meerkamp_papendrecht.pdf
http://www.dedevel.nl/zwemmen/startlijsten/20160625_juniorenzeskamp_spijkenisse.pdf
http://www.dedevel.nl/algemeen/documenten/trainingstijden_2015_2016.pdf


 

  

 

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 20STE 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 20ste van de 
maand naar ons toe en wees voor één maand 

een bekende Develander. 

redactie@dedevel.nl 
 

Develstorie 
Geschiedenis Develpark 
Het Develpark is ontworpen door landschapsarchitect Hans Warnau (1922-1995). 
Het park is in 1962 aangelegd. Met een uitgekiend ruimtelijk spel tussen open en gesloten 
vlakken en een doeltreffend padenstelsel is een bijzondere compositie neergelegd. Een 
compositie waarbij het gebruik voorop stond en nog altijd staat; in het park moest 
gewandeld, gespeeld en gesport kunnen worden. 
De ligging van het park is uitzonderlijk; op een eiland in een meander van de Devel. De 
Parklaan deelt dit eiland, een zandophoping, in tweeën. De noordelijke helft heeft al bij 
aanleg een minder openbaar karakter dan de zuidelijke helft. Met de strakke geometrische 
opzet, vormt het park een contrast met de omgeving. De ontwerper zocht dit contrast 
bewust op. 
Bij de realisatie van het park is een openluchtbad op het Develeiland aangelegd. In 1987 is 
het overdekte gecombineerde recreatie- en wedstrijdbad gebouwd. De bebouwing rond het 
openluchtbad heeft toen plaatsgemaakt voor het huidige zwembad. 
In 1987 is ook een sporthal aan het park toegevoegd, de Develhal. 
In 1997 zijn de binnen- en buitenbaden gerenoveerd. Zowel het buitenbad als de lig- en 
speelweide zijn hierbij aanzienlijk verkleind. 
 

Herinrichting Develpark 
Uitgangspunt van het herinrichtingsplan is om zo dicht mogelijk bij het originele ontwerp van 
Hans Warnau te blijven. Er komt meer open ruimte in het park. Centraal komt een nieuwe 
parkeerplaats, verscholen onder een bomendek en tussen groene hagen.  
Struiken langs de bospaden worden verwijderd om het veiliger en aantrekkelijker te maken. 
Bomen worden aangewezen die ruimte krijgen om volwassen te worden. Er komen 

natuurvriendelijke oevers en er komt nieuw 
parkmeubilair en verlichting. 
Er zou een strandje, vissteigers, 
barbecueplekken, een pannenkoeken- en/of 
theehuis, skatevoorzieningen en een 
volleybal- en basketbalveld kunnen komen. 

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
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