
Belangrijke data: 

21 december 2018 

Speciale Kerst-training voor de Masters 
zwemmers 

Donderdag 27 december 2018  

Oliebollenzwemmen in zwembad de 
Waterwyck, aanvang 17.50 uur 

Vrijdag 28 december 2018 en  

Vrijdag 4 januari 2019 

Techniek-training tijdens de 

vrijdagavond training 

10 en 12 januari 2019 

Clubkampioenschappen 

zaterdag 19 januari 2019 

Prijsuitreiking Clubkampioenschappen 
in de Zuidwester te Zuidveen, aanvang 
18.00 uur 

Waterpoloteam Heren 1 genomineerd als Sportploeg 

van het jaar 2018  

Heren 1 is genomineerd voor de titel sport-

ploeg van het jaar 2018. Tijdens het sportgala 

Steenwijkerland op 16 januari 2019 zal bekend 

gemaakt worden wie deze prijs in de wacht zal 

slepen. De heren van Steenwijk ‘34 zijn te-

recht genomineerd na een succesvol seizoen, 

wat in 2018 resulteerde in een verdiend kam-

pioenschap. Nu maar hopen dat dit ook nog 

eens beloond wordt met de titel Sportploeg 

van het jaar! Maar deze nominatie alleen al is 

een felicitatie waard! 

 

Timo de Vries behaalt trainersdiploma 

Er we hebben er weer een gediplomeerde trainer bij! Timo 

de Vries heeft zijn diploma Zwemtrainer niveau 2 behaald 

en daar zijn we ontzettend blij mee! Timo  geeft training 

aan de voorselectie vanaf het begin van dit seizoen. Na-

mens alle leden van de club van harte gefeliciteerd Timo! 
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“Heren 1 Waterpolo genomineerd als sportploeg van 2018! 
Ze verdienen het dubbel en dwars! ” 

27 december Oliebollenzwemmen! 
Op 27 december  is het hele zwembad de Waterwyck weer tot onze beschikking voor het tra-

ditionele oliebollenzwemmen. We beginnen om 17.50 uur en het duurt tot 19.20 uur. Wil jij je 

opgeven? Dat kan bij de Activiteitencommissie, klik voor het mailadres HIER. 

28 december + 4 januari Techniektraining. 
Op vrijdag 28 december en 4 januari zal Rick Driezen tijdens de 2 uurstraining weer techniek-

trainingen verzorgen. Dit wordt in de training ingepast.  Je kunt je daarvoor aanmelden bij Rick 

Driezen. Voor zijn mailadres klik HIER 

Op naar een nieuw jaar! 
Het bestuur is supertrots op alle leden , kaderleden, vrijwilligers, ereleden, onze sponsoren en 

onze trotse hoofdsponsor Klaverblad Verzekeringen. Samen hebben we er een fantas-

tisch jaar van gemaakt met mooie successen en mooie momenten. Maar er was ook steun en 

respect na bijvoorbeeld het overlijden van ons erelid Ina Hatzmann. Elkaar steunen in goede 

en minder goede tijden is dé kracht van Steenwijk ‘34! Het bestuur wenst jullie allemaal: 

 

Afzwemmen Waterwyck 

 2 februari 2019 

Op deze datum is de zater-
dag training van 8.30-9.30 
uur 

Wedstrijdkalender  

Voor zwemmen klik HIER 

Voor waterpolo klik HIER 

Geen training op Kerstdagen en Nieuwjaarsdag 
Op 25 en 26 december en op 1 januari wordt er niet getraind door Steenwijk ‘34. Alle ande-

re dagen gaan de reguliere trainingen gewoon door. 

Clubkampioenschappen op 10 en 12 januari 2019 
In verband met de indeling van de zwemkalender worden de clubkampioenschappen wat 
later gehouden. Op 10 januari wordt tijdens de training (start inzwemmen 18.00 uur) de 
400 meter gezwommen. Op 12 januari (start inzwemmen om 17.00 uur) worden de 100 
meter vrij, school en rug en de 50 meter vlinder gezwommen. De Masters zwemmen dan 
de afstanden 50 vrij, school en rug en de 25 vlinder. De prijsuitreiking van de clubkampioen-
schappen worden gehouden op 19 januari om 18.00 uur in de Zuidwester in Zuidveen.  

Waterpolo heren spelen 12 januari 2019 thuis 
Aansluitend aan de clubkampioenschappen speelt Heren 1 om 20.30 uur thuis tegen Pro-
teus  uit Twello. Een mooie gelegenheid om na de clubkampioenschappen even te blijven 
hangen en de heren aan te moedigen! 

Hele fijne Kerstdagen 

en een  

sportief en  

fantastisch  

2019! 

  

Voor al uw  

bouwwerkzaamheden 
  

Kallenkote 30,  

8345 HC Kallenkote  

  

Nijeveense Bovenboer 2,  

7948 LG Nijeveen 

  

E-mail:  info@bouwbedrijfheran.nl   
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