
TOPCLUB IN DE 
NEDERLANDSE
E R E D I V I S I E 
ZWEMMEN!

Het clubblad van topzwem- en polovereniging 
De Dinkel Denekamp
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De 40e Euregio Fiets-4-daagse 2015 in Denekamp
Door het schitterende Noordoost-Twentse landschap organiseert 
de Rijwiel Toerclub Twente (RTC Twente) in Denekamp jaarlijks 
in de derde week van de 'bouwvakvakantie' (regio noord) een 
vier dagen durend fietsevenement. Uitgangspunt daarbij is de 
deelnemers iedere dag een weer totaal andere route aan te bieden. 
Routes door de mooiste natuurgebieden van Noordoost-Twente en 
het al even fraaie grensgebied, de Grafschaft Bentheim(D).

Vier dagen fietsen, maar één, twee of drie kan ook!
Vier dagen fietsen; iedere dag kunt u kiezen uit routes van 25, 
40, 60 en 100 kilometer, tot in detail georganiseerd en met iedere 
dag gezellige controle- en pauzeplaatsen. Alle routes zijn volledig  
uitgepijld. Wilt u, of kunt u niet alle vier dagen meedoen? Geen 
probleem, u bent elke dag welkom!

Start en finish met veel parkeermogelijkheid
Alweer voor de 40e keer wordt de Euregio Fiets-4-daagse 
georganiseerd vanuit Denekamp, met uitgebreide parkeerruimte 
direct bij de start- en finishplaats Zalencentrum ’t Wubbenhof. 
Fietsenstalling (€ 2,00 per dag of € 5,00 per week).

Startkaart is tevens uw passe-partout voor het randgebeuren
Het fietsen vormt de basis van onze fiets-4-daagse. Een uitgebreid 
en jaarlijks nieuw randprogramma vinden we minstens zo 
belangrijk. Uw startkaart is uw passe-partout voor de interessante 
bezienswaardigheden en activiteiten onderweg.

100 km routes met ervaren leden van RTC Twente als voorrijders
U kunt als deelnemer aan de 100 km routes natuurlijk op eigen 
gelegenheid fietsen, maar u kunt zich ook aansluiten bij de 
groep met voorrijders. Deze groep start iedere dag om 08.00 uur, 
hanteert een rustig tempo en is tevens behulpzaam bij eventuele 
pech onderweg.

Nordhornsestraat 137  Denekamp Tel. 0541-351354
info @ bollejan.nl  www.bollejan.nl

• Meer dan 80 soorten pannenkoeken 
• Pannenkoeken, poffertjes en steaks
• Speelgelegenheden voor kinderen 
• Buitenterras en hofjestuin
• Ook afhalen

Tegen inlevering van deze advertentieELKE 4 e PANNENKOEK*GRATISDe actie loopt van 1 nov.  t/m 1 april 2016(*Tot € 7,50) Vraag naar de voorwaarden

OUDERWETS
LEKKER SMULLEN!

pannenkoeken •  po�ertjes •  steakspannenkoeken •  po�ertjes •  steaks

KNIP UIT!• Meer dan 80 soorten pannenkoeken

Euregio Fiets-4-daagse Denekamp: fietsen en nog veel meer• Maandag 3 augustus 2015
Voorinschrijving overdag van 9.00 tot 17.00 uur bij Natura Docet 
Wonderryck Twente / VVV Denekamp. Om 11.00, 15.00  en 17.00 
uur kunnen deelnemers aan de fiets4daagse kennis maken met 
een hele bijzondere bewoner van het museum; een levende 
koningspython.  Conservator dr Eric Mulder vertelt over deze slang 
en andere reptielen en er is gelegenheid voor een ssssselfie met 
de sssslang.  

-Start 40e Euregio Fiets-4-daagse bij 't Wubbenhof-• Dinsdag 6 augustus 2015       
Start 40e Euregio Fiets-4-daagse Denekamp. Tijdens de Euregio 
Fiets-4-daagse zorgt museum Natura Docet Wonderryck Twente 
dit jaar weer voor een extra activiteit voor de kinderen. Bezoek 
aan Het Stift in Weerselo (40km, 60km en 100km). Verrassing 
onderweg bij boerderij Mollink (25km en 40 km). Optreden van 
straattheater “Kunsten op straat 2015” in centrum van Denekamp.

-Speciale aandacht voor gezinnen met kinderen-• Woensdag 7 augustus 2015
Wekelijkse markt in het centrum van Denekamp. Bezoek 
aan zorgcentrum De Losserhof met o.a. aktiviteiten op de 
kinderboerderij de Wollewei in Losser. Bij terugkomst in Denekamp 
worden de kinderen gratis geschminkt in de tuin van ’t Wubbenhof. 
Gratis deelname aan ludiek Bingo bij ’t Wubbenhof. Ludiek Bingo 
wordt gepresenteerd door het duo “Stan en Oliver” met in de 
pauzes optreden van Elvis Presley-imitator Rene van der Veen. 
Gratis zwemmen in het prachtige familiezwembad Dorper Esch in 
Denekamp. Alle baden van Dorper Esch zijn speciaal voor u tot ’s 
avonds 21.15 uur geopend. 

-Landgoed Singraven bestaat 600 jaar-• Donderdag 8 augustus 2015
Bezoek aan openluchtmuseum in Ootmarsum. Op de terugweg 
een bezoek aan Koetsenerf Oude Holtkamp in Noord-Deurningen 
met voor alle deelnemers een culinaire verrassing. Bij de finish 
wordt u getrakteerd op een exclusief optreden van het Knikkoor 
De Leuj Pin'n, een smartlappenkoor uit Denekamp. Rondleiding in 
Huis Singraven op het landgoed Singraven (van 20.00 tot 21.00 
uur). Koopavond in Denekamp tot 21.00 uur (gratis parkeren).
-Flora, fauna en cultuur in Twente en de Graafschap Bentheim-• Vrijdag 9 augustus 2015 
Ontdek de bijzondere dieren in de Dierentuin Nordhorn. Bezoek 
aan het charmante kuurstadje Bad Bentheim. Tijdens de Euregio 
Fiets-4-daagse op vertoon van startkaart gratis entree tot Natura 
Docet Wonderryck Twente met de expositie Move it! hoe 
beweeg jij?; een familietentoonstelling over beweging vol leuke 
testjes en weetjes. Afsluiting 40e Euregio Fiets-4-daagse met 
huldiging (±16.00 uur) van de jongste en oudste deelnemers 
en de grootste deelnemende groep. Prijsuitreiking door “Natura 
Docet Wonderryck Twente”. Onder de aanwezige deelnemers 
verloting van een luchtballonvaart voor 2 personen. Voor de jonge 
deelnemers (t/m 16 jaar) is er ook nog een verloting van een BMX-
fiets. Enthousiast muzikant en zanger Jürgen Scholte Lubberink 
zorgt voor de muzikale omlijsting.

www.fietzdenekamp.nl

Volop keuze in verhuur fietsen, ook elektrisch.
Snelle reparatie service!

De servicewagen van Fietz rijdt tijdens 
de vierdaagse met u mee.

Dunantstr. 4 • 7591 AZ • Denekamp • tel.0541-351278 • info@fietzdenekamp.nl
7 dagen
per week geopend 
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

Jan ter Steege | Denekamp
Oldenzaalsestraat 40A
T: 0541 35 63 55

08.00 - 21.00 uur

08.00 - 21.00 uur

08.00 - 21.00 uur
08.00 - 21.00 uur

08.00 - 21.00 uur

08.00 - 20.00 uur

13:00 - 17.00 uur

In gesloten en gefrankeerde enveloppe zenden aan:
VVV Denekamp  
Oldenzaalsestraat 39
7591 GL Denekamp

(Duidelijk in blokletters invullen a.u.b.) 
U neemt deel in een groep van totaal …. personen.

Naam:..................................................................................................................m/v

Adres:...................................................................................................................

PC/WPL:.............................................................................................................

Geb.dat.:......................................... Tel.:.........................................................

Toerclub:................................................................................    Afst.:................km. 

E-mail:......................................................................................@...................................

Naam:..................................................................................................................m/v

Adres:...................................................................................................................

PC/WPL:.............................................................................................................

Geb.dat.:......................................... Tel.:.........................................................

Toerclub:................................................................................    Afst.:................km. 

E-mail:......................................................................................@...................................

Het inschrijfgeld, totaal L......... wordt als volgt voldaan:
 Storting vóór 31-7 op Rabobank rek.nr. 11.07.86.866   
 van de "Stichting Wielerevenementen Denekamp".
 Contante betaling bij inschrijving op het VVV-kantoor,   
 Oldenzaalsestraat 39, 7591 GL Denekamp.

Datum:.......................................................................

Handtekening:.............................................................

Uw inschrijving is pas definitief als de betaling is ontvangen. U kunt dit formulier 
ook downloaden op www.e4d.nu. Inschrijven kan natuurlijk ook bij de start.

2015

I n s c h r i j f -
   f o r m u l i e r 
 2015

 
 Gelegen in hartje centrum Denekamp 
 Ruime comfortabele kamers 
 Sfeervol restaurant met fraai terras 
 Afgesloten fietsenstalling met                       

mogelijkheid voor opladen E-Bikes 
Verkozen tot nr. 7 

hotel van Nederland 

Ervewolkotte.nl 
Boerderijcamping

Korenmorsweg 7, 7591 NS Denekamp
06- 5720 5269 / 06 1354 6106

Maak de
 'Mooiste Euregio-Fiets-Selfie' 

en win een prijs!
Mailen naar info@e4d.nu

Reerink is dé dieren-
speciaalzaak!

Haverstraat 10 
7573 GK Oldenzaal
Tel. 0541-513359 
www.reerink.nl
info@reerink.nl
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BESTUURSWOORDJE

2016 is goed begonnen!
In de tussenstand van de competitie staan we na drie rondes nog steeds op 
een geweldige 3e plaats, de districtploeg zelfs op de 1e plaats! 
En ook goede berichten over de voortgang van het nieuwe zwembad!
De gemeenteraad gaf akkoord voor de bouw van een nieuw 6-banen 
wedstrijdbad, waar we natuurlijk heel erg blij mee zijn. Het bestaan van onze 
club is daarmee gewaarborgd. Er is een werkgroep opgericht met daarin 
mensen uit alle Dinkel-geledingen en die gaat bekijken hoe we input kunnen 
geven aan een professionele uitwerking van het nieuwe zwembad. Wij hebben 
immers alle kennis zelf in huis en kennen de nodige (in)ternationale contacten.

In deze Induiker weer veel foto’s, waaronder die van onze gewonnen en 
supergezellige Q-Music party.
Er is er weer een sponsor in de schijnwerper gezet door het flitsende duo 
Lonne en Noortje. Onze nieuwste sponsor PIRANA software heten we dan 
ook van harte welkom en we danken hen nogmaals voor de steun.

Ook aandacht voor Jaap Oostenrijk, Erelid en vrijwilliger van De Dinkel. De 
man die meer dan 30(!) jaar zwemofficial is geweest, is 17 september 2015 
plotseling overleden.

We danken Kitty Luijkx voor haar jarenlange inzet voor de basisgroepen, en 
Jordi Dijkhuis voor het opstarten en alle lessen die hij gegeven heeft aan 
onze groep De Dinkelratten.
Ons meest recente Erelid van De Dinkel heeft haar onderscheiding ontvangen, 
maar wel op een hele aparte locatie... (kijk snel verder!)

Nieuw dit jaar is onze website www.dedinkel.nl. Onze webmasters Anton 
Reukers en Rik Heijdens (vanuit New York) hebben samen met internetbureau 
MONTIX veel werk verzet om dit allemaal voor elkaar te krijgen. Hartelijk 
dank! 
Myrna Schasfoort en Judith Krabbe zorgen dat we nu ook op Facebook (De 
Dinkel) actief zijn. Volg ons dus op Facebook!  

Tot slot willen we als bestuur nogmaals iedereen in kennis stellen dat we 
ons inzetten voor een veilig en plezierig sportklimaat, waar sportiviteit en 
respect voorop staan. Hiervoor hebben we een beleidsplan opgesteld dat is 
in te zien via www.dedinkel.nl< Aansluitend hierop zijn al onze begeleiders/
trainers straks in het bezit van een VOG (verklaring omtrent gedrag).

Ik wens iedereen weer veel lees- en kijkplezier en: volg ons op Facebook!

         Maria Gram

  voorzitter

Wil je iets schrijven voor de induiker? 
Stuur je bijdrage naar induiker@dedinkel.nl



SINTERKLAASFEEST VOOR DE JEUGD, 5 DECEMBER 2015

Op zaterdag 5 december waren 75 jeugdleden in het wedstrijdbad van Dorper 
Esch voor het geweldige Sinterklaas-spellencircuit in en om het zwembad. Ie-
dereen deed fanatiek mee aan o.a de dakrace, schoorsteen duiken, stoomboot 
varen, chocoladeletters duiken en het grote strooispel. Overal werden punten 
binnen gehaald en de groep met de volgende zwemmertjes werden kampioen: 
Stef Aveskamp, Ank Wolbert, Jordi Berning, Lars Agterbos, Pien Ottink, Yvette 
Berning, Babet Nieuwhuis, Thijs Groener en Ties Kuiper. 
Voor alle deelnemers was er na afloop een mooie Oorkonde en een prachtige 
Dinkelpet. (inderdaad: Sinterklaas en Zwarte Pet!)

 

    



NATIONALE MINIORENDAG 2015
 
Op zaterdag 19 september zijn wij, Eline en Milan, met onze ouders naar de 
Nationale Miniorendag 2015 in Arnhem geweest.
Het was een hele leuke en gezellige dag. ’s Morgens kregen wij een t-shirt en een 
badmuts. Daarna hebben wij uitleg gekregen over het programma en hebben wij 
met alle andere kinderen een spellencircuit gedaan. ’s Middags vertelde Sebastiaan 
Verschuren (foto) over het leven als topsporter, kregen wij een zwemclinic over de 
vrije slag en een speciale landtraining in de gymzaal. Beide trainingen werden 
gegeven door KNZB trainers.
Ook aan onze ouders was gedacht: zij kregen diverse presentaties en uitleg over 
kinderen en topsport. Wij vonden het in ieder geval ontzettend leuk en we hebben 
veel geleerd. Hopelijk mogen we volgend jaar weer, en dan samen met nog meer 
zwemmers van De Dinkel!

            Groetjes, Eline en Milan
 

    
   
 

GEMEENTERAADSVERGADERING 6 OKT.2015 
Vrolijke en blije gebruikers. 
Er komt een nieuw zwembad!!!



DE DINKEL ZWEMT UITSTEKEND ONK IN TILBURG 

Van 31 oktober t/m 1 november 2015 werden in Tilburg de Open Nederlandse 
Kampioenschappen Korte Baan gezwommen. De Dinkel was hier met een 
afvaardiging van maar liefst 19 zwemmers als één van de grootste verenigingen 
aanwezig. Onder leiding van trainers Linda Huisjes en Mathijs Ottink werden in 
Tilburg uitstekende prestaties geleverd.
Zo werden er individueel maar liefst 7 A-finales (beste 8 uit de ochtendseries) 
en 8 B-finales (plaats 9 t/m 16 uit de ochtendseries) bereikt en stonden er 6 
estafetteploegen in de finale. 

 

Kenmerkend voor de sterke breedte van de NK-groep was dat bij de 4x100 
wissel estafette dames zowel de Dinkel 1 als Dinkel 2 zich naar de finale zwom. 
Aangezien slechts één team per vereniging mocht starten in de finale kon een zeer 
sterk estafetteteam gecreëerd worden. De dames Noortje Timmerman (rug), Lonne 
Dijkhuis (school), Sterre Mooiweer (vlinder) en Loes Westerhof (vrij) zorgden in deze 
finale dan ook meteen voor een van de mooie hoogtepunten van dit toernooi. Met 
bijzonder sterke splittijden, waarbij alle dames harder gingen dan ze ooit gedaan 
hadden, werd het brons op 0.45 seconde gemist. Misschien een beetje zuur maar 
gezien de enorme inzet waarmee gezwommen werd was dit het maximaal haalbare 
en was er uiteindelijk evengoed reden tot blijdschap alom met de prachtige eindtijd 
van 4.18.80, goed voor een nieuw clubrecord. En dit leverde de dames, dankzij de 
taartencompetitie van Mathijs, een taart op!

Voor het eerst werden er op het ONK ook mixed estafettes gezwommen op de 
4x50 vrij en 4x50 wissel. De Dinkel zwom zich in de series van beide programma’s 
wederom naar de finales en de 4x50 vrij (Jeroen Gijselaar, Karst Boersma, Anouk 
Knippers en Loes Westerhof) resulteerde in een 8e positie terwijl het viertal Noortje 
Timmerman, Lonne Dijkhuis, Jeroen Gijselaar en Coen Reukers de 7e plek opeisten 
bij de 4x50 wissel.

Bij de heren was het Karst Boersma die individueel een rechtstreekse finale zwom 
op de 800 vrij (7e) en B-finales haalde op de 400 vrij, 200 wissel en 100 wissel. Op 
dit laatste nummer zwom ook Jeroen Gijselaar de B-finale en naast elkaar strijdend 
maakten ze er een mooie race van, waarbij Jeroen in 58.87 net iets sneller was dan 
de 59.12 (PR) van Karst. De gezwommen tijden op de 400 vrij en 200 wissel van 
Karst betekenden beiden een clubrecord 19 jaar.

    
   
 



Er kan teruggekeken worden op een bijzonder geslaagd 
ONK Korte Baan. Naast de mooie resultaten en de vele 
finaleplaatsen was ook de sfeer binnen de gehele ploeg 
van bijzonder hoog niveau. Dat laatste heeft, samen met 
de meegereisde knuffelbrigade van de dames, beslist 
positief bijgedragen tot de uitstekende prestaties. 



TRAINERS-COMMISSIE BIJEENKOMST 
Aan het begin van het zwemseizoen heeft onze nieuwe
hoofdzwemtrainster Linda Huisjes-van de Berg haar
trainerscontract ondertekend, onder toeziend oog van 
trainers, bestuurs- en commissieleden. 
Linda is ondertussen geslaagd voor haar diploma 
zwemtrainer 4!
In de clubruimte van de IJsvereniging, de Ieskeet, werd
ook het beleidsplan sportiviteit, respect en veiligheid 
doorgenomen. 
Hieronder links op de foto, stellen we iedereen onze 
vertrouwenspersoon Suzanne Gelevert voor.  

Aan het einde van het 
buitenbadseizoen hebben 
de masters van De Dinkel 
samen met de masters van 
WASPO Nordhorn de battle  

50x100 meter
volbracht in het 50 meterbad 
van Nordhorn.
Natuurlijk werd er naderhand 
een heerlijke consumptie 
genuttigd (of twee...) 

vertrouwenspersoon Suzanne Gelevert voor. vertrouwenspersoon Suzanne Gelevert voor. 



KITTY BEDANKT VOOR ALLES! 

Vlak voor de kerstdagen hebben de 
zwemmertjes afscheid genomen van de 
geweldige trainster Kitty Luijkx-Oude Nijeweme. 
Kitty was, met enkele tussenposen, 20 jaar 
begeleidster van de basisgroepen. Zo heeft ze heel 
veel zwemmers en zwemstertjes voorbij zien komen, 
voor wie ze met zeer veel enthousiasme klaarstond. 
De laatste jaren samen met haar dochter Elora (links 
op de foto) en Fayette Wagenvoort. We danken Kitty 
namens alle leden van De Dinkel Denekamp en haar 
vrijwilligers heel hartelijk voor haar inzet. 
Samen met Elora en Fayette, neemt Maria Gram de 
basisgroepen over.

Lattropperstraat 46
7591PK Denekamp
Tel 0541-352066
E: info@fysiotijhuis.nl
W: www.fysiotijhuis.nl 
Lattropperstraat 46
7591PK Denekamp

Fysiotherapie 
Manuele therapie Oefentherapie 
Cesar/Mensendieck  
Lid van: 
Schouder Netwerk Twente 
HartVaatLong Netwerk 
Claudicationetwerk 
ParkinsonNetwerk 
MS Netwerk.

WAT 
KRIJGEN 
WE NOU?
???? :)  :)

India zwemt 
dag en 
nacht!



        EVEN VOORSTELLEN:
WIE WIL ZICH VOORSTELLEN AAN ONZE LEDEN?

MASTER-BABY SIEM

Hallo, ik ben Siem! 
Mijn moeder Franca zwemt bij de masters en ze

is jaren trainster geweest bij de jeugd!
Hieronder lig ik lekker in mijn eigen zwembadje.

En rechts ben ik aan het chillen op het ligbed. 
Let op mijn mooie haaienbadjas die ik heb gekregen 
van de kinderen en trainers van de instroom 1 groep.

 

Deze ondernemers maken onze vereniging blij!!!
Beste leden, doen jullie ook iets terug???



KIRSTEN VLIEGHUIS ERELID DE DINKEL DENEKAMP.

Kirsten is tijdens ons jubileumfeest in 2015 als erelid bekroond, maar helaas kon ze toen 
niet aanwezig zijn. Kirsten is oud lid van De Dinkel en heeft twee keer deelgenomen aan 
de Olympische Spelen; ze won 2 bronzen medailles op de 400m en 800m vrije slag!  
Om haar toch persoonlijk te huldigen, hebben we haar verrast toen ze een afspraak had 
bij ons masterlid én tandarts Tjakko Ruinemans. Ontspannen(...) zittend de tandartsstoel 
heeft ze het chique gegraveerde kristallen blokje en de Dinkelhistorie op een USB-stick in
ontvangst genomen.



SPORTIVITEIT EN RESPECT, BELANGRIJK

Zwem- en waterpolovereniging De Dinkel Denekamp is een 
vereniging die voor iedereen wat te bieden heeft op zwemgebied. Belangrijk 
daarin is dat alle leden zich prettig voelen bij het beoefenen van zijn/haar 
activiteit. De Dinkel is een vereniging waar leden elkaar ontmoeten en waar 
saamhorigheid erg belangrijk is. De vereniging groeit en bloeit al 50 jaar doordat 
alle leden en vrijwilligers zich inzetten voor een veilig en plezierig sportklimaat, 
waar sportiviteit en respect hoog in het vaandel staan. 
Het bestuur heeft hierover een beleidsplan opgesteld gericht op sportiviteit, 
respect en sociale veiligheid. Hieronder maken we onze gedragsregels bekend. 
Ook hebben we nu een vertrouwenspersoon binnen onze vereniging. Voor meer 
informatie, kijk op www.dedinkel.nl (homepagina).

Vertrouwenspersoon
De Dinkel Denekamp wil een vereniging zijn waar iedereen zich thuis en veilig 
kan voelen. Het kan echter voorkomen dat leden, trainers, of ouders zich even 
niet thuis voelen, of met een probleem rondlopen dat ze niet kwijt kunnen; 
bijvoorbeeld in geval van pesten, seksuele
intimidatie, bedreiging of discriminatie.
Hiervoor is onze vertrouwenspersoon het eerste aanspreekpunt.
Ook wanneer je signalen opvangt dat er mogelijk iets aan de hand is of je je 
zorgen maakt over iemand en je het idee hebt dat er moet worden ingegrepen, 
kun je een beroep doen op de vertrouwenspersoon. 
Onze vertrouwenspersoon is Susanne Gelevert en te bereiken via
riksusanne@canaldigitaal.nl   Tel. 0541 221417

Gedragscode leden
Het bestuur van ‘De Dinkel’ vindt het van groot belang dat de leden weten welk 
gedrag vanhen verwacht wordt. Dat is de reden dat er gedragsregels bestaan.
Als lid van de De Dinkel Denekamp ben ik mij bewust van mijn voorbeeldfunctie 
bij het
uitvoeren van onderstaande activiteiten en onderschrijf ik onderstaande regels.
1. Bij trainingen en wedstrijden plaats ik de fiets in de daarvoor bestemde
    rekken en niet voor de voordeur.
2. Bij passeren van de receptie verleen ik mezelf toegang met het
    polsbandje van de club. 
3. Als ik het bandje vergeten ben, meld ik dat netjes bij de receptioniste.
4. Ben op tijd aanwezig voor trainingen en wedstrijden.
5. Begeef me niet met straatschoeisel in de natte gangen en in de
    zwemzaal.
6. Spreek anderen aan op ongewenst gedrag.
7. Behandel een ander, zoals ik zelf ook behandeld wil worden.
8. Tijdens de wedstrijden draag ik de clubkleding en voldoe zo aan de
    sponsoreisen.
9. Ik ben mede verantwoordelijk voor het netjes achterlaten van de
    zwemzaal na de training en wedstrijden en help mee met opruimen.
10.Ik laat kleedkamers schoon en netjes achter.



11.We zijn te gast in sportcomplex Dorper Esch of andere zwembaden en
     houden ons aan hun regels.
12 Ik draag mijn enthousiasme over de vereniging ook naar buiten uit. 
13.Ik ga respectvol om met medesporters, trainers, begeleiders en    
     vrijwilligers, alsook met het personeel van Sportcomplex Dorper Esch.
14. Ik ga respectvol om met tegenstanders en scheidsrechters.
15.Ik houd me aan de door de vereniging of KNZB opgelegde sanctie/ 
     strafmaat n.a.v. een gepleegde overtreding bij waterpolo. (De    
     vereniging zal de door de    KNZB opgelegde boetes en/of in 
     rekening gebrachte administratiekosten verhalen op het betreffende
     verenigingslid).
13.Ik ga respectvol om met medesporters, trainers, begeleiders en
    vrijwilligers, alsookmet het personeel van Sportcomplex Dorper Esch.
14.Ik ga respectvol om met tegenstanders en scheidsrechters.
15.Ik houd me aan de door de vereniging of KNZB opgelegde sanctie/
     strafmaat n.a.v. een gepleegde overtreding bij waterpolo. 
     (De  vereniging    zal de door de KNZB opgelegde boetes en/of in
     rekening gebrachte administratiekosten verhalen op het betreffende
     verenigingslid).
16.Klachten en negatieve op- of aanmerkingen geef ik z.s.m. door aan de
     secretaris van De Dinkel Denekamp secretariaat@dedinkel.nl.
17.Ik zorg er voor dat op mijn gedrag binnen de vereniging geen
     negatieve op- of aanmerkingen komen.

Gedragscode ouders/verzorgers
Ouders/verzorgers van leden spelen een belangrijke rol op het gebied van 
sportiviteit & respect. Het bestuur vindt het belangrijk dat de ouders/verzorgers 
zich ook houden aan de normen en waarden van de vereniging. Dat is de reden 
dat er gedragsregels zijn opgesteld
voor de ouders/verzorgers.
1. Bedenk dat kinderen zwemmen/waterpoloën voor HUN plezier en niet
    voor het uwe.
2. Moedig uw kind aan om zich aan de regels te houden.
3. Leer uw kind het resultaat van elke wedstrijd te accepteren.
4. STEUN uw kind en lever geen negatieve kritiek als het eens een fout
    heeft gemaakt. Steun positief.
5. Respecteer de beslissingen van de trainers, begeleiders en jury/ 
    scheidsrechter .
6. Distantieer u van verbaal en fysiek geweld tijdens de wedstrijden.
7. Waardeer de vrijwilliger die het mogelijk maakt dat UW kind kan
   zwemmen/waterpoloën.

Gedragscode trainers
Om een veilig sportklimaat te creëren is het van belang dat de trainers weten 
wat er van hen verwacht wordt. Dat is de reden dat het bestuur gedragsregels 
hanteert voor trainers/coaches. De gedragsregels komen overeen met die van het 
NOC*NSF. Naast de gedragsregels hanteert de KNZB een beroepscode. Omdat 
‘De Dinkel’ als vereniging lid is van de KNZB wordt ook deze toegepast op de 
trainers binnen de De Dinkel.
Alle trainers ontvangen deze codes en tekenen allen hiervoor een verklaring.
Ook zijn ze binnenkort allemaal in het bezit van een VOG (verklaring omtrent gedrag).



Deze ondernemers maken onze vereniging blij!!!
Beste leden, doen jullie ook iets terug???
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VRIENDEN VAN
DE DINKEL DENEKAMP!

W W W. W I M J O U R N E E . N L

A A N M E L D E N ?  G R A A G !
K I J K  O P : 

W W W. D E D I N K E L . N L

•GERARD OUDE NIJEWEME

 (Oud-trainer en erelid)

•JORIS KEIZER

 (Tweevoudig olympiër)

•MIRJAM GRAM

 (Rentmeester Oldenzaal)

•FRANS KEIZER

 (Denekamp)

•TONNIE HEUVELS

 (Zwemleraar Denekamp)

•SJOUKE WYNIA

 (Erelid, oud-voorzitter)

•GERBEN & ELLY WYNIA

 (Oud-leden)

•KIRSTEN VLIEGHUIS
 (Olympiër, oud-lid)

•GUDO HEMELTJEN
 (Masterlid en -trainer)

•JUDITH HEIJDENS
 (Masterlid, offi cial)

•RILOH Keukens
 (www.riloh.nl)

•MIEKE KLUITMAN-BRUYN
 (Offi cial De Dinkel)

•ANTHONY VAN PEET

 (CKOMPASSIE! Train&Coach.)

•JAN-WILLEM KOOPMAN
 (Personal Design Enschede)

•GERARD FLOOTHUIS
 (Zwemschool Plons!)

•MATHILDE TIJHUIS
 (Oud-lid)

•HENRIKE WYNIA
 (oud-lid)

•RADICAL REDEMPTION

 (DJ all over the world)

•RON KEIZER

 (San Francisco USA)

•JAN RIKKINK

 (erelid)

•TINY GRAM

 (Stroatensemble O’zaal)

•TOM RIKHOF

 (Enthousiast vrijwilliger)

•JEROEN WIJERING

 (New York, oud-lid)

•JOHAN KENKHUIS

 (Olympiër, oud-lid)

•MARIA GRAM

 (Voorzitter, oud-lid)

•AREND JALVING

(Erevz. Olde Vechte Ommen)

•BRIGITTE HESSELINK

(Hoofdtrainster jeugd, oud-lid)

•JOB KIENHUIS
 (Olympiër en Masterlid)

•STEPHAN LAMMERINK
 (Meppel emigrant, oud-lid)

•TJAKKO RUINEMANS
 (Masterzwemmer)

•H.W. DE GELDER
 (Offi cial De Dinkel)

•DÉSIRÉE PAALHAAR
 (Offi cial, vrijwilliger)

•U, JIJ OF JULLIE HIER?

www.dedinkel.nl

SCHOOLACTIEVE 
ZWEMVERENIGING

v o o r  j o n g  e n  o u d !

VRIENDEN BORD DEC 2014 84X120CM.indd   1 03-12-14   15:01

Vrienden van De Dinkel



STAGE RIK HEIJDENS (ONZE WEBASTER) IN NEW YORK BIJ JW PLAYER (ONZE SPONSOR)

Zoals sommigen van jullie misschien wel weten, loop ik stage bij onze sponsor 
JW Player in New York. JW Player is een videospeler voor op het internet en het 
bedrijf van Jeroen Wijering. Jeroen is oud-zwemmer van onze club.
Zelf zit ik bij JW Player in het zogenaamde Mobile Team, ik help mee aan het 
maken van de videospeler voor mobiele apparaten. Denk hier bij o.a. aan iOS en 
Android telefoons.

Naast de stage probeer ik hier ook nog een beetje te zwemmen en daarom ben ik 
bij het Red Tide master team gegaan. Met dit team probeer ik 3 a 4 keer in de week 
te trainen, ik moet namelijk straks natuurlijk wel weer op baan 5 kunnen 
zwemmen ;). 

Ook zijn mijn ouders kort geleden op bezoek geweest, ik heb ze een rondleiding 
door New York gegeven en ik ben met ze als “hoogtepunt” naar de Top of The Rock 
geweest.
     



NK ESTAFETTE EINDHOVEN

De Dinkel Denekamp was weer goed vertegenwoordigd op de NK estafette in 
Eindhoven op 27 september 2015.
 

40 KEER MEEGEDAAN MET ONZE ZWEMVIERDAAGSE!

Dit jaar is onze zwemvierdaagse voor de 41e keer georganiseerd.
Mastertrainer Gudo Hemeltjen stond klaar met bloemetjes,
want masterleden Judith heijdens en Annet Rikhof werden door
penningmeester (en nu ook weer actief masterlid!) Edwin 
Nijmeijer gefeliciteerd in het water. Judith en Annet deden voor de 
40e keer mee! Op naar de 50!



JEUGDSELECTIE OP KAMP IN STADTLOHN

KLOOTSCHIETEN WATERPOLO
Het nieuwe jaar wordt bij onze waterpoloërs altijd geopend met klootschieten. En 
een drankje. Onderweg natuurlijk een tussenstop aan de oever van de Dinkel!



AVELEIJNGROEP DE DINKELRATTEN, NEEMT AFSCHEID VAN 
JORDI DIJKHUIS EN VERWELKOMT WIM TIMMERMAN!

Sinds 2010 zwemt onze nieuwste groep De Dinkelratten iedere woensdagavond in 
het warme bad. Jordi heeft deze groep vanaf het begin lesgegeven. In november 
was zijn laatste les en we zijn heel erg blij dat Wim Timmerman deze groep over 
heeft genomen. Jordi, hartelijk dank voor alle jaren en Wim veel plezier met deze 
dankbare en altijd zeer vrolijke groep!

ONZE NIEUWE DINKELSITE 
AL BEKEKEN?

Kijk snel op www.dedinkel.nl
en volg ons op 
FACEBOOK!

de Dinkel

BENIEUWD NAAR DE
DINKELHISTORIE?

In woord én beeld?
Kijk op www.dedinkel.nl/historie



Q-MUSIC PARTY

Onze met de Nederlandse 
AD-clubheldverkiezing 

gewonnen Q-Music Party was 
een gezellige boel!



UITREIKING CLUBCERTIFICATEN
De gelukkigen in het zonnetje gezet op 

de Q-Music Party.  



INTERVIEW MET IRMA BERNING, COACH WATERPOLO JEUGD.

 *Wat is jouw link met de waterpolo en waarom heb je er voor gekozen om 
<15 te gaan coachen?
 Mijn vier kinderen spelen waterpolo jordi <11,  Esmee en dize <13 en Babet 
<15 .vandaar dat ik geregeld aan kant zit om te kijken. Ik vind het een geweldige 
sport; als ik twintig jaar jonger was begon ik er meteen mee! Ik heb zelf twintig 
jaar in de touwtrekwereld meegedraaid zowel actief als als trainer-coach van de 
jeugd en senioren Ze zochten een coach voor <15 en ik wil altijd wel helpen als 
vrijwilliger binnen een vereniging, vandaar dat ik mij daar voor aangemeld heb.

*Wat is tot nu toe je indruk van het team <15 en de verdere jeugdafdeling van 
de waterpolo?
Het is een leuk enthousiast  team. Na de eerste wedstrijd coachen, samen 
met iemand van de jeugdafdeling, heb ik mij wel afgevraagd: waar ben ik aan 
begonnen? Ik heb totaal geen waterpolo-ervaring en hoe leer toch ik al die 
regels? Maar elke wedstrijd gaat er iemand mee van de jeugdafdeling en die legt 
mij veel uit over het spel. Het geeft mij een goed gevoel wanneer er iemand bij is 
die de regels allemaal wél kent.

*Heb jij voor jezelf een paar duidelijke leerdoelen voor dit lopende seizoen?
Ik heb enkele trainings-bijeenkomsten gevolgd die door Jan werden geleid, 
zodat ik leer hoe je een wedstrijd kunt spelen met verschillende technieken, 
tactieken etc. En elke wedstrijd leer ik dus bij van diegene die met mij mee gaat. 
Het moeilijkste vind ik nog: wat bedoelt de scheidrechter met al zijn gebaren en 
tekens?

*Wat geeft je het meeste plezier in het coachen?
Het enthousiasme van kinderen en te zien dat ze een echt team worden!



Denekampse ondernemers maken onze vereniging blij!!!
Beste leden, doen jullie ook iets terug???



SPONSOR IN DE SCHIJNWERPER   (Door Lonne en Noortje)

Ook voor deze Induiker zijn we weer bij een sponsor op bezoek geweest. Zij maken 
het mogelijk om als Dinkel goed te blijven functioneren. 
Deze keer waren we bij Frans Keizer, hij is directeur van PIRANA Software en 
Consulting, het medisch IT-bedrijf dat de eigenaar, zoon Ron Keizer opgestart 
heeft. En als je nu denkt, hey waar ken ik die naam van: Frans is ook de vader van 
Joris keizer die de meesten van ons wel kennen. Ron is zijn jongere broer, maar 
heeft ook zeer verdienstelijk gezwommen. Ron is Nederlands Kampioen op de 800 
meter vrijeslag bij de junioren geweest. Ook behaalde  hij samen met Joris, Johan 
Kenkhuis, Jeroen Wijering, Peter Olde Dubbelink en Wouter Keizers meerdere NK-
titels op de diverse estafettes.
 

PIRANA is een medisch computerprogramma, opgezet door Ron Keizer tijdens 
zijn promotie aan het Nederlands Kanker Instituut (NKI) te Amsterdam. Als 
afgestudeerd farmaceut en apotheker aan de universiteit te Groningen, kwam Ron 
erachter dat werken in een apotheek voor hem geen uitdaging was. Hij is daarna 
onderzoeker geworden bij het Nederlands Kanker Instituut. Dit was helemaal zijn 
ding, hij vond veel ontspanning en vrijheid in de wetenschap. 
Hij had zijn surfplank en gitaar altijd naast zijn bureau staan, bij mooi weer ging hij 
eropuit met zijn surfplank of was hij op een leuk terrasje te vinden. Zijn promotie 
betrof hoe je mensen bij verschillende soorten kanker de specifieke medicijnen 
in optimale dosering kunt toedienen, en daarbij de mogelijke bijwerkingen te 
minimaliseren.. 

Hij ontwikkelde daarvoor een computerprogramma Pirana, (Piranha in het 
Nederlands). Het computerprogramma zoekt in een zeer grote, internationale, 
wetenschappelijke, database waarin gegevens staan van miljoenen verschillende 
soorten kanker en patiënten. 

“Tijdens de huldiging op 
het NK viel Ron van het 

podium en belandde 
in het ziekenhuis”



Wanneer een arts dan een patiënt heeft met kanker en hij voert alle gegevens van 
deze persoon in, dan zoekt het programma bij de voorgeschreven medicijnen de 
meest optimale dosering voor de lichaamskenmerken van die patiënt, zoals bloed-
waarden, gewicht, lengte enz. Een erg complexe software waar men veel kennis 
voor nodig heeft zoals ondermeer wiskunde en statistiek. 
Tijdens zijn promotie aan het NKI voltooide hij dit programma waarbij zijn profes-
sor hem adviseerde de software op de markt te brengen. Een leuk weetje is dat 
hij alle nieuwe versies van Pirana de software vernoemt naar een surfstrand. 

Na zijn promotie is Ron voor twee jaar hij naar Uppsala in Zweden gegaan, om 
daar het programma verder uit te werken. Daarna kreeg hij de mogelijkheid om bij 
de Universiteit in San Francisco (UCSF) aan de slag te gaan. 
Hier woont hij nu met zijn vrouw Serena en zonen 
Sebastiaan en, helemaal nieuw, Leonardo.

Ron heeft Pirana-software beschikbaar gesteld voor de wetenschap, dit betekent 
dat de universiteiten het programma gratis mogen gebruiken. Commerciële 
farmaceutische bedrijven moeten wél betalen. Studenten van universiteiten 
nemen hun kennis mee naar farmaceutische bedrijven wanneer ze klaar zijn 
met hun studie. Willen die zijn Pirana-programma gebruiken, dan schaffen 
deze bedrijven de software aan. Een  slimme zet waardoor Ron inmiddels een 
financieel gezond bedrijf heeft. Farmaceutische bedrijven zoals  Lilly, Astellas, 
Merck, Roche, Bill & Melinda Gates foundation etc. gebruiken zijn Pirana.

Ron is bij de UCSF bezig met het ontwikkelen van een nieuwe app van zijn 
software voor artsen, zodat artsen ook rechtstreeks de patiëntendossiers kunnen 
inzien en gebruiken.  Hiervoor ontving hij een award, de prijs voor het beste 
onderzoek de UCSF over 2015. Artsen kunnen hierdoor meer bezig zijn met hun 
vak en niet meer met administratieve rompslomp worden lastig gevallen omdat dit 
nu wordt geautomatiseerd door het programma. Ron, Frans en Riet: bedankt!

Tijdens de 
clubkampioen-

schappen werden 
de tassen onder 
toeziend oog van 

Frans en Riet 
Keizer bedrukt. 

Ook een zwem-
broekje voor de 
zoon Leonardo 
van Ron Keizer 

die op 
16 januari 2016 
werd geboren in 
San Francisco.

“Pirana staat voor het 
‘weghappen’ van 

kankercellen”



IK GEEF DE BAL DOOR AAN:

Hallo ik ben Sanne ten Hove, ik ben 16 jaar.
Ik zit op het Twents Carmel College, Potskampstraat in Oldenzaal.
Mijn opleiding heet NTEC (Natuur Techniek, Economie en Commercie).
Ik was 11 jaar oud toen ik ben begonnen met waterpolo,daarvoor heb ik vanaf mijn 
6e aan wedstrijdzwemmen gedaan.
Ik heb twee jaar bij de jeugd onder de 15 gezeten en na 
die twee jaar ben ik over gegaan naar de Dames. 
Dit jaar werd het Damesteam heel erg groot. Omdat er 
weer twee meisjes over gingen naar de dames, hebben 
ze er twee dames teams van gemaakt en daarom zit ik 
nu bij de Dames 2. Ik mag af en toe met de wedstrijden 
van Dames 1 meedoen.

Ik geef de bal door aan NAOMI SCHEGGETMAN!               

SUZAN BOS NAAR ETHIOPIË

Hallo allemaal, ik ga voor mijn studie Sport&Bewegen in Ethiopië les geven aan 
kinderen met een beperking.
Wie wil me steunen?Dat kan! 
Je kunt me steunen door  
een vrijwillige bijdrage over te 
maken op 
IBAN NL12 ABNA 0593 0684 32
t.n.v  S. Bos. Ik zal zorgen dat 
je geld in goede handen komt 
en op de juiste manier
wordt besteed.

Of bied mee op badpakken van 
Monique Nijhuis via Facebook!



CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 
27 DEC. 2015

Onder officiële leiding van Frans Meuris 
en mevrouw Adriaansen, de moeder van 
Marleen Veldhuis. Alle vrijwillige juryleden 
zorgen daarbij voor een strakke registratie 
van alle resultaten.De familie-estafette, 
perfect georganiseerd door Danique 
Wagenvoort.
De Sjouke Wynia Bokaal won Marieke 
Lenderink, ze had de meeste persoonlijke 
records onder de 12 jaar. De Benerink 
Bokaal was voor Kiki Koopman met de 
meeste persoonlijke records 12 jaar e.o. 
De meeste clubrecords werden verbroken 
door Karst Boersma en hij won de Dinkel 
Bokaal. De dames 10x100m vrije slag 
kregen een oorkonde voor een nieuw 
Regiorecord!

              



Actie in ‘ons’ zwembad en in de 
(presentatie/zwem)zaal.

DINKEL KNIEPERKES ACTIE

Ook dit jaar hebben we weer 
gezellige bakdagen gehad bij de 

familie Westerhof. Recept van 
masterchef Edwin Hagel en beslag 

van bakker Van Deth. Dank! Er 
zijn op verschillende locaties 

weer knieperkes verkocht door 
enthousiaste leden en ouders. 
Totaal hebben we 1150 euro 

verdiend met deze actie!
Wie bakt er volgende keer 

ook eens gezellig mee? 



VAN ALLES WAT ..... 



In Memoriam
Jaap Oostenrijk

25 april 1933 – 17 september 2015

Onverwachts hebben we afscheid moeten nemen van ‘onze ‘ Jaap Oostenrijk...

Jaap is maar liefst 34 jaar zwemofficial geweest en velen in Overijssel en met name 
Twente zullen hem kennen als dé starter van Denekamp, een functie die hij al sinds 
1985 heeft bekleed. Jaap is hiervoor gehuldigd door de KNZB kring Overijssel en 
hij is tijdens het 50-jarig jubileum van De Dinkel benoemd tot erelid van De Dinkel 
Denekamp (linksboven).
Alle kinderen waren gek met hem tijdens de wedstrijden. Samen met Frans Meuris  
vormde Jaap een geweldig jurykoppel, onze rotsen in de branding! Jaap trotseerde 
zelfs het bomvolle zwembad tijdens de schoolzwemkampioenschappen met elk jaar 
ruim 200 kinderen! Ook al kon zijn fluit niet over het lawaai komen, hij bediende met 
evenveel, én zichtbaar, plezier de elektronische starthoorn.

Jaap, we zullen je enorm missen tijdens onze wedstrijden. Vergeten doen we je 
zeker niet!

We wensen Truus, kinderen, en kleinkinderen heel veel sterkte samen.



SPORTGALA DINKELLAND
Voor iedere categorie waren 
we genomineerd! Ook de 
moeders waren blij...

MASTERS
Diverse masters maakten de 
nieuwjaarsduik 2016 in het 

Hulsbeek, in Noordwijk of in het 
buitenbad van Nordhorn. 

En ze vierden uitbundig de 
bruiloft van Master 

Natasja van der Schaaf.



Belangrijke en handige telefoonnummers 

Zwemmen
Linda Huisjes-vd Berg (hoofdtrainster A-selectie)  06- 52833513
Mathijs Ottink (trainer A-selectie)      06-14799746
Willy Hansen (trainer A-selectie)    06-11418866
Brigitte Hesselink (hoofdtrainster jeugd)   0541-353723
Claudia Holterman (contactpers. instroomgroep)  06- 42109027
Marien Willeme (trainers jeugdselectie)                         0541-353000
Rense Loohuis (trainer jeugdselectie)   06-1280 9680
Ingrid Laarhuis(vervoerszaken)    0541-354720
Monique van der Woning (jury/officialzaken)  0541-353506
Frans Meuris (administratieve zaken, inschrijvingen, etc) 0541-351996
Caroline Timmerman (clubkleding)                                  0541-351171

Algemeen
Vertrouwenspersoon:
Susanne Gelevert          0541-221417        riksusanne@canaldigitaal.nl

Contributie / administratie:
Anja Tijink   0541 - 352734      ledenadministratie@dedinkel.nl

Waterpolo 
Resy Mos             06- 53214743       resy_m@hotmail.com
Chantal Bentert  06- 41383300       chantalbentert@hotmail.com

Basisgroep 
Maria Gram       basiszwemmen@dedinkel.nl 
                                    0541-354269

Aardig Zwemvaardig
Marion Nijhuis  0541-551813

Seniorengroepen
Maandagavond:
Annemiek Blokhuis  06- 16067416
Dinsdagavond: 
Dirk Oude Ophuis 06- 53969065  
Donderdagavond:
Louis Damhuis  0541-353445

Masters
Gudo Hemeltjen  0541-352731

Dolle zwempret
Jordi Dijkhuis  06- 51956421

Dinkelratten
Wim Timmerman 06- 22557468 



De Dinkel Denekamp

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter:
Maria  Gram   0541 - 354269 e-mail: maria@wimfd.nl 

Penningmeester:
Edwin Nijmeijer   0541 - 350930 e-mail: penningmeester@dedinkel.nl 

Secretaris:
Marcel Tijink   0541 - 352734 e-mail : mafe.tijink@ziggo.nl 

Bestuurslid:
Jan Rikkink                                            e-mail: janrikkink@hotmail.com   
 
Bestuurslid:
Judith Krabbe                e-mail: judithkrabbe@hotmail.com
 
Bestuurslid en contactpersoon WPC:
Twan Eshuis                 e-mail: twan.eshuis@hetnet.nl

Bestuurslid en contactpersoon CTZ: 
Jeroen Rakers    e-mail: jamrakers@hetnet.nl

Contributie / administratie:
Anja Tijink   0541 - 352734   e-mail: ledenadministratie@dedinkel.nl

AANMELDINGSFORMULIER Z.O.Z.

Eenmalig is voor inschrijving een bijdrage van € 5,00 bij de eerste contributiebeta-
ling verschuldigd. De contributie wordt aan het eind van de maand,dus achteraf, 
betaald.

Na aanmelding wordt door de ledenadministratie  opdracht aan de kassa van het 
zwembad gegeven om een polsbandje voor het lid van de zwemclub te maken. 
Hiervoor wordt een borg van € 8,50 gevraagd. 
         Gelieve dit bandje bij alle trainingen gebruiken!

Indien je aan wedstrijden gaat deelnemen wordt er een startvergunning aange-
vraagd bij de KNZB (Koninklijke Nederlandse  Zwembond). Deze jaarlijkse kosten 
zullen dan in de maand januari verrekend worden. 
Tot 12 jaar ongeveer € 14,- per jaar.  Vanaf 12 jaar  ongeveer € 45,- per jaar. Dit 
bedrag wordt jaarlijks door de KNZB bepaald. Ook de KNZB-overschrijfkosten 
(€ 12,50) van een andere vereniging naar De Dinkel worden in rekening gebracht 
bij de zwemmer/ster.



Aanmeldingsformulier Zwem- en polovereniging De Dinkel Denekamp 

Voornaam……….………….……………………………Voorletters………..…..

Achternaam……….…………………………………………………….…………..

Adres……….……………………………………….........…………...…………....

PC/Woonplaats …………………………….......………………………………....

Telefoon……….……………………  e-mailadres……………………...............

Geboortedatum ……………….………………Geslacht  M/V

Recreatiegroepen   Selectiezwemmen
O Basisgroep  € 15,80  O A-selectie  € 25,00
O Aardigzwemvaardig € 15,80  O Jeugdselectie  € 19,00
O Dinkelratten  € 15,80  O Masters  € 19,00
O Dolle Zwempret  € 15,80  
 

Senioren groepen   Waterpolo
O Senioren maandag € 15,80   O Junioren (tot 18 jr) €  19,00
O Senioren dinsdag € 15,80  O Senioren(v.a. 18 jr) € 24,00 (Heren) 
O Senioren donderdag € 15,80     €  23,00 (Dames)

Graag aankruisen bij welke groep gezwommen wordt. Prijzen per maand*

Eenmalig is voor inschrijving een bijdrage van € 5,00 bij de eerste contributiebeta-
ling verschuldigd. Voor het polsbandje wordt een borg van € 8,50 gevraagd, dit te 
voldoen bij de kassa van het zwembad.

Machtiging:
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Zwem- en 
Polovereniging De Dinkel Denekamp om van zijn/haar giro/bankrekening bedragen 
af te schrijven wegens contributie e.d.

Bank/Girorekeningnummer:……………………….…………………………

Ondergetekende verklaart zich akkoord, maar behoudt het recht om de incasso te 
storneren.

Datum…………… 201…      Handtekening:……………………………………………..

*Wijzigingen voorbehouden, tarief per 01-01-2016.
Formulier deponeren in de “Dinkelbus”in het zwembad of afgeven aan de trainer.
Opzegging graag schriftelijk, postadres: Postbus 85, 7590 AA Denekamp, of per
Mail: ledenadministratie@dedinkel.nl

                                                         WELKOM!



Compleetoplossingen 
voor bestaande en 
nieuwe gebouwen

Door vakmensen 
die uw taal spreken.. .

Zonnepanelen

die uw taal spreken.. .

Zonnepanelen
www.agr isun.n l

tuin & dier
Oldenzaal
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De 40e Euregio Fiets-4-daagse 2015 in Denekamp
Door het schitterende Noordoost-Twentse landschap organiseert 
de Rijwiel Toerclub Twente (RTC Twente) in Denekamp jaarlijks 
in de derde week van de 'bouwvakvakantie' (regio noord) een 
vier dagen durend fietsevenement. Uitgangspunt daarbij is de 
deelnemers iedere dag een weer totaal andere route aan te bieden. 
Routes door de mooiste natuurgebieden van Noordoost-Twente en 
het al even fraaie grensgebied, de Grafschaft Bentheim(D).

Vier dagen fietsen, maar één, twee of drie kan ook!
Vier dagen fietsen; iedere dag kunt u kiezen uit routes van 25, 
40, 60 en 100 kilometer, tot in detail georganiseerd en met iedere 
dag gezellige controle- en pauzeplaatsen. Alle routes zijn volledig  
uitgepijld. Wilt u, of kunt u niet alle vier dagen meedoen? Geen 
probleem, u bent elke dag welkom!

Start en finish met veel parkeermogelijkheid
Alweer voor de 40e keer wordt de Euregio Fiets-4-daagse 
georganiseerd vanuit Denekamp, met uitgebreide parkeerruimte 
direct bij de start- en finishplaats Zalencentrum ’t Wubbenhof. 
Fietsenstalling (€ 2,00 per dag of € 5,00 per week).

Startkaart is tevens uw passe-partout voor het randgebeuren
Het fietsen vormt de basis van onze fiets-4-daagse. Een uitgebreid 
en jaarlijks nieuw randprogramma vinden we minstens zo 
belangrijk. Uw startkaart is uw passe-partout voor de interessante 
bezienswaardigheden en activiteiten onderweg.

100 km routes met ervaren leden van RTC Twente als voorrijders
U kunt als deelnemer aan de 100 km routes natuurlijk op eigen 
gelegenheid fietsen, maar u kunt zich ook aansluiten bij de 
groep met voorrijders. Deze groep start iedere dag om 08.00 uur, 
hanteert een rustig tempo en is tevens behulpzaam bij eventuele 
pech onderweg.

Nordhornsestraat 137  Denekamp Tel. 0541-351354
info @ bollejan.nl  www.bollejan.nl

• Meer dan 80 soorten pannenkoeken 
• Pannenkoeken, poffertjes en steaks
• Speelgelegenheden voor kinderen 
• Buitenterras en hofjestuin
• Ook afhalen

Tegen inlevering van deze advertentieELKE 4 e PANNENKOEK*GRATISDe actie loopt van 1 nov.  t/m 1 april 2016(*Tot € 7,50) Vraag naar de voorwaarden

OUDERWETS
LEKKER SMULLEN!

pannenkoeken •  po�ertjes •  steakspannenkoeken •  po�ertjes •  steaks

KNIP UIT!• Meer dan 80 soorten pannenkoeken

Euregio Fiets-4-daagse Denekamp: fietsen en nog veel meer• Maandag 3 augustus 2015
Voorinschrijving overdag van 9.00 tot 17.00 uur bij Natura Docet 
Wonderryck Twente / VVV Denekamp. Om 11.00, 15.00  en 17.00 
uur kunnen deelnemers aan de fiets4daagse kennis maken met 
een hele bijzondere bewoner van het museum; een levende 
koningspython.  Conservator dr Eric Mulder vertelt over deze slang 
en andere reptielen en er is gelegenheid voor een ssssselfie met 
de sssslang.  

-Start 40e Euregio Fiets-4-daagse bij 't Wubbenhof-• Dinsdag 6 augustus 2015       
Start 40e Euregio Fiets-4-daagse Denekamp. Tijdens de Euregio 
Fiets-4-daagse zorgt museum Natura Docet Wonderryck Twente 
dit jaar weer voor een extra activiteit voor de kinderen. Bezoek 
aan Het Stift in Weerselo (40km, 60km en 100km). Verrassing 
onderweg bij boerderij Mollink (25km en 40 km). Optreden van 
straattheater “Kunsten op straat 2015” in centrum van Denekamp.

-Speciale aandacht voor gezinnen met kinderen-• Woensdag 7 augustus 2015
Wekelijkse markt in het centrum van Denekamp. Bezoek 
aan zorgcentrum De Losserhof met o.a. aktiviteiten op de 
kinderboerderij de Wollewei in Losser. Bij terugkomst in Denekamp 
worden de kinderen gratis geschminkt in de tuin van ’t Wubbenhof. 
Gratis deelname aan ludiek Bingo bij ’t Wubbenhof. Ludiek Bingo 
wordt gepresenteerd door het duo “Stan en Oliver” met in de 
pauzes optreden van Elvis Presley-imitator Rene van der Veen. 
Gratis zwemmen in het prachtige familiezwembad Dorper Esch in 
Denekamp. Alle baden van Dorper Esch zijn speciaal voor u tot ’s 
avonds 21.15 uur geopend. 

-Landgoed Singraven bestaat 600 jaar-• Donderdag 8 augustus 2015
Bezoek aan openluchtmuseum in Ootmarsum. Op de terugweg 
een bezoek aan Koetsenerf Oude Holtkamp in Noord-Deurningen 
met voor alle deelnemers een culinaire verrassing. Bij de finish 
wordt u getrakteerd op een exclusief optreden van het Knikkoor 
De Leuj Pin'n, een smartlappenkoor uit Denekamp. Rondleiding in 
Huis Singraven op het landgoed Singraven (van 20.00 tot 21.00 
uur). Koopavond in Denekamp tot 21.00 uur (gratis parkeren).
-Flora, fauna en cultuur in Twente en de Graafschap Bentheim-• Vrijdag 9 augustus 2015 
Ontdek de bijzondere dieren in de Dierentuin Nordhorn. Bezoek 
aan het charmante kuurstadje Bad Bentheim. Tijdens de Euregio 
Fiets-4-daagse op vertoon van startkaart gratis entree tot Natura 
Docet Wonderryck Twente met de expositie Move it! hoe 
beweeg jij?; een familietentoonstelling over beweging vol leuke 
testjes en weetjes. Afsluiting 40e Euregio Fiets-4-daagse met 
huldiging (±16.00 uur) van de jongste en oudste deelnemers 
en de grootste deelnemende groep. Prijsuitreiking door “Natura 
Docet Wonderryck Twente”. Onder de aanwezige deelnemers 
verloting van een luchtballonvaart voor 2 personen. Voor de jonge 
deelnemers (t/m 16 jaar) is er ook nog een verloting van een BMX-
fiets. Enthousiast muzikant en zanger Jürgen Scholte Lubberink 
zorgt voor de muzikale omlijsting.

www.fietzdenekamp.nl

Volop keuze in verhuur fietsen, ook elektrisch.
Snelle reparatie service!

De servicewagen van Fietz rijdt tijdens 
de vierdaagse met u mee.

Dunantstr. 4 • 7591 AZ • Denekamp • tel.0541-351278 • info@fietzdenekamp.nl
7 dagen
per week geopend 
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

Jan ter Steege | Denekamp
Oldenzaalsestraat 40A
T: 0541 35 63 55

08.00 - 21.00 uur

08.00 - 21.00 uur

08.00 - 21.00 uur
08.00 - 21.00 uur

08.00 - 21.00 uur

08.00 - 20.00 uur

13:00 - 17.00 uur

In gesloten en gefrankeerde enveloppe zenden aan:
VVV Denekamp  
Oldenzaalsestraat 39
7591 GL Denekamp

(Duidelijk in blokletters invullen a.u.b.) 
U neemt deel in een groep van totaal …. personen.

Naam:..................................................................................................................m/v

Adres:...................................................................................................................

PC/WPL:.............................................................................................................

Geb.dat.:......................................... Tel.:.........................................................

Toerclub:................................................................................    Afst.:................km. 

E-mail:......................................................................................@...................................

Naam:..................................................................................................................m/v

Adres:...................................................................................................................

PC/WPL:.............................................................................................................

Geb.dat.:......................................... Tel.:.........................................................

Toerclub:................................................................................    Afst.:................km. 

E-mail:......................................................................................@...................................

Het inschrijfgeld, totaal L......... wordt als volgt voldaan:
 Storting vóór 31-7 op Rabobank rek.nr. 11.07.86.866   
 van de "Stichting Wielerevenementen Denekamp".
 Contante betaling bij inschrijving op het VVV-kantoor,   
 Oldenzaalsestraat 39, 7591 GL Denekamp.

Datum:.......................................................................

Handtekening:.............................................................

Uw inschrijving is pas definitief als de betaling is ontvangen. U kunt dit formulier 
ook downloaden op www.e4d.nu. Inschrijven kan natuurlijk ook bij de start.

2015

I n s c h r i j f -
   f o r m u l i e r 
 2015

 
 Gelegen in hartje centrum Denekamp 
 Ruime comfortabele kamers 
 Sfeervol restaurant met fraai terras 
 Afgesloten fietsenstalling met                       

mogelijkheid voor opladen E-Bikes 
Verkozen tot nr. 7 

hotel van Nederland 

Ervewolkotte.nl 
Boerderijcamping

Korenmorsweg 7, 7591 NS Denekamp
06- 5720 5269 / 06 1354 6106

Maak de
 'Mooiste Euregio-Fiets-Selfie' 

en win een prijs!
Mailen naar info@e4d.nu

Lattropperstraat 46
7591PK Denekamp
Tel 0541-352066
E: info@fysiotijhuis.nl
W: www.fysiotijhuis.nl 
Lattropperstraat 46
7591PK Denekamp

Fysiotherapie 
Manuele therapie Oefentherapie 
Cesar/Mensendieck  
Lid van: Schouder Netwerk Twente 
HartVaatLong Netwerk 
Claudicationetwerk 
ParkinsonNetwerk 
MS Netwerk.



Bedankt namens onze ruim 440 leden

We gaan er voor! Ook in 2016 In de Nederlandse top!

  
Mede dankzij onze geweldige vrijwilligers en   

          
          

          
          

          
       sponsoren!


