
IN DIT NUMMER 

Van de bestuurstafel                1 

Badmutsen te koop                  1 

De eerste zwemwedstrijden   2 

Nieuwe indeling competitie  2 

Waterpolo gaat starten!        2 

Herhaling toezichthouders   2 

Wielerspektakel een succes     2 

Van de Bestuurstafel 
De eerste Nieuwsbrief 

Dit is de eerste nieuwsbrief van Steenwijk 34 in een digitale vorm. Ook de clubkrant zal in het ver-

volg digitaal verschijnen. Alle leden krijgen via de mail deze nieuwsbrief thuisgestuurd. Voor de 

clubkrant word aan jullie een link toegezonden die je direct leidt naar de clubkrant op de site. 

De Nieuwsbrief zal elke maand uitkomen, ongeveer een week na de bestuursvergadering . Hij bevat 

de belangrijkste nieuwsfeiten en veranderingen in bijvoorbeeld de wedstrijdkalender.  

De clubkrant zal in digitale vorm verschijnen voor elke schoolvakantie. De eerste voorafgaand aan de 

herfstvakantie . Daarna volgt er een uitgave voorafgaand aan de Kerstvakantie, de voorjaarsvakan-

tie, de Meivakantie en de zomervakantie. In deze clubkrant nieuwe stijl komen naast een aantal 

bekende items, vooral een aantal nieuwe onderdelen. 

Fietsen niet bij de ingang 

Zoals al eerder  gevraagd dienen de fietsen in de daarvoor bestemde rekken te worden geplaatst en 

niet onder de luifel bij de ingang. Tijdens de eerste trainingsavonden heeft iedereen zich hier, op een 

enkele fietseigenaar na goed aan gehouden. Dank voor jullie medewerking! En nu vasthouden hè! 

Badmutsen Steenwijk 34 zijn weer beschikbaar! 

Evenals vorig seizoen zijn er weer volop badmutsen 

beschikbaar. Het is een mooi en vrolijk gezicht alle 

badmutsen te zien tijdens de trainingen en de wed-

strijden. Het is goed herkenbaar en we staan er naar 

de andere verenigingen dan ook mooi op! Wil je nog 

een badmuts kopen? Je kunt daarvoor terecht bij 

Korstiaan de Boer. Ze kosten slechts € 3,= per stuk. 

Een koopje voor een goede badmuts.  

Wil je er een bestellen? Klik dan hier 

mail dan naar korstiaan@online.nl  

Nieuwsbrief 

Augustus 2015 

Jaargang 1, editie 1 

 

De nieuwsbrief komt elke maand uit  

met  mededelingen van het bestuur 

en de verschillende commissies. 

De nieuwsbrief wordt digitaal 

verspreid en is te downloaden  via 

de website. 
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Start van het nieuwe seizoen 

De start van de trainingen na de zomervakantie is al weer achter ons. De banen zijn weer lekker 

gevuld en de indelingen zijn weer goed voorbereid. Iedereen kan weer volop aan de bak tijdens 

de trainingen! 

Steenwijk 34 in een nieuwe competitie 

Na de promotie van de zwemselectie zal Steenwijk 34 dit jaar deelnemen met Bolsward, Sneek 

en Heerenveen. Drie nieuwe verenigingen waardoor naast een hoger niveau in de D1 competitie, 

ook met nieuwe teams de strijd aangegaan zal worden. De indeling van de zwemkalender zal 

zodra die bekend is op de site worden geplaatst. 

Eerste drie wedstrijden in september bekend 

Naast de competitie zal het zwemseizoen in de Waterwyck starten met de Nationale Sprint op 19 

september. Vele deelnemers zullen weer strijden voor de titel sprint koning en koningin. Verder 

is op 5 en 6 september weer het zwemweekend in Epe. Op 12 september is de Pieperestafette  in 

Emmeloord. Informatie over inschrijving, vertrek etc. ontvangen jullie via de zwemcommissie. 

Van de Zwemcommissie  Activiteitencommissie 

Wielerspektakel een 

succes! 

Op 4 augustus heeft Steenwijk 34 weer 

volop meegewerkt aan de op– en 

afbouw van het wielerparcours. Het 

was een korter parcours dit jaar dwars 

door het centrum heen. Er was vol-

doende animo voor het helpen opbou-

wen en afbreken. Jullie worden harte-

lijk bedankt voor allen inzet! Na afloop 

van het opruimen van alle vlaggen zijn 

alle helpers nog naar een heel gezellige 

nazit geweest bij Peter Walpoott thuis.  

 

‘Elke maand een digitale nieuwsbrief en vijfmaal per jaar een digitale clubkrant. 
Één van de eerste uitwerkingen van het bij de vorige ALV vastgestelde beleidsplan 
“Boeiend en Bloeiend”.’ 

Werkgroep Veiligheid 

Op woensdag 23 en donderdag 24 
september zullen de herhalingscur-
sussen worden gegeven voor toe-
zichthouder. Op 23 september 
wordt Basic Life Support, Reanima-
tie en AED gegeven, op de tweede 
dag BHV Ontruiming en Communi-
catie. 

Daarmee voldoet de vereniging 
weer aan de wettelijke veiligheids-
eisen om trainingen te mogen 
geven en wedstrijden te organise-
ren. De toezichthouders worden 
door de coördinator Dick Huisman 
nog verder geïnformeerd. Heb je 
belangstelling om ook toezichthou-
der te worden? Mail dan naar  

info@dhuisman.speedlinq.nl 

Van de Polocommissie 

Seizoens-opening met waterpolo toernooi Apeldoorn 

De beide Herenteams gaan dit jaar het seizoen openen op 28 tot en met 30 augustus tijdens het 

waterpolo toernooi in Apeldoorn. Naast de trainingen kan tijdens dit driedaagse toernooi een 

goede basis worden gelegd voor een flitsende start van de competitie! 

Eerste competitiewedstrijden bekend 

De eerste indeling van de competitiewedstrijden is bekend. In de maand september zullen de 

teams de volgende wedstrijden spelen 

 Heren 1 speelt twee uitwedstrijden:  

 op  12 september tegen DEK 

 Op 28 september tegen Octopus 

 Heren 2 speelt zowel uit als thuis: 

 Op 12 september thuis tegen Swol 1894 

 Op 19 september uit tegen Nunspeet. 
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