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Klassement waterpolo heren 1 en heren 2 

Klassement is bijgewerkt t/m 13 maart 2016. 

  Team Gespeeld Winst Gelijk Verloren Punten Voor Tegen Saldo 

1 
De Eerste 
Kolk H1 

16 14 0 2 42 141 57 84 

2 
Steenwijk 
1934 H1 

17 14 0 3 42 173 87 86 

In deze clubkrant twee wedstrijdverslagen van de waterpolo teams. Heren1 strijd nog 

steeds mee in het kampioenschap. Heren 2 begint steeds beter te presteren en gaat zich 

handhaven in de klasse. 

‘Onze vereniging zit nog steeds in een 
positieve flow, waar saamhorigheid 
en successen debet aan zijn. Met 
meer vrijwilligers kunnen we dit blij-
ven continueren, ” 
 
Onze voorzitter Sierd Tilma neemt  
afscheid op de ALV als voorzitter,  
en heeft in zijn laatste babbel 
een belangrijke oproep aan alle leden 



‘Onze vereniging zit nog steeds in een positieve flow, waar saamhorigheid en successen debet 
aan zijn. Met meer vrijwilligers kunnen we dit blijven continueren, ” 

-Onze vereniging is voor Steenwijk en omgeving waar de zwem- en waterpolosport wordt 

beoefend-. Het is de logotekst, maar zou een zin uit de verenigingsstatuten kunnen zijn.  

Reeds eerder heb ik in de clubkrant geschreven dat vereniging betekent, een vereniging van 

ons allen met het zelfde doel, zwemmen en of waterpoloën. Om dat doel te bereiken heb je 

vrijwilligers, kaderleden zoals bestuursleden, (hulp)trainers, clubfunctionarissen en officials 

nodig. In onze club zijn veel kaderleden, toch zijn niet alle functies bezet. We missen de 

zwemcommissievoorzitter en -secretaris, sponsorcommissielid, vrijwilligerscoördinator en PR

-functionaris.  

Zie voor de functiebeschrijvingen het huishoudelijk reglement:  http://www.steenwijk34.nl/

mediapool/89/892525/data/HUISHOUDLIJK_REGLEMENT_bijgewerkt_03-03-2014.pdf 

Daarentegen zijn er leden die geen vrijwilligersfunctie vervullen. Dat kan een reden hebben, zoals vrijwilligersfuncties bij een andere 

vereniging of instelling vervullen. Het kan ook zijn dat er geen reden voor is en zonder inzet gebruik wordt gemaakt van de geboden 

faciliteiten van onze club. 

In het najaar van 2015 heb ik aangegeven dat ik na achttien jaar vrijwilliger bij Steenwijk ’34, waarvan de laatste drie jaar als voor-

zitter, een periode afstand wil nemen van het vrijwilligerswerk bij de club. Chrisstien Dollekamp heeft aangegeven kandidaat voor het 

voorzitterschap te willen zijn. Voor de vacature van verenigingssecretaris is recentelijk een kandidaat gekomen. Fijn dat hierdoor, bij 

verkiezing, het Dagelijks Bestuur compleet is. 

 

 

 

De volwassen trainers van onze club hebben naast hun vrijwilligerswerk ook (ander) betaald werk gekregen. Hierdoor kan het voorko-

men dat door wisseldiensten geen trainer aan het bad staat. Dit is een situatie welke wij als club niet mee willen maken. Een trainer 

‘trek je niet uit een blik’ en ‘een zak geld’ voor een beroepstrainer hebben we niet. Ook hier zal vanuit de leden, kandidaten voor 

moeten komen.  We kunnen huidige Kaderleden niet nog meer extra belasten met taken van de vacatures, dat is niet de juiste oplos-

sing en dat werkt uiteindelijk averechts. 

De uitdaging ligt bij jullie allen, als lid van onze vereniging. 

Op 29 maart a.s. neem ik afscheid als voorzitter van onze vereniging met soms dieptepunten, maar met vele malen meer hoogtepun-

ten. De eerste Babbel als voorzitter begon ik met te schrijven dat de club in  een flow zit, de vereniging zit daar nog steeds in, kijkend 

naar saamhorigheid en resultaten. Dit alles door de inzet van iedereen om tot een toppunt te komen bij de eindresultaten. 

Ook de laatste periode vanaf de Kerst is weer veel positiefs bereikt, bij het Sportgala met Maikel ter Wal en Leandra Vedder en de 

huldiging van de NK-medaillewinnaars.  De zwemcompetitiewedstrijd, de overwinningen bij de waterpolo en de medailleregen bij de 

Open Nederlandse Masters Kampioenschappen zwemmen (ONMK) in Papendrecht. 

Dit is dan de laatste Babbel van mij. Ik hoop van harte dat de vacatures opgelost zullen worden, de saamhorigheid en mooie resulta-

ten zullen blijven. Het is een leuke, bijzondere en intensieve periode voor mij geweest. Bedankt voor het vertrouwen. Vanaf april ga ik 

met de masters sportzwemmen. 

Graag zie ik jullie op de Algemene Ledenvergadering(ALV) op dinsdag 29 maart a.s.;  

Sierd Tilma 

Stw ’34 shirt nr 39  voorzitter@steenwijk34.nl        

VAN DE VOORZITTER 
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Onderlinge resultaat gaat 
voor het doelsaldo 

Het lijkt de Championsleage 

wel! Voor de heren waterpo-

loërs gaat het dit seizoen in 

een spannende kampioens-

strijd tussen Heren 1 en het 

team van DEK uit Genemui-

den.  

Is normaliter het doelsaldo als 

eerste doorslaggevend bij een 

gelijke stand, dit geldt niet in 

de polo competitie.  

Het onderlinge resultaat tus-

sen DEK en Heren 1 zal de 

doorslag geven in  de mooie 

kampioensstrijd. De eerste 

wedstrijd in Genemuiden ging 

verloren waardoor het onder-

linge verschil  licht in het 

voordeel is van DEK.  

Heren 1 heeft dus maar één 

opdracht: zelf blijven winnen 

en hopen op een misstap van 

DEK. Misschien kan Heren 2 

nog een handje helpen, zij 

moeten in de Waterwyck nog 

tegen de medekoploper spe-

len. 

Heren 1 - Swol 1894 H6:  
Kampioenschap niet meer zelf in de hand 

Eerder dit jaar hebben we de uitwedstrijd verloren doordat we met 7 spelers 

op kwamen dagen, dat wilde we nu dus voorkomen, echter wegens vakantie 

van Koen en Marcel is overlegd dat trainer Michel mee zou spelen. Swol 

kwam zoals gewoonlijk is met meer als genoeg spelers (13) er ontbraken ook 

een paar vaste krachten. 

Swol wilde natuurlijk nu niet op de slachtbank belanden en zocht vol de aan-

val wat resulteerde in een 0-1 voorsprong door een hard schot van afstand. 

Keeper Roy had helaas het nakijken. De gemaakte afspraken bij Steenwijk 

werden niet geheel nagekomen waardoor de midvoor van Swol toch diverse 

ballen kon ontvangen en schoten op doel kon afvuren, onze keeper Roy had 

deze prima in het vizier en zo hield hij zijn doel schoon.  

Aan de andere kant was het Arjen die de doelman van Swol wist te passeren 

bij een snel geplaatste uitbraak van Steenwijk 1-1. Door prima inzwemmen 

van een speler van Swol en het bereiken ervan werd keeper Roy verrast met 

een strak schot en keek Steenwijk wederom tegen een achterstand aan 1-2.  

Dit duurde echter niet lang de volgende aanval van Steenwijk werd via Frank 

prima afgerond met een hard schot 2-2. Het weg sturen van mid-achter Mark 

leverde wel een heikele situatie op voor het Steenwijker doel maar wederom 

was Keeper Roy attent bij een doelpoging. In de tweede periode wist Frank 

met 2 harde afstand schoten de stand naar 4-2 te brengen eer de midvoor 

van Swol een doelpunt wist te maken 4-3.  

Steenwijker midvoor Michel wist met twee doelpunten volgens zijn handels-

merk de marge naar 6-3 te brengen. In de derde periode wist Edward met 

een boogbal van afstand in de verre hoek de stand naar 7-3 te tillen. Swol 

probeerde het nog wel maar Steenwijk had nu een gat geslagen en dat was 

te merken.  

Arjen en 2x Michel wisten de stand naar 10-3 te schieten. Swol vond net voor 

tijd bij een afstandsschot ook het net, waardoor de stand op 10-4 kwam. Ook 

in de vierde periode werd er prima gespeeld, zo begon Michel met het dol-

draaien van de mid-achter en met deze nog op zijn nek werd de keeper van 

Swol geklopt 11-4. Swol was via de midvoor die menig robbertje uitvocht met 

onze mid-achter niet echt gevaarlijk, het gevaar kwam weg uit de afstands-

schoten na een gemaakte overtreding van Steenwijk buiten de 5 meter.  

Helaas had onze keeper Roy hier vandaag geen verweer tegen. Hierdoor wist 

Swol telkens via dezelfde persoon de score een paar maal op te voeren. Tus-

sen door werd echter ook de keeper van Swol nog gepasseerd door Frank, 

Andre en wederom met een boogbal van Edward die het slotakkoord had in 

deze wedstrijd en de einduitslag van 14-7 liet aantekenen. 

Deze team prestatie van Steenwijk ’34 H1 kan hopelijk over 4 wedstrijden 

eindelijk worden omgezet in een kampioenschap. Steenwijk ’34 heeft dit ech-

ter niet meer zelf in de hand, gewoon blijven winnen en afwachten. Misschien 

kan Steenwijk ’34 H2 ze nog behulpzaam zijn als koploper DEK H1 op be-

zoek komt op zaterdag 2 April.  
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Tijdens de 3e wedstrijdronde van de 
zwemcompetitie heeft Z&PC Steen-
wijk1934 zich gehandhaafd in de mid-
denmoot van de 1e klasse. Dit on-
danks de afwezigheid van enkele vas-
te zwemmers. Z&PC 1934 scoorde een 
totaal van 4052,08 punten en bleef 
hiermee zevende.  

Deze 3e ronde werd gezwommen in de 
Waterwyck. Begonnen werd er met 
een 4x 100m wisselslag estafette de 
ploeg bestaande uit Robert, Kylian, 
Rick en Lauren een 1e plaats te behalen 
in 4.18,15.  

De dames estafetteploeg op de 
4x100m vrijeslag wist zich naar een 
tweede plaats te zwemmen in 4.28,74 
verantwoordelijk hiervoor waren Mi-
chelle, Randi, Sabine en Eliza De jong-
ste categorie min4 e.l. was Finn van 
Sleen die een 2e plaats te behalen op 
de 25m vlinderslag in 24,77. Hij werd 
ook 2e op de 50m rugslag in 55,94.  

Op hetzelfde zwemnummer wist Maud 
Dokter bij de meisjes 4e te worden in 
51,54. Op de 25m vlinder werd ze der-
de in 20,52. Bij de meisjes 10jarigen 
was het Jolein Liezen die van zich deed 
spreken, ze wist 2e te worden op de 
50m schoolslag (46,17)  hierin werd 
Puk 14e in 55,04.  

Helaas werd Briseis gediskwalificeerd. 
Ook werd Jolein derde op de 100m 
rugslag 1.30,70. Puk (12e) in 1.44,89 en 
Briseis (14e) in 1.55,15  

Bij de jongens min 6 e.l werd Cris Huis-
man 5e op de 50m schoolslag, teamge-
noten  Marco (54,47), Ruben (55,87) 
en Damian (56,77) werden respectie-
velijk 10e,13e en 14e.  

Chris wist ook nog 2e te worden op de 
100m rugslag. Na een nette race tikte 
hij aan in 1.30,70 hierin werden Marco 
10e (1.45,10) en Ruben 11e (1.52,67). 

De meisjes jun.3 e.l. zwommen de 50m 
vlinderslag, hierop werd Nika achtste 
(46,95) ze werd gevolgd door Yasmin 

(46,95). Op de 50m vrij was Nika ze-
vende 36,38 en klokte Yasmin de 10e 
tijd (37,02).  

Kay was de enige zwemmer bij de jun2 
e.l. Hij werd zevende op de 50m vlin-
derslag in 52,93 en zesde op de 50m 
vrijeslag 40,67. De meisjes jeugd2 e.l. 
zwommen de 100m rugslag en 200m 
wisselslag Michelle werd 5e op de 
100m rugslag (1.23.,59), Jessica werd 
9e (1.27,17) en Fayola werd 11e 
(1.32,40).  

Jessica was de snelste van Z&PC Steen-
wijk 1934 op de 200m wisselslag met 
een tijd van 3.01,75 werd ze 8e, Mi-
chelle werd 9e (3.02,13) en Fayola 
werd 12e (3.19,82).   

Jelle en Maikel vochten in de categorie 
jongens 16 jaar op de 100m rugslag 
wie de snelste zou zijn het was Jelle 
(1.14,79) die net iets sneller was dan 
Maikel (1.15,34) ze werden hiermee 
respectievelijk eerste en tweede.  

Op de 200m wisselslag was Maikel net 
iets sneller dan Jelle maar ook nu was 
het verschil miniem 2.43,21 om 
2.43,62 nu werden ze tweede en der-
de.  

Eliza van der Werf en Sabine Lageweg 
wisten een 2e en 3e plaats te behalen 
bij de dames 17 jaar. Eliza tikte aan in 

29,97 en Sabine in 30,51.Randi werd 
hierop 5e (31,41). 

Eliza wist op de 100m rugslag nog een 
derde plaats uit het vuur te slepen in 
een nette race was haar tijd 2.52,22. 
Sabine 2.55,33 en Randi 3.20,37 wer-
den resp. vierde en negende.  

Bij de jeugd 2 e.l  die net als de dames 
50m vrijeslag moesten zwemmen werd 
in een spannende race Kylian Kooyman 
2e (27,38) en Diederik de Boer 3e 
(27,64) Remco werd 5e in 28,88.  

Op de 200m wisselslag was Diederik de 
snelste met een tijd van 2.37,00, Kylian 
moest genoegen nemen met een 3e 
plaats in 2.38,66.  

Bij de dames was Leandra Vedder weer 
een klasse apart op de 200m school-
slag (3.00,30)  hierop werd Nienke 4e in 
3.13,89 en Cynthia in 3.27,14.  

Op het koninginnennummer de 100m 
vrijeslag (1.03,57) wist Leandra de con-
currentie ver voor te blijven. Ook hier-
in werd Nienke 4e 1.09,22 en Cyhtia 
12e in 1.18,43.  

Lauren Vis wist een 2e plaats te beha-
len op de 200m schoolslag voor heren-
senioren zijn tijd 2.37,04. Robert werd 
4e in 2.52,07 en trainer Rick 6e in 
2.57,79. Ook op de 100m vrijeslag 
werd Lauren naar een spannende strijd 
tweede hij tikte aan in 54,88. Rick Drie-
zen wist op deze afstand de derde 
plaats te bemachtigen in 56,94, Robert 
werd 5e in 59,86.  

De meisjes estafette  4x50m wisselslag 
werden Nika,Yasmin, Fayola en Jessica 
4e in 2.51,08. Het slotakkoord was voor 
de 4x25m schoolslag mix 11jarigen 
Marco Wagter, Puk Lubbers, Kay van 
Sleen en Jolijn Liezen knokten zich naar 
een verdienstelijke derde plaats in 
1.34,65. De volgende competitiewed-
strijd zal zijn in Bolsward op 5Maart.  

 

Jan Vedder 
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Z&PC Steenwijk1934 in de middenmoot  

tijdens 3e competitie wedstrijd 



Contributies per 1 
juni 2015 

Afdeling Zwemmen 

Categorie A: 
Training per week: t/m 1,5 uur 
Leeftijd: n.v.t. 
Contributie € 14,30 per maand 

Categorie B: 
Training per week: 1,5 - 3 uur  
Leeftijd: n.v.t. 
Contributie € 17,35 per maand 

Categorie CJ: 
Training per week: t/m 1,5 uur 
Leeftijd: t/m 21 jaar 
Contributie € 19,40 per maand 

Categorie C: 
Training per week: t/m 1,5 uur 
Leeftijd: 22 jaar en ouder 
Contributie € 23,45 per maand 

Afdeling Zwemmen 

Categorie PI EN PII: 
Training per week: 1 uur 
Leeftijd: pupillen 1,2 en 3 
Contributie € 14,30 per maand 

Categorie DJ: 
Training per week: n.v.t. 
Leeftijd: t/m 21 jaar 
Contributie € 19,40 per maand 
Categorie J: 

Training per week: n.v.t. 
Leeftijd: 22 jaar en ouder 
Contributie € 23,45 per maand 

Algemeen 

Categorie K: (Kader) 
Training per week: n.v.t. 
Leeftijd: n.v.t. 
Contributie € 10,20 per maand 

Categorie NS: (Donateur) 
Training per week: t/m 1,5 uur 
Leeftijd: n.v.t. 
Contributie € 15,30 per maand 

Bij meerdere leden uit één gezin die zwemmen geldt een kortingsregeling. 

Leden die zowel zwemmen als poloën, betalen automatisch de hoogst geldende contributie (€ 
19,40 of € 23,45 per maand). 

Bovenstaande bedragen zijn exclusief de aan de K.N.Z.B. verschuldigde startvergunning voor de 
zwemmers van 12 jaar en ouder.  

Wedstrijdbijdrage:   €   5,- per wedstrijd, inclusief bijdrage reiskosten. 

Startvergunning:  € 33,- per kalenderjaar. (alleen voor wedstrijdleden van 12 jaar en ouder) Dit 
bedrag wordt in april geïncasseerd.  

Opzeggen kan alleen per 01 januari en per 01 juli.  

Dit moet schriftelijk, en minimaal 1 maand voor bovenstaande data gebeuren bij de ledenadmi-
nistratie, p.a. de heer D. Baars, Vledderholt 5, 8381 CA, Vledder.  

ledenadmin@steenwijk34.nl. 

Betaling contributie uitsluitend per maand. Alle bedragen worden per automatische incasso ge-
ïnd . 
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We zijn weer goed voorzien in gediplomeer-
de trainers aan het bad! 

Zowel bij het Zwemmen als het Waterpolo 
was er aanvulling nodig in het trainerskorps. 
Het opleiden van nieuwe trainers is altijd 
een groot knelpunt geweest, daarom is het 
heel mooi dat er nu drie nieuwe trainers hun 
diploma hebben gehaald! 

 Inge Lolkema 

 Michel van den Hoofdakker 

 Dick Huisman 

Van harte gefeliciteerd met het deze 
prestatie! We gaan er in de vereniging nog 
heel veel plezier van hebben! 

Trainers behalen diploma’s 

mailto:ledenadmin@steenwijk34.nl


VACATUREBANK 

Dat vrijwilligers belangrijk zijn voor 

de zwem en poloclub Steenwijk  ‘34 

hoeven wij jullie natuurlijk niet uit 

te leggen.  

Deze mensen zorgen, samen met u 

dat alle activiteiten van de vereni-

ging kunnen worden uitgevoerd. Zij 

zorgen er voor dat u de sport die u 

zo mooi vindt kunt uitvoeren. 

Help ons mee!  

We zoeken altijd enthousiaste men-

sen en hebben in ieder geval de 

volgende functies vacant: 

 Voorzitter Zwemcommissie 

 Secretaris Zwemcommissie 

 Inschrijven wedstrijden zwem-

commissie. 

 Lid werkgroep Sponsoring 

 Zwem- en polo officials 

Heren 2 wint in Raalte 

Zaterdag 5 maart vond in Raalte de wedstrijd tussen WZC-de IJssel en het tweede 

herenteam van Steenwijk plaats, die met 5-7 door de Steenwijkers is gewonnen. 

Vroeg in de periode kwam Steenwijk op achterstand door een goed geplaatst 

schot vanuit de 5 meter, 1-0. Even later werd zelfs de 2-0 gemaakt door enkele 

fouten in de verdediging. Gelukkig kon Reijn Varkevisser vlak voor tijd de 2-1 ma-

ken. 

In de tweede periode werd er geprobeerd meer systeem in het spel te brengen. 

De tegenstander had geen goede zwemmers, dus werd besloten hun midvoor 

dubbel te verdedigen. Helaas had Raalte hetzelfde plan, waardoor ook de mid-

voor van Steenwijk niet veel kon uitrichten. Wel kon Jitse van Hien vlak voor tijd 

de 2-2 maken. 

De derde periode begon een stuk beter. Binnen een minuut lag Jente Sijtsma met 

een goed geplaatste bal voor zijn neus op nog geen 2 meter van de keeper. Vaak 

is dit het moment van de waarheid, want op zo’n korte afstand scoren is voor 

spelers van heren 2 vrij lastig.  Toch kreeg Jente het voor elkaar om met een 

prachtige drukbal de keeper te slim af te zijn. 

Dezelfde tactiek werd nog steeds gehandhaafd, wat leidde tot een zeer statisch 

spel, waarbij de keepers over en weer naar voren plaatsten, waarna de aanvallers 

op doel schoten en mistten.  

Wel kon Raalte de 3-3 er nog in krijgen. 

Voor de vierde periode werd een andere tactiek ingezet. Daniël Steenstra ging op 

de midvoor liggen, gesteund door Reijn en Jitse aan de zijkanten. Op de middellijn 

lagen Jente en Justin om de bal aan te kunnen passen, en Harold hield zich bezig 

met de midvoor. 

Het was duidelijk dat Steenwijk in een veel be-

tere conditie verkeerde, daar Raalte niet vaak 

meer over de middellijn kwam. Dit resulteerde 

erin dat Daniël binnen twaalf seconden de eer-

ste bal al in het net had liggen, 3-4. Even later 

kon Jente met een mooi afstandsschot de 3-5 

maken, gevolgd door de 3-6 van Daniël. Door 

een slordigheidje van de keeper kon Raalte met 

een afstandsschot vanaf de middellijn alsnog 

scoren, wat de stand op 4-6 bracht. Gelukkig 

kon Jente de voorsprong nog iets uitbouwen 

naar 4-7.  

 

Door de overwinningsroes van heren 2 lukte het Raalte 5 seconden voor tijd om 

nog een laatste doelpunt te maken, maar het mocht niet baten. De eindstand 

werd 5-7, wat inhield dat heren 2 nu 9e staat in het klassement. Heren 1 staat op 

dit moment eerste, met 4 meer doelpunten dan de nummer 2, DEK uit Genemui-

den. 
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Voor al uw bloemen en planten  
Specialist in bruidswerk en rouwarrangementen. 
Bezoek ook eens onze plantenkas 

Gasthuisstraat 10 
8331 JP Steenwijk 
Tel. 0521-524503  
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Uitslagen Overijsselse Kampioenschappen  
9 januari 2016 
 
     inschrijftijd tussentijd eintijd 
100 Vrij Meisjes Junioren 2 
14. M. van den Hoofdakker   1:09.60  34.67   1:11.55 

100 Vrij Dames  
13. Alies Wagter    1:01.63   30.32   1:02.75 
22. Leandra Vedder    :02.91  30.40   1:04.39 

100 Vlinder Jongens Junioren 2 
DIS Maikel ter Wal  
AB - Gestart voor het startsignaal en de start is afgefloten (uitsluiten voor dat 
progr.nr.) 

100 Vlinder Heren 
5. Rick Driezen     1:01.51  28.02   1:01.12 
Seizoens PR, echte pr 59,86 

50 Vrij Jongens jeugd 1-2 
8. Kylian Kooyman    27.55      27.65 

100 Schoolslag Dames  
8. Leandra Vedder    1:19.20   36.48   1:19.67 

50 Vlinder Dames 
14. Leandra Vedder    31.47      32.48 

4x100 Vrij 
8. Steenwijk 1934 1    4:13.64    4:29.80 
 Leandra Vedder     30.78   1:05.90  
 Alies Wagter      +0,62 
 Eliza van der Werf     +0,55  
 Michelle van den Hoofdakker    +0,69 



De ALV-Stukken: 

 De agenda 

 Jaarverslagen van: 

 Het bestuur 

 De Zwemcommissie 

 De Polocommissie 

 De Activiteitencommissie 

 

 De werkgroepen 

 Sponsoring 

 Website 

 Materialen 

 Veiligheid 

 Clubkrant 

 

In deze special vindt u de agenda en alle jaarverslagen van het bestuur, de drie com-

missies en de werkgroepen van Steenwijk 34 

 

De 82e Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op  

29 maart 2016 in de Zuidwester. 

Inloop vanaf 19:30 uur 

Aanvang vergadering 20:00 uur 

Beslis mee en help mee om uw mooie vereniging weer een stap verder te brengen. 

Uw ideeën moeten onze ideeën worden! 

Special:  

82e Algemene 

Ledenvergadering 

maart 2016 
Jaargang 42, editie 1 

‘Deze special wordt 
ook apart op de site 
van Steenwijk 34 ge-
plaatst. Daar kunt u 
de stukken voor de 
ALV apart downloa-
den 



Concept Agenda 
82e ALGEMENE LEDENVERGADERING 
ZWEM & POLOCLUB STEENWIJK ‘34 

 
dinsdag 29 maart 2016 in de Zuidwester te Steenwijk,  

aanvang 20.00 uur. Zaal open om 19.30 uur. 
 
 
1. Opening 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
3. Indienen c.q. wijzigen agendapunten 
4. Vaststellen notulen ALV 2015 
5. Jaarverslag secretaris 2015 
6. Jaarverslag commissies en werkgroepen 2015 
7. Financieel verslag 2015 

7a. Verslag kascontrolecommissie 
7b. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie  

8.  Begroting 2016 
9. Vaststellen contributie 
 
10.  Pauze 
 
11.  Huldigen van leden Lid van verdienste: , vrijwilliger van het jaar:. 
12.  Nieuwe agendapunten (als deze zijn ingebracht bij agendapunt 3) 
13.  Bestuursverkiezing (¹ 
14.  Rondvraag (vragen inleveren voor de pauze bij de secretaris) 
15.  Sluiting 
 
 
(¹ Bestuursverkiezing 
 
Dagelijks bestuur: 
Voorzitter  : Sierd Tilma   aftredend en niet herkiesbaar 
Secretaris  : Chrisstien Dollekamp (2018)  aftredend 
Penningmeester : Marian Molenaar (2017)  
 
Voordracht van kandidaten voor bestuursfuncties: 
Voorzitter:   Chrisstien Dollekamp 
Secretaris:   Lonneke Oenema. 
 
Leden: 
Zwemcommissie : roulerende vertegenwoordiging 
Waterpolocommissie : Michel van den Hoofdakker  
Activiteitencommissie : roulerende vertegenwoordiging 
 
 
Eventuele kandidaten kunnen tot 10 minuten voor aanvang van de vergadering worden voor-
gedragen aan het bestuur.  
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Concept verslag 
81e ALGEMENE LEDENVERGADERING 
ZWEM & POLOCLUB STEENWIJK 1934 

 
dinsdag 24 maart 2015 in de Zuidwester te Steenwijk, 

 
 

Opening door de voorzitter Sierd Tilma om 20.08 uur. 
De voorzitter heet iedereen welkom op de 81e Algemene ledenvergadering van Steenwijk ’34. 
In zijn openingswoord noemt hij een aantal zaken die in het afgelopen jaar hebben gespeeld: 
de relatie met de Waterwyck, met de medezwemclub ’t Tolhekke, over de veiligheid van onze 
leden in het zwembad. Over de tachtig kaderleden die werken voor onze club, maar dat er nog 
steeds kader is die meerdere taken op zich genomen hebben. Over de vele activiteiten die ge-
weest zijn van wedstrijden, toernooien tot het ONMK. De vele clubleden die door hun inspan-
ningen gepromoveerd, medailles gewonnen of nationale records gezwommen hebben. Tot 
overleg met de wethouders over o.a. startblokken, die er hopelijk zijn met de sprintwedstrijd in 
2015. 
 

Mededelingen en ingekomen stukken 
Aanwezig in de vergadering 31 leden. 
Afgemeld met kennisgeving:  

De dames Janny vd Wulp, Hilda Viel en Linda Wibbelink,  
De heren Henk vd Wulp, Huyb Stegeman en Arjen Groen. 

Voorstel Masters aan ALV mbt bijdrage van Masters aan wedstrijdbijdrage. 
 

Indienen c.q. wijzigen agendapunten:  
geen wijzigingen of agendapunten ingediend. 

 
Vaststellen notulen ALV 2014;  

aangenomen en geen punten naar aanleiding van de notulen. 
 
Jaarverslag secretaris 2014:  

aangenomen en geen punten naar aanleiding van het jaarverslag van de secretaris. 
 
Jaarverslagen commissies en werkgroepen 2014:  

Aangenomen, de verslagen veiligheid en clubkrant zullen in de eerst volgende clubkrant gepu-
bliceerd worden. En ter vaststelling in de volgende algemene leden vergadering meegenomen 
worden. 

 
Financieel verslag 2014 

Vaststellen jaarrekening 2014.  
Vraag: De huur is hoger begroot, hoe komt dat? Er is een halfuur op vrijdag extra die niet onder 
de normale huurregeling valt, de loungezaal en meer wedstrijden belasten de rekening. De aan-
schaf van materialen is besproken om de noodzaak en wordt geaccordeerd.  
 
Verslag kascontrolecommissie.  
De heren Prins en Groen hebben zich over de rekening gebogen en de heer Groen “heeft een 
accountantsverklaring afgegeven”. Het bestuur krijgt decharge voor het gevoerde financiële 
beleid . 
 
Benoeming nieuwe kascontrolecommissie:  
de heer Groen wordt bedankt voor zijn werk als kascontrole lid. De heer Bram Mooi is be-
noemd als kascontrole lid. 
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Vaststellen Beleidsplan 2015-2018  “Boeiend en Bloeiend”  
De heer Braad merkt op dat social media niet uitgebreid benoemd wordt. De vraag om face-
book ook voor foto’s open te stellen, is lastig om de privacy van de leden. De heer Walpoott 
geeft aan dat scholen een richtlijn hebben. Foto’s (van de heer Drent) zijn te bekijken, als men 
een mail aan hem stuurt. Hij geeft een toegangscode. Een bericht uit woorden kan wel via face-
book of twitter. 
De heer Prins vraagt hoe adverteerders in een digitale krant behouden kunnen blijven. Door 
logo’s met links te plaatsen op de site. 
De heer Braad vraagt om te gaan shoppen hoe meer poloërs bij de club te krijgen, door bij een 
buurclub te gaan kijken. De heer vd Hoofdakker geeft aan dat er contacten zijn met de Reest. 
De heer Prins geeft aan om polo en zwemmen meer te mixen bij de training. Er wordt al deels 
wat aan gedaan. 
Het beleidsplan worden aangenomen en het bestuur krijgt mandaat om het te gaan uitvoeren. 
Met de belofte dat het beleidsplan een terugkerend punt is op de vergaderingen, om verant-
woording aan de leden af te kunnen geven. 

 
Begroting 2015 

Vaststellen contributie. De statuten geven aan dat elke contributie in de ALV vastgesteld moet 
worden. Het bestuur vraagt om een verhoging van 2%. Geen bezwaren. 
Vaststellen begroting 2015. De begroting wordt vastgesteld. 

 
Pauze 

 
Huldigen van leden 

25 jaar lid: Jan Hofman. Helaas afwezig. 
Vrijwilliger van het jaar: Dick Huisman, een bloemetje en felicitaties. 
Lid van verdienste: Ciska Wagter, een bloemetje en oorkonde. 
Klaas Prins heeft een Nederlands record gezwommen op 400 meter vrij. 
Wilna Heijman heeft een Nederlands record 200 meter rugslag gezwommen. 
Beiden krijgen een collage die door Mevrouw Wibbelink is gemaakt. 
De heer Dollekamp krijgt een bloemetje als bedankje voor zijn werk en ondersteuning bij de 
realisatie van het beleidsplan. 

 
Nieuwe agendapunten (als deze zijn ingebracht bij agendapunt 3).  

Geen punten ingebracht. 
 
Bestuursverkiezing  

Mevrouw Dollekamp is als secretaris aftredend en herkiesbaar. Er zijn geen kandidaten gemeld 
en zij wordt herkozen. 
De heer Tilma krijgt een nieuw mandaat als voorzitter. 

 
Rondvraag: 

De heer Voorn: hoe gaat het bestuur het BHV regelen? Zou de cursus in een kortere opzet kun-
nen? De offerte moet nog op enkele punten gecontroleerd worden, dan zullen er besluiten 
genomen worden. 
De heer Braad: zou een ALV een kwartier later kunnen beginnen? Het is kort op trainingstijd. 
De heer Prins bedankt een ieder voor het goede jaar en beleid dat gevoerd is. Applaus. 
 

Sluiting om 22.08 uur  
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De vereniging 
 
Onderstaand overzicht geeft het aantal leden in 2015 weer zoals opgaaf is gedaan aan de KNZB. 

 
 
Recapitulatie leden bestand in 2015: 

 
 
 
Samenvattend geeft bovenstaand het volgende weer: 
In het jaar 2015 heeft Zwem & Poloclub Steenwijk ’34 23 nieuwe leden mogen verwelkomen, een daling 
ten opzichte van het jaar 2014. Er waren 33 opzeggingen in 2015, 7 minder dan in het jaar 2014. Er zijn 
weer een aantal oud-leden bij de Masters groep teruggekeerd. We hopen dat deze trend zal aanhouden 
De kadergroep is gelukkig uitgebreid met officials en andere ondersteuners. Voor hen geldt dat er meer 
kaderleden zijn, maar deze vaak enkele taken uitvoeren. Taakdubbelingen zoals in het verleden komen 
minder voor. Voor 2016 zal werving van met name jeugdleden hoog op de agenda blijven. 
 

 
 
Het bestuur: 
 
Het bestuur is in 2015 10 keer bijeen geweest voor de reguliere bestuursvergaderingen. Bij elke be-
stuursvergadering zijn de vertegenwoordigers van de commissies aanwezig geweest. Op uitnodiging zijn 
er diverse sprekers geweest van diverse werkgroepen. 
 
De samenstelling van het dagelijks bestuur heeft in 2015 wijzigingen ondergaan. Mevrouw Chrisstien 
Dollekamp heeft zich herkiesbaar gesteld voor haar secretarisfunctie en dit is in de ALV aangenomen. 

  Totaal 

A Geboren in 2003 of later met startvergunning 28 

B Geboren in 2002 of eerder met startvergunning 79 

C Leden zonder startvergunning 69 

D Andere aangeslotenen 10 

E Ereleden 10 

F Ondersteunende leden (donateurs, contribuan-
ten, begunstigers) 

5 

G Vrijwilligers (bestuursleden, officials etc.) 73 

Ledenbestand per 1 januari 2015 162 

Bij: nieuwe leden in 2015 23 

Af: opzeggingen in 2015 33 

Ledenbestand per 1 januari 2016 152 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ledenbestand per 
1 januari 

204 185 173 168 191 194 188 175 171 173 162 

BIJ: nieuwe leden 32 25 36 55 42 45 31 31 45 29 23 

AF: opzeggingen 51 37 41 32 39 51 44 35 43 40 33 

Groei/terugval 
aantal leden 

-19 -12 -5 23 3 -6 -13 -4 2 -11 -10 
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 JAARVERSLAG 2015 DAGELIJKS BESTUUR, OPGESTELD DOOR DE SECRETARIS  



Dagelijks bestuur: 
Voorzitter: Sierd Tilma 
Secretaris: Chrisstien Dollekamp 
Penningmeester: Marian Molenaar. 

 
Leden: 

Zwemcommissie: roulerende vertegenwoordiging 
Waterpolocommissie: Michel van den Hoofdakker 
Activiteitencommissie: roulerende vertegenwoordiging 

 
Het dagelijks bestuur is voortgekomen uit de benoeming van de 81e Algemene Leden Vergadering van 
24 maart 2015. 
 
Commissies en werkgroepen: 
 
In de organisatie op het gebied van commissies en werkgroepen hebben zich in 2015 geen wijzigingen 
voorgedaan, voortkomend uit de Algemene Ledenvergadering gehouden op 24 maart 2015. Wel zijn er 
wisselingen van personen in diverse werkgroepen geweest. Ook is er een nieuwe functie gekomen: Ver-
trouwenscontactpersoon, Hilda Viel.  
Een vertrouwenscontactpersoon is iemand, die bij problemen voortkomend uit ongewenst gedrag, een 
onafhankelijk luisterend oor is en advies geeft aan bestuur en leden. Zij heeft ook de mogelijkheid om 
een vertrouwenspersoon van de KNZB in te schakelen. Wij zijn blij dat Hilda deze functie wil vervullen. 
 
Commissies: 

 Zwemcommissie 

 Waterpolocommissie 

 Activiteitencommissie 
 
Werkgroepen: 

 Sponsoring 

 Clubkrant redactie 

 Ledenadministratie 

 Veiligheid 

 Website  

 Materiaal 
 

Vertrouwenspersoon 
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Chronologisch overzicht van belangrijke feiten 
 

 
  
Het beleidsplan: 
Het beleidsplan voor 2015 is deels gerealiseerd. 

 De clubkrant is na de zomervakantie digitaal geworden. Naast de clubkrant komt er een nieuwsbrief 
uit, waar korte feiten voortkomend uit de bestuursvergadering, commissies of andere mededelin-
gen richting de leden wordt gepubliceerd. 

 Het vatleggen van veiligheidsafspraken met de Waterwyck blijft een voortdurend proces. Het veilig-
heidsplan van de Waterwyck is aan ons voorgelegd, het overleg over praktisch handelen blijft een 
punt van aandacht. 

 Het opstellen van een opleidingsplan en begeleidingsplan van trainers is gedeeltelijk voltooid. Er zijn 
drie zwemtrainers en één waterpolotrainer op cursus gegaan. Door omstandigheden is het begelei-
dingsplan verschoven naar april 2016. Dan zal het DB met trainers om tafel gaan om e.a. met elkaar 
af te stemmen. 

 
Het bestuur is vier keer met de Waterwyck in overleg geweest. Gespreksthema’s waren: veiligheid en 
toezichthouders, horeca, gedrag van personeel en leden, gebruik van ruimtes en andere onderwerpen. 
In januari is een brief verstuurd naar het stichtingsbestuur van de Waterwyck. In oktober hebben we 
daar nogmaals een mail over gestuurd, maar een antwoord is hier over uitgebleven. Inmiddels is het 
bestuur van de Waterwyck de Raad van Toezicht geworden en zullen van deze kant geen gehoor meer 
krijgen. 
 
Voor de ALV van de KNZB heeft het bestuur Cees Snel voorgedragen voor vrijwilliger van het jaar. Als 
genomineerde heeft hij deze titel niet gekregen, maar heeft wel een bedankje en bos bloemen van de 
KNZB ontvangen, tot zijn grote verrassing. 

Januari De nodige nieuwjaarsrecepties zijn bezocht 
Sportgala Steenwijkerland 
NK junioren 
ONMK in Heerenveen 

Februari Waterwyck overleg 

Maart In de Zuidwester wordt de 81e ALV gehouden 
Hearing Regio Oost 

April Voorzittersdag KNZB 
Jaarvergadering KNZB 
Waterwyck-overleg, DB met management 

Mei ONMK in Eindhoven 
Vergadering met beweegteam Steenwijkerland 
Overleg voorzitter met weth. Vd Terp 

Juni Avondvierdaagse 
Kaderavond in Haveltekerkvlekken 
Open Water Zwemmen Scheerwolde 

Juli Waterwyck overleg 

Augustus Wielerspektakel 
sponsorzwemmen 

September Sprintwedstrijd 
KNZB regio 2 zwemcommissie 
Zwemweekend Epe 
Stagemarkt, RSG en Eekeringe in Buuze 

Oktober Vergadering regioraad 
  

November Waterwyck overleg 

December Sinterklaasfeest 
Clubkampioenschappen 
Oliebollenzwemmen 
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1 Inleiding: 
Dit jaar zijn de leden van de zwemcommissie 8x bij elkaar geweest, om wedstrijden voor te bereiden en 
te evalueren. 
 
 
2 Samenstelling zwemcommissie: 
Voorzitter:   Vacant 
Secretaris:   Vacant 
Officialzaken:   Hans van Scheepen 
Wedstrijdsecretariaat:  Ciska Wagter    Selectie ABC niveau 
    Laura van Sleen Swimkick, Speedo 
    Ciska Wagter  Selectie CDE niveau 
    Huyb Stegeman Masters 
Trainers: Rick Driezen (Selectie), Korstiaan de Boer(Selectie dinsdag) 

Mike Koelewijn (Masters), Inge Lolkema (Masters), 
Dick Huisman (Sterrenplan, Swimacademie) en Robert Westerneng 
(Sterrenplan),Stephanie Smidt (Swimacademie) Agnes ter Wal 
(Swimacademie), Anouk Poelstra (Swimacademie) 

 
 
3 Belangrijke prestaties en gebeurtenissen: 
 
3.1  Open Nederlandse Master Kampioenschappen 23/24/25-1-2015 Heerenveen: 
16 deelnemers deden mee aan deze kampioenschappen, 19 medailles persoonlijk en 4 medailles in de 
estafettes. 
 
3.2 Open Nederlands Master Kampioenschappen 8/9/10-5-2015 Eindhoven:  
12 deelnemers waarvan 16 persoonlijke medailles en 7 medailles voor de estafettes. 
 
3.3 Kamper Ui Bokaal 2015 Kampen: 
IVM dat de datum gelijk viel met de competitie ronde is deze wedstrijd helaas niet door gegaan. 
 
3.4 Overijsselse A kampioenschappen 30/31-5-2015 Kampen:  
Er deden 8 individuele zwemmers mee. Robert Braad werd 3de op de 200m rug, Kylian Kooijman 3e op 
de 100m school, Leandra Vedder 1e op de 50m school. 
 
3.5 37ste Riessentaktoernooi 16-5-2015 Rijssen: 
Er deden 19 zwemmers mee aan deze wedstrijd in Rijssen, voor het eerst was er besloten om dit in een 
binnenbad te zwemmen. 26 persoonlijke medailles en 5 van de 6 de estafettes een medaille. 
 
3.6 Minioren finale Overijssel, 13/14-6-2015 Almelo: 
Er werd gezwommen door slechts 2 kinderen. Jolijn 2 maal, waarvan 6e op de 100m school en 200m 
wissel en Kay van Sleen 12e op de 100m school. 
 
3.7 Overijsselse B Kampioenschappen, 7-6-2015 Zwolle: 
Dit jaar deden er 11 zwemmers mee en er werden wel 18 medailles gehaald. De 3 estafettes vielen ook 
in de prijzen.  
 
3.8 Speedo Fast Water Meet 27/28-6-2015 Amsterdam: 
Aan deze wedstrijd deden 5 zwemmers mee. 
 
3.9 Open Waterwedstrijd Scheerwolde 27-6-2015: 
Dit jaar voor de 33ste editie, werd er deelgenomen door 13 zwemmers van Z&PC Steenwijk ‘34.  
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 JAARVERSLAG 2015 ZWEMCOMMISSIE  



 
3.10 Zwemweekend Epe Gronau Duitsland 5/6-9-2015: 
Totale deelname Steenwijk ‘34 zwemmers 36, ze zwommen 125 nieuwe persoonlijke records en behaal-
den 39 medailles. 8 estafettes vielen in de prijzen. Het was een geslaagd weekend. 
 
3.11 Nationale Sprintwedstrijd Steenwijk 19-9-2015: 
Sprintkoningin zijn dit jaar 2 geworden: Simone Krans en Yvon Versteeg op de 50m vrij 27.39 sec. 
Sprintkoning is geworden Niels van Eck van ZPC Hoogeveen op de 50m vrije slag in 23.71 sec. 
Er deden 24 zwemmers van Steenwijk ‘34 mee: ze zwommen 47 persoonlijke records. 
Alies Wagter werd 5de bij de dames finale in 28.62 sec.  Lauren Vis werd 3e bij de heren finale in 24.85 
sec 
 
3.12 Zechstein Zwemtoernooi 2015 Veendam: 
Dit jaar weer voor het eerst een gezellig weekend naar Veendam geweest. 16 zwemmers deden hieraan 
mee: 26 persoonlijke records en 6 persoonlijke medailles en 1 in de estafette. 
 
3.13 Schuiringa Sprint trofee 7-11-2015 Emmeloord: 
25 leden van onze club deden mee aan dit toernooi: 17 medailles gescoord. 
 
3.14 Rabobank wedstrijd 21-11-2015 Zwartsluis: 
Leuk toernooi en er is goed gezwommen. Behaalde medailles: 7x goud, 4x zilver en 7x brons. 
 
3.15 Competitie: 
Z&PC Steenwijk ‘34 is aan het einde van het seizoen 2014-2015 3de geworden in de D2 Competitie en 
gepromoveerd naar D1. 
In seizoen 2015-2016 wordt er deelgenomen aan de D1 competitie. Deelnemende verenigingen zijn 
Z&PC Steenwijk ‘34, HZ&PC Heerenveen, Neptunia ’24-Sneek, SG. Bolsward-Workum. Er wordt tot nu 
toe goed gezwommen en staan nu op de 7e plaats. 
 
3.16 Clubkampioenschappen Steenwijk ‘34 10/12-12-2015: 
Algemeen clubkampioen werden bij de dames Leandra Vedder en bij de heren Robert Braad.  
Er deden dit jaar 56 zwemmers mee en 9 waterpolozwemmers! 
Klassement met de meeste persoonlijke records is gewonnen door Maikel ter Wal en Remco Koelewijn, 
allebei 34 stuks. 
Grootste persoonlijke verbetering, 349%, is gezwommen door Diederik de Boer, 50m vrije slag op 31-05-
2015 te Kampen (50 meter bad) 
 
3.17 Behaalde clubrecords in 2015: 
50m schoolslag Dames: 
oud: Debby de Boer   0.35.90  Steenwijk 27-09-1997 
nieuw: Leandra Vedder  0.35.46  Hengelo  04-01-2015 
nieuw: Leandra Vedder  0.34.90  Steenwijk 07-02-2015 
nieuw: Leandra Vedder  0.34.88  Kampen  31-05-2015 
nieuw: Leandra Vedder  0.34.74  Amsterdam 28-06-2015 

 
100m wisselslag jongens 13 jaar: 
oud: Feiko Mollema  1.15.70  Heerenveen 05-11-1994 
nieuw: Maikel ter Wal  1.13.74  Sneek  03-10-2015 

 
200m wisselslag meisjes 10 jaar: 
nieuw: Jolijn Liezen  3.23.27  Almelo  13-06-2015 
 
50m vrije slag jongens 12 jaar: 
oud: Mas Bijster  0.31.18  Emmeloord 09-09-2000 
nieuw: Thomas Kiburg  0.31.14  Emmeloord 07-11-2015 
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50m rugslag meisjes 10 jaar: 
oud: Marcia Bruinenberg 0.41.38  Hardenberg 26-10-1996 
nieuw: Jolijn Liezen  0.41.33  Emmeloord 07-11-2015 
 
50m vlinderslag jongens 13 jaar: 
oud: Robert jan Nijsing 0.32.70  Maastricht 30-12-1994 
nieuw: Maikel ter Wal  0.32.51  Emmeloord 07-11-2015 
nieuw: Maikel ter Wal  0.31.91  Steenwijk 12-12-2015 
 
100m wisselslag meisjes 10 jaar: 
oud: Alies Wagter  1.33.07  Zuidlaren 14-11-2009 
nieuw: Jolijn Liezen  1.29.88  Heerenveen 14-11-2015 
 
100m wisselslag Dames: 
oud: Janneke Bakker  1.09.30  IJsselmuiden 13-01-1996 
nieuw: Leandra Vedder  1.09.26  Amsterdam 28-06-2015 
 
100m vrije slag jongens 13 jaar: 
oud: Robert-Jan Homsma 1.04.34  Steenwijk 29-11-2008 
nieuw: Maikel ter Wal  1.03.19  Steenwijk 12-12-2015 
 
50m vrije slag meisjes 10 jaar: 
oud: Ineke Scheenstra  0.34.70  Steenwijk 28-11-1992 
nieuw: Jolijn Liezen  0.34.68  Steenwijk 12-12-2015 
 
100m vrije slag meisjes 16 jaar: 
oud: Janneke Bakker  1.02.20  Steenwijk 13-11-1993 
nieuw: Alies Wagter  1.01.63  Steenwijk 12-12-2015 
 
50m vrije slag meisjes 9 jaar: 
oud: Jolijn Liezen  0.39.11  Steenwijk 15-11-2014 
nieuw: Puk Lubbers  0.39.06  Steenwijk 12-12-2015 

 

3.18 Swimkick, Regionale 10-kamp en miniorenwedstrijden: 

 Er werd 4x deelgenomen aan de Swimkick wedstrijden, deelnemende verenigingen waren: Delta-
steur, ZCU ’78, ’t Tolhekke, Zignea, De Reestduikers, ZVZ Zwartsluis, De Nieuwe Slag en Steenwijk ’34. 

 Er werd 6x deelgenomen aan de Regionale 10-kamp, deelnemende verenigingen waren: Deltasteur, 
ZCU ’78, ’t Tolhekke, Zignea, De Reestduikers, ZVZ Zwartsluis, De Veenkers, DEK Genemuiden en Steen-
wijk ’34. 

Aan de Miniorenwedstrijd werd 4x deelgenomen door een aantal zwemmers. 

 

3.18 Zwemvierdaagse: 

Er zou dit jaar sprake zijn van een zwemvierdaagse in de Waterwyck, dit is helaas niet door gegaan. Er 
was geen ruimte voor in agenda Waterwyck. 

De zwemclub heeft daarom gekozen om met een eigen idee te komen. Zo is de kilometervreter week in 
het leven geroepen. In vier dagen tijd per dag 30 minuten zwemmen en zoveel mogelijk meters probe-
ren af te leggen. Er is totaal 140.650 meter gezwommen door onze leden. 

 

3.19 Wedstrijden Zuiderzee Mastercircuit: 
Er is deelgenomen aan diverse wedstrijden in het masters circuit. De masters groep van Steenwijk ‘34 is 
dit jaar enorm gegroeid qua deelnemers. Ook behaalden zij bijzonder goede prestaties afgelopen jaar. 
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4  Sterrenplan, Voorselectie en Selectie: 
 
4.1 Sterrenplan: Het doel van de trainingen is het aanleren van de zwemslagen, start en keerpunten 
door middel van basis techniek oefeningen in kleine groepjes m.b.v. het vernieuwde sterrenplan. Plezier 
in het zwemmen en oefenen staat voorop. Er wordt o p onderdelen geoefend en na elk onderdeel is er 
een techniektoets als afsluiting. Er is dit jaar 3x afgezwommen, waarna de kinderen een certificaat heb-
ben ontvangen. 
 
4.2 Voorselectie: Het doel van de trainingen is het vergroten van het uithoudingsvermogen, perfectio-
neren van de techniek en het leren trainen. Van deze groep wordt verwacht dat ze 2 of 3x per week ko-
men trainen. 
 
4.3 Selectie:  Het doel van de trainingen is het verbeteren van de conditie, coördinatie en techniek om 
een zo goed mogelijke persoonlijke prestatie neer te zetten. Aan het begin van het seizoen onder bege-
leiding van de trainer dit doel nastreven. Deze zwemmers dienen 3x per week te komen trainen. 
 
5 Trainers, begeleiders, officials etc.: 

 Vanuit het Sterrenplan is men druk bezig met het coachen van de jeugdtrainers. 

 Agnes ter Wal  en Stephanie Smidt zijn gestopt met het geven van trainingen. 

 Hans van Scheepen gaat cursus doen voor jury J en K. 

 Er blijft een tekort aan vrijwilligers en leden van de zwemcommissie. Mensen zijn benaderd en er 
staan oproepen in de clubkrant. Er is echter weinig tot geen respons en dat is zorgelijk voor de toe-
komst. 

 Dit jaar is er wederom een BHV cursus geweest voor de trainers en jeugdtrainers. 

 Berith Rozeboom is gestopt als secretaris bij de zwemcommissie 
 
6 Toekomst: 
6.1 Er is door Rick Driezen en Stephanie Schmidt een opstart gemaakt voor schoolzwemkampioenschap-
pen. Dit heeft in maart 2015 plaats gevonden. Vanuit de gemeente is subsidie gegeven voor de eerste 
keer. Gezien het succes van de uitvoering van 2015 staat het voor 2016 ook weer op de planning. Nu zal 
de start iets makkelijker gaan aangezien de editie van 2015 in de prijzen is gevallen bij de Rabobank. De 
prijs was 500 euro, dit gaat natuurlijk worden gebruikt voor de editie van 2016. 
 
6.2 Vanaf de zomer 2016 zijn er dringend nieuwe vrijwilligers nodig die de zwemcommissie willen ver-
sterken. Het gaat om een secretaris en iemand die o.a. wedstrijden in wil schrijven.  
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Zonder officials geen wedstrijd. Bij iedere sport is het belangrijk dat de sporters met de juiste tijd naar 
huis gaan en dat de medailles eerlijk verdeeld worden. Bij de zwemsport is dat niet anders. Wat wel an-
ders is, is dat je bij een zwemwedstrijd heel veel officials nodig hebt. Reken maar even mee. Zwem je in 
een bad met zes banen, dan heb je zes tijdwaarnemers nodig, zes mensen op keerpunt, twee kamprech-
ters, een scheidsrechter, een starter en een paar mensen op het jurysecretariaat om de tijden te ver-
werken. Kortom bijna twintig officials per wedstrijd. Gelukkig is het een goed gebruik dat verenigingen 
bij een uitwedstrijd officials meesturen. 
Steenwijk ‘34 beschikt momenteel over 16 actieve officials. Een paar hiervan wordt al meer dan 40 jaar 
bij de wedstrijden ingezet. Marty Veen sinds 1975 en Ina Hatzmann sinds 1973. Tijdens  de prijsuitrei-
king van de clubkampioenschappen werden door de KNZB twee onderscheidingen uitgereikt. Ina Hatz-
mann werd benoemd tot “Lid van verdienste”. Janny van der Wulp, die na 35 jaar afscheid nam, werd 
benoemd tot “Ereofficial”.   
 

 
 
Het afgelopen jaar hebben drie officials zich teruggetrokken. Johan Brinkman, Alfons Centen en Han 
Hermans hebben aangegeven niet meer beschikbaar te zijn. Zij worden van harte bedankt voor de tijd 
en de energie die zij in het klokken hebben gestoken. In dezelfde periode hebben wij twee nieuwe offici-
als welkom kunnen heten. Jan van den Berg en Roelof Liezen.  
Jan van den Berg heeft inmiddels de cursus starter afgerond. Hij wordt binnenkort in Hengelo beoor-
deeld. Roelof Liezen en Arnold Kiburg zijn klaar om beoordeeld te worden voor tijdwaarnemer 3. Hans 
van Scheepen gaat het komend seizoen de jurycursus doen. Voor de cursus tijdwaarnemer zijn inmid-
dels vier belangstellenden. Ilse Blankvoort, Wilna Heijman, Lonneke Oenema en Charine de Ruiter. 
Voor iedereen die belangstelling heeft om official te worden: meld je aan. Het is leuk om te doen, je 
helpt er je club mee, en nogmaals, zonder officials geen wedstrijd.  
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 JAARVERSLAG 2015 VOF Officials  



Februari 2015: 
Heren 1 speelt 2x tegen ZZZ uit Dronten en wint beiden ruim. Het blijft in de race voor het kampioen-
schap. 
Heren 2 speelt 1x tegen ZZZ uit Dronten en verliest ze blijven in de onderste regionen. 
 
Maart 2015: 
Heren 1 blijft nipt aan de goede zijde van de score tegen Steenwijk H2 en wint ook van Swol 1894 H6 
met ruime cijfers. Eind maart moet het op bezoek bij Swol 1894 H5 helaas worden hier 3 kostbare pun-
ten verspeeld. Nog steeds is een kampioenschap mogelijk. 
Heren 2 maakt het H1 erg lastig en wordt ook de rest van de maand op grote nederlagen getrakteerd. 
 
April 2015: 
Nunspeet H4 maakt in de wedstrijd in Steenwijk een einde aan de titelaspiraties van Steenwijk H1 er 
wordt verloren met 7-9. De week er na speelt H1 nog een keer in Nunspeet. Daar denk Nunspeet, Steen-
wijk een kunstje te flikken. Hetzelfde team als waarvan ze thuis verloren hebben ligt in het water om het 
kampioenschap al binnen te halen. Ze komen van een koude kermis thuis want Steenwijk wenst hier 
niet aan mee te werken en wint met 6-9. Nunspeet H4 wordt een week later als nog kampioen en pro-
moveren naar de 3e klasse. 
Heren 2 zorgt met een klinkende overwinning op Nunspeet H3 dat ze met 12 punten op een 9e plaats 
eindigen. 
 
Mei 2015: 
Topscoorder van Heren 1 = Andre Doeve 65 doelpunten. 
Meeste persoonlijke fouten van Heren 1 = Arjen Groen 28 P’s. 
Topscoorder van Heren 2 = Jitse van Hien 30 doelpunten. 
Meeste persoonlijke fouten van Heren 2 = Harold Steenstra 22 P’s. 
 
Eindstand competitie 4e klasse A 

 
 
 

Plaats  

G
e
s
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V
e
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 Punten 

    

Doelsaldo 
       voor  tegen   

1 Nunspeet 4 20 16 2 2 50 217 - 97   promotie 
2 Steenwijk 1934 1 20 16 1 3 49 187 - 94     
3 Triton Putten 2 20 15 2 3 47 164 - 101     

4 Swol 1894 5 20 12 0 8 36 159 - 158     

5 ZPC Hatto Heim 2 19 10 3 6 30 153 - 120 3   

6 Deltasteur 3 20 9 0 11 27 123 - 158     

7 Zuiderzeezwemmers 1 20 7 2 11 23 142 - 159     

8 Swol 1894 6 20 8 1 11 22 163 - 193 3   

9 Steenwijk 1934 2 20 4 0 16 12 99 - 154     

10 Nunspeet 3 20 3 1 16 10 110 - 190     

11 ZIGNEA 3 19 3 0 16 9 71 - 164     
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 JAARVERSLAG 2015 WATERPOLOCOMMISSIE  



Beide teams zijn ingeschreven voor de nieuwe competitie 2015-2016. Heren 1 en Heren 2 van Steenwijk 
1934 aankomend seizoen wederom in 1 poule zullen spelen. 
 
Juni 2015: 
Er wordt nog wat getraind door diverse personen en ontspannen naar de vakantie toegewerkt. 
 
Juli 2015: 
Vakantie 
 
Augustus 2015: 
Vakantie, en rustig aan opstarten. Steenwijk ’34 heeft 2 nieuwe spelers mogen begroeten bij de H1 en 
H2 selectie en nog wel 2 keepers. 
 
September 2015: 
De heren van Steenwijk 1934 hebben het eerste weekend van September een waterpolotoernooi ge-
speeld in Apeldoorn, prestaties waren niet om over naar huis te schrijven maar de gezelligheid was er 
des te beter om. Ze zijn dus klaar voor de start van de competitie. 
Heren 1 verliest de eerste competitiewedstrijd van het gedegradeerde DEK 1 uit Genemuiden. De vol-
gende wordt op een doordeweekse maandagavond gewonnen en de achtervolging op koploper DEK is 
ingezet. 
Heren 2 weet 1 van de 3 gespeelde wedstrijden te winnen en weet dat het weer een moeilijk seizoen zal 
worden. 
 
Oktober 2015: 
Heren 1 zet de goede lijn door, echter Swol 1894 H6 wenst niet mee te werken en de punten moeten 
jammerlijk in Zwolle achterblijven. 
Heren 2 weet ook in oktober 1 van de 3 wedstrijden te winnen en stijgt op de ranglijst. 
 
November 2015: 
Heren 1 wenst zich nog niet neer te leggen bij een verloren kampioenschap en speelt met de volgende 3 
tegenstanders 35 voor en 14 tegentreffers in 3 wedstrijden. 
Heren 2 weet 1 punt te halen uit 4 gespeelde wedstrijden, ze zakken iets op de ranglijst. 
 
December 2015: 
Steenwijk heeft deze maand geen wedstrijden omdat de Clubkampioenschappen op de kalender staan. 
Er zijn weer een aantal extra waterpolo heren die de strijd aan gaan met de andere zwemmers van de 
vereniging. Jan Hofman wordt de Clubkampioen bij de 50+. 
 
Heren 1 heeft aangegeven dat als ze wederom 2e worden in de waterpolocompetitie zij niet zullen gaan 
promoveren. 
 
Tijdens de competitie zijn helaas 2 leden gestopt met spelen. We ondervinden hier echter geen hinder 
van. Ook de jurytafel is dit seizoen prima bezet. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Edward Voorn 
Waterpolosecretaris 
Steenwijk 1934 
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De Activiteitencommissie bestaat uit Roswitha Baars (secretaris), Jellie Driezen, Lammie Mooi 
(penningmeester)  en  Riekie Schra. Na de zomervakantie werd ons team versterkt met Monique van den 
Berg. 
De Activiteiten Commissie vergaderde iedere maand. Dat deden we per toerbeurt bij de leden van de 

commissie. Wij verzorgden de catering bij de thuiswedstrijden, die georganiseerd werden door de 

Zwemcommissie.  Ook zorgden wij voor de koffie/thee etc. op de zaterdagochtenden, wanneer kaderle-

den een uurtje konden zwemmen. De inkopen daarvoor doen we gezamenlijk.  

Op 12 februari organiseerden wij het Sponsor zwemmen. We hadden een goede opbrengst van € 335,00. 

De extra inkomsten zijn besteed aan materiaal. De kaderavond/middag in Kerkvlekken, Havelte op 12 

juni 2015, St. Nicolaasfeest op 3 december 2015, het Oliebollen zwemmen op 29 december waren een 

groot succes. 

De Avondvierdaagse van 8 t/m 11 juni en niet te vergeten het (Wieler) Spektakel van Steenwijk op 4 au-

gustus 2015 

We zaten in de organisatie van de Clubkampioenschappen. Op de dagen dat er gezwommen werd ver-

zorgden wij het ontvangst en de catering voor de juryleden, dat was op donderdag 10 en zaterdag 12 

december 2015;  

De Zuidwester, de Korf, werd gebruikt als locatie voor de prijsuitreiking op vrijdag 18 december. In over-

leg met Irene Mulder konden we gebruikmaken van de grote zaal met podium. Op die dag zorgden wij 

voor de inrichting, de aanvullende hapjes, de lotenverkoop, het opruimen en de nazit. De sfeer was uit-

stekend te noemen. Er vielen veel zwemmers in de prijzen.  

 

Op 29 december hebben we van 's morgens vroeg tot laat in de middag druk oliebollen gebakken, voor 

het Oliebollenzwemmen. 

De Activiteiten Commissie 
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 JAARVERSLAG ACTIVITEITENCOMMISSIE 2015 



Vanaf maandag 29 september 2014 t/m zaterdag 31 januari 2015 konden de klanten van Formido/ Jum-
per Steenwijk tien sportverenigingen ondersteunen door de bij de kassa ontvangen Formidollars te de-
poneren in de koker van hun favoriete vereniging.  
Maar liefst € 5.000,00 was er te verdelen voor de clubs. Het is gedurende de periode steeds erg span-
nend geweest en wisselden de sportverenigingen onderling van positie. Uiteindelijk zijn wij op een nette 
2e plaats beland dat ons € 590,66 heeft opgeleverd. 
 
In februari hadden we een akkoord bereikt met de firma X6brand voor het leveren van zwemkleding in 
de clubkleuren van Steenwijk’34. Die kleding hebben we in maart 2015 met zijn allen gepast. Het digita-
le ontwerp is in april goed gekeurd en toen werd het wachten op de leverancier. Net voor de zomerva-
kantie kwamen de eerste monsters, die we helaas hebben afgekeurd omdat de zwemkleding te door-
schijnend was en de logo’s voor de waterpolo niet op de correcte plek zaten. De leverancier zou weer 
snel nieuwe monsters aanleveren, maar ook werd het toen weer wachten. Uiteindelijk hebben we toch 
veel later dan beloofd de nieuwe monsters gekregen en ook deze vonden diverse leden te door-
schijnend en daarom zijn we niet verder gegaan met de zwemkleding en hebben de order bij de leveran-
cier geannuleerd. De onderhandelingen over de waterpolo kleding loopt momenteel nog.  
 
Het shirtsponsorcontract met Heran is op 31 maart 2015 afgelopen. Door familie omstandigheden bij 
Korstiaan de Boer hebben Michel van de Hoofdakker en Lauren Vis aangegeven om opzoek te gaan naar 
een nieuwe shirtsponsor. Heran zal ook in deze besprekingen mee genomen worden. 
 
Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland organiseerde dit jaar voor verenigingen, stichtingen of 
kerken een wedstrijd om een activiteit in te sturen waarin creativiteit, samenwerken, verbinden, ver-
nieuwen en maatschappelijke impact zijn verwerkt. De tien beste inzendingen werden beloond met een 
sponsorbijdrage van € 500,-.Wij hebben het School-zwemkampioenschappen idee van onze trainer Rick 
opgestuurd, wat werd beloond met een cheque van € 500,-.  
 
Voor de provinciale nominatie voor de vrijwilligers van onze vereniging, hebben we een 
taart gekregen.  
 
De toezeggingen voor de reclameborden in het zwembad en de advertenties in de clubkranten hebben 
een totale toezegging van €1260,- opgeleverd. 
 
Helaas is TYR Benelux eind 2015 failliet verklaart. De onderhandelingen over ons spaartegoed moet nog 
met de nieuwe holding gevoerd worden. 
 
Verder heeft Bouwbedrijf Van de Hoofdakker aangegeven na 2015 te stoppen met het reclamebord in 
het zwembad.  
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 JAARVERSLAG 2015 WERKGROEP SPONSORING 



Op 22 februari 2015 is er een kleine storing geweest bij Strato de hosting party waar onze website 
draait. Hierdoor werden de foto’s niet of zeer traag geladen. Gelukkig heeft Strato de storing snel ver-
holpen en heeft het probleem gelukkig niet langer geduurd dan een dag.  
 
De facturen van de website worden tegenwoordig automatisch betaald zodat we het probleem van het-
uit-de-lucht-zijn van onze website niet meer kan voorkomen door een niet betaalde factuur.  
 
Nieuw op de website zijn de nieuwsbrieven waar de club in augustus 2015 mee gestart is en vanaf okto-
ber 2015 natuurlijk de digitale clubkrant ipv een copy van de papieren versie. 
 
Uit de cijfers van 2015 is te zien dat de bezoekers aantallen redelijk stabiel blijven ten opzichte van het 
einde van 2014. 
 

 
 
De afspraak met Lauren Vis over een nieuwe opzet van de website zal in 2016 voltooid worden. 
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 JAARVERSLAG 2015 WERKGROEP WEBSITE 



Het afgelopen jaar, is een rustig jaar geweest wat betreft de materiaal commissie. 
 
We hebben dit jaar de zaken die nodig waren aardig kunnen realiseren. Jammer genoeg niet alles , zoals 
bv. Plankjes vervanging ,wat we als commissie beloofd hebben, maar dat heeft een bijzondere oorzaak. 
Het bedrijf TYR Hoogeveen is failliet gegaan en daar mee is een klein tegoed, die we in zouden zetten als 
sneeuw voor de zon  verdwenen. Tevens geeft dit een zoektocht naar het juiste materiaal.  Gelukkig 
heeft dit niet tot onwerkbare toestanden geleid, maar is toch een grote teleurstelling, daar wij er nogal 
waarde aan hechtten om ons ook in trainingen keurig te kunnen presenteren. 
 
Afgelopen seizoen is er  onder andere het volgende gerealiseerd: 

 Er is dit jaar een serveerwagen aangeschaft  voor de activiteiten commissie, om zich beter te kun-

nen presenteren met de consumpties. Deze is geschonken door een persoon die de vereniging een 

warm hart toedraagt. 

 Tevens zijn er drie sta-tafels aangeschaft. Dit om een werkbare situatie te creëren voor onze zeer 

gewaardeerde officials bij de wedstrijden. 

 Er zijn bakken in de berging geplaatst, waar de trainingslijnen in opgeborgen kunnen en moeten 

worden. 

 In de materialenkast zijn kledinghaken geplaatst voor de waterpolo caps. 

 Er zijn gewichten aangeschaft om onderwater markeerpunten aan te kunnen geven. 

 Er zijn diverse materialen aangeschaft door de trainer,  om de training op nog hoger pijl te kunnen 

brengen. 

 Er zijn 2 koelboxen aangeschaft voor de activiteiten commissie. 

 Vervangen ballen voor de waterpolo. 

 Er is een fantastisch medaillebord gerealiseerd zo dat er bij wedstrijden een professionele uitstra-

ling gerealiseerd kan worden. Dit heeft een ieder bij de uitreiking tijdens de clubkampioenschappen  

kunnen bewonderen. 

 Het ereschavot is van een prachtige signing voorzien zodat het goed zichtbaar is dat het onze ver-

eniging betreft. 

  
Het komende jaar verwachten wij geen bijzonderheden op het gebied van materialen. 
Rest  mij en de overige commissie leden,  de prettige professionele werksfeer die wij als commissie heb-
ben mogen ervaren met het bestuur, zeer gewaardeerd te hebben. 
 
Namens de materialencommissie. 

Met vriendelijke Groet: 

Bram Mooi, Michel v d Hoofdakker en Rick Driezen. 
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 JAARVERSLAG 2015 WERKGROEP MATERIALEN 



Vanuit de werkgroep veiligheid geef ik advies- en verbeterpunten met betrekking tot de veiligheid bin-
nen het zwembad aan het bestuur van de zwemvereniging. Daarbij heb ik een controlerende functie 
met betrekking tot het veilig gebruik kunnen maken van het zwembad in de breedste zin.  
Hierbij let ik zowel op de wettelijke verplichtingen van Sportaccommodatie de Waterwyck evenals die 
van Steenwijk’34 en de afspraken welke vastgelegd zijn tussen eerder genoemde partijen.  
 
Om te zien of de accommodatie voldoet aan de gestelde eisen houd ik maandelijks een inspectieronde 
binnen de accommodatie. Na aanleiding van deze bevindingen maak ik verslag op en overleg ik deze 
punten met de Facilitair manager van de Waterwyck en het bestuur van de zwem vereniging.  
 
Het verzorgen voor voldoende toezicht rond het bad tijdens trainingen en wedstrijden valt ook onder 
deze werkgroep en daarom verzorg ik een maandelijks schema voor de Toezichthouders waardoor het 
toezicht gewaarborgd blijft. 
  
Afgelopen jaar hebben de Toezichthouders binnen de vereniging de jaarlijkse herhalingscursussen ge-
volgd zodat wij als vereniging de veiligheid van onze leden kunnen waarborgen tijdens trainingen en 
wedstrijden. Zo heeft de firma Lagerheide binnen de vereniging de cursus Bedrijfshulpverlener gegeven 
en heeft de heer Peter Walpoott de survival trainingen verzorgd.  
 
Binnen de accommodatie zijn de volgende punten aangepast; de brancard in de EHBO ruimte ver-
nieuwd, alle Nood verlichting voorzien van nieuwe accu packs, zijn er sensoren geplaatst in de hal zodat 
de deuren automatisch open gaan, is er weer een werkende omroep installatie beschikbaar en is de 
deur van zwem zaal naar kleedruimte voorzien van opvallende pictogrammen. Helaas blijven er nog tal 
van aandachtspunten zodat wij als werkgroep nog voldoende te doen hebben komend jaar. 
 

Veiligheidsfunctionaris:   

Dick Huisman 
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JAARVERSLAG 2015 WERKGROEP VEILIGHEID  



De clubkrant in papieren versie kwam dit jaar 3 keer uit. Het doel is de leden te informeren over de acti-

viteiten van de club. Dit gaat over en weer samen met de website. Er is een goed contact hierover met 

Korstiaan de Boer.  

U kon er de verslagen van de belangrijkste wedstrijden in vinden. Ook stonden er o.a. de activiteiten die 

georganiseerd werden door de Zwemcommissie en de Activiteiten Commissie, vermeld. De krant werd 

uitgebreid met een aantal onderwerpen: huisregels, het interview van leeftijdgenoten en/of trainers, 

oproepen voor nieuwe vrijwilligers/trainers, een item over uitstapjes voor jong en oud, en geschiedenis/

cultuur voor jong en oud. Daarbij hielden we rekening met de jaargetijden, en indien mogelijk, gerela-

teerd aan de sport. Het Spektakel van Steenwijk waarbij onze leden hun uiterste best deden om d.m.v. 

hand- en spandiensten wat extra geld te vergaren voor de club, is een dergelijke activiteit. 

De jongste zwemmers kregen extra aandacht d.m.v. een knutsel-,teken- en/of puzzelpagina. 

Wijzigingen van de zwem/trainingstijden kwamen zo spoedig mogelijk in de krant en op de site. Sierd 

Tilma en de zwemcommissie brachten ons direct op de hoogte van veranderingen, prestaties van club-

genoten, foto’s van clubgenoten, activiteiten o.a. clubkampioenschappen. Linda Wibbelink verzorgde 

het drukwerk en Casper Dollekamp maakte de cover en verzorgde de reclamebladen.  

Op de leden vergadering in maart werd besloten om de krant om te zetten in een digitale krant. De laat-

ste Natte Steenwijker op papier verscheen in juni/juli 2015, voor de grote vakantie. Ook zal voor de di-

recte dringende zaken een nieuwsbrief verschijnen. De digitale krant komt 6 keer per jaar uit, de 

nieuwsbrief elke maand. 

Roswitha Baars. 

In augustus 2015 is de eerste digitale nieuwsbrief gepubliceerd. Verder zijn de eerste twee digitale club-

kranten verschenen. De clubkrant en nieuwsbrief worden gemaild naar de leden, geplaatst op de site en 

gepubliceerd of de facebook pagina van de vereniging. Dit alles naar aanleiding van de keuzes die in het 

beleidsplan zijn gemaakt na vaststelling in de ledenvergadering in maart 2015.  

Daarmee is ook het stokje overgedragen van de redactie van de nieuwsbrief/clubkrant van Roswitha 

naar Casper. Roswitha heeft op enthousiaste wijze een groot aantal jaren invulling gegeven aan de pa-

pieren versie en er voor gezorgd dat de clubkrant een vaste en vertrouwde informatiebron is gebleven 

binnen de vereniging. De nieuwe opzet heeft uiteraard hetzelfde doel, maar dan met behulp van een 

ander medium. 

De leden hebben positief gereageerd op deze nieuwe vorm van communiceren met de leden. In de 

nieuwsbrief worden aandachtpunten vanuit het bestuur en de commissies maandelijks gedeeld met de 

leden. De clubkrant is nu tweemaal in de nieuwe vorm uitgekomen. Buiten de vaste rubrieken die ook in 

de papieren versie succesvol waren en veel gelezen werden, is er een vast column bijgekomen en een 

breed interview met een van de prominente leden die de vereniging rijk is. 

De nieuwe opzet wordt aan het einde van het seizoen geëvalueerd en de input / verbeteringen die wor-

den aangereikt, zullen in het nieuwe seizoen ingepast worden.  

Casper Dollekamp. 
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JAARVERSLAG 2015 WERKGROEP CLUBKRANT 



Zoals afgesproken tijdens de ALV op 24 maart 2015 worden de jaarverslagen over 2014 van de werk-
groep veiligheid en clubkrant ter goedkeuring aan u voorgelegd. 
 
JAARVERSLAG 2014 WERKGROEP VEILIGHEID  
 
Vanuit de werkgroep veiligheid geef ik advies- en verbeterpunten met betrekking tot de veiligheid binnen het 
zwembad aan het bestuur van de zwemvereniging. Daarbij heb ik een controlerende functie met betrekking tot het 
veilig gebruik kunnen maken van het zwembad in de breedste zin.  
Hierbij let ik zowel op de wettelijke verplichtingen van Sportaccommodatie de Waterwyck evenals die van Steen-
wijk’34 en de afspraken welke vastgelegd zijn tussen eerder genoemde partijen.  
 
Om te zien of de accommodatie voldoet aan de gestelde eisen houd ik maandelijks een inspectieronde binnen de 
accommodatie. Na aanleiding van deze bevindingen maak ik verslag op en overleg ik deze punten met de Facilitair 
manager van de Waterwyck en het bestuur van de zwem vereniging.  
 
Het verzorgen voor voldoende toezicht rond het bad tijdens trainingen en wedstrijden valt ook onder deze werk-
groep en daarom verzorg ik een maandelijks schema voor de Toezichthouders waardoor het toezicht gewaarborgd 
blijft. 
  
Afgelopen jaar hebben de Toezichthouders binnen de vereniging de jaarlijkse herhalingscursussen gevolgd zodat wij 
als vereniging de veiligheid van onze leden kunnen waarborgen tijdens trainingen en wedstrijden. Zo heeft de firma 
Lagerheide binnen de vereniging de cursus Bedrijfshulpverlener gegeven en heeft de heer Peter Walpoott de survi-
val trainingen verzorgd.  
 
Binnen de accommodatie zijn de volgende punten aangepast; de brancard in de EHBO ruimte vernieuwd, alle Nood 
verlichting voorzien van nieuwe accu packs, zijn er sensoren geplaatst in de hal zodat de deuren automatisch open 
gaan, is er weer een werkende omroep installatie beschikbaar en is de deur van zwem zaal naar kleedruimte voor-
zien van opvallende pictogrammen. Helaas blijven er nog tal van aandachtspunten zodat wij als werkgroep nog vol-
doende te doen hebben komend jaar. 
 
Veiligheidsfunctionaris:   
Dick Huisman 

 
JAARVERSLAG 2014 WERKGROEP CLUBKRANT  
 
De clubkrant kwam dit jaar 5 keer uit. De krant informeert de leden, sponsoren en adverteerders over de activitei-

ten van de club. Er is een goed contact over en weer met Korstiaan de Boer en Lauren Vis, die de website van Steen-

wijk34 onderhouden. 

Van de belangrijkste wedstrijden van de (wedstrijd) zwemmers en de waterpoloërs werd  uitvoerig verslag gedaan 

en artikelen vanuit de Media werden aangehaald of volledig geplaatst.  De activiteiten die georganiseerd werden 

door de Zwemcommissie en de Activiteiten Commissie stonden vermeld. Er waren leuke verslagen van deelnemers 

aan wedstrijden en activiteiten.  

Ook hadden een heel interessant artikel van Ada Snel, dat ons een kijkje gaf achter de schermen van het wedstrijd-

gebeuren, de vrouw achter de scheids. De krant werd uitgebreid met een aantal nieuwe items: huisregels, het inter-

view van leeftijdgenoten en/of trainers, oproepen voor nieuwe vrijwilligers/trainers, een item over uitstapjes voor 

jong en oud, en geschiedenis/cultuur voor jong en oud.  Daarbij hielden we rekening met de jaargetijden.  

 De jongste zwemmers kregen extra aandacht d.m.v. een knutsel/teken en/of puzzelpagina. 

Wijzigingen van de zwem/trainingstijden kwamen zo spoedig mogelijk in de krant en op de site.  Sierd Tilma, de 

zwemcommissie en de webmasters brachten ons direct op de hoogte van veranderingen, prestaties van clubgeno-

ten, foto’s van clubgenoten, activiteiten o.a. Sinterklaasfeest, Oliebollenzwemmen en clubkampioenschappen.  

Redactie/lay-out  Roswitha Baars. Linda Wibbelink verzorgde het drukwerk en Casper Dollekamp maakte de cover.  

RBV. 
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JAARVERSLAGEN 2014 WERKGROEP VEILIGHEID EN CLUBKRANT 



Voor al uw merken 
AUTOBANDEN ACCU’S EN UITLATEN 

nieuw en gebruikt, cover- en tractorbanden 
Gratis montage – Gratis uitbalanceren 

Eesveenseweg 34, 8332 JB Steenwijk. 
06-54354952 
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Zwem en poloclub Steenwijk 1934 heeft zich na de 4e competiewedstrijd 
zich genesteld in de top 5 van de 1e klasse regio Oost. In het warme maar 
knusse zwembad Vitaloo in Bolsward behaalde de Steenwijkse club een 
punten totaal van 4386,84. Hiermee zijn we in de top 5 gekomen.  

 

In Bolsward streden de thuisclub samen met HZ&PC Heerenveen, Neptu-
nia Sneek en Z&PC Steenwijk ’34 om de punten. Het begin was voor de 
estafetteploeg dames 4x100m wisselslag Sabine, Alies, Leandra en een 
uitstekend zwemmende Eliza. Zij klokten een tijd van 4.54,28 en troefde 
hiermee de concurrentie af. Het tweede team werd 5e, Nienke, Cynthia, 
Anna en Anouk tikten aan in 5.50,47.  

De jongens jun4 e.l. moesten daarna de 4x50m vrijeslag zwemmen. Ge-
motiveerd door de dames wisten ook zij de concurrentie te snel af te zijn 
verantwoordelijk hiervoor Maikel,Thomas, Jelle en Diederik (1.54,06).  

Na dit estafette geweld was het de beurt aan de individuele afstanden. 
Ruben wist in de categorie min4 e.l  de eerste plaats voor zich op te eisen 
op de 25m schoolslag tikte hij aan in 25,53 Finn werd 4e in 27,01.  

Op de 50m vrijeslag snelde Ruben naar 
38,22 1e . In dezelfde race was er nog een 
derde tijd voor Finn (44,21). Bij de meisjes 
was Maud Dokter succesvol op de 25m 
schoolslag werd ze derde in 25,57 en op de 
50m vrijeslag was ze iedereen te snel af en 
werd eerste in 39,72.  

Bij de meisjes jun1 e.l was er een 3e plaats 
voor Jolein  op de 100m vrijeslag, ze tikte 
na een nette race aan in 1.17,54. Puk werd 
hierin 11e in 1.28,64. Op de 100m school 
was Jolein 4e (1.41,20) en Puk negende 
(1.55,34) .  

Marco werd bij de jongens min6 e.l twee-
maal vijfde op de 100m vrijeslag in 1.26,16 
en op de 100m schoolslag in 1.57,05.  

Inge Halman snelde op de 50m rugslag voor meisjes jun3 e.l naar een 
nette 2e plaats in 37,32 Yasmin werd 7e in (43,60). Op de 200m wisselslag 
werd Inge 5e in 3.15,12 en Yasmin 9e in 3.35,53..  

Maikel  was in zijn categorie jun2 e.l. oppermachtig en voor hem waren 2 
eerste plaatsen zijn deel. Op de 50m rugslag was zijn tijd 35,65 waar Tho-
mas een 3e plaats wist te bemachtigen (39,38). De 200m wisselslag was 
het voor Maikel een tijd van 2.42,90 hierin werd Thomas 4e in 3.09,01.  

Z&PC Steenwijk ’34 zwemt zich naar de top 5 in de 
competitie 



 

 

RIJKMANS 
 
Dolderweg 50 Steenwijk tel. 0521-512841 
Industrieweg 3 Meppel tel. 0522-253636 
Productieweg 12 Emmeloord tel. 0527- 698131 
www.rijkmans.nl  
Opel regio dealer voor Steenwijk e.o. 
Nieuwe Opel personen auto’s. 
Opel bedrijfswagens tot 3.500 kg. 
Ruim 150 gebruikte auto’s. 
Leasing en verhuur. 
Onderhoud, reparatie, APK, Schade herstel. 
Airco onderhoud. (stek erkend) 

24 uur tankstation. 

 

Voor al uw  

bouwwerkzaamheden 
 

Kallenkote 30,  

8345 HC Kallenkote  

 

Nijeveense Bovenboer 2,  

7948 LG Nijeveen 

 

E-mail:  info@bouwbedrijfheran.nl   

Aannemersbedrijf  

Van den Hoofdakker 

 

Nieuwbouw Verbouw 

Renovatie  Onderhoud 

 

Telefoon: 0521-522855/06-20402647 
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Michelle behaalde de bij de jeugd2 e.l. meisjes een nette 3e plaats op de200m 
vrijeslag, de 13 jarige zwemster klokte en tijd van 2.35,35 Fayola werd hierop 
9e (3.03,91). Op de 100m schoolslag was Fayola sneller in een tijd van 1.40,82 
werd ze zesde, Michelle werd achtste (1.44,08).  

Bij de jongens jun4 e.l. lieten Diederik en Jelle van zich horen. Diederik zwom 
op de 100m schoolslag naar een 3e plaats in 1.24,44 (Jelle 7e in 1.33,25) en 
wist op de 200m vrijeslag zelfs de concurrentie voor te blijven in 2.17,63, Jelle 
werd hierin 3e (2.20,26).  

Bij de dames sen 2 waren de eerste 3 plekken op de 100m wisselslag voor de 
zwemsters van Z&PC Steenwijk’34. Eliza (1.15,81) werd eerste op ruime af-
stand gevolgd door Sabine (1.17,60) die weer op de voet gevolgd werd door 
Alies (1.17,98) Anouk werd 7e in 1.23,86. Op de 200m schoolslag was er een 
tweede plaats voor Sabine (3.15,12) en wederom een 3e plaats voor Alies  
(3.21,18) Anouk werd hierin vierde in 3.28,92 .  

Bij de jongens jeugd2 e.l. was er tweemaal een 2e plaats voor Kylian n op de 
100m wisselslag deed hij dit in 1.10,96 en op de 200m schoolslag in 2.56,53. 
Remco werd op beide zwemslagen 5e in respectievelijk 1.18,47 en 3.16,94.  

Leandra is bij de dames senioren ongeslagen ook nu wist ze de concurrentie 
voor te blijven op de 100m vlinderslag deed ze dit ruim in 1.15,10 bleef ze de 
concurrentie met ruim 5 seconden voor Nienke klokte 1.29,89 (9e), Anna 
1.39,84(10e) en Cynthia 1.40,42 (11e).  

Meer moeite had Leandra op de 100m rugslag maar na een goed tweede 50m 
tikte ze toch als eerste aan in 1.15,10 Nienke werd 6e in 1.19,53, Cynthia 11e in 
1.29,85 en Anna werd 12e in 1.32,50.  

Trainer Rick liet bij de heren senioren zien dat hij een vlinderslagspecialist is in 
1.00,43 werd hij eerste, Lauren Vis werd hierop derde in 1.01,62 en Robert in 
1.07,81 goed voor een 5e plaats. Op de 100m rugslag wist Lauren 2e te worden 
in 1.05,09 Robert  wist hierin derde te worden in 1.05,95 en Rick 5e in 1.07,28.  

Bij de estafette 4x50m wisselslag jun3 e.l. was er helaas een diskwalificatie en 
wordt de vervangende tijd gebruikt. Het eindigde zoals er begonnen werd met 
een overwinning op de estafette verantwoordelijk hiervoor de jongste zwem-
mers in de 4x25m vrijeslag. Finn,Puk, Ruben en Maud  klokten een tijd van 
1.11,12.  

Op dit moment staat Z&PC Steenwijk’34 al op de 5e plaats komend weekend 
moeten nog 3 verenigingen zwemmen maar een top 5 klassering is dus zeker 
een goede prestatie van de Steenwijker zwemclub. De laatste competitie ron-
de vind plaats in de Waterwyck in Steenwijk op 16 April. Misschien zit er dan 
nog meer in het vat. 

 

Jan Vedder 

http://www.rijkmans.nl
mailto:info@bouwbedrijfheran.nl


Vrijwilligers doen er toe! 

We zijn verwend binnen de club. 

Mooie successen bij het zwem-

men, een Heren 1-team dat mee-

doet voor de waterpolotitel, 

steeds meer mensen die willen 

zwemmen, een goede sfeer in de 

club, de boel is goed geregeld. Als 

je dat zo hoort kan het eigenlijk 

alleen maar slechter gaan in de 

toekomst.  

Maar is dat ook zo? Daar zijn we 

natuurlijk allemaal zelf bij. Sierd 

Tilma wijst er terecht op dat suc-

cessen mooi zijn, maar ook vragen 

om inspanning van de leden. Niet 

alleen door stevig te trainen en 

mooie resultaten te halen in de 

wedstrijden. 

Het moet ook komen van de ande-

re zaken die we samen doen. Alle 

mensen die het o zo belangrijke 

vrijwilligerswerk uitvoeren. Als we 

dan kijken hoe lang we al een aan-

tal vacatures hebben binnen de 

vereniging, en zien dat het eigen-

lijk allemaal best wel goed loopt, 

zou je je kunnen afvragen of we al 

die vrijwilligers wel nodig hebben.  

TUURLIJK WEL! We kunnen niet 

zonder! We kunnen niet met el-

kaar op onze lauweren rusten, 

omdat we maar liefst 73 mensen 

in de vereniging hebben die op 

een of andere wijze bijdragen aan 

het succes van alles wat georgani-

seerd wordt in de vereniging.  

Iedereen loopt dus op dit moment 

een pasje harder om te zorgen dat 

het allemaal blijft draaien. Dat ver-

diend natuurlijk een dikke vette 

pluim. En een speciale kaderavond 

om dat te onderstrepen is natuur-

lijk meer dan terecht . 18 maart is 

hij trouwens dit jaar. 

Maar het is dus noodzaak dat de 

leden die nog geen taak op zich 

hebben genomen opstaan. Waar-

om? Omdat we samen sterk zijn 

en samen de kar makkelijker trek-

ken. Het is ook nog eens in jullie 

eigen belang. Je werkt dan mee 

om de faciliteiten die jezelf wilt 

kunnen gebruiken in stand te hou-

den. 

Die kaderavond is er zo eentje die 

je trouwens niet wilt missen. 

Naast de gezelligheid en het lekke-

re eten gaat het daar over iets 

heel bijzonders.  Samen  een pas-

sie delen voor een en hetzelfde 

doel: de zwem en polo sport bij de 

mooiste zwemvereniging van 

Overijssel.  

Daar wil iedereen toch bijzijn? Dat 

is heel gemakkelijk te realiseren. 

Geef je op voor een vrijwilligers-

functie.  

Doe het gewoon! 

Casper. 
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Lang leve de Jarigen! 

11 

Maart   

2 Rob Duiven 

5 Patrick Van Zeeland 

8 Finn Van Sleen 

8 Liane Corporaal 

10 Dick Huisman 

10 Bob Buikema 

15 Marcel Smit 

16 Riekie Schra-van Galen, 

17 Korstiaan De Boer 

19 Sjoerd Van den Akker, 

20 Marjan Kreuze 

22 Michelle Van den Hoofdakker 

25 Sierd Tilma 

25 Antje Schipper 

April   

3 Briseis Vloedbeld 

6 Inge Halman 

8 Eliza Van der Werf 

8 Annie Van der Werf-Smid 

10 Ron Zaagman 

11 Eline Roodakker 

11 Manuela Doeve 

12 Mees Walpoott 

15 Britt Vochteloo 

16 Marty Veen 

17 Marnix Wiltjer 

19 Kay Sleen 

21 Kyandro Van den Berg 

24 Charine De Ruiter 

25 Andre Doeve 

25 Mark Gaal 

27 Anouk Poelstra 

27 Jarmo Visser 

28 Kevin Roo 

28 Peter Walpoott. 

29 Douwe Baars 

29 Lonneke Oenema 

29 Chris Huisman 

29 Dyon Scholten 

30 Arnold Kiburg 



Reken en puzzelwerk 

Voor tijdens de pauzes van een wed-

strijd een puzzeltje misschien? 

Of gewoon de tekening mooi kleuren 

voor je vader of moeder, of voor opa of 

oma. Je kunt hem ook gewoon op je 

kamer hangen natuurlijk! 

Veel plezier in ieder geval!! 

JUST SOLVE IT! 

 4   7  3   

  5 9  1 6   

       1 4 

9 8    3 7   

 2 4    9  6 

    5   2 1 

 7  8  5    

       8  

3 5        
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Geef kleur aan het Waterpolo! 



 Maart 2016 
   

  In-

zwemmen 

aanvang Opbouwen / 

vertrek 

Za 5 D1 Zwemcompetitie deel 4 in Bolsward 

Waterpolo: Heren 1—Swol 1894 6 in de Waterwyck 

Waterpolo: WZC De IJssel (SG)4—Heren 2 in Tijenraan Raalte 

13:30  

 

14:00 

17:00 

18.00 

12:30 

 

Za 12 Klassementswedstrijden  in Steenwijk 

Regio LAC wedstrijden van KNZB Oost 

Waterpolo: Swol 1894 5—Heren 1 in de Vrolijkheid, Zwolle 

Waterpolo: Octopus 2—Heren 2 in het Berghuizerbad, Heerde 

17:00 17:30 

 

19:45 

16:15 

16:30 opbouw 

Di 15 Bestuursvergadering    

Vr 18 Kader avond    

Za 19 Miniorencircuit deel 4 in Genemuiden 

Swimkick deel 4, in De Vrolijkheid te Zwolle 

Waterpolo ZPC Deltasteur 3—Heren 2 in Kampen 

16:45 

12:30 

17:00 

13:00 

18:10 

16:00  

12:00 

Zo 20 Zuyderzeecircuit Masters deel 7 in Amersfoort 13:30 14:00 12:00 

Di 29 82e Algemene LedenVergadering Steenwijk 34  

 

20:00 Inloop vanaf 

19:30 

De wedstrijdkalender 

14 



Weet wat er gebeurd in de 
club!  

Voor het totale wedstrijdschema van het 
gehele seizoen klik hier naar de site van 
Steenwijk 34 

 
Mis je wat in de kalender?   Mail dan 
naar : 

 
voorlichting@steenwijk34.nl  

 April 2016 
   

  In-

zwemmen 

aanvang Opbouwen / 

vertrek 

Za 2 Vijfde Regionale 10-kamp in Zwartsluis 

Waterpolo Heren 2—De Eerste Kolk 1 in de Waterwyck 

Waterpolo Heren 1—Zuiderzeezwemmers 1 in de Waterwyck 

16:45 17:15 

17:00 

17:45 

16:15 

Zo 3 /tm Zo 10 Swimcup / NK Lange Baan in Eindhoven    

Za 9 Waterpolo: WZC De IJssel (SG)4—Heren 1 in Tijenraan Raalte 

Waterpolo: Hatto Heim 2—Heren 2 in de Marke, Hattem 

 18:45 

20:15 

 

Di 12 Bestuursvergadering    

Za 16 D1 Zwemcompetitie deel 5 in Steenwijk 

Waterpolo Heren 2—Nunspeet 4 in de Waterwyck 

Waterpolo Heren 1—Octopus 2 in de Waterwyck 

17:00 17:30 

21:00 

21:45 

Opbouw 16:30 

 

Zo 17 Zuyderzeecircuit Masters deel 8 in Alkmaar 13:15 13:45 11:30 

Za 23 Miniorencircuit deel 5 in Genemuiden 16:45 17:00 16:00 

Zo 24 Zuyderzeecircuit Masters deel 9 in Grootebroek 14:00 14:30 12:15 

15 

http://steenwijk34.nl
http://steenwijk34.nl


Samen trainen,  
samen werken,  

samen vrijwilliger.  
Dat is kaderlid zijn!  

 
Dus dan ook  

samen bakken! 

Uitnodiging  

Op vrijdagavond 18 maart organiseren wij een kaderavond voor al die leden die daarnaast een vrijwil-

ligersfunctie binnen de vereniging vervullen. 

 

Deze gezellige avond zal plaatsvinden in het scoutinggebouw in Tuk. 

Voor eten en drinken wordt door ons gezorgd. 

 

We gaan deze avond lekker gourmetten.  

Aanvang 20.00 uur. 

 

Het scoutinggebouw is gevestigd aan de J.H.W Pasmanweg 2 in Tuk. 

Parkeren kunt u tegenover de scoutinggebouw op de parkeerplaats. 

Heeft u misschien een gourmetstel te leen?  

Graag even contact opnemen met Lammie 851733 of Monique 517782. 

 

Kaderavond 
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Voor deze avond dient u zich op te geven, dit kan via e-mail aan:  activiteitencie@steenwijk34.nl  

of mondeling in het zwembad bij Monique van den Berg.  

 

Opgave  vóór 13 maart a.s.  
Bent u vegetariër laat het ons even weten dan houden wij hier rekening mee. 

 

Graag tot 18 maart,  de activiteitencommissie 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_x7r8rKnLAhWIA5oKHVPfAq0QjRwIBw&url=http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/4208701/2015/12/16/Gourmetten-alles-behalve-duurzaam-en-diervriendelijk.dhtml&p
mailto:activiteitencie@steenwijk34.nl


DE WERKGROEPEN 

SPONSORING: 

Korstiaan de Boer,  
tel 0521-510089  
Berg en Bos 41, 8334RB Tuk  
sponsorcie@steenwijk34.nl  

VEILIGHEID 
Dick Huisman ,  
tel 0521-523788  
Gagelsweg 18,  
8331CN Steenwijk  
veiligheid@steenwijk34.nl  

LEDEN ADMINISTRATIE 
Douwe Baars ,  
tel 0521-852383  
Vledderholt 5,  
8381CA Vledder   
ledenadmin@steenwijk34.nl 

WEBSITE 
Korstiaan de Boer,  
tel. 0521-510089  
Berg en Bos 41, 8334RB Tuk  
website@steenwijk34.nl  

Lauren Vis (2e beheerder) 
tel. 06-41826901  

CLUBKRANT 
Casper Dollekamp,  
tel. 06-52592636  
De beugel 3, 8332 JV Steenwijk 
voorlichitng@steenwijk34.nl  

MATERIAAL 
Bram Mooi (Functionaris),  
tel. 0521-851733  
Rozenstraat 7 19,  
8331NJ Steenwijk  
materiaal@steenwijk34.nl  

Rick Driezen (zwemmen) 
tel. 06 - 16522659  

Michel vd Hoofdakker (polo) 
tel. 0521-522930  

PR EN COMMUNICATIE 
Sierd Tilma (waarnemend),  
tel. 0521-511970  
voorzitter@steenwijk34.nl   

VRIJWILLIGERS  
COORDINATOR 

Sierd Tilma (waarnemend),  
tel. 0521-511970  
voorzitter@steenwijk34.nl  

VERTROUWENS  

CONTACTPERSOON: 

Hilda Viel,  
tel. 06-51911855  
 

WIE DOET NU WAT?? 

Voorzitter  Sierd Tilma  0521-511970  
Secretaris  Chrisstien Dollekamp 06-53851351 
      De beugel 3, 8332 JV Steenwijk 
      secretaris@steenwijk34.nl 
Penningmeester  Marian Molenaar  0521-519133 

DAGELIJKS BESTUUR 

Voorzitter  Vacant   
Secretaris  Vacant   voorlopig mailadres: 
     wedstrijdzwemmen@steenwijk34.nl 
Officials   Hans van Scheepen  0521-850745  
 

Wedstrijden 
Speedo/Swimcick/10-kamp Laura van Sleen  0521-511813  
NK / Overige wedstrijden Ciska Wagter  0521-512322  of  06-52007200  
Masters   Huyb Stegeman 

ZWEMCOMMISSIE 

Voorzitter  Michel van den Hoofdakker 0521-522930  
Secretaris  Edward Voorn  0521-341122  
      Oosterlaan 29, 7973JP Darp  
Officials   Edward Voorn  0521-341122  
Aanvoerder Heren 1 Frank Anema  
Aanvoerder Heren 2 Harold Steenstra  0521-512186 

WATERPOLOCOMMISSIE 

Voorzitter / Penningmeester Lammie Mooi  0521-851733  
     Rozenstraat 19, 8331NJ Steenwijk  
Secretaris  Roswitha Baars  0521-852383  
      actviteitencie@steenwijk34.nl  
Lid   Jellie Driezen  0521-511387  
Lid    Riekie Schra  0521-361156  
Lid   Monique van de Berg  0521-517782  

ACTIVITEITENCOMMISSIE 

Camila van den Hoofdakker  0521-522930  
    J.H. Trompmeesterstraat 23, 8331 GN Steenwijk 
    consulent@steenwijk34.nl 

CLUBCONSULENTE 
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Hoe is de stand??? 
De competitie standen 

De waterpolo competitie en de D1 

Competitie worden op de site elke 

keer actueel bijgehouden, maar 

niets weerhoud ons er van om even 

een doorkijkje te geven van de 

prestaties in de clubkrant 

Stand D1 Competitie na de derde ronde van 5 maart 2016 

       

  Ronde 1 Totaal Ronde 2 Ronde 3  

1 De Dinkel 2 4000,82 12087 4180,03 3906,25 0 

2 Het Ravijn 4129,67 12488 4298,99 4059,82 0 

3 De IJsel 4220,95 12814 4425,9 4167,09 0 

4 De Ward 4061,34 16778 4289,63 4051,71 4374,95 

5 De Waalstroom 4125,44 16816 4291,88 3987,87 4411,1 

6 Bommelerwaard (SG) 4248,55 16913 4299,8 4010,12 4354,68 

7 Steenwijk 1934 4150,83 16957 4367,04 4052,08 4386,84 

8 Zuiderzeezwemmers 4099,86 17020 4348,51 4042,42 4529,45 

9 De IJsselmeeuwen 4194,54 17064 4455,25 4007,87 4406,17 

10 De Gelenberg 4141,85 17116 4410,78 4060,02 4503,14 

11 De Vrije Slag 4233,08 17519 4477,33 4292,34 4516,37 

12 TZC-Vahalis 4328,29 17642 4474,34 4243,47 4596,2 

13 Nunspeet 4316,47 17732  4564,26 4282,51 4569,06 

 De uitslag van de wedstrijd van de nummers 1 t/m 3 was nog niet bekend bij het publiceren van 

deze clubkrant 

Klassement waterpolo heren 1 en heren 2 

Klassement is bijgewerkt t/m 13 maart 2016. 

  Team Gespeeld Winst Gelijk Verloren Punten Voor Tegen Saldo 

1 
De Eerste 
Kolk H1 

16 14 0 2 42 141 57 84 

2 
Steenwijk 
1934 H1 

17 14 0 3 42 173 87 86 

3 Octopus H2 16 11 2 3 35 133 81 52 

4 

Zuiderzee-
zwemmers 
H1 

17 11 1 5 34 122 84 38 

5 
Swol 1894 
H5 

16 8 2 6 26 108 104 4 

6 
Swol 1894 
H6 

15 8 1 6 25 122 99 23 

7 
Deltasteur 
H3 

16 8 1 7 25 122 115 7 

8 Nunspeet H4 16 4 1 11 13 82 133 -51 

9 Steenwijk 16 3 1 12 10 82 125 -43 

10 
ZPC Hatto 
Heim H2 

17 2 1 14 7 112 173 -61 

11 
WZC-De IJ-
sel (SG) H4 

16 1 0 15 3 46 185 -139  
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