
Belangrijke data:  

16 juni  

Verenigingsbarbecue in de Kerkvlekken 
te Havelte 

1 juli 2017 

De 100x100 Estafette in de Waterwyck 

21 juli 2017 

Laatste training van het seizoen 

1 augustus 2017 

Wieler spektakel Steenwijk 

4 September 2017 

Start nieuwe seizoen 

9 en 10 September 2017 

Zwemweekend Epe Duitsland 

Van de Bestuurstafel  
Trainers stemmen af voor nieuw seizoen 
De trainers zijn bij elkaar geweest om de organisatie voor het nieuwe seizoen af te stem-

men. Ze hebben ook de problematiek besproken rond de begeleiding en organisatie aan 

het bad, vooral bij de jeugd, en over het werven van nieuwe leden. Een kleine groep 

gaat de aangereikte oplossingen uitwerken en dit voor het nieuwe seizoen afstemmen 

met alle trainers van Steenwijk 34. 

Doe mee met de 100 x 100 estafette op 1 juli 
Op 1 juli aanstaande kun je deelnemen aan de 100x100 estafette. 100 keer een 100 me-

ter zwemmen! Je mag individueel meedoen of met een groepje van twee of meerdere 

mensen. De wedstrijd vangt aan om 10 uur (na de zaterdagochtend training) en duurt 

tot maximaal 13 uur. Voor opgave en info kun je terecht bij Rick Driezen: mailadres: rick-

driezen@hotmail.com.  

Verenigingsbarbecue 16 juni weer in de Kerkvlekken: 

die avond is er geen training! 
Aanstaande vrijdag op 16 juni is er weer de traditionele seizoensafsluiting met barbecue 

in zwembad de Kerkvlekken. Van af 18.30 uur kun je terecht in dit mooie zwembad en 

de barbecue duurt tot 21.30 uur. Ook kun je het eerste uur tot 19.30 uur vrij zwemmen! 

De kosten bedragen €7,- per persoon. De sluitingsdatum voor opgave is al geweest maar 

misschien kun je je nog opgeven bij Lammie Mooi (0521-851733) of even bellen of mai-

len naar Roswitha Baars (0521-852383) het mailadres is:  activiteitencie@steenwijk34.nl. 

In verband met de BBQ zijn een groot deel van de zwemmers en trainers in de Kerkvlek-

ken. Daarom is besloten dat er op 16 juni GEEN TRAINEN IN DE WATERWYCK zal zijn. 

Nieuws voor de Facebook pagina gevraagd! 
Naast de besloten facebook pagina van onze vereniging is er ook een openbare pagina 

waar we nieuws over de club op publiceren voor iedereen die de zwemsport wil volgen. 

Als je een artikel hebt wat je daarop wilt laten plaatsen dan kan dat! Als je informatie 

daar over wilt hebben mail dan met Charine de Ruiter (mailadres klik HIER) of Lonneke 

Oenema (mailadres klik HIER)  
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“Een clubrecord uit de boeken zwemmen van 26 jaar oud….  
Top gedaan Maud Dokter!” 

21 medailles voor Masters selectie op ONMK 

Van 4 tot en met 7 mei werd weer de Open Nederlandse Masters Kampioenschappen 
gehouden. In het verleden waren met name Marty Veen en Linda Wibbelink regelma-
tig succesvol in het Masters circuit. 

Sinds 2012 neemt Steenwijk 34 deel met een grotere Masters selectie. In 2012 werd 
aan de korte baan in Terneuzen deelgenomen en de ploeg nam direct een aantal me-
dailles mee naar Steenwijk.  

Langzaam aan is de masters groep van Steenwijk 34 gegroeid, zowel de wedstrijd 
zwemmende masters als de recreatieve masterzwemmers. 

In Eindhoven waren dit keer in totaal 13 zwemmers en zwemsters van de partij. Er 
werden 21 medailles mee naar huis genomen, 6 gouden, 9 zilveren en 6 bronzen. 
Klaas Prins wist zijn eigen Nederlandse record scherper te zetten . Ook was hij de suc-
cesvolste zwemmer met 3 gouden, 3 zilveren en  een bronzen plak. Wilna Heijman 
wist evenveel medailles te scoren maar in een andere kleursamenstelling: 2 goud, 2 
zilver en 3 brons. 

Korstiaan de Boer behaalde voor het eerst een individuele medaille. Op de 200 vlin-
derslag behaalde hij een prachtige bronzen medaille. 

In augustus gaan drie zwemmers van de club nog voor internationale prijzen zwem-
men. Nanda de Vries en Korstiaan de Boer hebben zich ingeschreven voor de Wereld-
kampioenschappen Masters zwemmen in Budapest. Casper Dollekamp gaat, vanuit 
zijn werk bij de brandweer, deelnemen aan de wereldspelen voor politie en brand-
weer in Los Angeles. 

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 

 

Van de Zwemcommissie 
Nieuw Clubrecord door Maud Dokter op de 200 ruslag 
Op zaterdag 22 april jl. heeft Maud Dokter tijdens de Swimkick wedstrijd minioren 
een clubrecord gezwommen. Ze haalde ruim anderhalve seconde af van het 26 
jaar oude record van Judith Hup.   
meisjes 11 jaar 200m rugslag: 
oude record: Judith Hup  3.10.70 gezwommen op 28-09-1991 te Emmeloord 
nieuw record: Maud Dokter  3.09.13 gezwommen op 22-04 te Zwolle  
 

Geen uitslagenbriefjes meer 
Met ingang van het nieuwe zwemseizoen ( sept ’17) worden er geen uitslagen-

briefjes meer uitgedeeld in de hal van het zwembad. De uitslagen van de gezwom-

men wedstrijden zijn terug te vinden op de website van Steenwijk ’34.  Eventuele 

oorkondes worden wel geschreven en uitgedeeld. Mocht je toch de uitslagen via 

de uitslagenbriefjes willen ontvangen stuur dan een mail naar:                               

annet@homsma.com     

  

Voor al uw  

bouwwerkzaamheden 
  

Kallenkote 30,  

8345 HC Kallenkote  

  

Nijeveense Bovenboer 2,  

7948 LG Nijeveen 

  

E-mail:  info@bouwbedrijfheran.nl   
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