
 

 

 

Algemeen nieuws: 

 

Verjaardagen in december: 

1 december Mats van der Kamp, Heleen Wierda-van Hoeve 
2 december Margriet Leeffers, Julia Hoogervorst, Hanneke van 't Hul 
4 december Rita De Man-Emmens 
5 december Thirza Bollema, Hidde Vegter 
6 december Dirk Schuurman 
7 december Luc Menger, Djamilla Gerner 
8 december Romy Bosman, Joshua Choi 
10 december Arjan Kanis 
11 december Robert Geerdink, Loisa Dalfsen, Bas ten Brinke 
12 december Michiel Smit 
13 december Manoa Meuleman, Gert Kiers 
16 december Pascal van Dijk, Fleur de Ruiter 
17 december Martijn Klasens 
18 december Arjan Zieleman 
19 december Eliz van den Bos 
20 december Charlotte van der Meer, Monica van der Meer, Lois Ouwehand, 

Felipe Achter de Molen 
21 december Martijn Karel 
22 december Jesse Fikse, Vieve Berghorst 
23 december Sigrit Aarten 
25 december Noelle Vervoorn 
26 december Angela Kanis, Sem Groen 
27 december Reinier van Belle, Jacquelien Gaasbeek-Schrijver 
29 december Jennie Drost, Juda Teunis 
30 december Peter van Gelder, Berend Feenstra 
31 december Rosita Hageman, Anne Potkamp 

 
 
 
 
Opbrengst Grote Clubactie 

We hebben 329 loten verkocht en hiervoor ontvangt Deltasteur maar liefst € 789,60!! 
Alle lotenverkopers enorm bedankt voor jullie inzet! 
 
 
 

Zwemnieuws 
November 2021 



 

Wie zijn onze trainers? 
 
Trainer SterZwemmen Kampen 
 
Naam:       Bram Wammes 
Leeftijd:      14 jaar 
Trainer van groep:  Trainer van groepje 

‘Octopus’. 
School/werk: Ik zit op het Ichthus 

“Via” en doe de opleiding bouw, wonen en interieur. Daarnaast geeft 
ik trainen bij SterZwemmen Kampen. 

 
Sport(en):      Zwemmen. 
Hoe vaak train je in de week?    Ik train 6 keer in de week. 
Wat is je beste slag/afstand?    100m borstcrawl. 
Wat vind je leuk aan je sport(en)? Samen met mijn vrienden sporten en trainen om de NK’s te halen. 
Waarom ben je SterZwem trainer?   Omdat ik andere mensen ook over deze sport wil leren. 
 
Leuke tip voor de SterZwem kids:   Altijd positief blijven, want jullie kunnen het. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diplomazwemmen 

Op 17 en 19 november was het weer zover: diplomazwemmen. Alle kinderen die die avond aanwezig waren, zijn naar 
huis gegaan met een mooi diploma. Stijn, Jens, Lotte, Nynke, Lauren, Meya, Joost, Else en Loïs zijn zelfs met een bidon 
naar huis gegaan. Deze gave bidon met je naam en het Deltasteur logo krijg je als je alle onderdelen van 
SterZwemmen hebt doorlopen.   

Sterzwemmen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gezamenlijk jaarafsluiting 
 
Dit jaar valt kerstavond op de vrijdag. Aangezien er veel gezinnen deze avond al gebruiken om stil te staan bij kerst, is 
ervoor gekozen om de training van 24 december te laten vallen.  
 
Via deze weg willen we alle SterZwem kinderen uitnodiging om op woensdag 22 december van 18:00 – 18:45 uur in 
Kampen gezamenlijk het jaar af te sluiten met een leuk spelletjescircuit.  
 
Let op, dit gaat alleen door als de corona-maatregelen dit toe laten/ lockdown is opgeheven!! 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Deltasteur Masters weer in actie op NK voor clubteams 

Voor het eerst in ruim 1,5 jaar kwam de wedstrijdgroep van de Masters van Deltasteur weer in actie op een wedstrijd. 
In Amersfoort werd de Nederlandse Masters Club Meet georganiseerd. Een wedstrijd voor clubteams, waarbij de 
zwemmers in verschillende leeftijdscategorieën punten verzamelen voor het eindklassement. Het deelnemersveld 
was zeer sterk bezet en er werden zelfs 2 Europese- en 3 Nederlandse Masters Records gezwommen. Organiserende 
vereniging ZPC Amersfoort won het toernooi, gevolgd door PSV uit Eindhoven en DAW uit Alkmaar. De Masters van 
Deltasteur gingen voor een top 20 notering en behaalden zelfs een 16e plaats! 

Het was wel even weer wennen, maar ook ontzettend leuk om weer eens te racen. Niet iedereen heeft de afgelopen 
1,5 jaar optimaal kunnen trainen en er is totaal geen wedstrijdritme. Toch werd er goed gezwommen. Tom de Lange 
(Heren 25+) beet het spits af met een prachtig persoonlijk record op de 200m wisselslag. Stein Bakker (Heren 40+) 
debuteerde en zwom meteen 4 persoonlijke records. 

Het damesestafetteteam, bestaande uit Gea van der Schaaf, Fabiola Bosman, Nienke Fuite en Margriet Leeffers, werd 
1e op de 4x50m wisselslag (D120+). Het herenteam, bestaande uit Sander de Velde, Tom de Lange, Stein Bakker en 
Patrick de Jonge (H120+), werd 3e op de 4x50m vrije slag. 

De volgende wedstrijd is op 18 december in Lelystad. Hopelijk worden daar de tijden van afgelopen weekend weer 
aangescherpt. 

 

 

Masters 



 

13 november hadden we weer een mooie wedstrijd in Nijkerk. 
Er zijn deze wedstrijd maar liefst 28 persoonlijke records 
gezwommen en we waren maar met 15 zwemmers. Dat is echt 
een topprestatie. 

Latoya verbeterde haar record op de 100 meter schoolslag met 
maar liefst 25 seconden: een enorme sprong! Emma en Bram 
deden voor het eerst mee en hadden er ook duidelijk echt zin 
in. 

Na afloop deden we weer mee met het 10 minuten spel. Dit 
keer: zo snel mogelijk mensen op een mat naar de overkant 
vervoeren. De mensen die op de mat zaten moesten de mat 
weer meenemen naar de overkant en zo de volgende mensen 
vervoeren. 
 
 
 
 
 
 

27 november stond de regionale 7kamp weer op het programma, de laatste trainingen hadden we extra aandacht 
besteed aan de borstcrawl en dat was goed te zien; van de 16 zwemmers zijn er 29 persoonlijke records verbeterd! 
Tessa Drost verbeterde haar 50 meter vrijeslag met ruim 16 seconden wat voor deze wedstrijd de grootste 
vooruitgang betekende van alle zwemmers! 

Naomi Naberman, Jorik Groen en Adwin Last zwommen ruim 10 
seconden van hun PR af bij de 100 meter vrijeslag wat ook erg 
goed was. We gingen weer met mooie medailles naar huis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ik Zwem Plan 



 

 
NK Estafette  
 

Op 14 november werd het NK Estafette gezwommen in Rotterdam. De 20 snelste teams van Nederland namen het 
tegen elkaar op. Deltasteur wist zich weten te plaatsen met het meisjesteam en het damesteam! 

Simone Faber, Zoë Rook, Liselot Stoter en Anne van der Kamp kwamen ’s morgens in actie. Zij zwommen 4 estafettes 
en werden hiermee 16 van Nederland!  

 

 

’s Middags waren de dames aan de beurt. Julia van den 
Bosch, Eline van Unen, Djamilla Gerner, Annet van Stratum, 
Naomi Hofsink en Marleen Welten zwommen in totaal 5 
estafettes en werden uiteindelijk 20e van Nederland! 
 
  

Wedstrijd- en Prestatiegroep 


