
Belangrijke data:  

21 juli 2017 

Laatste training van het seizoen 

1 augustus 2017 

Wielerspektakel Steenwijk 

4 september 2017 

Start nieuwe seizoen 

9 en 10 september 2017 

Zwemweekend Epe Duitsland 

16 september 2017 

Nationale Masters Club Meet in Barne-
veld 

7 oktober 2017 

Nationale Sprint in Steenwijk 

Van de Bestuurstafel  
NIEUWE HOOFDSPONSOR 

We zijn  GEWOON TROTS! 

Vanaf het nieuwe seizoen is Klaverblad Verzekeringen voor de komende vier jaar 

de Hoofdsponsor van Steenwijk ’34. Dankzij de inspanningen van Lauren Vis, Lonneke 

Oenema en Korstiaan de Boer, heeft Klaverblad Verzekeringen onze bijzondere 

vereniging, samen met nog 24 andere sportverenigingen in Nederland geselecteerd. Er 

waren vanuit heel Nederland ruim 300 aanvragen ingediend. 

Dit houdt dus ook in dat we nieuwe verenigingskleding gaan aanschaffen met daarop 

onze nieuwe hoofdsponsor. Verder zal de naam van de sponsor verbonden worden aan 

een aantal sportevenementen van onze vereniging en ga je uiteraard de reclame-

uitingen terugvinden in deze nieuwsbrief, de site en in het zwembad. De verdere voor-

bereidingen worden nu getroffen. Via de site en de nieuwsbrief zullen wij jullie op de 

hoogte houden. 

Meer dan 6 jaar heeft Bouwbedrijf HERAN als hoofdsponsor onze vereniging onder-

steund. Wij willen Andries en Ciska Wagter enorm bedanken voor alle steun  in de afge-

lopen jaren en zijn blij dat zij als sponsor aan onze vereniging verbonden blijven.  

Roelie van der Laan wordt de nieuwe Penningmeester 

Het bestuur is ook blij met de komst van de nieuwe penningmeester. Roelie van der 

Laan heeft het stokje overgenomen van Marian Molenaar. Deze maand zullen alle nood-

zakelijke overdrachten plaatsvinden. Zij is bereikbaar op het reguliere mailadres van on-

ze penningmeester:  penningmeester@steenwijk34.nl   

Wij wensen Roelie heel veel succes en vooral heel veel plezier met haar taak! Wij zijn in 

ieder geval blij met de versterking. 

Nieuwsbrief 
Juli 2017 

Jaargang 3, editie 6 

 

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 

mailto:penningmeester@steenwijk34.nl
mailto:voorlichting@steenwijk34.nl
http://steenwijk34.nl/


 

“Als je maar lang genoeg gewoon blijft,  
word je vanzelf een bijzondere vereniging.” 

Nieuwe indeling van het trainingsschema 

In het nieuwe seizoen worden er een aantal wijzigingen doorgevoerd in het trainings-
schema. Omdat de groep masters enorm groeit en de groep wedstrijd zwemmende 
masters in het bijzonder, ontstaat er op maandag en vrijdag ruimtegebrek in het eer-
ste trainingsuur van 18.35 uur.  

We willen de oudste groep minioren beter voorbereiden op een doorstroom naar de 
voorselectie. Dit betekent dat we deze trainingen verlengen van een half uur naar 3 
kwartier op de dinsdag en donderdag. 

Verder kan het tweede trainingsuur van de vrijdagavond nog beter worden benut. 
Een en ander heeft in hoofdlijn geleid tot de volgende wijzigingen: 

 Op maandagavond wordt er één extra baan vrijgemaakt voor de Wedstrijd Mas-
ters1 (baan 5). Zij zullen dus gaan trainen op de banen 4 en 5. 

 De selectie is kleiner geworden en kan volstaan met één baan (baan 6). 

 Op dinsdagavond en donderdagavond wordt de training van de oudste minioren 
Sterrenplan verlengd tot  18.35 uur. 

 Op vrijdagavond  wordt er één extra baan vrijgemaakt voor de Wedstrijd Masters 
1 (baan 3). Zij zullen dus gaan trainen op de banen 3 en 4. 

 Op vrijdagavond verplaatst de Wedstrijd Masters 2 groep van baan 3 naar een 
later tijdstip. De trainingstijd wordt van 19.35—20.35 uur. Zij gaan zwemmen op 
baan 1. 

Alle wijzigingen zijn doorgevoerd in het schema op de volgende pagina. Verder kun je 
vanaf het nieuwe seizoen de nieuwe trainingsindeling terugvinden op onze site 

1 augustus is  

Het Wielerspektakel 

Help je mee? 

Op 1 augustus is weer het spektakel 
van Steenwijk en zoals gebruikelijk 
helpt onze club bij het opbouwen van 
het parcours. Houdt de nieuwsbrief 
van Juli 2017 in de gaten! De activitei-
tencommissie zal je op de hoogte hou-
den en vragen of je kunt helpen.  

Weet je al zeker dat je wilt en kunt 
helpen? GEEF JE DAN OP! 

Het mailadres is:  

activiteitencie@steenwijk34.nl 

Einde en start van het seizoen 
21 juli: laatste trainingsdag 
Op 21 juli start ook de zomervakantie. Daarom is besloten dat dit de laatste trai-
ningsavond is van  het seizoen 2016-2017.  
 

4 september: start eerste training 
Op maandag 4 september zal de eerste training zijn van het nieuwe seizoen. Om-

dat ‘t Tolhekke waarschijnlijk vrij snel daarna ook weer in het binnenbad gaat trai-

nen op de maandag en de vrijdag, is besloten dat de trainingen op deze twee da-

gen bij aanvang van het seizoen starten om 19.35 uur. 

Uitluiden van seizoen met feest trainingen 
De laatste trainingsweek willen we graag het seizoen uitzwaaien. Daarom zijn er 

op een aantal trainingsavonden leuke activiteiten georganiseerd. Diederik de Boer 

heeft daarvoor een mooi programma samengesteld met uiteraard de jaarlijkse Ne-

derlandse Kampioenschappen Linkshandig Onder Water Knikkeren. Het hele pro-

gramma kun je vinden op onze site. 

RIJKMANS 
  
Dolderweg 50 Steenwijk tel. 0521-512841 

Industrieweg 3 Meppel tel. 0522-253636 

Productieweg 12 Emmeloord tel. 0527- 698131 

www.rijkmans.nl  

Opel regio dealer voor Steenwijk e.o. 

Nieuwe Opel personen auto’s. 

Opel bedrijfswagens tot 3.500 kg. 

Ruim 150 gebruikte auto’s. 

Leasing en verhuur. 

Onderhoud, reparatie, APK, Schade herstel. 

Airco onderhoud. (stek erkend) 

mailto:activiteitencie@steenwijk34.nl
http://www.steenwijk34.nl/nieuws/feestelijke-laatste-week/
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 INDELING TRAININGSBANEN SEIZOEN 2017-2018 

Selectie zwemmers Tijd Baan Trainer 

Maandag 18:35– 19:20 uur 6 Vacant 

Dinsdag 18:20 – 19:20 1,2,3 Vacant en Korstiaan de Boer 

Donderdag 18:20 – 19:45 1,2,3 Rick Driezen en Korstiaan de Boer 

Vrijdag 18:35 – 20:35 5,6 Vacant 

    

Voorselectie zwemmers Tijd Baan Trainer 

Dinsdag 18:20 – 19:20 uur 5,6 Dick Huisman en Anouk Poelstra 

Donderdag 18:20 – 19:20 4,5 Wilna Heijman en Dick Huisman 

    

Sterrenplan zwemmers Tijd Baan Trainer 

Dinsdag 17:50 – 18:20 uur 1 t/m 3 Fayola van den Berg , en Diederik de Boer 

 17:50 – 18:35 uur 4 Marinke Hummelen  

   Toezichthouder: Korstiaan de Boer 

Donderdag 

17:50 – 18:20 uur 
 
Oudste Minioren: 
van 17.50—18.35 
uur 

1 t/m 6 

Training over de breedte van het bad 
Oudste minioren trainen van 17.50—18.35 uur 
 
Trainers: Fayola van den Berg , Diederik de Boer, 
Jelle Heijman, Marinke Hummelen 

   Toezichthouder: Wilna Heijman 

    

Wedstrijd Masters 1 Tijd Baan Trainer 

Maandag 18:35 – 19:20 uur 4,5 
Mike Koelewijn, Inge Lolkema-Soeters, Huyb 
Stegeman of Casper Dollekamp 

Vrijdag 18:35 – 20:35 3,4  



 INDELING TRAININGSBANEN SEIZOEN 2017-2018 

Wedstrijd Masters 2 Tijd Baan Trainer 

Maandag 18:35 – 19:20 uur 3 
Mike Koelewijn, Inge Lolkema-Soeters, Huyb 
Stegeman of Casper Dollekamp 

Vrijdag 19:35 – 20:35 1  

    

Masters Recreatief 1 Tijd Baan Trainer 

Maandag 18:20 – 19:20 uur 2 
Mike Koelewijn, Inge Lolkema-Soeters, Huyb 
Stegeman of Casper Dollekamp 

Vrijdag 18:35 – 19:35 2  

    

Masters Recreatief 2 Tijd Baan Trainer 

Maandag 18:20 – 19:20 uur 1 
Mike Koelewijn, Inge Lolkema-Soeters,  
Huyb Stegeman of Casper Dollekamp 

Vrijdag 18:35 – 19:35 1  

    

Waterpolo jeugd Tijd Baan Trainer 

Dinsdag 17:50 – 18:20 uur 5,6 Waterpolocommissie 

Donderdag 19:20 – 19:45 5,6 Michel v.d. Hoofdakker en Marcel Smit 

   Toezichthouder: Arjen Groen 

    

Waterpolo heren Tijd Baan Trainer 

Donderdag 19:45 – 21:15 uur alle 
Michel v.d. Hoofdakker en Marcel Smit 
Toezichthouder: Arjen Groen 

    

Vrije trainingen Tijd Baan Trainer 

Woensdag  
alleen voor kaderleden 

20:15 – 21:15 uur 4,5,6 
Toezichthouder: Korstiaan de Boer en Huyb Ste-
geman 

Zaterdag vrije trainingen 08.30 – 10:00 Alle  Toezichthouder: Huyb Stegeman 


