
 

 

 

 

Algemeen nieuws: 

 

Verjaardagen in april: 

1 april Christian van der Werf, Thijmen van Unen 

2 april Rouke Weijland, Maryleen van Asselt 

3 april Gert van t Oever, Wilco Naberman 
4 april Gaynor Critchell 
6 april Noa Segveld 
7 april Niels Wildeboer, Jos van der Kamp, Metz Agema 
9 april Gerrie Rozendaal, Meya Ekkelboom, Jasmijn Kamphuis,  

Luc Arends 
11 april Toby Hogenhorst 
12 april Jari Hofsink, Laureen Goossen, Evi Appel 
14 april Zoe Rook 
15 april Henrietta Schutte 
16 april Bram Wammes, Jamie van der Werf 
18 april Roy Eijsink, Levi van der Horst 
19 april Johan Bosma, Wout Doorn, Elin Doorn, Boaz Kros 
20 april Heline Ruitenberg 
22 april Margriet Nijhuis-Biemold, Jone van Leeuwen 
23 april Harro Loos 
25 april Daniel Critchell, Benthe Boersma, Marit Boxum, Silve Berghorst 
26 april Senna Geerdink 
27 april Jan Rave, Lotte Mulder 
29 april Mae Kiel, Joost Fijn, Matt van Leeuwen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zwemnieuws 
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Diplomazwemmen 
Met het SterZwemmen hebben we een aantal 
drukke weken achter de rug! Op 9 en 11  maart 
hebben alle kinderen afgezwommen voor hun ster 
en hebben de kinderen van ster 6 weer een super 
leuk persoonlijk cadeautje meegekregen. Misschien 
kennen jullie het cadeautje al? Zo niet, kijk snel op 
onze SterZwem Instagram! 
(deltasteur_sterzwemmen) Het was een gezellige 
avond, want deze avond mochten ouders voor het 
eerst weer mee naar binnen tijdens het 
diplomazwemmen!  
 
Leuke les in Kampen 
Een week later, op 16 maart, mochten alle kinderen van Kampen en IJsselmuiden samen komen zwemmen tijdens de 
leuke les. Dit is omdat er in dezelfde week op vrijdag de ladderwedstrijden zijn waar ook de kinderen van Kampen en 
IJsselmuiden samen zwemmen. De glijbaan was open en verder konden de kinderen met veel attributen spelen. Altijd 
een feestje! 
 
Ladderwedstrijden in IJsselmuiden 
En dan op vrijdag 18 maart hadden we de ladderwedstrijden in IJsselmuiden. Waar uiteindelijk 50 kinderen mee 
hebben gedaan met de wedstrijd. Er was gezellige muziek, dus de kinderen hebben zeker gedanst en gezongen! Oh, 
en ook nog gezwommen natuurlijk! Er zijn deze wedstrijd geen SterZwem records verbroken, maar wel zijn er 
medailles en diploma’s uitgereikt.  
 
Benieuwd hoe dit feestje er uit zag? Onze vaste fotograaf was natuurlijk ook aanwezig en heeft weer prachtige foto’s 
gemaakt! 
 
Uitslagen en foto’s zijn te vinden op: https://deltasteur.nl/sterzwemmen/ladderwedstrijden/ 
 
 
 
 

 

 

 

 

Sterzwemmen 



Regionale Meerkamp deel 4 te Nijkerk 

Zaterdag 5 maart gingen we met een grote groep enthousiaste zwemmers weer voor het eerst naar 
het zwembad in Nijkerk. Gelukkig konden de ouders weer op de tribune zitten wat gelijk veel sfeer 
gaf. Ook enkele masterzwemmers deden weer mee. 
 
Er zijn die dag veel persoonlijke records verbroken en we hadden maar liefs 4 estafetteploegen. 

Aan het einde van de wedstrijd doen we altijd een spel met alle verenigingen. Ditmaal moesten we 
op een plankje zitten en zwemmend naar de overkant gaan, vervolgens ging de volgende. We deden 
dit tien minuten en ja hoor de Deltasteur had de meeste baantjes! 
 
Nog een eervolle vermelding voor Jurre Beens, hij deed voor de eerste keer mee en zwom de 25m 
vrije slag en 25m schoolslag en Emma van Dijk had een pr van 8 seconde op de 50m vrije slag! 
Toppers! 

Het was een geslaagde wedstrijd! 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Ik Zwem Plan IJsselmuiden 



 

 

 

Tussenstand Eredivisie  

 

 

 

 

Prestatie- en wedstrijdgroep junioren, jeugd en ouder 


