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Van de redactie 
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Beste clubleden, 
Het einde van 2017 komt alweer in zicht. Met trots presenteer ik jullie hierbij de  
laatste Spetter van 2017. Er is de laatste tijd veel gebeurd binnen de  
vereniging en ik ben dan ook zeer dankbaar voor de inzet van iedereen om hier  
verslagen van de schrijven. Dit heeft geresulteerd in een goed gevulde december 
editie van de Spetter. Top! 
Veel leesplezier met deze nieuwe Spetter en bezoek vooral ook de website, blijf  
appen, hangen aan de bar na een training of wedstrijd met je clubgenoten, ideeën 
spuien, mailen als er iets op je ‘ZV de Spreng’ hart ligt en vergeet niet je duim op te 
steken: like www.facebook.com/zvdespreng
Ik wens iedereen hele warme gezellige feestdagen toe en een heel gelukkig 2018 met 
veel liefde en gezondheid. 
De Spetterredactie,  
Svea

Deze Spetter wordt mede mogelijk gemaakt door:
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Advertenties
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Van de voorzitter
Waarde leden,
Fijne feestdagen en een voorspoedig 2018 gewenst namens het hele bestuur!
Met vriendelijke groet,
Arein Lazonder 
Voorzitter ZV De Spreng
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Advertenties
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Algemeen

Op zaterdag 2 september vond de verenigings-BBQ-middag plaats bij zwembad 
Coldenhove te Eerbeek.
Onderdeel hiervan was het sponsor zwemmen. Een 12 tal jeugdleden heeft met veel 
enthousiasme en succes hieraan deelgenomen. 
Helaas regende het bij het startschot, maar de zwemmers en zwemsters hadden hier 
geen last van. Er werden vele baantjes gezwommen en daarna was er zelfs nog  
energie over voor het vrij zwemmen en meermaals glijden van de glijbaan.
Met het bij elkaar gezwommen geld, wordt er zwemkleding aangeschaft. Wij  
hebben een nieuwe partner voor onze zwemkleding gevonden in Intersport Harbach 
uit Zutphen. Hierdoor is er voor alle zwemmers/sters binnen onze vereniging geschikte 
zwemkleding verkrijgbaar. Groot voordeel van onze nieuwe partner is dat de  
zwemkleding gedurende het gehele seizoen te koop is in hun winkel.  
Groeten, 
Helma Heuvelink en Ria Karman

Zaterdag 2 september, sponsor zwemmen.
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De zwemafdeling

Samen met de zwemverenigingen Proteus uit Twello, ABS uit Bathmen, Twenhaarsveld 
uit Holten en BZC uit Borculo/Neede organiseren wij recreatieve wedstrijden, de 
recreatieve vijfkamp. De resultaten van de 5 beste wedstrijden tellen mee voor de 
eindtelling. 
Wij zwemmen de onderdelen: schoolslag, rugslag / rugcrawl, vrije slag en een  
estafette.
De leeftijd 6 en 7 jaar zwemt 25 meter; 
De leeftijd 8 en 9 jaar zwemt 25 meter;  
De leeftijd 10 en 11 jaar zwemt 50 meter; 
De leeftijd 12 en 13 jaar zwemt 50 meter; 
De leeftijd 14 jaar en ouder zwemt 50 meter.
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.  
Iedereen die mee gezwommen heeft, krijgt een herinneringsvaantje van de wedstrijd. 
De leeftijdsgroep 14 jaar en ouder telt niet mee in de puntentelling van de groep, 
maar deze categorie zwemt een onderlinge competitie met de leeftijdsgenoten.  
Als alle wedstrijden zijn gezwommen, wordt de winnaar van de recreatieve vijfkamp 
bekend gemaakt. De punten van de beste 5 wedstrijden worden bij elkaar opgeteld 
en de vereniging met de meeste punten krijgt de grootste beker mee naar huis.
Op zondag 8 oktober was de eerste wedstrijd in Brummen. Een groep van 16  
enthousiaste zwemmers/sters stond klaar om van start te gaan voor onze vereniging. 
Een aantal kinderen zwemt al jaren mee en voor een aantal kinderen was het zijn of 
haar eerste wedstrijd. Het blijft toch altijd een beetje spannend als je naam wordt 
omgeroepen en je op het startblok mag gaan staan. Maar het ging heel erg goed. Na 
de schoolslag lagen we op de eerste plaats. We konden dit niet helemaal volhouden, 
maar we behaalden een mooie 3e plaats. 
Maar het allerbelangrijkste, iedereen vond het leuk en daar gaat het uiteindelijk om.
De eindstand van de eerste wedstrijd: 
1. Proteus uit Twello met 92 punten. 
2. ABS uit Bathmen met 89 punten. 
3. ZV de Spreng uit Brummen met 81 punten. 
4. BZC uit Borculo/Neede met 71 punten. 
5. Twenhaarsveld uit Holten met 57 punten. 
Lijkt het je leuk om ook een keer mee te doen, mail dan onderstaand strookje naar 
riahansw@gmail.com

Zaterdag 2 september, sponsor zwemmen.



Vervolg
Als je bent ingedeeld voor de wedstrijd, ontvang je een uitnodiging per e-mail.
Namens de zwembrigade, 
Ria Karman
 
**************************************************************************
Naam:  
Geboortedatum:     
Telefoonnummer:     
E-mail adres: 

Zondag: 21-01-2018  17.00 t/m 18.00 uur  Lochem (Twenhaarsveld)  
kan wel / kan niet*
Zondag: 18-02-2018  16.00 t/m 17.00 uur   Borculo (BZC)   
kan wel / kan niet*
Zondag:  18-03-2018  16.00 t/m 17.00 uur  Twello (Proteus)   
kan wel / kan niet*
Zondag: 08-04-2018  17.00 t/m 18.00 uur   Markelo (ABS)   
kan wel / kan niet*
 
* Svp doorstrepen wat niet van toepassing is
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De zwemafdeling

De zwemselectie van ZV De Spreng is het nieuwe seizoen uitstekend begonnen.  
Gesterkt door de nieuwe sponsor DreamPlafonds Arnhem wisten de zwemmers tijdens 
de eerste wedstrijd al vele persoonlijke records te breken. Daarmee wordt het  
succesvolle vorige seizoen in stijl voortgezet.
Vorig jaar slaagde de selectie erin bekerkampioen te worden en te promoveren naar 
de tweede klasse in de KNZB zwemcompetitie. Dit succes ontging ook Peter te Hennepe 
niet, eigenaar van DreamPlafonds. ‘Het is geweldig om te zien hoe deze jonge  
zwemmers erin zijn geslaagd om als groep steeds beter te worden en elke week weer 
zulke goede prestaties leveren in het water. Ik wil deze groep graag steunen in hun 
ambitie om nog beter te worden’.
Te Hennepe steunt de zwemselectie met nieuwe sporttassen. En dat geeft een enorme 
boost voor het team.  ‘Onze kracht is ons teamgevoel. Afgelopen seizoen steeg  
iedereen boven zichzelf uit. Ook hebben we in elke leeftijdscategorie een zwemmer 
die meedoet in de top 3, binnen onze competitie.  Dat is uniek voor een kleine  
zwemverenging, zoals de onze. Deze sporttassen helpen het teamgevoel nog sterker te 
maken. Je ziet de zwemmers trots de zwemzaal inlopen. Daarmee heb je de wedstrijd 
al bijna gewonnen’, aldus hoofdtrainer Sven Voskamp.
Dit seizoen neemt de zwemselectie deel aan een bekertoernooi en de nationale  
zwemcompetitie. Daarnaast komen geplaatste zwemmers uit bij de Gelderse  
Kampioenschappen.  

Zwemselectie De Spreng schittert in sponsoroutfit DreamPlafonds
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Advertenties
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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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De zwemselectie

De zwemploeg van ZV de Spreng heeft een grote indruk achtergelaten tijdens het 
Gelders Kampioenschap korte baan zwemmen in Nijmegen. In het Erica Terpstra bad 
werden vele persoonlijke records behaald. 
Het is voor het eerst in de geschiedenis van de zwemverenging dat ZV de Spreng  
jeugdzwemmers uit eigen opleiding afvaardigde naar een Gelders Kampioenschap 
korte baan; het hoogste niveau in de regio Gelderland. Maar liefst 3 zwemmers wisten 
zich te kwalificeren. 
Veerle Jansen startte op 4 afstanden: 50 meter rugslag, 50 vrije slag, 100 rugslag en 
100 vrije slag. Met twee 4e plaatsen greep zij net naast de medailles. Steef  
Grotenbreg kwam uit op de 50 meter vrije slag, een afstand met enorme concurrentie. 
Hij zwom naar een knappe 22e plaats. De meeste startplaatsen waren voor Wesley 
Grotenbreg. Hij had zich gekwalificeerd voor 5 afstanden: 50 meter vlinderslag, 100 
meter vrije slag, 50 meter schoolslag, 200 meter wisselslag en 50 meter vrije slag. En 
elke afstand was goed voor een nieuw persoonlijk record. 
Veel tijd om te herstellen hebben de zwemmers niet. 10 december staat een  
thuiswedstrijd voor de gehele selectie op het programma, in zwembad Rhienderoord. 
Een week later, in het weekend van 16 en 17 december, is het de beurt aan de 
Gelderse B Kampioenschappen. Deze wedstrijd is bedoeld voor de zwemmers die zich 
net niet wisten te plaatsen voor het A kampioenschap. Het biedt ze de mogelijkheid om 
toch de ervaring op te doen. De kans is groot dat en deel van de selectiezwemmers 
zich ook voor deze wedstrijd weten te kwalificeren. 

 
                        
            Wesley Grotenberg, tweede van links te zien op deze foto

Topprestaties zwemmers ZV de Spreng tijdens Gelderse Kampioenschappen 
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De zwemafdeling
instructeurcursus

Hallo allemaal,
Vanaf komend jaar gaan Jelle, Koen, Maaike, Nienke en ik beginnen aan de  
instructeurcursus. Vorig jaar hebben Jelle, Maaike en ik een cursus zwemmend redden 
voor zwembaden gedaan. Hierbij werden we begeleid door Frans van de Laarschot. 
Hij begeleidt ons vijven ook bij deze cursus, samen met Desiree.
Ik zal uitleggen wat wij gaan leren. Heel kort gezegd gaan we leren hoe we les 
moeten geven. Aan lesgeven zitten veel verschillende aspecten. We gaan leren hoe we 
goede lesplanningen maken, leidinggeven, medische aspecten bij het lesgeven,  
theorieles geven en het afnemen van diploma’s. Dan mogen wij dus de diploma’s van 
de jongste groepen afnemen bij het afzwemmen.
Tot slot leren we hoe we een verenigingsactiviteit moeten organiseren. Koen en Nienke 
organiseren als eersten een activiteit. Op woensdagmiddag 27 december organiseren 
zij van 13:00 tot 15:00 de midwinterspelen. Wij hebben leuke spelletjes en activiteiten 
voor jullie verzonnen, onder andere wak zwemmen. Kom dus allemaal!
Groetjes Lessa Schippers
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Advertenties
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Algemeen

Op vrijdag 1 december was het weer zover. Sinterklaas 
zou ook dit jaar weer een bezoekje brengen bij de  
vereniging. 
Om 18.30 uur werd het zwembad omgetoverd in een heus 
spelletjes circuit. En toen de kinderen in groepen verdeeld 
werden. Kon het heuse feest beginnen.
Terwijl de kinderen druk bezig waren met de spelletjes  
(zwarte pieten race, pakjes in de schoorsteen gooien en 
schoorsteen springen) werd Sinterklaas warm ontvangen door de voorzitter van de 
vereniging Arein Lazonder.
Hij begeleide Sinterklaas naar het zwembad en gaf hem een rondleiding langs alle 
spelletjes.  Waar hij ook de kinderen een handje schudde en hun het een ander vroeg, 
wat ze aan het doen waren. Na zo’n wandeling langs het bad, wat best wel wat 
vergt voor Sinterklaas, begeleide Arein Sinterklaas naar zijn mooie stoel. De kinderen 
kwamen in groepjes bij hem zitten.
Daar werd natuurlijk gezongen en het een en ander aan Sinterklaas vertelt. Er werden 
zelfs spelletjes gedaan. Zoals woordgrapjes en een rebus.
De pieten maakten er ondertussen een grote bende van in het bad. Stoelen, bezems 
alles ging het bad in. Maar dit werd goed gemaakt met handen vol pepernoten die de 
kinderen kregen. Maar stiekem vond iedereen het prachtig dat er van alles in het bad 
werd gegooid.
Na een tijd van komen, moest Sinterklaas ons ook weer 
verlaten. Want ja er zaten nog meer kindjes op hem te 
wachten elders in het land.
Het feestje was voor ons nog niet afgelopen, want de 
kinderen mochten nog heerlijk vrij zwemmen. En na 
afloop kreeg iedereen nog een lekkere verrassing van 
de Sint.
Het was een geslaagde avond.
Zoals elk jaar wordt er een cadeau uitgedeeld voor  
degene die de meeste loten heeft verkocht van de 
Grote clubactie. Een actie om extra geld te verdienen 
voor de vereniging, die er zo weer iets leuks voor de 
kinderen voor kan kopen.

                                      Sinterklaasfeest bij Zv de Spreng 



Vervolg
Dit jaar waren Stijn en Sven Eggink de gelukkigen. Zij hadden wel 103 loten verkocht. 
Dus een cadeau voor hun was zeer op zijn plaats. Helaas konden ze er deze avond 
niet bij zijn, maar het cadeau zullen ze zeker zo gauw mogelijk ontvangen.
Iedereen enorm bedankt voor zijn en haar hulp tijdens deze gezellige avond.
Namens de Zwembrigade, 
Myluska Schröder
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In gesprek met...

 
Hoi Marc, fijn dat ik je mag interviewen voor De Spetter. Kan je me iets vertellen over 
wanneer je bent begonnen met waterpolo? 
O, dat is lang geleden. Ik ben begonnen op mijn achttiende in Zutphen. Ik had een 
aantal vrienden bij de IJsselmeeuwen en ben met een deel van hen, na onenigheid 
binnen de vereniging bij een kleine, afsplitsing- een nieuwe Zutphense vereniging: ‘De 
Hanzekikkers’ gaan poloën. Dat duurde zo’n vijf jaar, daarna ben ik lid geworden bij 
BZ&PC Brummen, waar ik in heren 2 (en ook 3) ben gaan spelen.
Marc, je bent een van de drie (actieve) scheidsrechters binnen onze vereniging.  
Wanneer ben je daarmee begonnen?  
Ik ben daar niet meteen mee begonnen. Ik organiseerde met anderen de zogenaamde 
veteranen-toernooien, voor 30-plussers. Ik deed hier aan mee als speler, maar al gauw 
begon ik ook met het fluiten van deze wedstrijden. Ik vond het leuk om te doen. Ik 
merkte dat ik steeds meer naar wedstrijden ging kijken ‘door de ogen van een scheids’ 
en ben toen in opleiding gegaan in Papendal, een week of tien, of iets dergelijks was 
dat toen. Die toernooitjes waren overigens vooral gezellig, met het rond delen van 
bitterballen tijdens de rust. 
Ben je sindsdien scheidsrechter? Dat is al een hele tijd! 
Nou, niet helemaal. Ik heb toen een aantal jaren gefloten, maar ben enige jaren 
gestopt toen mijn twee zoons bij de IJsselmeeuwen gingen spelen, als jeugdleden. Ik 
werd hun trainer / coach, van de mini’s tot aan het O-15 jaar team. Omdat dit niet te 
combineren was met het scheidsen, ben ik er toen een aantal seizoenen mee gestopt.
O, wat leuk dat je ook jeugd hebt getraind en gecoacht. Ik weet hoe leuk dat is. Is dat 
niet iets wat je nog steeds trekt? Onze Dames zoeken nog een vaste coach. 
Nee, dat is iets wat ik nu niet meer ambieer. Ik denk bovendien dat je daar meer voor 
moet kunnen, een opleiding voor moet hebben gevolgd. Ik heb destijds vooral de wa-
terpolotechnieken overgebracht op de groep kinderen, die nu nog overigens steeds  
– samen- in de Heren-selectie van de IJsselmeeuwen speelt. Tegenwoordig wordt er 
meer gevraagd. 
Maar wanneer ben je dan weer als scheidsrechter verder gegaan? 
Ja, dat was in de periode daarna. Toen werd ik gevraagd om te gaan scheidsen. Ik 
floot vooral District, in Gelderland. 
Zou je kunnen vertellen wat je moet kunnen of wie je moet zijn om het vak van  
scheidsrechter te kunnen doen? 
Ik denk dat je allereerst zelf gespeeld moet hebben. Je moet het spel vooral  
‘aanvoelen’. Je moet voelen wat er gebeurt in een wedstrijd en dat kan alleen als je 
zelf in het water hebt gelegen. Verder denk ik dat je niet onzeker moet zijn. Je moet 
zelfverzekerdheid uitstralen, een bepaalde autoriteit. Anders gaat het leiden van een 
wedstrijd niet.

      In Gesprek Met… MARC GEURDS 
      Kaderlid waterpolo (scheidsrechter)
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Vervolg
 
Kan je me eens vertellen wat voor een soort scheids je bent? Ben je streng, of wil je nog 
wel eens een en ander toelaten? 
Nou, dat vind ik lastig te zeggen, maar ik denk dat ik meestal een wedstrijd ‘strak 
start’. Oftewel, eerst strak fluiten, kort houden en dan later een beetje loslaten. Dat 
is beter dan omgekeerd; de boel los laten en dat het escaleert. Dit kan je nooit meer 
recht zetten daarna. 
Zijn er wel eens problemen voorgevallen tijdens het fluiten? Liep het wel eens uit de hand, 
zo’n wedstrijd? 
Nou, eigenlijk niet. Ik denk dat ik de wedstrijden altijd wel aardig in de hand houd. 
Het is wel eens zo dat er veel verschillen zijn in het aantal P’-tjes, met name bij de wat 
oudere spelers. De jonkies spelen meestal wat netter nog. Meestal bedanken de  
spelers me ook na afloop: ‘ Wat een fijne wedstrijd was dit, goed gefloten!’ Dat geeft 
wel voldoening. Al gebeurt het ook soms dat ze zeggen dat ik de wedstrijd in de soep 
heb gefloten. Maar meestal zeggen dit spelers die geen idee hebben van de  
waterpoloregels.  Zo heb ik wel eens een rode kaart gegeven voor iemand die het niet 
eens was met zijn ‘U20’ en begon te schelden. Maar een scheids heeft altijd gelijk en 
hoeft niets uit te leggen, dat moet zijn coach maar doen.
Kan je je nog een bijzondere wedstrijd herinneren, eentje die je altijd bij zal blijven? 
Nou, een streek-derby tussen dames in Putten, die zal ik niet meer vergeten. Deze liep 
volledig uit de hand, ze sloegen er beiden op los.
Hoe vaak moet je eigenlijk fluiten, is het een zware belasting? 
Ik denk dat ik zo’n zestien keer fluit per seizoen. Meestal fluit ik twee wedstrijden per 
keer. En meestal is dat ook heel leuk om te doen. Een mindere ervaring herinner ik me 
ook, dat was een wedstrijd van de Polar Bears-jeugd, die met 30-0 van hun  
tegenstander won in Ede. De wedstrijd van de dames er na, waar ik me op verheugde, 
verviel vervolgens omdat hun tegenstander niet op kwam dagen. Ja, dan is het even 
balen.
Kan je me iets vertellen over de ontwikkeling van de regels? Zijn er regels die jij stom vindt 
of bijvoorbeeld vroeger beter? 
Ik ben begonnen toen er nog met (witte en blauwe) vlaggen werd gefloten. Er zijn 
veel regels gewijzigd. Ik vind het prima. Strafworp van 4 naar 5 meter; het uittikken 
door de keeper dat niet meer bestraft wordt met een ‘Twee-meter”, maar ook de vrije 
worp die buiten de vijf-meter veroorzaakt een directe vrije doelpoging oplevert. En 
daar zeg ik het al, hij moet wel worden veróórzaakt buiten de vijf-meter, anders geldt 
dit niet. Daar wordt zo nu en dan wel mee gesjoemeld, dat ze er gauw buiten gaan 
liggen… Dat geldt niet.
Speel je nu zelf anders waterpolo, nu je het vak van scheids kent? 
Ik speel niet anders, maar als toeschouwer kijk ik wel anders. Ik kijk eigenlijk altijd door 
de ogen van de scheids, meer technisch, dan slechts als ‘publiek’. Momenteel speel ik 
overigens niet zelf, ik train alleen zo nu en dan.
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Vervolg
 
Nou Marc, ik denk dat we heel wat meer weten over jou en het vak van  
waterpolo-scheids, daarvoor mijn dank. Zou je als laatste nog aan willen geven hoe 
andere leden kunnen bedenken of toetsen of zij geschikt zouden zijn als scheids in het 
waterpolo?  
(Wij dienen als vereniging ten slotte per twee aangemelde teams (m.u.v. jeugd t/m 13 
jaar) één scheidsrechter aan te leveren. Dit zou dus een mooie plek zijn om mensen, die 
er over denken, te overtuigen, of op te roepen om het ook te gaan doen(red.).)
Ik denk dat je eerst eens moet gaan kijken naar wedstrijden, en dan vooral naar wat 
de scheidsrechter doet en hoe hij of zij dit doet. Als je merkt dat je daar gevoel voor 
krijgt is het misschien iets voor je. 
Bij deze willen we – nogmaals – alle waterpoloërs vragen om eens na te denken: ‘Schuilt 
er misschien een scheidsrechter in mij?’ Een club kán tenslotte níet zonder scheidsrechters!! 
Dus Marc, ik wil je niet alleen bedanken voor dit fijne gesprek, maar vooral voor ál die 
jaren van inzet die het mogelijk hebben gemaakt - en nog steeds maken, dat wij als polo-
spelende-leden mogen deelnemen aan de competitie en ieder weekend weer, met groot 
genoegen dat water in mogen springen!
Namens,  
Annette Stemmerding



Waterpolo 

In week van 7 t/m 13 oktober was het week van de scheidsrechter. Aangezien we 
binnen ZV de Spreng heel erg blij zijn met onze scheidsrechters hebben we dit niet 
ongemerkt voorbij laten gaan. Afgelopen jaren konden de arbiters steevast rekenen 
op een lekker ‘bedankje’ in de vorm van chocolade. Dit jaar was het tijd voor iets met 
meer eeuwigheidswaarde. Het fluitende drietal kreeg tijdens de vrijdagtraining een 
handdoek uitgereikt met geborduurd ZV de Spreng-logo voor de inzet van het  
afgelopen jaar. Marc Geurds en Lex Verbeek fluiten in de gehele Regio hun  
wedstrijden. Door de 2-op-1 regeling zorgen zij er gezamenlijk voor dat er 4 teams 
competitie mogen spelen. Er wordt veel tijd en energie gevergd van beide heren, maar 
hun inzet wordt verenigingsbreed zeer gewaardeerd. Mark Donatz is sinds een aantal 
seizoen de vaste verenigingsscheidsrechter. Hij fluit de thuiswedstrijden van ons Onder 
13 team. Wij willen Marc, Lex en Mark namens heel waterpolospelend ZV de Spreng 
bedanken voor hun inzet!
Namens de polocommissie ZV de Spreng, 
Annette, Sanneke en Erik

                                   Twee van onze 3 trouwe scheidsrechters
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Week van de scheidsrechter
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Tijdens 
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Waterpolo

Naast een handdoek voor de scheidsrechters in het kader van ‘week van de  
scheidsrechter’ was ook voor Leo Dobrotvorski een handdoek met logo gereserveerd. 
Leo Dobrotvorski is sinds een aantal seizoen de trainer en coach van Heren 1. Tijdens 
de trainingen en wedstrijden stort hij zich vol overgave op het aansporen van de heren 
om harder te zwemmen, preciezer te gooien en ze ‘sportdiscipline’ bij te brengen. Het 
is bewonderenswaardig dat iemand op 77-jarige leeftijd nog zo fanatiek is en met 
zoveel passie langs de badrand staat. Ziekte en lichamelijke ongemakken houden hem 
nauwelijks tegen om alsnog met de bus en de trein uit Arnhem richting zwembad te  
reizen. Binnenkort een uitgebreid item in de Spetter over deze bijzondere man. Want 
wat deed hij nu precies op de olympische spelen van 1972? Voor nu alvast een foto 
van de uitreiking van de handdoek. Leo, bedankt voor je inzet!
Namens de polocommissie, 
Annette, Sanneke en Erik 

 

                                                   Presentje voor Leo 
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Waterpolo

Na een goed seizoen met slechts 1 verloren wedstrijd wisten we dat het dit seizoen 
een stuk lastiger ging worden. Alle teams in de eerste klasse zitten qua niveau heel 
dicht bij elkaar. Op de woensdagen trainen we, onder leiding van Marco Scheffer, 
hard om technisch en tactisch te ontwikkelen. Erg leuk en we zien dat bepaalde  
systemen steeds beter gaan werken. 
De wedstrijden gaan gelukkig ook steeds beter en we stijgen steeds iets verder in de 
tussenstand. Omdat het vaste coachduo, Marco en Paul, zelf ook wedstrijden speelt 
kunnen ze niet iedere wedstrijd met ons mee. Wij willen de invalcoaches Willem Elshof 
en Tok dan ook heel erg bedanken voor het feit dat ze ons hebben bijgestaan tijdens 
deze wedstrijden! 
Wij hebben zin in het tweede deel van het seizoen en hopen jullie nog een paar mooie 
wedstrijden voor te schotelen! 
Dames 1

 

                                   Terugblik eerste seizoenshelft dames 1  
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Waterpolo

Een veelgehoorde frustratie na de laatste wedstrijd; spelers die na het jureren van de 
wedstrijd ook nog worden opgezadeld met het schoonmaken van de zwemzaal én de 
kleedkamers. Dit is ook absoluut niet de bedoeling. De zwemzaal wordt op  
wedstrijddagen gehuurd op voorwaarde dat de zwemzaal en de kleedkamers schoon 
en opgeruimd worden achtergelaten. De volgende afspraken zijn daarom logisch:
– de dameskleedkamer wordt schoongemaakt door het laatst spelende damesteam; 
– de herenkleedkamer wordt schoongemaakt door het laatst spelende herenteam; 
– het wedstrijdbad en de zwemzaal worden opgeruimd  door het laatst spelende 
team; 
• Opruimen van de goals, ballen en pionnen/paaltjes 
• Opruimen van afval rondom het bad 
• Terugzetten van de gebruikte stoelen 
• Schoonspuiten van het perron rondom het bad 
– de jurytafel wordt opgeruimd door de personen die achter de jurytafel zaten;  
– de eindcontrole wordt gedaan door de wedstrijdleider.
Waterpolo wordt gespeeld met een team van normaliter 8-12 spelers. Laat het  
opruimen dus niet over aan 2 of 3 personen. Spelers die de zwemzaal hebben 
schoongemaakt moeten normaal gesproken niet dezelfde personen zijn die vervolgens 
ook nog in de kleedkamer schoonmaken. De sleutel van het schoonmaakhok is  
verkrijgbaar achter de balie van de zwembadkantine.

 

                       Klokken én dan nog schoonmaken na de wedstrijd?!? 
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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 woensdag 28 februari 2018

26

spetter@zvdespreng.nl
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Spettertje
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Spettertje



Paulus Polo Praat
 
Competitie  seizoen 2017/2018
Gemengd 
De punten zijn nog niet binnen, maar dat kan niet lang 
meer duren. Buiten het Ravijn, zijn de nederlagen niet 
groot, met nooit meer dan 5 doelpunten verschil.  
In 2018 komen vast de eerste punten! 
Dames 1 
De dames komen door 3 overwinningen op een rij, los 
van de onderste regionen en hebben nu aansluiting met 
de middenmoot. Dit mede dankzij coach Gerti Beker, 
de succesvolle Tokcoach, die in 2 wedstrijden 6 punten 
binnen coachte. Tijd om Gerti definitief in te lijven als 
coach.
Heren 1 
Heren 1draait als een tierelier. De laatste 5 wedstrijden (t/m 25 nov) werden omgezet 
in zeges. Zelfs het sterke Nunspeet met eenvoudig met 12-9 aan de kant gezet. Goed 
bezig mannen! De wedstrijd tegen koploper Hydrofiel moet nog komen als ik dit stukje 
schrijf. Lekker doorgaan en dan maar kijken waar jullie staan bij de winterstop.
Heren 2 
De eerste punten zijn binnen! Tegen Flevo 4 werd het zonder coach en met maar 7 
spelers een 9–5 overwinning. Maar het team werd versterkt door een van de betere 
spelers uit Heren 1: Emmo Elshof, en dat scheelt enorm natuurlijk. Het was wel eenma-
lig dat Emmo mee kon doen, hij is nu vast gespeeld in het 1e dus moeten de heren het 
zelfstandig doen nu, en dat leverde nog geen punten op. Begin 2018 staat de  
wedstrijd tegen WZC-De IJssel 4 op het programma, dat nog puntloos is, dus????? 
Inmiddels is er een nieuwe waterpolospeler bij het team: Bennie, vroeger gespeeld bij 
Pegasus uit Zelhem, nu nog even trainen maar volgend jaar bij het team.
• 30 december staat het Oudjaarstournooi op het programma 
• Lekker ballen met hapjes er tussen door 
• En met muziek van de Top 2000 op de achtergrond 
• Deze keer doet er een gemengd team mee. 
• Dames 1 en Heren 1 vormen samen een team 
• Er wordt ook een poging gedaan om Heren 2 mee te laten doen 
• Of met Oud-OKK of met oud-Brummen of gewoon met elkaar 
• Nu nog wat andere tegenstanders en het feest is compleet 
• Vrijdag 22 december gaat de uitwisseling met Bruvoc gebeuren 
• Eerst met de mannen van de vrijdagavond van Bruvoc volleyballen 
• En dan waterpoloën. 
• Door elkaar heen, anders redden de volleyballers met niet
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Vervolg
 
• Watervolleypolobal heet dit 
• En na afloop gezamenlijk happen en borrelen 
• Leuke afsluiting van het jaar 
• Eigenlijk zouden we een kerstviering van de vereniging hebben 
• Zo staat het wel in de begroting 2017 
• Of wordt het een nieuwjaarsborrel? 
• Op de ALV van 12 december zullen we wel meer horen 
• Eerst maar eerst Sinterklaas vieren.
Tot slot wens ik iedereen fijne feestdagen en alvast een gezond, sportief en  
voorspoedig 2018 toe!
Groeten vanaf het Paulus Plein.
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