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EDITIE 01 – APRIL 2017 

 

NEWSSPLASH  

Nieuw jaar, nieuw bestuur, nieuwe ideeën 

Om te beginnen, wensen wij, van het nieuwe bestuur, iedereen een spetterend zwemjaar toe. 

Wij willen u graag op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen binnen de zwemclub en hebben wij met 

elkaar besloten om de nieuwsbrief een nieuw leven in te blazen. Mocht u ideeën hebben of mist u iets in de 

nieuwsbrief dan horen wij dit graag. 
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AGENDA 

11 apr Oud Papier 

17 apr GEEN training 

24 apr Meivakantie WEL training 

01 mei Meivakantie WEL training 

03 mei 1e woensdagtraining Baafje 

06 mei Baafje’s SwipeOff 

09 mei Oud Papier 

05 juni GEEN training 

12 juni 1e maandagtraining Baafje 

13 juni 
03 juli 

Oud Papier 
Laatste training met borrel 

11 juli Oud Papier 

08 aug Oud Papier 

03 sept SwimRunFun 

04 sept 1e training Bergen 

14 sept Oud Papier 

Ik ben Marjet van der Zon, 65 jaar en vorig jaar gestopt met 

werken. Toen wij 25 jaar geleden in Heiloo kwamen wonen 

gingen mijn 2 zoons bij de Spetters zwemmen. Ik volgde er 

vlak na, want ik hou van zwemmen Ik vind het belangrijk, dat 

zwemclub de Spetters blijft bestaan. We zijn wel klein, maar 

wel een hechte groep. En dus wil ik me inzetten voor de club, als voorzitter. 

Ik ben contactpersoon voor de leden en naar buiten 

Ik ben Astrid, 53 jaar en woon mijn hele leven al in Heiloo 

samen met mijn dochter Esli (21) en pleegdochter Cindy (23). 

Cindy woont ondertussen op haar zelf samen met mijn 

kleindochter. Toen er in 1970 een zwembad in Heiloo kwam 

werden mijn broer Frans en ik lid van De Spetters, toen nog 

Z&PC Heiloo (zwem en poloclub). Ik ben toen lid gebleven tot ik een jaar 

of 24 was. In september 1992 ben ik weer lid geworden omdat ik het 

zwemmen en het club gevoel erg miste. 

Ik ben Ryan van Voskuilen, afgelopen 3 jaar ben ik 

penningmeester geweest, dit jaar zal ik de rol secretaris 

vervullen binnen de Spetters. Ik ben een ervaren, 

enthousiaste trainer die al enige jaren fanatieke 

banenzwemmers tot betere prestaties coacht. Tot aan mijn 19e 

gezwommen op het hoogste nationale niveau, met schoolslag als 

specialiteit. Ik volbracht de CIOS opleiding, studeerde fysiotherapie en sta 

op het moment 32 uur per week in de SwimGym aan de badrand met 

veel enthousiasme en voor de personal training met maar één doel: het 

maximale uit jouw training te halen. Ook binnen de spetters geef ik 2 uur 

zwemtraining voor ik zelf het water inspring.  



Baafje’s SwipeOff 

Het eerste Spetters-team in 2016 met de beker. 

Dit jaar organiseert Stichting Dolfinn op 

zaterdag 6 mei 2017 van 12:00 – 16.00 

uur voor het tweede jaar op rij een 

SwipeOff voor alle leeftijden in Zwembad Het Baafje. 

Een race op een SwipeOff baan tegen leeftijdgenoten. 

Het diepe bad van Het Baafje wordt weer omgetoverd 

tot een waar glij-, stuiter- en jumpparadijs. De Spetters 

doen dit jaar, net als vorig jaar weer mee. Er is al één 

team gevormd door: Ryan, Gerben, Monique en Esli. Zij 

zullen aan de start verschijnen om hun titel te gaan 

verdedigen. Mochten jullie zelf ook met een Spetters-team mee willen doen dan zijn de kosten voor de club. Als u 

niet wilt meedoen, bent u natuurlijk ook van harte welke om te komen supporten. De teams zullen het hard nodig 

hebben. Het is een zware strijd op een gladde baan waar je maar moeilijk overeind kan blijven. 

Voor meer informatie: 

www.dolfinn.nl/natte-voetjes/baafjes-swipeoff/ 

RIJDERS GEZOCHT 

Zoals u heeft kunnen lezen wordt 

er vanaf mei op de  

woensdagavond en vanaf juni op 

de maandag- en woensdagavond 

getraind in zwembad Het Baafje.  

Omdat er vanaf Bergen geen  

vervoer is geregeld naar 

Het Baafje willen wij dit graag  

oplossen omdat we onze 

zwemmers er graag bij hebben. 

Daarom zijn wij op zoek naar 

ouders die willen rijden van 

Bergen naar Het Baafje en op 

deze manier hun vrijwilligers 

bijdrage terug kunnen verdienen. 

Per keer 10 euro tot een 

maximum van 40 euro. (Dit geldt 

alleen voor leden) 

 

Wilt u rijden dan kunt u zich 

opgeven bij Ryan via de e-mail 

recon_ryan@hotmail.com. 

 

HET BAAFJE 

Dit jaar gaan we, net als voorgaande jaren in Het Baafje trainen. 

We beginnen in mei op de woensdagavond: 

Vanaf 3 mei van 18:30 -19:30 uur 

We beginnen onder begeleiding van Monique met een warming-up 

van een half uur op het grasveld en daarna nog een half uur trainen 

in het zwembad. 

Mocht de warming-up niet lukken dan kunt u altijd gelijk het water 

in gaan onder begeleiding van Astrid. 

De maandagavond blijven we in mei in zwembad De Beeck in 

Bergen trainen. 

In de maand juni trainen we op de maandag en woensdag in het 

Baafje van 18:30 -19:30 uur. Ook hier zal er op de woensdag een 

half uur warming-up zijn onder begeleiding van Monique. 

Bij aankomst in Het Baafje meldt u zich bij de poort waar iemand 

staat van de Spetters. Mocht u een abonnement hebben die graag 

meenemen. 

OPZOEK NAAR… 

→ Bestuurslid  zwemzaken 

→ Oud papier ophalers (Zie ‘Oud papier rooster 2017’) 

→ Rij-Ouders voor Bergen – Heiloo (Zie ‘Rijders gezocht’. 

 

http://www.dolfinn.nl/natte-voetjes/baafjes-swipeoff/
mailto:recon_ryan@hotmail.com


MEDIA 

Wat doet De Spetters in de 

media? De Spetters is actief op 

Facebook en Twitter. Natuurlijk 

kunt u ons volgen om op de 

hoogte te blijven. Via onze 

website kunt u via de links op 

Facebook en Twitter komen. 

Website: 

www.de-spetters.nl 

Facebook: 

www.facebook.com/ZwemclubD

eSpetters 

Twitter: 

https://twitter.com/DeSpetters 

 

Activiteitencommissie 

Sinds dit jaar heeft De Spetters 

ook een activiteitencommissie 

die zullen zorgen voor leuke 

activiteiten. De 

activiteitencommissie bestaat uit:  

→ Renske Coehoorn 

→ Linsey Klaver 

→ Iris van der Steen 

→ Esli van Westerop 

Mocht u nog leuke ideeën 

hebben die kunnen worden 

georganiseerd kunt u contact 

opnemen met de 

activiteitencommissie via  

E eslivanwesterop@live.nl 

VAN HARTE GEFELICITEERD 

 

 

 

 

 

 

APRIL JULI
2 Chloe Oost 13 Henny Baltus

4 Ryan Voskuilen 13 Nel Portegies

6 Mirjam Vijn 14 Renske Coehoorn

11 Ellen Haveman 18 Bibi Broer

11 Hans Wit 18 Jasmijn Visscher

16 Annelies Mossel 21 Ria Bakker

24 Iris Steen 26 Judith Reerds

27 Peter Hove

27 Hannah Schotborgh

29 Linsey Klaver

29 Rianne Meerman - Schaaper

MEI AUGUSTUS
9 Gerben Kits 3 Andre Schilder

13 Nell Kauffman 6 Pascalle Smal

18 Nel Harreveld 9 Rosanna Kliffen

12 Margo Heijne

JUNI 17 Roza Rood

10 Quincey Oudhoff 23 Edwin Hartman

13 Peter Steenstra 28 Monique Koning - de Graaff

27 Eva Groenland 30 Lucas Groot

29 Tanja Wijs 31 Joan Bessum

Wij wensen jullie allemaal een hele fijne verjaardag 

SWINRUNFUN 

Noteer alvast! 

Op zondag 3 september 2017 organiseert stichting Youth Academy de 2e  

editie van SwimRunFun: 700 meter zwemmen +7 km hardlopen + de hele 

dag ’n hoop plezier om geld op te halen voor een 

spetterend project van Youth Academy 

Dit was het team van de Spetters van 2016  

Wij zoeken dus mensen die mee willen doen en 

supporters. Voor meer info kunt u vinden 

 https://zwembadhetbaafje.nl/activiteiten 

http://www.de-spetters.nl/
http://www.facebook.com/ZwemclubDeSpetters
http://www.facebook.com/ZwemclubDeSpetters
https://twitter.com/DeSpetters
mailto:eslivanwesterop@live.nl


CONTACTGEGEVENS 

Marjet Bouvy - van der Zon 

Vrieswijk 111 

1852 VG HEILOO 

T. 072-534.00.35 

M. 06-22.902.163 

E. mvanderzon@zonnet.nl 

 

Astrid van Westerop 

Ronde laan 103 

1851 ZK HEILOO 

M. 06-19.348.449 

E. astridvanwesterop@live.nl 

Ryan Voskuilen 

Stationsplein 66 

1851 LN HEILOO 

M. 06-41.659.498 

E. recon_ryan@hotmail.com 

Mocht er iets zijn dan kunt u 

altijd contact met ons opnemen. 

ING Bank 

IBAN: NL74INGB0651442443 

T.n.v.: de Spetters 

Ronde Laan 103 

1851 ZK HEILOO 

 

 

Mocht u de contributie niet in 

1 keer kunnen betalen dan is 

er altijd een mogelijkheid om 

de contributie in delen te 

betalen .Neem dan even 

contact op met: 

 Astrid van Westerop 

OUD PAPIER ROOSTER 2017 

 

Helaas is het rooster voor oud papier ophalen van 2017 nog niet helemaal 

gevuld. Heeft u één dinsdagavond dit jaar nog openstaan in uw agenda? 

Dan kunt u De Spetters helpen met oud papier ophalen en verdient u gelijk 

de vrijwilligersbijdrage van €40.00 terug. Door de opbrengst van het oud 

papier hoeft de contributie niet te worden verhoogd.  

U kunt contact opnemen met: Thea Smakman 

E. theabruin@hotmail.com 

Datum Ophaler 1 Ophaler 2 

10  jan Gerard Baltus Michel Smit 

14 feb Cobie Duinmeijer Peter van Hove 

14  mrt Rianne Meerman Bette Peetoom 

11  apr Henk Meester Nico Portegies 

09  mei Bette Peetoom Rianne Meerman 

13  jun Gerben Kits Ellen Haveman 

11  jul Tanja de Wijs Monique de Graaff 

08  aug Nell Kauffman   

12  sep Bette Peetoom   

10  okt Peter van Hove  Marfred Reeds 

14  nov Michel Smit  

12  dec Nell Kauffman   

 

Nieuw!!! 

De Spetters Sponseren ! 

Kleine advertentie per keer in de Newssplash 6 x 4 cm € 25.00 

Grote advertentie per keer in de Newssplash 11 x 6 cm € 35.00 

Het is ook mogelijk om een advertentie te plaatsen op onze website de 

kosten zijn € 100,00 per jaar en de advertentie komt te staan op onze 

banner 

 

mailto:mvanderzon@zonnet.nl
mailto:astridvanwesterop@live.nl
mailto:recon_ryan@hotmail.com

