
 

 

 

 

 

Algemeen nieuws:  

Verjaardagen in februari: 

1 februari Hielke Jan Penninkhof, Jan Allard de Leeuw, Jonathan van Middelkoop 

2 februari Carlo van der Meer, Annet van Stratum, Norah Schrijer 

3 februari Angelique van der Kamp-Metselaar, Peter Harsevoord, Anne van der Kamp, 
Ezra Vahl 

4 februari Fenny van Olst, Michael Piest 

6 februari Sophie Korterink 

7 februari Bob ten Hove, Otis van Heerde 

8 februari Evie van Dijk 

9 februari Greetje Wobben-Bruins 

10 februari Dorian Kalter 

11 februari Emma van Dijk 

13 februari Jan Niek van der Sluis 

14 februari Yvon Jansen, Jan Albert Penninkhof, Rik Drost 

16 februari Nathan Knarren 

17 februari Gerrie Metselaar 

18 februari Sarine van Dalfsen 

19 februari Marsja Kroeze 

20 februari Maud Heldoorn, Nelleke van der Linde 

21 februari Eliza Hamstra 

22 februari Lisa Boogaard, Lorèn de Velde Harsenhorst, Evelien School 

23 februari Edwin Kanis 

24 februari Diana Lutjes 

25 februari Carmen van der Laan 

26 februari Marleen Welten 

27 februari Maarten de Leeuw, Evelien Hooft, Vera van Dijk 

28 feb Simon Vahl, Robert Dragt, Karin Westendorp, Luc van der Scheer, Tijmen 
Doorduin 

 

Zwemnieuws 
januari 2023 



 

 
Nieuwe trainster IJsselmuiden 
 
Misschien is het jullie al opgevallen? Maar Naomi is er dit seizoen bijgekomen.  
 
Naam: Naomi Naberman 
 
Leeftijd: 13 jaar 
 
Trainer van groepje: Ik geef trainen aan baan 5 en dat is ster 3 en 5.  
 
School/werk (welke school/klas/opleiding): Ik zit in klas 2 van het Ichthus College in 
Kampen. 
 
Sport(en): Ik zwem. 
 
Hoe vaak train je in de week? Ik train 2 keer in de week op woensdag en op de vrijdag.  
 
Wat is je beste slag/afstand? Mijn beste slag/ afstand is de 50m borstcrawl. 

 
Wat vind je leuk aan je sport(en)? Ik vind 
zwemmen leuk om te doen en we hebben 
een gezellige groep om mee te zwemmen. 
 
Waarom ben je SterZwem trainer? Ik vind het 
leuk om kinderen beter te leren zwemmen 
en nieuwe dingen te leren.  
 
Leuke tip voor de SterZwem kids: Geef nooit 
op.  

 

 

 

Leuke les in Kampen  

Op woensdag 11 januari 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. Het was weer een groot succes. De opkomst was groot en de kinderen konden weer 
van de glijbaan af. De volgende “Leuke les” staat weer gepland op woensdag 15 maart! 

SterZwemmen Kampen en IJsselmuiden 



 

Ladderwedstijden 

13 januari 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:  

Uitslagen: 
https://myalbum.com/album/Z3QyoF5rcy8o/?invite=4b09a33d-4964-4510-a566-77169c29a7be 

Foto’s: https://myalbum.com/album/Z3QyoF5rcy8o/?invite=4b09a33d-4964-4510-a566-77169c29a7be 
 
De volgende ladderwedstrijden zijn weer in IJsselmuiden en staan gepland op vrijdag 14 april! 

 

Instagram  

 

Sinds eind 2021 zijn wij ook te vinden op Instagram! Vind je het leuk om als eerst op 
de hoogte te zijn van onze nieuwtjes? Scan dan nu de QR-code!  

Heb je zelf een leuke foto/video die te maken heeft met het SterZwemmen, noem ons 
gerust en wij delen jouw verhaal op Instagram! 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Stand competitie – Eerste divisie 

Zaterdag 28 januari werd in ons thuisbad in Kampen de derde ronde van de competitie gezwommen. 

Er werd goed gezwommen. Deltasteur staat nu op de derde plaats! In het weekend van 22 en 23 april wordt de 
beslissende vierde ronde gezwommen! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Wedstrijd- en prestatiegroep selectie junioren en ouder 



 

Overijsselse Sprintkampioenschappen A 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

62 persoonlijke records en 24 medailles. We kijken terug op geslaagde Overijsselse Sprintkampioenschappen! 
25 zwemmers hadden zich voor één of meerdere afstanden geplaatst. 
 

Goud was er voor: 

Eline op de 50m schoolslag en de 100m schoolslag. 
Jari op de 100m vlinderslag, 50m schoolslag, 100m rugslag en 50m vlinderslag. 
Sven Casper op de 50m vrije slag. 
 

Zilver 

Manoah: 50m schoolslag 
Julia: 100m wisselslag 
Daniel: 100m rugslag 
Bram: 50m schoolslag 
Jari: 50m rugslag 
Sven Casper: 50m rugslag, 50m schoolslag, 100m rugslag en 100m vrije slag 
 

Brons 

Julia: 100m rugslag 
Bram: 100m vrijeslag 
Sven Casper: 100m schoolslag 
Marit Boxum: 100 rugslag en 100m vlinderslag 
Manoah: 100m schoolslag 
 

Het estafetteteam jongens zwom twee keer naar een medaille. Op de 4x50m vrije 
slag werd het team derde en op 4x50mwisselslag werden de jongens tweede. 

 

 

 



 

 

Na twee weken kerstvakantie begon de training weer op vrijdag 6 januari voor de wedstrijdgroep. Dit was een 
techniektraining. Trainer Henri heeft onze zwemmers geholpen met het aanleren van een goede en snelle start. Dit 
was heel leerzaam! 
Een week later was er alweer een Spetterstrijd. Wat een strijd werd daar geleverd, en wat is er hard gezwommen in 
Kampen. 
 

 

Clincic van Maarten van der Weijden        

Januari begon heel speciaal voor de wedstrijdzwemmers van het Ik Zwem Plan. Een aantal zwemmers kreeg een 
borstcrawlclinic van Olympisch kampioen Maarten van der Weijden! 
Tijdens deze training leerden de zwemmers speciale technieken om nog harder te kunnen zwemmen, kregen zij tips 
en tricks en natuurlijk mocht iedereen na de training met Maarten op de foto. Met de foto’s en een heel leuke 
middag op zak vertrokken zij dan ook weer naar huis. Op naar de wedstrijden van 2023! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niek Enderman mocht starten op de Overijsselse Sprintkampioenschappen A in Zwolle en heeft daar mooie pr’s 
gezwommen. We hopen dat hij de komende weken deze trend kan voorzetten! 
 

Bij de trainingen zijn we nu bezig met de schoolslag, ook hierin is voor ons nog veel te leren. 

   Ik Zwem Plan IJsselmuiden 



 

Komende wedstrijden: 

11 februari gaan we weer zwemmen in Kampen! En wel de regionale 8kamp. Op het moment van schrijven hebben al 
meer dan 30 zwemmers zich opgegeven. Fijn dat iedereen er weer zin in heeft! We vinden het ook fijn dat de 
Masterzwemmers met ons meezwemmen. 

Op 18 februari gaan we naar Zeewolde waar we de Meerkamp gaan zwemmen, dus komende weken zitten we weer 
volop in de wedstrijden. 

Namens de trainers veel succes! 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


