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BESTUURSWOORDJE

2021!

Als kersverse voorzitter van deze mooie club werd ik gevraagd een bestuurswoordje 
te doen voor -weer- een prachtige induiker. Ik wil vooral niet teveel achterom kijken, 
want ik denk dat we met z’n allen uitkijken naar 2021!

Toch moeten we even stilstaan bij afgelopen jaar, dat natuurlijk werd beheerst 
door de uitbraak van het coronavirus. We werden plotseling geconfronteerd met 
sluiting van het zwembad in maart. Ook werden er coronaregels opgedragen aan 
ons allemaal, maar dat houdt de Dinkelmensen natuurlijk niet tegen. Bij zowel de 
waterpolo- als zwemafdeling werden er alternatieve (land)trainingen bedacht zodat 
we wel konden blijven bewegen. Daaruit blijkt wel weer hoe gemotiveerd onze 
vrijwilligers en zwemmers zijn. Vooral deze vele vrijwilligers hebben daardoor erg 
veel moeten schakelen afgelopen jaar. Dit verdient echt een super groot compliment 
en daar kunnen we trots op zijn met elkaar.

We hebben ook het zwembad officieel in gebruik genomen afgelopen jaar en daar 
gelijk ook al een paar fantastische evenementen georganiseerd. Met misschien wel 
de Dinkel Swimmeet als kapstok, compleet met digitale tijdwaarneming en geluid- 
en lichtshow. Ook mochten we starten met ‘ons’ sportcafé. Een prachtige eigen 
plek die ons, als het goed is, ook een stabiele financiële basis kan geven in de 
toekomst. 

En we hadden ook nog twee echte hoogheden binnen de club, Tom olde Dubbelink 
als Prins en René Dingeldein als secretaris bij De Köttelpeer’n. Zij hebben ons 
vereerd met een bezoek en namens de Köttelpeer’n ook een donatie gedaan voor 
de inrichting van de entree. Dank daarvoor. 

Maar we kijken nu uit naar een ander jaar. We staan weer te springen om vol aan de 
bak te gaan met al onze activiteiten. Eerst moeten we met z’n allen het coronavirus 
verslaan. Op het moment dat we weer los kunnen wordt het ook tijd om Maria op 
een waardige manier te danken voor al die jaren als voorzitter maar ook voor alles 
wat ze in die tijd voor onze club heeft gedaan. 

PS Oh ja, voor wie mij niet kent: mijn naam is Twan Eshuis, geboren in Ootmarsum 
en inmiddels trotse Denekamper. Al 33 jaar getrouwd met mijn Nancy en samen 
hebben we drie heerlijke jongens. Vanaf mijn negende jaar al actief als waterpoloër. 
En nu super trots om voorzitter te zijn van deze mooie club! 

       
          
         Twan Eshuis
         voorzitter
   



DAG, OUDE BAD! Na 38 jaar trouwe dienst verheugen we ons op ons nieuwe bad
Op speciale wijze hebben verschillende groepen de laatste lessen in het oude 
bad gezwommen. Bij de minioren was het niet alleen een afscheid van het bad, 
maar ook van trainer Wim Timmerman. We danken Wim voor zijn jarenlange inzet 
op de zaterdagochtendtrainingen. Wim blijft nog wel de groep De Dinkelratten op 
woensdagavond verzorgen. 

De basisgroepkinderen behaalden hun 
snorkeldiploma en sloten af met een 
spelles in het warme bad.

De waterpolojeugd speelt de laatste les
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De seniorengroep maandag 
maakt er weer een feestje van

De Masters 
hielpen na de 
laatste training 
mee met het 
vullen, etiketten 
plakken en 
kurken drukken 
van de flessen 

‘Eau 
de la 

Dinkel’



BOUW NIEUWE BAD
De bouw van het nieuwe 
bad kon doorgaan, terwijl 
we in het oude bad
konden blijven 
doorzwemmen.
                                                
                     

SLOOP OUDE BAD
Voor de startblokken 
was grote belangstelling
                                                
                     



INGEBRUIKNAME NIEUWE BAD (19 augustus 2019)

De waterpolojeugd dook, na een rondleiding door het bad en de machinekamer, als 
eerste in het nieuwe bad. Daarna werd er geproost met de bouwers, de gemeente en 
het personeel. Trots dat we in zo’n mooi bad mogen zwemmen! De seniorengroep 
gaf trainster Maria een echte champagnedouche.
                                                
                     



Best spannend, al die belangrijke wedstrijden, NK’s en 
estafettekampioenschappen.



Pinkstertoernooi 2019 in Nordhorn, helaas was 2020 afgelast i.v.m. corona.

De beroemde wafels smaken altijd als de beste!

Jeroen Wijering (foto boven, midden), JW 
Player, onze kledingsponsor was aanwezig 

vanuit New York om onze prestaties te 
bekijken. 

Ook Ron Keizer, Pirana, onze tassponsor 
uit San Francisco (foto rechts 2e van links)! 

Beiden zijn oud-Dinkelzwemmers en zo is 
het pinkstertoernooi altijd weer een 

geweldige ontmoetingsplek. 

Benieuwd naar de 
ranglijsten en clubrecords? 

Kijk onder wedstrijdzwemmen 
bij ranglijsten/clubrecords 

op www.dedinkel.nl



        EVEN VOORSTELLEN:
                 

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

We feliciteren 
Wim Henckens 
en Sandra 
Stoffers met 
het behalen 
van het diploma 
klokken bij 
zwemwedstrijden. 
We wensen jullie 
veel plezier 
met het tijd- 
waarnemen!

 

DE KINGSCHOOL   
wint de schoolzwem-

kampioenschappen plaatselijk én regionaal!
Het is de enige school die bij De Dinkel 

komt schoolzwemmen. Snorkelen stond op 
het programma.

 



ALLEREERSTE ZWEMWEDSTRIJD IN HET NIEUWE BAD ( 8 september 2019)
De minioren beten het spits af met de allereerste wedstrijd. Een geweldige bele-
venis en ook de juryleden keken de ogen uit.



SPORTIVITEIT EN RESPECT, BELANGRIJK!                               

Zwem- en waterpolovereniging De Dinkel Denekamp is een 
vereniging die op zwemgebied voor iedereen wat te bieden heeft. 
Belangrijk daarbij 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 ruim 50 jaar doordat alle leden en vrijwilligers 
zich inzetten voor een veilig en plezierig sportklimaat, waar sportiviteit en respect 
hoog in het vaandel staan. Vanaf 2021 zullen al onze vrijwilligers een Verklaring 
Omtrent Gedrag (VOG) bezitten.

Het bestuur heeft 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). 

SPORTIVITEIT EN RESPECT, BELANGRIJK!                               

CORONAperikelen 2020
Helaas werd 2020 door corona 
een raar jaar. Het zwembad was 
maandenlang gesloten. Toen 
er weer langzaamaan gesport 
mocht worden, zijn de zwem- en 
waterpoloselectiegroepen begonnen 
met land- en looptraining. Gelukkig 
mochten we daarna snel, weliswaar 
met allerlei regels, weer in het 
zwembad. Wedstrijden mochten 
alleen zonder publiek en competitie 
viel uit. Hopelijk wordt alles in 2021 
snel weer als vanouds.   



CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 5 JANUARI 2020

De allereerste clubkampioenschappen in het nieuwe bad waren zeker voor de jongste 
zwemmertjes een spannende belevenis. Aangemoedigd door de rest scoorden ze allemaal 
een medaille. Samen op het nieuwe ereschavot namen de volgende kinderen het applaus 
in ontvangst: Wiep Huttenhuis, Pim van Benthem, Lize van Benthem, Sanne Huizink, Imke 
Oude Egberink, Stijn Tukkers, Marre Groeneveld, Dieze Mollink en Ruben Eppink.

Verder zijn de volgende prijzen verdeeld:
BEKERS
S.Wynia Köttelpeer; meeste pers. records 
jonger dan 12 jaar:  Pien Hemmelder 71x pr
Benerink Bokaal; meeste pers. records 12
jaar en ouder:   Tiede Groener    90x pr
Dinkel Bokaal; voor de meeste Clubrecords
Dennis Kamps met  26 clubrecords

CLUBKAMPIOENEN 2020
Pien Hemmelder, Barbara Broekhuis, Eline
Lutters, Yke Groener, Puck Koopman, 
Soraya Rakers, Lonne Dijkhuis.
Bram ter Braak, Tiede Groener, Milan Lucas,
Daniël Heitbrink, Luuk Bos, Maquinho Vorst,
Jeroen Gijselaar.
Mattea Gliese-Slooijer, Maudi Kamphuis,
Stan Tijink, Mila Soethof, Mick Leferink.

  



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

WATERPOLOLEDEN DEELNEMERS 
RUTSCHMEISTERSCHAFT IN DELFINOH 
                                         NORDHORN

     

AL ONZE VRIJWILLIGERS HEBBEN EEN KAASPLANK ONTVANGEN! 
               Onze club heeft 126 vrijwilligers. Zij zorgen dat al onze 
leden kunnen zwemmen, waterpoloën, training krijgen, deel 
kunnen nemen aan wedstrijden enzovoorts. 
We danken dan ook al onze trainers, juryleden, scheidsrechters,
commissie-en bestuursleden en andere vrijwilligers. 
Jullie zijn onze vrijwilligers van de bovenste plank. 
Hartelijk dank voor al jullie inzet en ook na de coronatijd 
en in het nieuwe jaar hopen we op jullie steun.

 

WATERPOLO OUDER/KINDTOERNOOI

     



   De Dinkel en Devoko beheren samen sportcafé Dorper Esch

Er is heel wat werk verzet om het sportcafé in te richten en gezellig te maken. We 
zijn dan ook bijzonder trots op het resultaat. Helaas moesten we, na een geweldige 
start, door corona al snel weer sluiten. Hopelijk wordt 2021 beter en kunnen we 
samen veel genieten van deze unieke plek.
 
Om van dit sportcafé samen -én voor íedereen- een gezellige plek te maken, 
zoeken we barvrijwilligers die ons team willen versterken. Het beheren is voor onze 
vereniging een mooie extra inkomstenbron. Stap dus wat vaker binnen en bestel 
iets uit ons aanbod, tegen vriendelijke prijzen(!). Onze feestjes zullen we vaker in 
ons sportcafé organiseren. Dus... meld je ook als vrijwilliger. Voor eens per maand, 
per week of anders, alles is bespreekbaar.
           voorzitter@dedinkel.nl

                        volg ons op          sportcafé Dorper Esch
 

stoelen schuren

Tijdens de opening van 
het Sportcafé zijn onze 
coördinatoren in het zonnetje 
gezet!

Hans       Jeroen             Twan         Marjolijn           



OFFICIËLE OPENING (VER)NIEUWBOUW 
DORPER ESCH 10 JANUARI 2020

De officiële opening kreeg een bijzonder 
tintje. Na het emotionele woordje van onze 
voorzitter Maria Gram (terug te luisteren 
op Facebook), mocht het badpersoneel ons 
cadeau onthullen: een mooi beeld van een 
zwemster. Dit staat prominent in de hal. 
Oud- bedrijfsleider DE en tevens oud-
Dinkeltrainer én oprichter van De Dinkel, 
Gerard Oude Nijeweme, kreeg 
talloze -terechte!- complimenten.
Hij heeft het zwemmen op de kaart 
gezet voor Denekamp!

OPENINGSINSTUIF
11 JANUARI 2020

     



TWAN ESHUIS NEEMT DE VOORZITTERSHAMER OVER

Van februari 2006 t/m augustus 2020 heb ik voorzitter mogen zijn van onze mooie 
vereniging. Ik ben erg trots dat ik de eerste vrouwelijke voorzitter was en heb destijds 
het voorzitterschap overgenomen van Stefan Lammerink. Het was een mooie tijd 
met een prettig bestuur. We hebben heel wat meegemaakt(...) én verwezenlijkt, met 
natuurlijk als allergrootste uitdaging: nieuwbouw zwembad! Twan Eshuis speelde 
daarbij al een grote rol, als trekker van de DEG (Dorper Esch Gebruikers). Hij was zeer 
nauw betrokken bij de gesprekken met de gemeente, maar óók bij het binnenhalen van 
het mooie sportcafé en de geweldige ontwikkeling en bouw ervan. 
Ik heb de voorzittershamer dan ook met veel vertrouwen overgegeven aan Twan, onze 
waterpoloman. Ik blijf nog wel in het bestuur en wens Twan veel plezier en succes als 
voorzitter van De Dinkel Denekamp!
                                
Leden, vrijwilligers én bestuur 
 van De Dinkel Denekamp, 
hartelijk Dank voor alle samenwerking!
 

Een greep uit bestuurswerkzaamheden vanaf 2006:
# Beleidsplan voor de vereniging gemaakt
# Ontwikkeling website
# Sponsorbordenopbrengst voor ons i.p.v. gemeente(...)
# Organiseren clubavonden
# KNZB Vereniging van het jaar (2007)
# Schoolactieve vereniging (vanaf 2008)
# Kampen Geeste vanaf 2009
# Nieuwe zwemgroep voor mensen met een beperking 
  (Aveleijn) vanaf 2010
# Start Sportverkiezing gemeente Dinkelland vanaf 2011
# Mantelzorgaandacht in de vereniging
# Statuten vernieuwd (2012)
# Talentcentrum (2013)
# 50 jarig jubileum De Dinkel Denekamp 2014
# AD Nederlands clubheld Maria Gram 2015
# Kledingplannen Arena/Tyr/ Mensink en Zwemspecialist
# Beleidsplan sportiviteit, respect en soc.veiligheid en VOG 
# Trainersgesprekken
# Ondernemende vereniging 2015
# Vrijwilligersenquete/-feesten/-presentjes.
# Sponsoring/vrienden van De Dinkel
# Ontwikkeling sportcafé Dorper Esch
# Ontwikkeling nieuwbouwplannen Dorper Esch!

Maria Gram



BASISGROEP, de jongste 
zwemmertjes van De Dinkel

Als kinderen hun zwemdiploma’s 
hebben gehaald, kunnen ze bij De 
Dinkel Denekamp starten in de 
basisgroep op zaterdagmorgen om 
10.45 uur tot 11.30 uur. Deze groep 
met de allerjongste Dinkelleden 
maakt kennis met alle facetten van 
de zwemsport. Ze oefenen 
op speelse wijze veel verschil-
lende activiteitsvormen in het water.

Zo wordt het water hun grote vriend!

WATERPOLODAMES 2008-2020

     

UITWISSELING SWIMGYM
Ons erelid Johan Kenkhuis heeft een 
tweebaans 50m-bad vlak bij centrum 
Amsterdam: Swimgym. Zwemmers 
van de Swimgym deden mee aan 
onze Mastermeet en drie leden van 
de Dinkel waren bij Johan te gast 
om hem te feliciteren én voor een 
personal training in het 50 meterbad. 
Een leuke belevenis!



ZWEMVIERDAAGSE 2020 
De zwemvierdaagse kon doorgaan, maar wél met de nodige coronaregels. 
Onze jeugd was blij dat er iets wél door kon gaan. Met een enigszins aangepast 
programma, zoals online aanmelden, de routing volgen en mondkapjesplicht 
voor volwassenen in de hal, hebben 175 deelnemers meegezwommen aan 
deze 46e zwemvierdaagse. Ook het schatduiken kon doorgaan voor de 
basisschoolleerlingen, ook al was het een dagje eerder.  

                 

DE SPONSORBORDEN
HANGEN WEER!

Ons jongste Dinkellid, Puck te Hennepe 
(4 jaar),was ook de jongste deelneemster 
van de zwemvierdaagse.



Kirsten Vlieghuis, Iris Westrik, Gerard oude Nijeweme, Kitty Mensink          

1995           

RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE LEVERT €1.173,90 OP! 
In mei 2019 was de Rabobankclubkasactie, deze actie heeft onze vereniging een 
mooi bedrag opgeleverd. In 2020 was het de RaboClubsupportactie en hier hebben 
we € 927,12 binnengehaald. Hartelijk dank voor het uitbrengen van jullie stemmen!

OUD-ZWEMSTERS OP 
BEZOEK BIJ OUD-

TRAINER GERARD OUDE 
NIJEWEME

In 1995 waren Dinkel-
zwemsters Wendy, Kirsten, 
Kitty en Iris kandidaten 
voor de Olympische 
spelen. Kirsten behaalde 
op de Olympische spelen 
van 1996 en 2000, twee 
bronzen medailles! In 2020 
hebben ze Gerard Oude 
Nijeweme verrast met een 
bezoek. Hier werden dan 
ook veel oude verhalen 
besproken.

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

NXT
-XX

X-X

Spek de kas
de dinkel! nav 

JUMBO CLUBKASACTIE LEVERT €550,00 OP! 
In de zomer van 2020 kon men stemmen met de 
kassabonnetjes bij de Jumbo. We zijn heel blij met 
alle stemmen en danken Jumbo van harte. 

                                          BEKIJK ONZE DINKELSITE!

Rekening uit 1976,

Huldiging zwemmers bij Hotel Kampbeek.

Sorbets eten, aangeboden door de 

burgemeester!



DINKELSWIMMEET, 30 november 2019
Een team Dinkelvrijwilligers heeft een geweldige, grote wedstrijd georganiseerd. 
Een wedstrijd met topdeelnemers, elektronische tijdwaarneming, veel vrijwilligers, 
sponsoren, prijzen, licht en geluid en een profi-jury. Zeker voor 
herhaling vatbaar!  

                 



DINKELZWEMSELECTIES                         EN HUN TRAINERS



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



SPONSOR IN DE SCHIJNWERPER   
                                             (Door Sophie en Anouk)

Dit jaar mochten we langs bij TiMaX waar we Tim Kuipers mochten interviewen, 
in de oude huishoudsschool midden in Denekamp. Hij begon 20 jaar geleden met 
het Denekampse bedrijf. Tot 2006 deed hij dit alleen en tegenwoordig vormt hij 
met 12 collega’s een goed team. Een van deze collega’s is Sabine Westerhof, 
zij is zelf ook heel actief bij De Dinkel. Binnen het bedrijf helpen ze aannemers 
en ontwerpers met het volgen van de regels rondom energie en duurzaamheid. 
Binnen Nederland werken ze samen met zo’n 2000 bedrijven per jaar. Veel van 
deze samenwerkingen gaan telefonisch of via de mail waardoor ze het nu nog 
allemaal vanuit Denekamp kunnen doen. Toch werken ze ook veel samen met 
bedrijven in de regio; zo hebben ze ook meegeholpen met de bouw van het 
nieuwe zwembad door middel van goed energie- en duurzaamheidsadvies.

TiMaX sponsort de Dinkel en andere Denekampse clubs omdat zij sport en 
werken beide als een teamprestatie zien. Plezier en gezelligheid vinden ze 
binnen het bedrijf ook erg belangrijk. Ze geloven dat als je plezier in je werk en/of 
sport hebt ook beter presteert. Net zoals binnen onze club werken ze samen en 
zorgen de individuele prestatie voor een betere teamprestatie. Leuke dingen en 
teamuitjes ontbraken dan ook niet de afgelopen jaren.



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 

ZWEMGROEP AARDIG ZWEMVAARDIG
Iedere vrijdagavond zwemt de groep Aardig Zwemvaardig onder leiding van 
Marion Schasfoort en Lotte Heijdens van 19.00 uur tot 19.45 uur. Alle onderdelen 
van de zwemsport worden geoefend en regelmatig wordt er een diploma gehaald 
of een gezellige barbecue georganiseerd. 
  

Testen 

van de 

onderwater-

camera’s         



IK GEEF DE BAL DOOR AAN:

Hallo allemaal,

Ik ben Babet Berning en ben 17 jaar oud. Ik speel al waterpolo sinds ik 8/9 ben. 
In die tijd is er van alles veranderd. Toen ik op waterpolo kwam waren er amper 
jeugdteams. Onder de 11 werd net weer gestart en daarna onder de 13 en onder 
de 17. Nu zit ik in het supergezellige damesteam. Jammer genoeg valt door corona 
de hele competitie uit en ook een deel van de trainingen. Hopelijk wordt alles snel 
weer normaal en kunnen we weer met zijn allen trainen en wedstrijden spelen.
                                              
Ik geef de bal door aan                   ANOUK ATHMER!               

WATERPOLO
foto’s uit de 
oude doos

PRINS TOM 
EN SIK RENÉ 

van de Köttelpeer’n 
gooien de bal in voor de 
wedstrijd van hun eigen 

herenteam.



WATERPOLO JEUGD 

              

Waterpolokamp        

Sinterklaasfeest        



DINKELMASTERMEET 
24 november 2019

Samen met de 
WASPOmasters 
uit Nordhorn 
50x100m 
zwemmen.

Gudo hemeltjen 
en Tjakko 
Ruinemans 
zwommen maar 
liefst 100x100m!



NIEUWE DINKEL-ERELEDEN    
Gerrit Dijkhuis

voor zijn 
jarenlange inzet 

als trainer en 
hoofdtrainer 

van onze 
zwemselectie.

Wie  wordt ons 20e Erelid?

   Marion Nijhuis-Schasfoort
30 jaar de trainster van onze groepen 

Aardig Zwemvaardig.

ERELEDEN DE DINKEL DENEKAMP

1. Gerard oude Nijeweme
2. Ben Lammerink
3. Ros Ekkelboom
4. Jan Rikkink
5. Sjouke Wynia  (overl.)
6. Frans Meuris
7. Jaap Oostenrijk (overl.)
8. Gudo Hemeltjen
9. Maarten Rinket
10. Job Kienhuis
11. Johan Kenkhuis
12. Rachel Klamer
13. Marieke Westerhof
14. Kirsten Vlieghuis
15. Joris Keizer
16. Louis Damhuis
17. Brigitte Hemeltjen
18. Gerrit Dijkhuis
19. Marion Schasfoort

ZWEMGROEP 
DOLLE ZWEMPRET

behaalt het 
snorkeldiploma!



KAMP GEESTE ZWEMSELECTIE  
augustus 2019 en 2020

Core-stability-oefeningen op de SUPboards       

Joost de spelleider           

Hausmeisters Georg
en Dirk, hartelijk dank
voor de gastvrijheid!          

Grillmeister 

Twan           

Hulpmoeders Joyce en Iris           



     
   DINKEL MINIOREN

Clubmeet

Joost de spelleider           

          

Sint-spel-les          



Belangrijke en handige telefoonnummers 

Algemeen
Contributie / administratie:
Anja Tijink                                       ledenadministratie@dedinkel.nl
Clubkleding:
Ellen Ekkelboom                                                       dinkelkleding@dedinkel.nl

Vertrouwenspersoon:
Susanne Gelevert          0541-221417                             riksusanne@caiway.nl

Zwemmen
Danique Wagenvoort (hoofdtrainer A/B-selectie     06-25097865
Brigitte Hesselink (hoofdtrainster minioren)     0541-353723
Claudia Holterman (contactpers. instroomgroep)     06-42109027
Joyce Leferink(vervoerszaken zwemmen)                          vervoer@dedinkel.nl   
Mariël Bosch (jury/officialzaken zwemmen)                               vof@dedinkel.nl
Diane Heskamp (zwemsecretariaat)                    zwemsecretariaat@dedinkel.nl 
Ilanit Lutters (zwemsecretariaat)                         zwemsecretariaat@dedinkel.nl
 
 
Waterpolo 
Pien Doevelaar               Waterpolocommissie                        wpc@dedinkel.nl

Basisgroep 
Maria Gram       basiszwemmen@dedinkel.nl 
                                    0541-354269

Aardig Zwemvaardig
Marion Nijhuis  0541-551813

Seniorengroepen
Maandagavond:
Maria Gram              0541-354269
Dinsdagavond: 
Dirk Oude Ophuis 06- 53969065  
Donderdagavond:
Louis Damhuis  0541-353445

Masters
Gudo Hemeltjen  0541-352731

Dolle zwempret  dollezwempret@dedinkel.nl
Joost Schasfoort 06- 22743192

Dinkelratten
Wim Timmerman 06- 22557468 



De Dinkel Denekamp

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter:
Twan Eshuis                    e-mail: voorzitter@dedinkel.nl 

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

Secretaris:
Marcel Tijink                   e-mail : mafe.tijink@ziggo.nl 
 
Bestuurslid en contactpersoon WPC:
Frederik Rikkink     e-mail: frederikrikkink@hotmail.com

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

Bestuursleden:
Maria Gram                                            e-mail: maria@mariagram.nl 
Jan Rikkink                                            e-mail: janrikkink@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 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 € 15,- 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  € 17,50  O A-selectie  € 34,00
O Aardigzwemvaardig € 17,50  O B-selectie  € 30,00
O Dinkelratten  € 17,50             O Miniorenselectie € 25,00 
ODolle Zwempret  € 17,50             O Masters  € 24,00
 
 
Senioren groepen   Waterpolo
O Senioren maandag € 17,50   O Junioren (tot 18 jr) € 22,50
O Senioren dinsdag € 17,50  O Senioren(v.a. 18 jr) € 27,00 
O Senioren donderdag € 17,50     

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. Bij een waterpololidmaatschap wordt bij afmelding 
tijdens het wedstrijdseizoen het gehele contributiebedrag in rekening gebracht!

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…………… 202…      Handtekening:……………………………………………..

*Wijzigingen voorbehouden, tarief per 01-01-2020.
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!



KAFFEE supergünstig!
BERNING

500m vor  der  Grenze l inks  
Johanninksweg 11     P lz . 7591 NV



Bedankt namens onze ruim 440 leden

We gaan er voor! Ook in 2021 in de Nederlandse top!

  
Mede dankzij onze geweldige vrijwilligers en   

          
          

          
          

          
       sponsoren!


