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Van de redactie
Beste clubleden,
De feestdagen, Kerst en Oud & Nieuw, staan weer voor de deur. Tijd om nog een
clubblad in elkaar te zetten, zodat iedereen terug kan lezen hoe de laatste
wedstrijden en evenementen van het jaar zijn verlopen. Het laatste clubblad voor de
Kerst levert altijd stress op omdat de decembermaand toch al druk is. Na een
fantastische Sinterklaasviering gaan we richting feestdagen en winterstop. Mijn
complimenten voor de organisatie van het Sinterklaasevenement die een heel leuk feest
hebben georganiseerd!
„Ik ben blij, man”, zijn de legendarische woorden van de Nederlandse hardloper
Churandy Martina, toen hij op de Olympische Spelen in Londen net geen
medaille haalde op de 200 meter. En diezelfde woorden galmen al een tijdje door
mijn eigen hoofd heen. De afgelopen jaren ben ik zelf een paar keer naar het
buitenland geweest. Ook daar verschilt het journaal niet veel met hier: oorlogen,
moorden en meer verkeerde dingen. In heel de wereld gaat het er dus hetzelfde aan
toe. We denken alleen maar dat het daar anders is. Financieel zie je dat er wel
verschil is. Voor ons is zo’n leven als daar onbegrijpelijk en niet vergelijkbaar met hier.
Zo leer je heel veel dingen maar komt dan toch tot de conclusie dat een ticket
terug naar ons eigen land het meeste waard is. Leven in een land waar relatief veel
rijkdom is, geeft ons ook de taak om er iets mee te doen en het de mensen die het
minder hebben te helpen. Laten we hopen op een heel mooi 2017..
Fijne feestdagen en een goede jaarwisseling!
De Spetterredactie,
Svea

Deze Spetter wordt mede mogelijk gemaakt door:
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Mededeling
		

Nieuw contract tussen Rhienderoord en ZV de Spreng

Beste leden en ouders en/of verzorgers van leden,
Het heeft even geduurd, maar ZV De Spreng heeft een nieuw huurcontract afgesloten
met Stichting Rhienderoord. Veel dingen zijn niet veranderd, een paar punten wel, het
één meer ten gunste en het ander minder ten gunste van ons. De meest belangrijke
wijzigingen wil het bestuur delen binnen onze vereniging.
- ZV De Spreng huurt bij Rhienderoord alleen het 25 meter bad, dus exclusief het
kinderbad, de sauna en de whirlpool. Het gebruik van de laatst genoemden is tegen
betaling van €7.50 toegestaan. Wordt er niet betaald, dan mag er dus ook geen
gebruik van worden gemaakt.
- De kleedhokken dienen schoon te worden opgeleverd door Rhienderoord, indien
ze niet schoon worden opgeleverd graag melden bij het personeel van Rhienderoord.
ZV De Spreng dient de kleedkamers altijd schoon achter te laten. Schoon achterlaten
betekent zoals jezelf de kleedkamer schoon zou willen aan treffen.
- Materialen worden niet meer gemeenschappelijk gedeeld. De enige materialen die
ZV De Spreng zonder toestemming mag gebruiken van Rhienderoord zijn:
- de waterpolo doelen
- de lijnen voor wedstrijden en trainingen (incl. opbergbakken)
- de lage, lange (gym) banken
- de wedstrijdklok, incl. toebehoren
Overige materialen mogen alleen in goed overleg met het personeel van Rhienderoord
worden gebruikt.
Het is niet dat we tevreden zijn met al deze punten, maar dit is op dit moment het
onderhandelingsresultaat en hier moet u het (voorlopig) mee doen.
Groeten,
Arein Lazonder
Voorzitter ZV De Spreng
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De zwemafdeling
Zwemmers ZV De Spreng winnen eerste meerkamp
De zwemverenigingen De Spreng uit Brummen/Eerbeek, Neptunus Arnhem, AWV
Arnhem en Proteus Twello hebben een zeskampcompetitie opgezet. Zondag 16 oktober
was de eerste wedstrijd uit een reeks van zes. De zwemmers van De Spreng hebben
deze eerste wedstrijd op hun naam geschreven.
In elke wedstrijd wordt gestreden om de dagwinst. De nummers 1,2 en 3 van elk
programmaonderdeel krijgen punten. Het totaal aantal punten (per vereniging) wordt
gedeeld door het aantal zwemmers van die vereniging. Het maakt dus niet uit of je
met 10 zwemmers of met 30 zwemmers start. Iedereen heeft evenveel kans om te
winnen. De Spreng kwam met elf zwemmers aan de start.
Op de foto staan tien van de elf succesvolle zwemmers met de wisselbeker.
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Gezocht!
Razende Reporter gezocht!
Heb jij een snelle pen of een opmerkende camera? Weet jij alle inns en outs binnen de
vereniging? Dan zijn wij opzoek naar jou!
Als club is het goed om je website up to date te houden. Met een goede wedstrijd een
leuke actie of een mooie goal. Ook voor de zwemmers/spelers is het leuk om de uitslag
van hun wedstrijd op de website, op facebook of in de spetter te lezen.
Daarnaast zouden wij het leuk vinden wanneer iemand leden, adverteerders e.d. wil
interviewen voor leuke artikelen in de spetter. Bij wie is er een baby geboren, wie gaat
er trouwen of wie heeft de eerste prijs gehaald op school met de voorleeswedstrijd?
We zijn als club daarom op zoek naar iemand die af en toe een stukje schrijft. Ervaring
leert dat het je een uurtje kost met een klein stukje tekst, een fotootje en wat plak en
knipwerk.
Wil je een bijdrage aan de club leveren en lijkt het je leuk om dat op deze manier te
doen, stuur dan een mailtje naar spetter@zvdespreng.nl

6

Advertenties

7

Evenement
Sinterklaasfeest bij Zv de Spreng
Op vrijdag 2 december was het dan eindelijk zover.
Sinterklaas zou ook dit jaar weer een bezoekje
brengen bij de vereniging.
Om 18.30 uur werd het zwembad omgetoverd in een
heus spelletjes circuit. En toen de kinderen in groepen
verdeeld werden. Kon het heuse feest beginnen!
Terwijl de kinderen druk bezig waren met de
spelletjes (zwarte pieten race, pakjes in de
schoorsteen gooien en schoorsteen springen) werd
Sinterklaas warm ontvangen door de voorzitter van
de vereniging Arein Lazonder. Hij begeleide
Sinterklaas naar het zwembad en gaf hem een
rondleiding langs alle spelletjes. Waar hij ook de
kinderen een handje schudde en hun het één en
ander vroeg over wat ze aan het doen waren.
Na de wandeling langs het bad ging Sinterklaas in een mooie stoel zitten en kwamen
de kinderen in groepjes bij hem zitten. Daar werd natuurlijk gezongen en het één en
ander aan Sinterklaas vertelt. Er werden zelfs spelletjes gedaan, zoals woord grapjes
en een rebus. Ook werd er nog iemand in het zonnetje gezet. Namelijk Niobe
Castanja. Zij had met het verkopen van de Grote clubactie de meeste loten verkocht.
Ze kreeg van de Sint een cadeaubon voor haar goede prestatie. Top gedaan Niobe!
De pieten maakten er ondertussen een grote bende van in het bad. Pionnen, les
materiaal alles ging het bad in. Maar dit werd goed gemaakt met de handen vol
pepernoten die de kinderen kregen. Eigenlijk vond iedereen het stiekem prachtig dat
er van alles in het bad werd gegooid.
Na een tijd van komen moest Sinterklaas ons ook weer verlaten. Want ja, er zaten nog
meer kindjes op hem te wachten elders in het land.
Het feestje was voor ons nog niet afgelopen, want de kinderen mochten nog heerlijk
vrij zwemmen. Ook kreeg iedereen na afloop nog een lekkere verrassing van de Sint.
Het was een geslaagde avond!
Iedereen enorm bedankt voor zijn of haar hulp tijdens deze gezellige avond.
Namens de Zwembrigade,
Myluska Schröder
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9

Actie
Grote Clubactie
Ook dit jaar deden we weer mee met de Grote
Clubactie. Loten verkopen voor een goed doel.
Begin oktober kregen alle leden een boekje mee
met daarin loten die ze konden verkopen, tevens
kregen ze een begeleidende brief daarbij hoe er
mee om te gaan.
‘Verkoop je loten en je kunt zelf ook nog geld
verdienen.’ Voor elk verkocht lot ontvangt de
verkoper namelijk € 0,25 cent. Hoe mooi is dat! En heb je meer dan 20 loten verkocht
dan kreeg je van de Grote Clubactie ook nog eens kortingsbonnen voor deelnemende
attractieparken. Heel veel goede redenen dus om mee te doen!
Dit deden dan ook veel leden. Er waren 29 verkopers die samen maarliefst 461 loten
hebben verkocht. Zij hebben samen een mooi bedrag van € 1106,40 opgehaald
voor de vereniging. Dit kunnen we goed gebruiken voor onder andere materiaal voor
alle afdelingen. Daarnaast wordt het gebruikt om er iets leuks mee te doen voor de
kinderen.
Degene die de meeste loten heeft verkocht werd verrast op de Sinterklaasavond van
de vereniging. Tijdens het bezoekje van de Sint werd Niobe Castanja naar voren
geroepen en kreeg zij uit handen van de goedheiligman een cadeaubon van de
Intertoys uitgereikt. Niobe had wel 60 loten verkocht. Super goed gedaan Niobe!
Maar natuurlijk ook complimenten voor de rest van de leden die zijn of haar best heeft
gedaan.
Een actie die zeker weer voor herhaling vatbaar is!
Myluska Schröder
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Mededeling
Passen en bestellen zwembroek/badpak met logo
Leden of complete teams die nieuwe badkleding willen bestellen met ons
verenigingslogo kunnen zich melden bij Helma Heuvelink.
Zij heeft op het moment nieuwe paskleding klaarliggen en kan indien gewenst een
passessie organiseren zodat de juiste maat wordt besteld.
Contact opnemen met Helma Heuvelink via a.hheuvelink@kpnmail.nl.
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Evenement
Sinterklaas op bezoek bij de vrijdagavondtraining
Niet alleen bracht de goedheiligman een bezoek aan de kinderen van ZV de Spreng,
hij verscheen ook nog eens bij Heren 2 en de recreanten van Bruvoc. Hij werd
vergezeld door de Bier Piet en had over alle heren wel iets in zijn boek geschreven.
Zelfs over de Bruvoc-heren was de Sint goed op de hoogte!
Bij zijn binnenkomst vluchtten de heren van het eerste team en een aantal recreanten
waterpoloërs snel naar huis. Waarschijnlijk waren ze bang dat er ook over hun wat in
het boek stond, en dat klopt ook wel. Iedereen staat in zijn boek!
Het werd een gezellige avond, iedereen kwam aan de beurt en kreeg nadien van de
Piet wat lekkers in zijn of haar handen.
Wel jammer dat niet iedereen aanwezig was, schijnbaar hadden er een aantal een
vermoeden en bleven thuis, bang om ook bij de Sint te worden geroepen!
Naderhand gingen Sint en Piet nog even zwemmen, de foto’s daarvan zijn (helaas)
mislukt (wazig).
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Waterpolo
Minipolotoernooi groot succes!
Meer dan 100 kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar stonden zondag 13
november trappelend klaar om het zwembad Rhienderoord te betreden.
Verdeeld in drie leeftijdscategorieën werd een minipolotoernooi gespeeld. Waar de
allerkleinsten af en toe nog een zetje in de goede richting kregen en de bal met twee
handen mochten vastpakken, was er bij de oudere kinderen toch al sprake van serieus
waterpolo. Over het algemeen waren de teams goed aan elkaar gewaagd waardoor
het voor iedereen een leuk en leerzaam toernooi werd.
Diverse teams van Aquapoldro, Proteus, De IJsselmeeuwen en DWV waren aanwezig.
Naast alle kinderen waren veel ouders meegekomen waardoor het een gezellig drukke
bedoening was.
Door een goede voorbereiding en een strak schema tijdens het toernooi konden alle
kinderen rond 18:00 moe maar voldaan huiswaarts keren.
Wij danken alle teams voor hun komst, alle ouders en aanhang voor het enthousiast
aanmoedigen en natuurlijk alle vrijwilligers voor hun geweldige inzet.
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Waterpolo
Trainingstijden 2e seizoenshelft waterpolo
De laatste training van 2016 is op vrijdag 23 december.
Van maandag 26 december t/m vrijdag 6 januari is er geen training ivm
Kerstvakantie. Vanaf maandag 9 januari starten we met de trainingen volgens het
onderstaande rooster:
Maandag
18:00-19:30		
Gemengd <13			
Minipolo
Woensdag
18:45-19:30		
Gemengd <13			
Damesrecreanten
19:30-20:30		
Dames 1
20:00-21:00		
Heren 1
Vrijdag
20:00-21:15		
Dames 1			
Heren 1
21:00-22:00		
Heren 2			
Herenrecreanten
Op de volgende data zijn er géén trainingen i.v.m. feestdagen/vakantie:
Maandag 20 februari – Voorjaarsvakantie
Vrijdag 14 april – Goede vrijdag
Maandag 17 april – Tweede Paasdag
De laatste binnentraining is op vrijdag 21 april.
Voor de zomertrainingen wordt t.z.t. meer informatie verstrekt.
.

17

Waterpolo
2017 trapt af met W-Official cursus
Tijdens waterpolowedstrijden heb je niet genoeg aan alleen twee teams. Naast de
teams heb je minimaal een scheidsrechter en een jurytafel nodig. Achter de jurytafel
zijn er 2 of 3 W-officials per wedstrijd; een Secretaris, een Tijdopnemer en eventueel
een 30-secondenwaarnemer.
De laatste W-officialcursus binnen onze vereniging dateert uit 2012. In de afgelopen 5
jaar is het aantal teams sterk teruggelopen en was het aantal W-officials ruim
voldoende. Inmiddels begint het steeds lastiger te worden om een goede indeling te
maken waarbij iedereen ongeveer even vaak (of weinig) achter de jurytafel hoeft te
zitten.
Het opgefriste beleid van de polocommissie heeft er aan bij gedragen dat we in de
eerste maanden van februari een W-official gaan organiseren. We hebben een
actieve scheidsrechter binnen onze vereniging bereid gevonden om deze cursus mede
te ondersteunen en te begeleiden. De regel vanuit de KNZB is dat iedereen minimaal 3
wedstrijden per seizoen als W-official moet fungeren tijdens competitiewedstrijden. ZV
de Spreng heeft hiervoor succesvol dispensatie aangevraagd. De polocommissie vindt
het belangrijk dat iedereen die competitie speelt bij de senioren de regels van het
waterpolo spel goed kent. Deze cursus is hiervoor een goede basis.
In principe geldt voor iedereen die competitie speelt en ouder is dan 16 jaar dat hij/
zij als W-official moet fungeren. Op deze manier verdelen we de last over alle actieve
spelers en maken we het samen mogelijk dat we kunnen (blijven) spelen. Voor de
nieuwe cursus zullen we dus spelers gaan opgeven en uitnodigen die:
– in de afgelopen vijf jaar de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt en
– spelers die de afgelopen 5 jaar lid zijn geworden en ouder zijn dan 16 jaar.
De cursusduur is 4 avonden van elk ca. 2 uur. Op de 4e avond wordt het schriftelijk
examen gehouden. De cursist moet alle cursusavonden aanwezig zijn.
Dit examen bestaat uit 20 meerkeuzevragen en 10 open vragen. Daarnaast moet een
wedstrijdformulier worden ingevuld en gaan we met de tablet aan de gang.
De uitnodiging voor de W-officialcursus zal bij de betreffende leden in voor de
jaarwisseling worden verstuurd. Informatie over data en tijd zal hierin vermeld staan.
Geen actieve speler maar toch geïnteresseerd in deelname aan deze cursus? Stuur een
bericht naar waterpolo@zvdespreng.nl en we voorzien je van alle informatie!
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Waterpolo
Zonder scheidsrechters géén waterpolocompetitie
Het is al jaren geen onderwerp van gesprek meer geweest binnen ZV de Spreng, maar
inmiddels is het moment aangebroken om nieuwe scheidsrechters binnen onze
vereniging te gaan opleiden. Jarenlang hebben we dankzij de fantastische inzet van
onze vier scheidsrechters zonder problemen kunnen deelnemen aan de waterpolocompetitie. Marc, Lex, Gerti en Stephan hebben er gezamenlijk voor gezorgd dat we
ons geen moment druk hebben hoeven maken over het inschrijven van een x aantal
teams. De KNZB houdt bij de inschrijving van teams vast aan de 2-op-1-regeling.
Dit houdt in dat er op elke scheidsrechter die een volledig seizoen fluit (volledig
inzetbaarheid) er twee teams mogen worden ingeschreven in de competitie. Met 4
scheidsrechters en maar 4 teams zaten we dus in een luxe positie. Inmiddels hebben we
sinds de start van seizoen 2016-2017 al afscheid moeten nemen van 2 van deze
scheidsrechters. Uiteraard zijn deze scheidsrechters uitvoerig bedankt en in het
zonnetje gezet als dank voor hun jarenlange inzet, maar we worden ook gelijk met
de neus op de feiten gedrukt. Met nog maar 2 scheidsrechters zitten we inmiddels in
een kritische situatie. Volgend seizoen willen we minimaal 4 teams inschrijven. Beide
scheidsrechters zouden dus aan deze volledige inzetbaarheid moeten gaan voldoen.
We mogen hier als vereniging niet van uit gaan, omdat er zomaar op persoonlijk vlak
iets kan voorvallen dat dit niet mogelijk maakt. Denk aan ziekte, verandering in werk,
etc. Er moet dus actie ondernomen moeten worden om alle teams te kunnen blijven
inschrijven.
Om een situatie te voorkomen waarbij we niet alle teams kunnen inschrijven zal er
minimaal één, maar liefst meerdere leden op moeten staan om de scheidsrechterscursus te gaan volgen. Als je nu denkt; ‘dit lijkt me wel wat, maar wat houdt het precies
in?’; spreek dan één van onze (oud-)scheidsrechters binnen de vereniging aan en vraag
naar hun ervaringen. Zij kunnen je stuk voor stuk met veel enthousiasme vertellen over
de ins en outs van het fluiten. Wil je je horizon op het gebied van waterpolo verbreden
en lijkt het je een uitdaging om waterpolowedstrijden te gaan leiden, laat dan van je
horen. Informatie over de scheidsrechterscursus kun je opvragen bij de polocommissie
via één van de commissieleden of via polocommissie@zvdespreng.nl. Groot voordeel
van het succesvol afronden van de cursus is dat dit gelijk meetelt voor twee teams voor
het nieuwe seizoen.
De inschrijving van de jaarlijkse cursus sluit meestal rond 1 februari. De cursus bestaat
uit 6 cursusavonden, aanvang 19.30 uur, duur ca. 2 uur per avond. Aan de hand van
de inschrijvingen wordt bekeken wat de meeste geschikte locatie is. De cursus wordt op
de 7e avond afgesloten met een schriftelijk examen. In de maanden daarna zal een
praktijkexamen worden afgenomen op een van de jeugdtoernooien in Regio Oost. De
cursus zal (naar alle waarschijnlijk) eind februari 2017 starten. Om de cursus te kunnen
volgen zijn moet je minimaal voldoen aan de volgende criteria:
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Vervolg
– Kandidaten moeten aan het einde van de cursus tenminste 17 jaar zijn.
– Bij de start van de cursus moet de kandidaat W-official zijn.
– De kandidaat scheidsrechter moet beschikken over een e-mail adres.
– De kandidaat moet lid zijn van een bij de KNZB aangesloten vereniging.
– De kandidaat scheidsrechter beschikt over eigen vervoer of reist met OV.
– De kandidaten mogen slechts 1 cursusavond missen.
– Inschrijving en gegevens kandidaten
De vereniging kan kandidaten opgeven, maar ook individuele leden kunnen zichzelf
aanmelden voor deze cursus. Ook als niet-waterpolospeler kun je je opgeven voor
deze cursus. Als je als partner, ouder, etc interesse hebt om als scheidsrechter te gaan
fungeren graag contact opnemen met de polocommissie. De polocommissie zal ook
leden persoonlijk gaan benaderen in de komende periode. We verzoeken iedereen
vriendelijk om serieus na te denken of dit iets voor je kan zijn.
Met sportieve groet,
Claudia, Annette en Erik
Polocommissie ZV de Spreng
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spetter@zvdespreng.nl
Kopij voor volgende Spetter uiterlijk dinsdag 28 februari 2017
Noteer deze datum in uw agenda! Heeft u iets te vertellen over uw sport of over de sport
van uw kind, een wedstrijd verslag, een foto, laat het ons weten!
Regels voor het insturen van kopij:
• Tekst opsturen in Word-formaat (.doc/.docx)				
• Plaatjes en afbeeldingen apart in een .jpg bestand opsturen
Daarnaast zijn wij door de samenwerking met een professionele drukker gebonden aan
strakke inleverdata om zo te zorgen dat de Spetter op tijd bij de leden is. Daarom is het
noodzakelijk voor ons om de inleverdatum aan te houden. Voor kopij dat te laat wordt
ingeleverd bestaat dus een kans dat het te laat is om te plaatsen!
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Verjaardagskalender
In de komende maanden feliciteren wij de volgende leden:
December
1
6
7
8
8
8
8
9
10
13
14
14
15
20
23
24
28
31

Huibke
Ties
Anne
Robin
Bo
Wilbert
Daniëlle
Marc
Dennis
Tiny
Anne
Bianca
Rofayda
Liza
Stephan
Lisa
Maaike
Meike

Scholten-Mensink
Lazonder
Thomassen
Hamer
Peter
Smith
Vloet
Geurds
te Kamp
Korenblek
Brons
Dooper-Bosman
Dazdaz
Enklaar
Holtslag
de Groot
Bosman
Kolk

Januari
1
11
13
14
15
17
17
17
19
19
21
21
23
25
26
27
30

Lieve
Jan
Annette
Emmo
Carl
Joery
Valentijn
Wilma
Debbie
Leanne
Tessa
Anouk
Lisa
Elise
Marco
Karlin
Niobe
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Oonk
de Groot
Stemerding
Elshof
Tabor
Poelarends
van Rooyen
Timmer-Garritsen
voor de Poorte
t Hart
van den Berg
Streppel
Luikman
Pat
van de Waard
van Rossum
Castanja

Februari
1
2
4
5
5
7
9
10
11
12
15
15
15
17
17
19
21
23
24
25
26
27
27
28

Arjan
Lidy
Pien
Tijmen
Wilma
Nikky
Angelique
Tim
André
Harry
Marjet
Gerdy
Astrid
Lennart
Lisa
Margaret
Rosan
Marjolein
Leon
Jennifer
Wesley
Maurice
Jeffrey
Steven

Heuvelink
Diepenbroek
van Unen
Nijman
Weijenberg
Zweers
Walgemoet
Zweers
Oudbier
Spenkelink
Damsté
Thuyns
Tromp
vd Kamp
Otten
Koolman
Weijenberg
Timmer
Hulshof
Eijk van
Grotenberg
Oudbier
Romeijn
de Groot

Colofon
Redactie (spetter@zvdespreng.nl)
S. Rexwinkel

Bestuur van ZV De Spreng
Voorzitter:		
Secretaris:		
Penningm:		
Leden:		
		
Pr:		
		

A. Lazonder
M. van der Kamp
R. Karman		
E. Frankemölle
M. Schröder
A. Hoetink		

Secretariaten/Informatie
Zwemmen:		
Red.brigade:
Waterpolo:

R. Karman		
M. Schröder
E. Frankemölle

Vertrouwenspersoon Gertie Beker			
		
Dianne Hoetink			

vertrouwenspersoon@zvdespreng.nl
vertrouwenspersoon@zvdespreng.nl

Jeugdraad		

Mariëlle Ellens			

jeugdraad@zvdespreng.nl

Lex Lazones			

webmaster@zvdespreng.nl

Website		

		

Leden- en contributieadministratie
		
		
		

M. Koolman		
E-mail:
ledenadministratie@zvdespreng.nl
Incassant ID:
NL82ZZZ080887100000

Bank: Rabobank Brummen
			
			

nr 31.61.91.221 contributie
nr 31.10.54.218 verenigingsnummer
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Drukkerij Willems
Stuijvenburchstraat 27, 6961 DP Eerbeek, T 0313 65 19 22, info@drukkerijwillems.nl
BRIEFPAPIER • ENVELOPPEN • VISITEKAARTJES • ONTWERP • GEBOORTEKAARTJES • TROUWKAARTEN
VERHUISKAARTEN • VERENIGINGSBLADEN • PERIODIEKEN • STICKERS • PERSONALISEREN • COUVERTEREN
PRINTING • POSTERS • CANVAS • ETIKETTEN • BLOKS • KERSTKAARTEN • ANSICHTKAARTEN • DIRECT
MAIL • BRIEFPAPIER • ENVELOPPEN • VISITEKAARTJES • ONTWERP • GEBOORTEKAARTJES • TROUWKAARTEN
VERHUISKAARTEN • VERENIGINGSBLADEN • PERIODIEKEN • STICKERS • PERSONALISEREN • COUVERTEREN
CANVAS • VEELZIJDIG IN DIGITAAL DRUKWERK • ETIKETTEN • KERSTKAARTEN • ANSICHTKAARTEN • DIRECT
MAIL • BRIEFPAPIER • ENVELOPPEN • VISITEKAARTJES • ONTWERP • GEBOORTEKAARTJES • TROUWKAARTEN
VERHUISKAARTEN • VERENIGINGSBLADEN • PERIODIEKEN • STICKERS • PERSONALISEREN • COUVERTEREN
PRINTING • POSTERS • CANVAS • ETIKETTEN • BLOKS • KERSTKAARTEN • ANSICHTKAARTEN • DIRECT
MAIL • BRIEFPAPIER • ENVELOPPEN • VISITEKAARTJES • ONTWERP • GEBOORTEKAARTJES • TROUWKAARTEN
VERHUISKAARTEN • VERENIGINGSBLADEN • PERIODIEKEN • STICKERS • PERSONALISEREN • COUVERTEREN
PRINTING • POSTERS • CANVAS • ETIKETTEN • BLOKS • KERSTKAARTEN • ANSICHTKAARTEN • DIRECT MAIL

Drukkers in de regio
totdrukwerk bv
Christiaan Geurtsweg 12, 7335 JV Apeldoorn, T 055 533 77 22, info@totdrukwerk.nl
LOSBLADIGE SYSTEMEN • MAPPEN • BRIEFPAPIER • ENVELOPPEN • STICKERS • DEMAND • POSTERS • BLOCKS
VISITEKAARTJES • ETIKETTEN • MAILING • INSTORE DRUKWERK • DISPLAYS • VLAGGEN • STANSEN • VOUWEN
KALENDERS • FLYERS • HUISSTIJLMANAGEMENT • PERIODIEKEN • ONTWERP • LOSBLADIGE SYSTEMEN
MAPPEN • BRIEFPAPIER • ENVELOPPEN • STICKERS • SIGNING • RINGBANDEN • PRINTING ON DEMAND
POSTERS • SETS • BLOCKS • VISITEKAARTJES • ETIKETTEN • INSTORE DRUKWERK • LOSBLADIGE SYSTEMEN
MAPPEN • TOTAAL IN DRUKWERK • BRIEFPAPIER • ENVELOPPEN • STICKERS • DEMAND • POSTERS • BLOCKS
VISITEKAARTJES • ETIKETTEN • MAILING • INSTORE DRUKWERK • DISPLAYS • VLAGGEN • STANSEN • VOUWEN
KALENDERS • FLYERS • HUISSTIJLMANAGEMENT • PERIODIEKEN • ONTWERP • LOSBLADIGE SYSTEMEN
MAPPEN • BRIEFPAPIER • ENVELOPPEN • STICKERS • SIGNING • RINGBANDEN • PRINTING ON DEMAND
POSTERS • SETS • BLOCKS • VISITEKAARTJES • ETIKETTEN • INSTORE DRUKWERK • LOSBLADIGE SYSTEMEN
MAPPEN • BRIEFPAPIER • ENVELOPPEN • STICKERS • DEMAND • POSTERS • BLOCKS • VISITEKAARTJES
ETIKETTEN • MAILING • INSTORE DRUKWERK • DISPLAYS • VLAGGEN • STANSEN • VOUWEN • KALENDERS

