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In dit blad…  
 Bootcamp 

 Elise van Schöll 

 Grote clubactie 

 Kamp 2017 

 Purmerend 

 Voorzitter ZC 

 Wedstrijdkalender 

 Zwem4daagse 

Seizoen 2017/2018 van start 
Het nieuwe seizoen is begonnen. Voor de zwemcommissie was dat al voor de zomervakantie. Met het besluit van Cor de Roo 
en André Boelhouwer om de zwemvereniging te verlaten, kwamen ook een aantal plaatsen vrij die bezet moesten worden. 
Na overleg, voorstellen en gesprekken zijn de taken door andere vrijwilligers overgenomen en kon een invulling gegeven 
worden aan het nieuwe seizoen. Via deze weg willen we iedereen nogmaals bedanken voor de inzet en tijd om de 
zwemvereniging De Devel bij te staan in deze veranderingen. 
Uiteraard zijn wij als vereniging afhankelijk van de vrijwilligers; we hopen dat u als ouder een steentje kan bijdragen in de 
organisatie van het zwemmen. Hiervoor kunt u contact opnemen met één van de leden van de zwemcommissie. 

 

De nieuwe voorzitter van de zwemcommissie. 
Voor de zomervakantie ben ik door Simon de Waard benaderd voor de 
openstaande vacature van voorzitter ZC. Na diverse gesprekken met 
verschillende mensen die bij De Devel betrokken zijn, ben ik steeds 
enthousiaster geworden. Ik ben dan ook nu benoemd als voorzitter.  
 
Ik stel me graag aan jullie voor: 
Ik ben Timo Maes, 42 jaar en ik woon samen met Linda, Koen en Isa in 
Hendrik ido Ambacht. In het dagelijkse leven werk ik op de salesafdeling van 
een grote internationale verzekeraar, Allianz. Ik ga graag squashen en 
fitnessen en ben een grote fan van skiën. 
Via Isa (junioren 2 dit seizoen) en Linda ben ik steeds meer betrokken 
geraakt bij De Devel. Het is me opgevallen dat het een leuke en gezellige 
club is waarbij plezier en de zwemmogelijkheden voor iedereen voorop 
staat. Hierbij worden de sportieve resultaten ook niet uit het oog verloren 
en deze combinatie spreekt me erg aan. Heldere en duidelijke communicatie 
vind ik erg belangrijk dus schroom niet om contact met mij te zoeken als dat 
nodig. 
 Timo Maes 
Ik kijk uit naar een prettige samenwerking met de ZC, het bestuur en met alle leden. 

Gezocht: Oud papier ophalers 
Al een aantal jaar verzamelt HVC samen met (sport) 
verenigingen het oud papier. Ook wij als ZZ & PC De Devel 
doen daar aan mee. 
Wil jij de vereniging een handje helpen en op deze manier een 
bijdrage leveren? Vele handen maken werk lichter. 
Meld je dan aan via een mailtje. 
 

Gezocht: hulp in clubhuis 
Per 1 oktober a.s. zijn wij op zoek naar iemand die ca 1x 
per week het clubhuis wil schoonmaken. Dit is 2 tot 2,5 
uur per week en uiteraard tegen een vergoeding! Meer 
inlichtingen kunt u vragen bij: clubhuis@dedevel.nl 
 

In Memoriam 
Deze week hebben wij vernomen dat op 4 September ons lid van Verdienste Mevrouw Tiny Santbergen-
Hordijk in de leeftijd van 80 jaar is overleden. Mevr. Santbergen heeft bijgedragen tot het niveau waar de 
vereniging nu staat. In de beginjaren van onze vereniging is zij op verschillende vlakken heel actief 
geweest, waaronder het regelen van de wedstrijdzaken die door Joke Tak zijn overgenomen.  
Ons medeleven gaat uit naar haar man Din Santbergen, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen; 
we wensen hun heel veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies. 

Grote clubactie 
Op 16 september start de 
verkoop van loten weer. 
Help jij mee voor de club? 

Meer > 

mailto:m.boon568@upcmail.nl
mailto:clubhuis@dedevel.nl


  
 

Kamp 2017 
Vrijdag 1 september was het weer zover, de start van het jaarlijkse 
zwemkamp. Dit jaar ging de reis wederom de grens over en 
verbleven we in kamphuis De Winner in Overpelt. 
 
Toen alle ouders vertrokken waren zijn we begonnen met het 
maken van de groepen. Nadat de groepen bekend waren zijn we 
vertrokken naar het bos om het eerste spel te spelen; vlaggenroof. 
Bij vlaggenroof had elke groep zijn eigen vak en vervolgens 
moesten de teams de vlag van een andere groep zien te veroveren.  
Het team dat dit als eerste lukte, was de winnaar. Eenmaal terug in net kamphuis was het tijd om even tot rust te komen 
en wat te drinken met een zakje chips erbij. 
Na een klein uurtje rust was het zover, de eerste groepen moesten zich verzamelen voor de dropping. Nadat alle groepen 
waren afgezet, had de leiding dan ook even rust. Helaas was dit maar van korte duur, want niet veel later kwam de eerste 
groep alweer binnen. Niet heel veel later kwamen de andere groepen ook terug en toen iedereen binnen was, gingen de 
meeste kinderen snel hun bed in. 

Op zaterdag begon de dag rustig met een ontbijt. Na het ontbijt werden de groepen 
weer verzameld voor het eerste spel van vandaag, het smokkelspel. Er was dit jaar 
een kleine variatie op de versie zoals die normaal gespeeld werd, namelijk dat er twee 
teams tegelijk moesten smokkelen en elkaar konden tegenkomen en konden 
fouilleren. 
Na de lunch gingen we rondom het kamphuis een levende variant spelen van het 
bordspel Kolonisten van Catan. Er werd flink actief gespeeld en we zagen veel 
bezweten hoofden. Bij dit spel moesten er diverse grondstoffen verzameld worden in 
het bos, zodat hiermee vervolgens gebouwen konden worden gebouwd op het 
speelbord. Er werd zoveel gebouwd, dat het optellen van de punten nog wel even 
heeft geduurd. 

 
Om 17:00 uur was het tijd om de barbecue aan te steken en de tafels te dekken. Toen 
de kolen goed warm waren kon het vlees erop en werd er goed gegeten door 
iedereen. 

Na het eten was er weer tijd in de planning voor wat ontspanning. Iedereen kon even lekker spelen of kletsen en het was 
nu wachten tot het donker werd. Eenmaal donker werd iedereen weer klaargemaakt voor de volgende activiteit, een echte 
escape room. Het kamphuis was zo groot, dat er diverse ruimtes omgebouwd waren tot spannende kamers met hierin 
verborgen hints. Het verhaal ging dat er een virus heerste en tijdens de eerste opdracht konden ze erachter komen dat ze 
een medicijn moesten maken. Ze hebben hiervoor verschillende woordenboeken moeten raadplegen en goed moeten 
communiceren, maar dit ging de meeste groepen goed af. Vervolgens werden ze vastgebonden als groep en werden ze 
door een 'medewerker' naar de kelder gebracht. Nadat ze zich los hadden gemaakt moesten ze op zoek naar een code. Er 
hingen 28 verschillende sleutels, waarvan er uiteraard maar één op het slot paste. Het kostte vaak de nodige moeite, maar 
drie groepen is het dan toch gelukt om het slot te openen binnen de gestelde tijd van 15 minuten. Met de ontvangen code 
moesten ze de kelder zien te verlaten, maar dit mocht niet via de deur. Gelukkig is het alle groepen gelukt om op tijd uit 
het raam te klimmen, want daar stond een busje op ze te wachten om weg te brengen. Eenmaal weggebracht konden ze 
het resterende deel van het recept vinden, zodat het juiste medicijn gemaakt kon worden om het virus te bestrijden. 
 
Na weer de nodige uren slaap kwam de zon mooi op en was het prachtig weer. Eerst werd er weer lekker ontbeten om 
vervolgens weer op pad te gaan. Dit keer stond het Bokkenreyderspel op de planning. De groepen moesten hiervoor een 
klein stukje lopen, maar gelukkig kon de finale dichtbij het kamphuis gespeeld worden, waardoor ze niet 'helemaal' terug 
hoefden. Ze konden vervolgens dus snel aan tafel voor de lunch.  
 
Nadat de grote pan met knakworsten was leeggegeten was het tijd 
voor de prijsuitreiking.  
Met 34 punten was de groep van Freek en Jeroen dit jaar het beste 
team en de grote winnaar. De rest van de uitslag zag er als volgt uit: 
2e plaats met 28 punten de groep van Floortje en Aure  
3e plaats met 27 punten de groep van Michelle en Rogier  
4e plaats met 26 punten de groep van Sjoerd en Sanne  
5e plaats met 20 punten de groep van Marloes en Sybe. 



  BOOTCAMP !!!! 
 
 
 
 
 
 
 
Zaterdag 24 september hebben wij alweer onze eerste activiteit van het nieuwe 
seizoen. 
We starten met een Bootcamp waar jullie lekker in de buitenlucht nieuwe uitdagingen 
aan gaan, welke ? Schrijf je in en ontdek het zelf. 
Aansluitend gaan we gezellig met elkaar een pizza 
eten bij Happy Italy.  
Er zijn al 19 zwemmers die deze uitdaging aan 
durven te gaan. 

JIJ OOK ? 
 

activiteitenraad@dedevel.nl 

 

Zwem vierdaagse 2017 
Vier avonden zwemmen; met het gezin, alleen, voor de 
gezondheid, voor de gezelligheid. Het maakt niet uit 
waarom, het is altijd gezellig en het voelt heerlijk. 
 
Op 17 oktober gaat de zwem 4 daagse weer van start. U 
kunt zich aanmelden via de site van de Devel. 
 
Komt u ook ? 

Trots op onze 
zwemster Elise! 
Zij heeft met succes meegedaan 
aan de World Dwarf Games 2017! 
in Canada. 
Elise van Schöl won vier maal 
brons (waarvan één in haar eigen 
categorie en telt als zilver)! 
Van harte gefeliciteerd. 

mailto:activiteitenraad@dedevel.nl
http://www.dedevel.nl/zwem4daagse


  
 

Grote club actie 2017 
Op zaterdag 16 september start de verkoop van de grote clublotenactie weer! Een mooie manier 
om voor de vereniging geld op te halen dat we kunnen besteden aan een leuke activiteit of doel. 
De lotenboekjes worden uitgedeeld tijdens diverse trainingen en kunnen worden ingeleverd tot 
uiterlijk zaterdag 11 november in de box in het clubhuis. 
Heb je geen boekje ontvangen of is jouw boekje vol en wil je graag nog een boekje, neem dan 
contact op met Linda Maes (lindamaesveenma@hotmail.com) 

Purmerend (juni 2017) 
Jeggie, jeggie, jeggie! 

 
Of hoe schrijf je dat eigenlijk? Tja, geen idee, maar de eeuwenoude yell is voor Purmerend uit de kast gehaald. Hij stamt 
nog uit de tijd dat Katinka en Frederique nog een heel klein Katinkaatje en Frederiqueje waren. Hij was in een zucht 
aangeleerd. En dat kan ook niet anders, want hij bestaat enkel uit oerklanken, aldus één van de aanwezige ouders. 
 
Op 3 juni vertrokken we met Timo, Jessica, David, Milou, Roan, 
Madelief, Britte en een zootje ouders naar Purmerend voor het 
driedaagse Pinkstertoernooi. Tijn sloot de volgende ochtend vroeg 
aan. ’s Ochtends bouwden we naast het zwembad ons 
tentenkampement, uiteraard met Develvlag erbij. ’s Middags vond 
de eerste zwemsessie plaats. Met 25 verenigingen namen we plaats 
in het mooie Leeghwaterzwembad. Frederique en Katinka waren er 
bij als meezwemmende coaches. Maar hé, makkelijk coachen hoor, 
als je alleen maar enthousiaste kids bij je hebt, die ook nog eens het 
snot voor de ogen zwemmen. Het ene na het andere PR volgende. 
En ook de medailles begonnen die eerste middag al binnen te 
stromen. Niet gek in dit deelnemersveld. 
 
’s Avonds aten we een heerlijke combinatie van barbecue, macaroni, salade en veel snoeptomaatjes. Onze dank is groot 
sponsor Pieterjan, de 4 kilo tomaatjes hebben we allemaal opgemaakt. Terwijl de ouders gezellig keuvelden over de eerste 
dag, vermaakten de kids zich heerlijk op het grote grasveld. 
 
De volgende ochtend alweer vroeg ontbijt. Want de start van het inzwemmen was al om 8.00 uur. Dankzij de fantastische 
inkopen bij de Makro door de familie Van Wijk, hebben we het hele weekend gesmikkeld van heerlijke ontbijtjes en 
lunches. Na twee zwemsessies met weer veel PR’s en medailles op eerste Pinksterdag, sloten we de dag ’s avonds af met 
chinees en patat en een zwemdisco, terwijl de ouders met hun wijntje hun eigen gezelligheid hadden. 
 
Na weer een prima nacht in onze tentjes brak op tweede Pinksterdag alweer de laatste ochtend aan. Jammer, maar aan al 
het moois komt een eind. Maar niet voordat we nog even in het zwembad goed laten merken hoe leuk de Devel is. Aan het 
eind van de wedstrijd nemen we deel aan de fun-estafette. En wat hebben we een lol gehad met onze drie zwembanden, 
een waterpistool en twee coaches die met hun kleding te water sprongen. 
De jury heeft ook genoten, het leverde ons de prijs op voor het leukste, 
grappigste en gezelligste team. 
Daarnaast won de Devel het klassement met meeste tijdsverbeteringen. 
En dat in een veld met 25 verenigingen! Ook gingen er 8 gouden, 13 
zilveren en 5 bronzen medailles mee naar huis. 

Maar uiteindelijk denken we dat de kids en de 
ouders zich vooral het plezier van het weekend 
zullen herinneren. Voor de coaches geldt dat in 
ieder geval wel. Bedankt ouders en kinderen, 
voor dit toffe weekend! 

 

Kledinglijn 2018 
In januari 2018 loopt de huidige kledinglijn ten einde. Samen met de polo en het bestuur 
onderzoekt de zwemcommissie het vervolg. Wij houden jullie zoveel mogelijk op de hoogte. 



 
  

Wedstrijdkalender 
Update: zondag 17 september 2017 

 

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   afmelden@dedevel.nl 
 
 

Planning 
Komende wedstrijden Op de site > 
Datum Beschrijving Bad Plaats Baan Inzwem Aanvang Startlijst Afmelden 
16-9-2017 Minioren-Junioren De Fakkel Ridderkerk 25m 13:00 13:30 startlijst zo 10-sep 

23-9-2017 Nat.Miniorendag   Arnhem 25m     
 

  

23-9-2017 RW Competitie Deel 1 Poule A Sportboulevard Dordrecht 25m 12:30 13:00 startlijst di 12-sep 

24-9-2017 Zuidelijke Cirkel 4 De Molen Hey Schijndel 25m 13:30 14:00    

24-9-2017 
Ned Estafette Kampioenschappen 
Junioren 

De Tongelreep Eindhoven 25m 08:00 09:00 startlijst 

trainer 

1-10-2017 Nat.Zwemc De Warande Oosterhout 25m 13:30 14:00 
 

  

7-10-2017 Swimkick Minioren Circuit De Warande Dordrecht 25m     
 

  

8-10-2017 LAC Periode De Fakkel Ridderkerk 25m 16:30 17:00    

14-10-2017 Junioren/Jeugd/Senioren De Fakkel Ridderkerk 25m 13:00 13:30 
 

  

20-10-2017 NJK Lange afstand (kb)     25m        

21-10-2017 PANDL     25m     
 

  

21-10-2017 NJK Lange afstand (kb)     25m     
 

  

22-10-2017 NJK Lange afstand (kb)     25m     
 

  

28-10-2017 Regio Comp Sportboulevard Dordrecht 25m     
 

  

4-11-2017 Junioren/Jeugd/Senioren De Hoge Devel Zwijndrecht 25m        

5-11-2017 LAC Inge de Bruijn Barendrecht 25m     
 

  

11-11-2017 Regio Kamp (kb) Hofbad Den Haag 25m     
 

  

12-11-2017 Regio Kamp (kb) Hofbad Den Haag 25m     
 

  

18-11-2017 Regio Kamp (kb) Sportboulevard Dordrecht 25m     
 

  

19-11-2017 Regio Kamp (kb) Sportboulevard Dordrecht 25m        

25-11-2017 Regio Minioren Clubmeet Sportboulevard Dordrecht 25m 12:30 13:00 
 

  

26-11-2017 Limietwedstrijd Sportcentrum Papendrecht 25m     
 

  

 

Resultaten 
Er zijn dit seizoen nog geen resultaten bekend gemaakt. 

 

Trainingsschema 
Afwijkingen op het trainingsschema Op de site > 
Datum Dag Omschrijving Effect 
17 tm 20 oktober Di t/m vr Zwemvierdaagse Geen trainingen tussen 17:00 en 20:45 uur 
 
 

 

Producer / Redactie 
Marcel van der Jagt 

redactie@dedevel.nl 
 

Distributie 
Roger van Valen 

webmaster@dedevel.nl 
 
 

 

Kamporganisatie 
Simon de Waard 

kamp@dedevel.nl 
 

Open water 
Denise de Riet 

oww@dedevel.nl 
 
 

 

Zwemcommissie (ZC) 
Timo Maes (voorzitter) 

zwemcommissie@dedevel.nl 
 

Activiteitenraad (AR) 
Patricia Muda (voorzitter) 

activiteitenraad@dedevel.nl 
 
 

http://www.dedevel.nl/website/index.php/wedstrijdzwemmen/roosters/wedstrijdplanning
mailto:afmelden@dedevel.nl
http://www.dedevel.nl/website/index.php/wedstrijdzwemmen/roosters/wedstrijdplanning
http://www.dedevel.nl/zwemmen/startlijsten/20170916_minioren_junioren_ridderkerk.pdf
http://www.dedevel.nl/zwemmen/startlijsten/20170923_rw_competitie_dordrecht.pdf
http://www.dedevel.nl/zwemmen/startlijsten/20170924_nekj_eindhoven.pdf
http://www.dedevel.nl/algemeen/documenten/trainingstijden_2017_2018.pdf
mailto:redactie@dedevel.nl
mailto:webmaster@dedevel.nl
mailto:kamp@dedevel.nl
mailto:oww@dedevel.nl
mailto:zwemcommissie@dedevel.nl
mailto:activiteitenraad@dedevel.nl
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