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Van de Bestuurstafel 
Pesten op de training? Nee! 

Recentelijk zijn we geconfronteerd geweest met het feit dat er tijdens de trainingen meerdere ma-

len is gepest in de kleedkamers en de zwemzaal. Iedereen zal begrijpen dat dit echt niet kan en dat 

dit niet getolereerd  wordt. De kinderen die dit aangaat zijn daarover door de  trainers op hun ge-

drag aangesproken.  

Wij willen nogmaals onderstrepen dat we huisregels hebben binnen de vereniging waarbij we res-

pectvol met elkaar omgaan in het zwembad. In de zwem zaal zijn de toezichthouders en trainers 

verantwoordelijk voor het handhaven van een normale omgang met elkaar, maar in de kleedruimtes 

ligt die verantwoordelijkheid bij de ouders van de kinderen. 

We vragen de ouders daarom om samen met ons er op te blijven toezien iedereen op een normale 

manier met elkaar omgaat. Samen zorgen wij er voor dat het fijn is en blijft bij onze mooie vereni-

ging! De huisregels kunt u hier  (site Steenwijk ‘34) downloaden. 

Verzekerd bij Univé? Sponsor dan onze club 

Als u verzekerd bent bij Univé is het mogelijk dat u via deze verzekeringsmaatschappij onze vereni-

ging kunt sponsoren. Klik hier en kies voor Steenwijk ‘34! Iedereen kan meedoen, je hoeft dus geen 

lid te zijn van onze vereniging.  Zegt het dus voort en steun ons!  

Oud papier 

Via onze clubconsulente Camila van den Hoofd-

akker kan de vereniging een extraatje verdienen 

door te helpen bij het verzamelen van oud pa-

pier. Camila werkt bij de RSG aan de Lijsterbes-

staat 1 in Steenwijk. De oude schoolboeken die 

niet meer gebruikt worden kunnen worden 

opgehaald en naar onze papiercontainer worden 

gebracht bij de Karwei aan de Broekslagen 4. Wil 

jij ons helpen? Kom dan op 26 september 2015 

om 11 uur naar de RSG.  Als het kan neem dan 

de auto  en eventueel een aanhanger mee en 

help ons om zoveel mogelijk boeken naar de 

papiercontainer te brengen.  
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Aftrap D1 Zwemcompetitie 
Op 3 oktober zal Steenwijk ‘34 de eerste competitiewedstrijd in de klasse D1 zwemmen in Sneek. 
Na twee jaren achter elkaar promoveren mag de zwemselectie zich gaan meten met de concur-
renten uit Friesland. Steenwijk is ingedeeld met Bolsward, Sneek en Heerenveen.  

Hulp gevraagd bij opbouw zwembad 
Tijdens de wedstrijden die in Steenwijk worden georganiseerd wordt door de leden en ouders 
samen het zwembad opgebouwd en na afloop wordt alles weer opgeruimd. Vaak zien we dezelf-
de mensen die dit voor hun rekening nemen. We vragen ouders en leden om mee te helpen de 
wedstrijden snel op gang te krijgen, vele handen maken licht werk!  

Zwemsuccessen in Epe 
Op 5 en 6 september heeft Steenwijk ‘34 goed gepresteerd in Epe. Naast een heel gezellig toer-
nooi weden vele medailles in de wacht gesleepte en werd als team een derde plaats gehaal. Een 
uitgebreid verslag zal worden geplaatst in de eerste digitale clubkrant. 

Valse start Herenteams Waterpolo 

De eerste wedstrijd van heren 1 tegen DEK ging  helaas verloren. Ondanks de nederlaag blijft het 
team natuurlijk van plan dit jaar het kampioenschap te halen. Het seizoen is nog jong! Heren 2 
staat op éénmaal winst en verlies  tegen respectievelijk  Nunspeet en Swol. Het toernooi van eind 
augustus is goed verlopen. Een verslag wordt in de eerste digitale clubkrant geplaatst. 

Van de Zwem- en Polocommissie  Afzwemmen Waterwyck 

Op een aantal zaterdagen zal het 

zwemmen op zaterdagmorgen een half 

uur korter zijn (tot half tien) in verband 

met het afzwemmen van de jonge 

talenten van de toekomst! 

Dit geldt voor de volgende data: 

 3 oktober 2015  

 28 november 2015 

 30 januari 2016 

 12 maart 2016 

 23 april 2016 

 6 juli 2016 
 

Wie weet vinden we daar onze nieuwe 

zwemtoppers! 

‘Doe mee met de Kilometervreterweek in de herfstvakantie! Ben jij de 
grootste “sportieve vreetzak” van de club? Geef je dan op!’ 

Kilometervreterweek van 19 t/m 23 oktober! 

Wat is een kilometervreterweek ?  

In de herfstvakantie zal Steenwijk ’34 voor alle leden de eerste kilometervreterweek organiseren. In de herfstvakan-
tieweek mogen alle leden tijdens de trainingstijden zoveel mogelijk meters of misschien wel kilometers zwemmen. 
Verdeeld over vier dagen kan je komen zwemmen.  Er wordt de komende periode nog een verder indeling gemaakt op 
welke momenten je kunt zwemmen, zodat je wel een beetje binnen je eigen leeftijdsklasse zwemt. De reguliere trai-
ningen komen te vervallen in deze week. 

Voor wie is het bedoeld? 

Alle leden kunnen meedoen, dus:  Jeugd en volwassenen. Kaderlid, recreant en wedstrijd lid. Waterpoloër en zwem-
mer. Niet-leden kunnen er dus niet aan meedoen  

Ieder deelnemend lid krijgt een eigen afstandenkaart. Daar wordt je afstand per dag op genoteerd. Per dag zal de to-
taal gezwommen afstand bekend worden gemaakt in het zwembad, via de site en uiteraard op onze facebook pagina. 
Aan het einde van de week maken we de totaal gezwommen afstand van alle leden bekend. Het kost je niks, alleen tijd 
in meedoen. 

Waar kan ik me opgeven? 

Het enige wat je hoeft te doen is je opgeven en met plezier je trainingstijd volzwemmen in de herfstvakantie. Je mag in 

elke slag zwemmen, als je maar zwemt. Vanaf 1 oktober kun je je schriftelijk aanmelden bij Rick Drie-
zen. 

Kan ik ook helpen? 

Dat kan! Er zijn nog een aantal taken waar we hulp bij kunnen gebruiken. Ook ouders van jeugdleden vragen we om 
hulp. We zoeken tellers aan het bad, het liefst één per baan. De activiteitencommissie zoekt ook ondersteuning met 
verstrekking van drinken aan onze kilometer vretende zwemmers. 


