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Zwemkleding 
Al een lange tijd zijn we bezig met het aankopen van verenigings-zwemkleding. 

Met de betrokken leverancier aan wie de opdracht was verstrekt zijn meerdere 

gesprekken geweest. Het bedrijf is echter niet in staat om de gevraagde kleding 

met de gewenste kwaliteit te kunnen leveren.  

Dit betekent dat we de opdracht geannuleerd hebben en in overleg zijn over de 

verdere afhandeling. Zodra er meer bekend is zal dit in de nieuwsbrief worden 

gemeld. 

 

Maikel ter Wal Sporttalent tijdens gala 
Op 13 januari is Maikel ter Wal uitgeroe-

pen tot sporttalent van het seizoen van 

2015. Samen met 5 andere jonge talent-

volle sporters werd hij tijdens het sport-

gala naar voren gehaald om een pla-

quette in ontvangst te nemen. Maikel 

was volledig verrast.  

De genomineerde Leandra Vedder is het 

niet gelukt om de prijs voor sportvrouw 

2015 in de wacht te slepen.  

Steenwijk 34 was met de grootste dele-

gatie vertegenwoordigd tijdens het 

sportgala. 
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‘De kaderleden van Steenwijk 34 zijn onmisbaar voor de vereniging. Zij zor-
gen er in welke vorm dan ook, steeds weer voor dat alle activiteiten door-
gang kunnen vinden!’ 

Van de Activiteitencommissie 

Kaderavond op 18 maart 2016 
We kijken al even vooruit voor wat betreft de kaderavond! We 
zijn druk bezig met de eerste voorbereidingen. De Kaderavond 
zal gehouden worden op 18 maart 2016 in het gebouw Slinger-
bos van de Jeu de Boulle club en de handboogschietvereniging 
Robin Hood. Schrijf de datum vast in je agenda! 

Data om                           
te onthouden 

Op 13 en 14 februari worden er 
in Drachten Challenger wedstrij-
den gezwommen. Dit is een na-
tionale wedstrijd, waar de se-
lectie van Steenwijk 34 ook in 
zal uitkomen. 
Wilt u een topwedstrijd bekij-
ken en het team aanmoedigen? 
Dit is uw kans! 

 
13/14 februari in Drach-

ten! 

Van de Zwemcommissie 
Rick Driezen doet een klein stapje terug 

Rick Driezen zal niet meer voor de volle 100% beschikbaar zijn als trainer. Rick 
heeft een baan gevonden, waardoor hij de trainingen aan het bad op de vrijda-
gen niet meer kan verzorgen.  Het bestuur en de zwemcommissie gaan op zoek 
naar aanvulling van het trainersteam. 

Mooie resultaten bij Overijsselse A  

Tijdens de Overijsselse A-kampioenschappen sprint zijn door de zwemselectie 
goede tijden gezwommen. Er werden helaas geen medailles gehaald. Een uit-
gebreid verslag vinden jullie in de volgende clubkrant. 

Snelle tijden tijdens derde competitieronde  

Tijdens de derde wedstrijd in de D1 competitie kon Steenwijk 34 optimaal ge-
bruik maken van het thuis voordeel. In een groot deel van de programma’s 
werden er podiumplaatsen gezwommen in het thuis bad De Waterwyck. In de 
clubkrant volgt een gedetailleerd verslag. 

Record deelname Steenwijk 34 aan het ONMK 

Van 21 tot en met 24 januari aanstaande zal er een grote ploeg deelnemen aan 
het Open Nederlandse Masters Kampioenschap . Het team bestaat uit 17 leden 
en is op de deelnemerslijst de op vier na grootste ploeg. Zowel op de individue-
le afstanden als op de estafette nummers maakt het team weer grote medail-
lekansen. Via deze link http://livetiming.knzb.nl/onmk16kb/ kunt u vanaf 21 
januari alle prestaties live volgen. 

Sportcentrum Papendrecht is vier dagen 

lang het strijdtoneel voor het ONMK 

http://livetiming.knzb.nl/onmk16kb/

