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Van de redactie 
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Beste clubleden, 
La La Lente, het is weer zover.. 
Bloesem die bloeit, vogels die fluiten, 
Ik ben niet te stuiten,  
Ik wil, ik moet vliegensvlug naar buiten, 
Om iedereen zomaar gelukkig te fluiten! 
Natuurlijk wil ik ook deze keer weer alle leden en de sponsoren bedanken. Zonder 
jullie was dit clubblad er niet geweest. We gaan alweer richting het einde van het 
seizoen, en dus ook alweer richting de laatste uitgave van de Spetter van seizoen 
2016/2017. Uiteraard kan ieder lid informatie voor de Spetter aanleveren door de 
redactie tijdig van kopij te voorzien. Ook minder serieuze zaken, advertenties,  
mededelingen, oproepen, e.d. zijn welkom.
Verder nog een belangrijke mededeling; zoals het er nu naar uitziet wordt ons Dames 
1 team dit seizoen kampioen. Het team is erg trots op dit resultaat omdat er de laatste 
jaren veel wisselingen hebben plaatsgevonden binnen het team. Dames 1 zou het dan 
ook erg gezellig vinden om dit met jullie allemaal te vieren op:
           Zondag 2 april 2017

Na afloop van de waterpolowedstrijden barst het feest los dus schrijf dit allemaal 
alvast in jullie agenda! Meer informatie ontangen jullie binnenkort via jullie e-mail. 
Ik wens jullie weer veel leesplezier en ik hoop op 2 april met jullie allemaal te kunnen 
proosten! 
De Spetterredactie,  
Svea

Deze Spetter wordt mede mogelijk gemaakt door:
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Van de voorzitter
Waarde leden,
De zwemselectie is kampioen geworden in de bekercompetitie! Een fantastisch  
resultaat waar ze trots op mogen zijn, ver voor het einde van de competitie al  
kampioen zijn, grote klasse! Gefeliciteerd!
Zoals de meesten van jullie ongetwijfeld al gezien hebben, zijn veel kinderen gestoken 
in nieuwe zwembroeken en zwempakken. Heel mooi om het clublogo bij iedereen op 
de kleding tijdens de wedstrijden te zien. Graag wil ik dan ook Helma, Ria en Lisette 
langs deze weg bedanken voor het organiseren van de badkleding, het ziet er echt 
prachtig uit.
De ALV in december heeft laten zien dat de vereniging een financieel gezond jaar 
achter de rug heeft. Uw penningmeester heeft met verve een helder inzicht gegeven in 
het geldelijk reilen en zeilen van de club. Mocht u nu ook graag willen weten hoe goed 
het gaat met uw club en wat de plannen zijn voor 2017, dan nodig ik u van harte uit 
voor: 
ALV ZV de Spreng op dinsdag 21 maart in De Vroolijke Frans te Brummen om 
20:00. 

De ALV is dé gelegenheid om je ideeën in te brengen, je visie voor de club op de 
nieuwe koers van de gemeente te laten schijnen en wat dies meer zij. Met het nieuwe 
beleidsplan van de gemeente en de binnenkort op te richten Sportkoepel zijn er dus 
nogal wat veranderingen op komst. Iedere input die de club hierbij verder kan helpen 
is welkom! Dus kom naar de ALV! 
Met vriendelijke groet,
Arein Lazonder 
Voorzitter ZV De Spreng
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De zwemafdeling

De zwemselectie van ZV De Spreng komt uit in de bekercompetitie. Aan deze  
competitie doen ook mee AWV en Neptunus uit Arnhem en Proteus uit Twello. In deze 
bekercompetitie is De Spreng de kampioen geworden. In de bekercompetitie wordt 
per wedstrijddag een eindstand berekend. Elke 1e, 2e en 3e plaats krijgt punten. De 
vereniging met de meeste punten is de dagwinnaar. 
Een aantal zondagen geleden heeft de ploeg uit Brummen/Eerbeek de vierde wedstri-
jd op rij gewonnen. Met nog twee rondes te gaan is De Spreng niet meer in te halen. 
Behalve in de bekercompetitie, komt de selectie ook uit in de verenigingscompetitie. 
Met nog 2 wedstrijden te gaan staat De Spreng op een derde plaats, met een grote 
kans op promotie.
Het is dus een heel succesvol seizoen voor de zwemselectie van De Spreng! 
Op de foto de zwemselectie bestaande uit (vlnr): Lessa Schippers, Veerle Jansen, 
Jennifer van Eijk, Maaike Grotenbreg, Janine Jansen, Rosan Weijenberg, Laura van 
Nijkerken, Wesley Grotenbreg, Jelle Peters, Thom Peters, Nils Peters, Stijn Eggink, Steef 
Grotenbreg.

Succes in beker- en verenigingscompetitie voor zwemselectie ZV De Spreng
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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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Nieuws

Na een aantal waterpolo wedstrijden  met de jeugd te hebben gespeeld kwamen er 
geluiden naar voren dat de tegenpartijen er toch wel professioneel uitzagen met  
allemaal dezelfde zwemkleding en caps.
Deze geluiden waren ook bij enkele ouders ter oren gekomen en na enig overleg 
onderling kwamen zij met het idee om een sponsoractie op te starten om zo nieuwe 
zwemkleding aan te kunnen schaffen. Ook het bestuur wilde wel een bijdrage leveren.
Zo gezegd, zo gedaan. Er werden formulieren opgesteld en de jeugd ging massaal 
bij familie, vrienden, buren en kennissen langs om maar zoveel mogelijk sponsoren te 
krijgen.
Op 24 juni 2016 was het dan zover, het sponsorzwemmen ging van start. Deze 
happening vond plaats in zwembad Coldenhove waar aansluitend de kaderdag was 
georganiseerd. De kinderen hebben fantastisch gezwommen en hebben uiteindelijk een 
mooi bedrag bij elkaar gezwommen waarmee de nieuwe zwemkleding besteld kon 
worden.
De organisatoren van de sponsoractie zijn met een leverancier van zwemkleding in  
onderhandeling gegaan en dit heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat op 9 januari 
2017 de nieuwe zwemkleding uitgereikt kon worden.
De eerste wedstrijd van de groep gemengd onder 13 was op 14 januari en er stond 
een ploeg aan de waterkant met een uitstraling van een echt team, nieuwe  
zwemkleding met het logo van De Spreng en ook nog eens allemaal dezelfde caps 
met verenigingslogo die ook al aangeschaft waren. Al met al een team om trots op te 
zijn.
Dit alles met dank aan de sponsoren die gul hebben gegeven voor de kinderen en 
natuurlijk ook een dikke pluim voor de kinderen die zo goed hun best hebben gedaan.
Arjan Heuvelink 
(inval trainer en coach)

Nieuwe zwemkleding voor de waterpolo jeugd en de afdeling wedstrijd zwemmen
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Foto’s
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Actie
Hallo allemaal!
Een paar maanden geleden heb ik jullie vertelt 
over mijn eindexamen project. Voor degenen 
die het vergeten zijn of over het hoofd gezien 
hebben: het project houd in dat ik samen met 
klasgenoten vanuit de stichting Mountain Child 
Care naar Nepal ga. Daar gaan we samen met 
Nepalese wees jongeren een QuestTrek lopen 
door de Himalaya. Tijdens deze tocht krijgen 
zowel de Nepalese jongeren als mijn klasgenoten 
en ik opdrachten en gesprekken om te ontdekken 
wat onze krachten en toekomstbeelden zijn. Hiermee gaan we dan een vijfjarenplan 
opstellen. De Nepalese jongeren krijgen na de QuestTrek nog tot 3 jaar lang coaching 
en begeleiding. Ze gaan stages lopen en gaan dan op deze manier een baan vinden 
om voor zichzelf een toekomst op te bouwen.
In de afgelopen maanden ben ik ontzettend druk geweest, om het verhaal wat  
hierboven staat mogelijk te kunnen maken. Het resultaat mag er wezen, want over een 
kleine 7 weken is het zover. Ik kan met eigen ogen gaan zien en meemaken, wat mij de 
afgelopen maanden allemaal vertelt is.
Het verzamelen van het geld heb ik natuurlijk niet alleen gedaan. Hier heb ik ook 
vanuit de zwemvereniging hulp bij gekregen. Ik heb bijvoorbeeld een heel plan in 
elkaar gezet om een Reddingsbrigade cursus te kunnen geven. Deze cursus wilde ik 
dan met de droomveiling gaan veilen. Helaas is dat niet gelukt, omdat er niet het juiste 
publiek was voor deze cursus. Het was wel super prettig om te merken dat er zoveel 
mensen waren die met mij mee wilden denken. Ook heb ik op de vereniging onder de 
kaderleden van de zwemafdeling snoepjes verkocht, wat ik in samenwerking deed met 
een snoepwinkeltje uit Dieren.
Het is een heel erg groot project geweest en ik heb er ook heel erg veel werk in  
gestoken, maar ik ben super blij en trots op mezelf dat het gelukt is.
Dus bij deze, iedereen van de vereniging die mij geholpen heeft: DANK JULLIE WEL 
ALLEMAAL!!!
Wanneer ik weer terug ben uit Nepal zal ik nog 
een stukje schijven om te vertellen hoe het  
geweest is.
Groetjes, 
Nienke van der Galiën.
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Algemeen

Vrijwillger worden is een kunst,
Vrijwillgers krijgen is een gunst,

Vrijwilligers hebben is een geluk,
Vrijwilliger blijven is een meesterstuk. 

Want vrijwillger zijn,
Is vrijwillig maar niet vrijblijvend,

Is verbonden maar niet gebonden,
Is onbetaalbaar maar niet te koop,

Is positief denken en doen met als doel,
Voor de ander en jezelf een goed gevoel. 

Want daar alleen kan liefde wonen,
Daar alleen is het leven goed,

Waar men blij en ongedwongen,
Alles voor elkander doet.

Een zachte blik, een goede daad,
Een vriendelijk woord, een blij gelaat.

Al lijkt het soms weinig wat je doet,
Je geeft veel meer dan dat je zelf vermoedt.

Bedenk dus, je bent beslist niet overbodig
Want iedere vrijwillger is hard nodig!

De vrijwilliger
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Waterpolo

Ons dames 1 team is opzoek naar een waterpolotrainer/coach m/v.
Wij zijn een gemixt team van jong talent en ervaring. We zijn een gemotiveerd team 
met veel potentie. Op dit moment spelen wij 2e klasse district, waar we op dit moment 
de koppositie bezitten en de kans groot is dat we volgend jaar in de 1ste klasse district 
spelen. Mogelijk kunnen wij in de toekomst de stap maken naar de 2e klasse bond.
Om ons te ontwikkelen, zoeken wij een waterpolotrainer/coach die vanaf het seizoen 
2017-2018 met ons de uitdaging wil aangaan in een hogere klasse. Wij hopen een 
waterpolotrainer te vinden die in ieder geval voor 1 á 2 seizoenen met ons de  
uitdaging aan wil gaan.
Wij zoeken iemand die teamgevoel belangrijk vindt en als team het beste uit ons wil 
halen.
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!
Contact: U kunt contact met ons zoeken via het onderstaand e-mailadres  
polocommissie@zvdespreng.nl

Dames 1 ZV De Spreng opzoek naar een nieuwe trainer/coach



Waterpolo

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 zonder problemen kunnen  
deelnemen aan de waterpolocompetitie. 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 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 scheidsrechterscur-
sus 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 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 maan-
den daarna zal een praktijkexamen worden afgenomen op een van de jeugdtoernoo-
ien in Regio Oost. 
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Zonder scheidsrechters géén waterpolocompetitie



Vervolg
De cursus zal (naar alle waarschijnlijkheid) in de loop van 2017 starten. Om de cursus 
te kunnen volgen zijn moet je minimaal voldoen aan de volgende criteria:
– 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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Waterpolo

De Z-cursus is niet meer, maar heet voortaan de Scheidsrechtersopleiding niveau 3 of 
verkort de Sr3-opleiding. De KNZB heeft begin 2016 de nieuwe opleiding met  
vernieuwd cursusmateriaal gepresenteerd. De opleiding heeft meer kwaliteit en er 
wordt meer tijd ingeruimd om de kandidaten tijdens de cursus te begeleiden. De cursus 
zal er daardoor wat anders uitzien.

Voor de verenigingen die kandidaten willen of moeten leveren, is het van belang de 
wijziging goed te lezen en daaraan ook medewerking te verlenen.
De belangrijkste veranderingen voor de cursist en vereniging zijn:
1. De cursist krijgt van de vereniging een mentor toegewezen. Het is een  
 begeleider, die tijdens de cursus de kandidaat zal begeleiden bij het  
 fluiten van zijn of haar eerste trainingswedstrijdjes bij de vereniging. Hierbij  
 gaat het er vooral om de juiste houding, instelling, armgebaren e.d. te  
 oefenen en te verbeteren. Hiervan wordt verslag gedaan door de mentor en  
 moet door de kandidaat worden ingeleverd.
2. Er wordt tijdens de cursus een praktijkgedeelte georganiseerd. Dat zijn één of 
 twee dagdelen waarop de verschillende cursisten hun eerste echte  
 oefenwedstrijd gaan fluiten. De begeleiding is door de docent en de mentor  
 van de kandidaat.
3. Halverwege de cursus moet de kandidaat een (kopie van een) VOG  
 (Verklaring Omtrent Gedrag) inleveren. De vereniging kan zo’n verklaring  
 gratis verkrijgen, als de vereniging bij  gratisvog.nl  een account heeft kunnen 
 aanmaken. Verder informatie daaromtrent vindt u op de website van de 
 KNZB.
4. De kandidaat moet tenminste 18 jaar zijn.

Wijzigingen in de scheidsrechtersopleiding niveau 3.
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Wat hetzelfde blijft:
1. Het zijn nog steeds dezelfde spelregels, die door de docenten worden  
 besproken. Alleen is het lesmateriaal veel meer gedigitaliseerd.
2. Het blijven 6 cursusavonden en een examenavond. Dat hoeft niet meer  
 aaneengesloten weken te zijn. De cursist heeft ook tijd nodig om met de  
 begeleider zijn ‘trainingsstage’ bij de vereniging te doen. De tijd, waarover  
 de cursus wordt gegeven wordt daarmee enkele weken langer.
3. De cursus wordt afgesloten met een theorie-examen. Daarna zal nog op een 
  toernooi het fluiten in de praktijk beoordeeld worden.
4. De kandidaat moet zelf zijn scheidsrechterskleding aanschaffen. Dat kan het 
 beste via en door de vereniging gebeuren bij de webshop van de KNZB.
5. De kandidaat moet al W-official zijn en over een e-mailadres te beschikken.
Bovenstaande aanpassingen en verder alle informatie over de scheidsrechterscursus 
zal op de website van Regio Oost onder Waterpolo_ Scheidsrechterszaken worden 
vermeld.

Vervolg
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Advertenties



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 woensdag 31 mei 2017

21

spetter@zvdespreng.nl
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Paulus polo praat
 
In memoriam 
Op 31 december 2016 is Herman Hendriks overleden. 
Herman, oom Herman zeiden de dames, was een trouwe 
supporter van de waterpolo. Samen met zijn vrouw Geert 
bezocht hij de wedstrijden van de damesteams en 1e 
herenteam trouw tot een 2tal jaar geleden. Herman en 
Geert waren ook aanwezig toen het damesteam in Losser 
kampioen werden en met alle supporters in de bus erheen 
gingen. Ook waren zij er bij toen ik mijn koninklijke  
onderscheiding kreeg.
Hij rust in vrede! 
 
Competitie  seizoen 2016/2017 
 
Gemengd 
Het jongste team van de Spreng, nu in nieuwe kleding, gaat per wedstrijd vooruit. Bijna 
waren de eerste punten binnen!. Tegen Nunspeet stond het team de hele wedstrijd voor, 
maar verloor toch nog aan het eind van de wedstrijd met 1 doelpunt verschil. En dan 
te weten dat ze nog een keer tegen Nunspeet moeten, dus de kans om punten te halen 
is er nog!
Dames 1 
De dames liggen op kampioenskoers. Het is niet meer de vraag of ze kampioen 
worden het is nu de vraag wanneer! Ondanks wat magere wedstrijden, blijven de  
punten binnen komen. Gelukkig zijn de meeste wedstrijden overtuigend en als de naas-
te concurrenten dan ook punten laten liggen, wordt de voorsprong alleen maar groter. 
Nu maar hopen dat het team bij elkaar blijft om volgend seizoen in een hogere klasse 
goed mee te kunnen draaien. Het gerucht gaat dat Jan Willem wil gaan stoppen, 
hopelijk blijft hij om dit team volgend seizoen weer onder zijn hoede te nemen.
Heren 1 
Met maar liefst 4 zeges op een rij is het eerste herenteamgoed bezig. Een goede score 
van 28 punten uit 16 wedstrijden staan zij op een stevige 5e plek. Ruim voldoende om 
boven de degradatie lijn te blijven en mooi onder een promotieplek. En dat is was het 
team zich tot doel had gesteld!
Heren 2 
Heren 2 zet de nederlagenreeks voort. Nu al 14 wedstrijden niet gewonnen!  
Bovendien heeft dit team een enorm probleem met de opkomst. Het team bestaat uit 
13 spelers, waarvan er 3 niet kunnen spelen wegens blessures. Blijven er nog maar 10 
over en wanneer dan de griep toeslaat of het werk gaat (uiteraard) voor, zijn er nog 
maar 7 of zelfs nog maar 5 spelers over. Tegen de Breuly stonden de heren met 5 
spelers. Gebruikelijk is op dit niveau dat de tegenstander wat spelers uitleent, 
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maar de Breuly weigerde dit. Een staaltje van onsportiviteit! Een monsternederlaag was 
niet te voorkomen helaas. Gelukkig blijft de sfeer binnen het team meestal wel goed en 
dat is een compliment waard.
Hoe dit komend seizoen moet? Ik vrees dat we volgend seizoen nog maar 1 herenteam 
hebben. Het team en Polo Commissie zullen er alles aan moeten doen om er spelers bij 
te krijgen. Misschien dat oud-heren 2 spelers willen bijspringen?
• Arjan Heuvelink vervangt Mariëlle en Annette als coach van het gemengde  
 team. 
• En dat doet hij keurig. 
• Als een waardige coach roept hij het team voor de wedstrijd bij elkaar. 
• En begeleid het team de wedstrijd door. 
• Klasse Arjan! 
• Ook zijn vrouw Helma is inmiddels actief binnen de vereniging. 
• Zij verzorgt de zwemkleding, bestellen en passen. 
• Binnenkort organiseert zij een passessie voor Heren 2. 
• Kunnen de heren toekijken hij zij de kleding past. 
• Dinsdag 21 maart is de ALV. 
• Hopelijk komen er meer mensen dan bij de begrotingsvergadering van  
 december vorig jaar. 
• Met een opkomst van 6 of 7 leden was dit zeer mager. 
• Blijkbaar leeft dit niet in de vereniging 
• Misschien een keer een gastspreker uit nodigen? 
• Robin van Galen? 
• Hij zou een paar jaar geleden ook al komen 
• En toen zat de grote zaal van Concordia helemaal vol 
• Alleen hij kwam niet, maar er gebeurde wat anders………. 
• Rhienderoord bestond op 14 februari jl. 25 jaar. 
• En dan gaan mijn gedachten weer terug naar 25 jaar geleden 
• De eerste zaterdag na de officiële opening werd het zwembad door de  
 toenmalige clubs OKK en Z&PC Brummen op een ludieke wijze in gebruik 
 genomen. 
• Op fluitsignaal van Kees van der Weerden (toen voorzitter van Brummen)  
 sprongen alle leden van beide verenigingen tegelijk in het water 
• De badtassen dreven in het water! 
• Vervolgens een wedstrijd tussen de veteranen van beide verenigingen tegen  
 een selectie van spelers uit het College en Gemeenteraad van de Gemeente  
 Brummen 
• Ik zie nog Burgemeester Kees Verspui in het doel spartelen! 
• Dit jaar werd het gevierd met een Après Ski party in de sportzaal. 
• En daar waren 5 spelers van Heren 2 met hun dames bij. 
• Van alle andere leden van de Spreng ontbrak ieder spoor.
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• Bij heren 2 wacht men al een paar maand op de komst van Marco v.d. Kamp. 
• Hij zou zijn opwachting komen maken bij de waterpolo, maar is nog niet  
 geweest. 
• Misschien dat hij wacht op het Palmtournooi? 
• Ik ben benieuwd naar zijn waterpolotalent! 
• Het watervolleypolobal met Bruvoc en heren 2 is verschoven naar het einde  
 van het jaar. 
• Er was geen goede datum beschikbaar in april. 
• Christiaan gaat binnenkort aan zijn vriendenkring laten zien dat  
 dameswaterpolo wel degelijk bestaat! 
• Met die groep gaat hij een wedstrijd spelen tegen onze dames. 
• Ik weet zeker dat de dames gehakt van deze groep gaan maken. 
• Misschien levert het nog wel wat spelers op, die toch inzien dat waterpolo  
 best moeilijk is 
• Oftewel: Waterpolo a way of life! 
• Alvast fijne paasdagen 
• Ik ga 8 maart weer het ziekenhuis in voor de volgende heupoperatie
Groeten vanaf het Paulus Plein.



Mei
4 Ria Karman
4 Anouk Pellen
6 Sandra McEwan
7 Arina Schippers
9 Sem Feith
11 Lessa Schippers
13 Lia van Beker
15 Imke Blom
15 Mathilde Vervelde
19 Esmeralda Yau
22 Tijn Fleur
23 Erik Frankemölle
23 Iris vd Galiën
24 Jolande Gerritsen
25 Hannahilde Jagersma
27 Nick Wolters

April
2 Jan Willem  t Hart
4 Roel  Valk
5 Stijn  Eggink
5 Elias  de Geus 
7 Djuna  Barmentloo
8 Veerle  Jansen
11 Linde  Dondertman
13 Marco  van der Kamp 
15 André  Hoetink
22 Babke  Mensink
26 Jacqueline  Zweers
29 Maaike  Grotenberg

Maart
1 Bert Geurts
1 Mariska Romein
5 Wilco Zweers
6 Puck Veltmaat
6 Marcel Vervelde
9 Paul Hagendijk
9 Marieke Hoetink
11 Arie Absen
12 Wim Wullink
13 Nanda Wassink
17 Adrie Brinkman
19 Peter Houtkoper
21 Annemoon Ligt -Mensink
24 Ingrid Ellens
29 Frederieke de Sonnaville 
30 Sanneke Korenblek

 

In de komende maanden feliciteren wij de volgende leden: 
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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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