
Belangrijke data:  

29 September 2018 

Techniek-training tijdens  

zaterdagochtend training 

Aanvang 8.30 uur 

13 oktober 2018 

Nationale Klaverblad Sprint  

in Steenwijk  

Clubkleding is binnen! 

Het zal jullie niet ontgaan zijn, de clubkleding is gearriveerd! Met hier en daar nog een 

enkel issue voor wat betreft (na-)levering, toch een te kleine of een te grote maat en een 

enkel geval van een onjuist adres, horen we gelukkig verder vooral positieve geluiden. 

We hopen dat bij de eerstvolgende thuiswedstrijd een ieder is voorzien van zijn of haar 

shirt en dat we onze sponsor Klaverblad met eer kunnen vertegenwoordigen!  

 

Ludieke presentatie 

Het leek het bestuur nog leuk, om op een ludieke manier de nieuwe clubkleding onder de 

aandacht te brengen van Steenwijk en omstreken en dit tegelijkertijd te koppelen aan 

een bedankje voor Klaverblad. Er is het idee van een lipdub geopperd, een hartstikke 

leuk idee, maar daar dient wel het een en ander voor georganiseerd en gecoördineerd te 

worden. 

Zijn er creatievelingen onder jullie die tijd en vooral ook zin hebben om hier een bijdrage 

aan te leveren, dan horen Korstiaan en Lauren dit graag voor maandag 24 september. Zo 

niet, dan moeten we iets anders bedenken. 

 

Borg/bedrukkingskosten tas 

Steenwijk '34 kent een borgregeling. Iedereen die nu voor de eerste keer clubkleding van 

de vereniging heeft ontvangen, zal voor 1 oktober bericht ontvangen over wat deze borg-

regeling voor hem/haar betekent. 

De drukkosten voor de naam op de tas zullen, zoals eerder is afgesproken, ook bij de des-

betreffende personen in rekening worden gebracht. Een deel heeft hier al bericht over 

ontvangen, het andere deel volgt, ook voor 1 oktober. 

 

Recreanten 

De recreanten hebben een aanbod ontvangen om tegen een sterk gereduceerd tarief 

een tas (of een ander product uit onze webshop) aan te kunnen schaffen. Deze actie is 

eenmalig en loopt tot uiterlijk 30 september. Informeer bij belangstelling bij penning-

meester Roelie van der Laan: penningmeester@steenwijk34.nl.  
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“5e plaats bij de Nederlandse Masters Club Meet 
Top gedaan! Volgend jaar in Steenwijk een podiumplaats…..?” 

Nationale Klaverblad Sprint volop in voorbereiding. 
De voorbereidingen van de Nationale Klaverblad Sprint op 13 oktober aanstaande zijn in volle gang om er een mooie wedstrijd 
van te gaan maken! Er wordt alles aan gedaan om zoveel mogelijk nationale toppers naar Steenwijk te lokken. Dit moet ook dit 
jaar weer kunnen lukken. Steenwijk ‘34 staat bekend om de uitstekende organisatie van de Nationale Klaverblad Sprint. 

29 september Techniektrainingen door Rick Driezen. 
Op 29 september zal de eerste techniektraining worden gehouden tijdens de ochtendtrainingen van 8.30—10.00 uur. Het thema 

van deze eerste techniek training is ligging. Je kunt je daarvoor aanmelden bij Rick Driezen. Voor zijn mailadres klik HIER 

Initiatief voor 200 km zwemmen op traject Overijsselse Meren Tocht. 
De masters van Steenwijk ‘34 hebben een initiatief genomen om volgend jaar het traject van de 200 kilometer lange Overijsselse 

Meren Tocht te gaan zwemmen. Het idee werd geopperd na de fantastische zwemprestatie van Maarten van der Weijden op het 

parkoers van de 11-Stedentocht. Deze 11-Stedentocht is door zwemmers van Steenwijk ‘34 in 1989 al eens gezwommen. Daarom 

willen de Masters 30 jaar later een vergelijkbare unieke prestatie neerzetten door de tocht door de Kop van Overijssel te gaan 

zwemmen. Er is al een werkgroep samengesteld om de voorbereidingen uit te werken. Verder nieuws volgt!  

Oud papier brengen bij Karwei. 
Je kunt de club steunen door je oud papier in te leveren bij de Karwei! Daar 

staat een container van onze vereniging en de opbrengst van dit papier is voor 

onze mooie club! De ingang zit aan de zij ingang van de karwei aan de Koema-

ten in Steenwijk. Even aanbellen bij het hek en de medewerkers van Karwei 

laten je naar binnen! Alle kleine beetjes helpen echt! Dus op naar Karwei! 

Opsporing verzocht: waar zijn de tentharingen?. 
We hebben een aantal tenten die van de club zijn en die zijn opgeslagen in het 

materiaal hok. De tenten zijn er nog (en de stokken). Maar de haringen zijn 

spoorloos verdwenen. Wie heeft de gouden tip? Neem dan even contact op 

met Chrisstien Dollekamp. 

 

Afzwemmen Waterwyck 

 6 oktober 2018 

 1 december 2018 

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

Wedstrijdkalender  

bekijken?? 

Voor zwemmen klik HIER 

Voor waterpolo klik HIER 

Klokkers gevraagd! 
Om alle wedstrijden goed te kunnen laten verlopen blijven we op zoek naar mensen die 

willen klokken tijdens wedstrijden. Zonder klokkers geen wedstrijden tenslotte! Ook dit jaar 

starten er weer cursussen. Geef je op en help de club! De inschrijving loopt tot en met 20 

september. Je kunt je aanmelden bij onze verenigingsofficial Hans van Scheepen. Om hem 

te mailen klik HIER. 

Mooie seizoenstart voor zwemmers in Epe. 
De start van het seizoen is traditioneel in Epe voor de wedstrijdzwemmers van Steenwijk 
‘34. Ook dit keer kon een team van ongeveer 15 zwemmers terugkijken op een mooi twee-
daags toernooi. Op 8 en 9 september werden goede tijden gezwommen en het belangrijk-
ste: een prima sfeer en mooi weer! Zeker weer voor herhaling vatbaar in het nieuwe sei-
zoen. 

5e plaats voor Masters op NK voor clubteams. 
De Mastersselectie kon, ondanks een gehavend team met drie afwezigen, toch een unieke 
prestatie neerzetten tijdens de Nationale Clubmeet op 15 september in Alphen aan den 
Rijn. Een vijfde plaats in een veld van 18 verenigingen en gewoon een goede prestatie!  

Volgend jaar heeft het team een thuiswedstrijd, dan wordt de clubmeet door Steenwijk ‘34 
georganiseerd. 
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