
BELANGRIJKE DATA 
• 28 November 2019 

Clubkampioenschappen 400 meter 

 

• 30 November 2019 

Clubkampioenschappen 50 en 100 
meter afstanden 

 

• 7 december 2019 

Prijsuitreiking Clubkampioenschap-
pen 

 

• 20 december 2019 

SinteKerst training 

 

• 2 januari 2020  

Oliebollenzwemmen 

 

 

Dagelijks Bestuurstekort: twee DB functies vacant! 

Deze keer hebben we als bestuur zorgen met jullie te bespreken. Het gaat niet 

over geld, maar wel over nieuwe leden voor het dagelijks bestuur. Roelie van der 

Laan en Teun Hunneman  stoppen met hun functie in het dagelijks bestuur.  

Voor de duidelijkheid: er is geen onenigheid of ruzie in het bestuur, beiden zien 

gewoon geen mogelijkheid meer de taken naar behoren in te kunnen vullen. 

Roelie van der Laan kan in verband met studie en haar werk de taak van Penning-
meester niet meer combineren. Wel blijft zij het beheer van de clubkleding doen. 
Maar we zoeken met ingang van 1 januari 2020 een nieuwe penningmeester 
voor onze mooie vereniging. 

Ook voor Teun geldt dat hij in verband met zijn dagelijkse werk de functie van 
secretaris gewoon niet meer kan combineren. Hij heeft aangegeven dat hij zo 
snel mogelijk zal moeten stoppen met zijn verenigingsfunctie. 

Uiteraard vind ik als voorzitter dit heel jammer, maar wel begrijpelijk. Maar onze 
mooie club moet wel verder! Het bestuur moet voor de dagelijkse voortgang op 
sterkte blijven. Daarom moet het dagelijks bestuur weer aangevuld worden. Ik 
doe daarom een dringend beroep op alle leden!  

Ben je bereid om een functie in te vullen of weet je iemand die dit kan en wil 
doen? Wil jij mij helpen deze mooie vereniging te runnen? Bel of mail mij dan!  

Chrisstien Dollekamp 
Voorzitter Z&PC Steenwijk ‘34 
tel: 06– 53 85 13 51 
e-mail: voorzitter@steenwijk34.nl  
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“300 zwemmers + 100 man publiek = Nationale Klaverblad Sprint,  
gezelligheid, snel zwemmen, record aantal deelnemers, voor herhaling vatbaar!” 

Hulp gevraag bij de vrijdagtrainingen 
Voor het tweede uur van de vrijdagavond zijn we op zoek naar mensen die de 

mastertrainers willen ondersteunen bij het toezicht aan het bad. Het is niet veel 

werk (max. drie keer per jaar) maar je helpt de trainers van Steenwijk ’34 enorm 

als je een handje wilt helpen!  

Meer informatie? Bel met Casper Dollekamp: 06-52592636 

 

GEZOCHT: shirtje van Monica Bakker! 
Sinds de Klaverblad ZwemTocht is Monica haar clubshirt al 

kwijt. Wie van jullie heeft het shirt misschien meegenomen 

naar huis? Het shirt is verdwenen nadat er gestart is en een 

dele van de kleding op de kade is blijven liggen. 

Als je wat weet: neem even contact op met Monica! 

Signalement van het shirtje: Blauw met geel  

 
Prachtige Clubmeet met 5e en 15e plaats 
De Nederlandse Masters Club Meet 2019 is in Steenwijk gehouden op 14 septem-
ber. Een grote deelname van 17 ploegen en 175 zwemmers streden om de titel van 
beste Masters clubteam. ZPC Amersfoort wist haar grote concurrent PSV. Weder-
om achter zich te houden en pakte de titel. Debutant Dedemsvaart AC haalde de 
derde plaats. De deelnemers waren enthousiast over de organisatie. Wie weet 
wordt  de clubmeet nog eens in Steenwijk georganiseerd. De masters zwemmers 
van Steenwijk 34 willen graag weer een keer gastvereniging zijn! 

 

35e Nationale Klaverblad Sprint groot succes 
De jubileum uitgave van de sprint was er een om in te lijsten.  

 

Met meer dan 300 zwemmers werd er een 
nieuw record neergezet. Het succes is vooral 
te danken aan het besluit om de wedstrijd in 
de eerste week van oktober te plannen. Vroe-
ger vondt het midden september plaats en 
dat vonden veel zwemmers te vroeg in het 
seizoen. De groei zit er de laatste jaren al in, 
maar dit rersultaat was toch wel onverwacht! 

De prestaties logen er ook niet om. Er werd hard gezwommen en Niels van Eck van 
ZPC Hoogeveen werd gekroond tot sprintkoning. De dames maakten er helemaal 
een spannende strijd van: Alinda Dingshof van ZPC Heerenveen en Lotte Pieterman 
van ZV ’44 uit Zwolle tikten exact gelijk aan in een tijd van 25.51.  

  en –koningin van 2019 

 

We kunnen uitzien naar de sprintwedstrijden in 2020!  

  

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 

Afzwemmen Waterwyck 

• 25 januari 2020 

Op deze zaterdagen is de trai-
ning van 8.30 uur tot 9.30 uur. 

Wedstrijdkalender  

Voor zwemmen klik HIER 

Voor waterpolo klik HIER 

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

