
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Wist u dat:  
. Het zwemseizoen 2013/2014  
  weer ten einde is. 
. Dit seizoen voor DD weer een  
  heleboel medailles heeft  
  opgeleverd. 
. Noortje en Bregje de Brouwer 
  als Nationaal Jeugd duet 
  verschillende buitenlandse  
  wedstrijden op het programma 
  hebben staan. 
. Zij met dit duet al veel medailles 
  hebben gehaald het afgelopen 
  seizoen. 
. Zij ook deelnemen aan de WJK 
  in Tampere in Finland deze zomer 
. Wij als DD daar erg trots op zijn. 
. We hopen dat ze goede  
  resultaten gaan behalen. 
. We na de zomer weer het 
  beroemde Dokkelaers kamp 
  hebben georganiseerd. 
. Dit kamp plaats vindt in het 
  laatste weekend van augustus. 
. Inmiddels 63 kinderen zijn  
  opgegeven om deel te nemen  
  aan dit kamp. 
. De informatiebrief voor dit 
  kamp nog voor de zomervakantie 
  wordt uit gedeeld. 
. Tess van Dijck, Marit van de  
  Wittenboer en Francesca O’Neill 
  zijn geselecteerd voor het  
  opleidingscentrum van de KNZB. 
. Dit opleidingscentrum niet meer 
  in Eindhoven is, maar in Malden. 
. Dit een goede prestatie is van  
  deze meisjes. 
. Wij ze heel veel succes 
  toewensen met de trainingen. 
. We volgend seizoen een  
  nieuwe website hebben. 
. DD volgend jaar een meisjesteam 
  onder 17 jr. heeft bij de water- 
  polo. 
. Dit team ook nieuwe badpakken 
  heeft. 
. Deze badpakken worden 
  gesponsord door Health City. 
. Wij daar heel blij mee zijn. 
   
 

Nieuwsbrief  juli 2014 

Vanuit het bestuur 
Het zwemseizoen 2013/2014 is zeer binnenkort ten einde. We trainen t/m vrijdag 11 
juli  en het nieuwe seizoen begint op maandag 25 augustus. 
De dokkelaersvlag ligt gewassen en gestreken in de kast, maar wie o wie is zo vriendelijk 
geweest om dat te doen? De vlag ziet er geweldig schoon uit en ligt weer startklaar om 
mee te nemen naar de wedstrijden voor komend seizoen. 
Met ingang van het nieuwe seizoen is, als alles goed verloopt ook de nieuwe website 
aktief. Het belooft een flinke verbetering te worden, dus houdt de site in de gaten. 
Het beleidsplan voor de komende jaren is klaar en komt op de vernieuwde website. Het is 
een werkdocument dat we jaarlijks updaten met onze activiteiten en doelstellingen voor 
de komende jaren. 
Waterpolo 
De competitie is al een tijdje geleden afgelopen. De dames zijn met 41 punten geëindigd  
op een 3e plaats. De heren zijn ook geëindigd op een 3e plaats met 41 punten. De 
jongens onder 17 zijn 7e geëindigd en de jeugd onder 13 zijn 3e geëindigd.  
Volgend seizoen komt er een meisjes team onder 17 jaar bij. Als iemand nog interesse 
heeft om in dit team te gaan coachen tijdens de wedstrijden, dan kun je contact opnemen 
met Kim Heeren. email: kimheeren@hotmail.com. De topscoorders  van seizoen 
2013/2014 zijn bij de heren Arjan Lemmens met 25 goals, gevolgd door Mathieu 
Timmermans met 23 goals. Bij de dames staat op 1 Gina Adams met 61 punten, gevolgd 
door Kim Heeren met 34 goals. Bij de jongens o.17jr. is de topscoorder Marco van den 
Hout met 17 goals, direct gevolgd door Pieters Spapens met 16 goals.  
Wedstrijdzwemmen 
We hebben een zwemcommissie in het leven geroepen. Deze commissie bestaat uit: 
Namens  Bestuur:      Rob van Straaten (wedstrijdzwemmen@dokkelaers.nl) 
                 Trainers:     Renate Swaans (pmt.swaans@home.nl) 
                 Zwemmers:Lesley de Bruin (lesley_gjof@hotmail.com) 
                 Ouders:       Carry Damen (carrydamen@hotmail.com) 
                                      Ronald Smulders (roland@smulderskantoor.nl) 
Deze commissie is in het leven geroepen om het beleid zo goed mogelijk uit te kunnen 
dragen. Ook willen we graag een 3-tal officials opleiden tot tijdwaarnemer. Indien je hier 
in geinteresseerd bent, kun je contact opnemen met Rob van Straaten. 
Recreanten 
Afgelopen zaterdag 28 juni zijn er weer 7 kinderen geslaagd voor het diploma C. 
Wij feliciteren Zoë Zandbergen, Sam den Ouden 
Nienke Dobbelaar, Timo van Kesteren 
Yara van Kesteren, Jorik Jansen en Wout Bruurs 
met hun behaalde diploma. 
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Synchroonzwemmen 
De Nederlandse jeugd kampioenschappen hebben dit jaar plaatsgevonden in Zwolle. 
DD heeft hier met de groepsuitvoering een bronzen medaille behaald. Noortje en Bregje de 
Brouwer werden hier 2e met hun duet en Anne en Demi behaalde een mooie 5e plaats. De 
Synchrobeat, NK synchroonzwemmen onder 13 en 15 jaar, heeft inmiddels ook al 
plaatsgevonden. DD was hier zeer succesvol. Noortje en Bregje de Brouwer behaalde goud en 
zilver met de individuele techniek en hun duet werd met goud beloond. De groepsuitvoering 
age II werd tevens een goude plak toegekend. Bij de solo’s behaalde Tess van Dijck een 11e 
plaats en Marit van de Wittenboer mocht voorzwemmen. 
De groepsuitvoering age I behaalde een 10e plaats en het duet van Francesca en Kirsten werd 
7e. Met de sol werd Francesca eveneens 10e. 
Op 14 juni heeft het Stadsherstelsynchroonzwem gala weer plaatsgevonden in een overvolle 
Hispohal. Met trots presenteerde de synchroonzwemsters hun nieuwe trainingspakken, die 
gesponsord zijn door Aannemingsbedrijf ‘Stadsherstel BV‘ gespecialiseerd in renovatie, 
moeilijke nieuwbouw op binnenstedelijke locaties en groot en klein onderhoud.  
De aanmoedigingsprijs werd dit jaar gewonnen door Marit van de Wittenboer. 

 

 
 

Zaterdag 5 juli worden de behaalde prestatiemedialles van de KNZB weer uitgereikt. 
Anouk Horrevorts heeft in 2013 een zilveren prestatiemedialle verdiend. Een bronzen 
prestatiemedialle werd verdiend door Kim Deiman, Karlijn Horrevorts, Marjetta van Esch, 
Demi van Boogaert, Anne Vromans, Noortje en Bregje de Brouwer. 
 

Zwemfit recreatief 
Deze afdeling zwemt nog steeds op dinsdag en donderdagavond van kwart voor 8 tot kwart  
voor negen. We zijn hiervoor nog op zoek naar enthousiaste zwemmer/sters vanaf 18 jaar. 
 

Vrijwilligers 
Afgelopen Pinksterweekend hebben weer vele (ouders van) Dokkelaers geholpen op het 
vrijthof bij Zomergeblaos. Door hun inzet, het heerlijke festival weer en de mooie 
programmering werd het een succes voor de clubkas! Op zaterdagmiddag is de Dokkelaers 
"Snackbar" opgebouwd. Waarna laat in de avond de verkoop echt goed loskwam. Ook  
 's nachts hebben twee Dokkelaers een oogje mee in het zeil gehouden. Op een zonovergoten 
Vrijthof is zondag enthousiast frites, snacks en voor het eerst ook weer kibbeling en haring 
verkocht. Maandagochtend was het de beurt aan een grote ploeg om het Vrijthof te 
ontruimen en de snackbar weer schoon te maken. Voor het noodweer losbarstte was de klus 
geklaard. Zo zie je maar weer, vele handen maken licht werk en kon iedereen nog genieten 
van het laatste stukje Pinksterweekeinde. 
Veel vrijwilligers hebben weer geholpen met de nacht van de Proms in mei en ook met 
zomergeblaos. Dat heeft weer het nodige opgeleverd voor de clubkas.  
Dokkelaers en ouders heel hartelijk dank voor jullie enthousiaste inzet!! 
Tot volgend jaar, dan maken we er weer mooie evenementen van. 

 

 

   

Wist u dat: 
. De synchroonzwemafdeling nog 
  op zoek is naar nieuwe meisjes, 
  die heel veel  zin hebben in  
  zwemmen op muziek. 
. We natuurlijk bij alle afdelingen  
  graag nieuwe leden zien 
  verschijnen. 
. We iedereen een hele fijne en 
  zonnige zomervakantie  
  toewensen. 
. We hopen op weer goede 
  resultaten van onze zwemmers  
  en zwemsters. 
. We niet alleen hopen op goede 
  resultaten, maar natuurlijk ook 
  op heel veel zwemplezier. 
. De laatste zwemtraining van dit 
  seizoen op vrijdag 11 juli is. 
. De eerste training na de zomer- 
  vakantie weer start op maandag 
  25 augustus. 
. Onze mooie eigen kledinglijn 
  nog steeds te koop is bij Firma  
  van Gool. 
. Het adres van deze winkel is: 
  Doelenstraat 76 te 
  Hilvarenbeek. 
 

Kledinglijn ‘Van Gool’ 
…  


