Zwemnieuws
mei 2021

Algemeen nieuws:
Verjaardagen in juni:
1 juni
2 juni
4 juni
5 juni
8 juni
9 juni
10 juni
11 juni
12 juni
13 juni
14 juni
15 juni
17 juni
18 juni
19 juni
20 juni
21 juni
22 juni
23 juni
26 juni
28 juni
29 juni

Justin Koek
Anco de Munnik
Barbara van den Berg, Ernst Bakker
Maud Ekkelboom
Berry Hofsink
Giovanni Meuleman, Lauren Pap
Inge Kiers, Nova Bakker
Gea van der Schaaf
Simone Faber, Floris Raap
Anna Kalse, Jay Tichelaar
Alistair Critchell (50 jaar 😊)
Liselot Stoter
Monica Faber, Jonah Huls, Timo Bottenberg, Milan Bottenberg,
Gert Norg
Hans van den Berg, Oliver van Loo
Nils van Ingen, Cynthia Kok
Nora Katteneberg, Ilya Ekkelboom, David Kattenberg
Frits van der Kolk, Tom de Lange
Daniel de Ruiter
Adne Bijleveld, Peter Heineke
Melle Karel
Greetje Kasper
Nova Volmer

Ik Zwem Plan IJsselmuiden
Begin mei zijn we begonnen met het organiseren van wat activiteiten buiten. We hebben met de kids die op het
voortgezet onderwijs zitten weerwolven gespeeld; het was een leuk spel! Iedereen wilde toen het eigenlijk al tijd was,
nog even doorspelen want het was zo gezellig! Velen spraken met elkaar en we zagen ernaar uit om weer te gaan
trainen in het zwembad.

Een week later waren de basisschoolkinderen aan de beurt. Dit was een avond met veel verschillende spellen; er
werd gelachen en gehuild en ja de spieren voelden we weer goed na een potje touwtrekken.
Ook een super gezellige avond!

Een week later konden we melden dat de zwemtrainingen weer konden beginnen. 19 mei was het zover! Wat hebben
we jullie gemist. Gelukkig waren de lol met elkaar, en het plezier in het zwemmen meteen de eerst week terug!
Ook hebben we alweer nieuwe leden mogen verwelkomen, we groeien gewoon door.
Nog ongeveer 6 weken en dan begint de zomervakantie. Misschien gaan we nog even door maar dat hoor je nog van
de trainers. Hopelijk kunnen we na de zomer weer starten met de Spetterstrijd en het organiseren van wedstrijden
voor onze zwemmers die meedoen aan wedstrijdzwemmen.

Sterzwemmen
JAAA we zijn weer begonnen! Eindelijk, na bijna een half jaar mochten de kinderen hun zwemkleding weer aandoen
om de lessen te volgen bij het SterZwemmen. Heel veel lachende gezichten kwamen het zwembad binnen, en nog
meer lachende gezichten kwamen het zwembad uit! 😉
Wat een opkomst meteen de eerste les, en de tweede les was
de opkomst zelfs nog groter. Hopelijk zien we alle kinderen de
komende weken weer, zodat we op 30 juni in Kampen en op 2
juli in IJsselmuiden het blok af kunnen sluiten met een mooi
diploma!

Wie zijn onze trainers?
Hoi ik ben trainer Floor.
Ik ben 15 jaar oud en ik geef trainen in IJsselmuiden aan baan 3 op vrijdag het 1e en
het 2e uur.
Ik zit op het Celeanum in Zwolle en doe daar
gymnasium.
Ik zwem zelf ook twee keer in de week. Zwemmen is
even mijn moment om gewoon alles los te laten, jezelf
even lekker uitputten en beter worden.
Ik ben trainer geworden omdat ik het heel leuk vind
om met kinderen te werken en ik probeer altijd om het zo leuk mogelijk te doen en te
maken.
Mijn tip voor de Sterzwemmers is: ga zo door want jullie doen het super goed en ga
elke week met plezier heen!

Selectie junioren en ouder
Herstart zwemtrainingen
Nadat de Junioren en ouder onder alle weersomstandigheden de afgelopen 5 maanden fanatiek buiten trainingen
hebben gevolgd, klonk op 19 mei het startschot om het zwembad weer in te duiken. Nogmaals een groot compliment
hoe iedereen de afgelopen maanden heeft overbrugd en de moed niet heeft opgegeven!
Voor velen was het wennen om weer eens in het water te liggen. Een aantal andere sporters had al wel op eigen
gelegenheid een aantal trainingen achter de rug in het buitenbad.
De komende periode zal in teken staan van het opbouwen van het uithoudingsvermogen (meters maken) en
geleidelijk aan gaan we meer de snelheid toevoegen met het oog op de wedstrijd begin juli. Op 3 en 10 juli zullen we
weer voor het eerst in lange tijd de mogelijkheid hebben om te racen.
Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van deze groep? Volg dan op Instagram:
deltasteurwedstrijdzwemmen

