
 

 

 

 

Algemeen nieuws: 

Verjaardagen in november:    

1 november José van der Laan 
2 november Bas Wildeboer, Twan Felix 
3 november Tiem de Munnik, Joas Visscher 
4 november Henk Schutte 
5 november Fleur Rutten, Stefan van Dijk, Febe van der Kuur 
6 november Yoran Loos, Kim Chrispijn, Imke Ruitenberg, Esmee Beers 
7 november Bertiene Drost, Sanne Sloten 
8 november Julia Kaatman 
12 november Jannie Netjes-Koers 
14 november Hanna van Keulen, Arenda Braakman, Zoe Kruize, Alisa Spivakovskaja 
15 november Johan Albers, Else Schilder, David Horst 
17 november Mariette van Middelkoop-de Bont, Diana Diender 
18 november Henri Kragt, Justin van Goor 
19 november Adwin Last 
20 november Hannelore van Kruistum 
21 november Henriet Faber, Arjan Rietveld, Lynn Kiel 
22 november Madelief Vahl 
23 november Jessica Poeder, Diana Hofstede, Joost Lok, Yvonne Gerner-Altena 
24 november Bram Drost, Daniel Kaatman 
25 november Marly Lois Vink, Florence Pennekamp 
26 november Ester Schuurman 
27 november Erwin Rotman, Dico Eenkhoorn, Anita Drogt 
28 november Annemijn Kragt, Abel van Nek 
29 november Nienke Fuite 
30 november Gerilyn Visscher, Xavi Beens 

 
 
Vertrouwenspersoon 
 
Ook Deltasteur heeft een vertrouwenspersoon. Sinds 2015 is Henrietta Schutte dit voor onze vereniging. 
 

Wat doet de vertrouwenspersoon? 

Zij luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt 

vertrouwelijk behandeld en er gebeurt niets wat je niet weet. De vertrouwenspersoon kan je helpen om een klacht in te 

dienen bij de vereniging, sportbond of politie. Maar gewoon even praten kan ook. 

Bereikbaarheid van vertrouwenspersoon? 

Henrietta is bereikbaar via het volgende e-mail adres: vertrouwenspersoon@deltasteur.nl 

Zwemnieuws 
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Wil je nog loten kopen? Dat kan nog tot 21 november! 
Via onderstaande link kan iedereen loten kopen: 

 https://lot.clubactie.nl/lot/deltasteur/wedstrijdzwemmen-d/5468102 

Of scan deze QR code:  

 

 

 

 

 

 

Van ieder verkocht lot à €3,- gaat €2,40 naar de club!!! 

Op 6 december worden de winnende loten getrokken. 

 

 

 

 

 



 

 
Nieuwe shirts  
 
Misschien is het jullie al opgevallen?  
 
Vanaf juli lopen alle SterZwem trainers van Kampen en IJsselmuiden 
dankzij DEKA-kozijnen in nieuwe oranje shirts rond.  
 
 
 
 

 
Baby nieuws 
 
Onze coördinator van SterZwemmen Kampen Annet en meester Henri zijn 
zondag 23 oktober de trotse ouders geworden van een meisje.  
 
Haar naam is Nore.  
 
De kinderen hebben hun naam op een kaart geschreven en deze is naar 
Annet en Henri verzonden. 
 
 
Ladderwedstrijden  

28 oktober hebben we weer genoten van een fantastische Ladderwedstrijd. We willen 
via deze weg de kinderen, ouders en de vrijwilligers bedankten voor het mogelijk 
maken van deze wedstrijd.  

Lijkt het u als ouder ook leuk om eens te helpen tijden de Ladderwedstrijden? Doe ons 
gerust een berichtje via de bekende e-mailadressen.  

De uitslagen en foto’s gemist?  

 

Hierbij de link van de uitslagen: 
https://deltasteur.nl/content/uploads/2022/10/Ladderwedstrijd-28okt2022-uitslag.pdf 

 
Hierbij de link van de foto’s:  
https://myalbum.com/album/aEQuxuDzuQW6/?invite=14e4c200-2518-4c09-bc98-b8d293662a3c 

Sterzwemmen 



 

Ladderwedstrijd 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afgelopen vrijdag werd er de ladderwedstrijd gezwommen, velen zijn weer hard vooruit gegaan. Het was een 
gezellige en leuke wedstrijd! De uitslagen en foto’s staan weer op de site. 

 

Sprintwedstrijd Dronten 

Een dag later mocht de wedstrijdgroep toch nog 
een wedstrijd zwemmen in oktober. We werden 
uitgenodigd om mee te doen aan een 
sprintwedstrijd in Dronten. Hier werden alle 
gezwommen tijden bij elkaar opgeteld en vielen er 
per leeftijdscategorie prijzen te winnen. We 
dachten, gezien het programma, niet zoveel 
kansen te hebben, maar toen de prijsuitreiking er 
na lange wachten was, vielen vele monden open 
en hadden toch best veel zwemmers een prijs! 

Ook zijn er weer 40 persoonlijke records 
verbeterd; wat een top presentatie! Niek zwom 15 seconden van zijn vlinderslag tijd af en Jorik ruim 10 seconden, 
maar de grootste verbetering werd gezwommen op de vlinder door Finn. Finn zwom ruim 18 seconden van zijn PR!  
Fijn dat we zo’n leuke en gezellige groep hebben en er zoveel zwemmers elke keer meedoen met  de wedstrijden.  

We gaan op naar Harderwijk waar we aanstaande zaterdag weer mogen zwemmen! 

 Ik Zwem Plan 



 

Yvon en Fabiola zorgden voor de zwemmers          Patricia en Sander voor het bijhouden van de tijden. 

 

 

Trainingen:  

Afgelopen herfstvakantie hebben we het blok vrije slag afgerond. Wow wat zien we goed terug dat jullie op de 
trainingen veel techniek hebben bijgeleerd. We zijn nu begonnen met het blok rugslag; ook hierin valt nog wel wat te 
verbeteren. Dus daar gaan we met jullie mee aan de slag. 

Fijn dat de opkomst goed is op de training en dat jullie veel plezier hebben in het zwemmen. We hebben wat 
gesprekjes gevoerd met sommige zwemmers en daar kwam het woord plezier het meeste naar voren. Hier zijn we 
heel blij mee want wij vinden het heel belangrijk dat je met plezier zwemt bij het Ik Zwem Plan! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Stand competitie 
 

 
19 november: Competitie deel 2 in Kampen! 
 
 
“Eénuursestafette” 
21 oktober hebben we tijdens de training een uur lang estafette gezwommen. Ieder team, bestaande uit 10 
zwemmers, zwom een uur lang achter elkaar 50 meter vrije slag. Deze training werd afgesloten met gezellig samen 
pizza’s eten. 

 
 
 
 
 
 
 

 Wedstrijd- en prestatiegroep selectie junioren en ouder 


