
Van de redactie......
De herfsteditie valt nu alweer op de 
mat.
Gezellig weer een uurtje spetter lezen.
Het nieuwe seizoen lijkt als een speer 
te gaan. En dat is maar goed ook, want 
dat betekend dat de club in beweging 
blijft!
Wel betekend dat, dat menig denktank 
overuren draait, zo ook bij de Redactie.

Er gaan veranderingen plaatsvinden bij 
de Develspetter...Wat dan?! Zal je je 
afvragen.
We krijgen natuurlijk ontzettend veel 
leuke reacties op “ons blad” (want ja, ‘t 
is toch een beetje ons kindje geworden) 
gekregen en die krijgen we gelukkig 
nog steeds. 
Er zijn echter redenen om verandering 
in de huidige situatie aan te brengen. 
Natuurlijk wordt dan gekeken naar kos-
ten, maar ook naar het belang. Tenslotte 
is het erg belangrijk dat de leden infor-
matie krijgen die (redelijk) up to date 
is. En dat gaat niet lukken als je maar 
eens per kwartaal uitkomt. 

Het bestuur is met ons in overleg 
gegaan, hoe wij dit met z’n allen het 
beste kunnen oplossen. Hieruit is ge-
komen dat wij wel doorgaan met de 
Develspetter! Er komt echter vanaf 1 
januari het Develspatje bij.
Een maandelijkse nieuwsbrief die alle 
belangrijke informatie verteld. Hiermee 
ben je altijd op de hoogte. 
Je kunt het vergelijken met de reeds 
bestaande weekbrief van de polo.

De verspreiding van het Develspatje zal 
anders zijn als met de Develspetter.  
Doelstelling is, dat iedere 1e week van 
de maand er een verse Develspatje 

verschijnt. Deze kan ook gedownload 
worden van de website, www.dedevel.
com. 

Met de komst van het Develspatje, 
vervalt een grote informatiebon voor 
de Develspetter. Uitslagen, belangrijke 
technische berichten zijn dan niet 
langer nodig in het clubblad. Dan hoeft 
het clubblad dus ook niet meer zo vaak 
te verschijnen. Met ingang van 1 januari 
zal de Develspetter 2 maal per jaar 
verschijnen. De exacte tijden zijn nog 
niet bekend. We maken eerst dit Spet-
terjaar af. In het 1e kwartaal van 2007 
zal er nog een wintereditie verschijnen 
en daarna zal de verandering plaats-
vinden.

Het hoe en wat zullen wij jullie berich-
ten in deze laatste reguliere Develspet-
ter.
Natuurlijk vinden wij dat best jammer, 
maar het komt ten goede van de club 
en de leden, en daar moeten wij naar 
kijken.
Voorlopig dus nog deze Develspetter 
en nog 1 in het verschiet. Ga er maar 
weer lekker voor zitten en geniet weer 
van al het leuks en informatiefs wat de 
Develspetter jullie te bieden heeft!!

Groetjes, 

Mireille & Petra
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Van de bestuurstafel
Beste leden,

Als je dit leest is het seizoen al weer 
in volle gang. Er wordt hard getraind en 
heel veel kinderen zijn bezig met hun 
diploma’s. De zwemsport is natuurlijk 
een geweldige sport.
Als je dan begint met een stukje voor 
ons clubblad te schrijven en je denkt 
aan de naam van het clubblad Devel-
spetter komen er zo wat losse gedach-
ten bij mij op.
- Het spettert van enthousiasme bij  
  veel leden en vrijwilligers
- Het bruist (spettert) van activiteiten
- Als je langs het bad staat wordt je      
  vaak nat gespettert
- Heb je wat te koop aan te bieden ?              
  Er kan een spettertje geplaatst   
  worden. U kunt hem indienen bij de  
  redactie van het clubblad
- Uitreiking van de zwemkleding op  
  30 oktober was een succes, zonder   
  waterspetters! Er was geen water bij  
  SportEmotion al spetterde het buiten  
  zo nu en dan. Leuke foto’s kunt u  
  hiervan zien op onze vernieuwde site.
- Spetters kun je ook wel spatjes  
  noemen. Vanaf het seizoen 2007- 2008  
  gaan wij het Develspatje uitbrengen  
  via de website en e-mail. Je hoort  
  hier in het volgende clubblad meer  
  over.

Er zijn ook wat serieuze zaken opge-
start die tot op heden niet goed van de 
grond willen komen. Zo is er de actie 
van Tamoil. Er zijn vanaf de start tot 
en met juli 4.985 liter brandstof door 
de Develleden bij elkaar getankt bij 
Tamoil. Dat resulteerde in een bedrag 
van € 49,85. Het is nog maar een begin 

maar wij hopen dat jullie serieus willen 
overwegen om een pas aan te vragen 
en onze club te helpen om volgend jaar 
juli een groot bedrag bij elkaar te 
tanken! Het zou geweldig zijn als wij 
met z’n allen een bedrag van ongeveer 
€ 2.000,= bij elkaar zouden kunnen 
sparen. Doen jullie mee? Het is nl. een 
makkelijke manier om geld bij elkaar te 
krijgen.

Bij het vorige clubblad is er een enque-
te bijgevoegd. Hier is door een aantal 
mensen veel tijd en werk in gestoken. 
Er zijn er al heel wat teruggekomen 
maar wij missen er nog heel veel! Wij 
als bestuur vinden het belangrijk dat 
wij weten wat er onder de leden leeft.
Zijn jullie het vergeten? Vul hem dan 
nog even in. Je kunt hem downloaden 
vanaf de Develsite. Na het invullen kun 
je hem deponeren in de brievenbus in 
het clubhuis of naar het postbus num-
mer in Rotterdam dat achterin vermeld 
staat.
In het volgende clubblad zal ik dan een 
evaluatie presenteren. 

Motto voor deze editie van ons clubblad: 

Laten wij met elkaar de spetters ervan 
af laten vliegen!

Dilly van der Padt
voorzitter
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Ook nu weer wensen wij jullie veel plezier bij de verschillende activiteiten!
Vergeet ze niet te noteren in je agenda!!!
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Maand datum omschrijving  doelgroep afd.*

nov 14-11 informatieavond Minioren 
  wedstrijdzwemmen Junioren e.o. WZ
dec 01-12 Sinterklaasavond Minioren 2 t/m 5 WZ
dec 27-11 Schoenzetten leden vanaf geb. BA  
 28-11  1999 en jonger 
dec 30-12 Clubkampioenschappen Clubleden WZ
feb 10-02 DVD-Marathon Junioren e.o. WZ
mrt 16-03 Mosselavond    WZ
apr 21-04 Paasontbijt Zwemselecties WZ
apr 28-04 Pretpark Junioren e.o. WZ
mei 12-05 KiKa Swim 
mei 19-05 Pretpark Minioren  WZ
jun 19-06 BBQ Leden

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

Activiteiten Kalender

HIER HAD UW ADVERTENTIE
KUNNEN STAAN!!

Voor informatie over adverteren kunt u contact opnemen met:
Mireille Harmsen 078-6813374 of Petra de Vormer 06-21532219
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Com. Com. zegt u…
Dat wij allemaal weer keihard aan de 
slag zijn. 

Het zal jullie bij het lezen van deze 
Develspetter duidelijk worden dat heel 
veel vrijwilligers met heel veel diverse 
activiteiten bezig zijn. 

De grote clubactie is inmiddels beëin-
digd en er is weer een aardig centje 
voor de club verdiend. Ik wil Martien 
danken voor alle tijd en energie die 
hij erin heeft gestopt en hoop dat hij 
volgend jaar ook weer van de partij 
wil zijn. Jammer vind ik het wel dat 
er relatief weinig boekjes terug zijn 
gekomen. Natuurlijk hoeft niet iedereen 
een boek vol in te leveren en langs de 
deuren te gaan (het liefst wel natuur-
lijk) maar kijk volgend jaar eens in je 
naaste omgeving. Vader, moeder, opa, 
oma, tantes en ooms. Neem het boekje 
1 x mee naar een verjaardag en het 
kan bij elkaar nog meer voor onze club 
opleveren.

Nu we het toch over geld hebben: kijk 
even op de “oud papier” pagina. Daar 
staan de dagen dat de container bij ons 
clubhuis staat. Ook dat kan een leuk 
bedrag opleveren en vele beetjes maken 
toch een hele grote.

Nog een manier voor onze club om aan 
geld te komen is de Tamoil pas. 
Onze voorzitter heeft in haar bijdrage 
het daar al over gehad. Niet alleen le-
vert het je club geld op maar zelf krijg 
je ook nog eens korting op de benzine. 
Aanvragen dus die pas!!

Voor meer informatie hierover kun je 
contact opnemen met: Ben van der Pauw 
of Dilly v.d. Padt, en stuur een mailtje 
naar dedevel@zwemt.nl, dan komt het 
bij de juiste persoon terecht, die dan 
weer met jouw contact opneemt.

Niet alles binnen onze vereniging draait 
om het vergaren van geld voor eigen 
middelen. Vele vrijwilligers zijn druk be-
zig met alle voorbereidingen voor KIKA. 
Ook hier leest u verder over in deze 
Develspetter.

Verder nog goed nieuws. De nieuwe 
website is in de lucht. Mijn complimen-
ten voor de heren die veel werk steken 
in de opbouw en het onderhoud van 
deze site. Wil je ook eens een kijkje 
nemen? Kijk dan op www.dedevel.com . 
Je vindt hier heel veel informatie, foto’s 
downloads enz enz enz.  Als u dan een 
kijkje neemt op de site vul dan gelijk 
even de enquête in. Het is van groot 
belang dat wij weten wat er speelt bin-
nen de vereniging.

Rest mij alleen nog jullie allemaal veel 
plezier te wensen met de activiteiten 
binnen De Devel, of je nu zwemt, poloot 
of vrijwilliger bent.

Gerrit Harmsen
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Kika update
Zoals jullie merken, begint het hele 
KiKa swim verhaal nu wat vastere vor-
men aan te nemen. Bovendien zien we, 
dat het evenement ook begint te leven, 
zowel binnen als buiten de club.
Gelukkig hebben inmiddels een aantal 
mensen vanuit de vereniging zich aan-
gemeld, voor allerlei hulp en ondersteu-
ning voor het evenement. En daar zijn 
wij heel blij mee, er ligt genoeg werk 
te wachten op uitvoering. 

Rob Geus (van de smaakpolitie) zal op 
12 mei de presentatie van het evene-
ment voor zijn rekening nemen. Fan-
tastisch natuurlijk, en aan hem wel 
toevertrouwd! Ook zijn er al een aantal 
bedrijven die hebben toegezegd aan-
wezig zijn, of middels sponsoring  het 
evenement ondersteunen. Er komt zelfs 
een WinkeliersTeams. Naar wij hebben 
begrepen zullen zij hun klanten vragen 
een donatie te doen voor dit goede doel. 
Een eigen initiatief, wat maar weer eens 
aantoont dat wij weliswaar een aantal 
mogelijkheden hebben bedacht, maar 
dat ook eigen ideeën bespreekbaar zijn. 

Helaas moeten wij constateren dat de 
animo van scholen nog wat te wensen 
overlaat. Jammer, want wij zijn er van 
overtuigd dat veel kinderen het fan-
tastisch zouden vinden deze dag mee 
te doen. We willen dan ook een beroep 
doen op jullie als ouders om bij de 
eigen kinderen op school teams te for-
meren. Dit moet, zonder enige moeite, 
zomaar enkele teams opleveren. Leuk 
voor de kinderen, goed voor de spirit op 
school en goed voor de stichting KiKa. 
Kom op ouders, neem de uitdaging op 
en zorg dat ook de school van uw kids 

vertegenwoordigd is! Klop voor informa-
tie bij eens van ons aan, wij helpen je 
op weg.

Ook de pers heeft inmiddels aandacht 
geschonken aan onze plannen. De Brug, 
de Kombinatie en Radio Rijnmond heb-
ben de KIKA Swim middels prachtige 
artikelen en een interview van onze 
eigen Petra onder de aandacht ge-
bracht in de regio. Onontbeerlijk om de 
bekendheid te verkrijgen die zo nodig 
is om het evenement succesvol te laten 
zijn.

Joke Tak heeft de uitnodigingen bij de 
verenigingen neergelegd, Simon is druk 
bezig officials te benaderen. Wellicht 
dat op het moment van het verschijnen 
van deze Spetter de aanmeldingen al 
zijn binnengestroomd. In ieder geval 
wordt er van onze kant alles aan ge-
daan om teams in het water te krijgen.
Wellicht zelfs een team van BN-ers! 
Op de (fantastisch vernieuwde) website 
houden we jullie op de hoogte van alle 
laatste nieuwtjes!

Onze 1e prioriteit ligt nu bij het bena-
deren van bedrijven en natuurlijk, het 
beste paard van stal, onze leden.

Binnenkort hopen wij al het drukwerk 
klaar te hebben en dan krijgen jullie 
allen een informatiepakket. 

Heb je nu al vragen, aarzel niet ze te 
vragen, he!!

Groet, Cor
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 Het Paspoort van…
Naam  : Rijper
Geslacht : Man  
e/v : Vera Rijper Carbaat
Nationaliteit : Nederlandse
Voornaam : Wouter
Geb. datum : 16-03-1958
Geb. plaats : Vianen
Lengte : 183 cm
Woonplaats : Zwijndrecht
Kinderen : 1 dochter Irena en 2 zonen Freek en Sjoerd
Beroep : Bouwkundige op een architecten bureau
Hobby’s : PC werkzaamheden, fietsen, hardlopen en
  natuurlijk zwemtraining geven 
De Devel taken : Trainer van de B-selectie wedstrijdzwemmen

Opmerkingen :

Het sporten in Nederland wordt steeds meer naar de achtergrond geduwd. Geen 
tijd meer voor vrije tijd, de mens wordt ongezond. Mensen laat dit niet gebeuren, 
sporten is goed voor iedereen ongeacht leeftijd. 

Het is belangrijk dat zwemmers in alle leeftijden blijven zwemmen ook al komen er 
andere persoonlijke activiteiten bij, je tijd inplannen is belangrijk. Overleg de even-
tuele toenemende drukte met je trainer, zo komen er geen misverstanden.

Misschien is het leuk om buiten het zwemmen bij de vereniging, ook eens andere 
activiteiten te doen. In deze tijd is het voor een sportclub onmogelijk om zonder 
vrijwilligers een zwemclub te runnen(swimmen). Gelukkig zijn er bij de Devel veel 
vrijwilligers, hulde aan deze mensen. Er kunnen nog altijd meer mensen bij deze 
groep, hiermee komen de werkzaamheden bij de vereniging niet altijd op de schou-
ders van dezelfde mensen.

Wij hebben jullie nodig!

Sportieve groet

Wouter Rijper
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Basisafdeling
Hallo allemaal,

Zoals inmiddels bij de meeste mensen wel bekend is, is de start van dit zwem-
seizoen anders gegaan dan ik me vooraf had voorgesteld.  Na de vakantie ben ik 
vol enthousiasme begonnen en werd na 4 dagen uitgeschakeld door een hernia, 
waardoor ik in het ziekenhuis terecht kwam. Na ruim een week wachten in het 
ziekenhuis werd ik op 7 september geopereerd en kon ik op 11 september weer 
naar huis. Gelukkig waren en zijn er aan alle kanten mensen bereid gevonden bij te 
springen waar dat nodig was en is. Ik ben nu al een lange tijd thuis en druk aan 
het revalideren. Op woensdag ben ik begonnen met helpen in het instructiebad. Dit 
is voorlopig het enige dat ik mag doen, maar ik hoop dat ik dit zo snel mogelijk uit 
mag breiden, omdat het thuiszitten erg saai is.

Tijdens mijn afwezigheid gaan de lessen en het diplomazwemmen natuurlijk gewoon 
door en inmiddels hebben al weer een behoorlijk aantal kinderen een diploma ge-
haald.

Op zaterdag 30 september hebben wij ons eigen diplomazwemmen gehouden. De 
volgende kinderen hebben toen een diploma gehaald:
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Zwemvaardigheid 1:
Jordi de Waard

Nico Kamp
Quinty Poots

Rosalie Drinkwaard
Anne-Roos de Waard
Jeroen Jongeleen
Cheyenne Nguyen

Survival 1:
Wessel Hooimeijer

Snorkelen 2:
Kim van de Fijnaart

Dinah Nguyen
Sanne de Roo

Benjamin Rietveld
Sanne Langendoen

Tu Hoang
Mandy Minnebreuker

Tirza Vrijhof

Zwemvaardigheid 2:
Luka Gilhuis

Danny van Turenhout
Fabienne van Hillo

Anna-Lisa Oosterhoff
Marjolein van Wuyckhuyse
Amanda van Soethoudt

Lotte van Pel
Trang Hoang Thien

Survival 2:
Lorenzo Klootwijk

Ka-Way Shek
Charlotte van Oosten
Kim van de Finaart

Mildred van Oudheusden
Kimberley van Oudheusden

Tom van Oosten
Nico Maaskant

Charissa Kouters
Ilse Verhaaf

C-diploma:
Lonneke de Roo

Feri Juhasz
Istvi Juhasz

Lotte van Iperen
Thomas van Wijnen
Layla Middelkoop

Bobby Smidt
Marieke v.d. Werken

Zwemvaardigheid 3:
Dorine Soethoudt

Chahaiya Huynk-Kilpatrick
Leandra Dortmans
Gabriel Danckaarts

Snorkelen 1:
Dylan Zwirs

Stefan Hooimeijer
Gabriel Danckaarts
Jos van Gelderen
Mabel van Hillo
Edwin Bruinsma
Bram Libregts
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Wij willen hen van harte feliciteren en hopen ze terug te zien bij het volgende 
diploma.

Binnenkort komt Sinterklaas natuurlijk weer in Nederland. Wij hopen dat hij ook 
tijd heeft om onze kinderen te bezoeken. Daarom mogen alle kinderen die geboren 
zijn in 1999 of later en lid zijn van de Devel hun schoen zetten in de kantine. Dit 
kan op maandag 27 november vanaf 19.15 uur en op dinsdag 28 november tussen 
18.30 en 19.30 uur. In de schoen moet een briefje met de naam van het kind, de 
geboortedatum en op welke tijden het kind zwemt. De schoen moet worden opge-
haald op 2 december tussen 09.00 en 10.00 uur. N.b. Schoenen die op een andere 
dag worden opgehaald worden leeg teruggegeven.

Verder willen wij iedereen nog even herinneren aan de kerstvakantie. 
Vanaf woensdag 20 december zijn er geen zwemlessen meer in 2006. 
Vanaf 2 januari 2007 zijn er weer zwemlessen, echter op woensdag 3 januari is 
aquasport van 18.00 tot 18.30 uur in plaats van 18.30 tot 19.00 uur en zwemmen de 
kinderen van survival en snorkelen van 18.30 tot 19.00 uur in plaats van van 19.00 
tot 19.30 uur
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Steven de Munck
Heba Elgebaly

Lynn Leendertse
Lucas v.d. Weijde
Joyce ter Punt
Michelle Diender
Jens van Baaren
Carsten Plomp
Fleur Oster
Joris Ton

A-Diploma:
Rohdy Langendam
Robin Noorlander
Kim Daalhuizen
Tessa v.d. Berg
Jay v.d. Fijnaart

Sanne Kok
Naomi Gerrits
Damian Glasius

Bart van Gelderen

B-Diploma:
Danique de Visser
Noam v.d. Graaf

Joyce Korll
Michiel Boon
Max Spruit

Naomi Kneteman
Collin van Dongen

Stan Visser

Samen met de B.V. werd op 7 oktober afgezwommen voor A en B. De volgende  
kinderen hebben een diploma gehaald:
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Dan zijn er in 2007 nog meer vakanties:

Voorjaarsvakantie: 
maandag 19 februari:  -A en B diploma in het wedstrijdbad
  -snorkelen om 19.00 uur
                         -masters van 21.10-21.50 uur
woensdag 21 februari:  -aquasport van 18.00 tot 18.30 uur
 -survival en snorkelen van 18.30 tot 19.00 uur
donderdag 22 februari:  -lessen vervallen

Pasen:
maandag 9 april:  -geen lessen

Meivakantie:
30 april t/m 5 mei: -alle lessen vervallen
7 mei: -A en B diploma in het wedstrijdbad
 -snorkelen om 19.00 uur

Hemelvaart:
17 mei: -geen lessen

Pinksteren:
28 mei: -alle lessen vervallen
30 mei: -aquasport van 18.00 tot 18.30 uur
 -snorkelen + survival van 18.30 tot 19.00 uur

Wanneer een les niet genoemd wordt, gaat deze les dus op de gewone tijd door.

Tot ziens bij een van de lessen,

Marjolein Lampe
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        de Zwemmersraad
Met Raad & Daad…
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Hallo allemaal!!

Het is alweer een tijd geleden sinds 
ons eerste stukje, dat kwam natuur-
lijk door onze zomerstop. We hopen 
dat iedereen uitgerust is en weer fris 
begonnen is met trainen. 
In ons eerste stukje hebben we ons 
voorgesteld, verteld wat we doen en 
vooral willen gaan doen. We hopen dat 
iedereen nu een beetje weet wie we 
zijn en weten wat we doen. En dat 
iedereen gebruik van ons zal gaan 
maken.

We zijn voor de zomerstop nog een 
keer bij elkaar gekomen, en onder-
tussen staat er een afspraak voor de 
volgende keer. Tijdens onze tweede 
bijeenkomst zijn er dingen besproken 
als trainingen, en vooral de activiteiten. 
En van onze doelstellingen was name-
lijk dat wij de groep  wat vaker met 
z’n allen bij elkaar willen laten komen. 
Wij zelf hebben al enkele plannen voor 
dit soort activiteiten/avondjes die we 
aan het uitwerken zijn. Maar ideeen 
zijn nog steeds van harte welkom bij 
ons persoonlijk of via de mail (zwem-
mersraad@hotmail.com). Op die manier 
weten wij wat jullie echt leuk gaan 
vinden.

Niet alleen over de activiteiten kun je 
bij ons terecht, maar ook over proble-
men die je misschien hebt op de club, 
of andere vragen of opmerkingen. Dit 
kan je allemaal bij ons kwijt, persoon-
lijk of over de mail.

Om jullie op de hoogte te houden van 
alle activiteiten die wij gaan organise-
ren en alle belangrijke gebeurtenissen, 
willen we jullie vragen je e-mail adres 
aan ons door te geven.

Je kunt dit doen door een mailtje te 
sturen naar ons mail adres: 
zwemmersraad@hotmail.com 
Zet daar dan wel even je naam bij, en 
wellicht heb je al een idee waar wij 
iets mee kunnen!! 

Op het kamp zijn wij in de speurtocht 
misschien even naar voren gekomen, 
maar het is de bedoeling dat wij in het 
kamp voor volgend jaar een grotere rol 
gaan spelen. En om het voor jullie een 
gezellig en goed kamp te maken willen 
we jullie vragen om al jullie op- en/of 
aanmerkingen van het afgelopen kamp 
naar ons te mailen.

Het is nog niet heel veel wat we jullie 
kunnen vertellen, dat komt mede omdat 
wij ook vakantie hebben gehad. Maar 
het komt ook omdat alles nog heel pril 
is. We hopen jullie in de volgende 
Develspetter meer te kunnen vertellen, 
of misschien hebben jullie dan zelf al 
iets gemerkt van ons bestaan. 

Groetjes, Jurrien, Romana, Bjorn, 
Mathijs en Victoria

De Zwemmersraad
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Uitnodiging

13

Wat
Waar
Wie
Wanneer
Waarom

Algemene ledenvergadering
Clubhuis ZZ&PC De Devel
Voor alle leden en ouders van leden
29 november 2006, aanvang 20.00 uur
Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering 
kunt u meepraten over zaken aangaande de 
vereniging, uw mening laten horen, ideeen aan-
dragen etc.
Vanaf 19.30 uur bent u van harte welkom en 
kunt u onder het genot van een kopje koffie de 
notulen van de vorige vergadering inzien.

:
:
:
:
:
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RaRa wie wij zijn? 

Wij zijn de Devel-masters, een clubje Devel-zwemmers van 20 tot 70+ jaar 
die nu al weer zo’n vijftien jaar iedere maandagavond om tien voor tien bij 
de Devel hun baantjes trekken. Om daarna te doen waar we eigenlijk voor 
kwamen maar wat we in het water altijd eerst even verdienen, nog een uur-
tje het clubhuis induiken.

Sommigen van ons zijn al meer dan vijfentwintig jaar lid van de Devel en 
wij hebben met elkaar, in het zwembad en in het clubhuis, minstens zo veel 
plezier als vroeger. Dus een zwemleven houdt niet op als je twintig bent, dan 
begint het pas!

Op de Rara-foto zagen jullie ons op onze zwemavond via de lens op de vloer 
van het clubhuis.

Om de conditie te meten met leeftijdsgenoten doen we af en toe mee aan een 
masterswedstrijd en dan komen er nog best aardige tijden op de klokken...

Tot maandagavond en de groeten van:

Ed, Frans, Frederique, Henk, Hugo, Joke, Judith, Kees, Renate, Sandro, Stevans 
en Wim.

De hele club 
gefotoshopt 
(bedankt Ed)
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 Het Paspoort van…
Naam  : van Valen
Geslacht : Man  
e/v : Carin van Valen- van der Bug
Nationaliteit : Nederlandse
Voornaam : Roger
Geb. datum : 24 juli 1969
Geb. plaats : Zwijndrecht
Lengte : 171 cm
Woonplaats : Zwijndrecht
Kinderen : Miranda (8) en Danielle (5)
Beroep : Development Manager
Hobby’s : Hobbien op de computer, fotograferen
De Devel taken : Webmaster en beginnend als jurylid (klokker)

Opmerkingen :

Nadat Miranda ABC-zwemmen deed bij De Devel en daarna verder ging bij wed-
strijdzwemmen kreeg ik zelf ook de smaak te pakken en ben gaan trim-zwemmen.
Inmiddels is ook Danielle begonnen met het ABC-zwemmen.
Het is een leuke club hier bij De Devel en vind het daarom leuk om hier en daar 
wat handjes te helpen als vrijwilliger.

Groetjes,

Roger
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De Pen
In de lente-editie van ons clubblad heeft u kunnen lezen dat Din Santbergen de pen 
aan mij doorgaf. Hieraan wil ik gaarne voldoen en dat levert het volgende op. Het 
zal omstreeks 1948 zijn geweest dat ik weer eens vrij aan het zwemmen was in het 
zwembad “Zuiderpark”in Den Haag, de stad waar ik tot mijn 30ste heb gewoond. 
Iemand riep mij op de kant mij bij zich riep en vond dat ik zo lekker kon zwemmen, 
of ik misschien lid wilde worden van de zwemvereniging Zian. Het toeval wilde dat ik 
daar pas met mijn ouders over had gesproken, maar dat ik absoluut geen idee had 
van zwemverenigingen in het algemeen en zeker niet van een bepaalde club. 

Zo werd ik lid van Zian en al snel had ik door dat wedstrijdzwemmen niet mijn 
voorkeur had, maar waterpolo wel. In die tijd was het vanuit de KNZB verboden 
voor kinderen beneden de 14 jaar om aan officiÎle zwem- of waterpolowedstrijden 
deel te nemen dus maar afwachten tot je veertien jaar was. Ik het geluk dat ik lid 
was geworden van een topclub, zowel op het gebied van wedstrijd- als polocompe-
tities. Zo was ik wel verwend met topwedstrijden. Eenmaal in Zwijndrecht terecht-
gekomen kon ik vanwege mijn toenmalige werk nooit ‘s avonds iets doen aan een 
sociaal leven totdat ik 40 jaar was en ander werk kreeg.

Kort daarop stond Cees Zantvoort bij mij op de stoep om te vragen of ik iets voor 
ZZ & PC De Devel wilde doen. Dat wilde ik wel en werd toen direct in het diepe 
gegooid, want de afdeling waterpolo bij De Devel lag zo’n beetje op zijn gat. Er 
waren verschillende belangrijke spelers naar een andere vereniging gegaan. Er was 
naar ik mij herinner een herenteam, een aspirantenteam en een 2de herenteam over 
en of ik dan maar voorzitter wilde worden van de polocommissie en meteen het 
bestuur in wilde gaan. Dat heb ik zo’n vijf jaar gedaan en daarna gaf ik het stokje 
door aan de heer Rien Gijzen, die al lang niet meer in beeld is bij de Club. En oh ja: 
menteen bij mijn aanstelling ben ik ook op cursus gegaan voor scheidsrechter. Dat 
heb ik gedaan totdat ik 55 jaar was en niet meer mocht fluiten. D.w.z. ik kon nog 
wel terug als kringscheidsrechter maar daar heb ik voor bedankt. Wel vervul ik nog 
met veel plezier de functie bij wedstrijden van heren 1 en 2 als jurytafel functiona-
ris en hoop dat nog een aantal jaren te kunnen en mogen doen. 

De sportgroeten van Wim van Helden.

Hierbij geef ik de pen door aan Jan van Geloof.
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Reportage 1
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In een belangrijke thuiswedstrijd tegen de Kempvis heeft de Devel goede zaken 
gedaan.

Door deze overwinning blijft de Devel ongeslagen en heeft het nu de volle acht 
punten uit vier wedstrijden.

De Kempvis was met een compleet team naar Zwijndrecht gekomen. Ook zij wa-
ren zich bewust van het belang van deze wedstrijd, al vroeg in de competitie kon-
den er punten van een directe concurrent worden gesnoept. In deze strijd kwam 
de Devel als winnaar naar voren.

In de eerste periode gingen de heren uit Zwijndrecht voortvarend van start. Na 
nog geen 15 seconden had de Kempvis nog wel een man meer, maar zij wisten 
deze overtalsituatie niet te benutten. Nog geen 35 seconden later kreeg Joost 
Cornelisse van de Devel de bal goed op zijn hand geplaats en hij liet deze kans 
niet onbenut 1-0. Dit was het startschot voor een hele goede periode van de 
Devel. Door goed verdedigend werk, van met name Dennis Hanibals, en goede 
combinaties voorin, stonden de mannen van coach Krijn de Heer na 1 periode al 
met 5-1 voor.

Na deze goede start lieten de heren van de Devel in de tweede en derde periode 
veel kansen liggen. De Kempvis wist hier niet van te profiteren. Bij een 6-3 stand 
in de derde periode leek het er even op dat het nog een spannende wedstrijd 
ging worden. Maar al snel bracht de Devel de marge weer op vier doelpunten 7-3.

Het niveauverschil in deze wedstrijd werd in de laatste periode weer duidelijk. De 
Kempvis was dit weekend niet tegen de Devel opgewassen. Van de velen kansen 
die de Devel kreeg in de laatste periode wisten alleen Joost Cornelisse en Edwin 
Paardekooper nog te scoren. Zo bleef de Kempvis een echte afgang bespaard, 
eindstand 9-4.

De Devel - De Kempvis 9-4 (5-1, 6-2, 7-3, 9-4)

Scores de Devel: Joost Cornelisse 3, Jeffrey van Geloof 2, Edwin Paardekooper 2, 
Eelco van de Leer 1, Johan Veenenbos 1.
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Reportage 2

In een belangrijke thuiswedstrijd tegen 
de Kempvis heeft de Devel goede zaken 
gedaan.

Door deze overwinning blijft de Devel 
ongeslagen en heeft het nu de volle 
acht punten uit vier wedstrijden.

De Kempvis was met een compleet team 
naar Zwijndrecht gekomen. Ook zij 
waren zich bewust van het belang van 
deze wedstrijd, al vroeg in de competitie 
konden er punten van een directe con-
current worden gesnoept. In deze strijd 
kwam de Devel als winnaar naar voren.

In de eerste periode gingen de heren 
uit Zwijndrecht voortvarend van start. 
Na nog geen 15 seconden had de Kemp-
vis nog wel een man meer, maar zij wis-
ten deze overtalsituatie niet te benut-
ten. Nog geen 35 seconden later kreeg 
Joost Cornelisse van de Devel de bal 
goed op zijn hand geplaats en hij liet 
deze kans niet onbenut 1-0. Dit was het 
startschot voor een hele goede periode 
van de Devel. Door goed verdedigend 
werk, van met name Dennis Hanibals, en 
goede combinaties voorin, stonden de 
mannen van coach Krijn de Heer na 1 
periode al met 5-1 voor.

Na deze goede start lieten de heren van 
de Devel in de tweede en derde periode 
veel kansen liggen. De Kempvis wist hier 
niet van te profiteren. Bij een 6-3 stand 
in de derde periode leek het er even op 
dat het nog een spannende wedstrijd 
ging worden. Maar al snel bracht de 
Devel de marge weer op vier doelpunten 
7-3.

Het niveauverschil in deze wedstrijd 
werd in de laatste periode weer duide-
lijk. De Kempvis was dit weekend niet 
tegen de Devel opgewassen. Van de 
velen kansen die de Devel kreeg in de 
laatste periode wisten alleen Joost Cor-
nelisse en Edwin Paardekooper nog te 
scoren. Zo bleef de Kempvis een echte 
afgang bespaard, eindstand 9-4.

De Devel - De Kempvis 9-4 (5-1, 6-2, 
7-3, 9-4)

Scores de Devel: Joost Cornelisse 3, 
Jeffrey van Geloof 2, Edwin Paarde-
kooper 2, Eelco van de Leer 1, Johan 
Veenenbos 1.
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Het gaat goed met onze Heren 1 van de waterpolo. Wij kregen deze 
reportage binnen over de wedstrijd van 21 oktober. 
Heren ga zo door!!  
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de jongste generatie

Foto Gallery I    ...bij de polo
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Het gaat goed met onze Heren 1 van de waterpolo. Wij kregen deze 
reportage binnen over de wedstrijd van 21 oktober. 
Heren ga zo door!!  

in een wedstrijd

dit zijn wij!!!  De pupillen!!!

dat ziet er uit alsof het erg leuk is... en het spel gaat door....
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Moppie Moppie Moppie…

Hoe heet de stoomboot 
van sinterklaas? 

De taai-taai-tanic.

Tijdens een vreselijke wolkbreuk belt een man de Brandweer en zegt: 
‘Ik sta tot m’n knieen in het water, help me!’. 

Waarop de centralist zegt: 
‘Voor een dergelijke kleine overstroming komen we nu niet meteen’. 

Roept de man weer: ‘Oh nee?, maar ik woon op drie-hoog!’

Jantje komt voor de achtste keer 
bij de kassa van de bioscoop om een 

kaartje te kopen.
De mevrouw achter de kassa zegt:

”Maar jongentje, 
je hebt toch al een heleboel kaartjes gekocht.” 
Jantje:”Ja maar er staat een man bij de ingang 

en die scheurt mijn kaartje steeds kapot!”

Twee gloeiwormen 
komen elkaar tegen 
in het park. Zegt 
de een tegen de 

ander: ik denk dat 
ik naar de oogarts 
ga! Zegt de ander:
waarom? Zie je zo 

slecht? 
Kan je zeggen ik 
probeerde een 

brandende sigaret 
te kussen!

Een man en een vrouw 
bezoeken een museum. Als ze een 

tijdje rondlopen in het museum, zegt 
de vrouw ineens: “Zeg wat is dit een 
lelijk schilderij!” Antwoordt haar man: 
“Truus, zet je bril op en ga bij die 

spiegel weg.”

Er zitten twee eieren in de trein zegt t ene ei tegen t andere ei hoe 
gaat t met je broer zegt die andere goed hij is advocaat geworden.

Een vijfde-klasser komt hijgend 
aan bij een bezinestation. Vlug een emmer benzine!!!! 

De school staat in brand!!!
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Oud papier... 
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Oud papier is voor uw vereniging geld waard!!!
Dus mensen verzamel al uw oud papier en karton en lever die op onderstaande 
data in. Elke kilo is er weer een dus ook kleine beetjes zijn welkom. De data dat de 
container op het pakeerterrein bij het clubhuis staat zijn:

week

37
41
45
50
2
6
10
15
19
24

Openingstijden: 
vrijdag tussen 18:15 en 19:15 uur en zaterdag tussen 06:45 en 09:30 uur.

Wanner de container gesloten is, kunt u de sleutel in het clubgebouw halen en deze  
na afsluiting weer teruggeven. 

maand

september
oktober
november
december
januari
februari
maart
april
mei
juni

weekenddata

vr 15-09-2006 t/m zo 17-09-2006
vr 13-10-2006 t/m zo 15-10-2006
vr 10-11-2006 t/m zo 12-11-2006
vr 15-12-2006 t/m zo 17-12-2006
vr 12-01-2007 t/m zo 14-01-2007
vr 09-02-2007 t/m zo 11-02-2007
vr 09-03-2007 t/m zo 11-03-2007
vr 13-04-2007 t/m zo 15-04-2007
vr 11-05-2007 t/m zo 13-05-2007
vr 15-06-2007 t/m zo 17-06-2007
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W.C. Krommeweg

21

Deze winkels vindt u aan het Louwersplein te Hendrik Ido Ambacht
En u kunt er gratis parkeren!!

Theo Vlot

K O E H O O R N

Kom een slangs in onze vernieuwde
winkel met een groter assortiment!!

W.C. Krommeweg
Multishop

Boden

Onze openingstijden:

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

SPAAR NU VOOR
EXCLUSIEF

BADTEXTIEL

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

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

GEMAKS – TABAKSWINKEL
Grote collectie Diddle      

Groot assortiment wenskaarten, 
kantoorartikelen en lectuur.

Ook uw adres voor :
Staatsloten, Lotto en Ticketbox
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• mail: dedevel@zwemt.nl
• bij de Sponsorcommissie

• bij communicatiecommissie

21

Deze winkels vindt u aan het Louwersplein te Hendrik Ido Ambacht
En u kunt er gratis parkeren!!

Theo Vlot

K O E H O O R N

Kom een slangs in onze vernieuwde
winkel met een groter assortiment!!

W.C. Krommeweg
Multishop

Boden

Onze openingstijden:

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

SPAAR NU VOOR
EXCLUSIEF

BADTEXTIEL

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

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

GEMAKS – TABAKSWINKEL
Grote collectie Diddle      

Groot assortiment wenskaarten, 
kantoorartikelen en lectuur.

Ook uw adres voor :
Staatsloten, Lotto en Ticketbox
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Prijspuzzzel
Voor de echte kenner (of voor degene die handig op internet is). 
Onder staan 8 plaatsnamen. In elk van deze plaatsen zit een zwemvereniging. 
Vul deze bij het juiste nummer in. Bij juiste invulling verschijnt in de donkere balk 
de naam van een negende vereniging. Weet je deze??? Mooi, maar dan ben je er 
nog niet. De oplossing is deze vereniging maar ook willen wij van je weten in welke 
plaats deze zit. Vul de oplossing in op onderstaande bon en lever hem in in de brie-
venbus in het clubhuis of mail de oplossing naar. dmharmsen@planet.nl. Onder de 
goede inzenders verloten we weer een prijs.

26

Naam:

Tel. nr:

Oplossing:

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Zwijndrecht
2. Arnhem
3. Terneuzen
4. Krimpen a/d IJssel

5. Dordrecht
6. Spijkenisse
7. Ridderkerk
8. Groningen
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Smakelijk
Een lekker recept voor zowel groot als 
klein. Lekker snoepen maar dan nog een 
beetje gezond. Probeer onderstaand 
recept maar eens. Succes verzekerd!!!

Ingredienten:
6 kleine harde appels
2 kopjes suiker
1 kopje water
1 el natuurazijn
Levensmiddelenkleurstof
6 houten stokjes

Bereiding: 

Bekleed een bakplaat met folie die je 
daarna met gesmolten boter bestrijkt.
De appel goed wassen en daarna heel 
goed droog wrijven.
(laat ze eventueel nog een poosje dro-
gen) Duw het stokje bij de steelaanzet 
in de appel. Doe de suiker het water 
en de azijn in een pan met een dikke 
bodem. Op een zacht vuur verwarmen 
tot de suiker is opgelost. Voeg nu de 
kleurstof toe. Laat nu het mengsel op 
een zacht vuur 15 minuten koken. Doop 
de appel in de vloeistof (pas op!!! Heel 
heet) en laat ze op de bakplaat hard 
worden.

Eet smakelijk!!!

27
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Foto Gallery II

Het wachten waard...
eigen badkleding voor de wedstrijdzwemmers

28

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

Op de markt.........??

Tevreden klanten!!
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… HET WIST U DATJES SMS-NUMMER: 06 - 488.977.63 is?
... starter Gust tegenwoordig heel erg goed is in het uitvoeren van de Dovenstart...
... Jorga een wel zeer bijzondere nieuwe liefde heeft...
... Er wel heel vreemde dingen uit zijn hoofd komen...
... Wij erg benieuwd zijn of er nog een lichaam bij het hoofd hoort...
... En gratis dus niet het enige is waar haar hoofd van op hol raakt...
... Badkleding de Devel een groot succes is gebleken...
... dit dankzij onze sponsor.com, sportemotion en overige sponsors...
... de sponsor.com en sportemotion erg blij waren met de positieve reacties...
... ook onze nieuwe webbeheerder erg enthousiast was...
... hij direct foto’s op de site plaatste van de Padpakken...
... maar hij verder fantastisch werk heeft verricht, tezamen met Dennis en Peter...
... je snel maar eens op de vernieuwde site moet kijken, www.dedevel.com...
... Sanne B. besloot dat goudwinnaars een eigen tassendrager moeten hebben...
... en dat in dit geval haar vader was, die het onzin vond...
... maar uiteindelijk toch met haar tas liep te zeulen...
... Dezelfde meneer, dezelfde tas, ook wel eens vergeet...
... en weer die meneer in de wist u datjes...
... tijd voor een interview wellicht met de redactie?...
... je niet goed kunt zwemmen als je geen vrouwelijk lichaam(pje) hebt...
... dit leuk in de oren zal klinken van Pieter vd Hoogenband...
... KiKa swim 2007 behoorlijke vormen begint te krijgen...
... Rob Geus de hele dag aanwezig is...
... Mathijs de Bruin (broertje van...) als uitgenodigd is voor commentaar...
... Zelfs Margje Teeuwen zich voor dit evenement wil inzetten...
... door meerdere BN-ers uit te nodigen... (ALLEMAAL DUIMEN)
... Develleden natuurlijk ook met Teams kunnen inschrijven...
... de informatie hierover zeer snel volgt...
... Sponsors ook nog worden gezocht en leden hierbij kunnen helpen...
... meer informatie bij Cor of Petra op te vragen is...
... Diana een slinger in het maakt met alle ontwikkelingen over KiKa swim...
... Marleen B. al een team met winkeliers heeft...
... maar ook probeert de scholen warm te krijgen voor deelname...
... omdat het helaas door de scholen zelf niet wordt opgepakt...
... wellicht zijn er ouders/leden die dit voorbeeld willen volgen...
... er misschien meer mensen zijn met goede ideeën en initiatieven...
... de KiKa swim organisatie dit graag hoort en jullie graag begeleid/adviseert...
... Stephan en Ben de sponsor.com versterken, en ook bij de KiKa swim organisatie...
... Jorga de club van 100 voor haar rekening heeft genomen...
... hier een special e-mail adres voor is geopend: club.van.100@hotmail.com...
... ene Hans V. best rare dingen zegt in de vroege ochtend op de nuchtere maag...
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Grote Clubactie
Ik ben dit jaar benaderd om de grote club 
actie te organiseren. Nadat ik alle infor-
matie had, was het mij al snel duidelijk 
geworden dat dit een actie is waarmee de 
club aardig wat geld op kan halen. Per lot 
dat verkocht wordt van € 2,50 gaat er 
€ 2,- in de clubkas.
Begin september heb ik alle spullen bin-
nen gekregen en gezorgd dat iedereen 
zijn boekje kreeg om de loten te gaan 
verkopen. 
Dit jaar heb ik er voor gekozen om de 
loten verkoop te doen via automatische 
incasso. Dit heeft als voordeel dat de 
kinderen nog maar 1 keer langs de deuren 
hoeven, want het lotnummer komt op het 
bankafschrift te staan, en de administra-
tieve rompslomp wordt een stuk eenvou-
diger. Ondanks dat er een aantal toch 
contant loten hebben verkocht, is dit wat 
mij betreft prima verlopen.

Totaal zijn er 100 boekjes verspreid om 

loten te verkopen. Uiteindelijk heb ik er 
hiervan 24 teruggekregen met een totaal 
van 660 verkochte loten. Een zeer goede 
prestatie van deze fanatieke verkopers. 
De uitslag : “Wie de beste 3 verkopers” 
zijn geworden wordt op 30 december 
tijdens de clubkampioenschappen bekend 
gemaakt.
De actie heeft dit jaar dus weer een 
aardig bedrag opgebracht voor de clubkas, 
alhoewel ik denk dat dit nog wel wat 
beter zou moeten kunnen. Er zijn nog 76 
boekjes niet ingeleverd. Ik zou denken 
dat het voor iedereen toch mogelijk moet 
zijn om 5 loten te kunnen verkopen. Dit 
hadden dan nog 380 loten extra kunnen 
zijn. Een doel waar we volgend jaar zeker 
voor gaan. 

Hartelijk bedankt voor ieders inzet en ik 
reken volgend jaar weer op jullie.

Martien Smidt
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Nieuw nieuw nieuw nieuw  
Heeft u iets te koop aan te bieden of juist naar iets op zoek, wilt u iets ruilen 
of wat anders, zelfs felicitaties of aankondigingen? Dat kan vanaf heden! Voor 
leden geldt dat voor een bedrag van € 2,= een “spettertje” geplaatst kan worden. 
Voor niet-leden geldt een tarief van € 2,50. Ook bedrijven mogen hun diensten 
aanbieden, hiervoor geldt een tarief van € 5,= per spettertje. Een spettertje 
mag niet meer dan 300 karakters hebben (inclusief spaties). Wanneer uw spet-
tertje niet aan dit aantal voldoet wordt deze door de redactie aangepast en aan 
u terug gemaild. Een spettertje wordt geplaatst in de eerst volgende Develspet-
ter, houdt er rekening mee dat tussen de deadline van het aanleveren en het 
verschijnen van de Develspetter minimaal 3 - 6 weken zit. De datum van aanleve-
ren van de volgende Develspetter is 1 september. Wanneer je een spettertje wilt 
plaatsen, mail dan de tekst naar spettertje-s@hotmail.com en maak het bedrag 
over naar 3775.24.786 t.n.v. ZZ & PC de Devel o.v.v. Spettertje en uw naam + 
telefoonnummer. Let op: wanneer uw betaling en Spettertje niet binnen zijn 
op 1 februari, dan wordt deze niet geplaatst. Je kan ook gebruik maken van de 
invulbriefjes in het clubhuis of op de website, doe je ingevulde briefje tezamen 
met het bedrag in een envelop en stop deze in de brievenbus van de develspetter. 
Vragen over Spettertjes kunt u uiteraard ook mailen naar de redactie of naar: 
spettertje-s@hotmail.com.

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

Te koop: Playstation 1 met ca. 8 spelletjes. Interesse? 
Bel met Moreno: 06-21532219

Te koop: badpak Speedo, blauw met korte pijp, mt. 140. Voor maar € 5,-
Bel met Ginger: 06-18031088
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Van de zwemcommissie
In deze winterspetter heb ik weer het 
genoegen jullie te vertellen over het 
reilen en zeilen van de zwemafdeling de 
afgelopen maanden. De trainingen zijn 
al weer in volle gang en de zwemmers 
hebben al behoorlijk wat wedstrijden 
achter de rug.

De afsluiting van het vorig seizoen was 
zeer geslaagd, de BBQ op 30 juni was 
een groot feest voor de gehele vereni-
ging wat bekroond werd door heerlijk 
eten. We danken hiervoor de organi-
satoren die met man en macht hebben 
gezorgd dat alles tot in de puntjes 
verzorgd was.
De prestatie-, pech-, en achter de 
schermen bekers die op die avond zijn 
uitgedeeld zijn reeds benoemd door 
Dilly in de vorige spetter, maar nog 
even herhalen: Lisa van Milt (dames 
prestatie), Frank Hoogenboom (pech), 
Damesteam polo (prestatie team), Erik 
van der Pauw (prestatie heren polo), 
Elise van Scholl (prestatie Basis) en 
Hans Mos (achter de schermen).

De zondag erna was er de jaargangfi-
nale, de officieuze NK voor minioren, in 
Dordrecht. Hier mochten 4 zwemmers 
aan deelnemen, te weten Floortje, Ce-
line, Stephanie en Roy. Allen zwommen 
ze zeer goed, maar een zeer bijzondere 
prestatie werd er neergezet door Ce-
line, die een zilveren medaille behaalde 
op de 100 m schoolslag. De afsluiting 
van deze wedstrijd was een estafette 
met de trainer, waar Wouter op een 
sluikse manier ingeluisd was om mee te 
doen. Ik stond boven op de duikplank 

en heb alles van zeer dichtbij kunnen 
aanschouwen. 50 meter is toch wel erg 
lang, maar Wouter heeft laten zien, 
dat hij niet alleen heel veel weet van 
zwemmen, maar het daadwerkelijk ook 
nog kan ook.

Als zwemcommissie beginnen we graag 
het nieuwe seizoen met een gezel-
ligheidskamp. Dit jaar was gekozen 
voor de locatie in Loon op ‘t Zand. De 
ongeveer 55 deelnemers hebben een 
weekend lang veel gelopen tijdens o.a. 
de dropping en een speurtocht. Verder 
was er tijd voor een heuse zeskamp 
en het geliefde douanespel. Erg leuk 
was de zaterdagavond waar niet alleen 
gebarbecued werd, maar ook een heuse 
modeshow gelopen werd. Dit alles 
onder leiding van een aantal leden van 
de zwemcommissie en Wouter. Helaas 
waren er op het laatste moment wat 
afhakers onder de leiding, o.a. door een 
gebroken voet, operatie en een echt-
genote in het ziekenhuis. Complimenten 
voor de overgebleven organisatie van 
het kamp, want het was fantastisch 
geregeld.

Het laatste weekend van september 
mochten een aantal zwemmers naar 
een prachtig zwembad in Purmerend 
voor de NK Estafette. Deelnames waren 
er voor meisjes en jongens minioren 6 
en later, meisjes junioren 2 en later en 
meisjes jeugd 2 en later. Helaas was 
dit zwembad niet berekend op zoveel 
bezoekers, waardoor de toeschouwers 
van de Devel, de vorderingen met name 
op groot scherm hebben gevolgd. Wel 
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waren de zwemmers ook te bewonde-
ren door een groot raam, waar je met 
name het “onderwatergebeuren” schit-
terend kon zien.

De verschillende competities zijn on-
dertussen ook alweer begonnen. In de 
ZRO staat Devel 1 momenteel  3e, wat 
zou beteken dat ze in de A poule te-
recht zouden komen en Devel 2 staat 
momenteel 16e, wat een plek in de C 
poule betekent. De tweede wedstrijd 
staat gepland op 11 november.
In de KNZB Zwem Competitie B mis-
sen we de kracht van het mannelijk 
gezelschap maar staan we deson-
danks momenteel op een 11e plaats. De 
tweede wedstrijd zal plaatsvinden op 
26 november.

Een aantal zwemmers is al in het be-
zit voor een “toegangskaartje”voor de 
NK en NJK, die plaats zullen vinden op 
15 t/m 17 december in Drachten en 26 
t/m 28 januari in Emmen.
Andere zwemmers zijn druk bezig 
om een limiet te behalen en als dit 
er niet in zit zeker heel veel PR’s te 
zwemmen. Ik heb de afgelopen weken 
PR’s kunnen bewonderen tot wel 20 
seconde op 100 meter. Ik neem mijn 
petje af dat jullie dit kunnen, ga 
vooral door met goed trainen en wed-
strijden zwemmen.

Op maandag 30 oktober was het dan 
eindelijk zo ver: maanden hadden de 
zwemmers erop gewacht, maar het 
wachten werd beloond. Tijdens een 
klein feestje bij Sportemotion in Ba-
rendrecht werden de verenigingsbad-
kleding uitgedeeld. Wat een genot om 
jullie allemaal te zien in deze mooie 
badpakken.

Op 14 november is er een informa-
tieavond gepland voor ouders van de 
miniorenzwemmers. Het is als ouder 
zijnde goed om zo’n avond bij te wo-
nen. Er wordt dieper ingegaan op het 
soort wedstrijden dat uw kind zwemt 
en er is uitgebreid gelegenheid om 
vragen te stellen.

Op 18 november wordt de Kring 
Speedo Club Meet weer gezwommen 
in Dordrecht. Het zou leuk zijn als alle 
toeschouwers dan weer in Develblauw 
gekleed gaan, en we met zijn allen de 
minioren zwemmers naar een over-
winning kunnen schreeuwen. Net als 
vorig jaar ligt er misschien weer een 
deelname aan de Nationale Speedo Club 
Meet in het verschiet, maar we zullen 
de tegenstanders dan even een poepje 
moeten laten ruiken.

De zwemcommissie is erg verheugd 
over het feit dat er weer 10 enthousi-
astelingen zich hebben aangemeld om 
de klokkercursus te volgen. Dit gaat 
gebeuren vanaf 2 november en vol-
gende maand mogen deze ouders dan 
officieel gaan fungeren, mits ze uiter-
aard hun examen met goed resultaat 
hebben gehaald. 

Mochten er zaken zijn die u graag wil 
bespreken schroom dan niet om een van 
de leden van de zwemcommissie aan te 
schieten.

Marielle van Dam
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op de weg als een vis
in het water!

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

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

www.snellevliet.nl

✆
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Reportage 3
Dit keer deed Jill van Seventer haar uiterste best om een leuk verhaal over haar 
ervaringen te schrijven. Dat is goed gelukt! Bedankt Jill!!

De landen wedstrijd in Eindhoven!!!

De landen wedstrijd in Eindhoven was in een woord geweldig.
Ik mocht met de zwemvereniging van mijn nicht mee. Zij zwemt bij de Zeehond 56 
uit Rozenburg.
Het zou een landen wedstrijd worden maar uit eindelijk was alleen Belgie er. De lei-
ding van de Zeehond heeft hierover ook een klacht ingediend bij de organisatie. 
Het jaar ervoor waren er ook teams uit Frankrijk, Engeland en Duitsland aanwezig.
Omdat de wedstrijd in Eindhoven werd gezwommen stonden we 2 dagen op een cam-
ping, zodat we niet zo ver hoefde te rijden. We moesten al om 10 uur in het zwembad 
zijn en waren pas weer om 6 uur terug op de camping.
Ik sliep samen met mijn nicht in een klein tentje. Dat was erg leuk. Mijn ouders en 
zusjes waren er ook bij. 
Ik heb gezwommen in het zwembad van Pieter v.d. Hogenband, De Tongelreep.
Het is een heel groot zwembad. Het is een 50 meter bad en is 10 banen breed. Er is 
aan beide kanten een tribune. Er is ook nog een apart gedeelte van het zwembad met 
hoge duikplanken.
Ik heb 100 rug, 100 vrij, 50 vlinder, 100 school, 50 vrij en 50 school gezwommen. Dus 
ik heb zaterdag en zondag 3 afstanden gezwommen.
Op zondag moest ik 100 rug zwemmen. Ik dacht dat ik als laatste mijn keerpunt zou 
maken. Maar... Er hing een heel groot beeldscherm waarop je kon zien wie er welke 
baan moest starten en wie er als eerste een keerpunt maakt en  wat je eind tijd is. 
Na het keerpunt kon ik op het scherm kijken en zag dat ik niet als laatste maar als 
eerste het keerpunt had gemaakt. Bij deze afstand heb ik ook als eerste aangetikt en 
heb daarmee een bidon gekregen. 
Als je als eerste van je serie aantikt kreeg je een bidon met het logo van Novium 
erop. Ik heb er 2 gekregen want ook met de 50 vrij tikte ik als eerste aan.
Er was ook een heel leuk buiten zwembad , met 3 glijbanen en ook een binnen zwem-
bad met ook 4 glijbanen ( ook een vrij bad) .
En op de laatste dag werden al de zwemmers bij elkaar geroepen en de Nederlanders 
moesten het Wilhelmus zingen.

Dat was best grappig.

Zoals ik het heb geschreven, heb ik het naar mijn zin gehad.   

veel zwem plezier Jill van Seventer.

35
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Hallo allemaal!!

We zijn goed gestart dit seizoen! 

En ontzettend veel te vertellen en mel-
den in deze herfstspetter. Ga er dus 
maar eens even goed voor zitten, want 
er staat veel belangrijke informatie in, 
voor alle leden!

We zijn niet langer meer up 2 date on 
air met www.dedevel.zwemt.nl, alles 
loopt nu gelukkig via 1 kanaal en wel: 
www.dedevel.com. Zoals het eigenlijk 
ooit de bedoeling was, maar ook daar 
heerste onderbemanning en die is nu 
gelukkig fantastisch ingevuld. Alle 
informatie over sponsoring, sponsors, 
activiteiten, enzovoorts, kan je dus 
vanaf heden op de verenigingssite te-
rugvinden.
Het emailadres blijft wel bestaan, dus 
die hoef je niet te wijzigen.

Eindelijk was daar dan de badkle-
ding voor de wedstrijdzwemmers, wat 
wederom mede dankzij Sport Emotion 
mogelijk werd gemaakt. De badkleding 
werd uitgereikt bij Sport Emotion in 
Barendrecht, een feestelijke happening, 
want niet alleen de badkleding werd 
uitgereikt, ook schonk Sport Emotion er 
een 2e badmuts bij! Een complete ver-
rassing!! En daarnaast mocht men ook 
nog eens tegen extra kortingen uit het 
assortiment kopen, fantastisch. Tevre-
den gingen we allemaal weer naar huis. 
We zijn in gesprek met Sport Emotion 
om meer van dit soort “acties” cq avon-
den te organiseren, zodat iedereen van 
deze voordelen ed. kan profiteren. 
In november zal er een nieuwe bestel-
ling T-shirts gedaan worden, voor de 
wedstrijdzwemmers (voor de polo is dit 
nog in de inventarisatiefase). We hopen 

deze eind december begin januari in 
huis te hebben. Dat betekend dat de 
kinderen die nog geen T-shirt hebben 
gehad er dan een krijgen, maar uiter-
aard ook dat je kunt bijbestellen. 
Bestelbriefjes worden niet meer in het 
clubhuis opgehangen, omdat is geble-
ken dat deze meer als “notitieblaadjes” 
worden gebruikt dan voor het werkelij-
ke doel. Als je een bestelling wilt doen, 
dan kan je het briefje wel van de web-
site downloaden (www.dedevel.com dus!). 
Of je stuurt een mailtje. Wel blijft het 
zo dat bestellingen altijd schriftelijk 
moeten worden gedaan en betalingen 
gaan vanaf dit seizoen vooraf. Dit komt 
mede doordat nu de hele vereniging 
kan bestellen. 

Ben jij uit je oude shirt gegroeid? 
Maar ziet jouw shirt er nog wel erg 
goed uit?! Dan ben je in de mazze-
laarspositie (zoals wij dat genoemd 
hebben), als wij namelijk ook vinden 
dat jouw shirt er nog toppie joppie 
uitziet, dan kan je deze ruilen voor een 
nieuwe, met een kleine eigen bijdrage 
van maar  1,=!! Leuker kunnen we het 
niet maken, hahaha...
Na de aanschaf van de T-shirts voor 
wedstrijdzwemmers staat het saldo 
op nul. En dan bedoelen wij niet dat 
er geen geld meer is in de sponsorpot, 
nee, dat is zeker niet het geval.
Hoe zit het dan, zal je vragen?! Per 
1 januari 2006 ging de sponsor.com 
verenigingsbreed. Er stond toen echter 
nog wel een flink bedrag wat door de 
zwemmers bij elkaar was gesponsord, 
door diverse activiteiten van de zwem-
mers. Het mag dan duidelijk zijn dat 
die gelden ook ten gunste komen van 
de zwemmers. 
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Alles wat vanaf 1 januari 2006 door 
middel van sponsoring (in welke vorm 
dan ook) is binnen gekomen, komt ten 
goede van de hele vereniging! 
Alles wordt in evenredigheid gedeeld. 
We hopen hiermee duidelijkheid te 
hebben geschapen, zoniet, aarzel niet 
om naar uitleg te vragen. 
Duidelijkheid is wat wij willen schep-
pen, dus iedere vraag is welkom! Stuur 
je mail naar: dedevel@zwemt.nl 

Het eerst volgende doel is een spet-
terpakket voor de poloërs. Momenteel 
wordt er druk geinventariseerd, waar 
bij de polo de meeste vraag naar is en 
wat er als 1e doel zal worden gesteld. 
En natuurlijk moet er voldoende spon-
soring zijn om dit te kunnen realiseren.

Dan is er uitbreiding in de sponsor.com! 
Met het vertrek van Gerrit (die het 
megadruk heeft met de communicatie 
commissie) en de overstap naar vereni-
gingsbreed waren wij toch wel aardig 
onderbemand. 

Onze com. heeft gelukkig versterking 
gekregen! 

De 1e plek wordt ingenomen door Jorga 
den Ouden, zij neemt de dankbare taak 
“Club van 100” op zich, dat is de zwem-
mers wellicht al opgevallen, want de 
verzoeken voor deelname zijn inmiddels 
alweer verspreidt. Momenteel zijn wij 
in overleg of een “Club van 100” of “- 
van 50” ook een idee is voor de polo en 
misschien zelfs voor de basiszwemmers. 
In de volgende develspetter hopen we 
jullie hierover meer te kunnen vertel-
len. Uiteraard lijkt het voor de polo 
aannemelijker als voor de basis, maar 
heb jij een goed idee of motivatie 
waarom juist ook de basis zo’n club 
zou moeten hebben, laat het ons dan 
weten.

De 2e en 3e plaats worden ingenomen 
door 2 polomannen! Stephan van Wouwe 
en Ben van der Pauw.

Ben is een sterke aanwinst, door zijn 
lange loopbaan binnen de club en zijn 
achterhoede weet hij veel. Bovendien 
is hij erg behulpzaam, handig en heeft 
goede contacten met de jeugd. Vooral 
voor het uitwerken en begeleiden van 
activiteiten om de sponsorpot te vullen 
zal Ben ons team versterken. Stephan 
is doelman bij de polo heren en loopt 
ook al aardig wat jaartjes mee. Hij is 
een sterke aanwinst om Petra in haar 
contacten met bestaande sponsors en 
mogelijke nieuwe, omtrent polospon-
soring te ondersteunen. Een denktank 
op ander vlak, maar zeker niet minder 
belangrijk! 

Langs deze weg willen wij hen nog-
maals van harte welkom heten in onze 
com. en hopen natuurlijk nog jaren 
met elkaar ontzettend veel te mogen 
bereiken voor de club, dit met vooral 
veel plezier!

Ben je benieuwd hoe onze com er nu 
uitziet? Neem dan eens een kijkje op 
de site, waar wij ons allemaal (opnieuw) 
voorstellen. En denk jij dat jij ook een 
goede bijdrage kunt leveren? Neem dan 
eens contact met ons op, want hulp 
kunnen wij nog steeds gebruiken!

Dan staan er nog een aantal activiteiten 
op de agenda, maar...

We houden er dit jaar een strak 
schema op na. Het zal jullie niet ont-
gaan dat een aantal van ons zich ook 
hardmaken voor de KiKa swim. Een heel 
belangrijke stap voor de vereniging. 
Buiten het feit dat het ontzettend 
leuk is om ook zoiets eens voor de 
leden te organiseren, is het heel goed 
voor de naam van onze club. Door dit 
evenement laat de club zien dat zij 
begaan is met anderen. En zo zetten 
we ZZ&PC de Devel zeer positief op de 
kaart. 
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Bovendien opent dit wellicht deuren, 
die anders misschien gesloten zouden 
blijven voor sponsoring.
Kortom, het is niet niks wat er wordt 
gedaan, en ook niet voor niets! Terug 
naar de “agenda”, want wat staat er 
dan verder zoal op die agenda?

Uiteraard, onze kanjer “Poffertjes”, die 
gaan we dit seizoen zeker nog eens 
herhalen.

Een diner, een buitenactiviteit, een 
danceparty (marathon genaamd), en 
ondanks de lage opbrengst van onze 
laatste “Fles de Devel” willen we ook 
deze nogmaals herhalen dit jaar.
Heb jij nog briljante ideeën? Mail ze 
dan even: dedevel@zwemt.nl

Wat totaal nieuw is, en hopelijk ook 
een succes gaat worden is het vol-
gende:
Buiten de clubkleding hopen we ook 
vrijetijdskleding aan te kunnen bieden, 
uiteraard met als doel zoveel moge-
lijk euro’s in de sponsorpot te kunnen 
krijgen.
Hierbij moet je denken aan leuke 
vrijetijdsshirts om mee te beginnen. 

Speciaal voor dames en heren (en dus 
ook in een speciale kinderlijn).
Om te beginnen komen er modellen in 
het clubhuis te hangen. Wanneer je 
deze kleding leuk vindt kan je deze 
bestellen en wordt de 1e bestelling 
medio februari uitgeleverd. Uiteraard 
gebeurt dit alleen als blijkt dat er 
voldoende interesse is.

En hiermee sluiten we ons relaas dit 
keer af. Een lang, maar informatief 
verhaal is het geworden. Wat wel 
enorm belangrijk is. Tenslotte moeten 
wij naar jullie communiceren en doen 
we dan op een hopelijk zo duidelijk mo-
gelijke manier.

Nogmaals, heb je vragen, opmerkingen, 
ideeen enzovoorts, LAAT JE HOREN!!

Alleen dan kunnen wij actie onderne-
men!!

Groetjes,

Sponsor.com

HIER HAD UW ADVERTENTIE
KUNNEN STAAN!!

Voor informatie over adverteren kunt u contact opnemen met:
Mireille Harmsen 078-6813374 of Petra de Vormer 06-21532219
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Wedstrijden waterpolo
Datum  Team  Aanvang Wedstrijd

11-11-2006 Pupillen  16:30 De Devel DG1 - Wiekslag DG1*
11-11-2006 Mix  17:15 De Devel CG1 - Poseidon’56 CG1
11-11-2006 Heren 4  18:00 De Devel 4 - Numansdorp 2
11-11-2006 Dames  18:45 De Devel 1 - Poseidon’56 3
11-11-2006 Heren 3  19:30 De Devel 3 - ZPB H&L Productions 6
11-11-2006 Heren 2  20:15 De Devel 2 - DSZ 2
11-11-2006 Heren 1  21:15 De Devel 1 - LZ 1886 2

18-11-2006 Pupillen  16:30 De Devel DG1 - ZVS DG1*
18-11-2006 Jongens1  17:15 De Devel BJ1 - De Duck BJ1
18-11-2006 Heren 3  18:00 De Devel 3 - ZVS 2

25-11-2006 Mix  17:00 De Devel CG1 - PCGSVO CG1
25-11-2006 Jongens1  17:45 De Devel BJ1 - ZPC Rotterdam BJ1
25-11-2006 Heren 2  18:30 De Devel 2 - SVH 3
25-11-2006 Heren 1  19:30 De Devel 1 - OZV 1

02-12-2006 Heren 4  19:00 De Devel 4 - SCOM 2
02-12-2006 Heren 2  16:45 De Devel 2 - Westland Dijkglas 4

12-01-2007 Mix  19:15 De Devel CG1 - ZPC Rotterdam CG1
12-01-2007 Jongens1  20:00 De Devel BJ1 - Spartaan BJ1

13-01-2007 Pupillen  16:45 De Devel DG1 - De Kempvis DG2
13-01-2007 Heren 4  17:30 De Devel 4 - DWF 1
13-01-2007 Dames  18:15 De Devel 1 - De Linge 2
13-01-2007 Heren 3  19:00 De Devel 3 - PCGSVO 1
13-01-2007 Heren 2  19:45 De Devel 2 - BZC 2
13-01-2007 Heren 1  20:45 De Devel 1 - WVZ 1

27-01-2007 Pupillen  16:00 De Devel DG1 - SZC DG1
27-01-2007 Mix  16:45 De Devel CG1 - DWF CG1
27-01-2007 Jongens1  17:30 De Devel BJ1 - De Kempvis BJ2
27-01-2007 Dames  18:15 De Devel 1 - De Kempvis 4
27-01-2007 Heren 3  19:00 De Devel 3 - SZC 1
27-01-2007 Heren 1  20:00 De Devel 1 - PZPC 1
27-01-2007 Heren 2  21:00 De Devel 2 - Wiekslag 3

vervolg op pagina 40
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vervolg wedstrijden waterpolo

Datum  Team  Aanvang Wedstrijd

03-02-2007 Heren 2  20:15 De Devel 2 - CWP 1
03-02-2007 Heren 1  21:15 De Devel 1 - Koudekerk 1

24-02-2007 Mix  17:30 De Devel CG1 - De Lansingh CG1*
24-02-2007 Heren 3  18:15 De Devel 3 - Poseidon’56 3
24-02-2007 Heren 1  19:00 De Devel 1 - AZ&PC 2
24-02-2007 Heren 4  19:45 De Devel 4 - MNC Dordrecht 8

03-03-2007 Jongens1  16:15 De Devel BJ1 - MNC Dordrecht BJ2

10-03-2007 Heren 4  17:00 De Devel 4 - zv Vlaardingen 7
10-03-2007 Dames  17:45 De Devel 1 - Wiekslag 2
10-03-2007 Heren 3  18:30 De Devel 3 - PCGSVO 2
10-03-2007 Heren 1  19:15 De Devel 1 - ZDHC 1
10-03-2007 Heren 2  20:15 De Devel 2 - ZVZ 1

11-03-2007 Pupillen  14:00 De Devel DG1 - SVH DG2
11-03-2007 Mix  14:45 De Devel CG1 - Numansdorp CG1

(alle bovenstaande wedstrijden zijn thuis)

Dit keer niet 1 pechvogel maar een heel nest:

Marjolein Lampe
Dilly van der Padt

Joke Tak
Henk Bosklopper

Allen vereerde zij afgelopen
maanden het ziekenhuis met een

kort of lang bezoek, met diverse kwalen.

De redactie wenst diegene die nog niet
volledig hersteld zijn veel sterkte
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Van de redactie......
Jullie zijn gewend om juist vlak voor 
de jaarwisseling de nieuwe Develspet-
ter in de bus te krijgen, dit keer is er 
behoorlijk wat vertraging opgelopen. 
Dit heeft verschillende oorzaken. En 
onze beide redactieleden hebben door 
omstandigheden meer tijd nodig gehad 
om ook van deze Develspetter weer een 
leuke editie uit te laten komen.

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

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

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

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

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

Groetjes van de Redactie,

Mireille & Petra

4141

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

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

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

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

Contributietabel 2006

Peildatum is 1 januari

Jaarbetaling te voldoen: 
Vóór 1 februari

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

Gironummer      15 81 51
Bank rek.   37 75 14 071

Jaar
contributie

Betaling
ineens vóór 
1 februari

Betaling 
per 

kwartaal
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Bij betaling van de jaarcontributie ineens voor 1 februari geldt voor sommige catego-
rieën een korting van 5% (zie contributietabel). Omstreeks half februari kunnen leden
die geheel of gedeeltelijk hun contributie betaald hebben hun lidmaatschapskaart in
het clubhuis ophalen. Voor verder informatie kunt u contact opnemen met Petra
Beernink, telefoon 078 – 612 82 38 (ledenadministratie).  

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

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

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

Tijdentabel instructiebad seizoen 2005/2006:

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

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

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

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

Vrijdag 06:00 – 07:00 uur Zwem(voor)selectie
18:15 –  19:15 uur Poloklas
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Tijdentabel wedstrijdbad seizoen 2006:

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

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

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

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

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

Zaterdag 05:45 – 07:45 uur Zwemselectie A,A1,A2
07:45 – 08:45 uur Zwemselectie B,Jeugd
08:45 – 09:30 uur Zwemselectie beginners/Diploma C
08:45 – 09:30 uur Diploma B (afzwemgroep)
09:00 – 09:30 uur Diploma A (voorbereiding afzwemmen)
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         Clubhuis: 078 6103271

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

Clubhuiscommissie
Voorzitter Bert Benschop  078-6129501

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

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

3335 LM Zwijndrecht

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

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