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Hallo allemaal! 
Hierbij waarschijnlijk de laatste nieuwsbrief van dit volleybalseizoen! 
De competitie is ten einde en we kunnen terugkijken op een geslaagd, gezellig 
en sportief seizoen. Het nieuwe miniteam is heel goed begonnen in de CMV 
competitie en hebben zelfs even, net als de XB, aan het kampioenschap mogen 
ruiken. 
 
Meisjes C1 is kampioen geworden! Nogmaals gefeliciteerd dames! Goed 
gedaan! 

 
Voor de andere uitslagen kijk op: 

http://www.volleybal.nl/competitie/vereniging/1258. 
 

http://www.volleybal.nl/competitie/vereniging/1258


 
Hardenberg kids. 
In april kunnen de basisschoolkinderen die zich hebben opgegeven via 
Hardenbergkids, kennismaken met onze volleybalvereniging.  
Er komen ongeveer 18 kinderen op drie dinsdagen mee kwamen trainen met 
de mini’s. Met hulp van Gert Mink, meisjes A, en een aantal leden hopen we ze 
enthousiast te maken voor het spelletje. Wie weet levert het weer nieuwe 
leden op en kunnen we nog een mini team starten na de zomer. Alle 
vrijwilligers, alvast bedankt voor jullie hulp! 
 
Nieuwe teams. 
Na de laatste competitiewedstrijd is het de bedoeling om met de nieuwe teams 
van volgend seizoen (mee) te gaan trainen. (Met uitzondering van de mini’s) De 
spelers zijn door de trainers op de hoogte gebracht met welk team ze gaan 
trainen en op welk tijdstip.  
We trainen door t/m mei. Bij heel mooi weer kan er worden gekozen om te 
gaan beachen. (De mini’s trainen niet in de meivakantie) 
De trainingstijden van volgend seizoen zijn nog niet allemaal bekend. Hierover 
volgt t.z.t. een mail. 
 
Beachvolleybaltoernooi 
Op 19,20 en 21 juni wordt ons jaarlijkse beachvolleybaltoernooi gehouden op 
de combibaan. Op donderdagavond 19 juni is het stratenbeachtoernooi, Op 
vrijdag de 20ste beachen voor bedrijven en zaterdag komen de 
competitiespelers in actie. Opgeven voor één van deze toernooien kan via: 
beach@zwaluwengramsbergen.nl 
 
Verloting 
Elk jaar houden we een verloting. De loten worden verkocht  door de  senioren, 
A,B en C teams. 
Tijdens de laatste thuiswedstrijden was de trekking van de verloting.  
Bijna alle loten zijn verkocht. Toch gebeurt het nog wel eens dat er boekjes met 
nog loten erin retour worden gedaan. Dit vinden we erg jammer…..de verloting 
levert toch elk jaar ruim €1000.- op waarmee we o.a. weer leuke dingen voor 
de jeugd kunnen doen, en de contributie bijvoorbeeld (nog) niet hoeven te 
verhogen. Dus nu alvast het dringende verzoek om volgend jaar de boekjes leeg 
terug te brengen!  
De netto opbrengst van dit jaar is € 1210,-euro. Alle verkopers bedankt! 
De winnaars zijn:        
1e prijs: W.E Werner, Coevorden                                                          

mailto:beach@zwaluwengramsbergen.nl


2e prijs: Melvin van Dam, Wijhe 
3e prijs: Viskaal, Gramsbergen 
4e prijs: Dianne Klarenbeek, Gramsbergen 
 
Website 
De website is helaas nog niet helemaal gebruiksklaar. We hopen dat de 
problemen zo snel mogelijk verholpen zijn. 
 
Jubileumfeestje 
Er hebben zich ongeveer 50 leden opgegeven voor het feestje van 19 april. 
Super! Het beloofd een gezellige vaute avond te worden! Denken jullie aan 
gepaste kledij? 
De mini’s t/m de C jeugd hebben ’s middags een leuke vossenjacht en eten 
daarna gezellig een patatje in de Binder. Deze activiteit wordt georganiseerd 
door de jeugdcommissie. De kinderen hebben zich hier inmiddels voor op 
kunnen geven. Ze worden om 15.00 verwacht in de Binder. 
(Opgeven kan evt. nog door te mailen naar:  janneke_jannes@hotmail.com 
 
Jongens/heren 
We zijn nog steeds op zoek naar een aantal jongens/heren om weer met een 
herenteam de competitie in te kunnen volgend seizoen. We hebben 4 zeer 
enthousiaste jongens die heel graag willen blijven volleyballen bij onze 
vereniging! Dus help, help, help………. 
 
Bedrijfsvolleybal 
Een 2-tal avonden zijn er 12 teams sportief geweest tijdens de 
bedrijfsvolleybalcompetitie, die weer is opgestart. Erg leuk, en gezellig! Na de 
zomer worden er ongeveer 7 vrijdagavonden gepland. Er kunnen nog nieuwe 
teams bij! Opgeven kan via dit mailadres. Er wordt gespeeld met een  
A-, en B poule. 
 
Tot zover het nieuws. Als we weer iets te melden hebben hoort u van ons! 
Vriendelijke groet, 
bestuur de Zwaluwen 


