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Start van een nieuw seizoen 

We zijn alweer vijf weken aan het trainen. Alle activiteiten zijn alweer opgestart inclusief 

een aantal mooie wedstrijden die in de zomer en in de eerste maand zijn gezwommen. 

Allereerst hebben Korstiaan de Boer en Nanda de Vries half augustus deelgenomen aan 

het WK Masters in Budapest. En niet onverdienstelijk! In het grote geweld van toppers 

vanuit de hele wereld werden mooie plaatsen behaald. Naast een mooi zwemavontuur 

was het voor beiden een mooie combinatie met een aansluitende vakantie. 

Casper Dollekamp heeft begin augustus deelgenomen aan de World Police and Fire Ga-

mes. Tijdens deze Olympische Spelen voor hulpverleners (64 sporten en 9500 deelne-

mers) wist Casper 2 maal goud en 3 maal zilver te behalen in de klasse 50+. Een mooie 

prestatie! 

De traditionele start van het seizoen is inmiddels het weekeinde in Epe geworden. Naast 

goede zwemprestaties was het weekeinde weer goed georganiseerd. Ondanks de eerste 

regenachtige dag was de sfeer ronduit zonnig! 

Ook het traditionele sprintgala was begin oktober. Met een aantal deelnemers van meer 

dan 200 is het toernooi al meer dan geslaagd. Volgend jaar zal het toernooi onder de 

naam van onze nieuwe sponsor Klaverblad hopelijk nog meer sporters trekken! 

Kortom: een mooi begin van het nieuwe seizoen. Iedereen veel sportplezier gewenst! 

Passen nieuwe Clubkleding van 16 t/m 20 oktober 

Vanaf 16 oktober t/m 20 oktober 2017 kun je op maandag, dinsdag, donderdag en vrij-

dag een half uur voor jouw training kleding passen om te bepalen welke maat nieuwe 

clubkleding wij voor jou moeten bestellen. Dit geldt voor al onze wedstrijd zwemmende 

en -poloënde leden en voor de kaderleden die tijdens activiteiten aan het bad staan. 

Hoe de nieuwe clubkleding er uit komt te zien houden we nog even geheim. Kun je op 

bovenstaande dagen niet, stuur dan een email naar sponsorcie@steenwijk34.nl. . 
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“Zwemmen voor de PR bokaal, de prijs die het langste bestaat in de geschie-
denis van Steenwijk ´34 : Zwemmers ga er voor! ” 

Gagelsweg 2 en 3 november afgesloten 
Op 2 en 3 november vinden er asfaltwerkzaamheden plaats op de Gagelsweg. Daar-
door is het zwembad niet per auto te bereiken. Kom je met de auto dan kun je parke-
ren bij de sportparken in de groene long of in de woonwijk.  

Bijeenkomst nieuw beleidsplan op 21 november 
Op 21 november zal er een bijeenkomst zijn voor het opstellen van het nieuwe be-
leidsplan voor de komende jaren. Dit plan willen we net als de vorige keer graag op-
stellen samen met de leden. Heb je voorstellen hoe Steenwijk ‘34 de toekomst tege-
moet kan gaan? Geef je van op bij onze secretaris Lonneke Hessels-Oenema. Je kunt 
haar mailen op: secretariaat.steenwijk34@gmail.com 

Jeugdcommissie start met watervoetbal 
Op 26 oktober start de jeugdcommissie met haar eerste 
activiteit van dit seizoen. Het initiatief van een jeugdcom-
missie is vlak voor het einde van het seizoen geboren en 
de initiatiefnemers hebben voor het hele jaar activiteiten 
gepland voor jeugdleden door jeugdleden. Een prachtig 
initiatief en het programma ziet er veelbelovend uit! Wil 
je je opgeven of heb je vragen? mail dan naar : jeugdcom-
missie@steenwijk34.nl  

Activiteiten 

Jeugdcommissie 

 26 oktober: Water voet-
baltoernooi in de Water-
wyck 

 4 november: Spooktocht 
op de Woldberg 

 8 december: Bingo tijdens 
de prijsuitreiking clubkam-
pioenschappen 

 21 december: Christmas 
training in de Waterwyck 

Clubkampioenschappen 
Op 30 november en 2 december aanstaande worden weer de clubkampioenschap-
pen gehouden. Op 30 november weer de 400 meter vrijeslag en op zaterdag 2 de-
cember alle vier de afstanden voor de verschillende leeftijdsklassen. Geef je op bij 
je trainer of de zwemcommissie en zorg er voor dat we een record aantal deelne-
mers hebben dit jaar! 

Tussenstand PR bokaal 
Bij de prijsuitreikingen van de clubkampioenschappen zal ook weer de oudste wis-

selbeker die Steenwijk ‘34 kent wordt uitgereikt. Tot aan de clubkampioenschap-

pen tellen alle behaalde PR’s tijdens  officiële wedstrijden  mee. Tot aan de zomer-

vakantie is een tussenstand opgemaakt met de volgende 5 mensen als  top 5: 

plaats1: Marco Wagter (22 PR’s); 2: Puk Lubbers (21); 3. Maud Dokter (20); 3: Kay 

van Sleen(20); 5. Diederik de Boer (17); 5. Kylian Kooijman (17) 

We zijn benieuwd wie zijn PR’s nog verder uitbreid en wie de inhaalslag naar Mar-

co nog kan maken! Veel succes in de PR-Jacht! 

AH clubactie is een succes 
Bij de Albert Heijn kun je zegels sparen voor een aantal gratis trainingen bij Steen-

wijk ’34. Dit heeft al bijna tien mensen opgeleverd die hebben meegetraind bij de 

Masters. Dat is heel mooi, maar we zien ook graag nieuwe zwemmers bij de jeugd, 

dus zegt het voort! 

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

Gasthuisstraat 10 

8331 JP Steenwijk 
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