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VAN HET BESTUUR 

Wilna Heijman 50+prijs  2017 bij Sportgala 

Tijdens het sportgala 2017 dat op 17 januari  2018 is gehouden heeft Wilna Heijman de 

50+ prijs gewonnen.  Wilna is als Masters zwemster al vele jaren succesvol actief.  Naast 

vele ereplaatsen bij de nationale Masterskampioenschappen behaalde zij in 2013 een 

prachtige 5e  plaats tijdens de EK in Eindhoven en verbeterde op de 200 rug in het Neder-

lands Mastersrecord. In 2016 behaalde zij de 10e plaats op de seizoens-wereldranglijst 

van de FINA . Alle reden voor de jury om haar te uit te roepen tot 50+ sporter 2017 van 

Steenwijkerland. Namens alle leden van Steenwijk ‘34 van harte gefeliciteerd! 

Kay van Sleen Sporttalent 2017 bij Sportgala 

Naast fietsen en lopen is zwemmen de derde passie van deze triatleet. Dat Kay een 

zwemtalent in de dop is wisten we binnen de vereniging natuurlijk al langer. Maar Kay is 

als allround sporter een nog groter talent op de triatlon.  Hij werd derde tijdens de NK 

jeugd triatlon en behaalde afgelopen jaren meerder podiumplaatsen bij de Overijsselse 

zwemkampioenschappen. In zijn leeftijdsgroep werd hij in 2017 ook nog eens kampioen 

van Noord Nederland . De jury riep Kay samen met nog 7 jeugdsporters uit tot Sportta-

lent 2017 van Steenwijkerland. Namens alle leden van Steenwijk ‘34 van harte gefelici-

teerd! 

Vertraging nieuwe zwemkleding  

Helaas moeten we jullie mededelen dat onze nieuwe clubkleding, zoals we die tot voor 

kort voor ogen hadden, niet doorgaat.  We hebben het ontwerp van de leverancier af 

moeten keuren. De proefdruk die we hebben ontvangen was onvoldoende en deze was 

niet zoals was voorgesteld in de aanbieding van de leverancier. We hebben in wederzijds 

overleg moeten besluiten niet verder te kunnen met deze leverancier.  

De sponsorcommissie is druk bezig met het vinden van een nieuwe leverancier. We hou-

den jullie uiteraard van de ontwikkelingen op de hoogte!  
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“De jeugd en de Masters hebben de toekomst bij Steenwijk ’34!  
We zijn trots op Wilna en Kay! ” 

Enquête voor nieuw beleidsplan 2018-2021  

Zoals al eerder gemeld is het beleidsplan van de vereniging toe 
aan een actualisatie. Daarvoor wordt op dit moment hard ge-
werkt aan een enquête. In deze enquête willen we jullie als leden 
en ouders van leden vragen wat voor de komende jaren belang-
rijk is. Je kunt binnenkort een mail verwachten, met het verzoek 
de enquête in te vullen.  

 Deze input gaan we gebruiken om de nieuwe keuzes te maken 
voor de komende vier jaar. Het is de bedoeling dat het beleids-
plan in tijdens de ledenvergadering wordt vastgesteld.   

Denken jullie aan de Rabobank Clubkas Campagne actie? 

Zoals in de vorige nieuwsbrief is aangegeven start deze maand de Rabobank Clubkas 
Campagne waarbij leden van de Rabobank kunnen stemmen op een vereniging. Het 
aantal stemmen dat een vereniging krijgt bepaalt de hoogte van het sponsorbedrag 
dat voor de verenigingen door de Rabobank ter beschikking is gesteld. Uiteraard doet 
Steenwijk ‘34 daar aan mee! Als je een bankrekening bij de Rabobank hebt en lid 
bent, stem dan op ons! Je helpt daarmee onze mooie vereniging. 

Activiteiten 

Jeugdcommissie 

 27 februari 2018: 

Stormbaan in het zwembad de 
Waterwyck 

 3 april 2018: 

Paasei-Training in het zwem-
bad de Waterwyck 

Afzwemmen Waterwyck 

3 februari 2018 

2 juni 2018 

14 juli 2018 

Clubrecord gezwommen door Jacyntha Plat 
Bij het Masterscircuit in Zwolle heeft Jacyntha Plat het clubrecord op de 100 meter Wissel-

slag scherper gezet. Ze was 0,42 seconden sneller dan het twee en een half jaar oude re-

cord van Leandra Vedder.  

Oude Clubrecord:  1:09,26, gezwommen op 28 juni 2015 door Leandra Vedder.  

Nieuwe Clubrecord:  1:08, 84, gezwommen op 6 januari 2018 door Jacyntha Plat 
 

Eerste LAC wedstrijd in Steenwijk succesvol 

Op 7 januari heeft Steenwijk ‘34 in de Waterwyck sinds lange tijd weer eens een wedstrijd 
voor lange afstanden georganiseerd. De opkomst was nog wat klein, maar iedereen was 
zeer enthousiast over de organisatie. Op 10 februari wordt een tweede LAC georganiseerd 
en het is de bedoeling dat we dit komend seizoen zeker weer gaan herhalen! 

Uitje voor trainers van Steenwijk 

Op 13 januari hebben de trainers van Steenwijk ‘34 lekker wezen bowlen in het bowling-

centrum Tuk. Dit als dank voor al het verzette werk in het maken van trainingen en het 

begeleiden aan het bad van al onze zwemmers . We vinden het fantastisch dat jullie dit 

willen doen, en deze traktatie is daarom ook meer dan gegund en welverdiend! 


