
 

 

 

 

 

Algemeen nieuws: 

 

Verjaardagen in maart: 

 

1 maart Floris Koers 
2 maart Yulin Fikse, Karina van de Wetering, Colin van Heerde 
3 maart Stan Bezemer 
5 maart Julian de Wilde, Mark Beens, Noud van der Veer, Mees 

Hubach, Linde Heldoorn, Nathan Roebersen 
6 maart Marinus Visscher 
7 maart Gerrian van Dalfsen, Kjeld Boersma 
8 maart David Zieleman, Geert Verloop 
9 maart Jelle-Meindert Romkes, Tessa Kattenberg 
10 maart Elyn van der Spek, Eva Zwep 
11 maart Stijn Koers 
12 maart Maaike Doornwaard 
13 maart Marion ten Koppel-Schuurhuis 
14 maart Theo Maat, Evelien Poll 
15 maart Fabiola Rutten-Bosman, Hannah Dekker 
17 maart Judah van Loo 
19 maart Do Klaassen, Tyler Boudewijn, Ziva Rozendal 
20 maart Matthew Critchell 
21 maart Luc Boogaard 
26 maart Gerwin van der Sluis, Wilma Ulkeman, Sifra Grit, Jelte van 

Maanen, Julina van der Horst 
27 maart Danique Koster, Jesper van Enk 
28 maart Tim Wildeboer 
30 maart Job Riezebos 
31 maart Manuel Dorgelo, Femke Bollema, Manoah Dekker 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zwemnieuws 
februari 2022 



 

NK Botterpullen 
 

Doe mee met het 1e  Nederlandse Kampioenschap botterpullen op zaterdag 27 augustus! 

In het kader van haar 25 jarig bestaan organiseert de Stichting Huizer Botters in samenwerking met leden van de 
Zwem- een Polovereniging “IJsselmeer” de eerste Nederlandse Kampioenschappen Botterpullen. Wie dan het snelste 
met 4 zwemmers de 15 ton zware Huizer botter HZ 45 in de haven van Huizen over een baan van 100 meter vooruit 
weet te brengen mag zich de winnaar noemer en krijgt de felbegeerde wisselbeker! 

In 2020 en 2021 werden in Huizen de 1e botterpull-wedstrijden gehouden i.s.m. zwemmers van de Huizer 
Polo&Zwemvereniging IJsselmeer. Door de Corona kon daar geen grote ruchtbaarheid aan worden gegeven. Dit 
jubileumjaar willen we er een groots spektakel van maken en daarom nodigen we zwemploegen uit alle voormalige 
vissersplaatsen rond het IJsselmeer van harte uit om hieraan mee 
te doen! 

  

Spelregels: 

Voor de Nationale Kampioenschappen op zaterdag 27 augustus 
2022 kan zich per voormalige vissersplaats rond het IJsselmeer 1 
ploeg van 4 zwemmers. De inschrijving sluit op maandag 15 
augustus. 

In samenwerking met lokale Botterstichtingen kunnen indien gewenst lokale voorrondes gehouden worden. 
Zwemploegen dienen hiervoor zelf met hun lokale Botterstichting contact op te nemen. 

De contactpersoon voor wat betreft de Botter Stichting Kampen is dat de heer Berry Zandbergen 
(info@kamperbotters.nl). 

De wedstrijd bestaat uit het zwemmend voortrekken van een 15 ton zware Botter door een ploeg van 4 zwemmers. 

De zwemmers worden met een lijn om hun middel verbonden aan de botter, 2 zwemmers zijn verbonden aan de 
bolders nabij de boeg en verder 1 aan stuurboord en 1 aan bakboord.  

De Botter ligt met de kont tegen een steiger, er is een baan van 100 meter uitgezet en bij het startschot worden de 
lijnen losgegooid en beginnen de zwemmers met trekken. De wedstrijd eindigt als de Botter met de boeg de 100 
meterlijn passeert. 

Het staat de individuele zwemmers vrij om elke zwemslag en techniek te gebruiken of die tijdens de wedstrijd te 
wisselen. 

De wedstrijdleiding noteert de tijd en wijst de winnaar aan. Tegen de beslissing van de wedstrijdleiding is geen 
beroep mogelijk. 

Lijkt het je leuk om mee te doen? Neem dan contact op met Dennis Wildeboer:  voorzitter.waterpolo@deltasteur.nl 

 

 



 

Diploma zwemmen 
 
Op 9 maart in Kampen en op 11 maart in IJsselmuiden mogen alle groepen weer afzwemmen voor hun ster en 
krijgen de zwemmers een mooi diploma mee naar huis. En het leuke is, alle ouders zijn weer welkom om in het 
zwembad te komen kijken wat de kinderen geleerd hebben. Zit jij in ster 6? Dan krijg je ook nog een superleuk 
persoonlijk afscheidscadeau mee naar huis! Ben jij er ook bij die avond? 

 
Ladderwedstrijden 
 
De Ladderwedstrijden (deel 3) van dit seizoen staan weer voor de deur!  
Op vrijdag 18 maart 2022 organiseren wij deze wedstrijd in IJsselmuiden om 18.15 uur. 
 
De meesten van jullie hebben er al wel eens van gehoord: de Ladderwedstrijd. Maar weet jij eigenlijk wel wat het is? 
En hoe het werkt? 
De Ladderwedstrijden zijn onderlinge wedstrijdjes tussen jou en je vriendjes/vriendinnetjes van de zwemclub van het 
SterZwemmen. 4 keer per jaar organiseren de trainers deze wedstrijdjes, om jullie een wedstrijd te laten ervaren en 
om te kijken hoe hard je kan! Je kunt er ook medailles mee winnen en iedereen krijgt een mooi diploma met je 
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 en is er 
een uitleg gegeven: https://deltasteur.nl/sterzwemmen/ladderwedstrijden/archief-ladderwedstrijden/ 
 
Wil je meedoen? Dat kan! Geef je voor woensdagavond 16 maart 20:00 uur op 
via: https://deltasteur.nl/sterzwemmen/ladderwedstrijden/ 
 
 

 

Wedstrijden 

 
Spetterstrijd 
Op vrijdag 18 maart organiseren we weer de spetterstrijd. Deze wedstrijd wordt in IJsselmuiden gezwommen. Je kunt 
je opgeven via de site van Deltasteur. 
Voor meer informatie over de wedstrijd en het aanmelden zie https://deltasteur.nl/zwemmen/ik-zwem-
plan/spetterstrijd/ 
 
We hopen dat er weer veel kinderen meedoen! 
 
Meerkamp 
Aanstaande zaterdag gaan we met de Masters zwemmen in Nijkerk. 
We hebben er zin in! Na een lange periode van geen wedstrijden kunnen we er weer tegenaan! 

SterZwemmen Kampen en IJsselmuiden 

Ik Zwem Plan IJsselmuiden 



 

Op 12 februari konden we eindelijk weer een wedstrijd zwemmen! 
Tegen SWOL zwommen we “Minioren circuit” deel 2. Maar liefst 99 PR’s werden verbeterd! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minioren 



 

 
Brandon Scheepers zwom op 12 februari voor het eerst mee voor Deltasteur en verbrak meteen het 15 jaar 
oude clubrecord op de 50 meter vrije slag! Nieuwe tijd: 0:23,63 

Prestatie- en wedstrijdgroep junioren, jeugd en ouder 


