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Deze editie in deSPETTER:

Afzwemmen zwembrigade
Het was weer spannend.. maar veel 

leden hebben weer een mooi diploma 
behaald! Lees hier hoe het is verlopen 

en wie er examen hebben gedaan. 

6

De zwemvierdaagse
Half augustus organiseerd zwembad 

Rhienderoord weer een  
zwemvierdaagse. Wij als  

vereniging hebben hier ook een  
steentje aan bijgedragen. Lees gauw 

verder.. 

8

18 30
Teamuitje heren 2

Ook dit jaar gingen de heren weer 
op pad voor hun jaarlijkse teamuitje. 

Lees hier wat ze dit jaar weer allemaal 
hebben meegemaakt! 
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Beste clubleden, 
De zomer is voorbij en je merkt dat het buiten kouder wordt. Het regent bijna elke 
dag, en de harde wind blaast de kleurrijke bladeren van de bomen. Dieren verdwijnen 
en paddestoelen verschijnen. Niet mijn favoriete tijd van het jaar, maar aan de andere 
kant betekend dit ook weer dat het nieuwe zwemseizoen begint! 
Voor je ligt de eerste spetter van het seizoen 2017/2018. In deze editie een terugblik 
op wat er van de zomer allemaal heeft gespeeld. Zo hadden wij bijvoorbeeld een 
gezellige barbecue bij zwembad Coldenhove, werd de zwemvierdaagse gehouden in 
Brummen en hebben wij als vereniging een mooi bedrag opgehaald met het  
sponsorzwemmen. 
Ik wens iedereen een sportief, respectvol en gezellig zwemseizoen toe.
De Spetterredactie,  
Svea

Deze Spetter wordt mede mogelijk gemaakt door:
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Van de voorzitter
Waarde leden,
De kop is er weer af, het seizoen is weer begonnen. Na de BBQ en een zeer  
succesvolle sponsorzwem, zijn ook de competities weer begonnen. Namens het hele 
bestuur wens ik iedereen heel veel succes en hoop ik op weer net zulke mooie  
resultaten als afgelopen jaar.
Komend seizoen zal de Sportkoepel binnen de gemeente Brummen van start gaan. De 
Sportkoepel zal de sportaccomodaties binnen de gemeente gaan beheren en krijgt de 
taak om sport en bewegen voor iedereen binnen de gemeente te stimuleren. Daarmee 
wil de Koepel ook de leefbaarheid binnen de gemeente vergroten. Sport en  
gezondheid worden ook nauwer met elkaar verweven, oa valt de sportnota  
volgend jaar onder de gezondheidsnota. In vooral de regionale bladen zult u daar de 
komende tijd nog wel het een en ander over lezen. Voor het reilen en zeilen van onze 
vereniging heeft het vooralsnog weinig invloed, mocht iets toch veranderen dan houden 
we u op de hoogte.
De vereniging wordt komend jaar versterkt door twee vrijwilligerscoordinatoren. Een 
vereniging als de onze kan alleen gedragen worden door de schouders van  
vrijwilligers, met de extra input van de coordinatoren hopen we dat in nog betere 
banen te leiden. Ook doe ik een beroep op iedereen die zijn / haar steentje kan 
bijdragen: draag je steentje bij! We zijn een kleine vereniging, als we ons met ons allen 
verenigen komen we groots voor de dag.
Het wordt een mooi seizoen, ik voel het.
Met vriendelijke groet,
Arein Lazonder 
Voorzitter ZV De Spreng
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De zwemafdeling

Vrijdag avond  30 juni was het weer een 
spannende avond. 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. Dit jaar was het extra span-
nend mede omdat er we met de nieuwe eisen gingen afzwemmen. De eisen aan de 
KNBRD diploma’s was dit jaar veranderd en versterkt. We hebben zelf ook weer een 
opfriscursus hiervoor gehad en ja dan moet het blijken of het allemaal goed tot uiting 
komt.
Ook zwommen er 3 leden af voor een diploma waarbij als ze slaagden toezicht houd-
er mogen zijn. Dit is het diploma zwemmend redden voor zwembaden.
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. 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 uit en de examen commissie was dan ook erg tevreden. 
Op hier en daar wat commentaar op techniek en zwemslagen. Aan het eind hoorden 
we dan ook dat iedereen geslaagd was voor het praktijk gedeelte en dat was een 
groot applaus waard. Super gedaan allemaal. Hierbij wil ik ook nog  alle kaderleden  
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.

Afzwemmen Zwembrigade 2017
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Vervolg
In totaal hebben 39 leden examen gedaan.
Junior 1   Junior 2    
Djaylie Barmentloo Djuna Barmentloo   
Timo Broer  Femke Kliest 
Anne Thomassen  Ties Lazonder 
Niek Tiemissen  Solenne Oonk 
Pip Veltmaat  Elise Pat 
Pleun Veltmaat  Dani Pieterse
Junior 4   Zwemmend redder 1 
Tessa van den Berg Nina Boers 
Niobe Castanja  Iris Broer 
Wiebe Kliest  Auke van der Gouw 
Wesley Pieterse 
Puck Veltmaat  Zwemmend redder 3     
Pien Unen  Lieke van der Gouw 
   Cyntha Schippers 
Zwemmend redder 2 Esmée Schröder   
Tessa Boers  Arien Verwoert 
Esmee Heuvelink  Mienke Verwoert 
Dennis te Kamp 
Jelte de Lange  Life Saver 2 
   Andre van Bronkhorst 
Zwemmend redder 4 Denise Jansen     
Dionne Meeuwisse Arina Schippers 
   Sara Zonneveldt 
Life Saver 3 
Rosan Wijenberg
Zwemmend redder voor zwembaden 
Maaike van der Born 
Jelle Reitsema 
Lessa Schippers
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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Algemeen

Op maandag 14 t/m vrijdag 18 augustus, was er weer de zwemvierdaagse in  
Brummen.
In deze vijf dagen, waarvan vier verplicht waren om te komen zwemmen, werden wij 
net als vorig jaar, gevraagd of wij het leuk vonden om het zwembad te komen  
ondersteunen en ook om op deze manier eventueel leden te werven. Hier hebben wij 
natuurlijk ja op gezegd. Altijd een leuk evenement en wie weet houden we er nog 
leden aan over.

Je kon je in de maanden ervoor opgeven via een site. Dit liep eerst niet zo storm, maar 
op een gegeven moment hadden zich toch over de 100 mensen zich opgegeven. Als je 
mee deed als verenigingslid kreeg je ook nog eens korting. Dus wat wil je nog meer.
Ria Karman en ondergetekende hebben alle vijf dagen met veel plezier geholpen. 
Er werden afhankelijk van leeftijd of kunnen afstanden gezwommen van 250 – 500 – 
1000 meter.
Op alle dagen werd er ook wat georganiseerd. Zo kwam de duikvereniging een avond 
er was een heuse disco avond. Ook was er een avond, de meest origineel geklede 
persoon of groep.
Op dinsdag avond mochten wij als vereniging ons promoten. We hebben een aantal 
onderdelen van de reddings briagde laten zien en degenen die wilden mochten dit  
natuurlijk ook nog doen. Ook hebben we op een polo bord ballen gegooid. Dit om 
ze te laten zien hoe lastig het is om doelgericht te gooien. Deze avond kwamen, Lea 
Voskamp, Jelte de Lange, Janine Jansen, Helma Heuvelink en Esmee Heuvelink ook 
helpen. Super bedankt voor jullie hulp!

Zwemvierdaagse op zwembad Rhieneroord



Vervolg
Op vrijdag kregen alle deelnemers een medaille en de jongeren kregen er zelfs een 
certificaat bij. 
Zeker weten wordt er volgend jaar weer één 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 heb-
ben gezellige avonden gehad.
Namens de Zwembrigade, 
Myluska Schröder
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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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Reddingsbrigade
Hoi lezers,
Afgelopen juni heb ik voor het eerst in jaren weer een diploma bij de Reddingsbrigade 
gehaald, en daar wil ik jullie graag over vertellen! 
Ik ben Maaike, 22 jaar en ik zwem al sinds mijn negende bij de Reddingsbrigade. In 
de loop van de jaren heb ik alle diploma’s gehaald, tot en met Life Saver 3. Ook ben 
ik les gaan geven, maar dat is een ander verhaal! Toen Lessa vorig jaar juni afzwom 
voor Life Saver 3, was ze op zoek naar een vervolg. Binnen zwemvereniging de Spreng 
hadden we alles gehaald, maar van Frans (een van de examinatoren) hoorden we dat 
we ook nog Zwemmend Redden voor Zwembaden (zrvz) konden halen. Jelle leek dit 
ook erg leuk, dus met z’n drieën zijn we dit gaan doen. De commissie van de  
zwembrigade vond dit gelukkig ook een goed idee!
Het diploma van zrvz bestond uit een theoriedeel en een praktijkdeel. Voor de theorie 
zijn we naar Frans toegegaan, hij heeft ons hier een avond les over gegeven. Verder 
hebben we ook zelf het boek bestudeerd. Voor het examen moesten we een  
competentieopdracht doen, waarbij we in een verslag moesten beschrijven hoe we 
twee situaties zouden aanpakken. Daarnaast is Frans ook twee keer naar het zwembad 
gekomen om ons praktijkles te geven. Dit moesten we laten zien op het examen in juni. 
We hebben onze eigen zwemvaardigheid laten zien en ook enkele ongevalletjes  
uitgespeeld. En we zijn alledrie geslaagd! 
Met dit certificaat mogen we toezicht houden in een zwembad, dit is natuurlijk ook voor 
de zwemvereniging erg waardevol. Maar ik vond het vooral erg leuk dat ik weer de 
kans kreeg om iets nieuws bij te leren!
Groetjes, Maaike
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Waterpolo
Mijn TEAM

Na een jaar van afwezigheid door ziekte kon ik zaterdag 30 september mijn geluk 
niet op; ik mocht ‘mijn’ waterpolokinderen weer coachen tijdens hun allereerste  
wedstrijd van dit seizoen. Het toeleven naar zo’n wedstrijd begint, net als vroeger toen 
ik zelf nog speelde, al enkele dagen van tevoren; het swingt in mijn hoofd; flarden van 
tactiek, plannetjes van aanpak dansen voorbij. Tijdens het autorijden naar het werk, 
onder de douche en bij de kassa van de supermarkt zijn er gedachten over water, 
spetters en goals; hoe gaan we het aanvliegen, wat is onze kracht en hoe krijg ik ze 
zo ver dat ze dat geloven? Hoe kan ik ze laten zien, voelen en beleven dat samen 
werken aan een doel, met ieder zijn of haar persoonlijke en unieke bijdrage iets moois 
op kan leveren; iets ultiems dat je zonder je maatjes niet kan bereiken? Hoe kan ik ze 
laten zien, voelen en beleven dat door alles uit je zelf te halen, je zelf uit te dagen en 
zelfs over grenzen te gaan, je iets kan bereiken, iets kan ontmoeten dat je niet eerder 
kende? Hoe kan ik ze laten zien dat het spel nét is als het echte leven; dat respecteren 
van elkaars zwaktes en erkennen van elkaars kracht de verbinding sterker maakt, 
waardoor eenieder meer bereikt? En hoe kan ik ze laten zien dat ze iets kúnnen, maar 
daarnaast ook mogen proberen, mogen leren door te doen en fouten mogen maken; 
dat hoort er gewoon bij. Er is nog nooit in één keer iets moois ontwikkeld, maar door 
vallen en opstaan krijgt iets vorm en uiteindelijk glans. Kijken naar wat je kan, maar 
vooral naar wat je nog niet kan, zonder oordeel en gewoon aan het werk; leren = 
frustreren, een zwaar proces, maar beloning volgt als je het aangaat- hoe dan ook. En 
dat is wat ‘mijn’ waterpolokinderen mij hebben laten zien op deze mooie zaterdag in 
september; een ontzettend gave wedstrijd, waarin ieder kind op zijn of haar manier 
een enorme steen aan bijgedragen heeft. Ze geloofden in hunzelf en groeiden waar 
we bij stonden. 
Een trotse coach – Gemengd O13-team
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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 (of ouders van 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 2018 starten. Om de cursus te kunnen 
volgen zijn moet je minimaal voldoen aan de volgende criteria:

Zonder scheidsrechters géén waterpolocompetitie



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 beschikt over eigen vervoer of reist met OV. 
– De kandidaten mogen slechts 1 cursusavond missen.
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,
Annette, Claudia, Erik en Sanneke 
Polocommissie ZV de Spreng
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Waterpolo Uitje

Vrijdag 23 juni vertrokken de heren voor het teamuitje 2017 georganiseerd door 
Willem Elshof en Marcel Vervelde. Deze keer geen vooruitgereden scooters, wel 
arriveerde Guus Verbeek pas einde vrijdagmiddag en ging Rolf Scholtens rechtstreeks 
vanuit Groningen.
Om 8:30 was het verzamelen door André Hoetink, Arie Absen, Lex Verbeek, Bert 
Geurts, Marc Geurds, Marcel Vervelde en Mark Donatz bij de bejaardenflat van  
Willem. Allemaal op de sokken naar binnen, want alle buren sliepen nog.
Lex had een aanhanger gemaakt om alle fietsen mee te nemen.

Marc ging dit jaar weer mee, Rita had hem weggestuurd voor een weekeind met de 
mannen.
Tegen 11:00 uur arriveerden we bij de eindbestemming: een groepsverblijf aan het 
Lunameer in Heerhugowaard. Een schitterende accommodatie met 5 slaapkamers die 
allemaal een badkamer en douche en wc hadden, een grote keuken en een ruime 
woonkamer. In de woonkamer stond een pooltafel en bij de TV was ook een  
platenspeler.
Eerst even naar Alkmaar naar de kaasmarkt, dit voor de culturele subsidie. Daarna 
weer terug naar het verblijf waar het waterskiën op het programma stond. Dit zonder 
Guus, die nog onderweg was, Willem die foto’s maakte en Rolf en Mark die op de 
dijk sigaren rokend toekeken. Aanvankelijk gingen de mannen vaak kopje onder, maar 
langzamerhand hadden de meesten wel in de gaten hoe rond te komen in het meer.
’s Avonds hadden Willem en Marcel een Italiaans diner gemaakt. De hele avond aan 
tafel gezeten en genoten van deze maaltijd en Italiaanse wijn. Het was heerlijk maar 
ook veel. Na het eten haakten een paar heren af om uit te buiken tot de volgende 
morgen. De anderen borrelden nog even na, een gemiste kans voor de uitbuikers!
Zaterdag na het ontbijt op de fiets naar Alkmaar, Bert en Mark hadden wat  
problemen met de tocht, maar de anderen sleepten ze er heen.
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Vervolg
 
Eerst een grachtentocht, André wilde graag roeien, maar hij was de enige. Dus met 2 
motorbootjes door de grachten van Alkmaar.

Na de tocht, die goed eindigde, ondanks de grapjes van André om de boten om te 
laten slaan en sleutels uit de motor te halen, toch goed en daar moest op de gedronk-
en worden. Iedereen een lekker glas speciaal bier, alleen André kreeg voor straf  
Limonade van Amstel.

Na de aangename pauze op het terras door naar het Beatles museum. Het grootste 
in de wereld. Voor de Beatlefan een snoeptent, Arie vond het maar niets, maar ja er 
was een Stones museum dus hij moest wel. Veel mooie foto’s, platen, kleding en andere 
spullen van de Beatles. En ook het wereldberoemde zebrapad van Abbey Road. 
Na het Beatles museum door de stomende regen naar een fritestent om weer op 
krachten te komen en daarna weer terug naar het verblijf.
Na een rustpauze, weer op de fiets naar Alkmaar. Bert en Mark gingen met Willem 
per auto. Bij het restaurant Bregje zouden we een wereldmaaltijd gaan nuttigen voor 
een lage prijs.
Aanvankelijk leek het heel goed te gaan, gezien de tafel naast ons.
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Vervolg
 
Maar dat was het enige wat lekker was.
Het eten was niet te haggelen, geen smaak 
en te laat uit geserveerd. Maar snel naar 
het toetje en weer terug naar het  
vakantieverblijf.
Willem en Marcel hadden ons gevraagd 
om een single of LP mee te nemen om op de 
platenspeler te beluisteren met een  
persoonlijk verhaal erbij. En dat was zeer 
bijzonder:
Willem  
Net Als Gisteren van Normaal, denkend aan zijn eerste liefde, al kwam te tekst bekend 
voor bij de heren.
Marcel   
Ochtendgymnastiek, denkend aan Marjan die veel aan gymnastiek deed (niet alleen in 
de ochtend).
André 
De enige singel van een Brummense beatgroep Blackburry Accident.
Marc  
Dire Straits of was het the Eagles?
Rolf  
Go Your Own Way Fleetwood Mac, van de LP Rumours een verjaardagscadeau uit het   
verleden.
Bert  
Ria Valk met worstje en bloemkolen en dat spul, altijd maar denken aan eten.
Guus  
Monday Monday van de Mama’s en Papa’s, altijd die maandag na het weekeinde.
Lex  
Had eigenlijk geen voorkeur, dus draaiden we Je t’aime moi non plus, een lekkere 
hijgplaat, speciaal voor hem.
Arie  
Gimme Shelter van de rolling Stones, een nummer gespeeld tijdens het laatste concert 
in de sixties, Altamont Concert, waar een dode viel te betreuren. Voor velen het einde 
van het hippietijdperk.
Mark 
Lola van de Kinks. Een lied over een transseksueel. De drummer Mick Avery versierde in 
een nachtclub een vrouw, wat echter een man bleek te zijn.
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Vervolg
 
Na deze sessie zochten de mannen hun nest op, alleen Mark bleef nog even zitten om 
alle nummers van de Kinks nog even te draaien. Dat krijg je als je pensionaris bent!
Zondag was het alweer regen maar ook een harde wind, dus de fietstocht naar 
Egmond aan Zee werd een autotocht. Lekker uitwaaien aan het strand en uiteraard 
een visje happen.

 
Voor we gingen eten, werd er eerst nog wat gerust.

Op het programma stond een BBQ, maar de organisatie had besloten om  
pannenkoeken te gaan eten. Ook goed en lekker.
Daarna naar een Escape Room. Maar voordat het spel begon vertrok Willem naar huis 
om zich voor te bereiden op het maandagwerk. Er was voor 8 mensen geboekt, dus 
ook Mark deed niet mee, maar kon vanuit de controleruimte de mannen goed volgen.
Hij genoot van het gestuntel van Marc, de mannen in de Escape Room daarentegen 
niet. Uiteindelijk werden ze uit hun leiden verlost omdat ontsnappen niet meer mogelijk 
was.
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Vervolg
 

 

Na dit evenement vertrok ook Marc naar huis. De anderen vertrokken naar het  
vakantieverblijf en borrelden nog even na.
De volgende morgen was het erg vroeg omdat Guus op tijd naar zijn werk moest. Dus 
was iedereen op maandagmorgen weer thuis.
De organisatie Willem en Marcel gaven de organisatie voor het uitje 2018 aan Rolf, 
waarop André meteen op inhaakte om te helpen. Dit tot grote vrees van de anderen, 
omdat André veel te veel spelletjes wil en vergeet dat iedereen een dagje ouder 
wordt. We gaan het zien.
Kortom, de organisatie was perfect, slecht weer, slecht eten bij Bregje, niet samen uit 
en samen thuis (de laatste kwam vrijdag om 18:00 uur, de eerste vertrok zondagavond 
19:00 uur), maar erg relaxt en gezellig. Marcel en Willem: bedankt.
Rolf en André: succes volgend jaar, al weten we nog steeds niet hoe het programma er 
uit zal zien.
Mark Donatz
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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 donderdag 30 november 2017
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Paulus Polo Praat
 
Website 
In april zou de vernieuwde website de lucht in gaan, 
maar een half jaar verder en er is nog niets in beeld. 
Uitstel kan, maar niet zo lang.
De huidige website is niet up-to-date, trainingstijden 
verschillen bij algemeen en de afdelingen, geen  
wedstrijd informatie en oude jaarplanning bij de  
zwembrigade, oude informatie bij de jeugdraad:  
koninginnemarkt van 30 april! En bij de adverteerders 
staat het Graaf Ottobad Restaurant nog vermeld.
Tijd voor een nieuwe site met up-to-date informatie!
Competitie seizoen 2017/2018
Gemengd 
Een bijna ongewijzigd team gaat proberen om punten te halen deze competitie. Zal 
zwaar worden gezien de tegenstanders, maar toch zal het er van komen. De eerste 
wedstrijd stegen EZC uit Enschede, stonden ze in de eerste periode met 2–1 voor. Maar 
de tegenstander had de langste en sterkste adem.  Uiteindelijk werd de wedstrijd 
verloren met 7-12
Dames 1 
De dames zijn gepromoveerd naar de eerste klasse Regio. Jan Willem heeft met het 
kampioenschap afscheid genomen en Paul Hagendijk en Marco Scheffer hebben het nu 
overgenomen van Jan Willem. De eerste wedstrijd tegen OZ&PC 2 uit Oldenzaal ging 
met 7-10 verloren. De 2e wedstrijd was thuis tegen ENC 2 uit Arnhem. In het eerste 
partje stonden de dames al met 5–1 achter. De toeschouwers zagen al een  
verliespartij aankomen. Maar de dames niet en ze vochten zich terug tot een  
uiteindelijke winst van 13-12. Wat een klasse dames! De doelstelling is handhaven en 
een goede middenmoter te zijn.
Heren 1 
Heren 1verloren de eerste wedstrijd tegen titelkandidaat Nunspeet met 10-6. De 2e 
wedstrijd werd gewonnen met 11-2 van Natare in Aalten, dat met een leegloop van 
sterke spelers nu zwak bleek. De thuiswedstrijd tegen de Grunte uit Hardenberg ver-
liep in het eerste minuten niet goed, al snel keken de heren tegen een 0-2 achterstand 
aan, na de 2e periode was het 4-6, maar toen ging het goed draaien. De  
tegenstander reageerde de frustraties af op de scheidsrechters en heren 1 reageerde 
met doelpunten wat resulteerde in een 10-6 zege. Het was genieten heren! Op naar 
de bovenste plaatsen maar geen promotie.
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Vervolg
 
Heren 2 
Vorig seizoen eindigden Heren 2 met 3 punten steevast onderaan. Wat wordt het dit 
seizoen? Geen nieuwe spelers erbij en iedereen een jaartje ouder. Tok heeft het team 
verlaten wegens een hardnekkige blessure en Paulus blijft na zijn heupoperatie nog 
even alleen maar trainen. De eerste wedstrijd viel mee, tegen Proteus 4 uit Twello werd 
het een nipte 9-7 verlies, terwijl in de afgelopen jaren er altijd flink van werd verloren. 
Terwijl de meeste spelers hard trainen doet niet iedereen mee, praten langs de  
zwembadkant of zitten op de bal op de kant is hun training. Hopelijk komen er snel 
wat punten binnen.
Groeten vanaf het Paulus Plein
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Drukkers in de regio
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VISITEKAARTJES • ETIKETTEN • MAILING • INSTORE DRUKWERK • DISPLAYS •VLAGGEN • STANSEN •VOUWEN
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Drukkerij Willems
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