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Van de Bestuurstafel 
Blijf met je vingers van andermans spullen af! 
We zijn onaangenaam verrast!  Op maandag 15 februari is in de kleedka-

mers tijdens de training een sporttas overhoop gehaald en een zakje snoepgoed 
is er uitgehaald en opgegeten. Gelukkig is de telefoon die in de tas zat blijven 
liggen. Wij hebben samen afgesproken dat we dit soort dingen niet doen en  
niet accepteren.  
Helaas zijn er wel mensen om ons heen die daar anders mee omgaan. We willen 
alle leden op het hart blijven drukken om geen waardevolle zaken / persoonlijke 
bezittingen onbeheerd in de kleedkamer achter te laten. Voorkom teleurstelling 
en neem je sporttas met die bezittingen mee naar de zwemhal. 

Hou de club levend en vul een vrijwilligerstaak in! 

Onze vereniging staat of valt met fantastische vrijwilligers die zorgen dat alle 
leden kunnen zwemmen of waterpoloën. Daar dreigt op korte termijn een groot 
probleem doordat er een tekort aan trainers ontstaat, omdat de huidige trainers 
minder aan het bad kunnen staan vanwege hun werk. Ook het vertrek van de 
voorzitter geeft in het bestuur een vacature.  

Het is noodzakelijk deze functies in te blijven vullen om de huidige kwaliteit in 
stand te houden. U bent als leden en als ouders mede aan zet om daar een op-
lossing voor te geven. Help ons èn uzelf door aan te geven wat u aan vrijwilli-
gerswerk binnen de vereniging kunt doen! Voorzitter Sierd Tilma zal in de club-
krant speciale aandacht schenken aan dit grote probleem. 

Zwemkleding 
Met de leverancier vindt volgende week het afrondende gesprek plaats over de 
financiële afwikkeling. Aan de leden die een bestelling hebben gedaan wordt het 
geld dat zij hebben betaald op hun rekening teruggestort. 

Oud papier 
De gemeente heeft een voorstel in voorbereiding waarmee de inkomsten van de 
oud papiercontainer voor ons minimaal zullen halveren. Het bestuur zal in een 
open brief aan het college van B&W grote bezwaren maken tegen deze slechte 
regeling die alle organisaties raakt die oud papier inzamelen. De brief zal bin-
nenkort ook via een speciale nieuwsbrief aan alle leden worden toegezonden 
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‘8 zwemmers van het Mastersteam naar het EK in Londen?  
Dat wordt tijdens de trainingen oefenen met links-om zwemmen in plaats 

van rechts-om...’ 

Master halen 18 medailles op het ONMK 

Dit jaar werd het Open Nederlandse Masters Kampioenschap van 21 tot en met 24 januari gehouden in 
het fonkelnieuwe sportcentrum Papendrecht. Met een record aantal deelnemers en starts wist de Mas-
tersploeg van Steenwijk zich prima te handhaven. Met in totaal 16 deelnemers was Steenwijk qua 
grootte de vijfde ploeg van het toernooi. Ook successen bleven niet uit. In totaal werden er 7 gouden, 10 
zilveren en een bronzen plak behaald. Lauren Vis, Wilna Heyman en Rick Driezen wisten individueel podi-
umplaatsen te behalen. Het dames team 80+ wist op de 4x200 meter vrije slag estafette een Nederlands 
Masterrecord te zwemmen.  

8 Masters gaan naar EK in Londen 

Van 23 tot en met 29 mei vindt het EK Masters plaats in het Olympisch zwembad in Londen. Ook het 
Mastersteam van Steenwijk 34 zal aan de start verschijnen. Ondanks dat de inschrijving ontzettend snel 
volstroomde zijn alle acht de zwemmers inmiddels ingeschreven. Het team bestaat uit: Rick Driezen; Wil-
na Heijman; Robert Braad; Lonneke Hout; Korstiaan de Boer; Inge Lolkema; Casper Dollekamp en Tara 
Keijzer. Chrisstien Dollekamp en Mike Koelewijn gaan mee voor de begeleiding. 

Algemene LedenVerga-
dering Steenwijk 34 

In maart zal de Algemene Le-
denVergadering worden gehou-
den. Dit vindt plaats op: 
 

Dinsdag 29 maart in de 
Zuidwester in Steenwijk! 

 
Praat en beslis mee over de toe-
komst van de vereniging! 

Van de Zwem– en Polocommissie 
Jan van den Berg geslaagd voor Starter 
In Januari heeft Jan van den Berg de cursus voor starter afgerond en nu de bevoegd-
heid a2, 3. Dit houdt in dat hij naast klokker, nu ook als starter mag fungeren. Hij is 
daarmee de tweede in de vereniging met deze bevoegdheid. Hij moet nu twee keer 
fungeren als starter en kan daarna beoordeeld worden voor bevoegdheid 2. Jan gefeli-
citeerd!  

Succesvol met medailles op de Overijsselse B 

Tijdens de Overijsselse  B-kampioenschappen sprint zijn door de zwemselectie in Zwol-
le een groot aantal PR’s gesneuveld en medailles gehaald. Van de  successen worden in 
de volgende clubkrant verslag gedaan. Selectieleden gefeliciteerd met de behaalde 
medailles!  

Mooie ervaring bij Challenge in Drachten 

Naast de mogelijkheid voor de selectieleden om de toppers in het nationale zwemmen 
te spotten, hebben zij ook zelf een mooie ervaring opgedaan bij de deelname aan de 
Challenge in Drachten.  

Waterpoloërs op koers voor kampioenschap 

Heren 1 is goed op weg richting een kampioenschap in de competitie. Op dit moment 
staat het eerste team op een tweede plaats, meer met evenveel verliespunten als De 
Eerste Kolk uit Genemuiden. Ook het tweede timmert steeds beter aan de weg. Zij 
komen steeds beter mee in de wedstrijden en een plaats in de middenmoot moet mo-
gelijk zijn. Op dit moment bezet het tweede de tiende plaats. 

Kaderavond  

Vergeet het niet!  
 

18 maart 2016: 
Kaderavond 

Steenwijk ‘34 
 
 


