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Deze editie in deSPETTER:

Recreatieve vijfkamp
Ook dit jaar deed de zwemselectie 

weer mee aan de recreatieve vijfkamp. 
Lees hier welke successen zij hebben 

behaald! 

6

Topjaar zwemselectie
De zwemselectie heeft het dit seizoen 
uistekend gedaan! Lees gauw verder 

hoe hun seizoen is verlopen.

8
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Kampioenschap Dames 1

Ons Dames 1 team is dit jaar  
kampioen geworden. Hier lees je alles 

over hun feestje!
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Beste clubleden, 
Ga er lekker voor zitten, pak De Spetter al dan niet uitgeprint anders digitaal en  
geniet ervan. De laatste Spetter van het seizoen 2016-2017 ligt voor je neus. Altijd 
een leuke editie, omdat deze meestal vol staat met goede resultaten en leuke uitjes.
Names heel Dames 1 wil ik iedereen nog bedanken voor hun support tijdens onze  
kampioenswedstrijden. De kinderen voor hun leuke bijdrage, alle toeters en bellen, 
cadeau’s, iedereen die op zijn of haar manier iets heeft bijgedragen aan ons  
kampioenschap. Wij hebben er enorm van genoten! 
Er zal de komende tijd zeker nog vaak over het afgelopen seizoen worden nagepraat, 
maar gelukkig is er nu het moment aangebroken om van de zomer te gaan genieten.
Ik wens iedereen een heel fijne vakantieperiode toe en wil iedereen bedanken voor de 
ingezonden stukjes het afgelopen seizoen. 
De Spetterredactie,  
Svea

Deze Spetter wordt mede mogelijk gemaakt door:
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Van de voorzitter
Waarde leden,
Het zomerseizoen is weer begonnen, het zwemseizoen is weer afgelopen. En wat een 
mooi seizoen is het geweest met maar liefst twee kampioenschappen, Dames 1 en de 
zwemselectie. Prachtige prestaties!
Langs deze weg wil ik ook iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen aan de club 
het afgelopen seizoen hartelijk danken voor de ongelofelijke inzet. Zonder de inzet 
van alle vrijwilligers voor en achter de schermen kan de club niet leven, deze mensen 
zijn van vitaal belang voor de club. Komend seizoen willen we meer aandacht  
besteden aan de vrijwilligers en het vrijwilligersbeleid om alles nog beter op elkaar af 
te stemmen en iedereen goed geinformeerd te houden.
Ik hoop komend jaar ook weer te mogen rekenen op een ieders inzet. Als club willen 
we mensen verenigen en bij elkaar brengen in de zwemsport. Een zwemvereniging met 
veel activiteiten, een gezellige sfeer en waar toch fanatiek gesport kan worden. Willen 
we dat blijven doen dan moeten we hard blijven werken aan de badrand, maar ook 
achter de schermen. Ook de leeftijdsopbouw binnen de vereniging blijft een puntje van 
zorg, ledenwerving kost veel tijd en energie die we erin moeten blijven steken willen 
we de club een gezonde toekomst laten houden. Om dit allemaal te realiseren is zijn 
vele handen nodig, ik hoop komend seizoen weer op jullie hulp te kunnen rekenen.
Met vriendelijke groet,
Arein Lazonder 
Voorzitter ZV De Spreng
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De zwemafdeling

Samen met 4 andere verenigingen uit de omgeving, hebben wij ook dit jaar weer aan 
de recreatieve vijfkamp meegedaan. Er zijn 7 wedstrijden gezwommen, waarbij de 
5 beste wedstrijden meetellen voor de eindtelling. De slechtste 2 wedstrijden mag je 
wegstrepen, deze tellen dus niet mee voor de eindtelling. 
Tijdens de wedstrijd worden de onderdelen: schoolslag, rugcrawl, vrije slag en een  
estafette gezwommen. Als je in jouw leeftijdsgroep als eerste aantikt, krijgen wij 5 
punten. Tik je als tweede aan, dan krijgen wij 4 punten, etc. Aan het einde van de 
wedstrijd worden alle punten bij elkaar opgeteld en de vereniging met de meeste 
punten is de dagwinnaar. 
Uit de groep zwemmers die vorig jaar heeft meegedaan bij de recreatieve vijfkamp, 
hebben een aantal kinderen de overstap gemaakt naar de selectie. We zijn dit seizoen 
dus gestart met een groep enthousiaste, jonge  kinderen, waarbij het voor een aantal 
kinderen de eerste keer was om aan wedstrijden deel te nemen.   
De eerste wedstrijd was een thuiswedstrijd. Spannend hoe zou het gaan met onze 
groep jonge zwemmers bij de start van het nieuwe seizoen. In het begin was het nog 
even wennen, maar het ging goed. We werden mooi 4e.
Bij de tweede wedstrijd in Bathmen behaalden we opnieuw een mooie 4e plaats. 
De derde wedstrijd in Twello verliep heel goed. De kinderen gingen als een speer en 
we werden mooi 3e . 
De vierde wedstrijd was heel spannend. Tijdens de series lagen de kinderen dicht bij 
elkaar en het was soms lastig om te zien welke baan er eerder aantikte. We werden 
uiteindelijk samen met Twenhaarsveld 3e.
Bij de vijfde wedstrijd werden we weer 4e. 
De zesde wedstrijd in Twello werden we 3e. Het was spannend want 3 ploegen lagen 
heel dicht bij elkaar.
De laatste wedstrijd was in Markelo. Het zwembad zat helemaal vol met toeschouwers, 
we gingen er voor. Want welke plek zouden we dit seizoen behalen de 3e of de 4e? 
Ook bij deze wedstrijd was het soms lastig om te zien welke baan als eerste aantikte. 
We werden 3e.
Het was wachten op de einduitslag.
De groepen waren aan elkaar gewaagd. Uiteindelijk heeft BZC  Berkelland gewonnen 
met 4 punten verschil op ABS. BZC had geluk dat de 2 slechtste wedstrijden niet  
meetellen, anders had ABS dit seizoen gewonnen. Tussen de nummers 3 en 4 zaten 
maar 6 punten verschil. Brummen is op een mooie 3e plaats geëindigd!

De recreatieve vijfkamp 2016-2017
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Vervolg
DATUM VERENIGING    ABS Twenhaarsvel     BZC          Proteus     ZV de Spreng 
 ORGANISATIE Bathmen      Holten        Berkelland     Twello       Brummen

9-10-16 ZV de Spreng     89        40            89               91 81

13-11-16 ABS Bathmen     86        54           103               83 69

27-11-16 Proteus Twello     93        59            96               62 80

22-01-17 Twenhaarsveld Holten     99        73            79               66 73

12-02-17 BZC Berkelland     98        52            98               73 69

12-03-17 Proteus Twello     95        59            76               81 79

09-04-17 ABS Bathmen     98        39           101              65 87

TOTAAL      658       376           642              521            538

                       1         5             2                4 3

TOTAAL - slechtste wedstrijd     572       337           566              459           469

                       1         5             2                4 3

TOTAAL - 2 slechtste wedstrijd     483        297           487              394           400

                       2          5              1                4 3

De kinderen die bij de wedstrijden hebben mee gezwommen, zijn:  
Esmee Heuvelink, Jelte de Lange, Joery Poelarends, Linde Dondertman, Nina Boers, Iris 
Broer, Lieke van Halteren, Tessa Boers, Wesley Pieterse, Puck Veldmaat, Tijn Fleur,  
Niobe Castanja,  Tessa van den Berg, Jarno Alberts, Timo Broer, Ties Lazonder, Cas 
Fleur, Queenta Marks, Jacey Poelarends, Sanne Beer en Dani Pieterse.
Dit seizoen hadden we voor het eerst de groep 14 jaar en ouder. Zij zwommen voor 
hun eigen tijd. Aan het einde van alle wedstrijden kregen zij een mooie medaille.
Voor Brummen hebben mee gezwommen:  
Marc Wassenaar, Jan de Groot en Steven de Groot.
Helma bedankt voor het helpen tijdens alle wedstrijden.
Alle ouders, opa’s, oma’s, broers en zussen, bedankt voor:  
- het meerijden naar de wedstrijden;  
- het begeleiden van ons team; 
- het ondersteunen bij de wedstrijden; 
- het fanatiek aanmoedigen.
Zonder jullie bijdrage kunnen wij niet mee doen aan de wedstrijden!
Tot volgend seizoen bij de recreatieve vijfkamp!
Groeten, 
Ria en Hans
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De zwemafdeling

In september zijn de trainingen weer van start gegaan na een heerlijke zomervakantie.
In oktober zijn we van start gegaan met de zwemcompetitie en de bekerwedstrijden. 
De zwemcompetitie bestaat uit 4 wedstrijden. We hebben in deze competitie goed 
gezwommen. Tijdens de laatste wedstrijd in Maart bleek dat we op de 5e plaats in 
onze klasse zijn geëindigd en dat betekent dat wij gepromoveerd zijn!
De bekerwedstrijden is een onderlinge wedstrijd tussen 4 zwemverenigingen en bestaat 
uit 6 wedstrijden. Deze wedstrijden hebben we allemaal gewonnen.

De jongens en de meiden hebben tijdens de wedstrijden zo goed gezwommen, dat 
diverse persoonlijke records en limieten gezwommen zijn. Dit betekende dat, Rosan, 
Jennifer, Wesley en Nils zich direct gekwalificeerd hadden voor de Gelderse B.  
Kampioenschappen. Maaike, Janine, Thom en Jelle stonden op de reservelijst. 
Op 28 en 29 januari zijn we afgereisd naar de Grote Koppel in Arnhem. Het resultaat 
was 2 gouden en 2 zilveren medailles.

Topjaar zwemselectie!



Vervolg
Na deze super resultaten werden er vervolgens gekeken naar de limieten voor de 
Gelderse A Kampioenschappen lange baan. 
Deze wedstrijd werd gezwommen in het Sportfondsenbad West in Nijmegen op 20/21 
en 27/28 mei. Wesley had zich geselecteerd voor 6 afstanden en Jennifer voor 2. Hier 
werden geen medailles behaald, maar wel super resultaten en een mooie ervaring 
rijker. En laten we onze supporters niet vergeten! Bedankt voor de komst!
Met de start van het nieuwe seizoen kwam er een “kleine” nieuwe aanwinst  
aangewandeld, Stijn! Zes jaar, super enthousiast en een super zwemmer. Zijn  
uitdaging (samen met Lea) was keihard trainen, zodat hij vanaf januari ook mee mocht 
doen met de bekerwedstrijden en de competitie. Het is hem gelukt! De eerste persoon-
lijke records zijn gezwommen! 
Vanaf januari zijn er nog een aantal kinderen begonnen met trainen. Tygo, Jarno en 
Elise. We hopen dat er nog meer bij komen!
Op zaterdag 8 april hebben we een gezellig “team-uitje” gehad naar de Swim Cup 
in Eindhoven, kijken naar de toppers van Nederland. De kwalificaties voor het WK in 
Boedapest voor juli a.s.. Een super gezellige dag met een aantal foto’s als resultaat 
met Ferry Weertman en Jesse Puts.

In het weekend van 17/18 juni volgen nog de Gelders B Kampioenschappen. Dit keer 
gezwommen in zwembad Roosengaarde in Doetinchem. De inschrijvingen zijn inmiddels 
gedaan. We wachten gespannen af wie hier aan mee mag doen!
Dan nog de wedstrijd in het buitenbad in ‘t Harde op zaterdag 24 juni. Altijd leuk en 
gezellig. We hopen dit jaar op heel mooi weer. En misschien een aantal medailles
En de kers op de taart wordt het grote feest op zaterdag 1 juli a.s. gehouden. We 
hopen dat alle zwemmers, trainers, ouders en andere genodigden erbij zullen zijn, 
zodat we met zijn allen kunnen terugkijken op een fantastische zwemseizoen!
We willen alle trainers bedanken voor dit super seizoen en specifiek Sven, Lea en Mar-
jolein, want zonder hun hadden we als club niet bereikt wat we nu met elkaar bereikt 
hebben. Super bedankt!! Op naar een nieuw zwemseizoen!
Namens een aantal Super trotse ouders.

9
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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 voorlees- 
wedstrijd? 
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

Razende Reporter gezocht!
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Mededeling

Protocol foto- en video-opnames.
Ook onze vereniging dient rekening te houden met de Wet op de Privacy. We zijn 
verplicht ouders van leden jonger dan 16 jaar te informeren over opnames die binnen 
onze vereniging gemaakt (kunnen) worden.  
Om te voldoen aan alle spelregels zullen alle leden binnenkort een mail ontvangen 
waarin de spelregels verder toegelicht worden.
Invulling: 
1. Ouders/verzorgers/voogd van leden tot 16 jaar dienen akkoord te gaan met 
 het plaatsen van beeldmateriaal;
2. Voor leden die 16 jaar of ouder zijn, geldt deze wettelijke verplichting niet. 
Toch willen we als vereniging hier een duidelijk en eenduidig beleid over hebben. 
leden die 16 jaar of ouder zijn, kunnen door middel van het invullen van een formulier 
aangeven wanneer je niet akkoord gaat met het gebruiken van opnames waarop of 
waarin zij getoond worden. 
Voor meer info, houd u de mail in de gaten.
Het bestuur rekent op een adequate opvolging van alle leden/ouders/verzorgers/
voogd, zodat we dit actie snel ingevuld hebben.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Wet op de privacy
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Waterpolo
Trainingen waterpolo zomer 2017

De hele zomer door iedere woensdag in zwembad Coldenhove: 
19:30-20:00 uur  Gemengd O13 
20:00-21:00 uur  Senioren
Vanaf 18 augustus op de vrijdagen in zwembad Coldenhove:
19:30-20:30 uur  Senioren
Laatste buitentraining zal zijn op vrijdag 1 september.
De trainingen worden vanaf maandag 4 september hervat in zwembad Rhienderoord 
in Brummen. Trainingstijden zullen tzt bekend worden gemaakt via e-mail en website.
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Waterpolo

Na het kampioenschap in de 2e Klasse Regio Oost gaan we in seizoen 2017-2018 in 
de 1e Klasse spelen. Wij zijn zeer gemotiveerd om er een mooi seizoen van te maken 
en de komende jaren nog een stap te zetten richting Bond. Helaas hebben we nog 
geen coach/trainer.
Ons team bestaat uit een mix van ervaren- en jonge spelers. We spelen al een aantal 
seizoenen in deze samenstelling en zijn een hecht team geworden. Om ons te  
ontwikkelen, zoeken wij een waterpolotrainer/coach die per direct met ons de  
uitdaging aan wil gaan. We hopen volgend seizoen gelijk in de middenmoot mee te 
kunnen spelen.
We zoeken een waterpolocoach/trainer voor die voor 2 á 3 seizoenen met ons de 
uitdaging aan wil gaan. Gezelligheid en een goede teamsfeer zijn voor ons belangrijk, 
maar uitdagend waterpolospel hoort daar zeker bij.
Wij nodigen iedereen uit om vrijblijvend informatie op te vragen en bij interesse een 
keer mee te kijken en kennis te komen maken met ons team!
Informatie opvragen of een afspraak maken via polocommissie@zvdespreng.nl.

ZV de Spreng zoekt coach/trainer voor Dames 1



Waterpolo

ZV de Spreng Da1 BRUMMEN 
OZ&PC Da2  OLDENZAAL 
Swol 1894 Da2  ZWOLLE 
Aquapoldro Da1  APELDOORN 
ZPC De Hof Da1  MARKELO 
DWK Da1  BARNEVELD 
ENC Arnhem (SG) Da2 ARNHEM 
De Meer Da1  CULEMBORG 
Schuurman BZC Da2 BORCULO 
VKC’03 Da1  TUBBERGEN 
Thetis Da1  BEMMEL 
Aqua-Novio’94 Da1 NIJMEGEN 
 
ZV de Spreng H1  BRUMMEN 
Natare H1  AALTEN 
De Berkelduikers H1 LOCHEM 
Piranha H1  ENSCHEDE 
De Houtrib H1  LELYSTAD 
Hydrofiel H1  NIJMEGEN 
De Grunte H1  HARDENBERG 
Nunspeet H1  NUNSPEET 
ZEW H1   ERMELO 
Triton Putten H1  PUTTEN 
Thetis H1  BEMMEL 
WWV H1  WINTERSWIJK 
 
ZV de Spreng H2  BRUMMEN 
WZC-De IJsel (SG) H4 RAALTE 
Proteus H4  TWELLO 
ZEW H3   ERMELO 
Aquapoldro H5  APELDOORN 
Nunspeet H4  NUNSPEET 
Triton Putten H2  PUTTEN 
Flevo H4   NIJKERK GLD 
De Woelwaters H2 HARDERWIJK
ZV de Spreng DG1 BRUMMEN 
Het Ravijn DG2  NIJVERDAL 
WS Twente DG1  HENGELO OV 
VZ&PC DG1  VRIEZENVEEN 
EZC DG1  ENSCHEDE 
OZ&PC DG1  OLDENZAAL 
Aquapoldro DG2  APELDOORN

16

Competitie indeling seizoen 2017-2018
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Tijdens 
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Waterpolo

Het vrouwenpoloteam van ZV de Spreng is dit jaar kampioen geworden van de 2e 
klasse District II. Het is trainer/coach Jan Willem van Rossum gelukt om een hecht team 
te maken van de jonge en ervaren spelers. Onafgebroken heeft het team dit seizoen 
de ranglijst aangevoerd. Slechts één keer werd er verloren. Het team heeft voldoende 
belofte in zich om ook volgend seizoen een rol van betekenis te kunnen gaan spelen. 
Maar natuurlijk geen kampioenschap zonder feestje! Op zondag 2 april werd het feest 
gevierd, hierbij een kleine sfeerimpressie.

Dames 1 Kampioen! 
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Vervolg
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Waterpolo

Aan het begin van dit seizoen waren Anouk en Manon van dames 1 aan het dollen met 
hun opa. Opa zei, als jullie kampioen worden, dan scheer ik mijn baard en snor er af, 
alles! Okee, zeiden de meiden, dat is een deal!
En zo ging dames 1 de competitie in, de ene na de andere wedstrijd werd gewonnen 
en na elke wedstrijd werd opa even gebeld om de uitslag mede te delen. Toen  
vervolgens dames 1 winterkampioen werd, begon opa al een beetje zenuwachtig te 
worden, het zal toch niet....
En toen, iets eerder dan verwacht, werden ze kampioen en opa hield woord. Hij heeft 
zijn baard en snor afgeschoren  en oh jee, wat zijn Anouk en Manon geschrokken. Dit 
was niet de opa die zij hun hele leven al kennen....toch vonden ze het heel sportief dat 
opa de weddenschap had uitgevoerd!
Gelukkig was na 2 weken alles al weer een beetje aangegroeid en iedereen was er 
over eens dat opa dit niet meer moet doen ! 

De baard van opa Schweertman
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Waterpolo

Om ons succesvolle seizoen 2016-2017 af te sluiten zijn we op woensdag 17 mei  
gezellig met z’n allen uiteten geweest bij het Zusje in Apeldoorn. 
Het was de eerste échte warme dag van het jaar dus we hadden voor de tijd al met 
een groep meiden + coach afgesproken op het terras in Apeldoorn. Na menig al  
menige radlers en wijntjes te hebben genuttigd konden we met z’n allen aan tafel bij 
het Zusje. Hier hebben we heerlijke tapas gegeten.
Het werd een gezellige avond waarbij wij afscheid namen van onze 3 lieve  
teamgenoten die helaas na dit seizoen stoppen, Annika, Jinte en Lisa. Annika gaat 
terug naar Rotterdam, Jinte kan helaas door medische redenen niet meer mee doen 
en Lisa heeft besloten te stoppen maar gelukkig blijft zij zo af en toe nog wel gezellig 
met ons meetrainen! Wij gaan jullie missen meiden! 
We kregen allemaal nog een leuk kaartje van Jan-Willem, onze coach die ook 
afscheid neemt. Op elk kaartje stond een persoonlijke tekst waarbij voor sommigen 
onder ons wat toelichting nodig was. 
Na diverse rondes met toetjes kwam er een einde aan deze gezellige avond. Inmiddels 
zijn wij in het buitenbad van Eerbeek alweer hard aan het trainen om de genuttigde 
caloriën van deze avond weer te verbranden. 

Seizoensafsluiting Dames 1
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Tijdens 

    

   

  

   

   



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!

Kopij voor volgende Spetter uiterlijk zaterdag 20 september 2017
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September
1 Jessica te Kamp 
1 Denise Jansen
2 Heleen vd Waard
3 Laura van Nijkerken
4 Linda Thomassen
11 Sanne Cijnssen
13 Mark Donatz
16 Wesley Pieterse
17 Christian Berends
19 Etien Ligt
19 Linsey Ligt
19 Willem van Rossum
21 Iris Broer
22 Eline Materman
22 Heidie Willems
24 Harald Ligt
24 Ivo Elshof
25 Elly Groot
26 Gertie Beker
28 Niek Tiemissen

Augustus
2 Helma Schotpoort
2 Bas Leeflang
5 Bianca Heezen
5 Fleur Aalders
6 Lotte Klomp
8 Manon Streppel
8 Irma Mensink
8 Alet van Krimpen
8 Jinte Markerink
14 Clement Raatjes
19 Nils Peters
19 Jelle Reitsema
20 Roald van den Beld 
23 Auke van der Gouw 
24 Marcel van de Vecht 
27 Wim Elshof
31 Esmee Heuvelink

Juli
1 Arien Verwoert
2 Arjan Arends
3 Tessa van den Berg 
5 Fabian Hoogland
6 Guus Verbeek
7 Leo Dobrotvorski
7 Arjan Bos
9 Robin Kelder
9 Dylan Pannekoek
11 Koen van der Galiën 
11 Bram van Rossum 
12 Daphne van den Enk
12 Dionne Meeuwisse
13 Thom Peters
13 Heino Bruil
13 Wiebe Kliest
14 Remco Boers
15 Alexandra van Nijkerken 
17 Anno Klaren
18 Sander Oudbier
19 Djaylie Barmentloo
20 Jolien van der Gouw 
21 Marco Hol
21 Elena Semova
24 Cyntha Schippers
26 Soumaya Anoja
30 Edwin Hensbergen 

In de komende maanden feliciteren wij de volgende leden: 
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Redactie (spetter@zvdespreng.nl)
  
                 S. Rexwinkel   

Bestuur van ZV De Spreng 

Voorzitter:  A. Lazonder   
Secretaris:  M. van der Kamp  
Penningm:  R. Karman   
Leden:  E. Frankemölle  
  M. Schröder  
Pr:  A. Hoetink   
  

Secretariaten/Informatie

Zwemmen:  R. Karman   
Red.brigade: M. Schröder  
Waterpolo:  E. Frankemölle  

Vertrouwenspersoon Gertie Beker   vertrouwenspersoon@zvdespreng.nl 
  Dianne Hoetink   vertrouwenspersoon@zvdespreng.nl 
 
Jeugdraad  Mariëlle Ellens   jeugdraad@zvdespreng.nl 
 
Website  Lex Lazones   webmaster@zvdespreng.nl
        

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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Drukkers in de regio

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

totdrukwerk bv 
Christiaan Geurtsweg 12, 7335 JV Apeldoorn, T 055 533 77 22, info@totdrukwerk.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

Drukkerij Willems
Stuijvenburchstraat 27, 6961 DP Eerbeek, T 0313 65 19 22, info@drukkerijwillems.nl
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