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Van de zaal coördinator / bestuur 

 

Beste leden, 

 

2020, een jaar van rariteiten. Het sportseizoen 

2019-2020 was net ten einde. De eerste 

besmettingen volgen in maart. Alle sporten 

komen stil te liggen. April Mei en Juni vooral 

voor de oudere blijft het sporten stil liggen. 

Jeugd mag eerst buiten aan de gang, 

waarna de zaal weer open gaat. Gelukkig 

we kunnen weer aan de gang. Door 3 

maanden niet gesport te hebben, gaan 

sommige afdelingen door in de 

zomervakantie. Na de zomervakantie worden 

de voorbereidingen getroffen voor de 

aanstaande competities, deze gaan van 

start. In oktober komt opnieuw het sporten 

voor oudere stil te liggen. Je mag nog met 

maximaal tweepersonen sporten. Je mag 

met vier op een veld wel 1,5 meter uit elkaar. 

Dit blijkt in veel gevallen ook niet mogelijk. 

Jeugd mag nog door maar competities en 

toernooien stoppen. Nu is het december en 

sporten de jeugdleden mondjesmaat maar 

voor iedereen boven de 17jaar is binnen sport 

met meer dan twee uitgesloten. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

Van de zaal coördinator /bestuur 
 

2020 laten we het als sportjaar maar snel 

voorbij laten gaan. Laten we proberen van 

de kerstdagen met elkaar te genieten, zo 

veel als mogelijk is. Laat 2021 een jaar 

worden waar we weer terug kunnen naar 

normaal. 

 

Voor alle leden, ouders en verzorgers. 

Fijne Kerstdagen een voorspoedig nieuwjaar 

en tot ziens in de zaal. 

 

Namens Hoofdbestuur SV Hirundo  

Edwin Goossens. 

 

 
 

      
          
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

 

Sportrooster 2020-2021 
 

Maandag 

Judo  15.00-16.00 uur groep 1 

Judo   16.00-17.00 uur groep 2 

 

Volleybal 20.00-22.30 uur Competitie 

 
  Dinsdag 

Volleybal 09.00-10.30 uur           Dames recre. 

Gymnastiek 18.30-19.30 uur           Selectie 6-12 jaar 

Gymnastiek 18.30-20.00 uur           Selectie12-16 jaar 

Gymnastiek 20.15-21.15 uur          Dames&heren tr. 

 
  Woensdag 

Gymnastiek 17.00-18.00 uur            kleuters 

Gymnastiek     17.00-18.00 uur            meisjes groep 3-4 

Gymnastiek 17.00-18.00 uur jo. groep 5-6-7 

Gymnastiek 18.00-19.00 uur            groep 5-6-7 

Gymnastiek 19.00-20.00 uur            groep 8-VO1-2-3 

Gymnastiek 20.00-21.00 uur VO4+ 

 

     1x per 2 weken 

Tafeltennis 20.00-23.00 uur competitie 

   

Donderdag 

Volleybal 20.00-22.30 uur Senioren 

 

  Vrijdag 

Tafeltennis 19.30-20.30 uur Jeugd 

Tafeltennis 20.30-21.30 uur Senioren 

Badminton 19.00-20.00 uur Jeugd 

Badminton 19.30-22.00 uur Senioren 

 

  Zondag 

Badminton 10.00-13.00 uur Competitie senior 

                         



 

 

 
 
 

 

Contributie  

 

Contributie per kwartaal  

  Judo Badminton, Gym, 

Tafeltennis, 

Volleybal 

t/m 11 

jaar 

 € 24,00 € 22,50 

12 t/m 

14 jaar 

 € 27,00 € 25,50 

15 t/m 

17 jaar 

 € 28,50 € 27,00 

18 jaar 

en 

ouder 

 € 33,00 € 30,00 

 

Inschrijfgeld € 3,50  

 

Donatie – leden € 49,50 per jaar  

 

Inning vindt plaats via automatische incasso 

per kwartaal. Contributie administratie 

kosten (bij geen automatische incasso) € 

3,00 kwartaal.  

 

Afmelding is uitsluitend schriftelijk mogelijk 

één maand voorafgaande aan het einde 

van het half jaar (1 januari t/m 30 juni en 1 juli 

t/m 31 december).  

 

Afmelden kan uitsluitend geschieden bij de 

secretaris van de betreffende afdeling.  

                               
 

 

 

 



 

 

 
 

 

Adverteren 
  

Sinds de digitale versie van het Hirundo 

nieuws, is de prijs van de advertenties ook 

aangepast. 
 

De advertenties kosten per sportseizoen 

60,00. Er staan dan twee (of drie) 

advertenties op een pagina.  
 

Voor meer informatie over de advertenties 

kunt u contact op nemen met Nolda 

Schutjes.  
 

Bank: Rabobank Lage Zwaluwe  

nr. NL02RABO0126702292 

 

 

                                            
 
 
     

 



 

 

Tafeltennis 

 

30 september 2020, speelweek 2 

 

Hirundo 1 – Breda 1 

Glenn, Kevin en Cockie speelden vanavond 

tegen het eerste team van Breda. Glenn beet de 

spits af tegen Toon. Even leek het dat Glenn 

eenvoudig zou winnen, maar halverwege de 

derde set kreeg Toon ineens grip op het spel van 

Glenn. Toon won de 3e set en speelde Glenn in 

de 4e set helemaal zoek met 11-2. Gelukkig wist 

Glenn zich te herstellen en pakte ons 1e punt. 

Kevin had het in de 2e set lastig tegen Ruud. In 

drie sets ging de partij verloren. Nu was de beurt 

aan Cockie. Zij speelde tegen Albert waar ze 

nog nooit van gewonnen had. Beloofde dus niet 

veel goeds op voorhand. Het werd een vreemde 

partij. De eerste set was met 11-3 voor Cockie, 

de tweede set met 4-11 voor Albert. De derde 

ging gelijk op, maar werd weer door Cockie 

gewonnen (11-9). Albert kon het blijkbaar in de 

4e set niet meer opbrengen. Met maar liefst 11-1 

bracht Cockie de tussenstand op 2-1. 

 

Helaas gingen de volgende twee partijen 

verloren. Zowel Kevin als Glenn hadden weinig in 

te brengen tegen hun tegenstanders. Cockie 

bracht gelukkig de stand weer terug tot 3-3 door 

van Ruud te winnen. 

 

De beslissing moest dus komen uit de laatste 

ronde. Kevin had zijn avond niet en zag ook zijn 

laatste partij verloren gaan. Met een zeer 

spannende vijfsetter bracht Cockie de stand 

weer op 4-4, al kostte dat wel heel veel moeite 

en leek de winst naar de tegenstander de gaan. 

De druk lag nu bij Glenn. Zijn partij tegen Ruud 

was doorslaggevend. Beide knokte voor de 

winst. Met 11-8, 8-11, 11-9 en 15-13 was Glenn 

uiteindelijk de sterkste en konden we weer 5 

punten aan ons saldo toevoegen. 

 
 

 

 

                      

 
  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tafeltennis (vervolg) 

 

Hirundo 2 – BSM 1 

Team 2 moest vanavond wederom met een 

invaller aantreden. Dit keer was het Rik die zich 

opofferde. Gespeeld werd tegen BSM 1 uit 

Dongen. Zowel Joop, Rik als Mike beslisten hun 

eerste wedstrijd in drie sets. Echter alleen Mike 

wist te winnen van zijn tegenstander. 

 

In de volgende ronde was het Joop die tot winst 

kwam. Rik en Mike verloren hun partij, al wist Mike 

wel een set van zijn tegenstander af te pakken.  

 

Hirundo stond inmiddels met 4-2 achter. 

De laatste ronde bracht echter geen 

verbetering. Nu was het Rik die zijn partij wist te 

winnen en de eindstand op 3-6 bracht. 

 

 

Hirundo 3 – Trefzeker 2 

Voor team 3 speelden vanavond Wil, Herman en 

Simone. Wil en Simone wisten hun eerste partij te 

winnen, Herman verloor helaas. 

 

Wil wist ook zijn tweede partij te pakken, maar 

door verlies van Herman en Simone kwam de 

tussenstand op 3-3. 

 

De derde partij van Herman werd een ware 

thriller. Met 11-9, 4-11, 6-11, 12-10 en 8-11 ging 

helaas de winst naar Trefzeker. Simone had in 

haar laatste partij weinig in te brengen tegen 

Frans. Ook Wil speelde een spannende vijfsetter. 

Hij wist gelukkig wel te winnen en wist de schade 

te beperken tot 4-5. 

 

 

Clubkampioenschappen 

Nog steeds wordt er volop gestreden voor de 

clubkampioenschappen. In de volgende editie 

hopen we de einduitslag bekend te maken. 

 

 

 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

  

 

Tafeltennis (vervolg) 
 

Speelweek 3; Rikketik 2 – Hirundo 1 

Glenn speelde in zijn eerste wedstrijd tegen 

Maarten een spannende vijfsetter, maar deze 

ging helaas net verloren. Timo had tegen 

Kwinten weinig in te brengen in de volgende 

partij. Ook Kevin kon helaas niet tot winst komen 

in zijn eerste wedstrijd, al waren de sets best 

spannend. 

 

Het liep niet lekker vanavond bij Hirundo. Glenn, 

Kevin en Timo verloren ook allemaal hun tweede 

wedstrijd en zo stonden we inmiddels met 6-0 

achter. Gelukkig herpakte het team zich en 

wisten ze allemaal hun derde wedstrijd te 

winnen, waardoor de schade beperkt bleef tot 

6-3. 
 

Speelweek 4: Stik 3 – Hirundo 1, d.d. 13-10-2020 

Vanavond stond de uitwedstrijd tegen Stik uit 

Rijsbergen gepland. Timo en Glenn waren helaas 

verhinderd, maar Hans was gelukkig bereid om in 

te vallen. Ook Stik kwam met een invaller. 

Dit keer hadden we een betere start. Kevin en 

Cockie wonnen beide hun eerste wedstrijd, die 

van Hans ging helaas net in vijf sets verloren. 

Door verlies van Kevin in de volgende partij 

kwam Stik terug tot 2-2. Hans en Cockie bouwde 

de voorsprong weer uit tot 4-2. 

Wederom kwam Stik terug. Hans verloor nipt in 5 

sets, Kevin ging ten onder in 4 sets. Cockie mocht 

de laatste wedstrijd spelen tegen invaller Harm. 

Gelukkig wist zij te winnen en zo pakte we onze 

tweede winstpartij van dit seizoen. 

 

 

Competitie stilgelegd 

Op 13 oktober presenteerde de regering de 

nieuwe corona-maatregelen. Vanaf 14 oktober 

mochten er geen wedstrijden meer gespeeld 

worden. Tafeltennisbond De Baronie besloot die 

avond de najaarscompetitie stil te leggen. 

Getracht wordt in het voorjaar deze competitie 

uit te spelen. 

 
 

 

     



 

 

 

Gymnastiek 
 

Gelukkig kunnen onze gymlessen nog doorgaan. 

De bekende extra regels zullen nog wel een 

poosje blijven, maar daar zijn we inmiddels al 

aan gewend. 

 

Omdat de kantine en de kleedkamers zijn 

gesloten, gebruiken we zoveel als mogelijk de 

zijdeur. Net voor het begin van de les doen we 

de zijdeur open en mogen de kinderen via de 

zijdeur de les binnen komen. De schoenen gaan 

direct uit en plaatsen we netjes tegen de muur. 

Verderop kunnen de kinderen zich verder 

omkleden. Het ophalen gaat eveneens via de 

zijdeur. We zien al veel mooie en handige 

onesies. Snel en handig! 

 

De ophalende ouders en verzorgers blijven zo 

buiten onze sportles. Ook dat is een regel 

waarmee we al maanden werken. 

Ouders/verzorgers mogen nu niet in de les. Als u 

de gymleiding wilt spreken, kan dat aan de deur, 

of stuur anders even een berichtje. 

In geval van gezondheidsklachten kom je niet 

naar de gymles en we vinden het fijn als de 

afmelding voor de les aan ons op tijd wordt 

doorgegeven. 

Wat fijn dat jullie allemaal zo goed meehelpen 

om de regels goed na te leven. Onze dank 

daarvoor. 

 

 
 

 
                      
 

 

 



 

 

  

Gymnastiek (vervolg)  
 

Gefeliciteerd Jennifer 

Onze junior Jennifer Spoorenberg is 14 jaar en is 

geslaagd voor de opleiding junior assistent. Dit is 

een KSS-1 opleiding van de KNGU (Koninklijke 

Nederlandse Gymnastiek Unie). 

Jennifer heeft vorige schooljaar al haar 

opdrachten uit het boekje met goed resultaat 

afgelegd. Ze is elke week junior assistent bij de 

gymles van groep 3 en groep 4. Namens team 

Hirundo: Gefeliciteerd Jennifer! 

Wat fijn dat je je zo inzet! 

                                                    
 

 

Zin in kleutergym 

De kleutergroep wordt steeds leuker, want er 

komen steeds meer jongens en meisjes met ons 

meedoen. Er is overigens nog plek voor kinderen 

van groep 1 en 2. Kom maar eens kijken of je het 

leuk vindt! Woensdag van 17.00 tot 17.45 uur bij 

juf Marjolein 

                                  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

Gymnastiek (vervolg) 
 

Nieuwe leden  

Wij zijn erg blij dat in deze corona-tijd er weer 

nieuwe leden bij ons zijn begonnen. Dit is in alle 

leeftijdsgroepen en daar zijn we erg blij mee!. 

Welkom allemaal, wij hopen dat jullie veel plezier 

gaan beleven bij onze vereniging! 
 

Trainingsweek in de herfstvakantie 

Met alle VO junioren /senioren en enkele 

kinderen van de selectiegroep hebben we in de 

herfst vakantie een intensief trainingsprogramma 

doorlopen. We hebben in 1 week 4x getraind. 

We hebben veel gesprongen, maar ook gewerkt 

aan een teamgym vloeroefening. 

Dat was de eerste kennismaking met het in een 

groep op muziek een oefening instuderen. Veel 

werken en opletten, herhalen en herhalen!!! 

Het mag gezegd worden: Ze hebben het 

bijzonder goed gedaan en het was echt heel 

erg leuk. 

 

   
 

                        
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gymnastiek (vervolg) 
 

Sportfit-groep 

De sportfitgroep is naar aanleiding van de 

aangescherpte regels tijdelijk gestopt. Wij zoeken 

voor deze groep nog wel dames en heren die 

met ons mee willen sporten! Wij sporten normaal 

van 20.15-21.15 uur. 
 

Video-wedstrijden 

De echte wedstrijden voor de springgroepen 

kunnen voorlopig nog niet plaatsvinden. Wel 

hebben we in november meegedaan aan de 

landelijke digitale video wedstrijd van de KNGU. 

Springen, filmpje maken en opsturen, het was 

leuk om mee te doen. In totaal hebben we 5 

filmpjes ingestuurd: We deden mee met 2 jeugd 

teams, 1 junioren team en twee senioren teams. 

De uitslag is nog niet binnen, bij de 

gymnastiekbond waren 300 filmpjes binnen 

gekomen. Daar zijn ze wel even mee bezig! 
 

   
 

   
 

 



 

 

 

 

 

 

 Gymnastiek (vervolg) 
 

Sint en Piet op bezoek bij Hirundo 

Gymnastiekvereniging Hirundo uit Lage Zwaluwe 

organiseerde op 2 december voor haar 

jeugdleden een aangepaste Pietengymles in 

sporthal de Rietgors. 

 

Tot onze verrassing kwam Sint en Piet op bezoek 

bij de gymles van de kleutergroep en groep 3-4. 

Vol bewondering keken ze naar de sportende 

kinderen die aan het klimmen en balanceren 

waren. Ze waren duidelijk onder de indruk en de 

kinderen deden dan ook heel erg hun best. Ze 

kregen veel complimentjes! Nadat ook de Pieten 

op het schommelschip hadden geschommeld, 

was het tijd voor echte cadeautjes. Sint en Piet, 

heel erg bedankt voor jullie bezoek, we hebben 

er allemaal enorm van genoten! 

 

                 
 

                                               
 

                     
                       

 

 

 



 

 

 

Gymnastiek (vervolg) 
 

De andere gymgroepen hebben sinterklaas 

gevierd met een pietengymprogramma met 

onderdelen zoals een conditiecirquit, de 

schommelboot, het klimmen op het dak en het 

bezorgen van pakjes door de schoorsteen. Na 

afloop was er voor alle deelnemers nog wat 

lekkers. 

 

 
 
 

                        
 

                             

 

 
 

 

 

 

 

 

                       
 

 

 

 
 

 

 



 

 

Judo 

 
 
 

 

 
 

 

 

                 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

                       
 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

Volleybal 
 

 

 

 
 
 

               
                                                                                                   

 

 

 
 

                       

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
 
 

 

 
  
 
 

 

Badminton 
                                                

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

Zwaluws Zomer Festijn 

 

 

 

Helaas, is het dit jaar niet door gegaan,  

 

 
 

 

En voor volgend jaar, zet de data alvast maar 

in uw agenda; 

 
       10 – 11 – 12 september 2021 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Leiding seizoen 2020-2021 

 

Afdeling gymnastiek 
Groep 1-2 Caroline vd 

Steenoven 

482904 

Groep 3-4 Caroline vd 

Steenoven  

482904 

Jongens 5-6-7 Lars van Steeg  

Groep 5-6-7 Simone Weeland  

Groep 8-VO1- 

VO2- VO3 

Simone Weeland  

Groep VO4 en 

ouder 

Caroline vd 

Steenoven 

482904 

Selectie Caroline vd 

Steenoven 

Nicole Heijkoop 

Bibi Bossers 

Simone Weeland 

482904 

 

482465 

Dames & heren 

trim (gym) 

Caroline vd 

Steenoven 

482904 

Herentrim Info bestuur - 

Fit voor 45+  483797 

 

Afdeling volleybal 
Recreanten A. Ansems  

Senioren A. Schonk 483874 

 

Afdeling tafeltennis 
Jeugd Albert Sulkers 06-6664237 

Senioren - - 

 

Afdeling judo 
Alle groepen P. Christianen 323783 

0648695133 

 

Afdeling badminton 
Jeugd L. Goossens 482492 

 P. Goossens 482492 

 E. Goossens  482132 

 J. Prooij - Polak  

KOPIJ inleveren 
Kopij kan worden ingeleverd bij Simone Weeland 

(s.weeland@hotmail.com) 

Inleverdatum: 13 februari 2021 

Publicatie datum: 15 februari 2021 

 

 

                                               

Tel: 0168-482430 

info@autobedrijfglerum.nl 

 



 

 

 

 

Bestuur  
 

Hoofdbestuur 
Voorzitter vacant - 

Secretaris G.v.d.Steenoven 482904 

Penningmeester J. Schonk 483874 

Zaalcoördinator E. Goossens 482132 

Reclameactiviteiten N. Schutjes 482939 
 

Afdeling gymnastiek 
Voorzitter vacant - 

Secretaris vacant - 

Penningmeester V. Groeneveld  

Ledenadministratie K. Heijkoop 482465 

Lid N. Heijkoop 482465 
 

Afdeling volleybal 
Voorzitter M. v. Bavel  483201 

Secretaris M. de Vos  

Penningmeester D. v.d. Eijk 484471 

Ledenadministratie D. v.d. Eijk 484471 

Zaalcoördinator M. v. Bavel 483201 
 

Afdeling tafeltennis 
Voorzitter C. Hoevenaar  

Secretaris S. Weeland  

Penningmeester K. Voermans   

Ledenadministratie S. Weeland  

Wedstrijdleider en 

jeugdzaken 
A. Sulkers 

06-

6664237 

Bestuurslid T. Merks  
 

Afdeling judo 
Voorzitter I. de Leeuw 

Secretaris vacant 

Penningmeester I. de Leeuw 

wedstrijdcoördinator M. Venema 

Inschrijvingen J. Rademakers 

bestuurslid vacant 

judo.hirundo@outlook.com 
 

Afdeling badminton 
Voorzitter vacant - 

Secretaris J. Prooij-Polak 482515 

Penningmeester R. van ‘t Geloof  

Jeugdzaken P. Goossens 482492 

Feestcommissie L. Goossens 482492 

                                               

mailto:judo.hirundo@outlook.com

