
Belangrijke data:  

21 December 2017 

Christmas Training 

28 December 2017 

Oliebollenzwemmen  

in de Waterwyck, aanvang 17.50 uur 

25/26 December 2017 

Kerstdagen:  

GEEN TRAINING 

 

 

1 Januari 2018 

Nieuwjaarsdag:  

GEEN TRAINING 

VAN HET BESTUUR 

Op naar een spatterend 2018! 

Het bestuur is blij en trots met zo’n mooie vereniging waarin heel veel mensen als vrijwil-

liger optreden en zoveel leden het fijn vinden om bij Steenwijk ‘34 te zwemmen en te 

waterpoloën . Alle vrijwilligers krijgen als bedankje een kerskaart van het bestuur, een 

groot deel heeft hem al en de rest wordt bij het oliebollenzwemmen uitgereikt. Daarmee 

wil het bestuur alle vrijwilligers ontzettend bedanken voor alle inzet in het afgelopen 

jaar. Zonder vrijwilligers geen zwem– en poloclub Steenwijk ‘34! 

Het bestuur kijkt met een positieve blik naar 2018. Een mooie toekomst bouwen we 

samen! Daarom wenst het bestuur jullie allemaal: 

 

 

 

Nieuwsbrief 
December 2017 

Jaargang 3, editie 9 

 

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. 
 

Eindredactie: Casper Dollekamp 

E-mailadres: 

voorlichting@steenwijk34.nl  

 

Kijk op onze site voor het 

allerlaatste nieuws: 

www.steenwijk34.nl  
Z&PC Steenwijk 1934 

mailto:voorlichting@steenwijk34.nl
http://steenwijk34.nl/


 

“Als elke vrijwilliger een ster is,  
wordt het nooit meer donker ” 

Sinterklaas was trots op Pietendiploma’s 
Het was me wat! Tijdens de training van 2 december kwam Sinterklaas met zijn Pieten op trai-
ningsbezoek. Hij was maar wat trots op al die pietendiploma’s die door de kinderen werden 
gehaald! Bijna 40 kinderen waren de hele training druk in de weer om alle opdrachten uit te 
voeren. Sint geeft een groot compliment aan de trainers die dat allemaal organiseerden, sa-
men met de Activiteitencommissie! 

Waterpoloërs koploper en hekkesluiter in de competitie 
De Heren waterpoloërs geven op twee verschillende manieren kleur aan de competi-
tie. Het tweede team heeft het moeilijk dit seizoen en staat in de huidige tussenstand 
op de laatste plaats. Zij gaan in 2018 er volop tegenaan om zich te kunnen handha-
ven. Heren 2 staat slechts één punt achter op de twee herenteams van Swol en heeft 
dus alle kans om nog een paar plaatsen te stijgen. 

Heren 1 daarentegen heeft de smaak  goed te pakken en is op dit moment koploper.  
Met 21 punten staan zij twee punten voor op Deltasteur, dat ook nog eens een wed-
strijd meer heeft gespeeld. De nummer 3 heeft een wedstrijd minder gespeeld en 
staat 6 punten achter op Steenwijk ‘34. Heren 1 zal de vorm in 2018 vast moeten hou-
den om het kampioenschap te behalen, vorig jaar mistten ze de titel in de slotfase van 
de competitie. 

Wil je de stand bijhouden? Kijk dan op de site of klik HIER 

Activiteiten 

Jeugdcommissie 

 21 december:  

Christmas training in de Wa-
terwyck 

 27 februari 2018: 

Stormbaan in het zwembad de 
Waterwyck 

 3 april 2018: 

Paasei-Training in het zwem-
bad de Waterwyck 

RABO-bank Clubkas Campagne 
 
Begin 2018 gaat de Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland van start met de  

   Rabobank Clubkas Campagne.  

 

Dit houdt in dat zij € 100.000 beschikbaar stelt voor verenigingen en stichtingen die heb-

ben aangegeven dat ze graag in aanmerking willen komen voor een bijdrage van de bank.  

De bank gaat haar leden vragen een stem uit te brengen op één van deze verenigingen/

stichtingen. Hoeveel precies een stem waard is, dat is nog niet bekend, dat is afhankelijk 

van het aantal leden wat stemt.  

 

                                      HELP DE CLUB EN STEM OP ONS! 

Mocht u dus lid van de bank zijn, en een mail van uw bank ontvangen om uw stem uit te 

brengen, stem dan op ons! Wij zullen ons daar natuurlijk graag voor aanmelden.  

Mocht u wel bij de bank bankieren, maar nog geen lid zijn, dat kan alsnog! Neem in dat 

geval contact op met uw bank! 

 

Wij zullen u er op attent maken wanneer de actie van start gaat, via nieuwsbrief en Face-

book, en we hopen dat u dat bericht massaal deelt in uw eigen netwerk. Want hoe meer 

stemmen, hoe meer vreugd!  

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) 

http://www.steenwijk34.nl/waterpolo/klassement-2017-2018/
http://www.rijkmans.nl


“Zal het Heren 1 lukken om het kampioenschap te halen? 
Zal Heren 2 om zich handhaven in de klasse?  

STEUN ZE en moedig ze aan bij één van de thuiswedstrijden!” 

Oliebollenzwemmen: 28 december vanaf 17.50 uur 
28 december is het weer zover! De traditionele oliebollen zwemavond in de Water-
wyck.  Wij beginnen om 17.50 uur en gaan door tot 19.20 uur in het wedstrijd- en 
recreatiebad. Je ouders en je broer(s) en zus(sen), vriendjes mogen ook komen. Je 
kunt lekker spelen in het water en oliebollen eten na afloop. 

Graag even een mail sturen aan activiteitencie@steenwijk34.nl met hoeveel mensen 
je komt. Hier kan je ook je bestelling doorgeven als je oliebollen wilt bestellen.  
Voor meer info klik HIER 

Mooie Clubkampioenschappen 
 
De clubkampioenschappen waren niet alleen gezellig, maar ook nog eens succesvol! Een groot aantal jeugdzwemmers, selectie-
leden en masters streden om de verschillende titels. 
 
Op donderdag 30 november was het eerste deel van de jaarlijkse kampioenschappen tussen de zwemmers van Steenwijk’34, 
de 400 meter vrijeslag. Bij de masters was het Korstiaan de Boer die Casper Dollekamp en Dick Huisman afhield van de eerste 
plaats. Bij de vrouwelijke leeftijdsgenoten wist Wilna Heijman als eerste aan te tikken. Tweede en derde werden Ilse Blankvoort 
en Charine de Ruiter. Bij de senioren open waren Lauren Vis en Alies Wagter de snelsten. Lauren wist Kylian Kooijman en Diede-
rik de Boer net van zich af te houden. Bij de dames senioren open vervolledigden Jacyntha Plat en Getrude Corporaal het podi-
um. 

 Zaterdags was het meer tijd voor de sprinters en de allrounders. Hier kroonde Lauren 
zich tot clubkampioen bij de heren senioren. Hij deed dit in een snellere tijd dan afgelo-
pen jaren en wist zo Rick Driezen en Kylian Kooijman voor te blijven. Bij de dames was 
Jacyntha duidelijk de snelste. De zilveren en bronzen medaille gingen naar Alies Wagter 
en Getrude Corporaal. Diederik de Boer mocht de wisselbeker in ontvangst nemen bij de 
jongens 17 jaar en jonger. Hij verwees Jelle Heijman naar een tweede plaats. Bij de meis-
jes 15 jaar en jonger was het een spannende strijd om de medailles. Inge Halman wist 
Fayola van den Berg uiteindelijk met 45 honderdste van een seconde voor te blijven. Yas-
min Brinkman behaalde in deze categorie het brons. Bij de jongens junioren 1 en 2 was 
het Kay van Sleen die met de beker naar huis ging. 

Marco Wagter en Jesse Brouwer werden respectievelijk tweede en derde. Bij de masters da-
mes wist Leandra Vedder één tiende voor Nanda de Vries te blijven. Leandra zwom tijdens de 
50 meter schoolslag ook nog eens een NK limiet voor eind deze maand. Luciënne van der 
Linde werd derde. Bij de mannelijke masters wist Korstiaan de Boer te winnen voor Patrick 
Wobben en Klaas Prins, 89 jaar inmiddels. Yelena Brouwer en Rick Mastenbroek werden club-
kampioenen bij de meisjes 11 jaar en jongens 10 jaar. Ninthe van der Zwaag en Anna de Lan-
ge werden eerste en tweede bij de meisjes 9 jaar. Bij dezelfde categorie werd Thomas Zwer-
ver eerste bij de jongens. Hier werden Sam de Bruijn en Tim Steenhuis tweede en derde. Dy-
on Scholten en Kyandro van den Berg mochten het podium op voor hun gouden en zilveren 
medaille bij de jongens 8 jaar. Roos Zijlstra zwom naar een mooie beker bij de meisjes 6 jaar. 
Zusje Jasmijn Zijlstra deed dat bij de meisjes 5 jaar. Kay van Sleen won de beker voor de 
meeste persoonlijke records dit jaar. Hij zwom er maar liefst 46 in totaal. 

Wil je alle foto’s bekijken? Die vind je op de site of klik HIER 

mailto:activiteitencie@steenwijk34.nl
http://www.steenwijk34.nl/nieuws/oliebollenfeest/
http://www.steenwijk34.nl/vereniging/fotos/prijsuitreiking-clubkampioenschappen-2017/

