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Hielke Jan Penninkhof, Jan Allard de Leeuw
Carlo van der Meer, Annet van Stratum
Angelique van der Kamp-Metselaar, Peter Harsevoord,
Anne van der Kamp
Fenny van Olst, Michael Piest
Alain Sollie
Leonie Groen-Rensen, Sophie Korterink
Bob ten Hove
Demi de Wolf, Evie van Dijk
Greetje Wobben-Bruins
Dorian Kalter
Emma van Dijk, Nienke van Spijker
Jan Niek van der Sluis, Levi van der Burgh
Yvon Jansen, Jan Albert Penninkhof, Rik Drost
Gerrie Metselaar
Sarine van Dalfsen
Marsja Kroeze
Maud Heldoorn, Mirthe Doorn
Lisa Boogaard, Lorèn de Velde Harsenhorst
Edwin Kanis, Manuel Kunst
Diana Lutjes
Floor van der Kamp, Carmen van der Laan
Marleen Welten
Maarten de Leeuw, Sam Diagne Cotterink, Evelien Hooft,
Vera van Dijk
Simon Vahl, Robert Dragt, Karin Westendorp, Luc van der
Scheer, Tijmen Doorduin

SterZwemmen Kampen en IJsselmuiden

We zijn weer van start!
Het heeft even geduurd, maar we zijn weer van start bij het SterZwemmen! Wat een opkomst meteen bij de eerste
lessen, totaal waren er meer dan 80 kinderen aanwezig. En de 2e les was de opkomst nog hoger. Wel was het voor de
kinderen en trainers weer even spannend om na zo’n lange tijd weer in het zwembad te zijn.
Ook hebben wij veel nieuwe aanmeldingen mogen ontvangen toen de berichten over de versoepelingen rondgingen.
Heel leuk dat er zoveel nieuwe aanmeldingen binnen zijn gekomen! Heb je ook vriendjes/vriendinnetjes die het leuk
vinden om bij ons te komen zwemmen? Laat ze zich dan inschrijven voor een proefles via de website van Deltasteur.

Instagram
Voor alle nieuwe ouders, kennen jullie onze SterZwemmen Instagram al? Daar worden af en toe filmpjes en foto’s
geplaatst van de lessen of wedstrijden. Leuk om te volgen dus!
Instagram naam: deltasteur_sterzwemmen

Ik Zwem Plan IJsselmuiden

GESLAAGD!
De dag voor de lockdown gingen Sigrit, Fabiola en Sander richting Heerenveen voor het examen “Assistent Trainer 2”.
Vanaf september zijn ze acht keer naar Heerenveen gereden voor deze trainerscursus waarmee ze hopen het Ik
Zwem Plan naar een hoger niveau te brengen. Dit was niet voor niets; alle drie de trainers zijn voor het examen
geslaagd!
Namens alle Ik Zwem Plan
zwemmers gefeliciteerd met jullie
diploma!!

Trainingen
Toen eind november de avondklok kwam en we niet meer konden trainen op onze trainingstijden, konden we op
zaterdagmorgen trainen. De selectie ging doordeweeks in de morgen trainen zodat er op zaterdagochtend voor het Ik
Zwem Plan en de Masters twee trainingsuren vrij kwamen. Dit betekende wel dat de wekker voor de vroege
zwemmers al om 6:00 uur ging om lekker om 6:30 uur in het zwembad te liggen.
We zijn de selectie erg dankbaar dat we van hun uren
gebruik konden maken!

Wedstrijden
De wedstrijd van 5 februari is komen te vervallen; zwemvereniging Noord-Veluwe kreeg het niet voor elkaar om een
wedstrijd corona-proof te organiseren.
Op 5 maart hopen we de Meerkamp weer op te pakken en te gaan zwemmen in Nijkerk.

