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Hallo leden en ouders van onze leden, 

Hierbij ontvangen jullie de allereerste nieuwsbrief van volleybalvereniging de 

Zwaluwen. Deze eerste keer zowel op papier als digitaal. Van veel leden 

hebben we de mailadressen inmiddels verzameld. Heeft u deze brief niet 

digitaal ontvangen stuur dan even uw e-mailadres naar: 

bertenmarjanedelijn@zigoo.nl 

De volgende nieuwsbrieven worden uitsluitend digitaal verzonden. 

 

Via deze weg willen we jullie een beetje meer informeren over onze vereniging, 

de teams en de activiteiten. Veel van deze informatie kun je straks  ook 

terugvinden op de vernieuwde site: www.zwaluwengramsbergen.nl 

We zijn dit seizoen gestart met 2 damesteams, een meisjes A team, een meisjes 

B team, een gemengd B team, 2 meisjes C teams, 2 miniteams en een 

recreantenteam. In januari komt er nog een derde miniteam bij. 

Op de site komt binnenkort een foto van de teams. Ook staat er op de site een 

link naar de Nevobo om te kijken wanneer welk team moet spelen. 

Trainers miniteams 

De trainers van de mini’s zijn Thea Nijeboer samen met een aantal meiden van 

de A’s. We hebben dit jaar voor t eerst een extra trainer op de mini’s gezet 

omdat we de jeugd natuurlijk erg belangrijk vinden binnen onze vereniging. Hij 

stelt zichzelf even aan jullie voor: 
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Hallo allemaal, 

Mijn naam is Gert Hamhuis. Geboren en getogen in Hardenberg. Elke 

dinsdagavond ben ik van 18.00 tot 19.00 uur in de sporthal te vinden, om de 

minitrainers te begeleiden. Ik kijk bij de trainingen en geef advies en sturing in 

de trainingsopbouw en technische zaken die komen kijken bij het training 

geven. 

Ik heb de opleiding Landstede Sport & Bewegen MBO N4 afgerond en heb 

daarnaast mijn VT3 gehaald. Naast mijn betrokkenheid bij de Zwaluwen ben ik 

minicoördinator bij Captains**Kangeroe en geef ik daar ook al jaren training 

aan jeugdteams. Sinds vorig seizoen geef ik ook training in het Drentse Ruinen. 

Zelf speel ik bij het eerste heren team van Kangeroe. 

Het bevalt me erg goed hier in Gramsbergen. De mensen waar ik mee werk zijn 

erg enthousiast en toegewijd. Met deze groep kunnen we “de toekomst” van 

de vereniging een goede basis bieden. Ik heb vertrouwen in een leuk en 

enthousiast seizoen. 

Sportieve groeten, 

Gert Hamhuis 

Pasfoto mini’s. 

Willen de nieuwe mini’s die in januari competitie gaan spelen een pasfoto 

inleveren bij de trainer? Dan kan er t.z.t. een spelerskaart voor hen 

aangevraagd worden. B.v.d.  

Grote clubactie 

Elk jaar doen we mee met de landelijke grote clubactie. Alle senioren(excl. 

recreanten) moeten 5 loten per persoon verkopen. De jeugdleden (excl. de 

mini’s) verkopen er 3 per persoon. Zo hebben we elk jaar een mooi vast bedrag 

als extraatje. Dit gebruiken we o.a. voor de jeugdactiviteiten, 

materiaalvervanging enz. Er zijn dit jaar 225 loten verkocht! 

Jongens 

Er zijn op dit moment helaas nog maar 4 (zeer enthousiaste) jongens die 

competitie spelen. Dit vinden we erg jammer vooral omdat we ze na dit seizoen 

eigenlijk niets meer te bieden hebben. Er zijn geen herenteams. Mochten jullie 

nog jongens weten die misschien ook wel eens de volleybalsport willen 

uitproberen laat het ons dan weten! Het zou toch zonde zijn als deze jongens 



moeten stoppen of in een andere plaats moeten gaan volleyballen! Een paar 

keer gratis meetrainen mag altijd! Ze trainen op donderdag van 19.00-20.30. 

 

Op zoek…. 

Onze voorzitter, Aart van Faassen, heeft besloten om, na dit seizoen, te 

stoppen met het voorzitterschap van onze vereniging. Dat vinden wij als 

bestuur natuurlijk erg jammer, maar wel begrijpelijk na zooooo veel jaar. We 

zijn dus naarstig op zoek naar een nieuwe! Weet u iemand die hier geschikt 

voor zou kunnen zijn, laat het ons dan weten! (reageren kan naar: 

bertenmarjanedelijn@ziggo.nl) 

 

“Wel winnen hè!” 
Hoe kan je als vader of moeder zorgen dat het goed gaat met je kind in de 

sport? Wat zeg je bijvoorbeeld aan de ontbijttafel op de dag van een spannende 

wedstrijd? Wat roep je langs de kant? En hoe vang je je kind op na een verloren 

wedstrijd?  

Bestel nu uw kaarten voor de theatervoorstelling ‘Wel winnen, hè!’ versie 

ouders. Een geheel nieuwe voorstelling, speciaal voor ouders van jeugdleden van 

sportclubs. 

‘Wel winnen, hè!’ - versie ouders - is een humoristische 

theatervoorstelling met onder andere Kim Scheerder en Bas Grevelink 

(van de Comedytrain en de musical Joseph), onder regie van Aike 

Dirkzwager. Een heerlijk avondje uit in het theater! 

 

Als volleybalvereniging kunnen we gebruik maken van deze leuke 

aanbieding! Normaal kost een kaartje € 20,00 maar de vereniging kan ze 

bestellen voor maar € 5,00!!! De voorstelling wordt op 13 november 

gespeeld in de Tamboer in Hoogeveen. Belangstelling? Reageer dan snel: 

bertenmarjanedelijn@ziggo.nl 

Jeugdcommisie 

De jeugdcommissie bestaat uit: Janneke Timmer, Monique Ballast en 

Jannie Herbers. Zij verzorgen gedurende het seizoen een aantal leuke 

activiteiten voor alle jeugdleden. Ook regelen zij de organisatie van de 

mini wedstrijden die bij ons in de sporthal gespeeld worden. 

Binnenkort gaan ze o.a. met de C t/m A jeugd naar de bioscoop, 

sinterklaas wordt gevierd en ook zal er een vossenjacht georganiseerd 

gaan worden. 
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Tot zover eerst het nieuws……… 

We wensen iedereen heel veel volleybalplezier en tot ziens in de sporthal! 

 

Vriendelijke groet, 

Het bestuur: 

Aart van Faassen (voorzitter en penningmeester) 

Dianne Keuken (technische commissie) 

Anita Snijders (wedstrijdsecretaris) 

Janneke Timmer (jeugdcommissie) 

Marjan Edelijn (secretaris en ledenadministratie) 

 

 

 


