
BELANGRIJKE DATA 
16 februari 2019 

10 kamp Deel 4 in Genemuiden  

aanvang  17.15 uur 

16 februari 2019 

Zuyderzee Masters Circuit deel 6 in 
Heerenveen aanvang 14.45 uur 

19 Februari 2019 

Waterpolo Heren 2—SWOL 1994 H6 

De Waterwyck, aanvang: 20.00 uur 

28 Februari 2019 

Informatieavond Klaverblad 
ZwemTocht in de Waterwyck, aanvang: 
20.00 uur 

2 Maart 2019 

Lange Afstands Competitie (LAC) in 
Steenwijk, aanvang 17.30 uur 

2 Maart 2019 

Minioren/Junioren circuit deel 3 

In Zwolle, aanvang 13.00 uur 

Waterpoloteam en Elianne Huitema Runners Up. 

Het waterpoloteam Heren 1 en Elianne Huitema zijn er  tijdens het Sportgala allebei niet 

in geslaagd de titel van Sportploeg c.q. Sportvrouw van het jaar 2018 in de wacht te sle-

pen. Maar ondanks dat blijven we beretrots op de twee runners up plaatsen die ze heb-

ben behaald waarmee ze onze mooie club op een positieve manier in de belangstelling 

hebben gezet.  

Het Mastersteam is ook nog in het zonnetje gezet door de sportwethouder Bram 

Harmsma. Samen met een aantal andere sporters in andere disciplines kregen zij een 

bloemetje uitgereikt  van het gemeentebestuur voor de behaalde prestaties in 2018.  

Informatieavond Klaverblad ZwemTocht op 28 februari 

De voorbereidingen voor de Klaverblad ZwemTocht,  200 km kriskras door onze mooie 

gemeente, zijn in volle gang. Een groot deel van de tocht, en in ieder geval de nacht,  
wordt gezwommen door een vast zwemteam van ongeveer 17 zwemmers.   
Met dit team zal in de laatste week van juni of eerste week van juli een trainingskamp in 
Wieden en/of Weerribben gehouden worden, om kennis te maken met nachtzwemmen, 
en te experimenteren met verlichting van boten en zwemmers.  
 
Maar dat betekent zeker niet dat alleen deze groep de tocht zal zwemmen: iedereen 
wordt uitgenodigd een deel voor haar of zijn rekening te nemen, dan wel (mee)
zwemmend, dan wel in de ondersteuning. Alle hulp kunnen we gebruiken! 
De eerste informatie bijeenkomst over de ZwemTocht zal plaatsvinden op  
 

28 februari om 20.00 uur in de Waterwyck.  
 
Alle leden van Steenwijk 34 zijn uitgenodigd om te komen. Wil jij meehelpen of mee-
zwemmen? Kom dan langs! 
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“Clubkampioen worden ….. PR beker halen ….. De allergrootste PR-
verbetering scoren….. ALLEMAAL GEFELICITEERD TOPPERS!” 

Lauren en Jacyntha weer 

algemeen Clubkampioen 
Net als vorig jaar stonden Jacyntha Plat en 

Lauren Vis weer samen op de eerste 

plaats op het erepodium! Met een mooie 

bos bloemen werden zij weer geëerd voor 

hun titel als algemeen clubkampioen. Ge-

feliciteerd allebei!  

 

PR beker voor Marco Wagter  

en Kay van Sleen 
De PR Beker wordt dit jaar gedeeld, omdat Kay en Marco alle-

bei 34 PR’s hebben gezwommen in 2018. Dat is mooie presta-

tie van allebei en voor Kay misschien wel een positieve opste-

ker, omdat hij al lange tijd ziek is en elk opkikkertje kan ge-

bruiken.  

 

 

Grootste PR verbetering in 2018 

voor Roos Zijlstra. 
Ze mag dan nog lang niet de grootste dame zijn binnen 

de zwemclub, maar de 8 jarige Roos heeft toch maar 

mooi het allergrootste PR gezwommen van alle leden 

van Steenwijk ‘34! Haar PR was maar liefst 464% beter 

dan haar vorige beste tijd op de 25 rugslag! Meer dan 4 

keer zo snel als de vorige keer! Super gedaan Roos! En 

die mooie prijs met de stopwatch heb je meer dan ver-

diend! 

 

Afzwemmen Waterwyck 

 23 maart 2019 

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

Wedstrijdkalender  

Voor zwemmen klik HIER 

Voor waterpolo klik HIER 

Waterpolo Heren 1 winst, Heren 2 verlies 
Het seizoen voor Heren 1 verloopt uiterst moeizaam. De Heren komen maar niet 
van de laatste plek af ondanks alle inzet. Op 2 februari jl. behaalden ze een over-
winning op DWK, maar dat was nog niet voldoende om een plaats te stijgen. Ko-
mende wedstrijd zal het moeilijk worden om er punten bij te sprokkelen. Ze moe-
ten op bezoek bij koploper Flevo. Maar zoals elke wedstrijd starten we gewoon op 
0-0, dus er zijn altijd kansen. Succes heren op 19 februari! 

 

Heren 2 staat eigenlijk het hele seizoen op een solide 6e plaats in de competitie. Op 
18 januari jl. speelden zij hun laatste wedstrijd tegen Zuiderzeezwemmers maar 
konden thuis de winst niet pakken, ZZZ was met 5-7 te sterk. Op 19 februari spelen 
zij weer thuis in de Waterwyck tegen Swol 1894. Het zesde herenteam van Swol 
staat één plaats lager dan Heren 2. Dat wordt dus een mooie strijd! Kom ze aan-
moedigen! Zij spelen om 20.00 uur. 

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

Gasthuisstraat 10 

8331 JP Steenwijk 

http://www.steenwijk34.nl/agenda/agenda-wedstrijdzwemmen/
http://www.steenwijk34.nl/agenda/agenda-waterpolo/

