
 

 

 

 

 

Algemeen nieuws: 

Verjaardagen in januari:  

 

1 januari Jarno Winkelman, Thijmen Grootoonk 
3 januari Joanne Huisman 
4 januari Dick Bouwmeester 
5 januari Elisa Wursten, Ilse de Haan, Celia van Duijn, Marinus van de Vegt 
6 januari Ruud Vossebelt, Emmy Roelofsen, Vienna Zwartbol 
7 januari Seintje Pelleboer, Phileine van Heerde, Lennard Goossen 
9 januari Ruben Grootoonk 
11 januari Jauke Hamstra, Dennis Wildeboer 
12 januari Tara Loos, Tom Bastiaan, Jaco van Putten, Esmee de Velde Harsenhorst 
13 januari Finn Kruithof, Robert Bollema 
15 januari Mike Bennink, Sven Casper Hageman, Anique Oner-Pluijgers 
16 januari Elise Hofstede, Geertje Zijda 
17 januari Chris Bos, Dik Hendriks 
18 januari Jannie Kattenbert, Marit Weever, Mirjam Fahner 
22 januari Jinte Meuleman 
23 januari Magdaleen Kragt 
24 januari Jeffrey Metselaar 
25 januari Patricia van der Meer-Smulders, Hugo Harwig 
26 januari Stella Barel, Damien Boer, Jade van den Beld 
27 januari Jente van ’t Hul, Krista Veehof 
28 januari Olivier Burm 
29 januari Daniel Bruin, Herman van Middelkoop, Ruben van der Veen 
30 januari Nathan van den Berg 
31 januari Thijs ten Koppel, Karel Zuidema 

 

Grote Clubactie 

 

 

 

Deltasteur heeft 228 loten verkocht en hiervoor hebben we € 547,20 ontvangen. Verkopers en kopers bedankt!! 

 

Zwemnieuws 
december 2022 



 

Eerste trainingen in 2023 

Wanneer starten de trainingen weer? 

Sterzwemmen IJsselmuiden en Kampen: in de week van 9 januari. 
IkZwemPlan Kampen: in de week van 9 januari. 
IkZwemPlan IJsselmuiden: alleen op de vrijdag, in de week van 2 januari. 
Masters (IJsselmuiden + Kampen) en Trimzwemmen (IJsselmuiden): in de week van 9 januari. 
Selecties: in de week van 2 januari. 
 

 

 

Pietenfeest 
 
Ook dit jaar hebben we met z’n allen weer genoten van het pietenfeest. Mocht je de foto’s gemist hebben die door 
onze fantastische huisfotograaf gemaakt zijn, dan bij deze de link nog een keer:  
 
Kampen https://myalbum.com/album/EAVPXEu3CSxQ/?invite=ba3a90fc-2fe1-4242-a76b-e392a203f965 
 
IJsselmuiden https://myalbum.com/album/K6nq5G3gnqz4/?invite=6ca78d67-236e-476d-acd9-9d5b5a00e070 
 
 
Ladderwedstrijd 
 
Helaas zijn we genoodzaakt om de ladderwedstrijd te verplaatsten. De nieuwe datum is vrijdag 13 januari en dit is 
dan alweer de tweede Ladderwedstrijden van het seizoen. Alle zwemmers van het SterZwemmen die hieraan mee 
mogen doen krijgen een uitnodiging van de coördinator. Maar wat zijn Ladderwedstrijden precies?  
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 kunt zwemmen! 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.  

Wil je meedoen? Dat kan! Aanmelden kan via de uitnodiging die je krijgt van je coördinator. Wie weet zien we jullie 
wel tijdens de Ladderwedstrijden!  

 
Leuke les kampen  
 
Op woensdag 11 januari staat er weer een leuke themales gepland voor alle kinderen van het SterZwemmen. Je hoeft 
je niet op te geven, je kunt gewoon langskomen! 
 
 
 

Sterzwemmen Kampen en IJsselmuiden 



 

Nieuwe jaarschema 
 
Gezien de wijzigingen omtrent het verschuiven van de ladderwedstrijden, treft u hierbij een nieuw jaarschema aan.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Uit: De Brug 13-12-2022 

 

 

 

 

 

Wedstrijd- en prestatiegroep selectie junioren en ouder 



 

Zwemmers Deltasteur meten krachten op NK korte 
baan 

DEN-HAAG - Zwemmers van Deltasteur uit Kampen hebben 
afgelopen weekend meegedaan aan de Nederlandse 
Kampioenschappen (NK) korte baan. Plaats van handeling was het 
Hofbad in Den Haag. De kampioenschappen zijn een belangrijk 
ijkpunt in de eerste seizoenshelft. 

Deelname is mogelijk indien wordt voldaan aan limiettijden. Zes 
zwemmers van Deltasteur voldeden aan de limieten en mochten aan 
de start verschijnen in een zeer sterk deelnemersveld. De 
jongens/mannen en meiden/vrouwen zwommen in verschillende 
categorieën. 

Jari Hofsink kwam uit op de 100 meter rugslag en eindigde op de 48e plaats. Marit Boxum deed mee aan de 50 meter 
vlinderslag, de 100 meter rugslag en 50 meter rugslag. Zij werd op deze afstanden respectievelijk 44e, 41e en 38e. 
Thijs ten Koppel werd op de 50 meter schoolslag 24e en op de 200 meter wisselslag eindigde hij op plek 26. Eenzelfde 
plaats haalde hij op de 50 meter rugslag. De 100 meter schoolslag resulteerde voor hem in een 30e plaats en de 50 
meter vlinderslag ook in een 30e plaats. 

De wedstrijden zijn een belangrijk ijkpunt in de eerste seizoenshelft. 

Julia van den Bosch werd 16e op de 200 meter rugslag. Op de 100 meter wisselslag zwom ze naar een 18e tijd. Op de 
100 meter rugslag werd ze 26e en op de 100 meter vrije slag 31e. De 200 meter vrije slag eindigde ze als 29e. Djamilla 
Gerner deed mee aan de 50 meter schoolslag en werd op de afstand 53e. Verder zwom ze nog de 100 meter 
schoolslag om daar als 47e te eindigen.  
Eline van Unen werd 18e op de 200 meter schoolslag en op de 50 meter schoolslag werd ze eveneens 18e. Tot slot 
was er voor haar nog de 100 meter waar ze naar een 21e tijd zwom. Deltasteur kijkt terug op een mooi 
zwemweekend. 
 
Uit: de Brug 20-12-2022 

 

Namens de zwemcommissie een heel mooi, gelukkig, gezond en sportief  
 

  

 

     
    

 

 


