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DE OORSPRONG
De Masters van Steenwijk ’34 zijn in de afgelopen acht jaren enorm 
gegroeid. Zowel in aantal als in prestaties. De stijgende lijn werd 
ingezet vanaf eind 2011. Daarvoor was de Masters-afdeling van de 
club uit de kop van Overijssel niet groter dan zes of zeven zwemmers. 
Linda Wibbelink en Marty Veen vormden in die periode het uithang-
bord van het Masters-zwemmen vanuit Steenwijk. Zowel nationaal 
als internationaal behaalden beiden grote successen. Toch lukte het 
destijds niet om meer Masters te interesseren voor wedstrijdzwem-
men. 

In 2011 kwam daar verandering in. De Masters-afdeling groeide tot 
ongeveer vijftien zwemmers, waarvan er zes geïnteresseerd waren 
om ook wedstrijden te gaan zwemmen. Naast het Zuyderzee Masters 

Circuit werd een extra doel gesteld als stip op de horizon. Deelname 
aan het ONMK in Terneuzen in 2012. De groep kwam er al snel ach-
ter dat de gezwommen tijden zelfs konden leiden tot een Nederlands 
record op de 4x100 wisselslag in de klassen Heren 160+. Langzaam 
groeide het geloof in misschien wel een medaille. En langzaam ook de 
intensiteit van trainen. Was dit in het begin slechts één keer per week, 
snel liep dit op tot drie of vier trainingen per week. De resultaten 
waren er ook naar. In Terneuzen werden tien medailles behaald: twee 
gouden, een zilveren en zeven keer brons. Een nieuw succes was 
geboren: de Masters-afdeling van Steenwijk 1934.

HET PLEZIER EN DE PRESTATIES
De groei zette door, vooral door de vele publiciteit in de media over 
de successen van het Mastersteam. Steeds meer oud-zwemmers 
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pakten de draad weer op en er kwam ook meer trainingswater be-
schikbaar. De groep groeide door van circa vijftien zwemmers in 2011 
naar meer dan zestig Masters-zwemmers bij de start van het seizoen 
2019-2020. De successen werden aan een geregen in de jaren erna. 
Met maar liefst 42 medailles tijdens het ONMK korte baan in Zwolle 
in 2019. 
Ook de internationale wedstrijden werden niet geschuwd. Aan het EK 
in 2013 in Eindhoven deden twaalf zwemmers mee. Een fantastische 
ervaring die voor de toen 85-jarige Klaas Prins ook nog eens leidde 
tot een zilveren medaille op de 50 meter rugslag. Daarna volgde het 
EK Londen in 2016 en dit seizoen zullen een aantal zwemmers zeker 
gaan deelnemen in Budapest.

DE SAMENHANG
De Masters-groep heeft een sterke onderlinge samenhang. Dat komt 
niet alleen door het zwemmen en de prestaties. De Masters hebben 
naast de reguliere wedstrijden ook altijd behoefte om iets anders te 
doen in het seizoen.

Zo werd in mei 2019 voor de eerste keer de Klaverblad Masters 
Sprintwedstrijd georganiseerd. Dit is een vervolg op de nationale 
sprintkampioenschappen die al 35 jaar in het najaar in Steenwijk 
worden georganiseerd. Deze nieuwe traditie zal de komende jaren 
verder uitgebreid worden. De eerste editie was met 75 zwemmers 
prima bezocht en de formule van deze wedstrijd sprak de Masters 
enorm aan.

In 2018 werd het plan opgevat om in navolging van Maarten van 
der Weijden de Elfstedentocht te gaan zwemmen, de club had dat 
in 1989 ook als eens gedaan. Er werd besloten een andere locatie te 
kiezen: het zwemmen van de 200 kilometerlange schaatsroute van 
de Overijsselse Merentocht door de kop van Overijssel met start en 
finish in Steenwijk. Na elf maanden voorbereiding ging de Klaverblad 
Zwemtocht op 22 augustus van start. In estafetteverband zwommen 
24 zwemmers van Steenwijk 1934 door de prachtige natuurgebie-
den van Nationaal Park Weerribben en Wieden en haalden ruim € 
25.000,- op voor het KWF. 
In september 2019 mocht de club voor de eerste maal een natio-
nale wedstrijd organiseren. In totaal deden er 17 ploegen en 175 
zwemmers mee aan deze editie van de NMCM. Steenwijk zelf wist 
wederom de vijfde plaats te behalen, net als in 2018. De zwemclub is 
zeker bereid om nogmaals dit mooie evenement te organiseren.

DE TOEKOMST
De toekomst ziet er voor Steenwijk 1934 wat de Masters betreft 
rooskleurig uit. Stilzitten kunnen ze niet in Steenwijk en de groep 
beschikt over een enorme energie en creativiteit om elk jaar weer tot 
een nieuwe, mooie uitdaging te maken. En niet omdat het allemaal 
moet. Juist niet. De ongedwongen sfeer en het niet meer zo nodig 
moeten zijn belangrijke elementen.

De drie belangrijkste ingrediënten zijn in ieder geval sterke pijlers 
om een mooie toekomst tegemoet te gaan: plezier, samenhang en 
prestaties.
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