
 

 

 

 

Algemeen nieuws: 

 

Verjaardagen in oktober:    

 

2 oktober Latoya Lowik, Lotte Juffer, Mirthe Penninkhof 
4 oktober Joshua Everts 
5 oktober Anny van Halm 
9 oktober Gerben Last, Femke van Vliet 
10 oktober Ben Brummel, Hessel PenninkhofNaut van der Kamp 
11 oktober Stein Bakker 
13 oktober Janny van der Weide, Joop van Dijk, Isabel Amelink, Esmee Kiers 
14 oktober Henk Lokhorst 
16 oktober Manja Lipman-Noot 
17 oktober Judith Poeder 
19 oktober Bob Potkamp, Erik School 
20 oktober Eva Hoogervorst 
21 oktober Zara Flier 
24 oktober Joanne van den Berg 
25 oktober Willem Prins, Amber Spronk, L. Keulen 
26 oktober Sander de Velde 
27 oktober Deacon de Vries 
28 oktober Jurre Beens 
29 oktober Joeri Schutte, Tara Schuurman, Aviv van Loo, Hasse Algra van 't Hul 
31 oktober Lotte Schrijer 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zwemnieuws 
september 2021 



Lopende acties: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 



 

Sinds zaterdag 18 september zijn we samen met de afdeling waterpolo 
loten van de Grote Clubactie aan het verkopen voor onze club. 

Van ieder verkocht lot à €3,- gaat €2,40 naar de club! We willen de 
opbrengst besteden aan materialen zoals zoomers, plankjes, 
opduikspeelgoed en een onderwatercamera, dit alles voor onze 
verschillende zwemafdelingen! 

Inmiddels zijn er 70 loten online gekocht, we gaan natuurlijk voor nog veel meer!! 

Als lotenverkoper maak je zelf ook kans op mooie prijzen! Je hoeft niet per se langs de deuren te gaan, je kunt ook 
heel gemakkelijk online loten verkopen. Help jij mee om de clubkas te spekken?! Je kunt je nog aanmelden bij 
Margriet van den Bosch via secretaris.zwemmen@deltasteur.nl Je wordt dan als verkoper aangemeld, krijgt een QR 
code en een lotenboekje. 

De online verkoop gaat via deze site: 
https://lot.clubactie.nl/lot/waterpolo-vereniging-deltasteur/405067 

 Of scan deze QR code: 

 

Vul je gegevens in en vul bij het veld: “Ik koop een lot van”: de naam van een verkoper in. 
Als je geen naam weet, vul dan Margriet v/d Bosch in (zodat het geld wordt besteed binnen de zwemafdeling). 

Wil je nog meer informatie? Dan kun je kijken op: 
https://www.clubactie.nl/ 



 Wie zijn onze trainers? 
 
Naam: Eline van Unen (trainer in Kampen) 

Leeftijd: 15 jaar 

Trainer van groepje: Nemo, dat is groepje 3 

School/werk (welke school/klas/opleiding): 
Ik zit in de 4e klas van het vwo op het Ichthus College. 
 
Sport(en): Wedstrijdzwemmen 

Hoe vaak train je in de week? Ik train 5 tot 6 keer per week. 

Wat is je beste slag/afstand? 
Mijn beste slag is schoolslag en mijn favoriete afstand is de 200 meter. 
 
Wat vind je leuk aan je sport(en)? Ik vind de gezelligheid heel leuk en ook 
de wedstrijden vind ik leuk. 

Waarom ben je SterZwem trainer? Ik ben SterZwem trainer omdat ik het heel leuk vind om kinderen beter te leren 
zwemmen. 

Leuke tip voor de SterZwem kids: Kom altijd met een lach maar de training! 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ladderwedstrijden 

Op vrijdag 8 oktober 2021 organiseren wij de Ladderwedstrijden in IJsselmuiden om 18.15 uur. 
 
De meesten van jullie hebben er al wel eens van gehoord; de Ladderwedstrijden. Graag geven we wat meer 
informatie over deze gave reeks interne wedstrijden. 
De Ladderwedstrijden zijn onderlinge wedstrijdjes tussen alle kinderen van het SterZwemmen. Vier keer per jaar 
organiseren de trainers deze wedstrijdjes, om de kinderen een wedstrijd te laten ervaren op een laagdrempelige 
manier en om te kijken hoe hard ze kunnen zwemmen!  

Sterzwemmen 



- Deel 1 wordt gehouden in IJsselmuiden 
- Deel 2 wordt gehouden in Kampen 
- Deel 3 wordt gehouden in IJsselmuiden 
- Deel 4 wordt gehouden in Kampen. 

In de jaarplanning staan de Ladderwedstrijden ook vermeld: https://deltasteur.nl/sterzwemmen/jaarschema.  
 
Er zijn medailles te winnen en iedereen krijgt een mooi diploma met de gezwommen tijden mee naar huis als 
aandenken aan de wedstrijd.  
Voor de mensen die nog niet bekend zijn met de Ladderwedstrijden, via de volgende link zijn er foto’s te 
zien: https://deltasteur.nl/sterzwemmen/ladderwedstrijden/archief-ladderwedstrijden.  
 
Rond 18.00 uur worden de kinderen opgehaald bij de ingang van het zwembad en de Ladderwedstrijden zijn rond 
19.15/19.30 uur afgelopen. Handig om mee te nemen tijdens de wedstrijd zijn een handdoek en slippers. Een duikbril 
en badmuts mag natuurlijk, maar is geen verplichting. 
 
Wil je meedoen? Dat kan! Geef je voor woensdagavond 6 oktober 20:00 uur op via : 
http://deltasteur.nl/sterzwemmen/ladderwedstrijden 
Zo kunnen wij vooraf een volledige planning maken voor de wedstrijdjes. Er zal dus geen reguliere les zijn die avond 
voor de SterZwem kinderen in IJsselmuiden. Opgeven voor die avond is verplicht om mee te kunnen doen met de 
wedstrijd. 
 
Er zullen tijdens de Ladderwedstrijden toffe actiefoto's gemaakt worden van de wedstrijd, zodat ouders (achteraf) 
nog kunnen genieten van de wedstrijd! 
  
 
 

Met een tevreden gevoel kijken we terug op de maand september. De resultaten bij de limietwedstrijd in Zwolle, op 
18 september j.l., lieten zien dat we een goede basis hebben liggen. Op of rond je PR zwemmen in deze fase van het 
seizoen is altijd een positief teken. In de trainingen hebben we de nadruk vooral gelegd op het uithoudingsvermogen, 
oftewel het wat 'saaiere' en langere werk. In de komende weken zullen we steeds meer de intensiteit/snelheid 
hieraan toevoegen. Wanneer je deze lijn doortrekt zou je mogen verwachten dat een PR verderop in het seizoen een 
realistische gedachte is. En als je nu al PR's zwemt, dan kan het alleen maar nog beter worden. 
 
Noemenswaardig is de trainingsopkomst van de afgelopen 5 weken, de banen liggen op bepaalde momenten 
nagenoeg vol. Fantastisch om te zien! Nu heeft ieder voordeel soms ook zijn nadeel. In de eerste weken was het soms 
nog wat rommelig op de banen, mede door de doorstroming van sporters en nieuwe baanindelingen. De afgelopen 
weken merkten we al op dat dit steeds beter gaat en dat iedereen zijn weg begint te vinden qua 
snelheden/niveaus op de baan. 
 
Als de maand september een voorteken is voor de rest van het seizoen, dan belooft het een zeer mooi seizoen te 
worden. Echter weten we met de ervaringen van het afgelopen anderhalf jaar dat niets als vanzelfsprekend mag 
worden beschouwd. Laten we daarom vooral de lijn doortrekken en waar het lukt/mogelijk is nog een stapje erbij 
doen. Met de eerste ronde van de Nationale Zwemcompetitie in het vooruitzicht hebben we weer een mooie 
wedstrijd op de planning staan om opnieuw de tegels uit het bad te rammen! 
 

 Wedstrijd- en prestatiegroep selectie junioren en ouder 


