
 

 

 

 

Algemeen nieuws: 

 

Verjaardagen in april: 

1 april Christian van der Werf, Thijmen van Unen 

2 april Klaas Kwakkel, Rouke Weijland, Maryleen van Asselt 

3 april Gert van t Oever, Wilco Naberman 
4 april Gaynor Critchell 
6 april Seerah Al Hamdani 
7 april Niels Wildeboer, Jos van der Kamp, Metz Agema 
9 april Gerrie Rozendaal, Meya Ekkelboom, Jasmijn Kamphuis 
11 april Sam Bastiaan, Toby Hogenhorst 
12 april Jari Hofsink, Laureen Goossen, Leona Heldoorn 
14 april Zoe Rook 
15 april Henrietta Schutte 
16 april Bram Wammes, Jamie van der Werf 
17 april Fleur Gerrits 
18 april Roy Eijsink, Levi van der Horst 
19 april Johan Bosma, Wout Doorn, Elin Doorn 
20 april Heline Ruitenberg 
22 april Margriet Nijhuis-Biemold 
23 april Harro Loos 
24 april Marit Boxum 
25 april Joshua Wursten, Daniel Critchell, Annelishia Brink,  

Benthe Boersma 
26 april Senna Geerdink 
27 april Jan Rave, Karin Korevaar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zwemnieuws 
maart 2021 



 
Hallo zwemvriendjes en zwemvriendinnetjes, 
  
Missen jullie het SterZwemmen net zoveel als dat wij dat doen? 
Helaas is het nog steeds niet verstandig om weer binnen te sporten en moeten we nog even geduld hebben. 
  
In deze nieuwbrief stelt Ruth (een trainer uit IJsselmuiden) zich voor: 
  
 
 

 
 
 
We hebben ook een knutselwerkje voor jullie. Jullie kunnen een eigen paasmandje maken en wie weet wordt hij wel 
gevuld!🐣  
 
Stuur een foto van jouw zelf geknutselde Deltasteur paasbakje (voor 19 april) naar sterzwemmen@deltasteur.nl en 
wie weet win jij iets leuks! 
  
We wensen jullie alvast heel mooie paasdagen toe. 
  
De trainers van SterZwemmen 
 

Sterzwemmen 



 



 

 
Als Masters begrijpen we heel goed waarom de zwembaden voor ons nu nog gesloten zijn. Als zwemmers hebben we 
nog nooit zo’n lange periode op het droge moeten doorbrengen. 
Wij hopen dan ook dat we elkaar weer snel in goede gezondheid kunnen zien, bijpraten, wedstijden zwemmen en 
vooral weer lol kunnen maken in het zwembad. 

Masterszwemmen bij Deltasteur 

Ouder worden maar wel fit blijven: dat is het gezondheidsideaal van veel Nederlanders. Toch gaan de meeste mensen 
minder sporten als ze ouder worden. De noodzakelijke dagelijkse beweging schiet er vaak bij in. Er is dus veel te 
zeggen voor de stelling: ‘je stopt niet met sporten omdat je ouder wordt, maar je wordt ouder omdat je stopt met 
sporten!’ Zwemmen voor 20-plussers, bij de KNZB ‘Masterszwemmers’ genoemd, is de ideale manier om fit te blijven. 
Deltasteur heeft een grote groep masterzwemmers die op meerdere momenten in de week op eigen niveau en 
ambitie zwemmen. Er zijn masters die vooral zwemmen om fit te blijven en er zijn masters die ook op wedstrijdgebied 
actief zijn. 
Deltasteur is één van de organiserende verenigingen van het Zuyderzee Masters Circuit. 
Het Zuyderzee Masters Circuit, afgekort tot ZMC, is één van de bekendere wedstrijdcircuits van de masters in 
Nederland. Het ZMC bestaat uit totaal negen zwemwedstrijden. De wedstrijden worden georganiseerd door 
verenigingen uit plaatsen rond de voormalige Zuyderzee. 
 
Trainingstijden: 
www.deltasteur.nl/zwemmen/trainingstijden-recreatie/ 
 
Lijkt het je leuk, zodra het weer kan, om een keer te komen meetrainen? 
Laat dit dan aan ons weten via masters.zwemmen@deltasteur.nl 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Masters 


