
Van de redactie......
Tegen het nieuwe seizoen aan valt er 
weer een Develspetter bij jullie op de 
mat. Omdat er nog maar 2 per jaar een 
editie verschijnt is er best behoorlijk 
wat nieuws te melden!  
Belangrijk nieuws, wetenswaardigheden, 
leuk nieuws enz. Niet alles is up 2 date, 
dat vind je tegenwoordig op de website 
of via een nieuwsbrief van de commis-
sies. Kortom, wil je op de hoogte blijven, 
neem dan regelmatig een kijkje op de 
website. 

Nieuws vanuit de Redactie!
Mireille heeft onze Redactie moeten 
verlaten. Ze vind het heel jammer dat 
dit leuke project ten einde is gekomen.
De redactie is hiermee voorlopig gere-
duceerd tot 1 persoon, Petra, ik dus.
En natuurlijk vind ook ik het jammer 
dat Mireille mij verlaat in “ons boekkie”, 
neemt niet weg dat ik haar:
“Ontzettend wil bedanken en heel veel 
succes wil wensen met alles wat er in 
de toekomst nog op haar pad zal komen.
Wat hebben we toch vreselijk gelachen, 
Miep!” Dit bedankje is natuurlijk namens 
alle leden en ouders van De Devel, die 
met veel plezier de Develspetter hebben 
gelezen.

Dat betekend natuurlijk ook dat er plek 
is gekomen in de Redactie....
Als het je een leuke uitdaging lijkt, bel 
mij gewoon, onder het genot van een 
bak koffie kunnen we hierover brain-
stormen!

Verderop in deze Develspetter vind je 
natuurlijk weer de bekende rubrieken. 
Let wel even op, dat je de belangrijke 
zaken niet over het hoofd ziet. 

Daarnaast zijn er ook een aantal repor-
tages die wat oud zijn, maar wij jullie 
niet willen onthouden. Gewoon omdat ze 
leuk zijn om te lezen, toont wat er nog 
meer gebeurt bij de Devel en wellicht 
geeft het anderen inspiratie tot.....? 

Hopelijk is er bij de volgende Devel-
spetter een introductie van het nieuwe 
redactielid, tot dan:

Veel lees - en etc. plezier!

Groetjes, 

Petra
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Van de bestuurstafel
Een onzekere toekomst.

Het lijkt allemaal vrij simpel. Je hebt 
een zwem- en waterpolovereniging. Dus 
je doet aan wedstrijdzwemmen en van-
zelfsprekend aan waterpolo. Kwestie van 
het goed organiseren van trainingen en 
wedstrijden voor zwemmers en water-
poloërs en voor je het weet doe je dat 
alweer zo’n veertig jaar, de ene keer 
met meer succes dan de andere keer.

Het wordt wat ingewikkelder als je als 
sportvereniging je gaat begeven op een 
ander terrein. Zoals het basiszwemmen. 
Dan moet je gediplomeerde vrijwilli-
gers aan de bak hebben die behoorlijk 
moeten kunnen incasseren. Want je doet 
stinkend je best om kinderen te leren 
zwemmen. 

Maar niet alle ouders vinden dat het 
juiste tempo gehanteerd wordt. Het 
moet sneller. Dat mijn kind nog geen di-
ploma mag zwemmen is de schuld van de 
lesgever. Die moet meer aandacht geven, 
juist aan mijn kind. 
We merken dat de toon van de ouders 
de laatste jaren verandert. Soms cy-
nisch, regelmatig beledigend of agres-
sief. Want je moet als ouder behoorlijk 
afzien. Iedere keer weer met dat kind 
van je naar het zwembad om daar onder 
vreselijke omstandigheden toe te moeten 
kijken hoe vrijwilligers jou kind leren 
zwemmen.

We gaan per 1 januari 2008 stoppen 
met het geven van leszwemmen. Het is 
haast onmogelijk om nog vrijwilligers te 
vinden die veel van hun vrije tijd geven 
om kinderen te leren zwemmen.

Daarnaast stelt de overheid hoge eisen 
aan deze vrijwilligers. 
We hebben met de directie van het 
zwembad afspraken gemaakt hoe we 
enerzijds het leszwemmen zo goed mo-
gelijk kunnen overzetten naar de Hoge 
Devel en anderzijds dat we verzekerd 
zijn van de doorstroming van AB zwem-
men naar C zwemmen. Dat laatste 
blijven we namelijk zelf doen.

Van groot belang omdat daarmee de 
doorstroming naar de vereniging gega-
randeerd moet worden. Een ingrijpend 
besluit maar onontkoombaar.

Het wordt nog meer ingewikkeld. Om te 
zwemmen is het handig als je zwem-
water tot je beschikking hebt. En dan 
zijn we aangewezen op het plaatselijke 
zwembad. Daar mogen we water huren. 
Niet te veel want ook de gewone burge-
rij moet gebruik kunnen maken van het 
dure water. 

Duur, ja zeker. Zo duur dat een zwem 
en waterpolovereniging niet kan bestaan 
zonder zwaar gesubsidieerd te worden. 
De gemeente Zwijndrecht is eigen-
lijk onze grootste sponsor. Zij pompen 
jaarlijks zo’n vijfenzeventigduizend euro 
in de vereniging. Alleen bedoeld voor het 
huren van het water. Van wie is dat wa-
ter dan? Dat water is van, jawel, van de 
gemeente Zwijndrecht. Ze pompen het 
geld dus eigenlijk gewoon rond. Zij zijn 
de baas van het zwembad. Het zwembad 
mag dan wel de Hoge Devel B.V. heten 
en een directeur en zelfs commissaris-
sen hebben, de gemeente is de baas en 
dus: bepaald. 
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Het zwembad is inmiddels verouderd. 
Verouderde techniek waar door er veel 
kosten zijn voor energie maar ook aan 
reparaties. Daar komt een extreme 
regelgeving bij die het zwembad dwingt 
om de meest bizarre maatregelen te 
moeten nemen om aan de eisen te vol-
doen.
Het zwembad kost de gemeenschap 
geld, veel geld. Dat is niet zo’n ramp, 
het eerste zwembad wat geld oplevert 
moet nog gebouwd worden in Nederland. 
En een zwembad is een sociale voor-
ziening waar de burgerij gewoon haar 
belastingcentjes voor betaald.
Maar inmiddels kost het zwembad wel 
heel veel geld. En er is in de gemeente 
Zwijndrecht geen geld. Allemaal op. In 
korte tijd is de gemeente Zwijndrecht 
van vermogend tot een arme luis ge-
worden. Ze zijn vergeten om in betere 
tijden voldoende te reserveren om in 
moeilijkere tijden één en ander op te 
kunnen vangen. En door een reeks van 
fatale besluiten door wethouders die nou 
niet bepaald berekend waren op hun 
taak zitten we met een probleem.

We moeten bloeden. Dat het buitenbad 
dichtgaat treft niet direct de vereni-
ging. Maar juist door een buitenbad te 
sluiten zullen de verliezen alleen maar 
oplopen. Want wie gaat er in de zomer 
naar een zwembad met een dak erop en 
waar je maar beperkt terecht kan.

En een nog groter verlies zou kunnen 
betekenen dat het zwembad helemaal 
dicht moet. Er komt toch niemand meer 
zwemmen hoor ik de wethouder zeggen.
Alle reden om ons zorgen te maken. 
Maar ieder nadeel heeft zijn voor-
deel. Was het niet ZZ&PC de Devel 
die vijf jaar geleden aan de gemeente 
Zwijndrecht een voorstel deed om een 
nieuw zwembad te bouwen in de toen 
nog te ontwikkelen wijk Volgerlanden. 
Volgerlanden, het toekomstige centrum 
van de nieuwe gemeente Zwijndrecht/
H.I.Ambacht. Toen nog niet haalbaar om-
dat de bestuurders van beide gemeenten 
elkaar niet zo aardig vonden. Een zwem-
bad voor negentigduizend inwoners. Een 
zwembad waar alle doelgroepen uit de 
voeten kunnen.

We zijn als sportvereniging al veertig 
jaar verbonden met Zwijndrecht en 
haar bestuurders.
In al die jaren hebben we geleerd dat 
we best even boos en verontwaardigd 
mogen zijn om zoveel onbekwaamheid. 
Maar om direct daarna een nieuwe 
uitdaging aan te gaan. Want er gaat 
gewoon een nieuw zwembad komen, of 
in Volgerlanden of op de huidige plaats.
En daar willen we als ZZ&PC de Devel 
vanaf de eerste dag bij zijn. Het worden 
bloedstollende maanden.

René van Zijderveld                      
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OUD PAPIER 

VUL ONZE CONTAINER OP ONDERSTAANDE WEEKEINDEN:

2008
8 februari 
7 maart 
11 april 
9 mei 
13 juni
4 juli

2007
7 september 
12 oktober 
9 november 
14 december 
11 januari Hiermee helpt U financieel de vereniging!



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.*

sep  Fles de Devel alle leden  SC
okt 06-10 Sponsorloop alle leden SC
nov  Verkoopactie alle leden SC
feb 17-02 Devel-Diner vanaf 18 jaar SC
mrt/apr  Poffertjes iedereen  SC
mei 17-05 Ballonnenwedstrijd iedereen  SC

Wijzigingen en aanvullingen vind je uiteraard op de website en in het clubhuis.

* : Afdelingen (onder organisatie van), t.w.:

BT = Bestuur   WP = Waterpolo
CC = Communicatie Commissie  WZ = Wedstrijdzwem commissie
SC = Sponsor.Com
AT = Activiteiten

Activiteiten Kalender
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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.

 

Wilt u ook hier uw Spettertje plaatsen, neem dan kontakt op met de redactie:
spettertje-s@hotmail.com
Een spettertje kost u maar 5,-.
Voorwaarden: max. 300 karakters (meer karakters heeft een hoger tarief),
betaling vooruit

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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snelle vliet
t o u r i n g c a r s
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Bestuurs-bijlage
Omdat er een wijziging heeft plaatsgevonden in het ABC zwemmen is er door de Hoge Devel een 
brief opgesteld. Deze belangrijke informatie mag niet missen in de Develspetter, vandaar hieronder 
het kopie. 
Ter aanvulling: Sportcomplex de Hoge Devel gaat 1 x per werk lesgeven voor A - en B -diploma.
Wanneer dit niet voldoende is kan er ingeschreven worden voor 2 of 3 x per week. Zijn hier nog 
vragen over, dan zullen de medewerkers van De Hoge Devel u graag verder helpen.
_____________________________________________________________

Aan de ouders-verzorgers
van de kinderen van de zwemlessen

Geachte heer⁄mevrouw,

Hierbij delen wij u mede dat er een nieuwe opzet van het ABC zwemmen is overeengekomen tussen 
ZZ&PC De Devel en Sportcomplex De Hoge Devel. Wij zijn beiden trots dat een dergelijk uniek sa-
menwerkingsverband tussen de vereniging en het zwembad tot stand is gekomen. Tijden veranderen 
en wij zijn van mening dat je binnen het kader van samenwerking met de tijd mee moet gaan. Wat 
dit voor u gaat betekenen leggen wij hieronder graag aan u uit.

Vanaf 1 september 2007 zullen door ZZ&PC De Devel geen nieuwe kinderen meer worden opgeroe-
pen voor de A en B zwemlessen. Vanaf deze datum zullen deze door Sportcomplex De Hoge Devel 
worden overgenomen. De kinderen die nu nog leszwemmen bij ZZ&PC De Devel zullen tot eind 
december lid zijn van de zwemvereniging. In december zal er voor de laatste keer diplomazwem-
men zijn voor het A en B diploma. De kinderen die nog niet aan diplomazwemmen toe zijn zullen 
vanaf 1 januari 2008 overgaan naar Sportcomplex De Hoge Devel. De kinderen die in december hun 
A diploma halen kunnen daarna bij het zwembad worden opgegeven voor het B diploma.

Vanaf 1 september 2007 zal er door het zwembad geen doorstroom meer plaatsvinden naar het 
C diploma. Vanaf die datum kunnen kinderen die A en B diploma hebben gehaald in juni 2007 
doorstromen naar ZZ&PC De Devel om hier hun C en eventueel verdere diploma’s te gaan halen. 
Ook daar geldt dat de kinderen die nog bezig zijn met de lessen voor het C diploma deze verder 
afmaken bij Sportcomplex De Hoge Devel tot en met 30 december 2007.

Voor wat de wachtlijsten betreft is er afgesproken dat er op leeftijd opgeroepen zal worden en 
dat er geen stagnatie is aan welke zijde dan ook.

Het is wellicht even wennen aan deze nieuwe opzet maar wij vertrouwen erop dat u begrip zult 
hebben voor deze nieuwe vorm van ABC zwemmen in Zwijndrecht. Wij als bestuur van ZZ&PC De 
Devel en de directie van Sportcomplex De Hoge Devel zijn ervan overtuigd dat dit een goede stap 
naar elkaar toe is. Door een goed samenwerkingsverband kan de kwaliteit van het leszwemmen al-
leen maar stijgen.

Bijgaand sluiten wij informatie in van ZZ&PC De Devel en De Hoge Devel. Rest ons nog u een fijne 
vakantie te wensen en wij zien u graag terug na de zomervakantie.

Vriendelijke groet namens,

Het bestuur van ZZ&PC De Devel
en Sportcomplex De Hoge Devel
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Beker Uitreikingen
Ook dit jaar vond er tijdens de einde-
jaarsbarbeque weer de uitreiking plaats 
van de diverse Bekers die de vereniging 
uitreikt aan diegene die dat over het 
voorgaande seizoen hebben verdient.

Het weer gooide ook hier, zoals eerder 
bij de KiKaSwim op 12 mei, enige roet in 
het eten af en toe.... Maar dat mocht de 
pret niet drukken uiteraard!

De uitreiking vond door een fikse plens-
bui daarom plaats in het clubhuis. Een 
drukke en vooral vochtige bedoeling, 
maar tja, dat nemen we in de water-
sport toch al voor lief, nietwaar.

Zoals ieder jaar was er ook dit jaar 
weer voldoende om in de prijzen te 
vallen. Pechvogels en geluksvogels, 
maar ook keihard achter de schermen 
werkende vrijwilligers. Wederom een 
flink aantal nominaties op de lijst, waar 
ook dit jaar weer een resultaat uit is 
gekomen.

De uitreiking werd door afwezigheid 
van de voorzitter, verzorgt door onze 
penningmeester Rene van Zijderveld en 
Pieta Mos.

Dan volgen hier de bekers en de prijs-
winnaars!

Prestatiebeker Polo individueel:
Jesse Nispeling

Prestatiebeker Polo Team:
Heren 4

Prestatiebeker Zwemmen Heren:
Giovanni den Ouden

Prestatiebeker Zwemmen Dames:
Lisa van Milt

Aanmoedigingsbeker Basiszwemmen:
Dominique Baan

Pechbeker:
Miranda van Valen

Achter de Schermenbeker:
KiKa Trio, t.w.
Petra de Vormer
Cor de Roo
Diana van Seventer

Nogmaals allen:

Van Harte Gefeliciteerd!
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-Nieuw-Nieuw-Nieuw-
Omdat steeds vaker ouders vragen of wij niet iets te bieden hebben voor kinderen die niet verder 
willen gaan met diplomazwemmen of een wedstrijdsport bieden wij vanaf 2007 aquasport voor 
jongere kinderen. Vanaf september 2007 heet deze groep Aqua-kids. Deze lessen zijn bedoeld 
voor kinderen die minimaal in het bezit zijn van een C-diploma en minimaal 8 jaar oud zijn. 
Er worden diverse onderdelen van de zwemsport aangeboden. De lessen worden gehouden op 
maandag van 18.45 tot 19.30 uur en op woensdag van 18.30 tot 19.00 uur in het wedstrijdbad. De 
lessen zijn als volgt verdeeld:

03 september survival
10 september waterpolo
17 september muziek
24 september  conditietraining
01 oktober survival
08 oktober waterpolo
15 oktober muziek
22 oktober conditietraining
29 oktober lange afstand diploma zwemmen
05 november survival
12 november waterpolo
19 november muziek
26 november conditietraining
03 december survival
10 december waterpolo
17 december muziek

Op woensdag wordt vooral gewerkt aan de conditie. Voor de lessen survival moeten de kinderen 
kleding meebrengen, te weten: shirt met lange mouwen, lange broek tot op de schoenen, regenjas, 
laarzen en sportschoenen.

Heb je zin gekregen om hieraan mee te doen? De eerste week is altijd gratis, dus kom meedoen 
en word lid!
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Ieder seizoen zijn er pechvogels te betreuren. 
Dit keer was het echter vlak voor de vakantie 
en een zeer naar ongeluk met pijnlijke gevol-

gen voor onze pechvogel.

Stephanie van Dam

Zij heeft een vervelende tijd achter de rug in 
het brandwondencentrum, maar gelukkig is ze 

nu weer in het water te vinden!

Succes dit seizoen Stephanie!
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Basisafdeling
Hallo allemaal,

Natuurlijk is er ook weer een stukje van de basiscommissie. . 
In seizoen 2006/2007 hebben nog een aantal kinderen een diploma gehaald. Wij 
willen ze nog graag vermelden in het clubblad. 

Op 25 november 2006 hebben de volgende kinderen een diploma gehaald:
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A-Diploma:
Sjoerd van Atten
Danielle van Valen
Rianne Jongeleen
Timo van Oord
Dylan Bothof
Mels v.d. Ploeg
Lisanne Klootwijk

Emerance Kniestedt
Ian Corvers
Niek Rijsdijk
Michelle v.d. Meulen
Tim de Jong
Erik Benschop
Esther Yoghi
Jente te Lintelo

B-Diploma:
Victor Vucetic
Bodemi Noorlander
Dylan Klootwijk
Rick Wuisman
Steven de Munck
Latasha Steehouwer
Srishti Laldjising
Quinty Spek
Rhody Langendam
Kim Daalhuizen
Tessa van den Berg

Kaylee de Krey
Rosaline de Haas
Mitchell hartog
Bart van Gelderen
Naomi Gerrits
Rick Bergeijk
William Adam
Danielle Eisinga
Damian Glasius
Michelle Diender
Sanne Bosman

Naomi Kneteman
Michiel de Boon
Juana Langendam
Daan v.d. Veen
Bente Dercksen
Sors van Es
Damian Gilhuis

Max Spruit
Alicia de Lange
Anne Nieuwstraten
Noam v.d. Graaf
Laura Bouland
Daniel van Hillo
Laura van Dijkman

Op 13 december 2006 hebben de volgende kinderen een C-diploma gehaald:
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Inmiddels hebben we ook in 2007 al diploma gezwommen en wel op 13 januari. De 
volgende kinderen hebben een diploma gehaald:

A-Diploma:
Marleen Drenth
Oguzhan Etlik
Sacha van Hillo
Zoe Smaal

Ertugrul Yildiz
Danny van ‘t Hoff
Estee Kraaijeveld
Gamze Bagci

B-Diploma:
Sjoerd van Atten
Danielle van Valen
Dylan Bothof
Mels v.d. Ploeg
Lisanne Klootwijk
Michelle v.d. Meulen
Jay v.d. Fijnaart
Joyce ter Punt
Mirthe Prins

Ian Corvers
Niek Rijsdijk
Erik Benschop
Esther Yoghi
Jente te Lintelo
Lyn Leendertse
Sanne Kok
Carsten Plomp
Merlijn Aartsen

Op 10 Maart was het: 

Diploma A:
Lotte Fontein
Nathalie van Breugel
Sten van Dijk
Onne Nispeling
Cheryl van der Perk
Ruben Gerrits
Anthonie van Pelt
Tessa van Dijk
Mila Vroom

Diploma B:
Rianne Jongeleen
Ertugrul Yildiz
Estee Kraaijeveld
Daan Smidt
Lucas van der Weijde
Fleur Oster
Tim de Jong
Oguzhan Etlik
Zoë Smaal
Sacha van Hillo
Jens van Baaren
Emerance Kniestedt
Timo van Oord
Danny van ’t Hof
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Op 17 maart waren de volgende kinderen aan de beurt:

C-diploma
Niek Rijsdijk
Damian Glasius
Elise van Schöll
Esther Joghi

Zwemvaardigheid 1
Daniël van Hillo
Niels v.d. Ven
Esra Reehorst
Laura Tromp
Marieke v.d. Werken
Layla Middelkoop

Zwemvaardigheid 2
Shania Nguyen
Cheyenne Nguyen

Zwemvaardigheid 3
Lotte van Pel
Luka Gilhuis
Trang-Hoang Thiên
Marjolein van Wuyckhuyse
Anna Lisa Oosterhoff
Fabiënne van Hillo

Survival 3
Charlotte van Oosten
Lorenzo Klootwijk
Mildred van Oudheusden
Ka-Way Shek
Kim v.d. Fijnaart
Kimberley van Oudheusden
Wessel Hooimeije

William Adam
Ian Corvers
Michelle v.d. Meulen
Joris van Atten
Srishti Laldjising
Melanie Poots

Charlotte de Bruin
Isanne Weeda
Rachèl Klop
Demi Vis
Pieter v.d. Werken
Suzanne de Bruin
Naomi Knetemann
Damiën Gilhuis

Snorkelen 1
Danny van Turenhout
Wessel Hooimeijer 
Jordi de Waard
Twan van Dodewaard
Leandra Dortmans

Snorkelen 2
Mabel van Hillo
Edwin Bruinsma
Jos van Gelderen
Dylan Zwirs
Stefan Hooimeijer

Snorkelen 3
Tom van Oosten
Terrence te Duits
Dinah Nguyen
Tu Hoang 
Benjamin Rietveld
Mandy Minnebreuker
Kim v.d. Fijnaart
Ilse Verhaaf
Tirza Vrijhof
Sanne de Roo
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Op 21 april

A-diploma:
Floor Fontein
Veerle Smidt
Jelle van Wingerden
Merel van Oorschot
Sienna Stoffels
Sep Gilhuis
Mats Jamin
Robin Roos

B-diploma
Marleen Drenth
Coen Schreuder
Anthonie van Pelt
Onne Nispeling
Sten van Dijk

Op 2 juni 

A-diploma:
Romy Boer
Amber Hollander
Emjay Sttenstra Toussaint
Elmar van Oord
Dominique Baan
Rayan Zoutewelle
Gino Reijerkerk

Op 13 juni

C-diploma:
Daan Smidt
Sacha van Hillo
Mels v.d. Ploeg
Emerance Kniestedt
Sanne Kok

Amber Smidt
Tommy van Wingerden
Thomas Luyckx
Cas Pellikaan
Teddy Nispeling
Jelijne Kuiper
Joëlle Wuisman
Lars Gerverdinck

Mila Vroom
Gamze Bagci
Ruben Gerrits
Nathalie van Breugel
Cherylv.d. Perk
Tessa van Dijk

B-diploma:
Lotte Fontein
Veerle Smidt
Sienna Stoffels
Mats Jamin
Lars Gerverdinck
Amber Smidt
Tommy van Wingerden
Thomas Luyckx
Jelijne Kuiper

Myrthe Prins
Battice Nispeling
Sjoerd van Atten
Daniëlle van Valen
Jay v.d. Fijnaart
Laura Drenth



A-diploma:
Sam van Bezooijen
Marnix de Ruiter
Madeleine Bezemer
Stan v.d. Werken
Esmee van Wijngaarden
Jordy Schenk
Levy van Kersen
Marnix Noorendaal
Rick in ’t Veld
Omar Shaker
Niels v.d. Linden
Micha v.d. Knoop
Jefta Oosterhoff
Daan Spoor

B-diploma:
Joëlle Wuisman
Merel van Oorschot
Robin Roos
Sep Gilhuis
Gino Reijerkerk
Jelle van Wingerden
Robin Jansen
Rayan Zoutewelle
Teddy Nispeling

Aan het eind van het seizoen was er nog een keer diplomazwemmen.  
De volgende kinderen waren erbij:

Het is bij elkaar een hele waslijst om te bekijken. Wij feliciteren alle kinderen met 
hun diploma en wensen ze veel zwemplezier bij onze vereniging. 

Misschien dat er ouders zijn die graag ook willen gaan zwemmen. Voor hen is er 
natuurlijk het trimzwemmen op maandagavond. Zwemmen is goed voor de conditie 
en ook geschikt om extra calorieën  eraf te trainen. U kunt altijd kosteloos een 
keertje mee komen zwemmen en hoeft daarna pas te besluiten om lid te worden. 
Voor informatie kunt u mij bellen. Mijn telefoonnummer staat op de website, maar 
ook in deze Develspetter. 

Na de zomervakantie beginnen de zwemlessen weer op maandag 3 september 2007 
(we beginnen dus direct met kleding).
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In het nieuwe seizoen 2007-2008 wordt er natuurlijk weer met kleding gezwommen. 
Tot de kerstvakantie zal dit plaatsvinden in de volgende weken: In week 36, 40, 45 
en 49 wordt met kleding gezwommen.

Voor het A-diploma bad 2 en 3 met een t-shirt, voor het C-diploma op dinsdagavond 
met een lange broek, een shirt met lange mouwen, schoenen en een jas en voor de 
zwemvaardigheidsdiploma’s op maandag met een lange broek, een shirt met lange 
mouwen, schoenen en een plastic tas (zonder gaatjes).  Voor het A-diploma bad 4 en 
het B-diploma wordt iedere week op woensdag met kleding gezwommen.
Verder mag voor het A-diploma bad 1, 2 en 3 in week 40 en 49 op dinsdag door een 
volwassene worden meegezwommen.

Heel veel tijden veranderen in het nieuwe seizoen. In het nieuwe seizoen zijn de 
tijden als volgt:
A-diploma bad 2 en 3 blijven de tijden tot de herfstvakantie gelijk, dus dinsdag en 
donderdag van 18.15 tot 18.45 uur of van 18.45 tot 19.15 uur. A-diploma bad 4 zwemt 
op dinsdag of donderdag mee met bad 3 in het instuctiebad en zwemt daarbij op 
woensdag van 18.00 tot 18.30 uur in het wedstrijdbad met kleding. Over de precieze 
dagen ontvangen de betreffende kinderen persoonlijk bericht.
De kinderen die bezig zijn voor B zwemmen op maandag van 18.00 tot 18.45 uur en 
op woensdag van 18.00 tot 18.30 in het wedstrijdbad. Iedere maandag wordt met 
kleding gezwommen.
De tijden voor C blijven dinsdag van 19.15 tot 20.00 uur in het instructiebad en op 
woensdag van 17.00 tot 18.00 en op zaterdag van 8.30 tot 9.30 uur in het wedstrijd-
bad. Omdat voortaan ook de C-tjes van de Hoge Devel bij ons gaan lessen willen we 
een extra groep laten starten op maandag.
De extra C-groep zwemt van 18.00 tot 18.45 uur.  Voor zwemvaardigheid 1 en 2 ver-
andert alleen de maandag, zij zwemmen dan  van 18.45 tot 19.30 uur.
Aquasport jong en oud heten in het nieuwe seizoen aqua-kids en aqua-teens. De 
kids zijn kinderen vanaf 8 jaar in het bezit van een C-diploma. De teens zijn de 
kinderen die zich te oud voelen voor de kids en te jong voor het trimzwemmen. De 
kids zwemmen op maandag van 18.45 tot 19.30 en op woensdag van 18.30 tot 19.00 
uur in het wedstrijdbad. De teens zwemmen op maandag van 18.00 tot 18.45 en op 
woensdag van 19.00 tot 19.30 uur.
Ook bij het trimzwemmen verandert er het een en ander. De eerste groep zwemt 
van 20.15 tot 21.00 uur, de tweede van 21.00 uur tot 21.45 en de masters van 21.45 
tot 22.30. Iedereen mag dus 5 minuten langer zwemmen.
Tenslotte verandert ook het doelgroepzwemmen op woensdagavond. Deze groep gaat 
zwemmen van 18.45 tot 19.30 in plaats van van 18.30 tot 19.15 uur.
Deze veranderingen zijn vooral het gevolg van de veranderingen bij de Hoge Devel, 
waardoor wij de baden op andere tijden kunnen (moeten) huren.

Zo, dit was weer een heleboel informatie van de basiscommissie. Ik hoop dat u er 
iets aan heeft.

Met vriendelijke groeten,
Marjolein Lampe
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KiKaSwim: Groot Succes!
Hallo Allemaal,

Eindelijk was het dan 12 mei 2007.
De weersverwachtingen waren niet al 
te best, en na de prachtige aprilmaand 
troffen wij het dus niet. In de stro-
mende regen begonnen we met een 
flinke groep mensen aan de opbouw van 
het bad en het buitenterrein. Dat stende 
ons en de braderisten niet al te brolijk, 
maar gelukkig klaarde het weer tegen 
12 uur op. 

Inmiddels wareden de deelnemers aan 
de MacDermid 60 min.Cup toen al gear-
riveerd. Eeen grote drukte in de hal 
van het zwembad en in de kleedkamers, 
maar dsat loste - met wat zachte drang 
van de organisatie - wel op. Na het ne-
men van de teamfoto en het wegzetten 
van de tassen kon men toch tijdig aan 
de start verschijnen.

Het moment voor de presentator, Rob 
Geus van het SBS6 programma “De 
Smaakpolitie”, om de opening van het 
evenement aan te kondigen. Zo kon 
om exact 13.00u burgemeester Scholte 
het startschot (even beter gezegd: de 
starttoeter) geven en konden de eerste 
zwemmers het water in.

Er werd door de deelnemers van de 
scholen en zwemverenigingen fel ge-
streden en vooral ook ongekend hard 
gezwommen. Dit alles onder toejuiching 
van de meegekomen ouders en bege-
leiders. Om precies 14.00 uur werd het 
eindsignaal gegeven en kon de jury aan 
de telling beginnen. En dit was het re-
sultaat: de 3e plaats: De Wiekslag 1. De 

2e: Wiekslag 2 en op de 1e plaats (tot 
onze grote trots): Team Develspatjes!

De prijs werd uitgereikt op de podium-
wagen buiten door de heer Hans Vrijhof, 
namens sponsor MacDermid. 

Ondertussen werd er een waterpolo 
demonstratie gehouden, tussen een team 
van onze eigen club en een team van 
MNC. Vooral voor de niet kenners van 
deze sport leuk om eens te zien, mede 
omdat de demonstratie van deskundig 
commentaar werd voorzien door Marco 
Booij, waterpolo international. Bijzonder 
was zeker ook, dat de voorzitter van de 
KNZB, de heer Erik van Heijningen, ook 
actief in het water deelnam voor deze 
goede actie.

Onderwijl stroomde het zwembad al 
weer vol met de deelnemers aan de 
Rabobank Kikaswim Marathon. Dat vroeg 
nog meer van de organisatie, omdat 
deze groep uit zo’n 300 zwemmers en 
begeleiders bestond. Gelukkig stond men 
tijdig aan het bad, maar toen stokte de 
zaak eventjes. Door wat onduidelijkheid 
betreffende de baanindeling kon het 
startsein niet worden gegeven. Na zo’n 
10 minuutjes was dit echter opgelost en 
konden de heer Frank Holterheus, di-
recteur van het zwembad en onze eigen 
voorzitter Dilly van der Padt dan toch 
het startsein door het bad laten klinken. 

De groten waren van start gegaan. Er 
ontwikkelde zich een spannende strijd 
en zo bleef het bij iedere tussenstand 
de vraag wie uiteindelijk met de beker 
naar huis zou gaan. 
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Onderwijl werd er langs het bad door 
Rob Geus een kort interview gehou-
den met Nathalie en Joyce de Korte. 
Nathalie en dochtertje Joyce zijn beide 
getroffen door kanker. Zij wilden de 
aanwezigen laten zien dat hun inzet 
goed besteedt was. Mede door de werk-
zaamheden van Kika is Joyce weer aan 
de beterende hand en heeft zij weer 
uitzicht op een toekomst.

Rond 5 uur droeg Rob Geus de pre-
sentatie over aan een andere BN-er, 
namelijk Johan Vlemmix. Hij nam het 
laatste deel voor zijn rekening, inclusief 
een kort interview met Sophie van Vliet, 
het meisje op de folders en posters van 
Kika. Sophie zou de cheque symbolisch 
in ontvangst nemen, maar gezien haar 
gezondheidstoestand was zij daar helaas 
(hoe dubbel is dit weer....) niet toe in 
staat. In onze burgemeester Scholte, die 
ook deel had genomen aan de Rabo-
bank Marathon, vonden wij een perfecte 
vervanger.

Aan het eind van de dag kon het team 
ZZ& PC de Devel Waterpolo als winnaar 
worden gehuldigd, gevolgd door Team 
Last Minute (van Marco Booy) op plaats 
2 en Team Spartaan op plaats 3. De 
prijsuitreiking op de podiumwagen werd 
verzorgd door mevrouw Bianca van der 
Glas, van sponsor Rabobank Zwijndrecht 
/ Hendrik Ido Ambacht.  

Hoewel het weer in de middag duidelijk 
verbeterd was, bleef helaas de belang-
stelling voor de braderie achter bij de 
verwachtingen. Dat was met name voor 
de standhouders vervelend. Gelukkig de 
sfeer op het terrein uitstekend, mede 
door de optredens van de bands op het 
podium. Deze waren van een ongekende 
klasse en wisten het aanwezige publiek 
uitermate goed te vermaken. 

Ook de trekkingen van het Rad van 
Fortuin droegen bij aan de feestvreugde, 
want zowel bezoekers en deelnemers, 
als ook standhouders gingen met de 
prachtige prijzen naar huis. Gelukkig 
was er bij de prijsuitreiking veel publiek 
aanwezig, alle deelnemers en toeschou-
wers van de Rabobank Kikaswim Ma-
rathon waren blijven hangen, waardoor 
er voor de podiumwagen een gezellige 
drukte was ontstaan. 

Alvorens tot de bekendmaking van de 
eindscore over te gaan, werd eerst nog 
ruimte gegeven aan de heer en me-
vrouw van Spronsen, eigenaar van het 
jubilerende restaurant “het Develpavil-
joen”. Zij hadden hun klanten gevraagd 
in het kader van het 40 jarig bestaan 
een bijdrage te doen, die aan Kika ten 
goede zou komen. Dit leverde een mooie 
cheque op van € 1500,--. 

Vervolgens was het moment daar om 
de score van Kikaswim 2007 bekend te 
maken. Een 6-tal jeugdige zwemmers 
van onze club plakten een voor een de 
cijfers op een grote cheque. Uiteindelijk 
werd zo de eindstand bekend:
         € 38.263,00. 

Daarmee kwam een einde aan een 
fantastisch evenement en kon een grote 
groep vrijwilligers de laatste taak van 
de dag gaan vervullen, namelijk het 
weer in oude staat terugbrengen van 
het zwembad, het parkeerterrein en de 
kantine.

Namens de organisatie en de club wil ik 
alle vrijwilligers ontzettend bedanken 
voor de inzet die zij hebben getoond. 
Zonder hen was dit evenement nooit 
mogelijk geweest.
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Ook de feedback die we tijdens de eva-
luatieavond van de vrijwilligers hebben 
gekregen was zeer welkom. Daarmee 
kunnen we een volgende keer nog beter 
voor de dag komen. 

Vanzelfsprekend willen we hierbij nog-
maals alle sponsoren danken voor hun 
medewerking. Van drukwerk tot podium 
en geluidversterking, van zwembad tot 
catering langs het bad, van medaille tot 
groepsfoto werd door diverse bedrijven 
dit fantastische resultaat mede mogelijk 
gemaakt. 

Als laatste willen wij ook nog een 
volmondig “Bedankt” plaatsen voor een 
ieder die wij hier nog vergeten.
Tenslotte is dit evenement onstaan door 
medewerking, hulp, advies enz. van-
uit alle hoeken en gaten, verwacht en 
onverwacht. 

Wij hopen dat vele net zo hebben geno-
ten van KiKaSwim. En natuurlijk dat het 
doel niet uit het oog wordt verloren.
“Kinderen met Kanker, zo snel en pijn-
loos mogelijk te kunnen genezen” 

Bij een volgend evenement, wat u zeker 
kunt verwachten, is er hopenlijk we-
derom zo’n groot hart wat uit in zoveel 
medewerking en schenking!

Sportieve en vooral gezonde groet,  

Petra, Diana en Cor.

PS: Bij de opmaak van deze Develspet-
ter is het eindbedrag nog oplopend, tot 
nu toe zitten we toch maar mooi al op 
de € 40.000,-.
Zodra de eindopbrengst bekend is vind 
je deze op de site en in het clubhuis.
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Foto Galery I    KikaSwim

meer foto’s en sponsors zijn te vinden op: www.dedevel.com/kika



Reportage 1
Inzet voor KikaSwim wordt beloont!
Direct na de kerstvakantie gingen vele vrijwilligers op pad om de folders rond te 
brengen bij bedrijven. Daira en Ginger gingen op op pad. Volledig in Develstijl. En 
ze behaalden nog resultaat ook! Van Spronsen Makelaardij sponsorde een heel mooi 
bedag dankzij deze twee meiden.

Heey heey,

Wij vinden het te gek dat KiKaswim bestaat, en dat wij er iets voor konden doen.
Wij zijn ook naar allerlei winkels geweest om te vragen en zeggen of ze ons wou-
den sponsoren of mee wouden doen.
Wij zeiden :   Goedemorgen of Goedemiddag, wij zijn van De Devel een zwemclub, 
wij hebben hier een brief van KiKa, wij gaan een marathon zwemmen voor KiKa 
Kinder Kanker Vrij !!
Weet  u wat KiKa precies is : Ja dat we weten wel ! Oke,ik vertel wat wij gaan 
doen precies met KiKa en wat er komt met KiKa dit meisje [ daira ] verteld wat de 
bedoeling is met KiKa op die dag en warneer de marathon is, en over de 60 minu-
ten cub en de 3 uur zwemmen en dat je teams hebt. Wij gingen even later naar 
de Van Spronsen Makelaars : 
En die reageerde heel leuk Daira en ik vonden het wel heel leuk en voelden ons 
echt volwassen, want we kwamen binnen en zeiden goedenmiddag is de bedrijfs-
leider er misschien? die mevrouw zij deftig ja hoor. En die mevrouw haalde die 
meneer en hij kwam naar beneden en helemaal met hakken onder zijn schoenen en 
een deftig pak.
Wij vonden dat leuk en heeel spannend en wij gingen ons verhaal vertellen.
De meneer zij maar ja natuurlijk damentjes, wij vinden het heel erg over die kin-
deren wij gaan er zeker wat aan doen dank jullie wel!!!
Wij voelde ons helemaal toppie, er was een mevrouw en die boeiden het niet zo-
veel maar derest was er positief over.
Wij liepen uiteraad in onze leuke pak van de devel iedereen kijken. Haha.
Wij hebben een hele leuke en gezellige dag gehad, het kon niet beter.

Wij hopen ook dat er veel mensen meedoen of sponzoren.

Groetjes Ginger en Daira.
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Smakelijk
Op het moment dat wij deze spetter 
aan het maken zijn is het er niet echt 
weer voor maar wel erg lekker hoor dit 
winters toetje

Ingredienten:
2 appels 
2 el. citroensap 
1 stukje gemberwortel, geraspte 
1 tl. kaneel 
Zoetstof of suiker
Boter 
1 snee volkorenbrood 

Schil de appels, boor er het klokhuis 
er uit en snijd de appels in plakken. 
Verdeel de plakken over een magnetron-
schaaltjes. 

Meng de gemberrasp en de kaneel door 
het citroensap en voeg desgewenst wat 
zoetstof of suiker toe. Sprenkel deze 
vloeistof over de appels, dek de schaal-
tjes af met plasticfolie en plaats deze 
in de magnetron. Maak de appels in on-
geveer 5 minuten gaar op vol vermogen. 
Verhit een pan. Bak het brood in stukjes 
in wat boter en verdeel deze over de 
warme appel
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Reportage 2

- De Devel heeft de uitwedstrijd tegen 
AZC Electrolux met 11-6 verloren. Door 
deze nederlaag neemt AZC Electrolux de 
tweede plaats over van de Devel. Voor 
de winterstop wist de Devel elke wed-
strijd te overtuigen, maar in de tweede 
helft van de competitie missen de man-
nen uit Zwijndrecht tot dusver de vorm.

Waar de Devel in de eerste twee perio-
des goed speelde, zakte het niveau van 
de Devel in de laatste twee periodes te 
ver weg om de punten mee naar huis te 
nemen. In de eerste periode kwamen de 
heren van coach Krijn de Heer met
1-2 voor en wisten deze voorsprong in de 
tweede periode zelfs uit te bouwen naar 
1-3. Aan het eind van de tweede periode 

stond het echter al weer gelijk 3-3.

Het goede spel in de eerste periodes 
kon de Devel niet doorzetten. De derde 
periode was dan ook voor de thuisploeg 
7-5. In de vierde en laatste periode 
probeerde de Devel, door meer risico te 
nemen, dichter bij AZC te komen.
Door een paar onzuivere passes van de 
Devel, vergroote AZC echter zijn voor-
sprong naar 11-6 en was de wedstrijd 
gepeeld.

AZC Electrolux – De Devel 11-6
Scores De Devel: Jeffrey van Geloof 3, 
Joost Cornellisse 3.

De Devel weet niet te overtuigen 
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de jongste generatie

Foto Galery II    ...bij de polo

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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Over Waterpolo
In deze spetter een stukje over de gang van zaken binnen de waterpolo het laatste 
half jaar van seizoen 2006/2007 Door Stephan van Wouwe.
_____________________________________________________________

Heren 4, gedoodverfd favoriet voor de titel in haar klasse, bezig aan een onover-
troffen seizoen waarin pas tegen 1 team punten werden verspeeld in de vorm van 
een gelijkspel, blijft haar ongeslagen status behouden en breidt de voorsprong op de 
concurrenten verder uit, tot 7 punten op het moment van schrijven van dit stukje. In 
dit team, waar naast de vaste kern al een verschillend aantal talenten uit de jeugd 
in hebben gedebuteerd, is de onderlinge sfeer zeer goed en ook de motivatie om 
ongeslagen kampioen te worden is sterk aanwezig. Daar Heren 4 ervan overtuigt is 
kampioen te worden, nodigen wij alle leden van ZZ&PC De Devel uit om op zaterdag 
21 april de titel te komen vieren tijdens het laatste waterpoloweekend op onze thuis-
basis van dit seizoen.

De jeugd, hierboven al besproken middels de debutanten op heren niveau, doen het 
ook zeer goed. In hun competitie staan zij tweede, op geringe afstand van MNC 
Dordrecht. Op 3 en 10 maart beslist een onderlinge tweekamp waarschijnlijk wie er 
kampioen zal worden en daarna tegen de winnaar van de A-poule uitkomen om te 
bepalen welk jeugdteam zich het beste team van kring Rotterdam mag noemen. Wij 
vragen bij deze alle waterpololiefhebbers het team op 3 maart, om 16.15 uur, thuis 
aan te komen moedigen!

Een ander team dat zeer goed uit de winterslaap gekomen is, zijn de dames. Dit 
team, wat pas voor het tweede jaar samenspeelt, draait opnieuw hoog mee in haar 
klasse. Met een achterstand van slechts 3 punten op de koploper, zou er wel eens 
een verrassing inzitten dit jaar. Onder aanvoering van fanatieke jeugdspeelster Kelly 
v/d Meer en de charmante routenier Brenda Snijder, en gecoached (tijdens thuiswed-
strijden) door Bart Klaassen en Vincent Gabriels, gaat dit team als een speer. Met 
een aantal jeugdspeelsters die al regelmatig meetrainen en zelfs al hebben gedebu-
teerd in dames 1, lijkt het erop dat De Devel ook weer gaat meetellen op damesni-
veau.
Het houdt maar niet op met teams die na de winterstop beter aan het spelen zijn, 
zo ook Heren 2. Sinds Stephan van Wouwe, keeper van Heren 4, moest invallen voor 
cultheld Frank Nispeling, in de wedstrijd tegen de (tot dan) ongeslagen koploper MNC 
Dordrecht, die met 5-6 werd gewonnen (door een schitterende uitbraak van Gerben 
Penning), heeft Heren 2 4 wedstrijden op rij gewonnen en een sterk stijgende lijn in 
de competitiestand ingezet. Dit alles heeft er ook toe geleid dat Heren 2 vaker op de 
training gesignaleerd wordt, en ook vaker in het clubhuis te vinden is. 
Daar waar zoveel teams een stijgende lijn vertonen na de winterstop, gaat het met 
het eerste herenteam van De Devel na de winterstop minder. Wisselvalligheid is troef 
bij dit team, dat de ene week een mooie wedstrijd waterpolo in het bad vertoond en 
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haar tegenstander op alle fronten aftroeft, om een week later door knullige fouten en 
scheidsrechterlijke dwalingen tegen mindere tegenstanders de boot in te gaan. On-
danks deze wisselvalligheid staat Heren 1 nog stevig op de derde plaats in de zwaarste 
poule van de derde klasse bond van de KNZB. Tot slot een historisch feitje, de wed-
strijd Electrolux AZC 3 – De Devel 1, in het zwembad De thermen in Alphen a/d Rijn, 
zal de boeken ingaan als de laatste wedstrijd in dit zwembad, wat afgelopen zondag-
nacht volledig is afgebrand…
De jeugdteams (mix en pupillen), onder leiding van Johan Veenenbos en Dirk-Jan 
Smouter, doen het zoals ieder jaar goed. Ook dit jaar wordt er met veel enthousias-
me en plezier gespeeld door deze teams, en is er al duidelijke verbetering in spelin-
zicht, samenspel en gedrevenheid zichtbaar. Verder zijn er al een aantal talenten door 
de ZRO gespot, want meerdere jeugdspelers trainen mee bij de ZRO regiotrainingen. 
Het is zeer heugelijk nieuws dat een kleine vereniging als De Devel toch jaarlijks een 
aantal talenten opleidt.

Tot slot, niet te vergeten natuurlijk, het gezelligste team van De Devel, Heren 3. Deze 
geroutineerde oude van dagen, zijn het vaste publiek aan de bar na afloop van hun 
wedstrijd. Er zal geen wedstrijd vergaan zonder gemor op elkaar, en toch zijn het 
allemaal vrienden voor het leven en drinken ze na afloop altijd een biertje met elkaar 
en met anderen. Een team om een voorbeeld aan te nemen!
Verder willen wij in dit stukje de coach van Heren 1, en tevens trainer van alle he-
renteams van De Devel, Krijn de Heer, extra vermelden. In de vier jaar dat Krijn nu 
werkzaam is bij De Devel, is er heel veel verbeterd. Door het overbrengen van zijn 
kijk en visie op waterpolo, staat er nu voor elk team een gediplomeerd trainer aan 
het bad. Verder gebruikt Krijn zijn vele contacten binnen de waterpolowereld voor het 
organiseren van oefenwedstrijden voor alle teams, waardoor het niveau erg omhoog 
gegaan is. Tot slot zijn de trainingen altijd vernieuwend, divers en interessant en mede 
daardoor is er een grote stijging in trainingsopkomst waarneembaar. 

Een nieuwe strategie is ook op basis van sponsoring aan de gang. Inmiddels hebben 
Ben van der Pauw en ondergetekende plaats genomen in de Sponsor.com, van waaruit 
allerlei mogelijkheden tot sponsoring geboden kunnen worden, maar ook activiteiten 
worden georganiseerd om de sponsorpot te vullen, lees het stukje van de sponsor.com 
daarom ook aandachtig. Inmiddels zijn er T-shirts aan alle poloers uitgereikt. Hopelijk 
kan dit snel uitgebreid worden, dankzij (nieuwe en bestaande) sponsors. Wanneer je 
een sponsor kent of wellicht bent (of wilt zijn), neem dan contact op met één van de 
commissieleden.

Kijk voor meer informatie op de website: www.dedevel.com
En heb je vragen, spreek een van ons dan gewoon eens aan.

Gegroet, Stephan van Wouwe



29

Waterpolo-info 
Beste poloërs,

Het seizoen 2006 - 2007 is weer afgesloten. Wij mogen terugzien op een jaar waarin goede resultaten zijn 
behaald door alle ploegen.

Voor jullie nu echt van de vakantie gaan genieten hebben we hier alvast de trainingstijden
voor het seizoen 2007 - 2008.

Instructie bad:
Vrijdag:
18.45 - 19.45 uur: poloklas
19.45 - 20.30 uur: pupillen 5 – 5

Wedstrijdbad:
Maandag :
21.50 - 22.30 uur: zwemtraining heren selectie

Dinsdag:
18.45 - 19.30 uur: pupillen 5 - 5, 7 - 7.
19.30 - 20.15 uur: mix en jongens 1.
20.15 - 21.00 uur: heren 3/4 en dames.
21.00 - 22.30 uur: heren selectie

Woensdag:
18.30 - 19.00 uur: zwemtraining pupillen
19.00 - 19.30 uur: zwemtraining mix, jongens 1

Vrijdag:
18.45 - 19.45 uur: pupillen 7 - 7 en mix
19.45 - 20.45 uur: jongens 1, heren 3/4 en dames
20.45 - 22.00 uur: heren selectie

In 2008 veranderen de tijden van de zwemtraining van de herenselectie(maandag) en van de jeugd(woensdag) 
meer informatie komt daarover via de trainers.

De tijden om te gaan trainen weten jullie nu, vanaf maandag 3 september gaan de trainingen weer van start.
Prettige vakantie en tot bij de eerste training!!!!!!!

Kaja van der Pauw.
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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

Spaar alle 
18 eredivisie 

clubmagneten.

Win een mooie prijs in 
het magneetspel:

Kijk op www.plus.nl



3121

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

Puzzzel
Even tijd voor een puzzeltje. Altijd leuk voor tussendoor, een woordzoeker. Veel 
plezier ermee. Dit keer de categorie automerken. de prijswinner van de puzzel uit 
de vorige spetter is Bobbi Smidt. Gefeliciteerd. Gezien de geringe reactie op onze 
prijspuzzel zult u vanaf heden wel onze puzzel vinden maar is hier geen prijs meer 
mee te winnen. Helaas!!

Audi  Renault  Honda  Lancia
Fiat  Ford  BMW  Smart
Kia  Opel  Daihatsu  Seat
Volkswagen BMW  Volvo  Lada
Peugeot  Toyota  Dodge  MG 

V T O Y O T A T G B

O R P B T R A M S R

L E E M N I B M W U

K N U W F O R D A D

S A G A U D I I O O

W U E O D L C D V T

A L O O P N G L L A

G T T A A E O K A E

E W I L M V L H D S

N K U S T A H I A D
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Reportage 3
Een bijzondere zwemmer met een bijzondere prijs. Jullie hebben al eerder over 
hem gelezen in het clubblad. Gefeliciteerd en bedankt, Giovanni! 

Eind december kreeg ik een uitnodiging voor de nieuwjaars recepetie van de 
KNDSB (Koninklijke Nederlandse Doven Sport Bond), dan zouden er ook prijzen 
uitgereikt worden voor sporten van 2006 en ik bleek ook genomineerd te zijn 
voor jeugd sporter 2006.
Eerst gingen we nog even naar Spijkenisse om samen met De Kempvis een wed-
strijdje te zwemmen, gelukkig ging dat heel snel om dat dit hun club kampioen-
schappen waren en er maar een paar zwemmers van De Devel mee waren zodat 
het voor hen toch een officiele wedstrijd was en de tijden zouden tellen. Dus ik 
was op tijd klaar om daarna vlug door te gaan naar Capelle a/d IJssel voor de 
uitreiking.
Nadat iedereen welkom was geheten begonnen ze aan de prijs uitreiking. Na 
de meisjes werden de genomineerde voor jongens naar voren geroepen. Ze 
vertelde iets over ons allemaal en toen was het eindelijk zover. Ik was best 
wel nerveus en kon het niet geloven maar ik werd uitgeroepen als sportjongen 
2006. Ik was heel erg blij en kreeg een grote beker en bloemen (die me moe-
der mocht hebben natuurlijk) en een certificaat. Na alle felicitaties hebben we 
nog allemaal wat gedronken. Op de foto sta ik samen met Ilona Koller, zij is de 
trainster van de Rotterdamse doven/slechthorende zwem vereniging waarbij ik 
op vrijdag avond train en ook is zij de assistent bondscoach van de nederlandse 
selectie.
 
Giovanni den Ouden
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Foto Galery III
Over zwemmers, Vlaamse Liga en Jaargangwedstrijd

Best gezellig hoor, tijdwaarnemer zijn 4 Develdametjes aan de start

Stéphanie, Celine, Roberto en Wouter
Jaargangfinale Vlinderen, Go Go Go!!

Celine met zilver en een Big ......
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Moppie Moppie Moppie…

Sam: “Vind je het erg als ik ezel tegen je zeg?” 
Tom: “Jazeker” 
Sam: “En als ik nou meneer zeg tegen een ezel?” 
Tom: “Dat is geen belediging!” 
Sam: “Dag, meneer.”

Een zwerver zit op het bankje in het park. 
Hij heeft 5 cent gevonden en legt de 5 cent 

naast hem op de bank. Z’n vriend, een andere 
zwerver, komt aangelopen.Hij vraagt:

“Waarom leg je 5 cent op de bank?” Zegt ie: 
“Ik wou wel eens voelen hoe het 

was om geld op de bank te hebben.”

Er is een Belg die een 
nieuw telefoonnum-
mer heeft gekregen, 
namelijk 111111. Wordt 
hij ‘s nachts uit zijn 

bed gebeld, vraagt de 
persoon aan de andere 

kan van de lijn:
“Is dit 6 keer 1?” 

“Nee,” antwoord de 
Belg, “dit is 3 keer 11.” 
“Sorry dat ik u wak-
ker heb gemaakt.” 

“Geeft niets, ik moest 
toch mijn bed uit want 

de telefoon ging.”

Een directeur van een gekkenhuis vindt dat zijn huis veel te vol 
is met gekken. Hij tekent een deur op een stenen muur en zegt 

tegen iedereen:
“Wie deze deur als eerste open krijgt, mag hier weg.”

Iedereen staat tegen de deur te beuken behalve 1 iemand. De 
directeur loopt naar hem toe en vraagt waarom hij niet pro-

beert de deur te openen. Waarop de gek antwoordt:
“Sssssst niks zeggen, ik heb de sleutel.”

Ze zijn helemaal Toppie…,
de moppen van onze moppenpagina. We plaatsen iedere keer nieuwe 

moppen, weet je er zelf één, stuur ‘m dan in. 
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Reportage 5
Met een hele rits afgevaardigde en natuurlijk zwemmers reisde een hele delegatie af 
naar België, hier schreef Jeroen een leuk stukje over. Bedankt Jeroen!

Vlaamse zwemliga

Op zondag 11 februari was het zo ver, de Vlaamse zwemliga in Kalmthout. De dag 
begon om 6.30 uur bij het zwembad van de Devel waar we moesten verzamelen om 
op weg te gaan naar Kalmthout, waar we na een reis van ongeveer 50 minuten aan 
kwamen. Om 8.30 begon het inzwemmen voor de meisjes die een half uur duurde en 
daarna mochten de jongens inzwemmen. De ochtendsessie van de wedstrijd begon om 
9.30. Bij deze wedstrijd kon je geen medailles winnen maar geldprijzen, de 1e prijs 
was €15,-, de 2e prijs was €10,- en de 3e prijs was €5,-. Na de ochtendsessie kon je 
gaan eten in de kantine van het zwembad of wachten op je prijs, je kon van te voren 
opgeven wat je wilde eten, je kon kiezen uit: spaghetti, tosti en nog meer. om 12.45 
begon het inzwemmen van de middagsessie, eerst mochten de meisjes een kwar-
tier inzwemmen en daarna de jongens. Om 13.15 begon de middagsessie die erg lang 
duurde. Om 18.00 was de laatste prijsuitreiking. Al met al was het voor ons allen een 
geslaagde dag.

Jeroen Durinck
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Foto Galery IV
De Sponsor.com is inmiddels niet meer weg te denken! Inmiddels doet ook de 
Polo lekker mee! Ook de zwemmersraad deed zijn 1e gezellige daad.

In je nieuwe Develpak aan de start Meiden in pak, Jongens in slip met pijp!

Party Time Van alle markten thuis: Polonaise!!!

Begint er op te lijk: Dreamteam

Liggen er bij jullie ook nog leuke foto’s? Wedstrijden, afzwemmen, gekke- en mooie 
zwemplaatjes? Stuur je ze dan ook even in?
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        de Zwemmersraad
Met Raad & Daad…

We zijn als zwemmersraad al een tijdje 
bezig en dat is ook steeds meer te 
merken als zwemmers. De eerste fees-
ten zijn inmiddels achter de rug en ook 
de eerste wijzigingen binnen de zwem-
mersraad zelf zijn al geweest.

Nadat Mathijs van de Berg de zwem-
mersraad heeft verlaten om stage te 
kunnen lopen in Australie werd hij op-
gevolgd door Mark van Noorloos. Enige 
weken na het vertrek van Mathijs heeft 
ook Romana Bosklopper de zwemmers-
raad verlaten. Na een fikse zoekpartij 
en het nodige overleg is Romana opge-
volgd door Daan de Jong.
Verder zijn nog steeds Victoria Mol, 
Bjorn de Groot en Jurrien van Die van 
de partij. Na deze wijzigingen gaan we 
er wer volledig tegenaan en zullen we 
als zwemmersraad ons weer volledig 
inzetten voor de zwemmers.

Zoals in het begin vermeldt, heeft de 
zwemmersraad inmiddels haar eerste 
“eigen avondjes” gehad. We hebben nu 
in totaal 4 feestjes gehad en ze waren 
stuk voor stuk een groot succes.
Wel hopen wij in de toekomst nog meer 
mensen te zien op onze feesten, want 
we doen het voor jullie.

Buiten de feestjes hebben wij ons de 
laatste tijd ook nog met andere dingen 
bezig gehouden. Zo hebben we contac-
ten met verschillende commissies binnen 
de club die denken onze hulp te kunnen 
gebruiken. Wij hebben de activiteiten-
commissie geholpen een programma op 
te stellen voor het kamp in augustus en 
ook hebben we voor andere activiteiten, 

zoals het pretparkuitje, geholpen voor 
bijvoorbeeld een andere locatie.

Zaosl jullie al weten hebben we een 
eigen e-mailadres: 
zwemmersraad@hotmail.com
Hierp kun je al je opmerkinge, klachten 
in ideeen kwijt. Er wordt al flink gerea-
geerd op ons adres en hier zijn we erg 
blij mee.
Juist omdat we er voor de zwemmers 
zijn, is het belangrijk dat je zlef aan 
ons laat weten wat je wilt, zodat wij 
er voor kunnen proberen te zorgen jou 
ideeen mogelijk te maken.
Dus...als je nog opmerkingen of ideeen 
voor bijvoorbeeld een volgend feest-
avondje hebt,. laat je vingers over het 
toetsenbord glijden en mail ons!

Verder wensen wij jullie een fijne zo-
mer toe en zien jullie graag weer terug 
in het nieuwe zwemseizoen.

Groetjes 

De Zwemmersraad
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Van de zwemcommissie
Beste allemaal,

Het zwemseizoen is inmiddels al ten 
einde. Het lukt nog net om ook te be-
richten over de laatste wedstrijden van 
het seizoen.

Eerst even de competitie. De ZRO- com-
petitie is klaar: De Devel 1 heeft een  
2e plaats in de A-poule  behaald en de 
Devel 2 heeft een fantastische derde 
plaats behaald  in de C-poule.
Ook bij de Verenigings Zwemcompetitie 
is er  aardig geknokt voor een hoge 
plaats in de B-poule.
Uiteindelijk is de Devel uitgekomen op 
een 14e plaats. Een mooie plek, alhoewel 
we streefden naar een plaats in de top 
10. Wie weet volgend seizoen, met een 
hoop inzet van alle zwemmers.
Na de laatste competitiewedstrijd wer-
den de prestatiemedailles van de KNZB 
voor het jaar 2006 uitgedeeld door  de 
voorzitter van de zwemcommissie Remco 
Lampe; 8 Develzwemsters kwamen hier-
voor in aanmerking. Dit waren : Leonie 
Taal, Lisa van Milt, Ellis Mos, Floortje de 
Waard, Celine Hoogendijk, Manon Bag-
german, Maaike de Waard en Stéphanie 
van Dam. Deze medaille krijg je uitge-
reikt als je bij de eerste 10 behoort op 
de jeugdranglijst.

In november was het zwembad in 
Dordrecht weer blauw gekleurd tijdens 
de Kring Speedo Club Meet. Ditmaal 
geen honderden secondes verschil, maar 
gewoon een absoluut verdiende tweede 
plaats voor het Speedo Club Team. En 
maar weer wachten op de uitslagen op 
de website  HYPERLINK “http://www.
zwemkroniek.com” www.zwemkroniek.
com. Na enkele weken het verlos-
sende woord. Wederom geplaatst voor 

de Nationale Speedo Club Meet op 10 
maart in Drachten. Met zijn allen met 
de bus. Kinderen en ouders onder de 
blauwe nagellak en Develtattoo’s. het 
gehele team kwam op in smurfentenue, 
met Jaap als grote smurf en Wouter als 
heuse smurfin. Opgevallen zijn we in ie-
der geval wel. De Devel-minioren wisten 
zich tot een 9e plaats te zwemmen.

In December zijn de Nederlandse kam-
pioenschappen Senioren gehouden in 
Drachten. 4 Develzwemsters te weten 
Lisa van Milt, Manon Baggerman, Ellis 
Mos en Kiki Klerks waren te vinden op 
de startblokken. Dit alles onder be-
geleiding van Ton, Wouter en persoon-
lijke verzorging van Esther. Door alle 
dames is goed gepresteerd, helaas geen 
medailles, maar alleen maar omdat de 
klassementen veranderd waren, anders 
zou Lisa een medaille hebben gewonnen 
op de 100 en de 200 meter schoolslag.

Sinterklaasavond was een gezellige 
avond voor minioren 6 en later en 17 
februari is  voor de oudere zwem-
mers de geliefde DVD nacht gehouden 
worden.  Voor de ouders en begelei-
ders is er op 16 maart een mosselavond 
georganiseerd.

De clubkampioenschappen op 30 decem-
ber waren weer erg gezellig. Oliebol-
len waren erg lekker en smaakten ook 
goed na een middag hard zwemmen. 
Vele clubkampioenen heeft dit opgele-
verd, een collage van de foto’s kunt u 
bewonderen in het clubhuis.  Zelf heb 
ik alleen het laatste stukje kunnen zien, 
waar de familie Lampe de felbegeerde 
familie-estafette won. De nieuwe beker 
pronkt nu bij hen thuis op de schoor-
steen.
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Vanaf 1 januari zijn de trainingstij-
den weer uitgebreid en hebben we de 
kwartiertjes ’s morgens er weer bij 
gekregen. Ook geeft  Wouter op de 
dinsdag morgen extra techniek training 
aan de A en B-selectie in het instruc-
tiebad. Verder is Wouter begonnen, in 
eerste instantie voor zijn eigen groep 
met een heuse landtraining in het Devel 
Park. Alle deze inspanning van trainers 
en zwemmers moet vruchten af gaan 
werpen, toch???

Eind januari mochten een zestal zwem-
sters naar de nationale Junioren Kam-
pioenschappen in Emmen. Dit waren Kiki 
Klerks, Floortje de Waard, Leoni Taal, 
Marloes Boelhouwer, Mariette van de 
Sman en Stéphanie van Dam. 3 dagen 
lang werden zij verzorgd door de Jokes 
en gecoached  door Jaap en Ton. Ook 
hier was een aardige club supporters 
aanwezig en ik kan jullie wel vertel-
len dat er een aantal bloedstollende 
afstanden werden gezwommen door de 
Develzwemsters. Schor na een zinderen-
de race van Floortje op de 400 wissel, 
die helaas net buiten de medailles viel 
en een fantastische 100 meter rug van 
Kiki. Ook fantastisch om te zien dat het 
estafetteteam zich presenteerde als één 
geheel, allen in Devel badpak met Devel 
badmuts. Sponsorcommissie bedankt.

Het weekend van 10 en 11 februari 
mocht een 3-tal zwemmers samen met 
Wouter naar de jaargangwedstrijden in 
Leiden. Hier zwom Roberto Hogerwerf 
een 3-tal flinke PR’s, Celine Hoogendijk 
mocht zich 4 keer op de startblokken 
laten zien en bekroonde haar laatste 
afstand de 100 meter vrij,  met een 
zilveren medaille en een spetterende 
tijd van 1.08.89, Stéphanie van Dam was 
iedere dag een keer te bewonderen en 
behaalde een zeer mooie tijd op de 100 
meter vlinder.
De Zuid Hollandse Kampioenschappen 

zijn gezwommen op 11 maart. Medail-
les waren er voor Celine Hoogendijk 
(goud 50 vrij en zilver 100 schoolslag), 
Lisa van Milt (zilver 100 schoolslag), 
Leonie Taal (zilver 100 vlinder), Manon 
Baggerman (brons 100 vlinder), Maryse 
Lampe (zilver 100 vlinder) en Stéphanie 
van Dam (zilver 100 vlinder en brons 50 
vrij).

Op 1 april werden de Districts Lange 
Afstand wedstrijd gehouden. Hier ston-
den ook een aantal Develzwemmers op 
het podium. Dit waren; Sanne Boelhou-
wer (zilver 400 m vrij), Myrthe Lampe 
(brons 800 m vrij), Stéphanie van Dam 
(brons 800 m vrij), Maryse Lampe (goud 
400 m wissel) , Manon Baggerman (goud 
800 m vrij) en Lisa van Milt (brons 400 
m wissel).

Tijdens de N.K. Lange Afstand in april 
had de Devel 1 deelneemster: Floortje 
de Waard. Zij zwom naar een keurige 
6e plaats in de Landelijke lijst.
Tevens werden tijdens deze wedstrijd 
de medailles uitgereikt voor de landelij-
ke  LAC-competitie. Sanne Boelhouwer 
ontving de zilveren medaille voor haar 
2e plaats bij de meisjes minioren 3/4. 
Roberto Hogerwerf kreeg een bronzen 
plak voor de 3e plaats bij de jongens 
minioren 3/4.

Uiteraard zijn er nog veel meer wed-
strijden gezwommen, denk aan Jeugd-
competities, Speedo, Junioren, Lange 
Afstand Circuit, Brabantse Minioren , 
Miniorenmeerkampen,   E-wedstrijden, 
3, 4 en 5 kampen,  waar menig zwem-
mer fantastische PR’s gezwommen 
heeft.
Blijf allen zo doorgaan en snoep iedere 
keer een beetje of heel veel secondes 
af van je persoonlijke tijd.

lees verder op pagina 33.
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De aanhouder wint!
We doen het anders vanaf nu…, rara, wie is dit die naast Jeroen D. zit?
Het was tijdens een wedstrijdje in Ridderkerk?
Als jij weet wie dit is, mail dan naar de redactie: ds-redactie@live.nl

Maak er een gewoonte van: 
Al uw gemaakte foto’s, welke betrekking hebben op de club, mailen naar de 
redactie!! 

Heb jij jouw juiste antwoord gemaild? En wordt jij uit de goede inzendingen 
getrokken? Dan heeft Gelukdruk.nl voor jouw een tegoedbon welke te beste-
den is bij SportEmotion!

PS De persoon op de foto en de “copyright-houder” zijn uitgesloten van deel-
name :-)
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Een aantal zwemmers is begin decem-
ber in Eindhoven geweest tijdens de 
City Dynamiek Cup 2006. Moet waan-
zinnig zijn om in zo’n mooi zwembad 
met 10 banen en internationale namen 
te mogen zwemmen.

De Kika-swim  op 12 mei is ondertussen 
ook weer achter de rug. Door inspan-
ning van heel veel vrijwilligers en door 
de organisatie van Petra de Vormer, 
Cor de Roo en Diana van Seventer is er 
door alle teams die mee hebben gedaan 
aan de 1 en 3 uur marathon een heus 
bedrag opgehaald van €38.263. Gewel-
dig dat een zwemclub zoveel geld voor 
een goed doel bijeen kan brengen.
Er was in het zwembad een zeer goede 
sfeer en er werd fanatiek gezwommen 
voor de eerste plaats.

De kringkampioenschappen waren ook in 
mei, waar door de Develzwemmers veel 
medailles zijn behaald. Ere-metaal was 
er voor: Maryse Lampe, Myrthe Lampe, 
Lisa van Milt, Manon Baggerman, Nick 
Klatten, Giovanni den Ouden, Leonie 
Taal, Yoeri Kok, Floortje de Waard, 
Victoria Mol, Kiki Klerks en Stéphanie 
van Dam. Wil u precies weten wat voor 
kleur ze hadden, lees dit dan na op de 
website.

Het eerste weekend van juni was het 
N.K. lange baan in Amsterdam. Lisa van 
Milt, Manon Baggerman en Nick Klat-
ten hadden limieten behaald en waren 
hier namens de Devel present. Er werd 
goed gepresteerd en wederom zou 
Lisa medailles hebben behaald op de 
school, ware het niet dat de bond de 
meisjes jeugd 1 en 2 nu bij elkaar laat 
zwemmen. Manon heeft tijdens een 
zinderende race op de 1500 m vrij ’s 
morgens in de series een zeer goede 
tijd gezwommen. Zo goed zelfs, dat in 
de snelste finale serie ‘s middags er 
maar één jeugdzwemster sneller was. 
Het resultaat was dus een schitterende 
zilveren medaille!

Ook de kring speedo-finales zijn weer 
geweest. 5 keer goud voor Celine 
Hoogendijk en een keer zilver. Goud 
voor Rainier Voll op de 50 m vlinder en 
brons voor Rainier op de 100 m school. 
Goud voor Roberto Hogerwerf op de 
100 m school en Zilver voor Roberto op 
de 100 m wissel en 100 m vrij. Samira 
Heijnemans behaalde brons op de 100 m 
rug en Tirza Vrijhof een bronzen plak 
op de 400 m vrij. Altijd weer een leuke 
wedstrijd om te zien en bij te zijn.

Het laatste NK waar Devel-zwem-
mers deelnamen was het NJK op 15-17 
juni in Eindhoven. Dit was de grootste 
groep NK-deelnemers dit seizoen met 
5 meisjes junioren en sinds lange tijd 
ook weer 2 jongens Junioren. Medail-
les haalden ze net niet, maar Leonie 
Taal, Mariette van de Sman, Marloes 
Boelhouwer, Floortje de Waard, Stép-
hanie van Dam, Yoeri Kok en Giovanni 
den Ouden zwommen met menig PR 
een heel goed NK. Top-tien noteringen 
waren er voor Floortje (5e op de 400m 
wissel, 6e op de 200m vlinder, 9e op de 
100m vlinder) en Stéphanie (8e op de 
200m wissel).

Voor de minioren eindigde het seizoen 
ook in een soort Nederlands kampioen-
schap met de Jaargangfinale in Dor-
drecht op 1 juli. Drie zwemmers namens 
De Devel waren aanwezig: Rosanne 
Ligtvoet, Celine Hoogendijk en Roberto 
Hogerwerf. Laat nou deze keer de jon-
gen eens verrassen.
Roberto lukte het om ijzersterk te 
finishen op de 100 m school en daarmee 
net de zilveren medaille weg te kapen. 
De andere top-10 notering was voor 
Celine die in haar eindsprint net te kort 
kwam en 4e werd op de 100m vrij.

De vrijdag voor de jaargangfinale was 
de traditionele eindeseizoens-barbeque 
waar nog een aantal prijzen te verdelen 
waren.
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Er zijn reeds druk voorbereidingen aan 
de gang voor het kamp van vrijdag 31 
augustus tot zondag 2 september. Als 
jullie je nog niet aangemeld hebben doe 
dat dan snel. Tevens is er een aantal 
mensen druk bezig met het organiseren 
van de eindejaarsbarbeque op 29 juni. 
Ook hier moeten de aanmeldingen zo 
snel mogelijk van binnen zijn. Tevens dit 
eindeseizoensfeest zullen de prestatie-
bekers uitgedeeld worden.

Rest mij nog om iedereen een goede 
vakantie toe te wensen en uitgerust 
terug op de trainingen te komen op 
maandag 27 augustus.

Met vragen en opmerkingen t.a.v. 
zwemmerszaken kan je altijd terecht 
bij een van de Zwemcommissieleden: 
Joke Tak, Joke Huizer, Sjanie van Ber-
geijk, Andre Boelhouwer, Remco Lampe, 
Esther van Milt of ondergetekende,

Mariëlle van Dam.

De prestatie-bekers voor de best pres-
terende zwemster en zwemmer in het 
afgelopen seizoen zijn uitgereikt aan 
Lisa van Milt en Giovanni den Ouden 
voor hun prestaties, motivatie en inzet 
in de periode juni 2006 t/m mei 2007.
Het zal ook niemand verbazen dat Gio-
vanni den Ouden zijn eerste plaats van 
vorig jaar in de PR-competitie heeft 
geprolongeerd. Op respectabele afstand 
volgden op de 2e plaats Rosanne Ligt-
voet en als 3e Mariette van de Sman. 
Ergens in deze spetter is het complete 
PR-overzicht opgenomen. Op de website 
staat hij ook.

Er is een begin gemaakt met een 
nieuwsbrief voor alle zwemmers, die 
overigens onregelmatig uitgebracht 
gaat worden, waar alle laatste nieuw-
tjes in te lezen zijn.

Verder is de website sinds enkele maan-
den weer compleet up-to-date, met 
dank aan Roger van Valen. Neem dus 
eens een kijkje op  www.dedevel.com

HIER HAD UW ADVERTENTIE
KUNNEN STAAN!!

Voor informatie over adverteren kunt u contact opnemen met:
Petra de Vormer 06-21532219 / ds-redactie@live.nl



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

Ben jij die regelneef of -tante 
waar wij naar op zoek zijn?
Wij, de zwemcommissie van De Devel, zijn op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger, 
die ons wil assiteren ij het organiseren van activiteiten die wij voor onze zwemmers 
en zwemsters ieder seizoen organiseren.
Voorbeelden zijn o.a.: Kamp, walibi, duinrell, sinterklaas etc. etc.

Voor de duidelijkheid: 
Je staat er niet alleen voor. Je doet het met een heel team.
Denk je “ze zoeken mij” of “hier wil ik meer van weten?”, wend je dan tot een van de 
leden van de zwemcommissie en meld je aan of stel je vragen.

Vele handen maken licht werk en dit geldt zeker binnen een vereniging die het moet 
hebben van zijn vrijwilligers.

Groet,

De Zwemcommissie
(Remco, Joke, Joke, Marielle, Sjanie, Esther en Andre)

SportEmotion is al jaren een grote steun voor onze vereniging, denk bijv. aan het spetterpak-
ket of prijzen die bij Sponsoractiviteiten kunnen worden uitgereikt. Wanneer je als lid van De 
Devel daar je benodigde spullen voor je sport koopt krijg je een interessante korting, naast het 
feit dat je hier vanzelfsprekend een goed advies krijgt en kwaliteit koopt. Bovendien overweegt 
SportEmotion een spaarsysteem waarmee je ook weer de club kan steunen. Redenen genoeg om 
bij SportEmotion jouw sportuitrustig aan te schaffen!
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 … Giovanni het fantastisch doet bij de KNDSB…
 ... zijn ambitie groot is en zijn kansen groeien…
 … hij hier wel een beetje hulp bij kan gebruiken…
 … je hier meer over kunt lezen op zijn website: www.giovanni-luigi.nl...
 … dit overigens een hele leuke en mooie site is…
 … en je zeker een berichtje moet achterlaten in het gastenboek!...
 … de kerstkransen een groot suc6 waren…
 … decembermaand 2007 ook weer “lekker moet worden gevuld”…
 … zwemmersraad kick-off ook al zo’n suc6 was…
 … de Devel bij de NJK zich ook weer heeft laten zien…
 … trainers trots zijn op hun zwemmers…
 … KiKaSwim 2007 een groot succes was…
 … er vast in de toekomst nog eens zo’n evenement wordt georganiseerd…
 … er eindelijk T-shirts voor Poloërs zijn…
 … dit mede dankzij de inzet is van de nieuwe sponsor.com leden…
 … maar zeker ook dankzij de inbreng van Chintz-Mode…
 … Edwin hier een grote rol bij heeft gespeeld…
 … maar weer eens duidelijk is hoeveel er mogelijk is binnen onze club…
 … de sponsor.com hoopt op meer van dit soort initiatieven…
 … Arendsoog overal gesignaleerd wordt…
 … hij er weet van heeft, alleen niet overal van weet…
 … Kom te voet (of te been) of neem ook een taxi heen…
 … als je denkt meer dan 1 te drinken…
 … uw voertuig kan (on)gewenst “betast” worden, door ’n soort tuig…
 … iemand hier al ervaring mee heeft gehad…
 … en zijn/haar kans nu afwacht…
 … de redactie graag op de hoogte gehouden wordt…
 … Vlaamse zwemliga organisatie erg verbaasd was…
 … van het tijdstip aanwezigheid ZZ&PC de Devel…
 … een uur te vroeg en nog geen koffie, op zondag ochtend 7.30u!...
   ... er nog volop vrijwilligers worden gezocht voor diverse taken...
   ... hierover binnenkort meer te vinden is op de website...
   ... de sponsor.com het hele seizoen de activiteiten al heeft gepland...
   ... bij een aantal activiteiten nog wat helpende handjes zoekt...
   ... JE OP DE WEBSITE ALLE INFORMATIE VIND!!...

Heb jij ook een wist u dat? Mail deze dan naar: ds-wistudat@live.nl
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Hallo allemaal!!

En toen was het alweer seizoen 07-08 
wat om de hoek staat.
Een behoorlijk goed seizoen achter de 
rug voor de club en de zwemmers op 
allerlei gebied, ook voor de sponsor.com

Mede dankzij de KiKaSwim en het aan-
tal activiteiten die nu al op de agenda 
staan, hoopt de sponsor.com er met het 
komend seizoen nog beter uit te komen 
als in het verleden.
Groeien, dat is wat ook wij willen.

Verenigingsbreed is definitief uitgezet, 
alle afspraken over de aanpak en hoe 
er invulling aan wordt gegeven staan 
op papier, ook hier kunnen wij dus geen 
opstakels meer verwachten en kunnen 
we volop aan de slag nu!

Wat houdt dit nu eigenlijk in, sponsor.
com en verenigingsbreed? Wat betekent 
dat voor jullie, de leden? Dat zullen we 
jullie hierbij proberen uit te leggen.

De sponsor.com is er voor de leden. In 
1e instantie ontstaan om een uniform 
tenue voor de wedstrijdzwemmers te 
verkrijgen. Maar De Devel bestaat niet 
alleen uit wedstrijdzwemmers, er zijn 
ook poloërs die zich vertegenwoordigen 
in het land met onze club. Dus net zo 
belangrijk als de wedstrijdzwemmers. 
Dan hebben we ook de basisafdeling 
nog, een moeilijker pakket, maar onlos-
makend aan het geheel. We hebben de 
diverse commissies gevraagd met ons 
mee te denken, wat zouden zij graag 
gesponsord zien. Dit wordt nu jaarlijks 
aan ons kenbaar gemaakt en wij zullen 
daar trachten invulling aan te geven. 

Het eerste doel voor de sponsor.com is 
een compleet spetterpakket voor de 

waterpoloërs en voor de wedstrijd-
zwemmers. Inmiddels is het spetter-
pakket voor de wedstrijdzwemmers 
al aardig goed op weg, en voor de 
waterpoloërs is het uniforme T-shirt in 
productie. Kortom, er zit beweging in 
het verenigingsbrede gevoel.

Wat een belangrijke verandering is, 
is het clubgevoel meer te creëren en 
uit te dragen. Tot nu toe werden er 
vaak groepen gesponsord, dat principe 
verdwijnt. Tenslotte heeft ieder lid 
dezelfde plichten en dus ook dezelfde 
rechten, ook vanuit de sponsor.com. 
Als we dus praten over een spetter-
pakket, is het uitdragen van onze club 
heel belangrijk, voor iedereen, dus 
iedere wedstrijdzwemmer en iedere 
waterpoloër heeft hier recht op. (voor 
de exacte voorwaarden verwijzen wij 
jullie naar de website: www.dedevel.
com) Met andere woorden, alleen een 
A-selectie of een Heren 1 sponsoren is 
eigenlijk niet mogelijk. Wij, de sponsor.
com, zullen te allen tijde trachten om 
zoveel mogelijk geld of sponsors binnen 
te halen zodat er bijvoorbeeld in 1 keer 
voor alle zwemmers of poloërs, T-shirts 
kunnen worden gekocht.

Dit zal best in het begin even wen-
nen zijn, tenslotte gebeurde het in het 
verleden nogal eens dat er een groep 
werd gesponsord en dit werd zonder 
meer geaccepteerd en gewaardeerd. 
Nu kan dit echter niet meer. Vanaf nu 
is sponsoring alleen mogelijk in overleg 
met de sponsor.com.

Houd daar a.u.b. rekening mee, dit voor-
komt teleurstelling voor alle betrokken 
partijen!

Hoe willen wij dat bereiken. 
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Zoals jullie wellicht wel eens heb-
ben gezien hebben we inmiddels een 
aantal vaste sponsoren. Deze sponsoren 
hangen aan het sponsorbord in het 
clubhuis. 
Daarnaast proberen wij nieuwe sponso-
ren te contracteren. 
En organiseren we zelf activiteiten, 
waarmee we proberen geld in te zame-
len om het doel te bereiken. (denk aan 
de poffertjes of de sponsorloop). Jullie 
inbreng en hulp zijn hierbij van essen-
tieel belang. Mee eten dus! Daarna kun 
je het er weer aflopen.
Weet je iemand of een bedrijf wat een 
vorm van sponsoring zou willen doen, 
breng deze dan met ons in contact.  En 
organiseren wij een activiteit, zorg dat 
je erbij bent! Alleen door samenwer-
king kunnen wij wat voor jullie wat 
bereiken.

Als laatste onderhouden wij ook de 
contacten met onze sponsors, want wij 
hopen met hen een langdurige relatie 
op te kunnen bouwen. SportEmotion is 
hier een goed voorbeeld van. Hij helpt 
ons, wij helpen hem. Zo werkt dat. 
Buiten het feit dat het gewoon een 
heel goede winkel is, met ruim as-
sortiment en vooral goede kwaliteit, is 
het ook een bedrijf waarmee goede 
afspraken kunnen worden gemaakt. En 
is er iets niet goed met “het product”, 
dan is er geen enkele aarzeling, het 
wordt vervangen. Klant is ook bij 
SportEmotion nog steeds koning en 
dat kan ook als je kwaliteit levert. Wij 
adviseren dan ook om bij SportEmotion 
jouw spullen in te kopen, goede spullen 
en je krijgt er nog korting ook. Let op, 
dit is geen verplichting, het is slechts 
een advies en verzoek van ons.

Hopelijk hebben we e.e.a. hiermee dui-
delijk kunnen maken, zijn er toch nog 
vragen, neem dan eens een kijkje op 
de website: www.dedevel.com en kijk 
bij “vraag en antwoord”.

Heb je dan nog een vraag, stel deze 
dan, ook van jouw vragen of opmerkin-
gen kunnen wij leren. Spreek ons aan 
of stuur je mailtje: sponsordedevel@
hotmail.com

Alle concrete afspraken maken, over-
eenstemming bereiken met het bestuur, 
de commissies, dat levert uiteraard 
vertraging op hier en daar. 
Maar stilzitten en niks doen, dat is er 
bij de leden van de sponsor.com natuur-
lijk niet bij. Zo hebben we dit seizoen 
kerstkransen verkocht (en die waren 
lekkerrrr!!), werd er erwtensoep aan-
geboden, Fles de Devel, poffertjes en 
“Bier mit Braadwurst”! Dat o.a. leverde 
samen met sponsoring van Chintz Mode 
en Klaassen Horeca Makelaardij T-shirts 
op voor de poloërs. Geweldig toch!!

Als laatste willen wij nog even wat 
aandacht besteden aan de helpende 
handjes. Ieder seizoen zijn er mensen 
die ons willen helpen bij activiteiten, 
maar steeds komen wij er te kort. 
We hopen dan ook dat er nog mensen 
zijn die bereid zijn om 1 of meerdere 
keren te helpen. Schroom niet om ons 
hierover aan te spreken, te bellen of 
te mailen. Daarnaast zoeken wij nog 
versterking in ons team voor een aantal 
taken. Omdat we zo’n grote club moe-
ten vertegenwoordigen is het natuurlijk 
belangrijk dat dit goed kan worden 
aangepakt. Hiervoor zijn wij hard op 
zoek naar een d.&d. (denker en doener) 
die ons wil versterken. Onze voorkeur 
gaat uit naar iemand die betrokken is 
bij de club via de waterpolo-afdeling, 
zwemouders hebben wel genoeg ;-).

Tot ziens in de club, bij een activiteit of 
in ons team! En succes dit seizoen!!

Groetjes, 
Sponsor.com

Andrè, Ben, Cor, Petra, Stephan en Ton
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Foto Gallery V

Erwtensoep... Hmmmmmm!!! Onder scherp toezicht, maar het gaat 
goed met de verkoop.

Blije Polo...,  vooraanzicht Blije Polo..., achteraanzicht

Club van 100
Ook dit seizoen nodigd de club van 100 u weer uit voor deelname!
Op de website kunt u nu al alle informatie teruglezen over dit doel. En natuurlijk 
kunt u direct lid worden, dan hoeft u niet op de uitnodiging te wachten. 

Nieuw is dat er 2 onderdelen club van 100 zijn, namelijk:
- 1 voor medailles bij de wedstrijdzwemmers (club van 100 medailles)
- 1 voor poloballen bij de waterpoloers (club van 100 ballen)

Vragen, opmerkingen en deelname..., kijk op de website of stel de vraag aan een van 
de leden van de sponsor.com of per mail naar: sponsordedevel@hotmail.com
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Tijdentabel wedstrijdbad seizoen 2007:

Maandag 05:45 – 07:00 uur Zwemselecties    A
06:00 –  07:00         Zwemselectie Jeugduur  
18:00 -  18:45 uur Diploma B + Zwemvaardigheid I Aquateens
18:45 – 19:30 uur Zwemvaardigheid II en III
18:45 -  19:30 uur Aquakids
20:15 – 21:00 uur Trimzwemmen
21:00 –  21:45 uur Trimzwemmen
21:45 – 22:30 uur Masters
21:45 – 22:30 uur Polo heren selectie

Dinsdag 05:45 – 07:00 uur Zwemselectie A, B
18:00 –  18:45 uur Zwemselectie C,T
18:45 – 19:30 uur Polo pupillen  5-5 + 7-7
19:30 – 20:15 uur Polo mix + Jongens 1 
20:15 – 21:00 uur Polo heren 3 + 4 en Dames
21:00 – 22:30 uur Polo heren selectie

Woensdag 05:45 – 07:00 uur Zwemselectie A
06:00 –  07:00 uur Zwemselectie Jeugd 
17:00 –  18:00 uur Zwemselectie (beginners) 
17:45 –  18:30 uur Diploma B (allen)
18:00 –  18:30 uur Diploma A (afzwemgroep)   
18:30 –  19:00 uur Aquakids, snorkelen, polo pup. zwemtrain.
19:00 –  19:30 uur Aquateens + snorkelen
19:00 –  19:30 uur Polo jongens 1 en mix zwemtraining

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

Vrijdag 05:45 –  07:00 uur Zwemselectie B

18:15 –  19:00 uur Zwemselectie A,C
18:45 – 19:45 uur Polo pupillen 7-7, mix
19:45 – 20:45 uur Polo dames/ H3 + 4 / jongens 1
20:45 – 22.00 uur Polo heren selectie

Zaterdag 06:45 – 07:45 uur Zwemselectie A
07:45 – 08:45 uur Zwemselectie B, Jeugd
08:45 – 09:30 uur Zwemselectie beginners

06:00 – 07:00         Zwemselectie Jeugd
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Tijdentabel wedstrijdbad seizoen 2007:

Maandag 05:45 – 07:00 uur Zwemselecties    A
06:00 –  07:00         Zwemselectie Jeugduur  
18:00 -  18:45 uur Diploma B + Zwemvaardigheid I Aquateens
18:45 – 19:30 uur Zwemvaardigheid II en III
18:45 -  19:30 uur Aquakids
20:15 – 21:00 uur Trimzwemmen
21:00 –  21:45 uur Trimzwemmen
21:45 – 22:30 uur Masters
21:45 – 22:30 uur Polo heren selectie

Dinsdag 05:45 – 07:00 uur Zwemselectie A, B
18:00 –  18:45 uur Zwemselectie C,T
18:45 – 19:30 uur Polo pupillen  5-5 + 7-7
19:30 – 20:15 uur Polo mix + Jongens 1 
20:15 – 21:00 uur Polo heren 3 + 4 en Dames
21:00 – 22:30 uur Polo heren selectie

Woensdag 05:45 – 07:00 uur Zwemselectie A
06:00 –  07:00 uur Zwemselectie Jeugd 
17:00 –  18:00 uur Zwemselectie (beginners) 
17:45 –  18:30 uur Diploma B (allen)
18:00 –  18:30 uur Diploma A (afzwemgroep)   
18:30 –  19:00 uur Aquakids, snorkelen, polo pup. zwemtrain.
19:00 –  19:30 uur Aquateens + snorkelen
19:00 –  19:30 uur Polo jongens 1 en mix zwemtraining

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

Vrijdag 05:45 –  07:00 uur Zwemselectie B

18:15 –  19:00 uur Zwemselectie A,C
18:45 – 19:45 uur Polo pupillen 7-7, mix
19:45 – 20:45 uur Polo dames/ H3 + 4 / jongens 1
20:45 – 22.00 uur Polo heren selectie

Zaterdag 06:45 – 07:45 uur Zwemselectie A
07:45 – 08:45 uur Zwemselectie B, Jeugd
08:45 – 09:30 uur Zwemselectie beginners

06:00 – 07:00         Zwemselectie Jeugd
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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 2007:

Maandag 06:00 – 07:00 uur Zwem(voor)selectie
 
  

Dinsdag 18:15 –  18:45 uur Diploma A (bad 2 t/m 4)
18:45 –  19:15 uur Diploma A (bad 2 t/m 4)
19:15 –  20:00 uur Diploma  C (speciale verrichtingen)

Woensdag 06:00 – 07:00 uur Zwem(voor)selectie
18:45 –  19:30 uur Doelgroep zwemmen  

Donderdag 05:45 –  07:00 uur      Zwemselectie A + B   
18:15 –  18:45 uur Diploma A (bad 2 t/m 4)

Vrijdag 06:00 – 07:00 uur Zwem(voor)selectie
18:45 –  19:45 uur Poloklas

18:45 –  19:15 uur Diploma A (bad 2 t/m 4)

19:45 –  20:30 Pupillen 5-5
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Opleiding zwem-ABC 263,00 249,85 65,75
Overige diploma’s 189,00 179,55 47,25
Ouder-gehandicapt zwemmen 182,00 172,90 45,50
Aquasport 160,00 152,00 40,00
Masters
Trimzwemmen 95,00 - -
Ondersteunend lid 11,00 - -
3e leden 95,00 - -
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 ’96 en later 208,00 197,60 52,00
Geboren ’92, ’93, ’94 & ‘95 228,00 216,60 57,00
Geboren ’91 en eerder 249,00 236,55 62,25

Waterpolo
Geboren ’96 en later 202,00 191,90 50,50
Geboren ’92, ’93, ’94 & ‘95 223,00 211,85 55,75
Geboren ’91 en eerder 249,00 236,55 62,25

Startvergunningen 

geboortejaar 1995 

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

Contributietabel 2007

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 2007:

Maandag 06:00 – 07:00 uur Zwem(voor)selectie
 
  

Dinsdag 18:15 –  18:45 uur Diploma A (bad 2 t/m 4)
18:45 –  19:15 uur Diploma A (bad 2 t/m 4)
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Woensdag 06:00 – 07:00 uur Zwem(voor)selectie
18:45 –  19:30 uur Doelgroep zwemmen  

Donderdag 05:45 –  07:00 uur      Zwemselectie A + B   
18:15 –  18:45 uur Diploma A (bad 2 t/m 4)

Vrijdag 06:00 – 07:00 uur Zwem(voor)selectie
18:45 –  19:45 uur Poloklas

18:45 –  19:15 uur Diploma A (bad 2 t/m 4)

19:45 –  20:30 Pupillen 5-5
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Opleiding zwem-ABC 263,00 249,85 65,75
Overige diploma’s 189,00 179,55 47,25
Ouder-gehandicapt zwemmen 182,00 172,90 45,50
Aquasport 160,00 152,00 40,00
Masters
Trimzwemmen 95,00 - -
Ondersteunend lid 11,00 - -
3e leden 95,00 - -
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 ’96 en later 208,00 197,60 52,00
Geboren ’92, ’93, ’94 & ‘95 228,00 216,60 57,00
Geboren ’91 en eerder 249,00 236,55 62,25

Waterpolo
Geboren ’96 en later 202,00 191,90 50,50
Geboren ’92, ’93, ’94 & ‘95 223,00 211,85 55,75
Geboren ’91 en eerder 249,00 236,55 62,25

Startvergunningen 

geboortejaar 1995 

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

Contributietabel 2007

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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         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 Vacant
Activiteiten Vacant  
Redactie Petra de Vormer  06-21532219
 ds-redactie@live.nl 

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,
 Stephan van Wouwe en Ben van der Pauw 
 sponsordedevel@hotmail.com
    

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.


