
INHOUD: 

1 december 2018 

Techniek-training tijdens  

zaterdagochtend training 

Aanvang 8.30 uur 

4 december 2018 

Sinterklaas traint mee! 

27 december 2018  

Oliebollenzwemmen 

10 en 12 januari 2019 

Clubkampioenschappen 

Positieve reacties op clubkleding 

We krijgen veel positieve reacties op de nieuwe clubkleding, zowel van onze ei-

gen leden als van andere verenigingen tijdens de wedstrijden. Dat is fijn om te 

horen! Het is een hele klus geweest om alles logistiek te organiseren, maar de 

uitlevering heeft weinig problemen opgeleverd. In totaal zijn er 8 knelpunten 

geweest die we hebben opgelost. Mocht je nog problemen hebben met de ma-

ten, opdruk op de shirtjes etc? Dan kun je dit rechtstreeks afhandelen met de 

leverancier Textielstra in Sneek. Stuur een mail naar Textielstra, voor het mail-

adres: klik HIER. 

Wedstrijdbijdrage Masters aangepast 

Al tijdens de ALV is voorgesteld om de wedstrijdbijdrage van de masters iets bij 

te stellen om de kosten voor de wedstrijden beter te kunnen dekken. De bijdrage 

voor de competitie wedstrijden en het Zuyderzee Masters Circuit blijven onver-

anderd. Wel wordt de wedstrijd bijdrage aan de ONMK’s verhoogd. De wedstrijd-

masters krijgen deze maand nog een mail met daarin alle specifieke informatie 

wat de veranderingen zijn. 

Informatie gids goed ontvangen. 

De informatiegids die begin oktober is verspreid, is goed ontvangen door de le-

den. De gids wordt elk jaar aan het begin van het seizoen geactualiseerd en 

wordt toegezonden aan nieuwe leden van onze vereniging. De huidige leden 

hebben hem inmiddels ontvangen. Heb je de informatiegids gemist? Geen pro-

bleem, je kunt hem op de site downloaden. Wil je hem direct bekijken? Klik dan 

HIER 
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“Kleren maken de zwemmer! Zeker als Textielstra het levert en  
Klaverblad Verzekeringen als sponsor op het shirt prijkt! ” 

24 november thuiswedstrijd Heren 1. 
Op 24 november speelt het 1e waterpoloteam weer een thuiswedstrijd. Ze spelen dan tegen 
ZEW  uit Ermelo. Heren 1 staat na 4 wedstrijden op de 10e plaats. Ze moeten duidelijk nog 
wennen aan het hogere niveau na de promotie van vorig jaar. ZWE staat nog een plekje lager, 
dus alles is er op gericht om een mooie overwinning in de wacht te slepen. Kom langs en moe-
dig het team aan om de volle winst te behalen! De wedstrijd begint om 17.00 uur in de Water-
wyck.  

Heren 2 is goed op dreef. Na 4 wedstrijden bezetten zij een mooie derde plaats. De komende 
periode hebben zijn vooral uitwedstrijden en spelen in januari pas weer een thuiswedstrijd in 
de Waterwyck. Wil je weten wanneer de heren spelen? Klik dan op de button in het blauwe 
kader links boven aan deze pagina. 

1 december 2e Techniektraining door Rick Driezen. 
Op 2 december zal de tweede techniektraining worden gehouden tijdens de ochtendtrainin-

gen van 8.30—9.30 uur.  Je kunt je daarvoor aanmelden bij Rick Driezen. Voor zijn mailadres 

klik HIER 

Datum voor 200 km OMT zwemtocht bekend:  22 t/m 25 augustus 2019. 
De projectgroep voor de OMT zwemtocht (bestaande uit Inge Soeters, Casper Dollekamp, Huyb Stegeman, Korstiaan de Boer en 

Rick Driezen) is volop aan de slag met de voorbereidingen! De eerste resultaten zijn er al. Zo is er inmiddels nauw contact gelegd 

met de gemeente voor het regelen van allerlei toestemmingen en vergunningen. De eerste mensen zijn benaderd voor het vaste 

zwemteam en de eerste bedrijven hebben hun steun al toegezegd voor het leveren van allerlei materialen. Er zal gezwommen 

worden van 22 tot en met 25 augustus 2019 en er wordt gestart en gefinisht op het Steenwijkerdiep in Steenwijk. Er zal gezwom-

men worden voor KWF Kankerbestrijding om zoveel mogelijk geld op te halen . In december wordt er een flyer gepubliceerd 

met daarin meer uitgebreide informatie, verder wordt er een extra pagina gemaakt op de website van onze vereniging.  

Sinterklaas werkt aan zijn zwemconditie. 
Sinterklaas en zijn Pieten zijn ook dit jaar weer van de partij om hun zwemconditie een beetje op peil te 

houden. Op 4 december om 17.50 uur willen ze tijdens de trainingen van Steenwijk ‘34 graag even langs-

komen om de kunst af te kijken bij de kinderen! Dat kan alleen maar leuk worden! Zeker als de Pieten 

zelf zin hebben om een stukje mee te trainen of de training te geven! Wie weet! Zorg dus dat je er bij 

bent op 4 december! 

Afzwemmen Waterwyck 

 1 december 2018 

Op deze datum is de zater-
dag training van 8.30-9.30 
uur 

Wedstrijdkalender  

Voor zwemmen klik HIER 

Voor waterpolo klik HIER 

Succesvolle Klaverblad Sprint! 
Het was een gedenkwaardige wedstrijd! Allereerst door de zeer indrukwekkende herden-

king van Ina Hatzmann. Maar ook omdat het de eerste keer was dat de Sprint de naam van 

onze trotse sponsor Klaverblad Verzekeringen mocht dragen. Als vereniging zijn we trots 

dat de Klaverblad Sprint zo goed is verlopen, zeker omdat we ook nog eens een record aan-

tal deelnemers mochten verwelkomen. Iedereen heel hartelijk bedankt voor de mooie or-

ganisatie! Wil je het artikel dat in de Steenwijker Courant is verschenen nog eens lezen? Klik 

dan HIER  

Oorkondes en tijden van wedstrijden in de hal. 
Het komt regelmatig voor dat na een wedstrijd in een aantal oorkondes worden uitgereikt 
aan de zwemmers met daarop de klassering en de gezwommen tijden. Soms worden die 
ook nagezonden. Tijdens de trainingen worden deze oorkondes in de hal neergelegd. Let er 
dus even op om na de training even te kijken of er nog een oorkonde (of andere informatie) 
voor je in de hal ligt. 
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