
BELANGRIJKE DATA 
• 23 t/m 26 januari 2020 

Open Nederlandse Masters  

Kampioenschappen in Rotterdam 

• 1 februari 2020 

Eerste thuiswedstrijd Heren Water-
polo, aanvang 17.00 uur 

• 17 maart 2020 

Algemene Leden Vergadering Steen-
wijk’34 

 

 

 

Klaverblad ZwemTocht krijgt Rein Gaal bokaal tijdens 

Sportgala Steenwijkerland 

Aan projectteam van de Klaverblad ZwemTocht is op 15 januari tijdens het sportgala de 
Rein Gaal bokaal toegekend. Dit is een  prijs die bestemd is voor een persoon of groep 
die het meest bijzondere sportprestatie van het jaar heeft neergezet.  

De projectgroep is door meerdere mensen en instellingen voorgedragen en volgens de 
jury van het sportgala en vele sportliefhebbers de terechte winnaar van deze prijs.  

“Na 11 maanden intensieve voorbereiding is de projectgroep  van Steenwijk ‘34 er in 
geslaagd  om in augustus 2019 een fantastisch en bijzonder sportfeest neer te zetten. Zij 
wisten een sportevenement te organiseren waarmee de hele gemeente Steenwijkerland 
op de kaart is gezet. Daarnaast werd er ook nog een groot bedrag voor het KWF opge-
haald van bijna €28.000,-.” Aldus de immer enthousiaste presentator Jannes Mulder.  

Het bestuur van Steenwijk ‘34 is beretrots op dit projectteam die met hun initiatief een 
stuk geschiedenis heeft geschreven. Namens de hele vereniging gefeliciteerd!  

 

 

 

 

De projectgroepleden 
van de KZT: Inge Soe-
ters, Korstiaan de Boer, 
Huyb Stegeman, Linda 
Wibbelink, Rick Driezen 
en Casper Dollekamp 
tonen de zeer verdien-
de Rein Gaal bokaal. 
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De nieuwsbrief komt elke maand uit  

met  mededelingen van het bestuur en 

de verschillende commissies. 

De nieuwsbrief wordt digitaal 
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Eindredactie: Casper Dollekamp 
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voorlichting@steenwijk34.nl  

 

Kijk op onze site voor het 

allerlaatste nieuws: 

www.steenwijk34.nl  

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


 

“Een bijzondere bokaal voor een bijzonder team die samen met  
een grote groep vrijwilligers een vast zwemteam, inspringers en tal van sponsoren  

een bijzondere tocht heeft georganiseerd! Chapeau!! ” 

ONMK zwemmers hebben zin in het ONMK 
Vanaf donderdag 23 januari zijn onze masterzwemmers 
weer up and running bij het ONMK korte baan, dit keer in 
Rotterdam. Maar liefst 28 zwemmers nemen deel namens 
Steenwijk ‘34. dat is een recordaantal zwemmers. Verder 
heeft  Steenwijk ’34  na PSV Eindhoven het grootste 
zwemteam dat deelneemt.  

Maar liefst 181 verenigingen doen er mee met in totaal  1086 zwemmers. Tij-
dens het ONMK zullen de prestaties op de Facebook pagina van Steenwijk ‘34 
dagelijks te volgen zijn. Je kunt ook zelf via livetiming alle prestaties van onze 
zwemploeg volgen. Als je livetiming wilt activeren, klik dan HIER 

 

Langere trainingstijden op maandag  
Vanaf 13 januari zijn de trainingstijden voor de maandag aangepast. Doordat ‘t 
Tolhekke geen gebruik meer maakt van het bad, voorafgaand aan onze training 
kon voor ons een lang bestaande wens nu ingevuld worden: langer trainen op de 
maandag. De training start nu om 18.00 uur en eindigt om 19.15 uur. Alle ande-
re trainingstijden blijven onveranderd 

 
Secretaris gezocht voor het bestuur! 
Zoals al eerder aangegeven is het bestuur van onze mooie vereniging nog steeds 
niet op sterkte. We zijn nog op zoek naar iemand die bereid is de taak van secreta-
ris op zich te nemen. Voor informatie over de taken die hier onder vallen kun je 
terecht bij de voorzitter Chrisstien Dollekamp. .  

 

Waterpolo heren kunnen eindelijk weer thuis spelen 
Op 1 februari aanstaande zal het heren waterpoloteam zijn eerste thuiswedstrijd 
spelen. Omdat er aanpassingen vanuit de KNZB waren vereist voor het scorebord, 
kon in overleg met de competitieleider geregeld worden eerst dat alle uitwedstrij-
den werden gespeeld. In die tussentijd is het zwembad van een compleet nieuw 
scorebord voorzien. De heren kunnen nu dus het thuisvoordeel ten volle gaan be-
nutten. 1 februari spelen zij tegen Houtrib 3 om 17.00 uur. 

Kom ze aanmoedigen! 

 

Algemene Ledenvergadering op 17 maart 
SAFE THE DATE! De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering zal dit jaar op 17 maart 
plaatsvinden. De ALV begint om 20.15 uur en inloop is vanaf 19.45 uur. Er wordt 
nog een aparte uitnodiging verstuurd, met daarin alle jaarverslagen en uiteraard de 
agenda. Hou de website en nieuwsbrief in de gaten! 

 

  

Voor al uw  

bouwwerkzaamheden 
  

Kallenkote 30,  

8345 HC Kallenkote  

  

Nijeveense Bovenboer 2,  

7948 LG Nijeveen 

  

E-mail:  info@bouwbedrijfheran.nl   

Afzwemmen Waterwyck 

• 25 januari 2020 

Op deze zaterdag zal een grote 
groep kinderen afzwemmen. 
Daarom is er op 25 januari GEEN 
zaterdagochtend training. 

• 4 april 2020 

• 27 juni 2020  

Op deze zaterdagen is de training 
in verband met het afzwemmen 
tot 9.30 uur 

Wedstrijdkalender  

Voor zwemmen klik HIER 

Voor waterpolo klik HIER 

http://livetiming.knzb.nl/onmk20kb/
mailto:info@bouwbedrijfheran.nl
http://www.steenwijk34.nl/agenda/agenda-wedstrijdzwemmen/
http://www.steenwijk34.nl/agenda/agenda-waterpolo/

