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Beste clubleden, 
Hier is ‘ie dan, de nieuwste Spetter van het seizoen 2018/2019! Ik hoop dat iedereen 
een een fijne zomer heeft gehad. 
Wij als Dames 1 zijn het seizoen fanatiek gestart. Zo hebben we mensen aangesteld 
voor verschillende functies. Zo hebben we een feestcommissie samengesteld die dit 
seizoen een spetterend feest gaat organiseren voor alle waterpoloërs! Meer informatie 
hierover volgt zo spoedig mogelijk. Daarnaast hebben wij binnen het team twee  
personen aangesteld die na elke wedstrijd een verslag gaan schrijven over het verloop 
van de wedstrijd. Misschien hebben jullie al e.a. voorbij zien komen op de website en 
op facebook. 
Een andere leuke actie die wij op hebben gezet is in combinatie met sponsoren. Ieder 
teamlid heeft een thuiswedstrijd toegedeeld gekregen en voor die wedstrijd moet een 
balsponsor worden gezocht. Voor het bedrag van 50 euro kan men sponsor worden. 
Met dit geld kopen wij een waterpolobal die speciaal voor de sponsor  
gepersonaliseerd wordt. Daarnaast mag de sponsor op de foto met het team en mag 
de bal in het water worden gegooid aan het begin van de wedstrijd. 
Heb jij zelf een leuke actie bedacht met jouw team, is er nieuws, heb jij mooie foto’s 
van de wedstrijden, heb je een prijs gewonnen, gaat er iemand trouwen of is er een 
baby geboren? Schrijf er en stukje over en stuur deze op naar mij. Samen kunnen we 
er dan voor zorgen dat we weer leuke Spetters kunnen verspreiden dit seizoen!
De Spetterredactie,  
Svea

Deze Spetter wordt mede mogelijk gemaakt door:
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Balsponsor

De eerste balsponsor van het seizoen was Louis Buitink van Buitink Products uit Duiven. 
Louis, hartstikke bedankt voor je bijdrage!
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Advertenties



5

De zwemafdeling

Afgelopen seizoen is weer een mooi en bijzonder seizoen geweest. Iedereen heeft zijn 
of haar stinkende best gedaan om voor de zomervakantie af te kunnen zwemmen voor 
een diploma. Zonder de inzet van ons kader was dat niet gelukt. Wie moet jou anders 
leren hoe je bijvoorbeeld moet wrikken, of hoe je jezelf of iemand anders uit het water 
moet redden? Dus bij deze, nogmaals, een bedankje voor de kaderleden die elke 
week weer trouw aan het bad stonden om iedereen te laten zwemmen.
Dan nu waar ik eigenlijk voor schrijf. Het afzwemmen! Er waren twee verschillende 
diploma’s waarvoor kon worden afgezwommen. Onze eigen diplomalijn op dinsdag en 
donderdag en de KNBRD-diploma’s (Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van 
Drenkelingen) op de vrijdag avond. Dit zijn altijd weer erg spannende momenten voor 
ons als kader. Zeker bij de Reddingsbrigade op de vrijdagavond, waar het examen 
afgenomen word door externe examinatoren.
Op de dinsdag en donderdag hebben 35 kinderen en jong volwassenen afgezwom-
men. En op de vrijdag hebben 38 kinderen en (jong)volwassenen afgezwommen.  
Gelukkig mag ik zeggen dat iedereen geslaagd is en zijn of haar diploma heeft  
mogen ontvangen!
Degenen die geslaagd zijn per diploma op de dinsdag en donderdag:
Diploma 1a 
Thygo Albets, Noah Pieper en Sylvéra 
Bouwman.
Diploma 2a 
Anne Thomassen, Pip Veltmaat, Pleun 
Veltmaat, Daniël Rijbier, Jorre Hol en 
Kian Wensink.
Diploma 3a 
Dani Pieterse, Sanne Beer, Queenta 
Marks, Jarno Alberts, Leanne ’t Hart, 
Hannahilde Jagersma, Cas Fleur, Jacey Poelarends, Stijn Eggink, Sven Eggink en  
Neeltje Beltman.
Diploma 5a 
Wesley Pieterse, Puck Veltmaat, Julia Sloetjes, Tijn Fleur, Jan de Groot, Steven de 
Groot en Jan Willem ’t Hart.
Diploma 6a 
Marc Wassenaar
Diploma 7a 
Esmee Heuvelink, Jelte de Lange en Linde Dondertmanen Auke van der Gouw.

38 leden van ZV De Spreng behalen een KNRBD diploma.
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Vervolg
Diploma 8a 
Jorrit Brandt, Bo Peters en Marjet Damsté
Diploma 9a 
Meike Kolk
Degenen die geslaagd zijn voor het KNBRD diploma op de  
vrijdag avond:
Junior redder 1 
Jorre Hol, Sietse Kliest, Lotte Klomp, Noah Pieper en Thijme Schröder.
Junior redder 2 
Timo Broer, Anne Thomassen, Niek Tiemessen, Pip Veltmaat en Pleun Veldmaat.
Junior redder 3 
Djuna Barmentloo, Femke Kliest, Djaylie Barmentloo, Solenne Oonk, Elise Pat en Dani 
Pieterse.
Zwemmend redder 1 
Niobe Castanja, Wiebe Kliest, Wesley Pieterse, Jasmine Ubels en Puck Veltmaat.
Zwemmend redder 2 
Nina Boers en Iris Broer.
Zwemmend redder 3 
Tessa Boers, Esmee Heuvelink, Dennis te Kamp, Jelte de Lange en Auke van der Gouw.
Zwemmend redder 4 
Lieke van der Gouw, Cyntha Schippers, Esmee Schröder, Arien Verwoert, Mienke Ver-
woert.
Life saver 1 
Dionne Meeuwisse
Life saver 3 
Andre van Bronkhorst, Denise Jansen, Arina Schippers en 
Sara Zonneveldt.
Allemaal nogmaals van harte gefeliciteerd! Nu gaan we 
eerst lekker vakantie vieren en na de vakantie gaan we 
weer verder met het volgende diploma. Alleen tegen de 
tijd dat dit stuk in de spetter staat zijn we al gestart met 
het nieuwe seizoen, dus: Doe goed je best, dan kan ik jullie 
volgend jaar weer in de spetter zetten!
Namens de zwembrigade commissie, 
Nienke van der Galiën.



7

Advertenties



De zwemafdeling
Hallo allemaal!
Mijn zomervakantie is voorbij, deze week beginnen de scholen hier in Nijmegen weer 
en ga ik weer aan het werk. Ik moet alleen nog even wachten voordat de  
Reddingsbrigade in Brummen weer begint en ik weer elke vrijdagavond mag lesgeven. 
Toch ben ik er nu al mee bezig. Eerst een paar mailtjes heen en weer met Myluska 
over de presentielijsten, die ik een aantal keer per jaar invoer en die dus nu klaarge-
maakt moeten worden voor het nieuwe seizoen. Gelukkig heeft iedereen zijn of haar 
brevet gehaald en gaat iedereen door naar de volgende! Ook ga ik dit weekend mijn 
jaarplanning maken. Ik kijk welke groep ik ga lesgeven, wat ze halverwege het jaar 
bij onze eigen diplomalijn moeten kunnen en wat ze aan het eind van het jaar voor het 
KNBRD-dipoma moeten kunnen. Aan de hand daarvan zet ik elke week een aantal on-
derdelen centraal, zodat ik zeker weet dat alles meerdere keren aan bod komt. Lek-
ker vaak herhalen, zo wordt de kans het grootst dat alle kinderen hun diploma gaan 
halen! En over twee weken begint het echte werk. Dan mag ik weer elke vrijdagavond 
training geven, spelletjes bedenken, nieuwe dingen aanleren en elke week de kinderen 
vooruit zien gaan. Ik kijk ernaar uit!
Ik zie jullie aan het bad!
Groetjes,  
Maaike

8
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De zwemafdeling
Vakantie 2018

Na een jaarlang zwoegen voor  
verschillende diploma’s is het dan eindelijk 
vakantie.
Iedereen heeft van alles bij geleerd en 
weet wat er wel in het water of in de zee 
kan of niet. En als het dan vakantie is krijg 
je weleens een berichtje van leden. Wat  
ik altijd erg leuk vind.
Zo dit jaar ook van Nick Tiemissen. Hij was 
op vakantie in Cadzand. En wat doe je  
dan als echte reddings brigade man. Dan 
ga je even bij de reddings brigade kijken.
Eerst mocht Nick op de foto met een heuse 
brigade auto. Waar ze mee over het 
strand rijden om zich zo snel mogelijk van 
de ene plaats naar de andere plaats te 
begeven. Wat een stoere vent zo voor  
die auto.
Niek vond het ook super om te kijken hoe ze met de boot het water in gingen en wat 
ze allemaal deden. Een hele mooie ervaring.
Een paar dagen later kreeg ik weer een foto van de mama van Niek. Maar nu in de 
auto en twee meisjes van de reddings brigade erbij. Deze werken hier deze zomer om 
op te letten of alles in en om het water veilig is.
Nou Niek, wie weet als jij straks al je diploma’s hebt en het nog zo leuk vindt kun jij 
daar vast ook werken. Maar eerst nog wat diploma’s halen en lekker bij onze  
vereniging oefenen.
Nick en Mama 
erg bedankt  
voor jullie  
berichtje en  
foto’s in jullie 
vakantie.
Myluska  
Schröder
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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 rec-
reatieve vijfkamp. We zwemmen 7 wedstrijden waarvan de resultaten van de 5 beste 
wedstrijden meetellen voor de eindklassering. 
Wij zwemmen de onderdelen: schoolslag, rugslag / rugcrawl, vrije slag en een es-
tafette.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. Lijkt het 
je leuk om ook een keer mee te doen, lever dan onderstaand strookje in bij je trainer 
of mail dit naar riahansw@gmail.com
Als je bent ingedeeld voor de wedstrijd, ontvang je een uitnodiging per e-mail.
Namens de zwembrigadecommissie, 
Ria Karman
******************************************************************** 
Naam:      Telefoonnummer:
Geboortedatum:      E-mail adres: 
Zondag:  07-10-2018  16.30 t/m 17.30 uur  Brummen (ZV de Spreng) kan wel / kan niet* 
Zondag: 11-11-2018 16.00 t/m 17.00 uur   Markelo (ABS)  kan wel / kan niet* 
Zondag: 25-11-2018  16.00 t/m 17.00 uur   Twello (Proteus)  kan wel / kan niet* 
Zondag: 20-01-2019  15.00 t/m 16.00 uur  Markelo (Twenhaarsveld) kan wel / kan niet* 
Zondag: 10-02-2019  16.00 t/m 17.00 uur   Borculo (BZC)  kan wel / kan niet* 
Zondag:  17-03-2019  16.00 t/m 17.00 uur  Twello (Proteus)  kan wel / kan niet* 
Zondag: 07-04-2019  16.00 t/m 17.00 uur   Markelo (ABS)  kan wel / kan niet*

* Svp doorstrepen wat niet van toepassing is

Meedoen aan een wedstrijd, dat kan ………….



12

De zwemafdeling

De Nationale zwemcompetitie wordt georganiseerd door de KNZB. De competitie 
bestaat dit seizoen uit 4 wedstrijden. Wij komen dit jaar uit in de derde klasse regio 
oost. 
Voor elke wedstrijd stelt de KNZB een programma vast, waarin staat welke zwemslag 
en afstand gezwommen mag worden in een bepaalde leeftijdscategorie. Wij verdelen 
onze zwemmers over dit programma. 
De zwemtijden van elke afstand worden omgezet in punten. Zwemt er niemand? Of 
wordt iemand gediskwalificeerd? Dan krijgen we vervangende punten. Aan het eind 
van elke wedstrijd worden alle punten bij elkaar opgeteld. De ploeg met de minste 
punten staat bovenaan. Aan het einde van het seizoen wordt een eindstand bepaald. 
De beste ploegen mogen promoveren naar een hogere klasse. 
Je kunt de stand bekijken op de website van de KNZB. https://www.knzb.nl/ 
vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/zwemmen/competitiewedstrijden/ 
nationale_zwemcompetitie/tussenstanden/competitieoverzicht/1000001267/3e_klasse_
regio_oost/  
Medaille wedstrijden 
Medaille wedstrijden organiseren we samen met 4 andere verenigingen. De  
programma’s voor deze wedstrijden maken we zelf aan het begin van het seizoen. Het 
leuke hiervan is dat we bijvoorbeeld een paar langere afstanden hebben toegevoegd. 
En een mix estafette voor de senioren. 
Het leuke van de medaillewedstrijden is dat je kunt meestrijden voor een medaille op 
elke afstand waar je start. Ook bij deze wedstrijden houden we een klassement bij 
op basis van punten. Aan het einde van het seizoen wint de ploeg die het beste heeft 
gepresteerd een wisselbeker. Er zijn dit seizoen 6 medaillewedstrijden. 
Lange afstand wedstrijden  
Dit seizoen organiseren we voor het eerst een lange afstand wedstrijd. De langste 
afstand die hier wordt gezwommen is 1500 meter. De kortste afstand is 200 meter. 
Ook bij de Lange afstand wedstrijd worden medailles verdeeld. De wedstrijd telt mee 
voor het klassement van de medaillewedstrijden. 
Gelders Kampioenschap 
Zwemmers die aan een limiet voldoen mogen starten op het Gelders Kampioenschap. 
Er worden kampioenschappen georganiseerd in de winter en in de zomer. Alleen de 
beste zwemmers van Gelderland mogen starten op deze kampioenschappen. 
De limieten voor het Gelders Kampioenschap worden bepaald door KZNB regio Oost. 
Zwemmers die aan de limieten voldoen krijgen bericht via hun trainers. 

Nationale zwemcompetitie
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De zwemafdeling

De selectie van ZV De Spreng is sterk begonnen aan het nieuwe seizoen. In Arnhem 
werden veel persoonlijke records aan flarden gezwommen. Dit was goed voor maar 
liefst 9 podiumplaatsen!
De selectie heeft dit seizoen een nieuwe samenstelling. 
Ties mocht zijn debuut maken in de selectie. En hij behaalde meteen twee tweede 
plaatsen! We mochten in Arnhem ook een nieuwe coach onthalen. Tijmen liep zijn eerste 
wedstrijd mee als coach. We wensen Ties en Tijmen veel mooie wedstrijden en vooral 
veel plezier toe bij de selectie! 
Een aantal andere zwemmers hebben aan het eind van vorig seizoen besloten te  
stoppen bij onze selectie. Daardoor is de groep wat kleiner geworden. Des te knapper 
dus dat we zo vaak op het podium staan! 

De selectie
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In gesprek met...
      In Gesprek Met…  
Margaret Koolman

Het is vrijdagavond 28 september als ik na de training van ons C-team gauw naar huis 
race om daar met Margaret Koolman te spreken over haar tijd en activiteiten binnen 
onze verenging. Margaret Koolman is een naam die menigeen kent, maar als persoon 
is zij voor velen, vooral de nieuwe(re) leden, inmiddels geen bekend gezicht (meer) op 
het bad. Omdat zij maar liefst al 25 jaar onze vereniging voorziet van de essentiële 
administratieve ondersteuning, zonder wie géén van ons kan trainen of wedstrijden 
zwemmen, wil ik jullie middels dit gesprek graag kennis laten maken met deze sterke 
vrouw.

                                     Margaret in gesprek, bij mij thuis.. 
 
Hoi Margaret, heel fijn dat ik je mag interviewen voor De Spetter en heel fijn dat je 
daarvoor bij mij op bezoek kan komen - op deze korte termijn. Laten we beginnen bij het 
begin; wanneer ben je lid geworden van de vereniging?  
Dat is in september 1972 geweest. Ik was toen negen jaar. Eigenlijk min of meer door, 
na het zwemlessen, dat ik heb gedaan in het buitenbad in Brummen. Ik was een echte 
waterrat, dus de keuze was heel logisch dat ik ging zwemmen. Ik geloof dat ik eerst 
ging zwemmen en wat later ook ging waterpoloën. Deze twee afdelingen waren toen 
nog helemaal gescheiden van elkaar; je deed het één of het ander; en de polo-slag 
beïnvloedde bovendien de wedstrijdzwemslag te veel.
En vervolgens? Heb je toen gekozen voor het polo?  
Ja, uiteindelijk ben ik alleen gaan waterpoloën. Ik speelde eerst in een jeugdteam, 
maar al gauw bij de Dames. We hadden een heel leuk team, met Mark Donatz als 
trainer/coach en met bekende medespeelsters, als Marja Oude Elferink (Beker), Tiny 
de Winkel (Korenblek) en Annelie Donatz. Annelie en ik konden elkaar blindelings 



17

Vervolg
vinden. Als ik ínzwom wist ik gewoon dat ik een bal voor mijn neus kreeg. Dat was heel 
bijzonder.
Ja, dat is heel gaaf. Dat je merkt dat dingen vanzelf gaan en je elkaar ‘verstaat’ in het 
water. Hebben jullie ook mooie dingen bereikt als team? 
Ik weet het niet meer exact, maar we hebben wel gezorgd dat ons team promoveerde 
naar het District. 



18

Vervolg
Ook heb ik diverse keren meegedaan met een nachtmarathon van de reddingsbrigade. 
Dan werden er de hele nacht banen gezwommen door meerdere reddingsbrigades. 
Winnaar was uiteraard diegene met de meeste banen. Die wedstrijd duurde bijvoor-
beeld van 8 uur ’s avonds tot 8 uur in de morgen. 
Dan was je helemaal kapot was je dan, maar wat was het gezellig. Vriendschappen en 
liefdes zijn er uit voortgekomen.

 
Wat was jouw positie eigenlijk in het veld?  
Ik speelde vooral op de ‘mid-voor’ positie. Ik was behoorlijk sterk en heb lange armen, 
wat een groot voordeel is in het waterpolo. Het spel ging me eigenlijk heel gemakkelijk 
af, al vind ik dat lastig om van mezelf te zeggen. Als er meer mogelijkheden zouden 
zijn geweest destijds, financieel en qua transport en trainingsmogelijkheden, dan was ik 
waarschijnlijk verder gekomen.
Jee, dat is wel balen als dat om die reden niet kan. Heb je daar achteraf zelf wel eens last 
van gehad? Of nog van gedroomd, bijvoorbeeld? 
Nee, dat niet. Ik heb er geen last van; zo is het nu eenmaal gelopen. Bovendien kreeg 
ik last van mijn voeten, waardoor ik in de wintermaanden langdurig in het gips moest, 
waardoor ik niet kon trainen en langzaam een beetje achter kwam te liggen op de 
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Vervolg
groep. Op een gegeven moment ben ik toen helemaal gestopt als actief sportster. Toen 
was ik nog niet eens zo oud – ik denk 25 jaar. Heel jammer, maar het was niet anders.
En toen ben je dan begonnen met vrijwilligerstaken? 
Nee, dat deed ik al eerder; eigenlijk altijd al. Ik bezorgde al heel jong ons clubblad, 
maar we maakten het ook zelf – ik zat ook een hele tijd in de redactie. Dat maken was 
een heel proces, waarbij nog werd getypt op een ouderwetse typemachine, waarna 
we alle pagina’s moesten stencilen, printen – sorteren en vastnieten. Veel werk, maar 
met elkaar werden dit hele gezellige avonden! 
En was de coaching/training van onze jeugd niets voor jou? Als je zoveel kennis en kunde 
bij je hebt? 
Ja, ook dat heb ik gedaan, maar dan vooral als zwemtrainer. Verder ben ik bij  
waterpolo nog als scheidsrechter, spelleider en W-official natuurlijk, werkzaam  
geweest. Maar dat werd op een gegeven moment ook lastig te combineren met mijn 
onregelmatige baan, bij de Nederlandse Spoorwegen. En toen dacht ik: ‘Ik ga de 
ledenadministratie doen, dat kan ik thuis doen op mijn eigen momenten.” Ik doe dit nu 
al 25 jaar en ken eigenlijk alle leden van de vereniging, althans als ik een voornaam 
hoor, dan weet ik de achternaam ;-). 
Dat is wel heel bijzonder; dat je dit zo lang bent blijven doen. Wat vind je er leuk aan? 
Ik vind het erg leuk als ik alles netjes op orde heb voor al die (ongeveer) 200 leden. 
Dat is voor mij de uitdaging. En als dan bijvoorbeeld blijkt dat dingen niet goed gaan; 
bijvoorbeeld mensen die wel meetrainen, maar nooit lid zijn geworden, of bijvoorbeeld 
geen competitie meer spelen, dan zorg ik wel dat er iets mee gedaan wordt. Vroeger 
zaten we iedere woensdag op het bad, dan konden we de nieuwe kinderen en hun 
ouders meteen zien en spreken. Dat doen we nu niet meer.
Heb je nog een boodschap (of ‘Tip van Jip’) voor de Spetter-lezers 
Nou mijn tip zou zijn; verenig jezelf met elkaar. Dat maakt zo’n club zo leuk; dingen 
samen doen – met en voor elkaar. Binnen en buiten de sport. Ik denk dat we vroeger 
saamhoriger waren. Sinds de komst van o.a. de Sociale Media hebben mensen geen 
tijd meer om elkaar in het echt te zien of spreken en bijvoorbeeld, na een training of 
wedstrijd gezellig even een drankje te drinken. Wij deden vroeger ontzettend veel 
samen. De vereniging was een tweede familie. Tegenwoordig worden kinderen ook 
vanuit de ene sport, via pianoles en huiswerkklas weer bij de volgende sport afgezet. 
Het is bijna niet meer zo dat men (en hele families) zich verenigen bij één vereniging.
Nou, Margaret, ik wil je als laatste nog zeggen dat ik ontzettend blij ben dat je dit voor 
onze vereniging doet, zonder dat je zelf nog actief sport. Heel bijzonder en heel waar-
devol zeker in tijden waarin door drukte en stress mensen het leuke van een vrijwilligersta-
ak en het je daardoor verbinden met andere mensen – niet meer zien. Hopelijk kan je dit 
nog heel lang voor ons blijven doen – met plezier! 
Ja, dat hoop ik ook. Want vrijwilligheid is niet vrijblijvendheid. Dus zo lang ik het op 
een goede manier kan blijven doen, doe ik dit. Als dit niet meer lukt, dan zal ik 
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stoppen. Want je gaat een verantwoordelijkheid aan en moet die taak dan wel  
volbrengen, vind ik.
Margaret, dat ben ik helemaal met je eens. Ik wil je enorm danken voor je komst, het 
gesprek en de gezelligheid vanavond en hoop dat de (nieuwe leden-)lezers vanaf nu nóóit 
meer denken: “Goh wie doet nou onze ledenadministratie – élke dag, al 25 jaren lang?” 
Tot gauw, misschien een keer weer op het bad!

Namens, 
Annette Stemerding
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Evenement

 
Op vrijdag 30 november 2018 vieren wij samen met Sinterklaas het Sinterklaasfeest 
bij ZV de Spreng.
Van 18.30 uur t/m 20.00 uur is het zwembad weer omgetoverd in een gezellig  
Sinterklaas feest.
Iedereen is dan van harte welkom om te komen en om mee te zwemmen. Binnenkort 
zullen alle kinderen persoonlijk een uitnodiging ontvangen.

     Vooraankondiging; Sinterklaasfeest!
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Waterpolo
Teamuitje 2018

Vrijdag 22 juni verzamelden de deelnemers van het teamuitje 2018 zich bij Huize 
Hoetink voor een gezamenlijke lunch: Bert Geurts, Guus Verbeek, Rolf Scholtens, Marcel 
Vervelde, Benny ten Brinke, Willem Elshof, Mark Donatz en André Hoetink himself. Arie 
Absen moest helaas wegens ziekte afhaken, maar d.m.v. de app werd hij regelmatig 
op de hoogte gebracht van de gebeurtenissen. Lex Verbeek was al alleen met al zijn 
vrienden een dag eerder vertrokken op de brommer richting de eindbestemming.
Na de lunch vertrokken de 4 auto’s, in iedere auto dus een chauffeur en een bijrijder.
Omdat Benny ook reed en in zijn auto altijd rookt (zeker een vrachtwagenchauffeur) 
ging Mark met hem mee om onderweg een dikke sigaar op te steken.
Monschau in de Eifel in Duitsland was de bestemming. Een nieuw groepshuis met een 
ruime woon- eetkeuken, 5 slaapkamers, 3 badkamers en een ruim terras. Ook nog een 
sauna, maar behalve het aansteken door André, werd er niets meegedaan.
Nadat iedereen zich gesetteld had, werden de haringen, die Paulus meegebracht 
had, verorbert onder het genot van een koud glas Korenwijn, meegenomen door Guus. 
Daarna een maaltijd en tijd voor koffie, bijpraten, voetbal kijken en borrelen. Tussen-
door presenteerde Lex een compilatie van 20 jaar teamuitje. Verrassend hoe “jong” we 
er 20 jaar geleden uit zagen! Benny dacht dat iedereen voor hem drank meegenomen 
had en dus dronk hij de boswandeling van Marcel bijna geheel op.
Zaterdagmorgen, na het ontbijt, gingen de heren naar Brockscheid, daar werd een 
klokkengieterij bezichtigd. Ouwe troep, maar goed voor de culturele subsidie. Het  
bedrijf werd opgericht in 1620 en zo te zien niets meer aan gedaan.
Vervolgens naar Daun, naar een zweefvliegveldje. Iedereen ging de lucht in, soms 
met 3 man tegelijk, soms alleen met de piloot. Het was een schitterende ervaring en 
niemand had last van hoogtevrees. Na de rondvlucht van een kwartier, nog wat op 
het terras gedronken. Helaas geen taxfree. Toen Benny echter liet blijken dat het bier 
van de vorige avond niet zo fris meer was, maar snel naar de auto’s gevlucht voor de 
terugreis naar ons verblijf.
Daar eerst Duitsland in de laatste seconden van Zweden zien winnen, inmiddels weten 
we hoe het verder ging, (grinnik). Toen was het tijd voor de BBQ. De organisatie had 
grote hoeveelheden vlees ingekocht, bang voor een paar grote eters onder de heren.
Daarna werd er door André en Rolf een bierproeverij georganiseerd onder het motto: 
“wie is de echte kenner??” Er werd aan de andere heren bier ingeschonken zonder te 
vertellen van soort en brouwerij. Met name de bieren die wij in de brouwerijen van de 
afgelopen jaren geproefd hebben, maar ook een leuk biertje uit Eerbeek. Deze test 
werd gedaan omdat er twijfels waren over de kundigheid van één der heren. 
Welnu deze twijfels werden volledig afgestraft en dus werd met grote afstand Paulus 
winnaar van de proeverij. (klasse verloochend zich niet, zullen we maar zeggen, ha ha) 
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 Na een rondje muziekkeuzes, op verzoek Kermismuziek voor Benny, en nog wat 
likeuren gedronken te hebben, werd het tijd voor de nachtrust.
Zondag naar een dierenpark met roofvogels in Hellenthal. Leuk om de roofvogels te 
zien vliegen en dalen en het was heerlijk weer om dit te bekijken vanaf een bankje! 
Daarna naar de Rursee om te gaan kanoën, maar door een Mountainbike wedstrijd, 
was de afgesproken plek niet te bereiken. Dit tot grote vreugde van een aantal heren, 
die niet weer op een kanotocht zaten te wachten.
Doorgereden naar een restaurant met een mooi vergezicht en daar de lunch gebruikt.
Na het eten vertrokken Willem en Mark naar huis. Mark die de volgende dag een 
kleine operatie moest ondergaan en Willem omdat hij Ellen die avond wat beloofd 
had. Later bleek dat het om een etentje ging. De overgebleven heren gingen naar 
Monschau om op een terras wat te drinken en te eten. Benny probeerde nog even een 
serveerster te versieren, maar die gaf niet thuis.
’s Avonds op tijd naar bed en maandag na het ontbijt het huis schoonmaken en terug 
naar huis.
De organisatoren (André en Rolf)  van dit jaar had weer goed hun best gedaan, klasse! 
Voor volgend jaar zijn Arie en Bert aan de beurt, maar wanneer en waarheen is op dit 
moment nog steeds niet bekend.
Als dat maar goed komt! 
 
Namens, 
Mark Donatz
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Tijdens 

    

   

  

   

   



Noteer deze datum in uw agenda! Heeft u iets te vertellen over uw sport of over de sport 
van uw kind, een wedstrijd verslag, een foto, laat het ons weten! 
Regels voor het insturen van kopij:

• Tekst opsturen in Word-formaat (.doc/.docx)     
• Plaatjes en afbeeldingen apart in een .jpg bestand opsturen
Daarnaast zijn wij door de samenwerking met een professionele drukker gebonden aan 
strakke inleverdata om zo te zorgen dat de Spetter op tijd bij de leden is. Daarom is het 
noodzakelijk voor ons om de inleverdatum aan te houden. Voor kopij dat te laat wordt 
ingeleverd bestaat dus een kans dat het te laat is om te plaatsen!

Kopij voor volgende Spetter uiterlijk vrijdag 30 november 2018
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Paulus Polo Praat
 
We mogen weer, maar voor hoelang? 
We mogen weer beginnen aan de competitie en de 
trainingen in het binnenbad.
Na een lange hete zomer, waarin sommigen getraind en 
gebadderd hebben in het buitenbad Coldenhove, begint 
nu het echte werk weer.
Vol enthousiasme hebben de teams alweer de eerste 
trainingen en wedstrijden erop zitten. Niet voor  
iedereen, want uitjes en late vakantie blokkeerden de 
waterpolo activiteiten. Maar ik ga er nu vanuit dat  
oktober iedereen er weer is.
Hopelijk laat de Polo Commissie volgend seizoen pas in oktober de competitie plannen. 
Betekend wel dat er ook tijdens de feestdagen waterpolo gespeeld moet worden.
Dit seizoen met 5 teams in de competitie, naast de 3 senoirenteams, nu een gemengd 
jeugdteam o15 en een gemend jeugdteam o11 jaar.
Dit betekend dus dat wij 2 actieve scheidsrechters moeten hebben, voor 4 teams (jeugd 
o11 telt niet mee) moeten wij 2 scheidsrechters leveren. En daar zit nu het probleem: 
Gerti Beker is definitief gestopt met fluiten na een zeer lange carrière en Marc Geurds 
staat wegens privé omstandigheden al een jaar op non actief. Alleen Lex Verbeek is 
dus nu de enigste actieve scheidsrechter voor onze vereniging.
Dat betekent dus als er geen mensen zich aanmelden voor de scheidsrechters cursus, 
dat zowel heren 1 als Dames 1 bezig zijn met hun laatste seizoen en volgend jaar nier 
meer kunnen spelen.
Jeugd o15 blijft uiteraard wel spelen, zij kunnen geen scheidsrechters leveren en Heren 
2 levert al jaren scheidsrechters.
Herhaaldelijke oproepen in het clubblad en op de ALV hebben dus niets opgeleverd, 
dat betekent voor onze vereniging een doodsteek!!!!!
Hopelijk worden de dames en heren wakker en springen ze op! 
 
Gemengd onder 11 jaar 
Een jong team met veel aanwas uit het minipolo. Ook een nieuwe coach: Eddy Leeflang, 
nou ja nieuw, vroeger speelde hij in Brummen 1. De eerste wedstrijd tegen het te sterke 
Polar Bears ging ruim verloren, maar tegen andere teams zie ik nog wel resultaat.
Gemengd onder 15 jaar 
Het team van de vorige competitie is doorgeschoven van onder 13 naar onder 15. 
Eerst een kleine nederlaag tegen VZ&PC uit Vriezenveen, maar vervolgens een zege 
op DWV. De eerste punten zijn binnen!
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Dames 1 
Een nieuwe coach: Carl Scholten uit Velp, spelend bij PFC Rheden 2. Ik ken hem als een 
zeer goede en faire speler. Hij gaat proberen de dames te loodsen naar een plek 
in de middenmoot en jonge meisjes inpassen in het team. Het team heeft nu ook een 
keeperstrainer: Hennie Bosveld. Marieke Hoetink heeft haar cap aan de wilgen  
gehangen en Mariëlle Ellens en Svea Rexwinkel spelen voorlopig niet wegens een 
blijde verwachting. Claudia Holtslag is inmiddels moeder geworden en heeft de draad 
langzamerhand weer opgepakt. Manoek Beek is verhuisd naar Brummen en is weer 
terug bij de waterpolo.
Heren 1 
Geen wisselingen bij dit team. Dus weer een uitgekookte competitie om een 3e plaats 
te halen. En ze zitten goed op koers: 2 zeges ( de Grunte en Proteus) en een gelijkspel 
tegen losser.
Heren 2 
De allereerste wedstrijd ging niet door omdat de tegenstander NDD 6 zich voor de 
competitie terug trok. Daarna 2 nederlagen tegen DOS 2, eerst een nipte thuis en 
een week later een ruime uit in Varsseveld. Weer een merkwaardige competitie! De 
uitwedstrijd in Varsseveld was rampzalig, van de 14 spelers op papier waren er maar 
8 beschikbaar. Hopelijk veranderd dit wel, misschien dat de nieuwe leden  
langzamerhand gaan spelen. Tijdens de eerste trainingen dienden zich namelijk 2 
nieuwelingen aan.
Website 
Sinds april beschikt de vereniging over een nieuwe website. Een prachtige site, maar 
als je verder de site bekijkt mankeert er nog wel wat aan: Bij het wedstrijdzwemmen 
staat nog oude informatie over de competities, geen enkel informatie waar ze nu aan 
deelnemen en geen data wanneer er gezwommen wordt. Bij waterpolo staat de oude 
informatie over de teams van de vorige competitie, geen jeugd onder 15 jaar en 
geen jeugd onder 11 jaar. Bij de agenda staan de bestuursvergaderingen gepland 
van 7:00 uur tot 9:00 uur, zelfs op 1 januari 2019! En bij de clubbladen staat vermeld 
dat de nieuwste Spetter altijd direct online wordt gezet, inderdaad direct, de laatste 
Spetter is van december 2017! Jammer, er is veel werk geïnvesteerd in de nieuwe site, 
waarom wordt het dan niet bijgehouden?
• Bij de recreanten, oud Heren 2, is nu ook Bert weer terug. 
• Nu nog Oeds en Theo Wagenaar erbij. 
• Oeds wil wel, maar hij weet nog steeds niet hoe laat hij vertrekken moet. 
• Zou deze groep zin hebben om weer eens te gaan ballen? 
• Lekker af en toe en wedstrijdje spelen? 
• Ben benieuwd wie dit binnen deze groep gaat oppakken. 
• Eind december gaat Heren 2 weer de traditionele watervolleypolobal.  
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• Eerst volleybal dan waterpolo daarna gezamenlijk genieten van een hapje en  
drankje. 
• Eind november zal Sinterklaas wel weer op het zwembad komen. 
• Wel met nieuwe Zwarte Pieten! 
• Voor 2 Pieten is er geen pak beschikbaar. 
• En dan zal in november of december ook wel weer een ALV zijn. 
• Met de begroting voor 2019. 
• En de huldiging van leden die al 50 jaar waterpolo spelen. 
• Waarschijnlijk komt er een seizoen afsluiting voor alle teams. 
• Mogelijk 14 april als alle teams hun laatste competitiewedstrijden thuis spelen. 
• Zou leuk zijn om af te sluiten met een BBQ! 
• Dit jaar geen Palmtournooi tijdens de jaarwisseling. 
• De organisatie stopt er mee wegens afnemende belangstelling. 
• En dus treken aan dood paard heeft geen zin. 
• Wel komt er nog een laatste editie op 11 mei 2019 voordat het Palmlicht definitief 
uit gaat.
Groeten vanaf het Paulus Plein.
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