
BELANGRIJKE DATA 
12 juli 2019 

Laatste training seizoen 2018—2019 

6 augustus 2019 

Wielerspektakel van Steenwijk 

22 augustus 2019 

start van de Klaverblad ZwemTocht aan 
het Steenwijkerdiep te Steenwijk.  

Aanvang 10.00 uur:  

25 augustus 2019 

Finish van de Klaverblad ZwemTocht 
aan het Steenwijkerdiep te Steenwijk. 
Verwachte aankomsttijd ca. 14.00 uur. 

26 augustus 2019 

Eerste training seizoen 2019—2020 

7+8 september 2019 

Zwemtoernooi Epe Duitsland 

14 september 2019 

Nationale Masters Club Meet, zwem-
bad de Waterwyck aanvang 13.30 uur 

Einde seizoen op 12 juli 2019, start op 26 augustus. 

Vandaag sluiten we een enerverend seizoen af waarin we weer mooie successen 

hebben mogen verwelkomen. Ook de waterpolo heeft ondanks een moeilijk sei-

zoen na de promotie in het vorig seizoen een mooi nieuw initiatief mogen nemen 

met de eerste stappen van het vormen van een nieuw dames waterpoloteam. 

Verderop in deze nieuwsbrief vinden jullie een uitgebreid artikel daarover.  

We sluiten het seizoen af met een positieve blik op de toekomst: er staan ons 

nog drukke tijden te wachten de komende twee maanden. Op 6 augustus helpt 

Steenwijk 34 weer bij de opbouw van de wielerronde van Steenwijk. Op 22 au-

gustus gaat het zwemteam starten met de Klaverblad ZwemTocht, waarmee zij 

zoveel mogelijk geld voor KWF Kankerbestrijding willen ophalen. Op 7 september 

is weer het traditionele weekend toernooi in Epe Duitsland en als laatste op 14 

september de Nationale Club Meet in de Waterwyck. Kortom: we starten het 

nieuwe seizoen vol nieuwe energie.  

Wij wensen als bestuur alle leden een 

hele fijne, sportieve en zonnige vakan-

tie en zien jullie graag gezond en wel 

terug bij de start van het nieuwe sei-

zoen of bij een van de evenementen 

die de komende twee maanden geor-

ganiseerd worden. Tot dan! 

 

NIEUWSBRIEF 
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Jaargang 5, editie 5 

 

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  

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


 

“Geen dames waterpoloteam meer in Steenwijk? Omdat ik het waterpolo 
echt niet kan missen, wil ik daar verandering in brengen” 

Annemarijn Schreuder 

Doe mee en sluit je aan bij het dames waterpolo 

team van Steenwijk ‘34! 
De eerste trainingen zijn geweest en de vijf dames die zich al hebben 

gemeld vinden de trainingen erg leuk. Hieronder de reactie van twee 

van de dames die het waterpoloballetje opgepakt hebben: 

Annieke Boer: “Als zwemmer was ik echt op zoek naar een extra uitda-

ging. Samen met Manuela Doeve ben ik mee gaan doen bij het waterpolo 

en dat is erg leuk! We trainen op dit moment samen met de heren. We 

leren enorm veel en we hebben er veel plezier in. Kom ook meedoen, 

want wie weet hebben we volgend seizoen dan een mooi damesteam!” 

Voorzitter Chrisstien Dollekamp: “Weer heerlijk een balletje gooien, on-

danks dat ik dit al zo lang niet meer had gedaan. Toch pak je het snel weer 

op en wat is het toch leuk om weer te doen. Wat een fantastisch mooi initiatief van Annemarijn Schreuder om dit op te 

willen pakken. Met zoveel enthousiasme moet dit zeker gaan lukken!”  

Wil je meedoen?  

De training is elke donderdag van 19.45—21.15 uur in de Waterwyck. De eerste training na de vakantie is op 29 augus-

tus.  Heb je vragen? Stuur dan een mail naar waterpolo@steenwijk34.nl 

Meer dan 20 jaar  

geleden….. 

 

Het is meer dan 20 jaar geleden 
dat Steenwijk ‘34 een waterpolo 
damesteam heeft gehad dat in de 
competitie meedeed. Inmiddels 
zijn de eerste stappen gezet voor 
het opzetten van een nieuw da-
mes waterpoloteam. Een fantas-
tisch mooi initiatief waar de eer-
ste vruchten al van geplukt kun-
nen worden. In dit leuke artikel 
schrijft Annemarijn Schreuder 
wat haar zo aantrekt in het mooie 
waterpolospel en wat zou het 
mooi zijn dat er volgend seizoen 
een compleet team kan worden 
samengesteld! 

Waterpolo damesteam: op naar een nieuwe start! 
Hallo zwemmers en waterpoloërs, ik zal mijzelf even voorstellen. Ik ben Annemarijn 
Schreuder, 24 jaar oud en sinds kort woon ik in Steenwijk vanwege mijn werk. Ik 
speelde al jaren waterpolo bij mijn vertrouwde club in Dokkum, eerst bij de jeugd 
en later doorgestroomd naar de dames. Waterpolo is mijn uitlaatklep en een plek 
om mijzelf weer op te laden. Ik hou van spelletjes, ik vind een bal leuk en ik hou van 
zwemmen, dan is waterpolo de perfecte sport. Bovendien is waterpolo  een team-
sport, je traint samen, speelt wedstrijden, voor je het weet heb je er een heel stel 
vrienden en gezelligheid bij. 

Sinds 1998 bestaat er geen damesteam meer in 
Steenwijk en omdat ik het waterpolo echt niet 
kan missen, vind ik het de hoogste tijd om daar 
verandering in te brengen. Samen met de zwem
– en poloclub Steenwijk ’34 , willen we kijken of 
we een nieuw damesteam kunnen oprichten. In 
korte tijd hebben zich al vijf dames aangemeld 
en zitten de eerste gezamenlijke trainingen met 
de heren samen erop.  

Heb je ooit al eens waterpolo gespeeld en wil je het weer oppakken? Of lijkt het je  
leuk om het een keer uit te proberen? Wij zoeken nog veel meer dames om ons 
damesteam compleet te maken. Trek je badpak aan en train een keer met ons mee 
en ontdek hoe leuk waterpolo is! 

Waterpolo-Special 

De vijf waterpolodames op een rij.  

Vlnr: Annieke, Manuela , Jacobien, Annemarijn 

en Chrisstien  

mailto:waterpolo@steenwijk34.nl


 

“Steun de zwemmers van de Klaverblad ZwemTocht en daarmee  
KWF Kankerbestrijding! Ga naar: www.steenwijk34.nl/kzt/doneren “ 

De eerste inspringers van de Klaverblad ZwemTocht hebben zich ingeschreven 
 

De eerste zwemmers die een stukje mee gaan zwemmen met het vaste zwemteam van 

de Klaverblad ZwemTocht hebben zich ingeschreven. Riekie Schra was de allereerste in-

springer die zich heeft aangemeld. Voor € 7,50 kun je al meedoen en de zwemmers van 

het vaste team tijdens de tocht ondersteunen. Je kunt je inschrijven op vier specifieke 

stukken van de route. Elke dag is er een deel van de totale ZwemTocht aangewezen 

waarin dit kan.  Om deel te kunnen nemen vragen we wel aan je om sponsorgeld bij el-

kaar te halen. Heb je zin om mee te doen en wil je weten wat de verdere afspraken zijn?  

Kijk dan op www.steenwijk34.nl/kzt/aanmelding-inspringers  

 

Vrijwilligers gezocht voor de Klaverblad ZwemTocht  
 

Al heel veel leden hebben zich gemeld dat zij willen helpen bij de organisatie van de 

Klaverblad ZwemTocht. Maar we kunnen nog zeker een boel hulp gebruiken.  Wil je 

ons helpen? Heel graag! Je kunt je aanmelden via de site van de vereniging. Ga 

daarvoor naar: www.steenwijk34.nl/kzt/aanmelding-vrijwilligers 

Afzwemmen Waterwyck 

Aan het begin van het seizoen   
(26-8-2019) worden de nieuwe 
data bekend voor het afzwem-
men. Deze worden dan weer in 
deze nieuwsbrief vermeld 

Wedstrijdkalender  

Voor zwemmen klik HIER 

Voor waterpolo klik HIER 

Voorbereidingen Klaverblad ZwemTocht in volle gang 
Het projectteam bestaande uit Inge Soeters, Linda Wibbelink, Korstiaan de Boer, 
Rick Driezen, Huyb Stegeman en Casper Dollekamp zijn druk doende met alle voor-
bereidingen voor deze monstertocht. Op 22 augustus zullen ze gaan starten om 
10.00 uur aan het Steenwijkerdiep in Steenwijk. Drie dagen later zullen zij daar op 
zondag 25 augustus om ongeveer 14.00 uur met het hele team weer finishen. Di-
rect na de finish zal ook het totale bedrag bekend worden gemaakt dat met deze 
mooie ZwemTocht is opgehaald voor KWF Kankerbestrijding.  

 

Het zwemteam is al volop in training en 
heeft op 22 en 23 juni al een trainings-
kamp gehouden in Muggenbeet, waar 
zij in de nacht over het Giethoornsche 
meer en door de grachten bij Dwars-
gracht hebben gezwommen.  

 

 

 

Jullie kunnen al deze stoere zwemmers nog sponsoren. Dat kan per persoon, maar 
je kunt ook het hele team sponsoren. Wil jij een financiële bijdrage doen? Dat kan! 
Via www.steenwijk34.nl/kzt/doneren 

https://www.steenwijk34.nl/kzt/doneren
https://www.steenwijk34.nl/kzt/aanmelding-inspringers
https://www.steenwijk34.nl/kzt/aanmelding-vrijwilligers
http://www.steenwijk34.nl/agenda/agenda-wedstrijdzwemmen/
http://www.steenwijk34.nl/agenda/agenda-waterpolo/
https://www.steenwijk34.nl/kzt/doneren


 

“Zwemmen voor de titel van beste Masters clubteam van Nederland. Dat is 
de moeite van het bekijken waard: steun de twee deelnemende teams van 

Steenwijk 34: zaterdag 14 september 2019, aanvang 13.30 uur!” 

Nationale Master Club Meet in de Waterwyck 
Op 14 september aanstaande wordt de Nationale Masters 

Club Meet 2019 op 14 september aanstaande in Steenwijk 

gehouden. In totaal hebben al 17 teams zich ingeschreven 

voor dit prestigieuze kampioenschap voor Masters Club-

teams.  

 

Een team heeft minimaal 7 en maximaal 13 zwemmers. Er wordt gestreden om 

de nationale titel. Dit keer wordt het gehouden in de Waterwyck. De wedstrijd 

begint om 13.30 uur. Steenwijk ‘34 is niet alleen de organiserende vereniging 

maar doet ook nog eens mee met twee clubteams.  

 

Het vorige jaar werd het 

Masters team van Steen-

wijk 34 vijfde. Dit jaar gaan 

ze een serieuze gooi doen 

naar een podiumplaats, 

maar ze krijgen sterke te-

genstand van onder andere 

ZC Amersfoort, PSV, Swol 

1894, Heerenveen, De-

demsvaart AC en ZC Al-

phen.  

 

Kom ze op 14 september aanmoedigen! 

 
Zwemmers en Poloërs helpen het Wielerspektakel 
Zoals we al jaren doen is ook dit jaar Steenwijk 34 weer gevraagd om te helpen met 
de opbouw van het wielerparcours voor de wielerronde van Steenwijk. Ook tijdens 
de ronde zelf verlenen we diverse hand en spandiensten.  We kunnen nog veel 
mensen gebruiken die ons willen helpen. Wanneer dat is? Op dinsdag 6 augustus 
2019. wil je er meer over weten of wil je je opgeven? Stuur dan een mail naar acti-
viteitencie@steenwijk34.nl of bel naar Lammie Mooi of Riekie Schra. . 

 

Start zwem– en poloseizoen is op 26 augustus 2019 
Zoals elk jaar starten we na de zomervakanties van het basisonderwijs weer met 
het nieuwe seizoen. De trainingstijden blijven hetzelfde en die kun je vinden op de 
website. Eind augustus volgt er nog een nieuwsbrief met daarin de laatste informa-
tie over de start van het nieuwe seizoen. Hou dus je mail, de website en onze face-
book pagina in de gaten! 

  

Voor al uw  

bouwwerkzaamheden 
  

Kallenkote 30,  

8345 HC Kallenkote  

  

Nijeveense Bovenboer 2,  

7948 LG Nijeveen 

  

E-mail:  info@bouwbedrijfheran.nl   

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

Gasthuisstraat 10 

8331 JP Steenwijk 

mailto:info@bouwbedrijfheran.nl

