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Clubkampioenschap-

pen. Schrijf het in je 

agenda! DOE MEE! 

Een interview met Marty Veen, een van de oprich-

ters van De Natte Steenwijker in 1975. Hij vertelt 

over de ontwikkelingen van 40 jaar clubblad, die nu 

is overgegaan naar een digitale versie. 

De Natte 

Steenwijker 

Oktober 2015 
Jaargang 41, editie 1 

‘Een nieuw medium voor een 
blad dat al meer dan 40 jaar uit-
komt. Een mooie sprong voor-
waarts!.’ 

Mooie successen in Epe! 

Over de hele breedte 

werd er goed gepres-

teerd.  

Leandra Vedder en  

Nienke van Scheepen 

doen verslag. 

Op  

19 t/m 23 oktober 

tijdens de  

trainingen! 

Samen zwemmen voor 

tientallen kilometers? 

Zorg dat je mee vreet met 

de club.   

 

Kilometervreterweek 



‘Ik ben geschrokken van het pestgedrag bij enkele jonge zwemmers, gelukkig is dit op-
gelost samen met de ouders’ 

De zomerstop is weer ten einde. Onze Waterpoloërs en Sportzwemmers zijn weer enthou-

siast begonnen aan het nieuwe seizoen. De resultaten zijn goed tot zeer goed te noemen en 

daar  mogen we trots op zijn.  

Onze club groeit nog steeds en we mogen niet alleen nieuwe gezichten zien, maar ook her-

intredende leden. Allen van harte welkom bij onze vereniging. Elk voordeel heeft ook zijn 

nadeel. De vele actieve zwemmers maken het bad op maandag- en vrijdagavond vol. Ge-

middeld veertig zwemmers geeft behoefte aan extra badwater. In de zomerperiode konden 

we dit oplossen met extra badwater voorafgaand aan onze trainingstijden, in de winter-

periode zoeken we naar andere oplossingen. 

Trainingstijden zijn voorlopig in concept, als duidelijk is welke (hulp)trainers op welke tijden aan het bad staan, volgt het definitieve 

overzicht. Het moet wel passen i.v.m. de studie en werk. 

Ik ben erg geschrokken van pestgedrag bij enkele jonge zwemmers, gelukkig is dit opgelost doordat ouders bij toerbeurt in de kleedka-

mers aanwezig zijn. Zoals dat ook in onze huisregels omschreven staat. We gaan er vanuit dat dit gedrag ten einde is.  

Wat mij teleurstelde was het verplaatsen van oude schoolboeken naar onze Oud Papiercontainer bij Karwei. Na een oproep in de Me-

dedelingenbrief en de laatste Nieuwsbrief waren erg weinig leden aanwezig om te ondersteunen. Het was niet in de zomervakantie, 

zoals bij het wielerspektakel. We proberen de contributie zo laag mogelijk te houden door deze acties en hebben in Steenwijk ook  

nagenoeg de laagste contributie. Ik ga ervan uit dat bij een volgende oproep voor een clubkasklus, alle beschikbare leden helpen. Zij die 

geholpen hebben dank voor hun  inzet. 

Cursus Veiligheid, georganiseerd door hoofd werkgroep Veiligheid Dick Huisman en uitgevoerd door o.a. ons gediplomeerd waterpolo-

lid Koen Walpoott, is in september gegeven. Hierdoor zijn onze toezichthouders weer getraind op hun taken aan het bad bij (hopelijk 

geen) calamiteiten. 

 

 

 

Het weekend Epe is alweer geweest en was succesvol. Ook ons nieuwe kaderlid Activiteitencommissie, Monique van de Berg was hier-

bij aanwezig. Fijn dat leden zich opgeven als kaderlid, want bij o.a. de zwemcommissie is een vacature van secretaris wegens studiere-

denen van Berith Rozenboom. 

De Nationale Sprintwedstrijd was weer een jaarlijks verenigingshoogtepunt, waarbij Ciska Wagter wegens gezondheidsredenen haar 

taken voornamelijk door Rick Driezen en Laura van Sleen heeft laten uitvoeren. Iedereen heeft daarbij hard geholpen om deze middag 

tot een succes te maken. 

Dick Huisman is geslaagd voor assistent zwemtrainer niveau 2 en traint onze jongste zwemmers. Dick gelukgewenst en dat je nog vele 

jonge zwemmers mag instrueren samen met de oudere jongeren die als hulptrainer assisteren. Mede door de wervingsactie van Rob-

bert Westerneng en zijn kinderen bij het feestelijk diplomazwemmen van “de Waterwyck”,  hopen we nieuwe aanwas van de jongste 

zwemmers te krijgen. 

Inge Soeters is nog bezig met haar opleiding assistent zwemtrainer niveau 2 en traint samen met Mike Koelewijn onze masterzwem-

mers. Met coaching van eerste trainer Rick Driezen (niveau 3). Michel v.d. Hoofdakker is eveneens nog bezig met zijn opleiding assis-

tent waterpolotrainer niveau 2 waarbij hij onze waterpoloërs Heren 1 en Heren 2 traint en als voorzitter van de waterpolocommissie 

een interview in de Steenwijker Courant heeft gegeven. Dat er mede hierdoor weer nieuwe waterpololeden mogen verschijnen op 

donderdagavond bij de trainingen. Zaterdagmiddag 3 oktober ben ik met mijn alleroudste kleinkind (2 jaar) wezen kijken naar de wed-

strijd tussen H1 en H2. Hij vond de voetbal en het water erg interessant, vast zal hij hierdoor een  enthousiast waterpoloër worden. 

Sierd Tilma 

Stw ’34 shirt nr 39  voorzitter@steenwijk34.nl        
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EERSTE DIGITALE 
VERSIE VAN DE 
CLUBKRANT 

Eindelijk is hij klaar: de eer-

ste digitale clubkrant van 

Steenwijk 34. Het heeft 

even wat werk gekost om 

de lay-out goed af te stem-

men en de indeling van de 

verschillende vaste rubrie-

ken een mooie plek te ge-

ven. 

Een aantal rubrieken zijn als 

vanouds. Nieuw is de vaste 

bijdrage van Casper Dolle-

kamp in de column 

“Dweilen”. Elke keer be-

schrijft hij een belevenis die 

onze zwemwereld raakt  

Ook zal in elke clubkrant 

een interview staan met 

een vooraanstaand lid. In 

een breed artikel wordt dan 

ingegaan op een specifiek 

onderwerp of op de per-

soon zelf. Deze eerste keer 

is Marty Veen aan het 

woord. Hij vertelt over het 

ontstaan van de clubkrant 

en de bijzondere momen-

ten die er zijn geweest. 

Heb je ideeën of reacties 

voor de nieuwe opzet van 

onze clubkrant? Mail ons op 

voorlichting@steenwijk34.nl  

43 persoonlijke records  
bij de sprintwedstrijd in Steenwijk 

Zaterdag 19 September vonden in zwembad de Waterwijk de sprintwedstrijd 
plaats met een deelname van 164 zwemmers. Hiervan waren er 24 van Z&PC 
Steenwijk’34, twee van hen haalde zelfs de finale maar de tegenstand uit Hoo-
geveen en Almelo was te groot.  

Lauren Vis behaalde wel een 3e prijs in de finale 
met een tijd van 24,85. Alies Wagter werd 5e in 
de finale met een tijd van 28,62.Er werden maar 
liefst 43 PR’s gezwommen met een hoofdrol voor 
Fayola van de Berg en Yasmin Brinkman, die op 
alle afstanden hun persoonlijke records wisten te 
verbeteren.  

In de meerkamp waren er meerdere ereplaatsen 
voor zwemmers van Steenwijk ’34. In de jongste 
categorie minioren 6 was het Chris Huisman die 
een 1e plaats behaalde met een totaal tijd van 
3.17,57. Kay van Sleen was goed op weg. Hij had 
al 3 persoonlijke records gezwommen maar hij 
werd gediskwalificeerd op de 50m schoolslag.  

Bij de jongens junioren 1 was 
er een 3e plaats voor Thomas 
Kiburg met een tijd van 
2.37,25. Tevens verbeterde hij 
3 persoonlijke records. Kasper 
van Scheepen wist 2 PR’s te 
zwemmen en in het totaal 
klassement werd hij 6e. Zijn 
totaal tijd was 3.29,70. Bij de 
meisjes junioren deden 5 mei-

den mee van Z&PC Steenwijk’34. Nika Dekker was de beste van de vijf met een 
totaaltijd van 2.59,06 werd ze elfde van de 23 zwemmers, Inge Halman 3.03,58 
en Yasmin Brinkman 3.05,94 volgden op de plek 13 en 14.  

Carlijn Hermans kreeg een diskwalificatie op de 
50m vlinderslag en hetzelfde trof Michelle v/d 
Hoofdakker, alleen bij haar was het de 50m rug-
slag nadat ze al 3 PR’s had gezwommen en bei-
de dames werden niet gekwalificeerd. Bij de 
junioren 3 was er een 12e plaats voor Fayola van 
den Berg, maar zoals al eerder aangegeven ver-
beterde zij wel al haar persoonlijke records.  

Bij de jongens jeugd 1 & 2 was het Kylian Kooy-
man met 2.08,32 die negende werd. Leeftijdsge-
noot Remco Koelewijn werd 13e met 2.21,99 . 
Beide heren wist 2x hun persoonlijke records op 
de 50m vrijeslag en de 50m schoolslag te verbe-
teren.  
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Contributies 
per 1 juni 2015 

Afdeling Zwemmen 

Categorie A: 
Training per week: t/m 1,5 uur 
Leeftijd: n.v.t. 
Contributie € 14,30 per maand 

Categorie B: 
Training per week: 1,5 - 3 uur  
Leeftijd: n.v.t. 
Contributie € 17,35 per maand 

Categorie CJ: 
Training per week: t/m 1,5 uur 
Leeftijd: t/m 21 jaar 
Contributie € 19,40 per maand 

Categorie C: 
Training per week: t/m 1,5 uur 
Leeftijd: 22 jaar en ouder 
Contributie € 23,45 per maand 

Afdeling Zwemmen 

Categorie PI EN PII: 
Training per week: 1 uur 
Leeftijd: pupillen 1,2 en 3 
Contributie € 14,30 per maand 

Categorie DJ: 
Training per week: n.v.t. 
Leeftijd: t/m 21 jaar 
Contributie € 19,40 per maand 
Categorie J: 

Training per week: n.v.t. 
Leeftijd: 22 jaar en ouder 
Contributie € 23,45 per maand 

Algemeen 

Categorie K: (Kader) 
Training per week: n.v.t. 
Leeftijd: n.v.t. 
Contributie € 10,20 per maand 

Categorie NS: (Donateur) 
Training per week: t/m 1,5 uur 
Leeftijd: n.v.t. 
Contributie € 15,30 per maand 

Bij de meisjes jeugd 1 & 2 werd Jessi-
ca van der Zee 15e in 2.34,90. Bij de 
dames senioren 1 & 2 deden zelfs 6 
zwemmers van Z&PC Steenwijk’34 
mee. De beste van deze 6 was Eliza 
van der Werff. Met 3  PR’s en een 
totaaltijd van 2.21,44 werd ze 6e, 
gevolgd door Alies Wagter 8e

(2.24,08) en Sabine Lageweg 9e 
(2.25,79). Anouk Poelstra wist de 11e 
plaats te behalen in 2.28,09 gevolgd 
door Randi Dekker 2.29,77 (12e) ,  
Anna Werkman werd 14e in 2.51,10.  

Tenslotte nog de senioren. Lauren Vis 
wist een 5e plek te bemachtigen in 
een sterk deelnemersveld met vele 
NK zwemmers. Zijn tijd was 1.54,28, 
Robert Braad werd 11e in 2.00,73.  

Bij de dames was Leandra Vedder 
niet bij machte om sprintkoningin 
Yvon Versteeg te verslaan maar haar 
tijd van 2.10,62 was goed voor een 2e 
plaats overall, Nienke van Scheepen 
liep het podium net mis en met 
2.22,51 werd ze vierde. Tenslotte 
was er nog een 7e plaats voor Ste-
phanie Schmidt, haar totaaltijd 
2.27,52.  

Met 96 starts en 43 persoonlijke re-
cord kan de trainer tevreden zijn met 
de start van dit nieuwe zwemseizoen 
en met vertrouwen de 1e competitie-
wedstrijd tegemoet zien.   
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OUD PAPIER 

Graag wil ik jullie op attent maken 

dat wij een oud papier container 

hebben staan bij de Karwei op in-

dustrie terrein Groot Verlaat te 

Steenwijk.  

Oproep is om hier ‘flink’ gebruik 

van te maken, dus spreid het 

woord, want alles komt te goede 

van onze vereniging wat het nu 

heel hard nodig heeft.  

 

De Penningmeester. 

Bij meerdere leden uit één gezin die 
zwemmen geldt een kortingsregeling. 

Leden die zowel zwemmen als poloën, 
betalen automatisch de hoogst geldende 
contributie (€ 19,40 of € 23,45 per maand). 

Bovenstaande bedragen zijn exclusief de 
aan de K.N.Z.B. verschuldigde startvergun-
ning voor de zwemmers van 12 jaar en 
ouder.  

Wedstrijdbijdrage:   

€   5,- per wedstrijd, inclusief bijdrage reis-
kosten. 

Startvergunning:   

€ 33,- per kalenderjaar. (alleen voor wed-
strijdleden van 12 jaar en ouder) Dit be-
drag wordt in april geïncasseerd.  

Opzeggen kan alleen per 01 januari en per 
01 juli.  

Dit moet schriftelijk, en minimaal 1 maand 
voor bovenstaande data gebeuren bij de 
ledenadministratie, p.a. de heer D. Baars, 
Vledderholt 5, 8381 CA, Vledder.  

ledenadmin@steenwijk34.nl. 

Betaling contributie uitsluitend per maand. 
Alle bedragen worden per automatische 
incasso geïnd . 
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‘Steenwijk 34 heeft het de eerste 40 jaar zonder clubkrant gedaan, daarna 40 
jaar de papieren versie. Het zou goed zijn dat de digitale versie het net zo lang 
volhoudt.’ 

Marty Veen. Erelid van onze mooie vereniging, één van onze top-

zwemmers in zijn jongere jaren op nationaal niveau, was een belang-

rijke factor in het open water zwemmen in Nederland en initiatiefne-

mer van De Natte Steenwijker in 1975. Nu de eerste digitale versie 

van deze clubkrant uitkomt is het hoog tijd om eens terug en vooruit 

te kijken met hem, met de clubkrant bij de hand. 

Bij binnenkomst geeft Marty al aan dat hij een foto van de eerste club-

krantredactie niet zo gauw kan vinden. “Een echte jaren ‘70 foto, vol-

gens mij hadden alle heren een keurig colbertje aan”. Marty heeft veel 

bewaard. Niet alleen clubkranten, maar ook diverse artikelen en club-

records. Een groot deel daarvan heeft al een plaats gevonden in het 

archief van de vereniging, waaronder bijna alle clubkranten die zijn 

uitgegeven de afgelopen 40 jaren. De schatting ligt op ongeveer 250 

exemplaren die vanaf 1975 zijn uitgegeven.  

Hij geeft me nog een aantal records mee uit 1989. “Er werd in die tijd hard gezwommen, in sommige gevallen 

sneller dan nu” geeft hij aan. “Als je kijkt naar het toenmalige Nederlands record dat door Hans Jansen werd 

gezwommen op de 100 school, dan was de 50 meter split-tijd sneller dan het huidige clubrecord”. Dat zegt wat 

van de talenten in die tijd van de vereniging. 

Inmiddels liggen er al een paar clubkranten op tafel. En op de vraag hoe de krant eigenlijk is ontstaan in 1975 

krijg ik een voor mij in ieder geval verassend antwoord: “De clubkrant ontstond eigenlijk uit noodzaak, omdat er 

veel kritiek op het bestuur was in die tijd. De clubkrant en de reactie stonden ook los van het bestuur en hadden 

een eigen begroting. Een geheel zelf georganiseerd clubje eigenlijk”.  

Ik vroeg Marty of dit inhield dat de clubkrant vooral bedoeld was om tegen de besluiten van het bestuur in te 

gaan. : “Dat niet, de clubkrant was vooral een platform waar je een eigen geluid kon laten horen. Tieners wilden 

graag invloed uitoefenen op de gang van zaken binnen de vereniging.” Marty en Peter Smit zijn na het behalen 

van hun Havo-diploma begonnen met de opzet van de krant. Ze hadden zelf gezorgd voor financiën door o.a. het 

verwerven van advertenties. De financiën waren buiten de club om geregeld, de redactie was dus volledig self-

supporting. “Het ging op een gegeven moment zo goed dat het opstellen van de clubkrant ruimschoots kosten-

dekkend was. De succesvolle clubkrantredactie stortte in die tijd jaarlijks een bedrag van circa 4000 gulden (ong. 

€1800,-) in de clubkas.” 

De organisatie om de krant te kunnen drukken had ook zijn logistieke uitdagingen. “Alles moest uitgetypt wor-

den en werd daarna gekopieerd. In het begin nog met een stencilmachine, maar al snel konden we gebruik ma-

ken van de voorziening van School B. Het huis van mevrouw Schaap was de centrale plek waar alles plaatsvond. 

Ook het rapen van alle pagina's om er een krant van te kunnen maken. We hebben Dorus de poes soms wel ver-

vloekt, die was zo nieuwsgierig dat hij tussen de stapels papier wilde doorlopen en alles omgooide.”  

Het aantal redactieleden groeide snel naar acht personen, die in staat waren om een mooie krant samen te stel-

len met een aantal vaste componenten. 
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Marty Veen, een mooi gesprek 
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‘Het stoppen van de vaste rubriek “Beste Berend”  
heeft nogal wat stof doen opwaaien.’ 

“Een van de leukste was wel de rubriek “Beste Berend”. Het 

was gestoeld op de rubriek “Vraag het aan Mona” die in die 

tijd in de Story stond. Leden konden aan Berend allerlei zaken 

vragen of terecht met hun problemen”. Het was een succes-

volle rubriek die er jarenlang is geweest. Marty geeft aan dat 

ze echter wel eens wat wilden veranderen en een list moesten 

verzinnen hoe ze met de rubriek konden stoppen. “We hadden 

in het laatste artikel aangegeven dat Berend was overleden, 

om op die manier met iets nieuws te kunnen beginnen. Er wa-

ren echter veel mensen die dachten dat Berend echt bestond. 

Naast alle uitingen van oprechte deelneming vroegen mensen 

wanneer de begrafenis was. Dat moesten we dus nog wel even 

recht zetten.”  

Verder heeft Marty met de redactie interviews gehouden met topzwemmers in die periode. “Onder andere met 

Jim Montgomery, hij was de eerste in de wereld die onder de 50 seconden op de 100 vrij zwom”. Als bedankje 

dat hij tijd voor ons wilde vrijmaken hebben we hem een paar klompen cadeau gedaan”. 

Ik vraag hem wat hij er van vindt dat we nu digitaal gaan. “Ik vind het persoonlijk jammer dat het een digitale 

versie wordt. Ik hou er wel van om een stukje papier vast te houden. Maar het is de tijd die veranderd, niet de 

functie van een clubblad. Het is belangrijk dat er een clubkrant is om allerlei informatie te delen. De eerste 40 

jaren hebben we dit zonder krant gedaan, daarna 40 jaar een papieren krant. Ik hoop dat we deze digitale versie 

de komende 40 jaar mogen houden”.  

Groot voordeel is wel dat er makkelijker fotomateriaal in de krant kan worden geplaatst. “Dat was vroeger een 

drama. De kwaliteit nam na elke handeling af. We hebben een tijdje speciale fotopagina’s gehad. Maar die plak-

ten na een tijdje vast tegen de andere bladen.” 

De snelste clubkrant is gemaakt bij het 50 jarig bestaan van de vereniging. “Tijdens de feestavond in Kallenkote 

stond het stencil apparaat op het podium al klaar. Ter plekke werden interviews gehouden en verwerkt. De 

gemaakte foto’s van de feestavond werden direct ingebrand in de stencils. De clubkrant werd op het podium 

door de leden geraapt, onder de muziek van “Opzij Opzij Opzij” van Herman van Veen. De mensen kregen aan 

het einde van de feestavond de krant mee naar huis met al het “hot-news” van die avond.” 

De clubkrant van Steenwijk 34 is dus door alle inzet van de redactieleden in die tijd een begrip geworden. Niet 

alleen binnen de vereniging, maar ook in Steenwijk en omgeving zelf. De Natte Steenwijker is zelfs uitgeroepen 

tot clubkrant van de maand, vanwege de leuke en goede artikelen en de hoge kwaliteit van de indeling en re-

dactie van de clubkrant. Ik vraag hem of hij nog een wens heeft. “Dat de clubkrant een belangrijk middelpunt 

van de vereniging blijft. Wie weet komt de colofon eens een keer helemaal vol, zonder vacante plekken. Tot nu 

toe is dat in al die 40 jaar niet gelukt. Als we zorgen dat we samen allemaal een kleine taak oppakken moet dat 

toch een keer lukken.” 

Als ik Marty een week later weer zie bij het zwembad de Waterwyck, komt er een fotoalbum uit de fietstas. “Ik 

heb die foto’s toch nog gevonden, misschien kun je er nog wat mee voor de clubkrant”. Natuurlijk Marty, in-

scannen en de eerste clubkrantredactie heeft een plekje.  

Marty Veen: een icoon van Steenwijk 34, en mede oprichter van de Natte Steenwijker. Het was een mooi ge-

sprek, met een mooie man. 
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VACATUREBANK 

Dat vrijwilligers belangrijk 

zijn voor de zwem en polo-

club Steenwijk  ‘34 hoeven 

wij jullie natuurlijk niet uit 

te leggen.  

Deze mensen zorgen, sa-

men met u dat alle activitei-

ten van de vereniging kun-

nen worden uitgevoerd. Zij 

zorgen er voor dat u de 

sport die u zo mooi vindt 

kunt uitvoeren. 

Help ons mee!  

We zoeken altijd enthousi-

aste mensen en hebben in 

ieder geval de volgende 

functies vacant: 

 Secretaris Zwem-

commissie 

 Inschrijven wedstrijden 

zwemcommissie. 

 Lid werkgroep Spon-

soring 

 Zwem- en polo officials 

Hilda Viel : 
Vertrouwens Contactpersoon voor Steenwijk 34 

Mijn naam is Hilda Viel en ik ben al erg lang  

lid van Steenwijk ’34. Je ziet mij wel eens 

tijdens wedstrijden als official 

(tijdwaarnemer, keerpuntcommissaris) of op 

zaterdagmorgen van 9.00-10-00 uur baan-

tjes trekken. Ik ben gevraagd om binnen 

Steenwijk’34 jullie VCP-er (vertrouwens con-

tact persoon) te zijn. Dit houdt in dat jullie 

met problemen bij mij kunnen komen. 

 

Ik ben er voor de  leden, ouders van leden, vrijwilligers, kaderleden , bestuur, 
die, ondanks onze omgangregels binnen de vereniging,  te maken hebben 
met ongewenst gedrag binnen de vereniging. 
 
Je kunt mij bereiken  via de mail: hil51vie@gmail.com , of op werkdagen 
tussen 8.00 uur en 22.00 uur op mijn 06 nummer: 06-51911855. 
 
Met vriendelijke groet, 
Hilda Viel 

7 

Nieuwe vrijwilligers gezocht voor 
zwemcommissie 
De Zwemcommissie is nog steeds op zoek naar 2 nieuwe leden. Er zijn 
vele handen nodig om ervoor te kunnen zorgen dat de leden van Z&PC 
Steenwijk ‘34 mee kunnen doen aan wedstrijden en dat leden hun 
sport kunnen blijven uitoefenen. 
 
We zoeken een enthousiast iemand: 
 

 Die wedstrijden in wil schrijven. 

 Een secretaris. Je ontvangt post van de KNZB, verenigingen etc. en 
notuleert tijdens de vergaderingen (gemiddeld 8x per jaar). 

 
Als lid van de zwemcommissie ben je kaderlid van de zwemclub. Als 
kaderlid betaal je een contributie van € 10,20 per jaar. Je hebt de mo-
gelijkheid om dan op woensdagavond en zaterdagochtend te komen 
zwemmen in zwembad de Waterwyck. 
 
Wie helpt ons uit de brand? Vele handen maken licht werk. 
 
Graag reactie naar:  
ciskazwemmen@ziggo.nl  of zwemcie@steenwijk34.nl 
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Opvallertje 
Opvallende artikelen uit de (social) media die betrekking hebben op de zwem- of polosport.  

Heb je wat leuks? Mail het dan naar voorlichting@steenwijk34.nl  

Terwijl je baantjes trekt, kijken naar 
het verkeer dat 35 meter lager onder 
je door raast. Als dat je wat lijkt, 
moet je Londen zijn. Daar worden 
twee torens gebouwd die worden 
verbonden door een 'zwembadbrug' 
op de tiende verdieping. 

Het luxueuze bouwproject heet Em-
bassy Gardens at Nine Elm en is ont-
worpen door dezelfde architect die 
verantwoordelijk is voor het uiterlijk 
van de Apple-winkels. 

Uitdagingen 
Het bestaat uit twee woontorens die 
op de bovenste verdieping worden 
verbonden door een zwembad. De 
zwembrug ter hoogte van de tiende 
verdieping hangt op 35 meter van de 
grond. 

Architect Brian Eckersley zei tegen de 
BBC dat het realiseren van het han-
gende zwembad zijn eigen uitdagin-
gen kent.  

Bewegingen opvangen 
De twee woontorens bewegen door 
de wind, los van elkaar. Daar komt 
het zware zwembad tussen, die de 
bewegingen moet opvangen. Daarbij 
moet rekening worden gehouden 
met het klotsende water. Dat moet 
worden opgevangen. 

Mede daarom wordt het zwembad 
van kunststof gemaakt, in plaats van 
glas. Het project moet af zijn in de 
zomer van 2019.  
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Voor al uw bloemen en planten  
Specialist in bruidswerk en rouwarrangementen. 
Bezoek ook eens onze plantenkas 

Gasthuisstraat 10 
8331 JP Steenwijk 
Tel. 0521-524503  
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Antonio 
Tijdens onze vakantie heb ik kunnen 

genieten van een rustige omgeving in 

het mooie Italië. In het kleine plaats-

je Rosano sul’ Arno, vlak bij Florence. 

Het is altijd weer verassend hoe snel 

je vanuit een grote stad zo maar de 

mooie en vooral rustige natuur in-

rijdt. Naast alle culturele uitstapjes 

en de mooie wandelingen in de na-

tuur daar, heb ik de luxe gehad van 

een privé zwembad waar ik elke dag 

kon trainen. Met een prachtig uit-

zicht op het dal. 

Elke ochtend was er op de wijnboer-

derij waar we zaten een man, die 

rond half acht al volop bezig was om 

alle klusjes te doen die er voorhan-

den waren. Ik weet niet hoe hij heet, 

maar ik heb hem Antonio gedoopt. 

Antonio was steeds in de weer tot 

een uur of negen ’s avonds. Naast 

zijn vaste route waren er altijd wel 

zaken die geregeld moesten worden. 

Niets ging snel, zoals dat hoort in 

Italië, maar wel gestaag. Altijd met 

een vriendelijk gezicht en een harte-

lijke groet naar de gasten. 

Wat me aan die man vooral intrigeer-

de, was dat hij het een doodnormale 

zaak vond, dat hij er voor zorgde dat 

wij een onbezorgde vakantie hadden. 

Alles spic en span, het zwembad elke 

ochtend prachtig schoon. En als er 

wat stuk was? Dan was het de vol-

gende ochtend gerepareerd. Dat was 

een vanzelfsprekendheid. Een ultiem 

voorbeeld van toewijding zou ik zeg-

gen. De Antonio-touch. 

Nu loop ik weer door de Waterwyck 

en probeer ik dat Italiaanse beeld 

van Antonio te spiegelen aan de 

mensen die daar rondlopen en hun 

klusjes doen. Dan raak ik toch af en 

toe wat in de war. Daar lopen na-

tuurlijk een groot aantal vrijwilligers 

van Steenwijk ‘34 met dezelfde drive 

en dezelfde toewijding als Antonio. 

Altijd aanwezig en de klusjes worden 

opgewekt geklaard. De Antonio-

touch. 

Maar soms kom je mensen tegen 

waar dat beeld niet op past. Soms - 

en dat geldt gelukkig maar voor een 

paar medewerkers -  zie ik personeel 

van de Waterwyck lopen waar ik bij 

denk: “Waar is dat vriendelijke ge-

zicht en die hartelijke groet van An-

tonio toch gebleven? En waren die 

defecten in het bad er nu voor de 

vakantie ook al of heb ik dat nu mis?” 

De Antonio-touch. 

In de war dus. Maar gelukkig werd ik 

opgefleurd door een kind dat net 

zwemles had gehad: “Zeg meneer, 

heeft u ook een zwemdiploma? Ik 

wel en daarom mag ik ook met kle-

ren aan in het water springen! En als 

ik straks mijn C diploma heb ga ik op 

de zwemclub!” Ik moest lachen om al 

die vrolijkheid en zelfvertrouwen. Ik 

zei tegen hem dat hij straks bij de 

zwemclub vast een hele goede wed-

strijdzwemmer of poloër zou wor-

den.  

Eén van de medewerkers stond iets 

verderop. Één die de Antonio-touch 

wel een beetje mist denk ik. Die 

hoorde ons gesprek en moest net als 

ik volop glimlachen. Toen de jongen 

voorbij liep, werd hij heel hartelijk 

aangesproken dat het zo ontzettend 

goed ging met de zwemlessen.  

Zou het dan toch kunnen? Antonio 

zou ontzettend blij zijn denk ik… 

Casper. 
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Waterpolo toernooi in Apeldoorn 
In het laatste weekend van augustus vond in Apel-

doorn het Aquapoldro waterpolotoernooi plaats. Ook 

dit jaar was Steenwijk ’34 vertegenwoordigd. Dit jaar 

bestond de ploeg uit Arjen, André, Frank, Koen en 

Michel van heren 1, en Harold, Jente, Kevin, Reijn en 

Jitse van heren 2. Net als vorig jaar was ook oud-speler 

Dennis weer van de partij. 

Het toernooi begint op zaterdag, maar omdat Steen-

wijk goed voorbereid voor de dag wilde komen, had-

den ze vrijdags hun plekje op de camping al verzekerd. 

Anders dan vorig jaar hadden we een oude koelkast 

mee, waardoor het bier (gesponsord door  Café-Biljart 

De Boekanier) door het vele ijs het hele weekend lek-

ker koel is gebleven. Nadat de tent was opgezet gin-

gen we traditiegetrouw naar de Chinees in Apeldoorn.  

De desbetreffende eigenaar herkende ons van vorig 

jaar en was erg blij ons weer te zien! (al denk ik wel 

dat ze volgend jaar het laatste weekend van augustus 

dicht zijn).  

Op deze avond heeft Kevin ook zijn eerste schade ge-

reden. Hij reed achteruit met de deur open en ont-

moette een lantarenpaal. Zijn deur was lichtelijk ont-

zet. Eenmaal terug op het Bosbad zijn we de feesttent 

ingegaan, die helaas door de hulp-BOA’s van Apel-

doorn eerder dicht moest vanwege geluidsoverlast. De 

rest van de avond is doorgebracht onder de partytent. 

De volgende ochtend, gewekt door de apen van de 

Apenheul, begon 8:40 de eerste wedstrijd. Met goede 

moed ging Steenwijk de wedstrijd in, maar het vroege 

tijdstip hielp niet mee. De wedstrijd werd met een 

klein verschil verloren. De wedstrijd van 13.00 werd 

helaas ook niet gewonnen. Wel leek het er even op 

dat Steenwijk de wedstrijd van 17.00 met 5-0 zou win-

nen, aangezien tegenstander Montferland aanvanke-

lijk niet op kwam dagen. Toen ze uiteindelijk toch kwa-

men, werd hier met 1 doelpunt verschil van verloren. 

’s Avonds vertrok de ploeg nadat ze bij de pizzeria 

gegeten hadden naar Apeldoorn-centrum. Daar heb-

ben we een potje laser gamen gedaan, waarbij we 

opgedeeld werden in teams. Grote winnaar van dit 

potje was Arjen, met 5 afgevuurde schoten. Ook deze 

avond is er weer veel gebeurd, maar die details zullen 

we jullie besparen.  

Op zondagochtend had Steenwijk last van opstartpro-

blemen. De schoenen van vele spelers waren op magi-

sche wijze buiten in de regen beland en sommigen 

hadden last van de avond ervoor. Gelukkig kwam 

coach Edward om het team er tijdens de eerste wed-

strijd om 8:40 doorheen te loodsen. Helaas is ook deze 

wedstrijd niet gewonnen. Toen het zonnetje begon te 

schijnen, streken de meesten neer op de tribune om 

het (hogere) spel op veld 1 te bekijken. De wedstrijd 

die ’s middags op de planning stond werd helaas ook 

niet gewonnen.  

Zoals bij iedereen bekend leidt een slechte generale 

tot een goede openingsavond en zo zal het bij de wa-

terpolo niet anders gaan. Het toernooi mocht dan wel 

niet gewonnen zijn, in april zal Steenwijk wel kampi-

oen zijn! 

 

Harold Steenstra 
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Wettkampf in Deutschland  

Op 5 september was het weer zo 
ver, iedereen had zich er al op ver-
heugd. Het jaarlijkse zwemweekend 
in Epe! Wij verzamelden zaterdag-
ochtend, veel te vroeg bij het zwem-
bad De Waterwyck. De minioren 
waren erg opgewekt, voor sommi-
gen stond hun eerste wedstrijd op 
het programma. Sommige mensen 
hadden echter veel moeite met het 
vroege vertrek. Nadat alles was inge-
pakt, reden we richting Duitsland.  

Aangekomen in Duitsland scheen 
daar in eerste instantie de zon. Dit 
was echter van korte duur. De ten-
ten moest worden opgezet in de 
regen, toen de tent eenmaal stond 
begonnen het nog harder te regen. 
Ondanks de regen moest er toch 
ingezwommen worden, helaas be-
sloot een groot aantal dit niet te 
doen vanwege de kou. Tijdens de 
200 vrij dames regende pijpenstelen.  

In de middag arriveerde dan ook 
eindelijk de hoofdtrainer, hij bracht 
het mooie weer met zich mee.  

Tijdens het middag programma werd 
er weer in de zon gezwommen. Des-
ondanks stonden er nog vele zwem-
mers bibberend langs de kant, aan-
gezien de temperatuur niet al te 

hoog was. Na de estafettes was het 
middag programma afgelopen. Hier-
na werden de truien en jassen aan-
getrokken voor een welverdiende 
barbecue.  

Er werd er door de meeste zwem-
mers uitstekend gepresteerd. Na de 
barbecue werd er door activiteiten-
commissie (onder leiding van Fred 
Drent)een spel georganiseerd geba-
seerd op tv programma’s. Het was 
heel gezellig onderling waardoor de 
aandacht voor het spel verslapte. 
Maar Fred, via deze weg willen wij je 
toch complimenteren, het was een 
leuk spel en bedankt voor je inzet. 
Daarna volgde er een gezellige 
avond, waarbij de bedden pas laat 
werden opgezocht.  

De volgende ochtend werden we om 
half 7 al gewekt door de muziek van 
de buren. De muziek keuze van de 
buren viel niet bij iedereen in de 
smaak. De mensen die in de nacht 
de hele tent wakker hielden, werden 
terug gepakt door Rick. Nadat ieder-
een eindelijk uit bed was gekomen, 
was het tijd om te ontbijten.  Met 
slaperige gezichtjes zat iedereen aan 
het ontbijt. Daarna was er de moge-
lijkheid om in te zwemmen.  
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Voor al uw merken 
AUTOBANDEN ACCU’S EN UITLATEN 

nieuw en gebruikt, cover- en tractorbanden 
Gratis montage – Gratis uitbalanceren 

Eesveenseweg 34, 8332 JB Steenwijk. 
06-54354952 
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Vanwege de kou maakten de meeste 
zwemmers hier geen gebruik van. 
Ook Anna en Lauren maakte hun 
opwachting, zij moesten vroeg uit de 
veren voor de 100m vlinder.  

De meeste mensen waren nog niet 
helemaal wakker, waardoor de 
100m vlinder niet door alle zwem-
mers werd gewaardeerd. Na het 
ochtend programma waar ook de 
zware 400m vrijeslag werd gezwom-
men, stond er een heerlijk maal op 
het programma. Daardoor konden 
alle zwemmers zich weer opladen 
voor het middag programma.  

Na de spetterende estafettes, was 
het tijd om in te pakken en weer 
naar Nederland te rijden. De laatste 
spullen werden ingepakt en na de 
laatste prijsuitreiking, was het tijd 
om te gaan. Iedereen nam afscheid 
en keerde huiswaarts. Het was een 
gezellig weekend ondanks het slech-
te weer. Er werd veel geknuffeld, 
gekletst en gelachen.  Op naar vol-
gend jaar! 

 

Razende reporters,  

Leandra en Nienke 
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RIJKMANS 
 
Dolderweg 50 Steenwijk tel. 0521-512841 
Industrieweg 3 Meppel tel. 0522-253636 
Productieweg 12 Emmeloord tel. 0527- 698131 
www.rijkmans.nl  
Opel regio dealer voor Steenwijk e.o. 
Nieuwe Opel personen auto’s. 
Opel bedrijfswagens tot 3.500 kg. 
Ruim 150 gebruikte auto’s. 
Leasing en verhuur. 
Onderhoud, reparatie, APK, Schade herstel. 
Airco onderhoud. (stek erkend) 

24 uur tankstation. 

 

Voor al uw  

bouwwerkzaamheden 
 

Kallenkote 30,  

8345 HC Kallenkote  

 

Nijeveense Bovenboer 2,  

7948 LG Nijeveen 

 

E-mail:  info@bouwbedrijfheran.nl   

Aannemersbedrijf  

Van den Hoofdakker 

 

Nieuwbouw Verbouw 

Renovatie  Onderhoud 

 

Telefoon: 0521-522855/06-20402647 

12 

http://www.rijkmans.nl
mailto:info@bouwbedrijfheran.nl


13 

Lang leve de Jarigen! 

Roy  Krikken 2-sep 

Jan van den Berg 4-sep 

Fenna  Westerneng 10-sep 

Camila van den Hoofdakker 11-sep 

Casper  Dollekamp 13-sep 

Elly  Vos 16-sep 

Johan  Brinkman 16-sep 

Henk  Troost 19-sep 

Riet  de Wild-Tuinenberg 22-sep 

René  Reupkes 22-sep 

Mila van Doorn 22-sep 

Chrisstien  Dollekamp 24-sep 

Inge  Lolkema-Soeters 24-sep 

Janny van der Wulp-Wallinga 28-sep 

Jelle  Heijman 29-sep 

Ger  Brand 1-okt 

Alfons  Centen 1-okt 

Sarissa  Homsma 1-okt 

Hans  Weijdema 3-okt 

Nienke van Scheepen 10-okt 

Saskia  Wijngaard 11-okt 

Fayola van den Berg 11-okt 

Ciska  Wagter 13-okt 

Justin  Smit 15-okt 

Perry ter Wal 17-okt 

Laura van Sleen 18-okt 

Marco  Hillenaar 23-okt 

Fred van de Meeberg 27-okt 

Fred  Drent 27-okt 

Stephanie  Schmidt 30-okt 

Dinie van der Velde-Westerveen 3-nov 

Iris  Kielstra 12-nov 

Sabine  Lageweg 16-nov 

Henk van der Wulp 18-nov 

Leo  Roodakker 20-nov 

Randi  Dekker 20-nov 

Tara  Keijzer 21-nov 

Carlijn  Hermans 21-nov 

Stas  Walpoott 24-nov 

Jacqueline  Kooij-van Wijngaarden 25-nov 
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Reken en puzzelwerk 

Voor tijdens de pauzes van een wed-

strijd een puzzeltje misschien? 

Of gewoon de tekening mooi kleuren 

voor je vader of moeder, of voor opa 

of oma.  

Je kunt hem ook gewoon op je kamer 

hangen natuurlijk! 

Veel plezier in ieder geval!! 

JUST SOLVE IT! 
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2  4 1      

   5  3 6  7 

   9   4   

9   4    1  

6 5   1   7 4 

 2    8   9 

  9   5    

5  2 3  1    

     4 1  2 
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Om Kleur te geven aan de Herfsvakantie! 

Voor tijdens de wedstrijd pauzes 
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 Oktober 2015 
   

  aanvang Opbouwen / 

vertrek 

In-

zwemmen 

Di 13 Bestuursvergadering    

Za 17 Zuyderzeecircuit Masters in Emmeloord 

Waterpolo Heren 2—WZC de IJssel 4 in de Waterwyck 

Waterpolo Swol 1894 6—Heren 1 in Zwolle 

14±00 

17:00 

17:15 

14:45 15:30 

Ma 19 Kilometervreterweek    

Di 20 Kilometervreterweek    

Wo 21 Kilometervreterweek    

Do 22 Kilometervreterweek    

Vr 23 Kilometervreterweek    

Za 31 17:00 uur Waterpolo Heren 1—Hatto Heim 2 in de Waterwyck 17:00   

 November 2015 
   

  In-

zwemmen 

aanvang Opbouwen / 

vertrek 

Za 7 Schuiringatoernooi in Emmeloord 

Waterpolo Heren 2—Octopus 2 in de Waterwyck 

Waterpolo Heren 1—Swol 1894 5 in de Waterwyck 

15:30 16:00 

17:00 

17:45 

14:45 

Wo  11 Bestuursvergadering    

Za 14 D1 Zwemcompetitie deel 2 in Heerenveen 

Waterpolo Heren 2—Deltasteur 3 in de Waterwyck 

16:15 16:45 

17:00 

15:45 

Za 21 Rabobanktoernooi te Zwartsluis 

Waterpolo DEK 1—Heren 2 in Genemuiden 

Waterpolo Zuiderzeezwemmers 1—Heren 1 in Dronten 

  

17:15 

17:25 

 

Zo 22 Zuyderzeecircuit Masters in Almere 12:30 13:00 11:00 

za 28 2e regionale 10-kamp in de Waterwyck 

Regio Oost Miniorensprint te Zwolle 

Waterpolo Heren 2—Hatto Heim 2 in de Waterwyck 

Waterpolo Heren 1—WZC de IJssel 4 in de Waterwyck 

17:00 

12:45 

17:30 

13:30 

20:30 

21:15 

Opbouw 16:30 

12:15 

De wedstrijdkalender 
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Weet wat er gebeurt in de 
club!  

Voor het totale wedstrijdschema van het 
gehele seizoen klik hier naar de site van 
Steenwijk 34 

 
Mis je wat in de kalender?   Mail dan 
naar : 

 
voorlichting@steenwijk34.nl  

 December 2015 
   

  In-

zwemmen 

aanvang Opbouwen / 

vertrek 

Di 8 Bestuursvergadering    

Do 10 Clubkampioenschappen 400 meters  Tijdens 

training 

 

Za 12 Clubkampioenschappen 

Miniorencircuit deel 2 in Genemuiden 

17:00 

16:45 

17:30 

17:00 

Opbouw 16:30 

16:30 

Za 19 Derde Regionale 10-kamp in Meppel 

Zuyderzeecircuit Masters in Lelystad 

14:30 

16:00 

15:00 

16:30 

14:00 

14:45 
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OPVRETEN DIE 
KILOMETERS!! 

 
ZORG VOOR EEN 
MEGA AFSTAND 

SAMEN! 

 
 
Volgende week is het zover! In de herfstvakantie zal 
Steenwijk ’34 voor alle leden de eerste kilometervre-
terweek organiseren. 
 
Wat is een kilometervreterweek ?  
In de herfstvakantieweek mogen alle leden tijdens 
trainingstijd zoveel mogelijk meters of misschien wel 
kilometers zwemmen. Verdeeld over vier dagen kan je 
komen zwemmen.  
Niet vrij op alle beschikbare tijden, maar toch een 
beetje op leeftijd en tijd.  
 
Voor wie: 
Alle leden, dus: Jeugd en volwassenen. Kader, recre-
ant en wedstrijd lid. Waterpoloër en zwemmer. Geen 
niet-leden. 
 
Ieder deelnemend lid krijgt een eigen afstandenkaart. 
Daar wordt je afstand per dag op genoteerd. 
Per dag zal de totaal gezwommen afstand bekend 
worden gemaakt, ook via facebook. 
Aan het einde van de week maken we de totaal ge-
zwommen afstand van alle leden bekend. 
 
Het kost je niks, alleen tijd in meedoen. 
Het enige wat je hoeft te doen is je opgeven en met plezier je trainingstijd 
volzwemmen in de vakantie. Je mag in elke slag zwemmen, als je maar 
zwemt. 
 
Wil je als lid niet zwemmen maar wel meehelpen, zijn er nog een aantal taken 
waar we hulp bij kunnen gebruiken. De vraag geldt ook voor ouders van 
jeugdleden.  
We zoeken tellers aan het bad, het liefst één per baan. De activiteitencom-
missie zoekt ook ondersteuning met verstrekking van drinken aan onze hard-
werkende leden. 

 
Alleen schriftelijke aanmelding vanaf 
1 oktober bij Rick Driezen. 
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Kilometervreterweek 
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DE WERKGROEPEN 

SPONSORING: 

Korstiaan de Boer,  
tel 0521-510089  
Berg en Bos 41, 8334RB Tuk  
sponsorcie@steenwijk34.nl  

VEILIGHEID 
Dick Huisman ,  
tel 0521-523788  
Gagelsweg 18,  
8331CN Steenwijk  
veiligheid@steenwijk34.nl  

LEDEN ADMINISTRATIE 
Douwe Baars ,  
tel 0521-852383  
Vledderholt 5,  
8381CA Vledder   
ledenadmin@steenwijk34.nl 

WEBSITE 
Korstiaan de Boer,  
tel. 0521-510089  
Berg en Bos 41, 8334RB Tuk  
website@steenwijk34.nl  

Lauren Vis (2e beheerder) 
tel. 06-41826901  

CLUBKRANT 
Casper Dollekamp,  
tel. 06-52592636  
De beugel 3, 8332 JV Steenwijk 
voorlichitng@steenwijk34.nl  

MATERIAAL 
Bram Mooi (Functionaris),  
tel. 0521-851733  
Rozenstraat 7 19,  
8331NJ Steenwijk  
materiaal@steenwijk34.nl  

Rick Driezen (zwemmen) 
tel. 06 - 16522659  

Michel vd Hoofdakker (polo) 
tel. 0521-522930  

PR EN COMMUNICATIE 
Sierd Tilma (waarnemend),  
tel. 0521-511970  
voorzitter@steenwijk34.nl   

VRIJWILLIGERS  
COORDINATOR 

Sierd Tilma (waarnemend),  
tel. 0521-511970  
voorzitter@steenwijk34.nl  

VERTROUWENS  

CONTACTPERSOON: 

Hilda Viel,  
tel. 0521-510089  
 

WIE DOET NU WAT?? 
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Voorzitter  Sierd Tilma  0521-511970  
Secretaris  Chrisstien Dollekamp 06-53851351 
      De beugel 3, 8332 JV Steenwijk 
      secretaris@steenwijk34.nl 
Penningmeester  Marian Molenaar  0521-519133 

DAGELIJKS BESTUUR 

Voorzitter  Vacant   
Secretaris  Vacant   voorlopig mailadres: 
     wedstrijdzwemmen@steenwijk34.nl 
Officials   Hans van Scheepen  0521-850745  
 

Wedstrijden 
Speedo/Swimcick/10-kamp Laura van Sleen  0521-511813  
NK / Overige wedstrijden Ciska Wagter  0521-512322  of  06-52007200  
Masters   Huyb Stegeman 

ZWEMCOMMISSIE 

Voorzitter  Michel van den Hoofdakker 0521-522930  
Secretaris  Edward Voorn  0521-341122  
      Oosterlaan 29, 7973JP Darp  
Officials   Edward Voorn  0521-341122  
Aanvoerder Heren 1 Frank Anema  
Aanvoerder Heren 2 Harold Steenstra  0521-512186 

WATERPOLOCOMMISSIE 

Voorzitter / Penningmeester Lammie Mooi  0521-851733  
     Rozenstraat 19, 8331NJ Steenwijk  
Secretaris  Roswitha Baars  0521-852383  
      actviteitencie@steenwijk34.nl  
Lid   Jellie Driezen  0521-511387  
Lid    Riekie Schra  0521-361156  
Lid   Monique van de Berg  0521-517782  

ACTIVITEITENCOMMISSIE 

Camila van den Hoofdakker  0521-522930  
    J.H. Trompmeesterstraat 23, 8331 GN Steenwijk 
    consulent@steenwijk34.nl 

CLUBCONSULENTE 
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Hoe is de stand??? 
De competitie standen 

De waterpolo competitie en de 

D1 Competitie worden op de 

site elke keer actueel bijgehou-

den, maar niets weerhoud ons 

er van om even een doorkijkje 

te geven van de prestaties in 

de clubkrant 

Stand D1 Competitie na de eerste ronde van 3 oktober 

    

  Ronde 1 Totaal 

1 De Dinkel 2 4000,82 4000,82 

2 De Ward 4061,34 4061,34 

3 Zuiderzeezwemmers 4099,86 4099,86 

4 De Waalstroom 4125,44 4125,44 

5 Het Ravijn 4129,67 4129,67 

6 De Gelenberg 4141,85 4141,85 

7 Steenwijk 1934 4150,83 4150,83 

8 De IJsselmeeuwen 4194,54 4194,54 

9 De IJsel 4220,95 4220,95 

10 De Vrije Slag 4233,08 4233,08 

11 Bommelerwaard (SG) 4248,55 4248,55 

12 Nunspeet 4316,47 4316,47 

13 TZC-Vahalis 4328,29 4328,29 

  

Klassement waterpolo heren 1 en heren 2 

Klassement is bijgewerkt t/m 4 oktober 2015. 

  Team Gespeeld Winst Gelijk Verloren Punten Voor Tegen Saldo 

1 
De Eerste 
Kolk 1 

3 3 0 0 9 30 8 22 

2 Swol 1894 6 2 2 0 0 6 20 8 12 

3 Swol 1894 5 2 2 0 0 6 19 8 11 

4 Octopus 2 3 2 0 1 6 27 14 13 

5 
Zuiderzee-
zwemmers 1 

3 2 0 1 6 23 10 13 

6 
Steenwijk 
1934 1 

3 2 0 1 6 23 18 5 

7 Deltasteur 3 3 1 0 2 3 15 18 -3 

8 
Steenwijk 
1934 2 

4 1 0 3 3 20 29 -9 

9 Nunspeet 4 2 0 0 2 0 10 23 -13 

10 
ZPC Hatto 
Heim 2 

2 0 0 2 0 10 26 -16 

11 
WZC-De 
IJsel (SG) 4 

3 0 0 3 0 4 39 -35 
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