
Versoepeling Corona maatregelen leidt nog niet tot 

aanpassing voor trainingen Steenwijk ‘34. 
Op 21 april heeft het kabinet de eerste versoepelingen aangegeven die verantwoord mo-
gelijk zijn. Met betrekking tot de sport  wordt het buitensporten voor kinderen tot 12 jaar 
mogelijk en voor jeugd van 12 tot 18 jaar ook, maar wel onder meer strikte voorwaarden. 
Voor de zwemclub houdt dit in dat de aangegeven maatregelen helaas van kracht blijven. 
Het besluit dat de trainingen tot 1 juni aanstaande in ieder geval stil liggen, blijft dus ge-
handhaafd.  

Op 13 mei zal het kabinet aangeven of verdere versoepeling vanaf 20 mei mogelijk is. Dit 
betekent dat het bestuur aansluitend daarop eventuele aanpassingen van de maatrege-
len voor onze zwemclub zal meedelen.  

Gesprek met Waterwyck. 
Het bestuur is al bezig met het opstellen van een protocol voor het weer kunnen zwem-

men in de Waterwyck, wanneer dit maar enigszins mogelijk is. Daarbij zal niet de volledi-

ge trainingsgroep gelijktijdig kunnen trainen. Ook zullen er strikte voorwaarden komen 

voor het omkleden in de kleedruimten en het betreden en verlaten van de zwemhal. Met 

de Waterwyck zal het protocol worden besproken om te bekijken of we aan alle gestelde 

veiligheidsmaatregelen kunnen voldoen. Zodra het mogelijk wordt om (beperkt) de trai-

ningen te hervatten, krijgen jullie daar een aparte nieuwsbrief over. 

Gesprek met KNZB. 
Deze week heeft de voorzitter gesproken met de KNZB over de Corona crisis. De KNZB 
belt alle verenigingen in Nederland op om te horen hoe het gaat en of er specifieke vra-
gen of behoeftes zijn. De KNZB was onder de indruk van de wijze waar op de zwemvere-
niging de maatregelen doorvoert, vooral dat al gestart is met het nadenken over de op-
start van de trainingen. Aan de KNZB zijn meerdere vragen gesteld, onder andere: 

• Komt het protocol dat gaat gelden voor topsporters ook ter beschikking voor de 
zwem en poloverenigingen? Dan kan dit als format dienen voor het opstellen van 
ons eigen protocol. 

• Is het virus eigenlijk overdraagbaar via het water? Dit kan namelijk van belang zijn 
voor het bepalen van het aantal zwemmers in één baan. 

De KNZB neemt alle vragen van verenigingen mee en komt volgende week met een aan-
tal antwoorden daarop. Deze zullen we waar nodig melden in de volgende nieuwsbrief. 

 

BELANGRIJKE DATA 
• 13 mei 2020 

Eerstvolgende nieuwsbrief 

• 1 juni 2020 

Voorlopige datum tot wanneer de 
stillegging van trainingen en 
wedstrijden geldt 

• 13 juni 2020 

ONDER VOORBEHOUD! 

Verenigingsafsluiting van dit seizoen. 
Dit is een voorlopige datum. Indien 
nodig vindt deze activiteit bij de start 
van het seizoen plaats. 

• 4 juli 2020 

Start van de zomervakantie en einde 
van de reguliere trainingen 

• 17 augustus 2020 

Start trainingen in de Waterwyck voor 
het seizoen 2020-2021 
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Kijk op onze site voor het allerlaatste 

nieuws: www.steenwijk34.nl  

 Hou 1,5 meter afstand 

 Let een beetje op elkaar 

 Blijf fit en gezond 

 Blijf positief 

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


 

“Hou jezelf FIT! Mooie initiatieven van leden die 
de (zwem)kou trotseren! 

Heb je vragen?? Mail of bel ons! 
Mochten er nog vragen zijn aan het bestuur van Steenwijk ‘34 dan kunnen jullie die mailen naar:  voorlichting@steenwijk34.nl  

Je kunt ook bellen naar :  06—53 85 13 51  óf  06—52 59 26 36. 

 
ZEG SPORTEN DIE LEDEN NU NOG WEL??? 
Iedereen is op zoek naar alternatieve mogelijkheden om fit en gezond weer aan de start te 
kunnen verschijnen als de zwem en polotrainingen weer beginnen. Een aantal voorbeelden 
hebben we al voorbij zien komen die we graag met jullie delen: 

• Een eigen zwembad(je) in de tuin: Jacyntha Plat was er helemaal klaar mee! “Geen 
zwemwater meer? Dan maak ik het zelf!” Zo gezegd, zo gedaan. In de tuin een zwem-
bad geplaatst en gevuld met water. Met een elastiek, vastgemaakt aan de regenwater 
afvoer blijft ze keurig op één plek liggen! Kan ze in haar eigen zwembad trainen! Keep 
up the good work Jacyntha! 

• Zwiften als alternatief: Nanda de Vries en Patrick Wobben zijn volop aan het zwiften. 
Op de fiets voor een beeldscherm allerlei routes nafietsen uit verschillende wielers-
koersen. Wie weet zien we ze beiden volgend jaar terug als debutant bij de Wielerron-
de in Steenwijk? 

• Wellewaard, een rondje van 500 meter: Een aantal leden hebben samen met mensen 
van andere clubs al weer in de Wellewaard gezwommen waar met drie boeien een 
mooi zwemrondje van 500 meter één of meerdere keren wordt gezwommen.  

• Van Dwingeloo naar Uffelte 7,8 km door mooi natuur- en weidegebied: Casper Dolle-
kamp en Huyb Stegeman hebben de afgelopen weken al een paar keer in de Oude 
Vaart bij Uffelte gezwommen met afstanden tussen 1 en 4 Kilometer. Deze keer werd 
het plan opgevat om de Dwingelder Stroom en de oude Vaart af te zwemmen, een af-
stand van in totaal 7,8 kilometer.  

Hebben jullie ook mooie alternatieven gevonden? Mail het naar  

voorlichting@steenwijk34.nl! dan wordt het gedeeld in de nieuwsbrief! 

  

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 

Doe mee met de online Pub Quiz over 

zwemmen en wateropolo 

Nu dat alle clubhuizen dicht zijn, kwam Ton Kloosterman van “De 

Leukste Pub Quiz” op het idee om voor zwemmers en poloërs iets 

de organiseren. Hij organiseert de eerste editie van deze online 

Quiz. Het is een algemene kennisquiz met hier en daar uiteraard 

een vraag over de zwem– en waterpolowereld. 

Wanneer: Aanstaande vrijdag 24 april om 20.00 uur 

Wil je meedoen? Klik dan op deze link. Daar kun je jezelf aanmel-

den. Je ontvangt na aanmelding alle informatie, zoals de link van 

de livesteam en een antwoordformulier. Veel plezier! 

 

waarna ze alle informatie zoals de link van de livestream en een 

antwoordformulier ontvangen.  
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