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NEWSSPLASH  

De zomervakantie is volle gang, het zwemseizoen van de Spetters heeft een zomerstop en begint maandag 11 

september weer in zwembad de Beeck. Wij hebben niet stil gezeten om een nieuw zwemseizoen weer tot een 

succes te maken. Wij hopen dat iedereen een hele zonnige gezellige vakantie heeft gehad, of gaat krijgen. 
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AGENDA 

→  02 sept Uit&Zo Heiloo  

→  03 sept SwimRunFun  

→  09 sept Opening 

Sportweek 

 

→  11 sept Training  

→  12 sept Oud Papier  

→  18 sept Training  

→  25 sept Training  

→  02 okt Training  

→  09 okt Training  

→  10 okt Oud Papier  

→  16 okt Training  

→  23 okt Training  

→  30 okt Training  

Mijn naam is Renske Coehoorn, 30 jaar jong en ik ben 

werkzaam op een basisschool als leerkracht. Ik zit al 

ongeveer 20 jaar op de Spetters. Sinds mijn 16e geef ik 

ook elke maandag training aan de jongere leden. Dit 

doe ik nog steeds met heel veel plezier! 

Hoi, Ik ben Iris, 22 jaar en woon in Heiloo. Sinds vorig 

jaar ben in weer lid van de Spetters. Als kind heb ik ook 

gezwommen bij de Spetters. Ik werk in Alkmaar bij een 

kinderdagverblijf en studeer Pabo in deeltijd in 

Amsterdam. Mijn hobby's zijn natuurlijk zwemmen en ik 

ben leiding bij de scouting in Heiloo. 

Hey! Ik ben Linsey Klaver en ik ben 21 jaar. Ik ben 

onlangs afgestudeerd als maatschappelijk werker en ga 

de aankomende maanden aan de slag als 

woonbegeleider met kinderen met epilepsie. Ik houd 

van een drankje, gezelligheid en de wereld ontdekken. 

Vanaf Januari zal ik dan ook een aantal maanden gaan 

backpacken in Zuidoost-Azië. Ik kijk uit naar alle leuke uitjes de we gaan 

ondernemen! 

Ik ben Esli van Westerop, 21 jaar en woonachtig in 

Heiloo. Ik train sinds mijn A-diploma en sinds 4 jaar geef 

ik ook trainen bij de Spetters. Ik ben dol op trainen 

geven en haal graag het onderste uit de kan tijdens 

trainingen. Dit jaar ben ik ook in de activiteiten 

commissie gegaan, waar we hopen een hoop leuke dingen te gaan 

organiseren. 



Baafje’s SwipeOff 

Zaterdag 6 mei 2017 Was 

het weer een groot feest in 

zwembad ’t Baafje. Allerlei 

teams hadden zich 

aangemeld en natuurlijk 

waren wij er ook weer bij 

dit jaar met een Heel sterk 

team. Ons team bestond 

uit Bart, Ryan Esli Monique 

en Caya. Het weer zat 

gelukkig mee , het water 

was op temperatuur dus 

wat kon er nog mis gaan! 

Verassing 1 het waren 2 banen in het zwembad 2. In de tweede ronde werd er nog een 

moeilijkheidsgraad, want er werd heel veel groene zeep op de baan gegooid. Maar niets trotseerde deze 

kanjers en met het toejuichen van Spetterleden en ouders werden deze toppers uiteindelijk 4e.Het was 

een super gezellige dag die we met elkaar afsloten bij de plaatselijke pizzeria. 

UIT&ZO HEILOO 

Dit jaar staan we weer op de Uit 

& Zo Markt om hopelijk wat 

nieuwe leden te werven en wat 

meer bekendheid te krijgen met 

de zwemclub. Zonder leden 

natuurlijk geen club. 

De activiteitencommissie wil 

jullie graag vragen of er leden 

zijn die op zaterdag 2 september 

tussen 10.00 – 16.00 uur willen 

helpen. 

Het is altijd een hele gezellig dag 

en wij zorgen voor wat lekkers en 

wat drinken tussen het harde 

werken door! 

U kunt zich opgeven bij 

eslivanwesterop@live.nl  

of een berichtje sturen naar: 

+31 6 51 03 58 37. 

 

 

www.dawesta.nl 

HET BAAFJE 

Ook dit jaar hebben we met heel veel plezier getraind in het Baafje, 

in mei begonnen wij op de woensdag avond met eerst een half uur 

veldtraining en daarna een half uur zwemtraining. Vanaf juni waren 

wij de maandag en de woensdagavond in ‘t Baafje aan het trainen. 

Gelukkig ontdekte steeds meer Spetters hoe heerlijk het i om in het 

Baafje te trainen en dat het veel minder koud was dan de meeste 

leden dachten. Uiteindelijk mochten we langer door trainen en zijn 

we doorgegaan tot 19juli.  

 

 

OPZOEK NAAR… 

→ Bestuurslid zwemzaken 

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

→ Iemand die het het oud papier wil coördineren 

 

http://www.dawesta.nl/


VAN HARTE 

GEFELICITEERD 

 AUGUSTUS 

3 Andre Schilder 

6 Pascalle Smal 

9 Rosanna Kliffen 

12 Margo Heijne 

17 Roza Rood 

23 Edwin Hartman 

28 Monique Koning - de Graaff 

30 Lucas Groot 

31 Joan Bessum 

   

  September 

1 Bart v/d Sluis 

5 Francine Favot 

25 Marjon Philips-Oosterwijk 

      

  Oktober 

9 Astrid van Westerop 

10 Bette Peetoom 

14 Nora Broer 

15 Marjet van der Zon 

22 Lynn Laks 
 

 

Wij wensen jullie allemaal een 

hele fijne verjaardag 

 

 

 

 
 

www.gerbie.eu 

 

SPETTERS 47 JAAR 

Afgelopen maandag 3 juli bestond 

onze club 47 jaar.  

Zwemclub de Spetters werd 3 juli 
1970 opgericht onder de naam, de 
zwem- en waterpoloclub Heiloo 
afgekort Z&PC HEILOO. Om lid te 
kunnen worden was het verplicht 
om een zwemdiploma A te hebben 

en een jaarabonnement van het Baafje. Wat volgde was een bloeiende 
en gezellige zwemclub met in de loop van de jaren verschillende takken 
van de zwemsport, wedstrijdzwemmen, waterpolo, synchroonzwemmen 
en natuurlijk het trimzwemmen voor de mensen die gewoon lekker 
willen zwemmen om zo hun conditie op peil te houden. Vele jaren zwom 
de zwemclub in het zomerseizoen in het Baafje en in het winterseizoen in 
het zwembad in Egmond aan Zee. In de jaren tachtig toen de club 
ongeveer 250 leden had reed een touringcar vanuit Heiloo naar het 
zwembad om de zwemmertjes veilig en op tijd in het zwembad te krijgen. 
Daar stonden de trainers te popelen om hun kroost lekker te laten 
sporten. Helaas werd het geliefde 
zwembad door de gemeente 
gesloten, waardoor men naar 
Bergen uit moest wijken voor 
vervangend zwemwater. Maar men 
zwemt alweer jaren met veel plezier 
in de winter in Bergen en nog steeds 
vinden de zomertrainingen plaats in 
het thuis bad het Baafje in Heiloo. 
Nog steeds worden met veel plezier zwemtrainingen gevolgd, ook al is 
het niet meer met een echt wedstrijddoel, toch wordt er altijd nog hard 
gestreden om de clubkampioenschappen trofee, de stickers van de 
swimkick lesmethode voor de kleinsten en natuurlijk tijdens de 
coopertesten waaruit blijkt of de conditie nog een beetje op peil is. De 
activiteitencommissie had het idee om precies 47 jaar na de oprichting 
aansluitend aan de zwemtraining een barbecue te geven. Het was voor 
de trainer lastig om de leden toch nog de training te laten volgen omdat 
de rooksignalen van de barbecue vanuit het water zichtbaar waren. Dus 
na een uur zwemmen snel het water uit richting barbecue waar Gerben 
al alle bestellingen, die vanuit het water gegeven waren, erop had liggen. 
Binnen de kortste tijd was het terras omgetoverd tot een gezellig 
feestterrein waar lekker gekletst en gegeten werd. De jongste leden 
vermaakten zich prima op het mooie terrein van het Baafje. Mede dankzij 
de inzet van de feestcommissie kijkt men terug op een geweldige 
barbecue. Via deze weg wil de club dan ook alle mensen die dit mogelijk 
hebben gemaakt ontzettend bedanken voor hun komst en inzet!   
 

http://www.gerbie.eu/


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 

 

MEDIA 

Website: www.de-spetters.nl 

Facebook: 

www.facebook.com/ZwemclubD

eSpetters 

Twitter: 

https://twitter.com/DeSpetters 

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 

SWINRUNFUN 

Welke Spetters doen er dit jaar mee aan de 

SWIMRUNFUN Zondag 3 september 2017 organiseert 

stichting Youth Academy de 2e keer de SwimRunFun: 

700 meter zwemmen in Het Baafje (Heiloo) Uiteraard 
hoef je niet beslist schoolslag te zwemmen, borstcrawl mag ook. 7 km 
run door natuurgebied “het Maalwater” met als start- en eindpunt 
zwembad het Baafje. De run bestaat uit twee keer een ronde van 3,5 km. 
We zullen dit jaar 2 verschillende ‘waves’ hebben, de wedstrijd 
deelnemers en de recreanten. 
• Start wedstrijddeelnemers: 10:00 uur  
• Start recreanten: 12:00 uur 
• Inschrijfgeld €12,50 per deelnemer 
Voor meer informatie kunt u kijken op SWIMRUNFUN 

NATIONALE SPORTWEEK 

Zaterdag 9 september is de start van de Nationale 

sportweek . Het startsein wordt gegeven door Rob Opdam 

in zwembad het Baafje. Ook wij gaan hier zwem clinic 

gegeven. Mocht je willen helpen als vrijwilliger? Dat kan 

altijd. Geef je op bij het bestuur 

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 

Het rooster kunt u op onze website bekijken 

www.de-spetters.nl/oud-papier-rooster 

02-09-2017 Bette Peetoom  Ruud van Zelst 

10-10-2017 Peter van Hove  Marfred Reeds 

14-11-2017 Michel Smit  Gerard Baltus 

12-12-2017 Nell Kauffman   
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