Het clubblad van topzwem- en polovereniging
De Dinkel Denekamp
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TOPCLUB IN DE
NEDERLANDSE
EREDIVISIE
ZWEMMEN!

Vraag naar de voorw
aarden

probleem, u bent elke dag welkom!

onderweg bij boerderij Mo
straattheater “Kunsten op s
-Speciale aandacht
Woensdag 7 augustus
Wekelijkse markt in het
aan zorgcentrum De Lo
kinderboerderij de Wollewe
worden de kinderen gratis g
Gratis deelname aan ludiek
wordt gepresenteerd door
pauzes optreden van Elvis
Gratis zwemmen in het pra
Denekamp. Alle baden van
avonds 21.15 uur geopend
-Landgoed Sin
Donderdag 8 augustus
Bezoek aan openluchtmus
een bezoek aan Koetsener
met voor alle deelnemers
wordt u getrakteerd op ee
De Leuj Pin'n, een smartlap
Huis Singraven op het lan
uur). Koopavond in Deneka
-Flora, fauna en cultuur in
Vrijdag 9 augustus 201
Ontdek de bijzondere diere
aan het charmante kuursta
Fiets-4-daagse op vertoon
Docet Wonderryck Twen
beweeg jij?; een familiete
testjes en weetjes. Afsluit
huldiging (±16.00 uur) va
en de grootste deelnemen
Docet Wonderryck Twente
verloting van een luchtballo
deelnemers (t/m 16 jaar) is
fiets. Enthousiast muzikan
zorgt voor de muzikale oml

•

pannenkoeken

• poffertjes • steaks

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

Maak de
'Mooiste Euregio-Fiets-Selfie'
en win een prijs!
Mailen naar info@e4d.nu

Volop keuze in verhuur fietsen, ook elektrisch.
Snelle reparatie service!
De servicewagen van Fietz rijdt tijdens
de vierdaagse met u mee.

www.fietzdenekamp.nl

•

7 dagen

per week geopend
Maandag
Dinsdag

08.00 - 21.00 uur

08.00 - 21.00 uur
Woensdag 08.00 - 21.00 uur
Donderdag 08.00 - 21.00 uur
08.00 - 21.00 uur
Vrijdag
08.00 - 20.00 uur
Zaterdag
13:00 - 17.00 uur
Zondag

Jan ter Steege

•

Reerink is dé dierenspeciaalzaak!

Dunantstr. 4 • 7591 AZ • Denekamp • tel.0541-351278 • info@fietzdenekamp.nl

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.

|

Denekamp
Oldenzaalsestraat 40A
T: 0541 35 63 55

Er
Boerd

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.

Korenm
06- 57

Haverstraat 10
7573 GK Oldenzaal
Tel. 0541-513359
www.reerink.nl
info@reerink.nl
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Sportief succes kost geld en we hebben, ook door verlies van sponsorinkomsten
vanwege onzekerheid rondom ons zwembad, de laatste twee jaar iets boven
onze stand geleefd. Daarom hebben we helaas onze reserves moeten
aanspreken. We hebben altijd geprobeerd de contributies laag te houden,
maar op deze wijze redden we het niet. In de ledenvergadering van 15
december 2016 is dan ook besloten om de contributies per 2017 enigszins
aan te passen. Onze opdracht als bestuur is, alle begrotingen nog eens goed
door te nemen en te kijken hoe we nóg efficiënter kunnen draaien, zonder
inlevering van kwaliteit. Natuurlijk vragen we ook hulp van onze leden bij
acties, het vinden van sponsoren en samenwerking met vrijwilligers. Graag
willen we onze lijst ‘Vrienden van De Dinkel’ updaten en hopen we op hulp
van alle leden om deze lijst nog verder uit te breiden!
In deze Induiker vind je de nieuwe contributietarieven.
Ik wens iedereen namens het bestuur,
een heel mooi, gezond en sportief 2017!

Maria Gram
voorzitter
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Via deze weg danken we Caroline Timmerman voor haar jarenlange
werkzaamheden in de CTZ en met name het organiseren van onze
clubkleding. Sabine Westerhof neemt de taken van Caroline over, dus als je
iets wilt weten over de clubkleding, stuur dan een mail naar:
sabine-westerhof@kpnmail.nl

1

Dit seizoen zijn we met een nieuwe kledingregeling gestart; selectie- en
waterpololeden betalen maandelijks een bedrag voor kleding, zo verschijnen
we altijd netjes ten tonele, mét actuele sponsoren!
Door de medewerking van onze nieuwe sponsor Sneeuwmeester hebben
we nu Arenakleding en daar zijn we enthousiast over. De eerste ronde van
de kledinguitgifte is geweest en alle zwem- en waterpoloselecties hebben
een poloshirt en een short ontvangen (zie de foto’s in deze Induiker en ook
op onze site).

0

Over de toekomstplannen van een nieuw zwembad kunnen we melden dat
binnenkort het aanbestedingstraject in gang wordt gezet. Dinkelvrijwilligers
hebben meegedacht in het programma van eisen, samen met de werkgroep
van de gemeente. Hopelijk zijn de terugkerende politieke strubbelingen in
Dinkelland niet van invloed op de voortgang van de zwembadplannen...
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In deze Induiker blikken we nog even terug op de geweldige prestaties van
vorig zwemseizoen: de mooie 2e plaats van Nederland in de competitie
en een geweldige promotie naar de landelijke C-Klasse door onze 2e
competitieploeg. Op dit moment staat onze 2e competitieploeg al weer ruim
op de eerste plaats in de C-Klasse en staan we 4e in de Hoofdklasse. Ik zeg:
ga zo door!

DINKELGROEP AARDIG ZWEMVAARDIG
Was wir an unserem Schwimmverein De Dinkel freitags abends von 19.00-19.45 h
toll finden:
Jede Woche ist es eine Überraschung was wir machen. Es ist fast nie das gleiche
wie letzte Woche. Wir schwimmen nicht nur Bahnen, sondern machen ganz viele
verschiedene Spiele und Übungen. Super ist immer wenn wir Wasserball oder
andere Spiele im Wasser machen. Manchmal probieren wir verschiedene Sachen
aus dem Materialraum aus. Das ist auch toll!! Mal mit Schwimmflossen schwimmen, oder auf einer Matte Floß spielen. Die Gruppe ist auch toll. Wenn wir was
nicht verstehen oder jemand kann was nicht, helfen wir uns gegenseitig.
Ich habe Handstand im Wasser gelernt! In meiner Klasse bin ich der einzige der
das kann!
Grüße
Mats, Tom und Benjamin Rigterink

Wij vinden aardig zwemvaardig leuk
omdat: We veel leuke zwemspelletjes
doen en je zwemt veel samen. Onze
zwemlerares is Maria, ze is heel lief,
en ze heeft ook veel leuke ideeën.
Wij vinden aardigzwemvaardig
leuker dan wedstrijdzwemmen. Want
je hoeft niet zo veel baantjes te
zwemmen. Aan het begin gaan we
meestal vier baantjes over de breedte
zwemmen. En daarna gaan we naar
de startblokken.
Groetjes van Mandy, Silke en Merle

NATIONALE MINIORENDAG 2016
Zaterdag 24 september mochten Milan Lucas, Eline Lutters en wij naar de
Miniorendag in Arnhem. We werden ontvangen in een sportcomplex, waar we een
T-shirt kregen. Elke groep minioren kreeg een andere kleur.
Vervolgens gingen we naar een gymzaal, waar we uitleg kregen over wat we die
dag gingen doen. We werden verdeeld in 3 groepen. Wij begonnen met spelletjes
zoals: allesbal, trefbal en 10 tellen in de rimboe.
Na dit deel ontvingen we een lunchpakket met broodjes, drinken en fruit.
Na het eten hadden we een zwemclinic van Marcel Schouten (hier mochten de
ouders kijken). Hier werd geoefend op de borst- en rugcrawl en we sloten af met
een start-oefening voor de Nederlandse Estafette Kampioenschappen de volgende
dag in Eindhoven.
Vervolgens hadden we een landtraining, die werd gegeven door een vrouw die ook
de landtraining geeft aan de Olympiërs, dat was best gaaf!
Het laatste onderdeel was het vragen stellen aan bekende zwemmers en wij
hoorden van hen ook verhalen over hun jeugd. Natuurlijk konden we met hen op de
foto en hebben we handtekeningen gescoord. Het was een super leerzame, mooie
en gave dag! Op de terugweg hebben we nog “even” een “bezoekje” gebracht aan
de opa en oma van Marien.
Groetjes Yke en Tiede Groener

SINTERKLAAS BASISGROEPEN
De basisgroepen op zaterdagochtend
hebben Sinterklaas geholpen met een
spannend Pieten-parcours door het
zwembad, waar punten te verdienen
waren. Na afloop was er voor iedereen
een leuk cadeautje.

DE DINKEL ZWEMT UITSTEKEND NJJK IN AMSTERDAM
Er werden 61 Pr’s gezwommen waarvan 4 zwemmers een pr op elke gezwommen
afstand Koen Brummelaar,Joy van Dieren, Jurre Hanstede en Kiki Koopman. Verder
14 clubrecords verbeterd 11 jaar 3 x Puck Koopman 50 m vrij, 50 m rug, en 200 m
wissel. 12 jaar 2 x Joy van Dieren op 100 en 200 m rug, 13 jaar 5 x Kiki Koopman
50 m en 200 en 400 m vrij en 50 en 200 m rug, 15 jaar 3 x Romée Spin 200 en
400 en 800 m vrij. Oude club records die werden verbeterd van Claudia Hollterman
uit 1993, Evita Wissink uit 2000, 2 x Marlies Reinders uit 2001, Lonne Dijkhuis uit
2006 en 2 x Carien v/d Schaaf uit 2009.

2 x een zilveren medaille Joy van Dieren 200 rug en Puck Koopman op 50 vrij en
2 x brons Joy van Dieren op de 100 rug en estafette 4 x 100 vrij met Puck Koopman
Mayke Westerhof Joy van Dieren en Kiki Koopman.

SURVIVAL IN HET
WATER
De Dinkel geeft
iedere week
schoolzwemmen
aan de Kingschool.
Elke groep doet vijf
weken mee aan het
project ‘Survival in
het water’.
Zowel in het
zwembad als in
de klas. Voor dit
project hebben
we een donatie
ontvangen
van 2500 euro
van Univé
verzekeringen!

PROMOTIE DINKEL-2 NAAR LANDELIJKE C-KLASSE!
Op zondag 17 april hadden we de laatste wedstrijd van de districtscompetitie. We
moesten allemaal goed zwemmen om kampioen te worden, en dat is ons gelukt!
Nadat we hoorden dat we kampioen waren geworden, werd de bodem van het
zwembad omhoog gedaan en iedereen sprong met het Dinkel T-shirt in het water!
En de trainers deden ook enthousiast mee. Dat was echt leuk. We gingen allemaal
tegelijk het water in, toen kregen we lekker drinken, een gebakje, een sjaal en een
bloem met een oorkonde. Daarna maakten we een foto met alle mensen die deel
hebben genomen aan de district competitie. Volgend jaar mogen we dan naar de
C competitie. Dan heeft De Dinkel twee teams in de landelijke klasse, yesssss!!!!
Groetjes Marieke Lenderink

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

EVEN VOORSTELLEN:
WIE WIL ZICH VOORSTELLEN AAN ONZE LEDEN?

HALLO IK BEN ESMEE!
Mijn moeder geeft training bij de jeugd en instroomgroep en ze heet Claudia. Ook
gaat ze vaak mee naar wedstrijden.
Ik mocht in mei al mee naar het pinkstertoernooi in Nordhorn en ik heb genoten
van alle aandacht van al die lieve zwemmers en zwemsters van De Dinkel.
Tot de volgende keer.

RECORD 10x100m
VRIJE SLAG (1990)
UIT DE BOEKEN.

Het Overijssels record op de 10x100m vrije slag dames senioren stond al sinds 1990 en
werd door onze dames verpulverd op 16 april 2016.
Een nieuw Overijssels én clubrecord en het leverde zelfs landelijk de 5e tijd ooit op, op de
eeuwige ranglijst! Verder zijn er dit jaar bijna 25 (!) regiorecords verbroken.

Ook benieuwd naar de
ranglijsten en clubrecords?
Kijk onder wedstrijdzwemmen
bij ranglijsten/clubrecords
op www.dedinkel.nl

SPORTIVITEIT EN RESPECT, BELANGRIJK!
Zwem- en waterpolovereniging De Dinkel Denekamp is een
vereniging die op zwemgebied voor iedereen wat te bieden heeft.
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. Hierin maken we onze gedragsregels voor leden,
ouders en trainers bekend. Ook hebben we een vertrouwenspersoon binnen onze
vereniging. Voor meer informatie, kijk op www.dedinkel.nl (homepagina).
Zwemselecties

Waterpolo onder 13 jr.

NIEUWE CONTRIBUTIE PER 1 JANUARI 2017
Recreatiegroepen
Selectiezwemmen
Basisgroep
€ 17,00
A-selectie
Aardigzwemvaardig
€ 17,00
Jeugdselectie
Dinkelratten
€ 17,00
Masters
Dolle Zwempret
€ 17,00
Senioren groepen
Senioren ma./di./do.

€ 17,00

Waterpolo
Junioren (tot 18 jr)
Senioren(v.a. 18 jr)

Waterpolo onder 15 jr.

€ 32,50
€ 23,00
€ 23,00

€ 21,00
€ 26,00

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 10 DECEMBER 2016
Het was een vol programma voor alle zwemmers van onze selecties en ook enkele masters. Ook verschenen er 20 families aan de start voor de geweldige familie-estafette.
De volgende prijzen zijn verdeeld:
BEKERS
S.Wynia Köttelpeer, meeste pers. records jonger dan 12 jaar: Yke Groener 44x pr
Benerink Bokaal, meeste pers. records 12 jaar en ouder:
Dennis Kamps 88x pr
Dinkel Bokaal, voor de meeste Clubrecords: Sterre Mooiweer met 28 clubrecords
FAMILIE-ESTAFETTE
Snelste familie: Fam. Kamps
Precieze familie: Fam. Gelevert
Fanatiekste familie: Fam. Leferink

A-SELECTIE

CLUBKAMPIOENEN 2016
Bram ter Braak, Pien Hemmelder,
Tiede Groener, Lynn Wennink,
Kars Gelevert, Eline Lutters,
Yke Groener, Puck Koopman,
Joy van Dieren, Quinty Setlight,
Janneke Lenderink, Lonne Dijkhuis,
Milan Lucas, Daniël Heitbrink,
Kevin Lucas, Jurre Hanstede,
Milan van Dieren, Dennis Kamps,
Koen Brummelaar, Yoran Klos en
Edwin Nijmeijer.

JEUGDSELECTIE

OVERGANGSGROEP
TRAINERS

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

OP NAAR DE COMPETITIEWEDSTRIJD
Op 12 maart hadden wij competitie met de Hoofdklasseploeg in Hoogeveen. Voor
het vertrek naar deze wedstrijd hadden we na de training een lunch. Deze lunch
was erg lekker en bestond uit soep, broodjes en wat te drinken. Hierna gingen we
met ons allen in de bus naar Hoogeveen. De sfeer was erg goed en in de bus was
het heel gezellig.
Groeten, Jurre Hanstede

Vrienden van De Dinkel

VRIENDEN VAN
DE DINKEL DENEKAMP!
AANMELDEN? GRAAG!
KIJK OP:
W W W. D E D I N K E L . N L
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GERARD OUDE NIJEWEME

•

JORIS KEIZER

•

MIRJAM GRAM

•

FRANS KEIZER

•

TONNIE HEUVELS

(Oud-trainer en erelid)

(Tweevoudig olympiër)

(Rentmeester Oldenzaal)

(Denekamp)

(Zwemleraar Denekamp)

•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

(Hoofdtrainster jeugd, oud-lid)

•
•
KIRSTEN VLIEGHUIS
•(Olympiër,
oud-lid)
GUDO HEMELTJEN
•(Masterlid
en -trainer)
JUDITH HEIJDENS
•(Masterlid,
official)
RILOH Keukens
•(www.riloh.nl)

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)
•

•MIEKE KLUITMAN-BRUYN
•
•JAN-WILLEM KOOPMAN
•GERARD FLOOTHUIS
•MATHILDE TIJHUIS
•HENRIKE WYNIA

(New York, oud-lid)

•JOHAN KENKHUIS
(Olympiër, oud-lid)

•MARIA GRAM

(Voorzitter, oud-lid)

•AREND JALVING

(Erevz. Olde Vechte Ommen)

•BRIGITTE HESSELINK

U, JIJ OF JULLIE HIER?
www.dedinkel.nl

SJOUKE WYNIA

(Erelid, oud-voorzitter)

GERBEN & ELLY WYNIA

(Oud-leden)

(Official De Dinkel)

ANTHONY VAN PEET

(CKOMPASSIE! Train&Coach.)
(Personal Design Enschede)
(Zwemschool Plons!)

(Oud-lid)
(oud-lid)

voor jong en oud!
SC HOOLACTI EVE
ZWE MVE R E N IG I NG

VRIENDEN BORD DEC 2014 84X120CM.indd 1

03-12-14 15:01

NK MASTERS
Papendrecht en Eindhoven.

DROOG TRAINEN
We trainen niet alleen in het water of aan de badrand;
maar ook in het bos en in het Kulturhus.

WATERPOLOTOERNOOI BORCULO
Met de nieuwe Dinkeltent naar het weekendtoernooi in Borculo. Onze Dinkelscheidsrechter Stefan Bonnes was er klaar voor om de polowedstrijden te fluiten in
het natuurbad. Altijd weer bijzonder en vaak toch ook wel koud... Het Dinkelteam
onder de 15 ging de strijd aan met teams uit heel Nederland.

PINKSTERTOERNOOI ZWEMMEN IN NORDHORN
In Nordhorn werden voor het eerst de splinternieuwe Dinkeltenten opgezet voor
het pinkstertoernooi.

JEUGDSELECTIE OP KAMP IN STADTLOHN
Op 25 augustus was het zwemkamp in Stadtlohn
Dag 1: Toen we aankwamen hadden we meteen zwemtraining. Na de training
kregen we de teams te horen voor de spelletjes, daarna moesten we een naam
bedenken voor je team en een poster maken het thema was Olympische Spelen,
dus daarom heette ons team Olympisch pistool. In de avond kregen we nasi en
natuurlijk was er weer iemand die het bord op de grond liet vallen (Yke) daarna een
ijsje en vervolgens lekker slapen.
Dag 2: Toen we wakker werden kregen we boterhammen, even later hadden we
training van Claudia. Aan het eind van de training deden we een estafette.
In de middag hadden we vrij gezwommen en geoefend voor de bonte avond.
‘s Avonds gingen we ons klaarmaken voor de bonte avond er waren hele leuke acts.
Dag 3: Nadat we ‘s ochtends zwemtraining hadden gehad gingen we naar de
speeltuin we gingen lekker met zijn allen van de glijbaan natuurlijk ging Marien ook
mee (met een beetje hulp van ons). Ook zat er iemand vast in de babyschommel.
Uiteindelijk kregen we te horen dat wij hadden gewonnen.
Met andere woorden: Het was een mooi weekend, zei Thijn.
Groetjes: Marit, Lynn, Sven, Eline, Thijn, Hanne en Yke (team Olympisch Pistool)

GESPOT.......
Frans Meuris heeft onze oudtrainer Jeroen gespot tijdens de
Denekampse carnavalsoptocht!
Top Jeroen!

SENIORENGROEP MAANDAGAVOND NEEMT AFSCHEID VAN ANNEMIEK
Annemiek Kamphuis heeft 6 jaar de seniorengroep op de maandagavond les
gegeven. Voor haar een mooie bos bloemen! Het uitje met de groep was haar
afscheidsfeestje. We wensen Annemiek veel succes met haar vervolgstudies en
danken haar hartelijk voor alle inzet voor De Dinkel Denekamp.
Maria Gram neemt wekelijks haar maandagavondgroep over.
JACOB BRUMMELHUIS
EN ANNE TER BRAAK
hadden de meeste
gehaktballen verkocht
met de gehaktballenactie.

DINKELPETTEN IN
ETHIOPIË
Suzan Bos heeft
tijdens haar
stage in Ethiopië
de kinderen blij
gemaakt met een
originele Dinkelpet.

BEKIJK ONZE DINKELSITE!
Kijk snel op www.dedinkel.nl
en volg ons op
FACEBOOK!
de Dinkel

TWEEDE VAN
NEDERLAND!
EEN GEWELDIGE PRESTATIE!
zwemmers, zwemsters en
trainers nogmaals
GEFELICITEERD!

MASTERS
zwemmen
50x100m in
Nordhorn

TESTEN
Basisgroep
test de nieuwe
MyFrogs
zwemlesschoentjes

OUDERAVOND MET JOHAN KENKHUIS ALS GASTSPREKER

Johan in gesprek met
collega-oud-Olympiër
Moniek Nijhuis die
nu met onze masters
meetraint

WATERPOLODAMES ACTIEF
Het dames-waterpoloteam is niet alleen actief in het water van Dorper Esch maar
ook met de uitwedstrijden en natuurlijk tijdens de feestjes!

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

SPONSOR IN DE SCHIJNWERPER

(Door Noortje)

Ook voor deze Induiker is er een vliegende reporter op pad geweest om een
sponsor te interviewen. Dit keer is dat Sneeuwmeester. Deze maakt het mogelijk
om als Dinkel goed te blijven functioneren en in dit geval om de Dinkelzwemmers
en -poloërs er goed uit te laten zien. Noortje moest het zaakje deze keer in haar
eentje fixen en ging op pad naar het hoofdkantoor van de Sneeuwmeester. Deze
bevond zich maar liefst 30 meter van haar eigen huis. Hier werd ze vriendelijk
ontvangen door de bazin van Sneeuwmeester: Lonne Dijkhuis.

Lonne runt samen met haar vriend Joran Heskamp het bedrijf Sneeuwmeester.
Sneeuwmeester is een wintersportspeciaalzaak voor de echte wintersportliefhebbers. De winkel is gevestigd in Enschede op het Go Planet Park. Hier
verkopen zij alles wat je maar nodig hebt voor de wintersport. Denk aan: ski’s,
helmen, kleding en accessoires. Van november tot en met maart zijn zij geopend.
Online kan er 24 uur besteld worden op www.sneeuwmeester.nl.
Het idee om een wintersportspeciaalzaak op te richten is ontstaan in december
in Ischgl. Joran had altijd al de ambitie om iets voor zichzelf te beginnen. Als
groot wintersportliefhebbers hebben Lonne en Joran ervoor gekozen om in deze
branche een bedrijf te starten. Een druk leven voor beide, want naast het runnen
van Sneeuwmeester studeren, werken en sporten ze allebei.
Doordat een van de leveranciers van Sneeuwmeester ook Arena verkocht, kwamen
zij op het idee om iets voor De Dinkel te doen aangezien Lonne al 16 jaar actief
lid is van De Dinkel en al vele Nederlandse medailles aan de muur heeft hangen.
Het kledingplan is toen opgezet door Loes Westerhof en Lonne en vanuit hier zijn
zij verder gaan werken aan een professionele uitstraling voor de leden van De
Dinkel. Dit heeft geresulteerd in tot dusver een oranje polo, short en eventuele
hoody van Arena. In het jaar 2017 verwachten zij de nieuwe trainingspakken te
kunnen uitgeven, maar tot dusver zijn zij al erg tevreden over de eenheid die
De Dinkel uitstraalt. Ook van buitenaf horen zij veel positieve reacties. Naast de
nieuwe kleding van Arena is er de mogelijkheid om via de webshop van De Dinkel
zwemkleding van Arena te bestellen voor gereduceerde prijzen. De webshop vind
je via de homepage van De Dinkel en door dan op het logo van Sneeuwmeester te
klikken. Iedere eerste van de maand wordt er een bestelling geplaatst bij Arena.
Op de vraag wat de ambitie van Sneeuwmeester is, antwoordt
Lonne dat het hun visie is om de komende paar jaren te groeien
qua naamsbekendheid om met Sneeuwmeester winstgevend
te worden en om DeDinkel te blijven voorzien van Arena kleding.

Al met al een jong koppel dat ambitieus is en De Dinkel wil helpen om er iedere
wedstrijd weer stralend uit te zien! En daarbij een fijn idee dat Lonne (afgelopen
NK 2e met de estafette en 4e op de 100 schoolslag) nog voor lang verbonden zal
blijven met haar lievelingsclub: DE DINKEL DENEKAMP.
De volgende keer zullen de nieuwsgierige
Lonne en Noortje samen op visite gaan bij
een andere sponsor. Tot dan!

DE DINKEL WEBSHOP
Alles voor je trainingen en
Wedstrijden.
De nieuwste artikelen voor
gereduceerde prijzen*
Haal het maximale uit je trainingen en je
wedstrijden met de beste materialen!

*Levering op basis van beschikbaarheid

BERICHT VAN DE KLEDINGCOMMISSIE
Aan het begin van het seizoen heeft iedereen van de zwem-en waterpoloselecties
de nieuwe clubkleding van Arena ontvangen. Voor iedereen was er een oranje
polo en een korte broek. Ook was er de mogelijkheid om een hoody te bestellen.
Hiervan hebben, boven verwachting, veel mensen gebruikgemaakt. Dit vinden
wij als kledingcommissie goed om te zien, aangezien er al lang vraag naar een
hoody was.
Het uitdelen van de kleding verliep voorspoedig en nagenoeg alles is opgehaald.
Er zijn nog enkele leden die de kleding nog niet hebben opgehaald, hen wordt
verzocht om te mailen naar lonnedijkhuis@sneeuwmeester.nl om een afspraak te
maken om de kleding alsnog op te komen halen.
We hopen dat iedereen heel veel plezier heeft van zijn of haar kleding en
mocht je een nieuwe polo/short/hoody nodig hebben, mail dan naar onze
kledingcoördinator:
sabine-westerhof@kpnmail.nl

IK GEEF DE BAL DOOR AAN :
Hallo allemaal,
Ik ben Naomi Scheggetman en ben 15 jaar oud. Ik zit nu al vanaf mijn 8e bij de
Dinkel. Van mijn 8-11 heb ik bij wedstrijdzwemmen gezeten. Ik ben toen overgegaan
naar waterpolo omdat vriendinnen van mij naar de waterpolo zijn gegaan. Ik heb
toen besloten om ook over te gaan. Ik ben toen in het ‘onder de 15’ team geplaatst
waar mijn vriendinnen ook in zaten. In het ‘onder de 15’ team heb ik 4 seizoen
gezeten, ik heb altijd in een heel leuk team gezeten en veel lol gehad. Inmiddels
zit ik in het ‘onder de 17’ team, het nieuwe team van De Dinkel. Ook dit is een heel
erg leuk en gezellig team. Ik hoop nog vele jaren mee te spelen bij de waterpolo.
Groetjes Naomi.
Ik geef de bal door aan

MARELL PETERS!

KAMP JEUGD WATERPOLO
De waterpolo jeugdleden hebben het seizoen afgesloten met een geweldig kamp!
De jongens en meisjes hebben o.a. het spel Ik Hou Van Holland gespeeld en er
was natuurlijk ook een groot kampvuur om marshmallows te maken!
Familie Berning, bedankt voor de prachtige locatie!

BAD LEK!

Oei, was dát even
spannend...
In mei was het bad lek
en moest het geplakt
worden. Hiervoor moest
het waterpeil zakken. De
selecties en de masters
vonden het een nogal
vreemde, schommelende,
gewaarwording.

RACHEL NAAR DE OS IN RIO!

Rachel speelt na haar training mee met
de basisgroep op zaterdagmorgen.

Samen naar
Rachels race kijken
in sportcafé Dorper
Esch,
mét RIO-gebakjes
van De Winter!

DINKELMASTERS NAAR
EK LONDON
In mei deed een grote delegatie
Dinkelmasters mee aan de EK in het
Olympische zwembad van Londen.
Een mooie medaille-oogst in toch
wel hectische dagen met veel te
veel deelnemers!

WEDSTRIJDEN ...

Dortmund
Bremen

Swimcup

NJJK Dordrecht
Clubmeet minioren
Zwolle

NK Hoofddorp

Competie Hoogeveen

KAMP NORDHORN/GEESTE ZWEMSELECTIE

ZWEMVIERDAAGSE
2016

KAMP INSTROOMGROEP

SCHOOLZWEMKAMPIOENSCHAPPEN 2016
Alexanderschool, Mariaschool en Kerkewei wonnen
tijdens de Schoolzwemkampioenschappen in
Denekamp op 9 maart een ticket naar de regionale
kampioenschappen.

Belangrijke en handige telefoonnummers
Zwemmen
Linda Huisjes-vd Berg (hoofdtrainster A-selectie)
Mathijs Ottink (trainer A-selectie)
Willy Hansen (trainer A-selectie)
Rogier Becker (trainer overgangsgroep)
Gerrit Dijkhuis (trainer overgangsgroep)
Brigitte Hesselink (hoofdtrainster jeugd)
Claudia Holterman (contactpers. instroomgroep)
Marien Willeme (trainer jeugdselectie)
Marieke Hendriksen(vervoerszaken)
Monique van der Woning (jury/officialzaken)
Frans Meuris (zwemsecretariaat)
Sabine Westerhof (clubkleding) sabine-westerhof@kpnmail.nl

06- 52833513
06-14799746
06-11418866
06-29546812
06-13894894
0541-353723
06- 42109027
0541-353000
0541-355284
0541-353506
0541-351996
0541-356814

Algemeen
Contributie / administratie:
Anja Tijink
0541 - 352734

ledenadministratie@dedinkel.nl

Vertrouwenspersoon:
Susanne Gelevert

riksusanne@caiway.nl

Waterpolo
Resy Mos
Waterpolocommissie
Basisgroep
Maria Gram

0541-221417

06- 53214743
resy_m@hotmail.com
wpc@dedinkel.nl

basiszwemmen@dedinkel.nl
0541-354269

Aardig Zwemvaardig
Marion Nijhuis
Seniorengroepen
Maandagavond:
Maria Gram
Dinsdagavond:
Dirk Oude Ophuis
Donderdagavond:
Louis Damhuis

0541-551813

0541-354269
06- 53969065
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: voorzitter@dedinkel.nl

Penningmeester:
Edwin Nijmeijer

0541 - 350930 e-mail: penningmeester@dedinkel.nl

Secretaris:
Marcel Tijink

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

Bestuurslid en contactpersoon WPC:
Twan Eshuis

e-mail: twan.eshuis@hetnet.nl

Bestuurslid en contactpersoon CTZ:
Jeroen Rakers

e-mail: jamrakers@hetnet.nl

Bestuurslid:
Jan Rikkink

e-mail: janrikkink@hotmail.com

Bestuurslid:
Judith Krabbe

e-mail: judithkrabbe@hotmail.com

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 contributiebetaling 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 aangevraagd 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
O Basisgroep
O Aardigzwemvaardig
O Dinkelratten
O Dolle Zwempret

€
€
€
€

17,00
17,00
17,00
17,00

Senioren groepen
O Senioren maandag
€ 17,00
O Senioren dinsdag
€ 17,00
O Senioren donderdag € 17,00

Selectiezwemmen
O A-selectie
O Jeugdselectie
O Masters

€ 32,50
€ 23,00
€ 23,00

Waterpolo
O Junioren (tot 18 jr)
O Senioren(v.a. 18 jr)

€ 21,00
€ 26,00

Graag aankruisen bij welke groep gezwommen wordt.

Prijzen per maand*

Eenmalig is voor inschrijving een bijdrage van € 5,00 bij de eerste contributiebetaling 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 01-01-2017.
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!

derland

LEKKER SMU LEN!

pannenkoeken
•• Meer
Meerdan
dan80
80soorten
soorten
pannenkoeken
• Pannenkoeken, poﬀertjes en steaks
• Speelgelegenheden voor kinderen
• Buitenterras en hofjestuin
• Ook afhalen

KNIP UIT!

Tegen inlevering

van deze advertentie

ELKE 4 e PANNEN
KOEK*

GRATIS

De actie loopt van

1 nov. t/m 1 april
2016
(*Tot € 7,50) Vraag naar
de
voorwaarden

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!

en andere reptielen en er is gelegenheid voo
de sssslang.
-Start 40e Euregio Fiets-4-daagse bij
Dinsdag 6 augustus 2015
Start 40e Euregio Fiets-4-daagse Denekamp
Fiets-4-daagse zorgt museum Natura Docet
dit jaar weer voor een extra activiteit voor d
aan Het Stift in Weerselo (40km, 60km en
onderweg bij boerderij Mollink (25km en 40
straattheater “Kunsten op straat 2015” in cent
-Speciale aandacht voor gezinnen m
Woensdag 7 augustus 2015
Wekelijkse markt in het centrum van D
aan zorgcentrum De Losserhof met o.a.
kinderboerderij de Wollewei in Losser. Bij terug
worden de kinderen gratis geschminkt in de tu
Gratis deelname aan ludiek Bingo bij ’t Wubb
wordt gepresenteerd door het duo “Stan en
pauzes optreden van Elvis Presley-imitator R
Gratis zwemmen in het prachtige familiezwem
Denekamp. Alle baden van Dorper Esch zijn s
avonds 21.15 uur geopend.
-Landgoed Singraven bestaat 6
Donderdag 8 augustus 2015
Bezoek aan openluchtmuseum in Ootmarsu
een bezoek aan Koetsenerf Oude Holtkamp i
met voor alle deelnemers een culinaire verr
wordt u getrakteerd op een exclusief optrede
De Leuj Pin'n, een smartlappenkoor uit Denek
Huis Singraven op het landgoed Singraven (
uur). Koopavond in Denekamp tot 21.00 uur (
-Flora, fauna en cultuur in Twente en de Gra
Vrijdag 9 augustus 2015
Ontdek de bijzondere dieren in de Dierentui
aan het charmante kuurstadje Bad Bentheim
Fiets-4-daagse op vertoon van startkaart gra
Docet Wonderryck Twente met de expos
beweeg jij?; een familietentoonstelling over
testjes en weetjes. Afsluiting 40e Euregio
huldiging (±16.00 uur) van de jongste en
en de grootste deelnemende groep. Prijsuitr
Docet Wonderryck Twente”. Onder de aan
verloting van een luchtballonvaart voor 2 pers
deelnemers (t/m 16 jaar) is er ook nog een ver
fiets. Enthousiast muzikant en zanger Jürge
zorgt voor de muzikale omlijsting.

•

•

pannenkoeken

• poffertjes • steaks

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

Maak de
'Mooiste Euregio-Fiets-Selfie'
en win een prijs!
Mailen naar info@e4d.nu

Volop keuze in verhuur fietsen, ook elektrisch.
Snelle reparatie service!
De servicewagen van Fietz rijdt tijdens
de vierdaagse met u mee.

www.fietzdenekamp.nl

•

7 dagen

per week geopend
Maandag
Dinsdag

08.00 - 21.00 uur

08.00 - 21.00 uur
Woensdag 08.00 - 21.00 uur
Donderdag 08.00 - 21.00 uur
08.00 - 21.00 uur
Vrijdag
08.00 - 20.00 uur
Zaterdag
13:00 - 17.00 uur
Zondag

Jan ter Steege

•

Dunantstr. 4 • 7591 AZ • Denekamp • tel.0541-351278 • info@fietzdenekamp.nl

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.

|

Denekamp
Oldenzaalsestraat 40A
T: 0541 35 63 55

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.
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Ervewolk

Boerderijcamping

Korenmorsweg 7, 759
06- 5720 5269 / 06 1

tuin & dier
Oldenzaal

Compleetoplossingen
voor bestaande en
nieuwe gebouwen
D o o r v a k me n s e n
d ie u w t a a l s p r e k e n ...
Zonnepanelen
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