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Van de Bestuurstafel 
Nieuwe seizoen van start! 
Er wordt inmiddels al weer volop getraind door de zwemmers en water-

poloërs. Inmiddels zijn de eerste weken al weer achter de rug. In tegen-

stelling tot voorgaande jaren konden de wedstrijdzwemmers al voor het 

einde van de zomervakantie starten met de trainingen. Op deze manier 

waren er voldoende weken training ingepland voor de start van de eer-

ste wedstrijden. De eerste indruk is dat dit goed is bevallen. 

Vraag naar Officials! Meld je aan! 
Op de volgende pagina staat een link om je op te kunnen geven als tijd-

waarnemer. Zorg dat de wedstrijden door kunnen blijven gaan en meld 

je aan!. 

Een nieuwe clubconsulent gevraagd! 
Door het vertrek van de clubconsulente Camilka van den \hoofdakker 

zijn we op zoek naar een nieuwe! Wil je informatie, meld je dan bij de 

secretaris Lonneke Oenema of klik HIER om haar te mailen. 

Bestuurslid gevraagd voor het open water! 
Steenwijk 34 is de belangrijkste initiatiefnemer van het meer dan 30 jari-
ge open water zwemmen in Scheerwolde. Vorig jaar heeft Casper Dolle-
kamp aangegeven te stoppen. Ook is vorig jaar besloten de wedstrijd 
niet door te laten gaan. Vanuit Steenwijk 34 wordt gevraagd een nieuwe 
vertegenwoordiger naar voren te schuiven. Wie interesse heeft kan zich 
melden bij de voorzitter. Klik HIER om een mail te sturen voor meer in-
formatie. 
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Eindredactie: Casper Dollekamp 

E-mailadres: 

voorlichting@steenwijk34.nl  

 

Kijk op onze site voor het 

allerlaatste nieuws: 

www.steenwijk34.nl  Z&PC Steenwijk 1934 

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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“Klokken als official is dubbele pret: je doet iets voor de vereniging en  
tegelijk kun je je eigen kind zien presteren op de wedstrijd” 

Van de Verenigingsofficial 

Meld je aan voor de cursus tijdwaarnemer! 
Zoals ik afgelopen voorjaar al een keer in de clubkrant schreef: zonder officials geen wedstrijd. Bij iedere sport is 

het belangrijk dat de sporters met de juiste tijd naar huis gaan en dat de medailles eerlijk verdeeld worden. Bij 

de zwemsport is dat niet anders. Wat wel anders is, is dat je bij een zwemwedstrijd heel veel officials nodig 

hebt. 

Vandaar deze oproep. Om het officialbestand van Steenwijk34 op peil te houden is het belangrijk dat er nieuwe 

mensen worden opgeleid en ingezet kunnen worden. De KNZB biedt dit najaar een opleiding tot 

tijdwaarnemer aan. De cursus bestaat uit vier avonden in de weken 43 t/m 47 en wordt afgesloten met 

een examen op 10 december. Deelname is gratis en reiskosten worden vergoed.  

Vindt je het leuk om tijdens de wedstrijden van je kind actief bezig te zijn of vind je het gewoon leuk  iets nuttigs 

voor de vereniging te doen? meld je dan aan. Dat kan via het mailadres famscheepen@ziggo.nl of telefonisch op 

nummer 06-46799232. Hier kun je ook terecht voor meer informatie. Aanmelden kan tot 20 september. 

 

Hans van Scheepen, 

VOF Steenwijk 

. 

Wedstrijdkalender  

2016-2017 bekend 

De volledige kalender wordt in het 
vervolg op de site actueel gehou-
den. Je kunt de kalende ook via de 
onderstaande link downloaden: 

 

KALENDER Steenwijk 34, 2016-
2017 

Van de Zwemcommissie 

Epe was weer traditioneel leuk. 
Met een groot aantal deelnemers en goed weer waren de twee belang-
rijkste ingrediënten voor een succesvolle wedstrijd in Epe gegarandeerd. 
Er is goed gezwommen en de eerste signalen zijn dat de selectie ook dit 
jaar weer hoge ogen zal gooien i de D1 Competitie.  

Andere opzet sprintwedstrijd spreekt aan 

Met 209 deelnemers was de Nationale sprintwedstrijd in Steenwijk op 
10 september weer meer dan succesvol. Door een iets andere opzet en 
aanpassing van het tijdstip van aanvang waren er dit jaar ruim meer 
deelnemers. Ook de elektronische tijdwaarneming trekt meer deelne-
mers. Ondanks de warmte in het zwembad (eigenlijk het enige minpunt-
je) is het verloop van de wedstrijd prima verlopen.  

Trainingsindeling nieuwe seizoen 

Vanaf 12 september is de trainingsindeling voor de rest van het seizoen 
iets aangepast i.v.m. de trainingen van ‘t Tolhekke en het feit dat vanaf 
26 september de selectie op maandag weer landtrainingen gaat doen. 

de actuele versie kun je altijd vinden op de site, klik hier voor informa-

tie! 
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