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De Dinkel  50 jaar

We staan aan de vooravond van een “gouden jubileum”. Onze, jouw & 
mijn club bestaat 50 jaar.
Het zijn niet alleen de records en de prestaties van het heden en 
verleden waar we trots op moeten/kunnen zijn. Wat zijn we zonder 
bestuur, kader, trainer, commissieleden en vrijwilligers? Dankzij de 
inzet van deze  personen gedurende de afgelopen 50 jaar “leeft 
en bruist” de club en kan iedereen zijn geliefde sport beoefenen.                          
De Dinkel is niet meer weg te denken binnen onze gemeenschap, 
maar ook (inter)nationaal staat onze vereniging als een HUIS. 
Trots als we zijn op onze vereniging, gaan we het jubileum groots 
vieren, mede dankzij de inzet van veel vrijwilligers, waarbij met name 
de jubileumcommissie die al maanden achter de schermen hard werkt 
om het weekend van 6 & 7 september tot een groot succes te maken 
een groot compliment verdient. Zij zijn er klaar voor…jullie ook!!!!

Tot ziens,
Namens de jubileumcommissie,
Gudo Hemeltjen

             onze gewaardeerde jubileumsponsor!

50 jaar De Dinkel Denekamp...

Heel wat jaren ben ik -met erg veel plezier- 
betrokken geweest bij onze inmiddels gouden 
club. Als vijfjarige mocht ik de zogenaamde 
proef afleggen in het buitenbad bij Gerard Oude 
Nijeweme (met leshaak!). Dus mocht ik in ‘het 
diepe’ zwemmen. Ik wist daarna niet hoe rap ik lid 
moest worden van de zwemclub, mijn zus Tiny was 
dat immers ook al! 
Ik denk aan de trainingen in het buitenbad en in het overdekte, maar 
kleine en ondiepe instructiebadje. Ik denk aan het aanleren van 
het keerpunt over de kop, vanuit een boekje(!). Later deden we het 
keerpunt zelfs in een diepte van 60 centimeter, helemaal vooraan in 
dat instructiebad. Ik denk aan een nieuw wedstrijdbad in 1982 (dat nu 
dus 32 jaar oud is). Ik denk aan de leuke wedstrijden en het winnen 
van de kapper Meijerbokaal voor de meeste clubrecords. Ik denk aan 
de promoties van de laagste naar de hoogste competitie-afdeling. Aan 
het klokken van wedstrijden, toen ik zelf niet meer actief zwom. 

Maar ik denk ook aan mijn kinderen die zijn gaan zwemmen en 
waterpoloën bij De Dinkel. Toen raakte ik bestuurlijk betrokken, eerst 
in de Commissie Technische Zaken  en later in het bestuur.
Ik ben echt beretrots op De Dinkel Denekamp en erg blij dat ik opgegroeid 
ben in zo’n vereniging. Een club met fantastische vrijwilligers, veel 
gezelligheid, sportiviteit, stabiliteit en saamhorigheid. Een waardevolle 
bagage voor elk mensenleven... Inderdaad: van jong tot (g)oud!

Het jubileumboek bestaat uit twee delen: het deel van de afgelopen 
tien jaar (2004-2014) en het deel, in zwartwit, van het 40-jarig jublileum 
(1964-2004). Dat laatste is destijds, in 2004, ook al in een papieren 
boekvorm uitgegeven.  
Wat nu voor je ‘ligt’ is geniaal, digitaal en historisch materiaal!

Als lid van de jubileumcommissie hoop ik dat iedereen heeft genoten 
van de jubileumactiviteiten en ik bedank de sponsoren die dit allemaal 
mogelijk hebben gemaakt. In het bijzonder Jeroen Wijering van JW-
Player. Ook alle medewerkers, commissieleden en vrijwilligers hartelijk 
dank voor de samenwerking en jullie grote inzet.

In de tijd die komen gaat, blijven we knokken voor een stabiele 
toekomst voor onze geweldige vereniging. In een mooi zwembad 
waarvan iedereen die dat wil, of op medische gronden moet, 
gebruik kan maken. Een zwembad is immers van én voor onze hele 
gemeenschap, voor elke inwoner. Dat is toch uniek?

Met veel groeten,
       Maria Gram
        voorzitter
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V.l.n.r. Gudo Hemeltjen, Marieke Langendonk, Maria Gram, Silke Oude Weernink, 
Jan Rikkink, Dirk Oude Ophuis en Joy Bekker. 
(Jos Bekker ontbreekt hier, maar staat wél op de volgende pagina!)
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Aan de leden van de Dinkel.
 
Als wij op weg gaan naar ons geliefde Denemarken gaan we altijd bij 
Oldenzaal de grens over. In de buurt van de grens verschijnt Denekamp 
op het bord en spreek ik altijd met enige trots over de bij ons aangesloten 
vereniging De Dinkel Denekamp.
Trots want dat mogen we zeker zijn. Het opzoeken van de grens, die 
Topsport zo eigen is, heeft in Denekamp voor het zwemmen wel een hele 
bijzonder betekenis gekregen. De Dinkel is sinds jaren een vaste waarde 
binnen het Nederlandse wedstrijdzwemmen. Grote club, goede structuur, 
permanente kwaliteit. Dat is zoals wij binnen de KNZB de Dinkel zien. 
Het is een van de eerste verenigingen die ik na mijn aanstelling als KNZB 
directeur bezocht en het beeld van toen staat me nog steeds scherp voor 
de ogen. Bestuurlijk evenwichtig en een heel breed draagvlak binnen de 
Denekampse samenleving.
Het is meer dan jammer dat die lokale erkenning een speelbal is 
geworden van de lokale politiek. Niet het belang van de sport en niet 
het belang van een goed zwembad voor de regio staan voorop, maar 
de politieke kortzichtigheid over een verkiezingsperiode van 4 jaar.
 
Een vereniging die 50 jaar lang op zo’n hoog niveau zijn stempel op het 
Nederlandse zwemmen drukt zou meer mogen verwachten. De vereniging 
heeft zich bewezen. Meer dan dat. Ik hoop dat dit mooie jubileum de 
aanleiding is voor de gemeente(raad) de opvattingen en de visies van 
zwemvereniging De Dinkel weer serieus te nemen zodat er snel een mooi 
en breed inzetbaar zwembad komt in Denekamp.
 
Ik wil de vereniging, de leden, het bestuur, de vrijwilligers van harte feliciteren 
met dit behaalde jubileum en ze alle goeds wensen voor de komende jaren.      
 

Met vriendelijke 
groet,

KONINKLIJKE 
NEDERLANDSE 
ZWEMBOND
 
Jan N. Kossen 
MSM
Algemeen 
Directeur

Beste mensen,

Van harte gefeliciteerd met het 50-jarig jubileum 
van zwem- en waterpolovereniging De Dinkel 
Denekamp. Wat een prachtige mijlpaal! Al vele 
jaren bieden jullie veel sportiviteit, waterplezier 
en gezelligheid aan inwoners van de gemeente 
Dinkelland. Jullie vereniging is een club om trots 
op te zijn. En niet alleen omdat jullie bij de absolute 
toppers in de Nederlandse eredivisie van het wedstrijdzwemmen 
horen, maar ook omdat jullie gewoon een topclub zijn. 

Ik ken zwem- en waterpolovereniging De Dinkel namelijk als een 
enthousiaste club met veel leden en enorm veel vrijwilligers die 
zich inzetten voor De Dinkel met aandacht voor de Dinkellandse 
gemeenschap. Jullie bieden zwemplezier voor jong en oud, 
topzwemmers en recreatiezwemmers, mensen met en mensen zonder 
beperking: iedereen doet mee en daarvoor verdienen jullie grote 
complimenten. 

Ik wil jullie dan ook van harte feliciteren met dit geweldige jubileum en 
wens jullie een heel bijzonder jubileumjaar. Jullie kunnen terug kijken 
op 50 mooie jaren. Ik hoop dat dit speciale jubileumjaar een jaar mag  
worden met heel veel mooie momenten waar jullie nog heel lang en 
met heel veel plezier op terug kunnen kijken. En nog vele mooie jaren 
toegewenst!

Burgemeester Roel Cazemier
Gemeente Dinkelland

De heer Jan Kossen tijdens een officieel bezoek in 2006.
V.r.n.l. Jan Kossen, Maria Gram, assistente , Marcel Tijink en Jos Bekker

Colofon:

Ontwerp, tekst, fotografie en

beeldbewerking:

Wim Journée - Denekamp

©2014-september 

(www.wimjournee.nl)
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De Dinkelsignatuur niet weg te denken in 
Nederlandse zwemhistorie

Tot aan de jaren zeventig van de vorige eeuw 
werd in Nederland  de dienst uitgemaakt 
door zwemclubs uit de Randstad. Groningen 
was bij vlagen ook een bolwerk en in 
Friesland sprak LZO een woordje mee. In de 
Zwemkroniek, jarenlang populairste zwemblad 
van Nederland, trokken clubs uit het oosten 
minder de aandacht. Tot bijvoorbeeld ZPA in 
Almelo onder leiding van Peter de Visser van 
zich deed spreken.
Toen ook dook de naam van De Dinkel 
regelmatig op. Nooit met sensationele 
berichten. Wel met aansprekende resultaten bij o.a. 
de winterclubkampioenschappen voor de jongste jeugd en de senioren en 
vervolgens in de nationale zwemcompetitie.
Het was de tijd, dat ik mijn eerste stukken schreef voor het bondsorgaan 
van de KNZB, waarvan ik later tot aan september 2000 de redactie voerde. 
De Dinkel,  de Twentse plattelandsvereniging uit Denekamp, opgericht in 
1964 en met de naam van een rivier in het grensgebied van Nederland en 
Duitsland had altijd mijn aandacht. Met een zwemselectie, die met vaste 
hand werd geleid naar sportieve successen door trainer Gerhard Oude 
Nijeweme. 
Waarom de Dinkel? Misschien omdat het provinciale van de club mij 
aansprak. Zelf ben ik geboren en getogen in de Kop van Noord-Holland en 
nog steeds een liefhebber van de gezelligheid en saamhorigheid in een dorp. 
Het Randstad denken was en is mij vreemd, hoewel ik vind dat zwemmers 
van De Dinkel soms wel eens een te gesloten gemeenschap vormden en 
vormen. 

Kenmerkend voor de sportieve prestaties was teamgeest. De dames 
wonnen twee keer de zwemcompetitie en vertegenwoordigden Nederland 
bij een toernooi in het kader van de Europese Unie (destijds Europese 
Gemeenschap) en op de Nederlandse recordlijsten van de jaren tachtig en 
negentig kwam de naam De Dinkel veelvuldig voor. Eerst voornamelijk bij 
de meisjes op de 4x100 en 4x200 en de dames op de 10x100 meter vrije 
slag, later ook bij de jongens onder aanvoering van de latere Olympiërs 
en Europese jeugdkampioenen Joris Keizer en Johan Kenkhuis (4x100 en 
4x200 vrij).
In 1976 behoorde trainer Gerhard Oude Nijeweme, die intussen bij toenmalig 
bondscoach Bert Sitters een zeer goede naam had opgebouwd, tot de EJK-
ploegleiding in Oslo en zeven jaar later was dochter Kitty de eerste uit de 
club, die naar Europese kampioenschappen (Rome) werd afgevaardigd. 
Daarvoor (in 1979) maakte Henrike Wynia deel uit van de Nederlandse 
Universiade zwemploeg in Mexico Stadt. Ik herinner me ook dat Brigitte 
Hemeltjen in de beginjaren tachtig een keer Nederlands kampioene werd op 
de 200 meter schoolslag (korte baan). Met Gerhard  had ik een heel goede 
verstandhouding. Dankzij o.a. zijn niet geringe inspanningen kwam de bouw 
van de Dorper Esch tot stand en daarmee ging een grote wens van hem 
en vele Denekampers in vervulling. Uiteraard ging ik heel graag in op zijn 
uitnodiging om in 1982 de opening bij te wonen. 

Samen met enkele andere 
Zwemkroniekredactie leden deden we 
ook mee aan een ludieke estafette. 
Begin jaren negentig groeide Kirsten 
Vlieghuis bij de Dinkel uit tot de grote 
uitblinker, die bij de EJK 1990 in 
Duinkerken een medaille greep op de 
200 vrij en een jaar later in Antwerpen 
goud behaalde op de 400 en 800 vrij en 
in totaal met vijf medailles huiswaarts 
keerde. In die periode waren er meer 
Dinkelmeisjes actief bij EJK, zoals 
Renate Wijering, Anouk Visscher en 
Kitty Mensink. Dit viertal vestigde als 
Dinkelkwartet een NR meisjes op de 
4x200 vrij. (zie foto) 

De Dinkel, de club die nog steeds 
stand houd in de hoogste afdeling van 
de Nederlandse zwemcompetitie en 
dat al vele tientallen jaren, heeft vele 
talenten voort gebracht. Toen Kirsten Vlieghuis in 1993 verhuisde naar 
PSV was dat het logische gevolg van een visie. Gerhard Oude Nijweme 
vond dat hij niet bij machte was om Kirsten op een nog hoger plan te 
brengen. Daarvoor waren de mogelijkheden in Denekamp niet toereikend. 
Kirsten groeide daarna uit tot de eerste Olympiër van Dinkelsignatuur, die 
in 1996 in Atlanta twee maal brons veroverde.

Na het vertrek van Oude Nijweme namen trainers als Ben Lammerink en 
Jeroen Rademaker het stokje over en dankzij hen is sportief heel veel tot 
stand gebracht. Ook zij konden echter de trek van jonge talenten naar de 
grote centra van Nederland niet tegenhouden. 
Met als basis De Dinkel, hebben Europese jeugdkampioenen Johan 
Kenkhuis en Joris Keizer eind jaren negentig en eerste helft 21e eeuw 
op de toppen van hun kunnen weten te presteren bij de grote toernooien 
op Europees en wereldniveau. En dat gold ook voor Job Kienhuis, de 
eerste Nederlander die de 1500 meter vrije slag (lange baan) binnen de 15 
minuten aflegde en zich plaatste voor EK, WK en de Olympische Spelen. 
Jongste talent met mogelijkheden is Yoran Klos, inmiddels overgegaan 
naar het RTC Eindhoven en EJK-deelnemer in Dordrecht 2014.
Maar het begon altijd bij de opleiding van talentvolle minioren, die op 
nationaal niveau diverse keren de Speedo Club Meet wonnen. Jeugd 
opleiding is immers waar het om gaat in de (zwem) sport.
Gefeliciteerd De Dinkel met het gouden jubileum. Op naar het volgende 
kroonjaar!

Jos van Kuijeren
zwemkroniek.com en echte zwemliefhebber
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Jos van Kuijeren met Marlies Reinders

V.l.n.r. Renate Wijering (voor), Anouk 
Visscher, Kitty Mensink en Kirsten Vlieghuis.
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Onze ruim 440 leden en vrijwilligers 
bedanken de jubileumsponsoren:
•  JW Player
•  ITW instal latie
•  Airlusion
•  MKB Denekamp
•  Switch
•  Tijhuis paramedisch centrum
•  NEW DAY studio
•  Artica
•  Holsbeek bri l len 
•  Tyr
•  Er ik journee.n l
•  Wimjournee.nl
•  Veldscholten dakbedekking
•  Ni jhuisHandel
•  Club Epic Lattrop
•  Rabobank
•  Auto Wessel
•  Architom
•  Goedkopehekwerken.com
•  Pinkpop
•  Wilco Air
•  Reerink Tuin en Dier
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WAARSCHUWING!
Dubbelstaaf 
(DSM),
duurzaam 
gecoat en  
gegalvaniseerd. 
4 kleuren/
9 hoogtes: 
60 t/m 240 cm.
Lengte 250 cm.

VANAF

STALEN TUINHEKKEN

Enschedesestraat 6, 7575 AB Oldenzaal 

(bij de Renaultgarage) www.goedkopehekwerken.com

9,50
per stuk!

Schoon-
heidsfoutje

mogelijk
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Een goede buur...
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WASPO NORDHORN     

 WASSERSPORTVEREIN NORDHORN v. 1950 e.V. 

 
   
WASPO NORDHORN - Molkereistraße 5 - 48529 Nordhorn   

 
Tel. 

05921/35005 Diesen Brief schrieb Ihnen: 

 
De Dinkel Denekamp  

Maria Journèe – Gram 

 

NL - Denekamp 

 

 

Detlef Rüger 
Tel.: 05921/30450-14 

Fax: 05921/3045-020 

Mail: d.rueger@rueger-

unke.de 

             Nordhorn, den  21.08.2014 

 
 
 
Liebe Schwimm-Nachbarn aus Denekamp, 
 
zu Eurem 50-jährigen Vereinsjubiläum möchten wir Euch die herzlichsten 
Glückwünsche aller Mitglieder des WASPO NORDHORN übermitteln. 
 
Wir haben hohen Respekt vor Euren sportlichen Leistungen, die Ihr seit vielen 
Jahren nicht nur auf höchster Ebene in den Niederlanden sondern auch alljährlich 
auf unserem Pfingstschwimmfest gezeigt habt.  
 
Wir sind sehr stolz darauf, Euch in jedem Jahr auf dem Nordhorner 
Pfingstschwimmfest begrüßen zu können. Hohe Teilnehmerzahlen aus Denekamp 
und hervorragende schwimmerische Leistungen geben  unserem Schwimmfest einen  
verlässlichen  und prägenden Rahmen.  
 
Unvergessen bleiben wird uns nach dem Hallenbadbrand in Nordhorn am 
12.09.2012 Eure spontane Bereitschaft uns einige von den sicherlich knapp 
bemessenen Trainingsstunden im Denekamper Hallenbad zur Verfügung stellen zu 
wollen. Dieses Angebot haben wir gern angenommen und werden es weiterhin bis 
zur Eröffnung unseres neuen Bades im Jahre 2016 nutzen. Sollte jemals für Euren 
Verein eine vergleichbare Situation auftreten, könnt Ihr unserer Unterstützung gewiss 
sein.  
 
Für die Zukunft von DE DINKEL DENEKAMP wünschen wir die baldige Realisierung 
eines Euren sportlichen Zwecken genügenden Bäderkonzeptes und  den 
Fortbestand unserer vertrauensvollen und freundschaftlichen Verbindung. 
 
 
 
 
Detlef Rüger 
1. Vorsitzender 
WASPO NORDHORN 
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Het personeel van 
Dorper Esch ontvangt 
ons feestelijk in het
jubileumweekend
40 jaar 
De Dinkel Denekamp.
Erg leuk.

Clinic met de toppers/

 Olympiërs: Marleen Velthuis,

Joris Keizer en Johan 

Kenkhuis.

De jury van de wereldrecordpoging 10 km zwemmen. Ónder water dus!

Hoeveel kleding moet Marleen Velthuis al-
lemaal aandoen om Tonnie Heuvels te laten 

winnen?

Hoogspanning bij de organisatie.

Sponsor ITW

Erwin Wolkotte met

onze Olympiërs. 

De auto te water trok veel belangstelling 
tijdens de jubileumzwemvierdaagse.

2004
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Wereldrecord!
10 km zwemmen.
Maar dan wel ónder water!

Reünie 40 jaar De Dinkel.

Tonnie Heuvels in een nogal 

extreem gestroomlijnd pak.

Er viel veel bij te praten.

De waterpoloboys helemaal blij.

Lekker biertje bij deze tropische warmte.

Proost (of is het hier al 

‘prrootsz’?)

Gezellige ontvangst bij de reünie 18 september 2004.

Zij pepten elkaar op voor het wereldrecord.

2004
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Clubkampioenschappen.
Winnaars 
familie-estafette:
Baalhuis, Dijkhuis
en Rödel.

Jaargangfinale-

talenten.

In Nordhorn actief ín, maar zeker ook om het water.

Heerlijke bende in de Dinkeltent.

Supporters zijn onmisbaar...

Nederlands record

4x50 m vrije slag.

Danique Tijert, Maud hes-

selink, Lonne Dijkhuis, 

Noortje Timmerman en 

Carien van der Schaaf.

Op de fiets naar het Pfingstschwimmfest in Nordhorn!

De Speedo jeugd.

2005
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Couturier Frans Meuris 

deelt de T-shirts uit aan

onderstaande

Speedo Clubmeet-

deelnemers

in Amsterdam

Heren 1 promoveert naar de bondsklasse onder 
enthousiaste leiding van Jan Heinrich. Nieuwe Dinkel-

voorzitter:
Maria Gram en junior-
adviseurs.

2006

Marlies Reinders en Claudia Holterman van start voor 
de benenbokaal, uiteraard met een rookworst.

Stefan Bonnes loopt de 
kantjes eraf.
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De zwemselecties in Arenakleding

2006
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Geld verdienen voor de clubkas met 

bardienst tijdens het Denekampsedorpsfeest. 

De dames van de CTZ/kleding Karin Rödel, 
Riny Hassink (†) en Désirée Paalhaar.

Jos Bekker(l) 25 jaar actief pololid, Paul Groeneveld (r.midden) 
onze sportmasseur en Vera Krabbe (r) waterpolo kringafdeling, 

allen in het zonnetje gezet tijdens de clubavond. 
Zilver certificaten voor de NK medaillewinnaars. 

De -inmiddels- wereldband Pacific, met drie poloërs, verzorgt 
de muzikale omlijsting.

De competitieploeg: 2e van Nederland!

2007
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De NJK ploeg.

De deur is op slot en de 

sleutel ligt binnen. 

Hup, Brigitte, jou krijgen we 

wel omhoog !

De waterpoloboys advise-ren en verkopen deskundig 
kerstdennen.

Wat schaft de pot?

Snorkeldiploma’s voor de groep Aardig Zwemvaardig 
op de vrijdagavond.

Trots poseren met de gewonnen medailles in Eindhoven.

2007
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Certificaten

 voor onze 

juryleden

zwemmen.

Welverdiende certificaten voor de juryleden  waterpolo

Topprestatie Speedo Clubmeet: 

          1e van Nederland! 

De aangenaam verraste Frans Meuris en Jaap Oostenrijk 
ontvangen KNZB kring Overijssel Swim Award (hele mondvol).

Annemarie Meuris de steun en toever-
laat van haar/onze Frans, maar ook  
  van onze club!

Dinkeltent-topmanager Fons Paalhaar krijgt 
certificaat van Marcel Tijink voor zijn 

tomeloze, onnavolgbare inzet .

2008
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Job, nu op naar   de wereldtop!

 Bedankt voor al les   en:
 veel succes!!!5 Apri l  2008

Jury nieuwe wedstrijden
Euregiocircuit.
Na een korte glimlach 
weer onmiddellijk aan het 
cijferen.

Uitreiking verkiezing club van het jaar 2007.

André Cats (ex- bonds-

coach) en Jeroen 

Rademaker

Job, op naar de wereldtop! Verder in Eindhoven. Voorbeeld!

Alfred van der Kraats de kartrekker voor  het Euregiocircuit.

2008
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Busjes van Kienhuis
brengen ons naar talloze
wedstrijden. 
Maar natuurlijk niet zonder 
deskundige chauffeur!

Uniformiteit.

Diane  Aarninkhof, Anton Reukers en natuurlijk ook Fons Paalhaar vouwen de tenten bijzonder professioneel op.

Eén polobal met tien figuranten.

Maarten Rinket verwelkomt 

nieuwe polotrainer 

Gé Koedijk. 

Trainer Jan Heinrich neemt 

afscheid bij de heren (om 

in 2013 terug te keren bij de 

dames.)

Nordhorn, trainersstaf onder luxueuze overkapping.

2008
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De Dinkel gaat
schooljaar 2008/2009 
starten met het -door de 
overheid afgeschafte- 
schoolzwemmen.

(BBQ) Afscheid Jeroen rademaker, Loes 
Zanderink en Silke  Oude Weernink.

Bijzondere ledenvergadering over voortbestaan club bij eventu-
ele renovatie van het wedstrijdbad. Ook noodsignalen afgeven 
tijdens een van de talloze raadsvergaderingen.

A-selectieleden Maud, Carien, Danique en Jacques helpen mee 
bij de nieuwe groep:

Dolle Zwempret.

2009
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De  Sjouke Wynia-peer 
voor de meeste PR’s onder
12 jaar, is voor de zeer 
jeugdige
Tom Laarhuis.

Voor de allerlaatste

keer in een 

compleet pak?

De verloting op de clubkampioenschappen: 
altijd een groot succes.

Voor het eerst trainingskamp, te gast bij de 
Windsurfclub Emsland in Geeste (D), onder 
leiding van Inge oude Nijeweme. (www.wsce.de)

Ulli geeft enthousiast zijn surfinstructies voordat we het water op gaan.  Hij surfte zelf nog dagelijks tothij in 2012 plotseling 
overleed op 74-jarige leeftijd.

2009

Loes Zanderink reikt de prijzen uit.
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Meelopen met 
de carnavals-
optocht, om de 
toekomst van 
zwembad Dorper 
Esch een duwtje 
in de goede rich-
ting te geven. 
(Ter info: in sep-
tember 2014 is er 
nog steeds niets 
beslist...)

Penningmeester 
Edwin Nijmeijer
straalt.

Tjakko, Edwin en Maarten, een éénig stel badgasten. 
Let op hun extreem gespierde torso’s: gewoon niet 
normaal toch? Zeker voor die leeftijd.

2009
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Ondertekening nieuw
sponsorcontract.
Frank oude Nijhuis van
Koop watermanagement.

Olympische Rianne lift de bal.

Twan Eshuis in lichte staat van opwinding. (Geeft niet hoor,Twan)

Waterpolo clinic van Olympisch winnares 
Rianne Guichelaar

Jacques Journée en Frank Rikhof, toen nog 
in de (materiaal)kast.

Sponsoravond waar de 

nieuwe clubvideo werd 

gepresenteerd.

En natuurlijk handtekeningen uitdelen aan onze leden.

Platina club-certificaat voor onze Triatlete Rachel Klamer.

2009
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Vrijwilligersfeest.

Koek en Zopie.....

Zuigen of blazen? Borrel in de midwinterhoorn?

......en op de ijsvloer.

Alfred(o) naast trainer ook in de koffie?

De jury mag niet 

worden beïnvloed...

Grote spanning op de gezichten. En de winnaars zijn?

....aan het kanaal.

2009
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Frans Meuris (rechts) met la 
Vache Qui Rit (links) op de 
spelmiddag
Waterfunparcours eind 
2009.

Lars en Lieke Agterbos kon-

den ook even knuffelen na 

opa Frans.

Lonne Dijkhuis en Sjoerd Zanderink zitten er met de neus boven op en snappen er echt helemaal niets van.

En zoveel prijzen voor allemaal.

Trotse winnares Nienke Groener.

De winnende families

met de clubkampioen-

schappen.

Clubavond in de Fermate met Goochelaar Jan.

Wat een feest.

2010
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Clubkampioenschappen
Winnaars 
1.  Jasmijn Bergman
2. Hanne Masseling
3. Famke Westerhof

Surfles op het droge tijdens 

het trainingskamp in Geeste.

Afsluiting trainingskamp met een nogal mistige maar 
heerlijke BBQ.

Lekker warm in het pak.

De Dinkel doet het:Schoolzwemkampioenschappen.

Kevin Lucas gespannen 

voor de start.

1e plaats voor Mika Heskamp.

De spagetti-jeugd van tegenwoordig. 
Kroepoek-service van Brigitte

2010



50Foto: www.wimjournee.nl

De
Dinkelratten

DinkelAvelijnA1Mei17Journee841x594.indd   1 17-05-2010   18:44:42

2010

Start enthou-
siaste, nieuwe 
Dinkelgroep in 
het warme bad,
onder leiding 
van 
Jordi Dijkhuis:
De Dinkelratten.

23



50
24

Schatduiken met de zwem-
vierdaagse 2010.
Altijd een succes!
Met heel veel dank aan 
juwelier Hofland!

Diploma omhoog:

 Synchroon 

zwemmen voor de groep 

Aardig Zwemvaardig.

Een uniek plan vanuit de samenleving, voor de samen-
leving.

Bijzondere ledenvergadering, uitleg 
maquette/zwembadplannen in Kulturhus.

Bestuursleden Maria en Marcel tennissen 
op uitnodiging van jubilerende tennisvereniging.

Bart, Stefan, Tom, Carien 

en Maarten luisteren 

aandachtig.

Sander ten Broek (2521 Gewoon Zwemmen), Marcel Tijink en 
Maria Gram in actie voor de nieuwe zwembadplannen.

Hier staan ze dan, onze toekomstige leden.

2011
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Platina en zilver 
clubcertificaten voor 
onze masters. 

Volle bak

competitie.

Wereldrecord voor Marlies Reinders, Anique en Franca Willeme 

en Karin Hidding. 4x 100m vrije slag 100+ Masters.

Dames waterpolo kampioen, 
onder leiding van 

Maarten Rinket.

WERELDRECORD!!!

Co l lage :www.wimjournee .n l

2011

Fo to ’s :  www.wimjournee .n l
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Trainierscorps
Zwemafdeling.

Heerlijk 

genieten toch?

De triatlon: rondom het meer steppen en 
lopen en over het meer heen en terug 

zwemmen.

Prachtig weer en mooie locatie bij Windsurfclub Emsland in Geeste.

Captain Gerrit en matroos Mathijs.

2011
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Loes Zanderink en 
Job Kienhuis geven de
jeugdselecties een
leerzame training.

Walter Wigger

pept de jeugd op voor

miniwaterpolo.

Hier worden de nieuwe leden geworven.

Trainingskamp jeugdselectie in Stadtlohn (D).

Kerststukje:Waterpolo-heren tussen de dennen.

Krijgen we straks nog een handtekening Job en Loes?

2011
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Voor het eerst in de ge-
meente Dinkelland:
SPORTGALA!
Een geweldige avond voor 
iedereen.

Joris Keizer (m) in de jury,

praat nog even na met 

vader Frans en buurjongetje 

Jacques.

Sporttalent 2010 Tom Laarhuis.

Voor onze vereniging was het een zeer succesvolle eerste editie, op 10 januari 2011 kregen we te 
horen dat we met 4 prijzen naar huis konden:
Sporttalent, Sportvrouw, Sportploeg en ook de persprijs 
2010 gingen allemaal naar De Dinkel Denekamp!

De persprijs 2010 was ook voor ons en tot slot werden we met de complete competitieploeg ookSportploeg 2010!

Sportvrouw 2010 Rachel Klamer.

2011
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Speedo Clubmeet.
Eefke Krijnen staat klaar 
voor de start.

Schoolzwem-

kampioenschappen met Tonnie 

Heuvels die zijn ‘40 jaar bad-

meester’ viert.

Spanning voor de uitslag. De jongste leden 
van De Dinkel delen de prijzen uit.

Klaar voor de start..... onze eerste basis-groep.

En ook de tweede basisgroep zit klaar voor de start. 
Beide groepen onder leiding van Danique Tijert..

De Speedo Clubmeet jeugdploeg.

2011
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Toch nog maar 
weer eens de raadsleden
van Dinkelland wakker 
(proberen te) schudden.... 

Dit keer het gouden

clubcertificaat voor Yoran 

Klos. Hij ging met de Neder-

landse ploeg Europa in.

Zwemmen en surfen in Geeste: een mooie 
combinatie op trainingskamp. Dikke duim.

Job Kienhuis sportman van Overijssel. Hij overhandigt cheque van 500 euro aan 
onze club. 

Willy Hansen, hartelijk gefeliciteerd met de geboorte van je dochter.

Tel de teiltjes...

2012
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Tr o t s  o p  o n z e

Job Kienhuis
Rachel Klamer

F A M I L I E Z W E M B A D

D E N E K A M P

Dinkellandse helden!M
a
rc

 v
.d

. 
K

o
rt

Job ook namens de 
allerkleinsten hartelijk 
dank voor de 500 euro.

Karin Hidding wereldkampioen  masters op 
de 50m schoolslag.

Marlies, Karin, Franca en Anique 2 keer Wereldkampioen in Riccione Italië.

Europees Record én 

Wereld kampioen master op 

de 4x50m vrij en 

4x50m wissel.

Liefst 16 Masters doen mee aan de WK Masters in Riccione 

2012

We zijn trots op onze twee 
helden die in 2012 
hebben deelgenomen aan 
de Olympische spelen in 
Londen.
Job Kienhuis -1500m vrije 
slag- en Rachel Klamer 
triatlon.
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Heren-1 Kampioen
onder leiding van 
Stefan Bonnes.

Nederlandse jeugdploeg

met rechts achter 

‘onze’ Yoran Klos.

Nederlands Kampioen Junioren met burgemeester 
Cazemier.

De Dinkel is ook onder water een feest.

Dinkelleden oefenen met  duikers van Buddy Dive.

Het gaat super Anne!

‘Alles oké!’

Kapot, maar pittige training heeft ons ver gebracht.

2012
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Clubsecretaris/Busfahrer 
Marcel Tijink test 
nieuwe bus van de
Bentheimer Eisenbahn
of deze geschikt is voor 
onze club. 

En natuurlijk voor de 
zwemmers.

Krachttraining onder leiding vanKimberly Ribberink.

Taartproeven voor de bege-

leiders.

‘Pieter van den Hoogenband’ is kind aan huis en komt onze 2e 
competitieploeg feliciteren. Nieuwe ploeg, net gestart, en meteen 
kampioen!

De tent-opbouwacrobaten zijn goed op elkaar ingespeeld.

2013
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Olympiër Job Kienhuis 
verzorgt
een deel van de 
ouderavond van de 
jeugdselectieleden.

Op naar de EK

masters

in Eindhoven.

Dames waterpolo nemen af-scheid van de breedgrijzende trainer Maarten.

Een enthousiaste groep ‘oudjes’.

Dat ziet er goed uit. Ook vanuit de lucht.

Nog een biertje?

Of twee?

BBQ Waterpolo. Smaakt het een beetje Joy?

Yoran Klos sportman van Losser en ook van hem krijgt de club 
een geldcheque. Geweldig!

2013
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Sponsorzwemmen
met een geweldig 
programma en mooie 
prijzen voor iedereen. Hou vol

Putheany!

Licentie KNZB Talentcentrum ontvangen in Eindhoven.Van Pieter himsélf!

En de winnaar van de tablet is Yke Groener.
Zij haalde het meeste sponsorgeld op.

Dit was een zeer speelse opdracht met een 
vakkundige jury.

Masterparty in

gemengde kleedkamer...

Wéér een diploma in de zak!

Jasmijn Bergman, Yke Groener en 
Anouk Olde Dubbelink.

2013
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De 2e overwinning van 
de 2e competitieploeg.
Weer gepromoveerd!

Nog éééén patatje.

Een uitbundig etentje voor de 2e promotie
voor de hele ploeg bij Concordia.

Twan Eshuis jongleert ze bruin.

Vrijwilligersfeest.

Met hapje.

En drankje.

En een goed gesprek...

Karst Boersma sporttalent 2013, op sportgala januari 2014.

De trainers hebben ze -alweer- geweldig begeleid.

2014
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Oud Toppers 
Joris keizer en 
Johan Kenkhuis
op bezoek bij de 
Dinkeljeugd.

Seniorengroep

dinsdagavond 

kampioen 

BAL hooghouden.

Huize Journée bedankt voor de gastvrijheid en 
catering.

Joost Schasfoort aan het werk met de groep 
Dolle Zwempret.

Afscheid trainer Gerrit Dijkhuis.

Rense Loohuis overhandigt 

Gerrit namens de 

zwemmers een cadeau en 

een herinneringsboekwerk.

BBQ afscheid Gerrit en einde seizoen.

Samen aan het werk voor een TV-stuk(...) voor TV Oost.

2014
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Grillübermeister
Jeroen Rademaker.

Lekkerrrr. 

De kilo’s zwemmen we 

er zó weer af!

Altijd een  bijzondertoernooi, het Pfingst- schwimmen in Nordhorn.

Even springen, laten zakken en dan lusten 
we nog wel een worstje.

Fotograaf Wim nu zelf op de foto.

Dinkeloprichter

Gerard Oude Nijeweme

80 jaar!

CTZ-leden Chantal, Désirée, Rob en Diane verzorgen de catering 
weer geweldig vanuit de superluxe high tech keuken in Nordhorn.

Willy, Frans en Mathijs proost en ook jullie 
hartelijk dank voor het seizoen.

2014
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Trainingskamp
Selectie in Nordhorn.
Rachel Klamer verzorgt
een looptraining.

Oei,

blijft het droog?

Coen Reukers zegt dat het droog blijft.

Trainingskamp jeugd in Stadtlohn.

En hier in Stadtlohn verzorgen Rense, Marien en Rob de viersterrencatering.

Alle ogen gericht op Rachel.

2014
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