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Deze editie in deSPETTER:

Afzwemmen Zwembrigade
Onlangs heeft het afzwemmen van de 
zwembrigade weer plaatsgevonden. 
Lees hier wie er allemaal een nieuw  

diploma hebben veroverd!

4

Grote Clubactie
Ook dit jaar doen wij als vereniging 

weer mee met de Grote Clubactie. Ga 
jij dit jaar de meeste loten verkopen?
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Team Uitje Heren 2
Het jaarlijkse team uitje van ons 2e 

herenteam heeft weer plaatsgevonden. 
Dit jaar gingen ze met z’n allen naar 

Duitsland. Ook benieuwd wat ze  
allemaal hebben meegemaakt?
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Beste clubleden, 
En zo zitten we alweer midden in het seizoen 2016/2017. Alhoewel de laatste 
zomerse dagen nog vers in ons geheugen liggen breekt inmiddels alweer de herfst 
aan. Het was een raar zomerseizoen waarin de echt warme dagen pas laat kwamen. 
Verschillende (waterpolo) teams hebben getraint in het buitenzwembad van Eerbeek en 
soms was dat best even afzien in dat koude water!
Aan het begin van het nieuwe seizoen heeft ieder team vastgesteld wat afgelopen 
jaar wel of niet succesvol was en wat er dit seizoen moet gaan gebeuren om hetzelfde 
of een hoger niveau te bereiken. Ik wens iedereen veel succes met het behalen van dit 
doel. 
Betreft de Spetter; er is nog steeds ruimte voor inbreng. Heb je hier geen tijd voor, dan 
kun je natuurlijk ook een reporter worden en zo af en toe een leuk stukje opsturen over 
je team, een wedstrijd of een ander evenement. Ik zie graag jouw verhaal terug in de 
volgende spetter.
Ik wens jullie allemaal veel sportiviteit en plezier toe dit seizoen!
De Spetterredactie,  
Svea

Deze Spetter wordt mede mogelijk gemaakt door:
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De zwemafdeling
           Afzwemmen Zwembrigade 2016 

Vrijdag avond 1 juli was het weer zover, bij de 
Reddingsbrigade stond het jaarlijkse afzwemmen 
weer op het programma.
Net als andere jaren was de spanning onder de 
kinderen ook weer te merken. Iets wat voor vele 
leden jaarlijks terug keert maar nog steeds niet 
went. Voor de nieuwe leden een hele andere 
spanning. Wat houd dit in en waarom is iedereen 
zo gespannen. Het afzwemmen van een reddings 
brigade diploma is toch heel anders dan het 
afzwemmen van een A, B of C diploma. Of een 
diploma van de eigen afdeling. Er komen allemaal 
mensen die je niet kent en die gaan kijken wat je 
wel en niet kunt. Schrijven van alles op en kijken 
je aan. Het kader had dit jaar goed gekeken wie 
er na een jaar wel of niet mocht afzwemmen en 
vertrouwde op de kids. De selectie is dan ook best 
streng wie wel en niet mag afzwemmen. Uiteindelijk 
blijft de keuze en de beslissing bij het kaderlid en de technisch leider. Al blijft het dan 
nog best spannend.
De spanning was op veel gezichten te lezen, bij zowel die van de kinderen als van 
de kaderleden en de ouders. Het eerste gedeelte, de theorie, is altijd erg spannend. 
Wanneer je die niet haalt mag je ook geen praktijkexamen doen. Theorie wordt bij 
de hoogste diploma’s gegeven. Wat een super nieuws was er toen de examinatoren 
kwamen vertellen dat alle theorie kandidaten met lof waren geslaagd. Er werd van 
alles gevraagd en de examinatoren waren erg onder de indruk. Ze waren niet van 
slag te brengen. Een mooi moment voor de kinderen als voor ons. Daarna konden de 
overige geslaagden zich gaan klaarmaken voor het praktijk examen. De jongere leden 
waren hier al mee bezig en er werd behoorlijk gezweet zowel in als buiten het bad. 
Het zag er allemaal mooi en en de examen commissie was dan ook erg tevreden. Al 
was het voor een diploma tot het einde spannend, zei werden door de zenuwen geveld 
en hadden het even zwaar. Aan het eind hoorde we dan ook dat iedereen geslaagd 
was voor het praktijk gedeelte en dat was een groot applaus waard. Voor de hogere 
diploma’s werd zelf met lof over gesproken. Super gedaan allemaal. Hierbij wil ik 
ook nog  alle kaderleden toch bedanken voor hun goede inzet van het afgelopen jaar 
en we zien elkaar in elk geval in het nieuwe seizoen allemaal weer terug. Tijdens de 
diploma uitreiking kregen ze een mooi en wel verdiend applaus.
In totaal hebben 31 leden examen gedaan.
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De geslaagden zijn als volgt:
Junior 1    Junior 4 
Jarno Alberts   Nina Boers 
Femke Kliest   Iris Broer 
Ties Lazonder   Auke van der Gouw
Junior 3    Zwemmend redder 1 
Tessa van den Berg  Tessa Boers 
Niobe Castanja   Annemiek van den Berg 
Wiebe Kliest   Esmee Heuvelink 
Wesley Pieterse   Lisa Luijkman 
Friso Riesebos   Julia Riesebos 
Pien Unen   Dennis te Kamp 
    Jelte de Lange 
Zwemmend redder 2 
Cyntha Schippers 
Lieke van der Gouw
Zwemmend redder 3 
Max Riesebos 
Dionne Meeuwisse 
Anouk Pellen
Life Saver 1 
Andre van Bronkhorst 
Denise Jansen 
Sara Zonneveldt
Life Saver 2 
Arina Schippers 
Manynke van de Lagemaat 
Rosan Wijenberg
Life saver 3 
Lessa Schippers
4 kinderen konden helaas niet afzwemmen voor de KNBRD diploma. Ze waren er te 
kort bij of hadden niet voldoende capaciteit om voor dit diploma af te kunnen  
zwemmen. Ze hebben daarom afgezwommen voor onze eigen diploma lijn A. 
Diplomalijn 1a   Diploma 5a 
Anne Thomassen   Arien Verwoerdt 
Timo Broer   Mienke Verwoerdt 
 
Jullie ook gefeliciteerd met het behalen van jullie diploma.
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Namens de Zwembrigade commissie willen wij alle kaderleden bedanken voor hun 
inzet het afgelopen seizoen en hopen met z’n allen op een geweldig en mooi nieuw 
seizoen. 
En alle leden bedankt voor jullie aanwezigheid en goede inzet het afgelopen jaar! 
Namens de Zwembrigade, 
Myluska Schröder
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De zwemafdeling

Vrijdag 30 September hadden we met het 
kader een leuke en bijzondere bijeenkomst.
Hielke die druk aan de studie en co -  
schappen lopen is, heeft ons het één en  
andere uitgelegd wat we na een redding 
moeten en kunnen doen.
Door zijn ervaringen en studie kon hij ons heel 
veel vertellen wat we moeten doen na dat 
iemand gered is.
We hebben het gehad deze avond gehad over onder andere kleine ongevallen, 
onderkoeling en oververhitting, reanimatie en AED gebruik bij drenkelingen en nog 
veel meer. 
Met vele hebben we aandachtig geluisterd en zelfs nog een reanimatie nagebootst 
op een redding’s pop. Het was een leerzame avond en we hopen dat er meerdere 
hiervan zullen volgen.
Tevens wil ik mede delen dat we via de KNBRD te horen hebben gekregen dat de 
eisen en het lesstof gaat veranderen. Binnenkort gaan er een aantal mensen naar een 
herscholing’s cursus en zal deze lesstof ook bij ons toegepast gaan worden.
We houden jullie op de hoogte.
Hielke super bedankt voor deze fijne en leerzame avond!
Namens de Zwembrigade, 
Myluska Schröder

Een redding en dan?
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De zwemafdeling

Altijd al willen weten wie voor de zwembrigade 
toch die diploma’s elke keer zo mooi schrijft? Ik 
zal haar even voorstellen. Haar naam is: Anita 
van der Galiën-Mol. En met veel plezier  
kalligrafeert ze elke keer weer alle diploma’s. 
Iedereen die heeft afgezwommen voor de  
diplomalijn en iedereen die heeft afgezwommen 
voor een KNBRD diploma heeft vast wel zo’n 
mooi geschreven diploma thuis liggen.
Als alle namenlijsten binnen zijn worden de juiste diploma’s gepakt en uitgeteld.  
Daarna wordt er diploma voor diploma heel secuur en precies geschreven. Zodra er 
per ongeluk één foutje op staat gaat het diploma weg en word er weer een nieuwe 
gepakt. Twee keer in het jaar ligt bij mij thuis dus een paar dagen de eettafel vol, 
wanneer mijn moeder druk is geweest met schrijven. We moeten dan verplicht voor 
de televisie eten. De zinnetjes: “Niet te dicht bij de tafel komen.” en “Pas op met dat 
drinken.”, lijken in die periodes wel de standaard te zijn. Als de inkt op alle diploma’s 
droog is, kan het diploma in een mooi hoesje en dan vervolgens weer terug naar het 
zwembad. 
Wanneer na het afzwemmen dan toch nog blijkt dat er een foutje op het diploma  
staat, komt het diploma weer terug en word er een nieuwe geschreven met de juiste 
gegevens, de namenlijst word aangepast en het diploma gaat weer terug naar  
degene die zijn best gedaan heeft om het diploma te behalen.
Al weer een aantal jaar worden de diploma’s door Anita geschreven. Nu vind ik 
het dan dus ook hoog tijd dat ze in het zonnetje gezet word. Ik hoop dus ook dat ik 
namens iedereen mag spreken wanneer ik zeg dat de diploma’s elk jaar prachtig 
geschreven worden en dat ik Anita namens iedereen hartelijk wil bedanken voor het 
schrijven van de diploma’s.
Groetjes, 
Nienke van der Galien.

9

Diploma’s schrijven
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Evenement

Op maandag 15 t/m vrijdag 19 augustus, vond de zwemvierdaagse plaats in  
Brummen.
In deze vijf dagen, waarvan er vier verplicht waren om te komen zwemmen, werden 
wij als zwembrigade gevraagd of wij het leuk vonden om het zwembad te komen  
ondersteunen en ook om zo eventueel leden te werven.
Hier konden wij natuurlijk geen nee opzeggen. Mede omdat we het leuk vinden om te 
helpen, maar ook natuurlijk om onze vereniging zo te promoten. Als je mee deed als 
vereniging’s lid kreeg je ook nog eens korting. Dus wat wil je nog meer.
Ria Karman en ondergetekende hebben alle vijf de dagen met veel plezier geholpen.
Er werden afhankelijk van leeftijd of kunnen afstanden gezwommen van 250 – 500 – 
1000 meter.
Ook werd er elke dag nog wat extra’s georganiseerd. Zo was er avond spinnig, een 
avond werden er oud Hollandse spelletjes gespeeld, er werd broek gehangen, en er 
was een avond met het thema Brazilië. Op de laatste avond was er een heuse disco.
Na afloop kregen alle deelnemers een medaille. 
Zeker weten wordt er volgend jaar weer een zwemvierdaagse georganiseerd. Dus 
houd onze website en die van het zwembad in de gaten.
Iedereen met een A diploma is van harte welkom. En helpen is ook erg leuk. We  
hebben gezellige avonden gehad!
Namens de Zwembrigade, 
Myluska Schröder

11

Zwemvierdaagse op zwembad Rhienderoord
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Actie

Op 1 oktober is de Grote Clubactie weer van start 
gegaan.
Alle leden krijgen tijdens de lessen een boekje met 
een begeleidende brief erbij mee. Als ze het leuk 
vinden mogen ze loten voor de vereniging gaan 
verkopen. Maar let op; niks is verplicht!
- Voor ieder verkocht lot verdien je zelf € 0,25. Dus 
voor elke 4 loten een hele € 1,00!
- Hoe meer loten je voor de vereniging verkoopt, hoe meer geld je zelf verdient. 
- Ook worden er vanuit de Grote Clubactie prijzen beschikbaar gesteld aan degene 
die landelijk de meeste loten verkoopt. Het zou toch super zijn voor jou, maar ook voor 
de vereniging als jij een van deze prijzen in ontvangst mag gaan nemen. De prijzen 
variëren van gratis pretparkkaartjes tot maar liefst een Ipad!
- Als jullie meer willen weten over de Grote Clubactie kijk dan ook eens op  
www.clubactie.nl of speciaal voor de jeugdleden op www.kids.clubactie.nl . Hier kun je 
ook verkooptips lezen. 
WIE DE MEESTE LOTEN VERKOOPT KRIJGT ZELFS EEN PRESENTJE, UITGEREIKT OP HET 

SINTERKLAASFEEST VAN ZV de SPRENG!
We hopen op vele verkopers. En schroom niet, heb je geen boekje gehad vraag die 
dan aan je trainer, die zal je er dan 1 geven.
Namens de Zwembrigade, 
Myluska Schröder

Grote Clubactie
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Actie

Lieve mensen, 
Graag wil ik jullie het volgende vertellen. In 
mei ga ik voor twee weken op Quest Trek in 
Nepal met stichting Mountain Child Care. Dit  
is een onderdeel van mijn examen.
Mountain Child Care is een organisatie die 
zich inzet voor Nepalese jongeren tussen de 
17 en 23 jaar, zonder ouders, die veelal op 
straat leefden of in een opvanghuis  
verblijven. Het zijn jongeren met weinig toekomstperspectief die gewend zijn om van 
dag tot dag te leven. Om deze jongeren weer zicht op een goede toekomst te geven, 
biedt Mountain Child Care hen een Quest Trek aan met daarnaast één tot drie jaar 
loopbaanbegeleiding. Een Quest Trek is een zesdaagse trektocht in de Himalaya  
waarbij verschillende opdrachten en gesprekken aan bod komen die de jongeren 
helpen bij de zoektocht naar hun eigen krachten, talenten en motivatie. Deze Quest 
Trek helpt hen, samen met de coachingsgesprekken en een gerichte stage, om na het 
verlaten van hun tehuis hun talenten in te zetten in een baan die hun aanspreekt. 
Voor meer informatie over de organisatie kunnen jullie een kijkje nemen op hun website: 
www.mountainchildcare.org.
Ik loop ook mijn eigen Quest Trek, waarin ik de jongeren intensief leer kennen, maar 
ook meer inzicht krijg over mijn eigen talenten. Ik wil graag verder ontdekken wie ik 
ben en er achter komen wat ik wil gaan doen nadat ik klaar ben met mijn opleiding MZ 
(maatschappelijke zorg). In Nederland organiseer ik sponsoracties om de stichting te 
helpen. En daarmee ook de Nepalese jongeren.
Ik heb ontzettend veel zin om deze uitdaging aan te gaan. Ik geloof erg in het concept 
van de organisatie en ik wil hier dan ook graag mijn steentje aan bijdragen. Aangezien 
de organisatie het qua financiën niet altijd makkelijk heeft, lijkt het mij geweldig om 
hen een mooi bedrag te schenken. Daarmee kan aan nog meer Nepalese jongeren de 
mogelijkheid geboden worden om dit traject  
bij Mountain Child Care te volgen. 
Jullie voelen het misschien al aankomen…hier 
heb ik jullie hulp voor nodig! Wil je ook graag 
wat betekenen voor de jongeren uit Nepal, 
dan zou ik het ontzettend gaaf vinden als je 
mij wilt helpen om een mooi bedrag bij elkaar 
te krijgen, om te schenken aan de organisatie.
.

Nienke naar Nepal
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Ik zou het super vinden als je een (zelf te bepalen) bedrag contant zou willen geven of 
zou willen over maken naar rekeningnummer:
NL 83 RABO 3634 6188 25 t.n.v. N. van der Galien, met als onderwerp ‘bijdrage 
MCC’.
Daarnaast neem ik ook graag lege statiegeld flessen of boeken aan. De lege flessen 
lever ik dan in en de boeken verkoop ik op 6 november a.s. op een rommelmarkt. Alle 
opbrengsten hiervan stort ik weer op de hierboven genoemde rekening. Ik garandeer 
dat het geld uitsluitend gebruikt wordt als donatie aan de organisatie Mountain Child 
Care. 
Mocht je verder nog vragen hebben mag je altijd een mail sturen naar: nienke.v.d.g@
hotmail.com of contact met mij opnemen via facebook.
Alvast bedankt voor jullie steun!
Groet, 
Nienke van der Galien.

Vervolg
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Waterpolo uitje

 
Donderdag 23 juni vertrokken Lex en Arie alvast op de brommer richting de Harz in 
Duitsland.
Lex had weer een mooie route uitgezocht voor Arie. Jammer dat aan het einde van de 
dag de motor van Arie het begaf. Wel in de buurt van de eindbestemming maar de 
motorfiets kon niet gerepareerd worden. Dus maar wachten op de anderen. Jammer 
dat Lex zijn zijspan niet bij zich had!
Vrijdag 24 juni vertrokken Willem, Rolf, Guus, Bert, Marcel, André en Mark vanuit  
Leuvenheim richting Blankenburg in de Harz. 
Dit jaar zonder Marc die thuis bleef wegens privé redenen. Hopelijk volgende keer 
wel. Het was schitterend weer en hoe dichter bij de Harz hoe warmer het werd.
Maar er waren ook files, Willem besloot binnendoor te rijden, Rolf ging Arie zoeken en 
Guus strandde in een bloedhete file van 4 uur.
Uiteindelijk waren dan alle heren met een 
vertraging van 4 uur gearriveerd in het 
vakantieverblijf: Villa An der  
Teufelsmauer. Een schitterende villa met 
een grote keuken, grote zitkamer met TV, 
grote eetkamer en maar liefst 9  
slaapkamers. En een grote tuin met  
tuinstoelen om lekker buiten te kunnen 
zitten.
De eigenaar had al 2 kratten bier koud gezet dus kon  meteen de ergernis van de 
warme file worden weggespoeld. Nadat er boodschappen gehaald werden, kon  
Willem beginnen met zijn kookkunst.
En dat was zeker kunst met een grote K. Willem toverde vanuit de keuken een  
complete Indische maaltijd op de eettafel. De heren smulden er zeker van!

Team uitje 2016
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Dus daarna lekker uitbuiken in de tuin met nog wat drankjes en sigaren.
Daarna het bed opgezocht. Willem en Mark sliepen op de beneden verdieping dit 
omdat trappen lopen moeilijk is voor de 2 mannen. André sliep op zolder, maar daar 
was het zo heet dat hij liever bij Lex in bed kroop. Je moet er maar zin in hebben!
De volgende dag naar Braunlage. Daar 
met de stoeltjeslift naar boven (411 
meter) om vervolgens met Monsterrollers 
4,5 km naar beneden te suizen. Willem 
en Mark gingen met de lift weer naar 
beneden, de rest met de grote steppen. 
Met deze groep is het altijd gevaarli-
jk, onderweg moet en zal er wat geks 
gebeuren. Maar gelukkig hielden Lex en 
André zich een beetje in!
Daarna onderweg naar een bierbrouwerij in Wippra.
Maar eerst onderweg wat eten en drinken. Dat gebeurde bij een houtskoolbranderij.
goed eten en lekker drinken, daar hebben de heren geen moeite mee, zeker Bert niet.
Na het eten naar het houtskool museum om wat cultuur te snuiven. Maar wat een ouwe 
zooi, het is omdat we subsidie konden aanvragen voor het museum bezoek, want  
anders konden we net zo goed de brand erin steken.
Goed, verder op pad naar het altijd hoogtepunt van het teamuitje: Bierbrouwerij  
Wippra.
Een kleine familiebrouwerij met goed bier. Eerst konden we zelf wat tappen in grote 
glazen.

Daarna een eenvoudige doch voedzame maaltijd om een goede bodem te leggen en 
dat was ook nodig! 
Met een glas in de handen kregen we een rondleiding van de eigenaar. Het glas wat 
nodig, want onderweg konden we nog wat proeven. Paulus moest nog even naar voren 
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komen om wat bier te proeven, maar van alcoholvrije bier had hij geen verstand,  
begrijpelijk toch?
De aandacht was niet altijd bij de uitleg van de eigenaar, een knappe Duitse vrouw 
(wel wat op leeftijd, maar dat konden de opa’s niet 
schelen) kreeg meer aandacht en dat wist ze naar al 
te goed!
Na de rondleiding eerst op de stoep zitten drinken.
Later regelde de eigenaar een lange tafel met bank-
en voor ons.
En toen ging het er op: kannen met bier, glaasjes met 
likeur en lekkere hapjes gingen er in als zoete koek.

Tegen negen uur ’s avonds barste er een regenbui los, een aantal konden nog net de 
droog de auto halen, anderen bijna.
Later in de Villa neer de EK voetballen gekeken, maar zonder inbreng van Nederland 
is het zoutloos. Dus maar lekker na de regenbui buiten gezeten verder drinken en  
sigaren roken van Paulus.
Zondag na het ontbijt naar de Wendefurth stuwdam, daar zouden Rolf, Bert Arie en 
André een vlucht aan een kabelbaan maken over een lengte van 1 km over bos en 
water. Wel op eigen risico en kosten, want dit zat niet in de prijs begrepen. Bert kon 
helaas niet mee. Door het eten en drinken van de vrijdag en zaterdag was het gewicht 
te veel toegenomen en kon de kabelbaan het niet aan.
Willem was inmiddels naar huis vertrokken en de anderen gingen kijken hoe de 3  
vliegers er van af brachten. Het duurde 
wel ff, de organisatie van deze vlucht nam 
regelmatig een rooppauze, maar uiteindelijk 
hebben we ze zien vliegen.
Na de landingen en slappe koffie onderweg 
soep gegeten bij Kukki’s beroemde  
erwtensoep. 
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Vervolg
Een eenvoudige stand langs de weg. Met worst en veel erwten. André wilde alleen 
soep met bockworst, die hij ook kreeg maar door Lex werd opgegeten. Wat spoken 
die 2 toch uit ’s nacht samen in bed?
De soep zou beroemd zijn, maar was zeer zout en niet zo smakelijk, maar goed we 
kunnen nu ook mee praten dat we dit geproefd hebben.
Op pad naar het Segway rijden. Eerst in een biertuin wat gedronken en toen naar de 
Segway toestand. Guus en Mark bleven op het terras zitten en namen er nog 1 (of 2).
Na een uitleg en wat oefenen op de Segway de natuur in en weer zonder kleer-
scheuren terug. De jongens raken de wilde haren langzamerhand kwijt!
Nadat Guus en Mark van het terras af waren geschraapt, even weer terug naar de 
Villa. Daar werd even pauze gemaakt: buiten zitten, stukje wandelen of de ogen even 
aan de binnenkant bekijken.
André had een kartoffelrestaurant in Blankenburg gevonden en een tafel gere-
serveerd. 
Het was op loopafstand, behalve voor Paulus die met een pijnlijke heup nauwelijks 
lopen kon ( 3 dagen later werd hij geopereerd) Dus Rolf en Paulus met de auto, de rest 
de heuvel af naar het dorp.
Maar goed dat we gereserveerd hadden want buiten ons was er niemand verder, 
bleek dat Duitsland voetbalde. 

Hier lekkere aardappelgerechten gegeten en ook wat gedronken. De meesten 
bestelden een groot bier, Lex wilde een klein biertje. Nou dat kreeg hij, een borrel-
glaasje met bier.
Na het eten reed ook Bert met Rolf en Mark mee naar de Villa.
’s Avonds drinken, worst en kaas, wat Marcel verzorgde, gegeten, voetballen gekeken 
en onderuit zakken, behalve de heup patiënt.
En dan de maandag, ontbijten, opruimen, schoonmaken en de auto’s inpakken.
Lex ging alleen op de motor weg, Arie reed met ons mee.
Om 10:00 uur vertrokken en dus om 14:00 uur thuis.
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Vervolg
Mooi niet, bij Hannover was de snelweg afgesloten wegens een groot ongeluk met een 
tankwagen. En toe begon de ellende! Alles de snelweg af en via binnenwegen stilstaan 
en verder kruipen. Maar liefst 8 uren in de file gestaan!!!
En dus pas om 22:00 uur thuis.
Een mooi uitje, zeer gezellig, schitterend weer, goede organisatie (André en Mark) 
goed eten en drinken, fantastisch vakantiehuis maar op de heen weg 4 uur en terug 8 
uur file, was geen pretje.
Volgend jaar gaan Marcel en Willem de organisatie doen.
Zal vast wel dichterbij zijn!
Mark



 
Regels voor het insturen van kopij:
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strakkere 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 30 november 2016
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PaulusPoloPraat oktober 2016

Gemengd 
Het zeer jonge team speelt dit jaar 7 tegen 7. De eerste 
wedstrijd was Swol veel te sterk en werd flink verloren. Ik 
heb ze nog niet zien spelen dus valt er nog niet veel over te 
schrijven
Dames1 
Met de terugkeer van Malou Buitink, is het team sterker 
geworden. En dus zijn de eerste 3 wedstrijden gewonnen en 
staan ze fier op kop. Eindklassering: ik gok op een plek bij 
de eerste 4
Heren 1 
Na de bruiloft van Ivo Elshof, verloren de heren nipt van Losser 1 en ook nog eens met 
een kortere speeltijd. Maar in de 2e wedstrijd tegen de Grunte werden de eerste 
punten binnengehaald. Ook dit jaar spelen de heren om niet te promoveren en niet te 
degraderen.
Heren 2 
De eerste nederlagen zijn al weer binnen. Conditioneel komen de heren sterk tekort. 
Maar ja als er ook niet getraind wordt krijg je dit. Ik zelf speel nog niet mee na mijn 
heupoperatie, maar help Guus met coachen.

• De trainingen van Heren 2 zijn bedroevend slecht. 
• Om 21:00 liggen er 2 spelers in het water. 
• Om 21:15 springen er meer in het water. 
• Eerst op de kant bijkletsen. 
• Dan kan natuurlijk niet na de training? 
• Om 21:20 komt er nog wat uit de sauna. 
• Om 21:30 komt de laatste binnen en gaat op de kant op de bal zitten. 
• Om 21:50 stappen de eersten alweer uit het water. 
• Om 21:55 komt de rest ook. 
• Besloten is nu dat de dames en heren 1 door kunnen trainen tot 21:15 als dit nodig is! 
• Na afloop in de horeca blijven de heren wel zitten. 
• Willem en Arie komen nu ook al met de fiets. 
• Paulus zwemt ook weer mee. 
• De conditie weer langzamerhand aan het opbouwen. 
• Het enige probleem is de sokken aan trekken. 
• En nu Jolanda er ook niet meer is op de vrijdagavond, 
• Helpt de coach hem met de sokken. 
• Nog een paar jaar en hij moet meerdere helpen met sokken en schoenen aantrekken! 
• Augustus 2016 was warm, lekker voor de vogelwei. 
• En daar waren de dames en veel heren ook aanwezig.
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• Grote afwezige was Guus, dis de datum vergeten was! 
• Maar zonder hem was het ook gezellig (toch Dianne?) 
• In september had André een aantal heren opgegeven voor het bierfeest in Rha. 
• Gratis IJsselbock proeven. 
• En heerlijk genieten van veel andere Bronckhorster bieren zoals: Rakker, Makker,  
Eigenweiss en James Blond. 
• Alleen was André vergeten dat hij ook op die dag een familiereünie organiseerde. 
• Uiteindelijk zaten alleen Guus en Mark, samen met 2 buurmannen van Mark, te proeven 
in Rha. 
• Lekker slurpen van sterk bier in de zon. 
• Wat een heerlijk leven niet? 
• Inmiddels is Bert ook Opa geworden. 
• Marc heeft er weer een kleinkind bij. 
• En Guus hoopt ook binnenkort Opa te worden. 
• Dus 7 Opa’s met een leger aan kleinkinderen. 
• Volgend jaar op het zwembad Opa en kleinkind dag! 
• De Opa’s en kleinkinderen in het zwembad 
• En de Oma’s de BBQ aan het voor bereiden 
• De anderen uit het team kunnen dan de tafels dekken.
Groeten vanaf het Paulus Plein.
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Nieuwe Leden
Leon Hulshof
Stijn Eggink

November
1 Jelte de Lange 
9 Jorrit Brandt
11 Daan Fleur
15 Jeroen Scholten
17 Claudia Holtslag
18 Sara Zonneveldt
21 Marieke van Nijkerken 
24 Nienke van der Galiën 
25 Myrthe Peters
25 Marit Cornegoor
26 Ronald Hennink

Oktober
1 Tessa de Boer 
1 Twan Couwenberg
5 Femke Kliest
8 Geertje van Klaveren 
10 Marièlle Ellens
13 Lisanne Terink
16 Andre Bronkhorst
16 Maikel de Gans 
16 Lieke van Halteren 
19 Annika de Bruin
20 Kevin Jansen
21 Steef Grotenberg
23 Lieke van der Gouw 
25 Rob de Vries 
28 Florian Schipper
28 Lex Verbeek
31 Malou Buitink
 
 

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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