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Kampioenen! 

Het mini team niveau 3 is kampioen geworden! Van harte gefeliciteerd 

allemaal! De meiden gaan in de 2e helft van de competitie een niveau hoger 

spelen. Heel veel succes! 

 



Pieten op de training. 

Op 25 november waren er wel heel speciale gasten op de minitraining. 2 pieten 

kwamen eens even poolshoogte nemen tijdens de training en ze hadden zelfs 

cadeautjes voor alle meiden meegenomen! Bedankt jeugdcommissie voor de 

organisatie! Foto’s binnenkort op de site! 

Grote clubactie.  

De trekking is ondertussen geweest en de uitslag is te vinden op 

www.clubactie.nl  Voor de vereniging heeft deze lotenverkoop het mooie 

bedrag van €600,00 opgeleverd! Alle kopers en verkopers bedankt! 

In april is onze eigen verloting weer aan de beurt. 

 

Ymke de Vos en Marieke van t Holt zijn bereidt gevonden om vanaf nu de 

verlotingen voor hun rekening te nemen. Alvast bedankt meiden! 

 

Gezochtgezochtgezocht! 

Per 1 juni zijn we op zoek naar een nieuwe wedstrijdsecretaris. Anita Snijders 

heeft aangegeven hiermee te willen stoppen. Wie wil deze taak van haar 

overnemen? Voor informatie over deze bestuursfunctie kun je contact 

opnemen met Anita: arjanenanita@hotmail.com 

 

Twitter/Facebook. 

Sinds kort heeft onze vereniging ook een eigen Facebookpagina en 

Twitteraccount. 

Facebook is te vinden via: volleybalvereniging de Zwaluwen. 

Twitter: @volleyzwaluwen 

 

Kerstvakantie. 

In de kerstvakantie zijn er geen trainingen. De eerste training is weer op 

dinsdag 6 januari.  

Op 10 januari spelen de meeste teams weer een thuiswedstrijd. 

 

Nieuw miniteam. 

In januari gaat ook ons jongste miniteam (nivo 2) de competitie in. We wensen 

jullie heel veel spelplezier en zet m op! 

Voor dit miniteam zijn we nog op zoek naar een hulptrainer!!! Wie o wie helpt 

ons???Reacties graag naar Thea Nijeboer. (b.nijeboer@ziggo.nl) 

 

 

 



Nieuwe teamindeling mini nivo 4. 

Omdat dit team te groot werd is er een nieuwe verdeling gemaakt, door Gert 

en de trainsters, zodat we nu 2 teams hebben. De meiden krijgen zo meer 

speeltijd. Beide teams spelen nog 1 competitiehelft in nivo 4, daarna wordt 

opnieuw gekeken naar de verdeling van alle miniteams. Hieronder de nieuwe 

indeling: 

 

Team 1     Team 2 

Nivo 4     Nivo 4 

 

Roos Willering    Lotte Edelijn 

Britt Pijlstra     Monique ten Dolle 

Bente Hulter    Esmay Visscher 

Leone Muis     Susan ter Horst 

Rosan Jurjens    Juliette Zweers 

 

 

Tot slot wensen we jullie allemaal hele fijne feestdagen en tot ziens in de 

Sporthal! 


