
Belangrijke data:  

28 November 2017 

Sinterklaas komt “mee sporten” 
tijdens de jeugdtraining 

30 november 2017 

Clubkampioenschappen 400 m 

2 December 2017 

Clubkampioenschappen deel 2 

8 December 2017 

Prijsuitreiking clubkampioenschap-
pen, aanvang 19.30 uur 

In het dorpshuis te Onna 

28 December 2017 

Oliebollenzwemmen in de Water-
wyck 

VAN HET BESTUUR 

Nieuwe clubkleding in aantocht 

De sponsorcommissie is in samenwerking met het bestuur heel hard bezig met de bestel-

lingen voor de nieuwe clubkleding. Het kost nog even tijd om alles binnen te krijgen. 

Daarvoor heeft de sponsorcommissie bijna dagelijks contact met de leverancier.  

De sponsorcommissie heeft aangegeven tijdens de clubkampioenschappen op 2 decem-

ber een showmodel te kunnen presenteren aan jullie. Dan zal ook de officiële onderteke-

ning van het sponsorcontract  met Klaverblad verzekeringen plaatsvinden.  We verwach-

ten in januari de complete levering van de  shirts te ontvangen. Zodra daar enige duide-

lijkheid over is informeren we jullie via de nieuwsbrief, de website en onze facebook pa-

gina. 

Zoektocht hoofdtrainer gaat door  

Er worden ons vaak vragen gesteld wanneer er een nieuwe trainer komt voor de selectie 

na het vertrek van Rick Driezen. Ondanks de vele pogingen is het nog steeds niet gelukt 

om een vervanging te vinden, dit geldt ook voor trainingsbegeleiding tijdens de droog-

trainingen. We begrijpen dat dit geen optimale situatie is maar zijn blij dat Rick de trai-

ningen nog wel kan schrijven en deels aan het bad kan staan. Wij blijven de zoektocht 

onverminderd doorzetten. Mocht je nog iemand weten die dit eventueel op zich kan en  

wil nemen, geef dit dan door aan  de voorzitter Chrisstien Dollekamp. 

Nog geen extra badwater 

Om de drukte van de maandag en vrijdag wat te beperken zijn we al langere tijd bezig 

met het zoeken naar extra trainingsruimte. We zijn nog in gesprek met de Waterwyck 

over het eventueel extra huren van badwater voor de trainingen. Op dit moment  ziet de 

Waterwyck daarvoor geen mogelijkheden voor ons. We gaan met hen kijken of we voor 

volgend seizoen alsnog uitbreiding kunnen realiseren. 

Nieuwsbrief 
November 2017 
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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. 
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“Clubrecords….   
Oude tijden herleven als nieuwe recordtijden worden gevestigd! ” 

Watervoetbal en Spooktocht waren een succes 
De jeugdcommissie is vol enthousiasme gestart met de eerste activiteiten voor leden 
van onze vereniging. Het bestuur vindt het ontzettend leuk dat deze groep jonge le-
den daar de schouders onder heeft willen zetten!. Na het Watervoetbal en de Spook-
tocht op de Woldberg, gaat de jeugdcommissie volop aan de slag met het voorberei-
den van de volgende activiteiten.   Wil je je opgeven of heb je vragen? mail dan naar : 
jeugdcommissie@steenwijk34.nl  

Materialen worden aangepast 
In overleg met de nieuwe materiaalman van de Waterwyck zijn de trainingsvlaggetjes 
iets aangepast, zodat ze beter bevestigd kunnen worden. Ze worden nog voorzien dan 
een elastiek waarmee je de vlaggetjes in één keer snel en simpel kan ophangen.  

Ook gaan we samen met de Waterwyck bekijken of we een katrolsysteem kunnen 
maken voor de  trainingslijnen. Daarmee wordt het makkelijker om de lijnen in en uit 
het water te halen. 

Spreekbeurt koffer beschikbaar 
De werfgroep heeft voor leden een spreekbeurtkoffer gemaakt. Deze kun je gebrui-
ken voor het houden van een spreekbeurt over de zwemsport.  Wil je de spreekbeurt-
koffer gebruiken? Stuur dan een mail naar: info@steenwijk34.nl 

Activiteiten 

Jeugdcommissie 

 8 december:  

Bingo tijdens de prijsuitreiking 
clubkampioenschappen 

(onder voorbehoud) 

 21 december:  

Christmas training in de Wa-
terwyck 

 27 februari 2018: 

Stormbaan in het zwembad de 
Waterwyck 

Clubkampioenschappen 
Op 30 november en 2 december aanstaande worden weer de clubkampioenschap-
pen gehouden. Op 30 november weer de 400 meter vrijeslag en op zaterdag 2 de-
cember alle vier de zwemslagen voor de verschillende leeftijdsklassen.  

Op 8 december vindt in het dorpshuis in Onna de prijsuitreiking plaats, de zaal is 
vanaf 19.30 uur geopend. Ook is er weer een Amerikaans buffet waarbij iedereen 
wordt gevraagd iets lekkers mee te nemen voor op de buffettafel. 

Clubrecords voor Jacyntha Plat en Kay van Sleen 
In haar debuutwedstrijd voor Steenwijk ‘34 heeft Jacyntha Plat tijdens de sprint-
wedstrijd in Steenwijk het 21 jaar oude clubrecord op de 50 meter rugslag Dames 
senioren verbeterd. 
 
Oude record:   0:31,60 Janneke Bakker, gezwommen op 17-2-1996 in Steenwijk 

Nieuwe record:   0:31,45 Jacyntha Plat, gezwommen op 7-10-2017 in Steenwijk 

Ook Kay van Sleen zorgde voor een primeur. Als eerste in de geschiedenis van 

Steenwijk 34 vestigde Kay in de leeftijdsklasse jongens 13 jaar op de 200 meter 

vlinderslag een officieel clubrecord. 

Clubrecord:     3:26,07 Kay van Sleen, gezwommen op 29-10-2017 in Heerenveen 

  

Voor al uw  

bouwwerkzaamheden 
  

Kallenkote 30,  

8345 HC Kallenkote  

  

Nijeveense Bovenboer 2,  

7948 LG Nijeveen 

  

E-mail:  info@bouwbedrijfheran.nl   
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“De jeugd heeft de toekomst!  
Er komen weer oorkondes en certificaten voor behaalde prestaties bij de 

jeugdtrainingen. Hou de nieuwsbrief in de gaten!” 

Kleding niet in de kleedhokjes 
Op verzoek van de Waterwyck vragen we de kinderen 
om te kleden in de grote kleedruimten. Je mag wel ge-
bruik maken van de kleine kleedhokjes als je dit pretti-
ger vindt, maar laat dan geen kleding in die hokjes ach-
ter. Andere mensen kunnen dan geen  gebruik meer 
maken van de kleedhokjes als dit nodig is. 

Nieuwe informatiefolder in de maak 
Voor alle zwemmende jeugdleden wordt een nieuwe 
informatiefolder gemaakt, met daarin allerlei informa-
tie en afspraken over de trainingen en wedstrijden van 
de zwemafdeling. Zodra de folders klaar zijn zullen we 
daar melding van maken in de 
nieuwsbrief. 

Helpen opbouwen op dinsdag en donderdag 
Vele handen maken licht werk. Omdat de trainingen direct aansluiten op de zwemlessen van de 
Waterwyck is het zaak zo snel mogelijk op te  bouwen, zodat de trainingen direct kunnen be-
ginnen. We willen de ouders vragen mee te helpen om de lijnen er in te leggen. Daardoor kun-
nen de jeugdtrainers sneller starten met de trainingen en de aandacht aan de zwemmers geven 
die zij verdienen. Dank alvast voor jullie hulp! 

 

VAN DE JEUGDTRAINERS 
 
Afmelden voor de training 
Het komt natuurlijk voor dat een van de jeugdleden een training moet missen. Om 
rekening te kunnen houden met de indeling van de trainingen vragen wij de ou-
ders (of de kinderen zelf) om zich af te melden. Daar is een speciaal mailadres 
voor: afmelden@steenwijk34.nl . 

Kom op tijd op de training 
Het komt regelmatig voor dat er zwemmers op dinsdag en donderdag in het eerste 

half uur (van 17.50-18.20 uur) soms wel 10 minuten na aanvang van de training 

binnenkomen. We vragen de ouders daar op te letten. Het is zonde dat een groot 

deel van de trainingen niet kan worden gevolgd.  

Korstiaan en Wilna zijn vast aanspreekpunt  
Mochten er ouders zijn, die vragen hebben over de trainingen voor de jeugdgroe-

pen? Op dinsdag en donderdag zijn Korstiaan de Boer  of Wilna Heijman beschik-

baar om antwoord te geven op alle vragen. Zij zijn in het zwembad aanwezig, dus 

spreek ze aan als je vragen hebt! 
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