
Belangrijke data:  

4 tot en met 7 juni 2018 

Avond 4 Daagse Steenwijk 

8 juni 2018 

Verenigings BBQ in zwembad de 
Kerkvlekken te Havelte 

7 augustus 2018 

Wielerspektakel van Steenwijk 

8+9 september 2018 

Zwemkamp Epe 

13 oktober 2018 

Nationale Sprintwedstrijd  

in Steenwijk  

Start trainingen seizoen 2018-19 

Maandag 3 september 2018 

Heren 1: de trotste kampioenen! 

Op 21 april moest Heren 1 in de laatste wedstrijd van het seizoen aantreden tegen de 

nummer 3 uit de competitie Swol 1894 Heren 6. De directe concurrent voor de titel was 

Deltasteur, die in de middag voorafgaand aan de kampioenswedstrijd Heren 2 hadden 

verslagen. Dit betekende dat de mannen van Steenwijk minimaal een gelijk spel moesten 

halen voor het binnenhalen van de titel. 

De gehele wedstrijd was Steenwijk ‘34 het sterkere team. In de eerste drie kwarten werd 

verzorgd gespeeld en werd een voorsprong van 7-3 opgebouwd voor de start van het 

laatste kwart. Blijkbaar waren toen de gedachten in één keer bij de wetenschap dat het 

wel eens kon gaan lukken! De heren van Swol waren daardoor in staat om terug te ko-

men tot 7-7. In de laatste 15 seconden van de wedstrijd werd de titel definitief binnenge-

haald. Met een winst van 8-7 werd sinds hele lange tijd weer een kampioenschap bij de 

waterpolo heren verwelkomt! Een mooie prestatie waar het hele team trots op mag zijn! 
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“Kampioenen Kampioenen olé olé olé!” 

Ook een klassering Masterzwemmers op Fina-ranglijst 
Waren de masters van Steenwijk met drie personen te vinden op de Europese 

top tien lijst van 2017, ook dit jaar was er een top tien klassering op de wereld-

ranglijst van het seizoen 2017: het mixed estafetteteam 120+ zwom in een tijd 

van 4:30,07 naar een negende plaats op de wereldranglijst. Het team bestond 

uit: Lonneke Oenema, Korstiaan de Boer, Ilse Blankvoort en Lauren Vis. 

Zwemkamp Epe is weer in voorbereiding! 
Na het succesvolle toernooi in Epe Duitsland, zal Steenwijk 34 ook dit jaar weer 

van de partij zijn. Je kunt je opgeven tot 31 mei aanstaande. Dus wil jij mee naar 

een van de mooiste zwemtoernooien van het jaar? Geef je dan op met heb aan-

meldformulier, om het te downloaden klik dan HIER. Heb je vragen? Stel die dan 

aan Laura van Sleen of Alies Wagter. 

Sponsorzwemmen levert mooi bedrag op 
Het traditionele sponsorzwemmen tijdens de trainingen heeft dit jaar weer een 

mooi bedrag opgeleverd. Met een sponsoring per gezwommen baan, of een vast 

bedrag per zwemmer wisten de leden in totaal € 315,- bij elkaar te zwemmen. 

Super gedaan allemaal! 

Activiteiten 

Jeugdcommissie 

 2 mei 2018: 

Middagje Havelte en Speel-
tuin bij de Theeschenkerij ‘t 
Hunebed. 

 17 juni 2018: 

Bootkamp op de Woldberg 

 

Afzwemmen Waterwyck 

2 juni 2018 

14 juli 2018 

Op deze data is de zaterdag 
training van 8.30-9.30 uur 

Sponsoractie Rabobank groot succes! 
Steenwijk 34 heeft meest originele film! 
Het kon niet op bij de uitreiking van de sponsorprijzen van de Rabobank op het 

Marktplein in Steenwijk. Voorzitter Chrisstien Dollekamp en de drijvende krach-

ten achter de actie én de gemaakte film Korstiaan en Diederik de Boer waren er 

bij aanwezig. Naast een fantastisch mooi bedrag van € 551,38 aan sponsorgeld, 

kreeg Steenwijk ‘34 een extra bedrag van € 666,66 omdat zij één van de drie 

mooiste en meest originele filmpjes hadden gemaakt. In totaal werd er een be-

drag van € 1218,04 geïncasseerd. Grote complimenten aan alle leden die samen 

met Diederik en Korstiaan dit tot zo’n groot succes hebben gemaakt! 

 

https://docs.google.com/forms/d/1mLUC-ibzgYD0UdL_GS6k_EWGgSM1vv-uALqGvg3mY1s/edit?edit_requested=true

