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Algemene Leden Vergadering 

Van de Bestuurstafel 
Geen Clubkrant meer 
Het bestuur heeft besloten om met ingang van dit jaar geen clubkrant 

meer te maken. De ervaring leert dat de nieuwsbrief veel intensiever 

gelezen wordt. Ook wordt steeds meer gecommuniceerd via de site en 

via de facebookpagina van de vereniging. Samen met de werkgroep 

wordt nog invulling gegeven om voor de adverteerders een andere pre-

sentatie te realiseren. Dit zal in ieder geval via de site en via deze nieuws-

brief plaatsvinden  
 

Steenwijk 34 is aanwezig bij het sportgala 
Ook dit jaar is de vereniging weer ruim vertegenwoordigd bij het sport-

gala van de gemeente Steenwijkerland. Dit wordt op 18 januari 2017 in 

de Meenthe gehouden. Tijdens het gala worden de sportman, sport-

vrouw en sportploeg van 2016 gekozen. Alle medaillewinnaars tijdens 

een NK zijn door het college van B&W uitgenodigd. Een groot deel van 

de Masters zal bij het sportgala aanwezig zijn 

Hou de actuele kalender in de gaten! 
Op de site vindt je de actuele kalender van alle zwem
– en polowedstrijden. Ook kun je de geplande vereni-
gingsactiviteiten en vergaderingen van het bestuur 
terugvinden. 

Als je de kalender wilt downloaden klik dan HIER 

 

Nieuwsbrief 
Januari 2017 

Jaargang 3, editie 1 

 

De nieuwsbrief komt elke maand uit  

met  mededelingen van het bestuur en 

de verschillende commissies. 

De nieuwsbrief wordt digitaal 

verspreid en is te downloaden  via de 

website. 
 

Eindredactie: Casper Dollekamp 

E-mailadres: 

voorlichting@steenwijk34.nl  

 

Kijk op onze site voor het 

allerlaatste nieuws: 

www.steenwijk34.nl  Z&PC Steenwijk 1934 

http://www.steenwijk34.nl/mediapool/89/892525/data/Kalender_2016_2017_Steenwijk_34_versie_160725_-_ZOMER.pdf
mailto:voorlichting@steenwijk34.nl
http://steenwijk34.nl/


 

“Hard trainen en vooral plezier hebben leidt tot resultaat! Wat een mooie 
prestaties van de selectie op de overijsselse winterkampioenschappen.” 

Van de Verenigingsofficial 

Meld je aan voor de cursus tijdwaarnemer! 
Zoals ik afgelopen voorjaar al een keer in de clubkrant schreef: zonder officials geen wedstrijd. Bij iedere sport is 

het belangrijk dat de sporters met de juiste tijd naar huis gaan en dat de medailles eerlijk verdeeld worden. Bij 

de zwemsport is dat niet anders. Wat wel anders is, is dat je bij een zwemwedstrijd heel veel officials nodig 

hebt. 

Vandaar deze oproep. Om het officialbestand van Steenwijk34 op peil te houden is het belangrijk dat er nieuwe 

mensen worden opgeleid en ingezet kunnen worden. De KNZB biedt dit jaar weer een opleiding tot 

tijdwaarnemer aan. De cursus bestaat uit vier avonden en wordt afgesloten met een examen . Deelname is 

gratis en reiskosten worden vergoed.  

Vindt je het leuk om tijdens de wedstrijden van je kind actief bezig te zijn of vind je het gewoon leuk  iets nuttigs 

voor de vereniging te doen? meld je dan aan. Dat kan via het mailadres famscheepen@ziggo.nl of telefonisch op 

nummer 06-46799232. Hier kun je ook terecht voor meer informatie.  

Hans van Scheepen, 

VOF Steenwijk 

. 

28 januari  

kortere training 

In verband met diplomazwemmen 
wordt er op zaterdag 28 januari 
getraind van 8.30 tot 9.30 uur. Een 
half uurtje korter dus! 

Van de Zwemcommissie 

Meerdere medailles op winterkamioenschappen. 
Tijdens de Overijsselse Winterkampioenschappen heeft de selectie naast 
een groot aantal PR’s ook nog een aantal medailles in de wacht gesleept. 
Helaas heeft de selectie één dag verstek moeten laten gaan. In verband met 
de slechte weersomstandigheden was het niet verantwoord om naar Nij-
verdal af te reizen. In totaal werden er 7 medailles gehaald . Jelle Heijman 
haalde brons op de 100 vlinder en zilver op de 200 vlinder. Diederik de Boer 
behaalde een zilveren plak op de 200 rugslag. Kylian Kooijman was de 
grootverdiener met 4 medailles. Hij behaalde de Overijsselse titel op de 50 
schoolslag en voegde daar op de 100 school een zilveren plak en op de 200 
wissel en de 100 vlinder een bronzen plak aan toe.  

ONMK Masters in Maastricht 

Een brede selectie zal dit jaar deelnemen aan de korte baan kampioen-

schappen van 19 tot en met 22 januari in Maastricht. De selectie is weer 

kansrijk voor een groot aantal medailles. Leandra Vedder maakt haar de-

buut bij de masters. Via de facebook pagina worden jullie op de hoogte ge-

houden van de resultaten. Wil je dit zelf volgen dan kan dit via livetiming. 

Klik daarvoor op de deze LINK 

 

25 februari  

geen estafettewedstrijd 

De Estafettewedstrijd van 25 febru-
ari aanstaande kan geen doorgang 
vinden, getracht wordt om deze 
later in het seizoen alsnog op de 
kalender te plaatsen 

mailto:famscheepen@ziggo.nl
http://livetiming.knzb.nl/onmk17kb/

