
Donderdag 10 januari 2019 

 400 meter vrije slag 

Aanvang inzwemmen 18.30 uur 

Zaterdag 12 januari 2019 

Aanvang inzwemmen 17.00 uur 

Programma Minioren t/m senioren: 

 50 of 100 meter vrije slag 

 50 of 100 meter rugslag  

 50 of 100 meter schoolslag 

 25 of 50 meter vlinderslag 

Programma Masters: 

 50 meter vrije slag 

 50 meter rugslag  

 50 meter schoolslag 

 25 meter vlinderslag 

Zaterdag 12 januari 2019 

Aanvang 20.30 uur 

Waterpolo Heren 1—Proteus 2 

AANSLUITEND AAN HET ZWEMMEN, BLIJF 
DUS NOG EVEN EN KOMT DAT ZIEN!  

Zaterdag 19 januari 2019 

Aanvang 19.00 uur 

Prijsuitreiking in de Zuidwester te Steenwijk 

Een spetterende start! 
Het bestuur wenst iedereen een mooi en sportief 2019 toe! Met de Clubkampioenschap-

pen hebben we een mooie start van dit jaar! Doen jullie mee? 

Heb jij je al ingeschreven?? 
Je kunt je nog inschrijven voor de clubkampioenschappen. Dit kun je doen bij: 

• Laura van Sleen: voor jeugd en senioren; 

• Huyb Stegeman: voor de Masters; 

• Edward Voorn voor de waterpolo . 

Kom op tijd en help mee! 
We moeten in korte tijd het zwembad wedstrijd gereed maken dus kom op tijd! We kun-
nen je hulp aan het bad goed gebruiken.  

Donderdag 10 januari graag om 17.50 uur aanwezig, de opbouw start om 18.00 uur en 
op zaterdag 12 januari graag om 16.30 uur aanwezig, dan start ook de opbouw. 

We zoeken ook nog twee kaartjeslopers voor de zaterdag. Wie wil helpen? Je kunt je 
melden bij Laura van Sleen. 

Draag je clubkleding want we gaan op de foto! 
Zorg er voor dat je de clubkleding draagt én je clubtas meeneemt, want onze trotse 

hoofdsponsor Klaverblad Verzekeringen  is ook aanwezig en er zal samen met 

hen een groepsfoto worden gemaakt.  

Prijsuitreiking op 19 januari om 19.00 uur! 
De prijsuitreiking vindt plaats op 19 januari in het MFC De Zuidwester te Steenwijk. De 
inloop is vanaf 19.00 uur en we starten om 19.30 uur met het huldigen van alle clubkam-
pioenen per leeftijdsklasse en de algemeen clubkampioen bij de dames en de heren. Ver-
der hebben we uiteraard de PR-beker voor degene die de meeste persoonlijke records 
heeft gezwommen in 2018 en een extra prijs voor degene die het grootste PR heeft ge-
zwommen.  
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