Zwemnieuws
augustus 2021

Algemeen nieuws:
Verjaardagen in september:

1 september
2 september
3 september
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12 september
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Lynn Bakker
Manon de Man, Demi Westendorp
Wijnand Feuerstein, Joa Sleurink, Arielle Visscher
Eline van Unen, Lotte van den Berg
Patrick de Jonge, Lars van Putten, Fenna Ruitenberg
Fayen Ekkelboom, Pieter Feenstra
Tessa Drost, Mieke Heldoorn
Dini van Zuilekom-Lammers, Imke de Vries
Thijs Regterschot
Ciska Bats, Sjoerd Eenkhoorn, Peter Snijders
Lars Lentherman, Elin Kleine
Denise School
Cobie Weerdmeester, Monica Bosman
Tess NIeuwbroek
Niek Endeman
Babet Kanis
Gabrielle Kanis
Ilonka Schuldink
Tesse van Eunen
Jens Minnema
Jorik Groen
Femke Beens
Jurrian van der Horst
Nathanael van der Stege

Sterzwemmen
Wie zijn onze trainers?
Naam: Arjan Boogaard (Trainer SterZwemmen IJsselmuiden)
Leeftijd: 13 jaar
Trainer van baan: 1 en 2
School/werk: Ik zit op het Ichthus College en ga naar de 2e klas van
de TL/havo.
Sport(en): Zwemmen
Hoe vaak train je in de week? Ik train 4 keer per week.
Wat is je beste slag/afstand? Ik denk dat dat de 50m borstcrawl is.
Wat vind je leuk aan je sport(en)? De gezelligheid met mijn vrienden op de club
en het de rust die ik voel als ik in het water lig.
Waarom ben je SterZwem trainer? Ik vind het belangrijk om wat voor de club
terug te doen. Maar ik vind het vooral leuk om dingen aan te leren.
Leuke tip voor de SterZwem kids: Heb vooral veel plezier .

De extra lessen voor de zomerstop
Wat was het fijn, dat we als SterZwemmen nog drie extra lessen konden doorgaan. We hebben dit gedaan in de vorm
van drie thema lessen. Zo hebben we aandacht besteed aan duiken/ stroomlijnen/ koprol, survival/ reddend
zwemmen, zwemmen met attributen en estafettes.

Jaarschema

Om jullie goed op de hoogte te houden wanneer er zwemmen is er wanneer er vakantie is, hebben we ook voor
komend seizoen een jaarschema. Mochten er tijdens het seizoen wijzigingen zijn, dan krijgen jullie dit via de mail van
ons te horen.

Ladderwedstrijden
Helaas was het afgelopen jaar niet mogelijk om de Ladderwedstrijden met de kinderen uit Kampen en IJsselmuiden
gezamenlijk te houden. Omdat we geen idee hebben met welke Corona-maatregelen we dit seizoen te maken
hebben, hebben we voor nu besloten om de Ladderwedstrijd op het eigen trainingsmoment te houden. Mocht er
toch meer mogelijk zijn, dan communiceren we dit uiteraard met jullie. In de volgende nieuwsbrief zullen we jullie
meer vertellen over de Ladderwedstrijden.

Ik Zwem Plan IJsselmuiden
We kijken terug naar een mooie seizoenafsluiting: clubkampioenschappen samen met de selectie!
De volgende wedstrijd staat ook al op de agenda: 11 september zwemmen we de recreatieve meerkamp in Kampen.
Twijfel je nog of een wedstrijd zwemmen iets voor jou is? Dan is dit een mooie gelegenheid om het eens uit te
proberen.
Als je meer informatie wilt over het zwemmen van een wedstrijd dan kun je je vragen mailen naar
sander.develde@deltasteur.nl. Je kunt je vragen natuurlijk ook altijd aan je trainer stellen.
We hebben nog meer goed nieuws voor de Ik Zwem Plan groep in IJsselmuiden. Omdat we maar blijven groeien,
krijgen we er vanaf 1 september op woensdag een trainingsuur bij. Je krijgt van de trainer bericht welk uur je mag
komen zwemmen.
We kijken uit naar een mooi seizoen!

medaillewinnaars clubkampioenschappen

Wedstrijd- en prestatiegroep selectie junioren en ouder
Inmiddels hebben we de eerste twee trainingsweken van het nieuwe seizoen 2021-2022 alweer achter de rug.
Anders dan andere jaren hebben we in de afgelopen zomer slechts 2 weken stil gelegen, om te voorkomen dat we
opnieuw weer ver terugzakken qua conditie. We hebben opgemerkt dat de conditie goed op peil is gebleven en dat
we de lijn van de trainingen voor de vakantie kunnen doortrekken. Kortom, een positieve start van het nieuwe
seizoen.
Op 19 september staat de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen gepland. Een uitstekend moment om te kijken
waar we staan en wat de aandachtspunten zijn voor in de trainingen die volgen. Helaas is het nog lastig om goed
vorm te kunnen geven aan de wedstrijdkalender, al is Mike (Bennink) hier achter de schermen druk mee bezig. In de
komende weken verwachten we meer duidelijkheid te krijgen en hopen we dat er meer informatie volgt vanuit onder
andere de KNZB.
In de voorgaande jaren begonnen we het zwemseizoen altijd met een Introkamp. Dit seizoen hebben we er voor
gekozen om dit niet te doen, mede door de maatregelen die nog van kracht zijn en de onzekerheid die dit met zich
meebrengt. Maar wees niet getreurd, in plaats van het Introkamp organiseren we een kick-off activiteit. Hoe, wat,
waar en wanneer volgt nog op een later moment. Houd je e-mail daarom goed in de gaten de komende twee weken.
Laten we er een mooi seizoen van maken!!

