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Hielke Jan Penninkhof, Jan Allard de Leeuw,
Angelique Huls-Junte
Carlo van der Meer, Annet van Stratum
Angelique van der Kamp-Metselaar, Peter Harsevoord, Anne van
der Kamp
Fenny van Olst, Michael Piest, Kevin van Mierlo
Leonie Groen-Rensen
Bob ten Hove
Amber A Campo, Demi de Wolf, Evie van Dijk
Greetje Wobben-Bruins
Emma van Dijk
Jan Niek van der Sluis, Levi van der Burgh
Yvon Jansen, Jan Albert Penninkhof, William Juffer
Sem Meuleman
Gerrie Metselaar
Roel Beens, Sarine van Dalfsen
Marsja Kroeze
Maud Heldoorn
Raymond van Unen, Laura van de Wal, Lisa Boogaard,
Lorèn de Velde Harsenhorst, Nina Spivakovskaja,
Tijn Schrijver
Edwin Kanis, Manuel Kunst
Diana Lutjes
Floor van der Kamp, Carmen van der Laan
Marleen Welten
Maarten de Leeuw
Simon Vahl, Ding xiang Wang, Tijmen Doorduin,
Robert Dragt, Noor Bergman
Elma Leusink

Sterzwemmen

Beste Sterzwemmers,
Jullie hebben nog nieuws uit december tegoed:

Pietenfeest in Kampen
In de nieuwsbrief van november hebben jullie al kunnen lezen dat de pieten in IJsselmuiden langs zijn geweest, maar
op woensdag 2 december hebben wij de pieten ook mogen ontvangen in Kampen! Voor de les mochten de kinderen
met behulp van de pieten hun schoen zetten in de hal, die ze na de les gevuld met leuke cadeautjes en natuurlijk
pepernoten weer mee naar huis mochten nemen. Tijdens de les hebben we spelletjes gedaan in het teken van
Sinterklaas en de pieten. Zoals gekke sprongen maken van het dak, cadeautjes meenemen over een hindernisbaan en
cadeautjes opduiken van de bodem. Hierbij de foto’s van het pietenfeest in Kampen!

https://myalbum.com/album/ck6kLvYbGJoL

Ladderwedstrijden
De Ladderwedstrijden zijn op 9 december in Kampen en op 11 december in IJsselmuiden gehouden. Wat hebben alle
kinderen weer hard gezwommen. Er zijn zelfs weer een aantal records verbroken! Er zijn maar liefst 7 records
verbroken ten opzichte van de vorige wedstrijd; 5 records bij de jongens en 2 bij de meisjes. Met soms maar een paar
tienden verschil, heel spannend dus! Ook zijn er weer mooie foto’s gemaakt. (zie onderaan voor de link).
Let op: Opgeven voor de ladderwedstrijden is verplicht, doordat er een aantal kinderen niet waren opgegeven had de organisatie
veel werk om die kinderen toe te voegen aan de wedstrijd.

Klassementen

Ster 1+2 vormen Ladder A
Ster 3+4 vormen Ladder B
Ster 5+6 vormen Ladder C

Ladderwedstrijden records
Rugcrawl

Schoolslag

Borstcrawl

Meisjes Ladder A

Nova Volmer 34,95

Nova Volmer 33,98

Nova Volmer 31,48

Meisjes Ladder B

Lauren Minnema 27,93

Else Schilder 36,28

Lauren Minnema 31,54

Meisjes Ladder C

Lieze Meuleman 28,06

Anna ten Brinke 32,20

Lieze Meuleman 28,49

Jongens Ladder A

David Jan Kattenberg 32.91 Yaro Bos 35,96

Wout Doorn 34,04

Jongens Ladder B

Evan Kragt 29,09

Metz Agema 27,42

Metz Agema 25,02

Jongens Ladder C

Evan Kragt 25,88

Metz Agema 27,25

Evan Kragt 26,62

Meisjes verbroken records
 Lieze Meulen heeft haar eigen Ladder-C record (was 32.00) bij de meisjes op de 50 rugcrawl
verbroken. De nieuwe toptijd is 28.06.
 Lieze Meulen heeft haar eigen Ladder-C record (was 31.20) bij de meisjes op de 50 borstcrawl
verbroken. De nieuwe toptijd is 28.49.
Jongens verbroken records
 Yaro Bos heeft het Ladder-A record bij de jongens van Bob ten Hove (was 36.11) op de 50m schoolslag
verbroken. De nieuwe toptijd is 35.96.
 David Jan Kattenberg heeft het Ladder-A record bij de jongens van Juda Teunis (was 34.27) op de 50m
rugcrawl verbroken. De nieuwe toptijd is 32.91.
 Evan Kragt heeft het Ladder-C record bij de jongens van Jesse van Es (was 28.99) op de 50m rugcrawl
verbroken. De nieuwe toptijd is 25.88.
 Evan Kragt heeft het Ladder-C record bij de jongens van Bram Drost (was 27.23) op de 50m borstcrawl
verbroken. De nieuwe toptijd is 26.62.
 Metz Agema heeft het Ladder-C record bij de jongens van Bram Drost (was 27.48) op de 50m
schoolslag verbroken. De nieuwe toptijd is 27.25.

Uitslagen

De uitslagen staan op: https://deltasteur.nl/sterzwemmen/ladderwedstrijden/

Foto’s
foto's Kampen: https://myalbum.com/album/rbU4RWmDCzV8
foto’s IJsselmuiden: https://myalbum.com/album/yk2KwtTc6DBB

Wie zijn onze trainers?
Naam: Monica Faber
Leeftijd: 16 jaar
Trainer van ster/groepje: Ster 5 (kikkers) samen met
Julia
Trainer in: Kampen
School/werk (welke school/klas/opleiding):
Maatschappelijke Zorg op het Deltion College klas 1
Sport(en): Wedstrijdzwemmen
Hoe vaak train je in de week? 5 keer in de week
Wat is je beste slag(en)/afstand? 200 meter borstcrawl
Wat vind je leuk aan je sport(en)? De gezelligheid op de club en jezelf telkens proberen te verbeteren.
Waarom ben je SterZwem trainer? Ik vind kinderen leuk en ik vind het leuk om ze beter en sneller te leren
zwemmen. Ook vind ik het leuk als de kinderen enthousiast zijn om weer lekker te zwemmen en hun spannende
gebeurtenissen vertellen die ze hebben meegemaakt op school.
Leuke tip voor de SterZwem kids: Blijf vooral plezier houden dan blijf je het leuk vinden om het te leren.

Selectie junioren en ouder

Onze activiteiten op dit moment:
Online trainingen
Voor de gehele junioren e.o selectie bieden wij een online landtraining aan via zoom. Tijdens deze sessie werken we
voornamelijk aan mobiliteit en flexibiliteit. Dit is een mooie kans om dit goed op te pakken nu de zwembaden nog
dicht zijn.
Buiten trainingen
Door de junioren tot 18 jaar wordt er twee maal per week buiten getraind bij Sportcentrum Sonnenberch. Een mooie
manier om samen te komen in deze lastige tijd; de opkomst is dan ook groot! Tijdens deze trainingen sporten we met
een hoge intensiteit omdat het in de maand januari nog behoorlijk koud kan zijn.

Wijziging sportieve organisatie selectiezwemmen
Met ingang van 1 januari is er binnen de zwemselectie een wijziging van kracht gegaan rondom de sportieve
organisatie. Graag informeren we jullie over deze wijziging.
Na goed onderling overleg tussen Dinand Schutte en Stephan Lokhorst is er besloten dat Stephan vanaf 1 januari de
rol van Hoofdcoach Wedstrijdzwemmen op zich neemt.
De wijziging in de rolverdeling tussen Dinand en Stephan is vooral op te merken achter de schermen, waarbij Stephan
bijvoorbeeld de eindverantwoordelijkheid op zich neemt over het nieuwe sporttechnisch beleid wat per augustus
2021 in moet gaan. Op de zwembadvloer blijft de rolverdeling tot het einde van dit seizoen ongewijzigd; Dinand blijft
daarbij eindverantwoordelijk en het aanspreekpunt van het sportieve programma (lees: zwem- en landtrainingen)
voor de Junioren en ouder.

Minioren

Elke maandag hebben de minioren een online landtraining. Hierbij werken we op een leuke manier aan conditie en
stabiliteit. Hopelijk kunnen we iedereen weer snel weer zien in het zwembad!!

