NAWOORD

40 jaar Z.C. De Dinkel

Gevraagd om een voorwoord te schrijven, bedacht ik: nawoord geeft beter weer wat
de bedoeling is van dit stukje. Immers, bij een 40-jarig jubileum blikken wij
terug,praten wij na.

Het verschil tussen 30 jaar jong en 70 jaar oud.

Een nawoord dus. Aan de schrijftafel waar ik veel "nawoord"-stukjes heb geschreven
onder de titel Dinkel-waterstanden. Waarin wij napraatten, terugblikten op de zwemsuccessen, die wij even daarvoor haden geboekt. Successen overal in ons land en
daarbuiten!
Het is een warme zonnige dag: 3 augusutus 2004. De buitentemperatuur bereikt de
30 graden Celsius. Zwemweer. Vanmorgen, zoals iedere morgen, hebben wij Johanna en ik- heerlijk gezwommen in het prachtige bad Dorper Esch. Dat doen we
al jaren. In het water waarin De Dinkel groot is geworden. Daarna wandelde ik een
eindje rond met ons "gast-hondje" (vakantiegast van Henrike). Het hondje trok mij
mee naar de groene weide, de speelweide van het vroegere buitenbad. En of het zo
mocht zijn,daar welden als vanzelf herinneringen naarboven.
Ik mijmerde wat onder de forse plataan. Een oude rakker. Ik denk, dat deze boom er
nog staat vanuit de tijd, dat hier de vijver lag van de familie Minderhout uit
Enschede. Zij hadden hier voor de jaren '50 een buitenplantsoentje met theehuis en
tennisbaan.Deze eerbiedwaardige plataan staat daar als een levensgrote metafoor
voor de geschiedenis van onze zwem- en polclub "De Dinkel". Met de afschilferende
bast is hij het zinnebeeld van de voorbije jaren. De grijsgeworden en kale koppen
van de mensen van het begin van de georganiseerde zwemsport in ons dorp en
wijde omgeving. "Platanen van "De Dinkel".
Hoezeer wij ook beginnen af te schilferen, de club is nog springlevend, nog maar 40
jaren jong. Daar op die weide is het allemaal begonnen. Waar eens de visvijver lag
werd in 1957 het buitenbad gebouwd.
En om de bast van "de dinkel-zwem-boom" niet van jaar tot jaar af te schilferen, kijk
eens, wat er nu staat op de Dorper esch. De oorsprong van dit alles ligt bij dat
onbetekenende, piepkleine zwemclubje dat in 1962 begon en in 1964 geboorteaangifte deed bij de Koninklijke Nederlandse Zwem Bond van de Denekampse zwemen poloclub "De Dinkel". Die ouwe afbladderende plataan was getuige!
Dat gaan wij nu vieren. Herinneringen ophalen. Opgeslagen in de hoofden van
velen. In foto's. In dat stukje groene weide onder de plataan. Eigenlijk een beetje
bedevaartplaats.
Dit jubileumboek brengt ons terug in de tijd. Wij zwemmen even achteruit; rugzwemmen.
Veel plezier ermee! Zwemjaren: voor velen een verrijking van het leven!

Sjouke Wynia - ere-voorzitter De Dinkel Denekamp.
Tenslotte nog dit: ere-voorzitter ook zo'n woord dat niet klopt.
Wie komt eer toe? De samenstellers van dit boek, en bovenal de trainers, de coaches, begeleiders, juryleden,de zwemmers aan hun komt de eer toe van wat "De
Dinkel"is geworden.Niet aan een ere-voorzitter.
Een fijne goeie club. Een eervolle club!!

Als ik wandel met de hond of thuis zit achter een goed boek, dwalen mijn gedachten
wel eens terug naar de 1ste 30 jaar van De Dinkel, en dan denk ik aan:
WATER: chloor, diep, ondiep, koud, warm.
JONGENS en MEISJES.
Limieten.
Club-, Overijsselse- en Nederlandse records.
Kampen, Nordhorn, Herford, Don Bosco.
Sprint-, conditie-, spelletjestraining.
100 x 100m om de 2 min.(wie is ooit op dat idee gekomen…)
Vroeg op.
Moe, balen van die waardeloze training.
Plezier.
Verdriet.
Intens gelukkig met het behalen van een limiet of 1ste plaats.
Van kind naar puber, van puber naar volwassene.
Ontluikende liefde. “wat een leuke jongen”, “wat een leuk meisje”, “wat een stuk”,
“wat een kwal”.
Roken. Alcohol. Waarden. Normen. Doorzettingsvermogen. Vormen van karakters.
Herinneringen aan jullie jeugd waarin ik als trainer een rol heb mogen spelen.

Sterren flonkeren aan de hemel,
een fietsspoor in de blanke sneeuw
en altijd die chloorlucht om je heen.
Een paaltje op de weg, het stoplicht altijd groen,
en een busje van dezelfde kleur.
Een golfje op het water,
een stopwatch in de hand,
een fluitje dat schril klinkt in je oren,
en altijd maar die trainer op de kant.
Lag ik maar in bed in plaats van in het water,
waar ben ik toch mee bezig, ik ruik alleen maar chloor.

Gerard Oude Nijeweme (oud trainer Z.C. De Dinkel)

WELCOME HOME!
Tijdens het grootste sportevenement dat de sportwereld kent stond groot geschreven:
“WELCOME HOME”, dat niets anders betekent dan welkom terug op de plek waar het allemaal begon.
Welkom aan allen, die dit weekend de moeite hebben genomen om terug te keren naar de
plek waar De Dinkel zijn oorsprong kent en deel te nemen aan het 40 jarig jubileum van “onze
zwemclub”, maar ook aan allen die een bijdrage hebben geleverd aan het feit dat we dit jubileum met z’n allen mogen vieren..
In dit weekend van 18 en 19 september vieren wij een groots jubileum n.a.v. het 40 jarig
bestaan van “onze”zwemclub. Geen officieel jubileum, maar wel een feit om bij stil te staan.
In 40 jaar is ons zwemclubje naar een club van (inter) nationale allure gegroeid.
In 1964 opgericht en gestaag doorgegroeid naar een club waar we met z’n allen trots op
mogen zijn. Met een weemoedig gevoel moeten wij terugdenken aan een groot aantal fantastische gebeurtenissen waar wij deel van hebben mogen uitmaken. Als in een flits schiet er een
groot aantal zaken voorbij, hieronder korte opsomming:
Kerstbomenactie,zwemvierdaagse met meer dan 1000 deelnemers, allerlei zwemkampen in
Holten en Almelo, ritjes in de Bello door Denekamp na weer een kampioenschap, succesvolle
deelnames van Dinkelleden aan Overijsselse,Nationale,Europese,Wereldkampioenschappen
en zelfs Olympische Spelen, tobbedansen, sorbets bij Kampbeek na ettelijke kampioenschappen, ”onze “ trainer op TV, meerdere jaren opeenvolgend nationaal estafettekampioen, trainen
in een instructiebad onder het motto”Groot in een klein bad”, promotie naar de A-competitie
(zwemeredivisie van Nederland in 1974 en sindsdien als enige club van Nederland nog steeds
uitkomend in deze klasse),bouw van nieuw complex in 1982,de eerste kampioenschappen van
de waterpoloafdeling, de kapper Meyer wisselbokaal bij het behalen van de meeste clubrecords.
Zeker zijn er talloze feiten niet genoemd, maar daar gaat het niet om.
Belangrijk is, dat we trots mogen zijn, dat we deel hebben mogen uitmaken van deze veertig
jaar. Allen hebben we daarbij onze bijdrage geleverd in welke vorm dan ook. We moeten meer
dan onze dank uitspreken aan alle vrijwilligers, die zich (nog) steeds belangeloos inzetten voor
onze club, alle ouders die hun kinderen aansporen in goede en slechte tijden, de trainers die
de pupillen voorzien van oefenstof en hen naar successen leiden, bestuursleden, sponsoren
die dankzij hun financiële bijdrage veel zaken mogelijk maken, onze “zusterverenigingen” op
wie we kunnen rekenen, de mensen achter de schermen, die ontzettend veel werk verrichten,
ook dank aan het badpersoneel waarop we doorgaans kunnen bouwen en tenslotte dank aan
het jubileumcomité, dat ernaar streefde compleet te zijn, maar door het ontbreken van talloze
gegevens van vooral de begintijd van De Dinkel was dit niet mogelijk. Desondanks zijn ze erin
geslaagd niet alleen een fantastisch jubileumboek samen te stellen, maar ook een geweldig
jubileumweekend.
Proficiat aan allen die zich betrokken voelen bij het wel en wee van “de Dinkel”.
Allen veel leesplezier gewenst en tot ziens tijdens het jubileumweekend, de toekomst maar
zeer zeker in 2014 tijdens het 50 jarig bestaan.

Veertig jaar “De Dinkel”, een feest waard in meerdere opzichten

Het jaar 2004 is voor “De Dinkel” een bijzonder jaar. Niet alleen bestaat de vereniging veertig jaar, wordt een mij nu nog onbekende nieuwe sponsor aan “De Dinkel”
verbonden, ziet een nieuw Dinkellogo het levenslicht, maar wordt er ook een voor
Denekamp-dorp en Beuningen zéér belangrijke tunnel vernoemd naar deze vereniging. Een tunnel die voorzien is van een schitterend kunstwerk voorstellend enkele
zwemmers. Een tunnel die de weerszijden van de “Singraven-route”, de randweg,
verbindt. En zoals deze tunnel verbindt, zo verbindt ook de zwemvereniging de
Dinkel. Niet alleen hebben vele duizenden Denekampers en mensen uit de wijde
omgeving dankzij de Dinkel de liefde voor de zwemsport geleerd, maar ook de liefde
voor elkaar. De Dinkel heeft vele mensen bij elkaar gebracht, vele vriendschappen
doen ontstaan en veel dierbare contacten tot stand gebracht die vaak decennia lang
bleven en blijven bestaan. De Dinkel, één van de kurken waarop het sociaal-maatschappelijk leven in Denekamp-dorp drijft, een vereniging die mede het leven juist in
een kern als Denekamp zo fijn maakt. Een vereniging die er verantwoordelijk voor is
dat een dorp als Denekamp beschikt over zo’n fraaie zwemaccommodatie. Een dorp
dat niet alleen regionaal, maar ook landelijk en zelfs internationaal op de kaart is
gezet door de zwemprestaties van de Dinkel. Echter, niet alleen in de hoogte - het
allerhoogste op topsportniveau - werkt deze vereniging, maar ook in de breedte, uit
iedere zwemmer halen wat er in zit. En al dat goede kan gerealiseerd worden dankzij de niet aflatende inzet van vele vrijwilligers. Daaróm, en om meerdere in dit voorwoord niet aan de orde gekomen redenen, terechte waardering voor de Dinkel door
het eerbetoon van het vernoemen van een tunnel naar haar. Daarom ook, hoewel in
jaren misschien geen echt jubileum: “Veertig jaar “De Dinkel”, een feest waard in
meerdere opzichten”.
Waardering voor al hetgeen u als vereniging dankzij uw vrijwilligers hebt betekend
voor Denekamp-dorp en haar wijde omgeving. U verdient een fijn jubileumfeest.

Burgemeester van Dinkelland,

Mr. F.P.M. Willeme

Colofon Jubileumboek:

Met vriendelijke sportgroeten

Gudo Hemeltjen
Voorzitter de Dinkel Denekamp

Mochten er ondanks al onze goede bedoelingen
mensen of zaken vergeten zijn, hopen wij dat u
ons dit niet kwalijk neemt... Bij het volgende
boek mag u ons gaarne meehelpen.
Redactie:
Maria Gram, Gudo Hemeltjen, Claudia
Holterman, Ellen Lubben en Jan Rikkink. (Met
hulp van de Jubileumcommissie).
Omslag, fotografie, vormgeving en druk:
Wim Journée
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De clubrecords!

Het eerste clubblad van
zwem-en poloclub
De Dinkel Denekamp.
1966!

Het eerste bestuur met
Henny Hövels, Herman
Dissel en Theo Loman.

Clubkampioenschappen
met eigen gebouwde
tribunes en veel
publiek.

Het startsignaal met
een megafoon.
Irma Nijhuis gaat te
water....

1

Theo Loman feliciteert de
clubkampioen Marcel Oorthuis.
Theo Loman, Gerard Oude Nijeweme,
Marianne en Ine Leferink tijdens de
prijsuitreiking clubkampioenschappen.

De gebroeders Oude Wolbers,
met daarachter Theo van de Berg.

Het geborduurde embleem
voor de trainingspakken.

De groepsfoto van de eerste
Dinkelleden.
2

Met alle leden langs de
deur om kerstdennen
aan de man te brengen.

Irma Nijhuis en Gine Gortemaker
spelen met Inge Oude Nijeweme.

Helma van Blokhoes op ’n stoep
geconcentreerd voor de start.

Ine Leferink met Tilda Derkman
in het zwembadwinkeltje aan de slag.

Ine Leferink heeft haar
wedstrijd er op zitten...
3

Gerard Oude Nijeweme
(2e van links staand) en
Ros Ekkelboom (keeper)
in het Dos voetbalteam.

Gerard O.N., Marianne en Ine
Leferink, Jos Veldman en Marcel
Oorthuis.

Hemeltjen (de 1 e )

Marianne Leferink heeft het ’dik an’
met Rienk Schaafstra én Jan Heuvels...
4
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vlnr boven: Marga Keizer, Erna Baalhuis, Maria Gram,
Karin Hövels, Tiny Gram, Ilona Tijhuis.
vlnr onder: Elly Heerink, Francisca Mulders,
Ingrid Grote Punt en Marijke Welhuis.

Nederlandse Kampioenschappen
1972, de eerste dinkeljongens die
meededen: Pieter Hof, Gerard
Floothuis en Frank Nijhuis

Trainingsschema’s in zwembad
én sporthal.

Dinkelleden konden niet alleen zwemmen, maar ook volleyballen!
Gerard Oude Nijeweme, Hans Dissel, Tonnie Heuvels, Louis
Damhuis, Jan Rikkink en Ben Gortemaker. Een topteam!
5

De zwemvierdaagse werd jaarlijks door
De Dinkel georganiseerd. Het was iedere
keer weer een hele happening, met liefst
1450 deelnemers! Zeer veel publiek
kwam naar het buitenbad om vanaf de
met steigermaterialen gebouwde tribune
niets te hoeven missen.

Activiteiten als tobbedansen, fiets hem er in,
touwtrekken, showduiken
enz. trokken ieder jaar
weer veel bekijks.
Lokale held Edwin
Nijmeijer met zijn zelfgebouwde tobbe deed ook mee.

Op kamp in Almelo,
met veel kotsteiltjes,want
er hing een mysterieus
virus in de lucht

De selectieploeg 1973

6

Ros Ekkelboom, Gerard Oude
Nijeweme, Ben Lammerink en Jan
Rikkink, jarenlang de mannen van
de technische commissie.

Toneelspel voor de leden, ter
ere van een promotie.

Slapen en spelen in en bij de
pastorie van Utrecht.

Ilona Tijhuis Nederlands
kampioene(o.14 jr.) 1974 in
Utrecht
op 100 m schoolslag 1.20.66
en 200 m schoolslag 2.54.08
De tribune in Utrecht.

7

Op kamp
in Holten.
promotie!

De selectieleden
Trainer Gerard Oude Nijeweme
werd altijd ‘badmeester’ genoemd.

8

De kerstdennenactie was altijd
een clubgebeuren in de kou
met dennennaalden overal,
tot in je ondergoed!

De NK waren een hele week in de zomervakantie!
Overnachten in een schoolinternaat.

9

De Dinkel Nederlands kampioen
estafetteploegen!!
En dat terwijl er alleen getraind
werd in een bad van 20m lang
en 8 meter breed.
De keerpunten werden gemaakt
in een waterdiepte van 60 cm.
Thuiswedstrijden konden er niet
georganiseerd worden, dus was
vaak het zwembad in Almelooo
ons ‘thuisbad’.

Een groots
onthaal in
Denekamp
bij
Kampbeek
(onder)
en een
receptie
later bij de
Kul
(boven)

De ouwelui vierden heftig mee.

Harinkie Jan?

10

De Denekampse slag was blijkbaar niet
welkom in Oldenzaal...

Nederlandse kampioenschappen 1976 in Volendam.

Met de Bellotrein naar Kampbeek
voor een huldiging.
S.Wynia zet zich in de Denekampse
politiek in voor een nieuw wedstrijbad.
AZ&PC Amersfoort vroeg een
record aan en De Dinkel zwom het!
11

1978 10x100m vrije slag.
Nederlands Record: 10.23.08

Tijdens de zwemvierdaagse kreeg iedere deelnemer
een onmeunig lekkere
pannenkoek in de
Dinkeltent.

met:
Henrike Wynia 0.58.09
Astrid Aveskamp 1.03.9
Anja Grote Punt 1.00.4
Mirjam Gram 1.05.6
Marijke Welhuis 1.00.5
Brigitte Hemeltjen 1.02.4
Karin Oostenrijk
Inge Oude Nijeweme 1.04.7
Anke Bulter 1.04.4
Elly Heerink 1.02,6
12
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De huidige accommodatie
wordt echt te klein!
Raadslid S.Wynia én voorzitter van
De Dinkel zet zich in en Oude
Nijeweme zit boordevol ideeën.

Jeugdclub
estafette
kampioen
1980.

In die tijd werden er verschillende
huldigingen gevierd bij Hotel
Kampbeek.

Ook deed De Dinkel mee
aan langebaanwedstrijden
in open water.
Don Bosco internaat
Leusden.

Denekamp, sportdorp!
13

Loterij om de Nederlandse
Kampioenschappen te
bekostigen.

Ook bij de familie Oude Nijeweme
thuis werd gevierd.

Op weg naar een nieuw
wedstrijdbad...

Eerste gouden medaille
voor De Dinkel bij de NK
senioren:
Brigitte Hemeltjen op de
200 m school in een tijd
van 2.37.82.

14

De jeugd op de trap van
het gemeentehuis.

Nieuwe outfit!

Charlotte Floothuis,
Francis Welhuis,
Inge Oude Nijeweme en
Anke Bulter.

Logeren in de Internationale
School voor Wijsbegeerte.
15

Ben Geers de oliebollenkoning.

De kerstdennenactie werd gestopt en hier de
oliebollenactie, die in 2004 nog steeds
volop draait.

Leden (hier familie Heuvels in aktie).
zorgden ervoor dat ze rondgebracht werden.

In het steegje bij Bakkerij Mia
Asma zwommen de oliebollen ieder
jaar in het vet.

Op naar Herford.

1982: Hoera een nieuw wedstrijdbad!
Meteen maar een groepsfoto boven op de
verstelbare bodem, wauw.....
16

De volkswagenbusjes van Tijkorte en Mensink
brachten ons overal naartoe,
iedere keer weer, maar nu konden
we de thuiswedstrijden in ons
eigen bad houden.
Dus iets minder in ‘het busje’.

Het gouden wisselslagkwartet:
Charlotte Floothuis, Anke
Bulter, Kitty Oude Nijeweme en
Miranda Tijhuis.

Edwin Nijmeijer, Anja Grote Punt en
Marcel Tijink lekker aan het smikkelen.

Daarom waren de huldigingen altijd bij
Kampbeek, want daar hadden ze overheerlijke grote sorbets.

17

Gemeentelijke
huldiging van
sporters uit
Denekamp,
door
burgemeester
Norbart.

Jeugdselectie rond 1985.

Kitty Oude Nijeweme met de
zwemploeg op audiëntie bij
de Paus in Rome.

Kringkampioenschappen in Kampen

18

NK-ploeg Amersfoort

3 Marcels en 1 Gudo dollen
met Edwin.

De dames Oude Nijeweme en Wynia hielpen
tijdens een Nk-week in Don Bosco.

Johan Wigger legt alles vast
19

Da’s pas mentaliteit!

25 jaar z.c. De
Dinkel
ook toen met veel
feest en activiteiten.

De jubileumcommissie van toen;
Gudo Hemeltjen, Maria Gram, Gerard
Oude Nijeweme en Sjouke Wynia.

20

Het jubileumboekje
25 jaar De Dinkel
Tijdens de receptie
kreeg de club een
reuzen(nep)sorbet van
mevr. Gram van Hotel
Kampbeek.

De jubileumzwemvierdaagse: een speldag waar de
Voetbal International Sporttoer bij optrad.

Een zwemwedstrijd tussen Dinkelbestuur en
gemeenteraad was ook een jubileumactiviteit.
Burgemeester Willeme feliciteert dhr. Wynia.
21
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Trento Italië met Daniëlle van Alst,
Carmen Bloem, Claudia Holterman,
Evelien Hoveling, Petra Groeneveld,
Deandra Laurens, Joris Keizer,
Thorsten Render, Jeroen Weijering,
Ron Keizer, Wouter Keizers en Petra
Weber.
Onder leiding van trainer Ben
Lammerink

De beker van de zwemkroniek
competitie is binnen.

22

Dinkelleden brengen
bevrijdingsvlam van
Wageningen naar
Denekamp

Op weg naar de EGkampioenschappen
in Eindhoven.

23

1991,
De dames zijn landskampioen
en een derde plaats voor
dames + heren samen.

De Dinkel wordt
’Arke De Dinkel’
op 29 december
1992.

Pinkstertoernooi
Nordhorn.
1: Peter Olde Dubbelink
2: Ron Keizer
3: Thorsten Render

24

De jongste jeugdselectie met Jeroen Rademaker.
En Thomas Wessel, die dekselse grapjas...

De jeugd- en A-selectie met
Ben Lammerink.

De Overijsselse Kampioenschappen in
Kampen. 1: Ron Keizer, 2: Wouter
Keizers, 3: Jeroen Weijering.

Kirsten Vlieghuis, Wendy Groeneveld en
Kitty Mensink.

25

Het Dinkel Teamgefühl in Nordhorn.

f 1000,- in de zwemkroniekafdeling.
Speedo-finale 1994 met jeugdtrainer
Hans Bosch.

Tjakko Ruinemans klaar voor...

Op de trap in Nordhorn.

26

4x200 vrij 1e op NK
Joris Keizer, Johan
Kenkhuis,
Ron Keizer
en Jeroen
Weijering.

1994, afscheid van
Gerard Oude Nijeweme als
trainer, na 32 jaar!

Peter Olde Dubbelink, Jeroen
Weijering, Johan Kenkhuis en
Joris Keizer.
27

Nieuwe sportuitrusting
aangeboden door de
fa.Benerink aan:
Wendy Groeneveld,
Kirsten Vlieghuis,
Kitty Mensink en
Iris Westrik

3e in de A-competitie,
een cheque van f500,Kirsten naar de olympische
spelen 1996 in Atlanta.
Twee bronzen medailles op de
400 en 800 m vrije slag.

De boys

28

1997, spelletjes onder leiding
van Hans Bosch tijdens een
kamp in Ootmarsum.

Ben Lammerink is als trainer er
even tussenuit geweest.
29

Gerrie Loman en Inge Oude
Nijweme met de jeugd.

NWK Uden
Evelien Hoveling, Claudia Holterman,
Petra Weber, Carmen Bloem.

Nieuwe outfit en logo voor alle
selectieleden en trainers.

Op het schavot:
op de derde plaats
Pieter van den Hoogenband
en op de eerste plaats:
Tim Bosch van De Dinkel!
Tsja!

EJK Glasgow 1998.
Johan Kenkhuis in gesprek met
Jeroen Rademaker en André Cats.

Huldiging NK estafette 1997 met
Anke Loman, Muriel Postel, Karin
Hidding, Nicole Hermink en Elfi
Dijkers.

30

NJK 1998;Evita Wissink, Karin
Hidding, Elfi Dijkers en Ellen
Lubben.

Wk Hongkong 1999,
Joris Keizer 3e, hier met
wereldkampioen Brendan
Foster.

Joris, Kirsten en Johan
op weg naar de Olympische
Spelen 2000 Sydney...
31
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....... het Olympisch zwembad in Sydney

De luifel van het Eindhovense
zwembad.
Kirsten Vlieghuis, Johan Kenkhuis en
Joris Keizer en ......

Met de bus naar de
Speedoclubmeet, 2001.Onder
leiding van Hans Bosch, Lieke
Willeme en Marieke Langendonck.

De ploeg voor de Nederlandse
Jeugdkampioenschappen 2001, met
Lenneke Stroot, Sjaak Oude Ophuis, Anne
Loman, Marly Meijer, Ruth Mulders, Silke
Oude Weernink en Loes Zanderink.

32

Lenneke stroot
en Sjaak Oude
Ophuis
Nederlands
Jeugd
Kampioen
2002

De jeugd op trainingskamp in de Losserhof.

Zootje ongeregeld te
Maastricht...

Mariël Borgerink op de
foto met Marcel Wouda
op de Nationale
Speedodag 2002.

De selectieploeg met Jeroen
Rademaker en Ben
Lammerink
33

De ploeg wordt opgepept.....

De DINKEL-YELL
bestaat al jaren:
kiele,kiele,kiele,
hoi hoi hoi,
balle,balle,balle,
soep,soep,soep,
kiel, hoi, bal, soep,
kiele,kiele, kiele,
hoi,hoi,hoi.

en door iedereen aangemoedigd.

Jeroen Rademaker kijkt
geconcentreerd toe.

Voor de recreatieve leden
zijn er jaarlijks de
recreatieve clubkampioenschappen.

Het schatduiken is toch wel de grootste
attractie van de zwemvierdaagse.

34

Dinkeldames én -heren deden mee
aan de modeshow bij de opening
van het nieuwe warme bad

Naar de speedoclubmeet
2003, o.l.v. Ben
Lammerink, Lieke en
Franka Willeme en Gerrit
Dijkhuis.

De Dinkel organiseerde jaarlijks de
schoolzwemwedstrijden. Natuurlijk
vielen de Dinkelleden in de prijzen.

Frans Meuris zorgt altijd
voor een strakke, perfekte organisatie.
Winnaars:
Mariël Borgerink
De beide Jordi’s Dijkhuis
en Sandvoort en
Rense Loohuis.
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Onder leiding van Ben
Lammerink, Lieke Willeme
en Gerrit Dijkhuis
gaan de selectieleden: .....

..... gemotiveerd het water in
..... poseren

..... gevarieerd trainen

..... en recreëren voor de
Dinkeltent in Nordhorn.
..... samenwerken op trainingskamp
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Mariël Borgerink beste
jeugdzwemster in Nordhorn 2003

De familiewedstrijd wordt weer verzwommen
tijdens de clubkampioenschappen!
1. fam Oude Ophuis, 2. Fam. Floothuis,
3. Fam. Mulders

Saskia Pegge, met de peer voor de
meeste pr’s van 2003.

Wát een aandacht voor die kleine Luuk
Ruinemans voor de Dinkeltent!

Silke Oude Weernink
toont haar NJK-buit 2004.
De snelle meisjes van 2004: Myrna Schasfoort, Maud
Hesselink, Lonne Dijkhuis en Danique Thijert.
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Bij de buitenbadwedstrijden kan er zon zijn,maar
ook onmeunig veel regen........ (Rheine 2004)
Onder leiding van
Patrick Wijlens en Willy Hansen wordt er
weer getraind in het Lutterzand.

Tr a in in g s k a m
p
je u g d
in S ta d tl o h n
,
a u g u s tu s 2 0 0
4.
Tu s s e n d e tr a
in in g :
O ly m p is c h e S
p e le n
in ‘t zw e m b a
d!
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Gerrit Dingeldein
medaille-deler bij
de zwemvierdaagse
en bij het schatduiken verdeelt hij de
schatten en .....
duikt hij als laatste
te water om de
‘restjes’ op te
duiken.

Wie doet zoal wat
bij/voor de club?

De heren Timmerman en Hermelink
klokken een nieuw record....

Een kijkje in
de jurykamer.

De dames Dijkers(2x),
Kienhuis en Meuris,
hebben alles onder
controle bij de
speakertafel.

De heren Oostenrijk en
Dingeldein geconcentreerd...

Voorstarter Sandvoort.
39

Door berg en dal
klinkt Jaap’s
fluitgeschal!

Zonder juryleden, géén wedstrijden, zo simpel is het!

De heren Meuris en Hidding
hebben alles onder controle.

Juryvergadering 2004, voor
de start van een nieuw
seizoen.
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Voorzitter Gudo Hemeltjen
introduceert Dorothé Oosting bij
de prijsuitreiking van de clubkampioenschappen.

Masseur Paul Groeneveld.

Onthulling van het nieuwe logo De Dinkel
Denekamp. ontworpen door Wim Journée,
3 juli 2004.
De Dinkeltriathlon.
De Dinkel heeft 10x een
triathlon georganiseerd!

Brigitte Hemeltjen krijgt haar
nummer op de arm.

Guido trainde jarenlang mee.
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Waterpolo

De allereerste poloselectie-foto
Ook het bestuur volgt de wedstrijd.

Kees Veenendaal met zijn heren.

Meneer wie...?

Bert Veltkamp met het
eerste kampioensteam.

Gerard
Floothuis
en zijn
pologirls.

Stefan Bonnes
vraagt zich af
of hij wel in de
goede film
zit....
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Borculo:
poloën bij 14 graden
watertemperatuur is
echt geen pretje.
‘Bospappie’
(Bouke Kroeze).

en Kees
, R o b H e u ve ls
k
n
li
e
rm
e
H
p
oog
Sep
g e sp re k o p h
n
e
e
s
n
e
jd
ti
D a m h u is
n iv e a u .. .
Harry Holsbeek en Gudo
Hemeltjen tanken effe bij na
de zoveelste zware strijd.

Schaars gekleed, maar
goed gelovig voor
alweer een bruiloft.
Een vrolijke boel.
Swingende polofeesten, hier
in de Hiel, meestal met
sexy lingerie.

Pupillentraining o.l.v.
Stefan Bonnes.
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De Masters

Ook de masters nemen deel aan
de clubkampioenschappen.

De banden met WASPO Nordhorn
zijn zeer nauw. Dankzij hollandse
inbreng wint WASPO het open NK
de 8x50m vrije slag.

Er werd hard getraind in het
‘thuisbad’ Nordhorn in de
aanloop naar de wedstrijden
in Mallorca.
Alweer een champ bij de masters.
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De gemiddelde leeftijd bij de clubkampioenschappen schiet omhoog door deelname van
deze goedgebouwde godenzonen.
Wordt er nog gefloten of eehh..?

De kweekvijver van De
Dinkel Denekamp
met Kitty Luijckx.

Instroom en
snorkelen

De snorkelafdeling van
Hanneke Thijert.
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Zwemhuwelijken

Marcel Ekkelboom en Gaby Sieverding.
Gerben Wynia en Elly Heerink.
Marcel Tijink en Anja Grote Punt.

Harry Holsbeek en Jacqueline Aveskamp.
Iris Westrik en Tjakko Ruinemans.

Renate Wigger en Maarten Rinket.
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