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Van de zaal coördinator / bestuur 

 

Mededeling Hirundo aangaande Corona  

 

Dat er in een paar weken/maanden veel kan 

veranderen wisten we natuurlijk al wel, maar dat 

de hele Corona situatie zich weer zo snel positief 

zou keren, hadden zelfs de grootste optimisten 

nog niet verwacht. 

 

Vanaf 29 april mochten de jongste onder ons al 

weer buiten sporten en per 11 mei werd dit 

vrijgegeven voor alle leeftijden. Binnen alle 

creatieve mogelijkheden hebben de 

verschillende secties hier invulling aan gegeven 

en gezien het enthousiasme, en natuurlijk het 

bijkomende mooie weer, vonden de meeste van 

jullie dit toch wel lekker. Dat sporten. 

 

Uiteraard respecteren we de leden die zich niet 

vertrouwd genoeg voelde of andere redenen 

hadden om zich nog niet in het sportgedruis te 

mengen. Zoals gezegd, was het weer ons in het 

algemeen gunstig gezind zodat ook zij lekker 

konden bewegen. 
 

Nu, de voorlopig laatste persconferentie is 

geweest, zijn de officiële cijfers zover terug gezakt 

dat de eerder aangegeven versoepelingen al 

voor een deel per 1 juli gaan gelden. 
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Van de zaal coördinator /bestuur 
 

Volgens de huidige maatregelen geldt nu, 

specifiek voor de sport; 

 

· Per 1 juli is zowel binnen- als buitensport weer 

toegestaan. Binnensport accommodaties, 

waaronder sportscholen mogen hun deuren weer 

openen. Er mag weer binnen worden gesport 

door alle doelgroepen in alle takken van sport. 

 

· Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal 

spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en 

wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 

meter afstand te worden gehouden. 

 

· Voorafgaand en na afloop van de 

sportbeoefening dienen sporters van 19 jaar en 

ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, 

waaronder in de kleedkamers en in de kantines 

die ook per 1 juli weer open mogen. 

 

· Kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen 

van sportaccommodaties zijn weer open. 

 

· Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals 

schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan. 
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Van de zaal coördinator /bestuur 
 

Dit ziet er voor alle sporters van Hirundo natuurlijk 

weer erg positief uit. Een situatie die we met 

elkaar bereikt hebben doordat we de afgelopen 

maanden ons keurig netjes aan de regels 

gehouden hebben. Een enkeling zal misschien 

nog even moeite hebben met de laatste bullit. 

Spreekkoren heb ik nog niet meegemaakt bij 

Hirundo en onder schreeuwen versta ik voorlopig 

maar “enthousiast aanmoedigen van je 

medespelers”. (alhoewel je ook kan denken aan 

intens verdriet na een verloren wedstrijd). 

 

Ook zijn de regels voor wedstrijden per 1 juli 

verder verruimd. Alleen zijn alle lopende 

competities al definitief stilgelegd en is de 

periode tot aan de aanstaande zomervakantie 

wel erg kort dag om nog iets te organiseren.  

 

Maar toch, de regels per 1 juli zijn: 

· Per 1 juli zijn wedstrijden, toernooien en 

evenementen weer toegestaan, zowel binnen 

als buiten. Hierbij mag publiek aanwezig zijn. 

 

· Daarbij geldt dat toeschouwers 1,5 meter 

afstand tot elkaar moeten houden. In beginsel 

mogen er buiten maximaal 250 toeschouwers 

bijeen zijn. En binnen maximaal 100 personen. 

 

Bij alle vormen van sporten/trainingen gelden 

natuurlijk de hygiënemaatregelen van het RIVM: 

· Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. 

· Houd 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het 

sporten). 

· Vermijd drukte. 

· Was vaak je handen. 

 

Verder biedt de website van de Rijksoverheid 

nog enkele antwoorden op veel gestelde 

vragen. Hierbij twee vragen die mogelijk onder 

de leden leeft en die voor ons van toepassing 

zijn; 
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Van de zaal coördinator /bestuur 
 

Kan het virus doorgegeven worden via zweet? 

Het virus wordt niet via zweet doorgegeven. 

Door hoesten en niezen komt het virus uit neus, 

keel of longen naar buiten. Via kleine druppeltjes 

komt het virus in de lucht. 

 

Wordt het virus doorgegeven als ik dezelfde 

sporttoestellen als een rekstok of bank gebruik? 

De kans dat u besmet raakt doordat u een 

sporttoestel en sportattributen aanraakt, is heel 

klein, maar niet uitgesloten. Wel neemt het 

aantal virusdeeltjes heel snel af buiten het 

lichaam. Desinfecteer sportmaterialen en was 

regelmatig uw handen wassen. Een oppervlak 

dat mogelijk besmet is, kun je eenvoudig reinigen 

met een gewoon schoonmaakmiddel. 

 

Hoe lang het virus op sportmiddelen overleeft, 

hangt af van het materiaal, de temperatuur en 

de luchtvochtigheid. Zo overleeft het virus in het 

algemeen beter op harde en gladde materialen 

zoals plastic, metaal en glas. En minder goed op 

poreuze oppervlakken zoals papier en karton. 
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Van de zaal coördinator /bestuur 
 

Ten slotte 

We blijven de ontwikkelingen volgen die gaande 

zijn, zowel lokaal als nationaal. Rijksoverheid en 

NOC/NSF zijn wat ons betreft primair aan zet om 

beleid te ontwikkelen en actueel te houden. 

Hirundo volgt, daar waar voor ons van 

toepassing, deze natuurlijk op. Qua financiën en 

overheidsregelingen volgen we de 

ontwikkelingen die er op dat gebied gaande zijn. 

Voor nu is daar nog niet veel meer over bekend 

gemaakt en kunnen we je dus ook niet verder 

hierover informeren. 

 

Maar op dit moment zijn de vooruitzichten 

voorzichtig positief. We mogen per 1 juli weer de 

zaal in. Ondanks dat dit dus nog erg kort is voor 

de vakantie. Wat de vakantie betreft gloort er 

voor de meeste van ons ook weer wat hoop. 

Voorzichtig gaan de grenzen hier en daar open 

maar je kan natuurlijk ook lekker in Nederland 

blijven. 

 

Als je dan voorzichtig nog iets verder durft te 

kijken, en we krijgen niet te maken met een 

tweede golf en aantrekkende maatregelen, 

kunnen we na onze wel verdiende vakantie, 

weer lekker sporten en zelfs de competities weer 

opstarten. 

 

Voor iedereen, doe voorzichtig en een fijne 

vakantie. 

 

Hoofdbestuur Hirundo 
 

     
 



 

 

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 
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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.  
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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 
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Gymnastiek 

 
Afgelast 

We hebben sinds half maart alle wedstrijden en 

activiteiten stuk voor stuk zien verdwijnen uit onze 

agenda. We zouden met de springgroep 

uitkomen op het NK Clubteam in Coevorden, op 

de plaatsingswedstrijd in Middelburg, we zouden 

met diverse teams meedoen aan de regionale 

springwedstrijden in Steenbergen en we zouden 

natuurlijk mee hebben gedaan met de 

recreatieve Turn- en Speldag in Dongen. We 

hadden ook gehoopt ons te kwalificeren voor de 

wedstrijden in Ahoy Rotterdam. 

Gelukkig komt er weer een nieuw seizoen aan. 

We hebben er ontzettend veel zin in! 

 

Buitengym 

Buitengym, dat is een nieuwe ervaring voor ons 

bestuur, onze trainers en onze sporters. Het 

avontuur begon eind april en duurde tot eind 

juni. 
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Gymnastiek (vervolg) 
 

Een kort verslag: 

Eind april zijn het gymbestuur en de leiding 

begonnen met het online vergaderen. Dat was 

nodig want er moest het nodige worden 

georganiseerd en geregeld om de buitenlessen 

mogelijk te maken. Instructies van het NOC-NSF 

en de KNGU zijn uitgeplozen en acties werden 

uitgezet. 

 

De eerste buitenles in mei was spannend. 

Hebben we alles goed uitgedacht? Komen de 

kinderen? Hoe lang gaan we dit dan zo doen…. 

Na een aantal lessen waren we allemaal snel 

gewend aan de nieuwe sportomgeving en de 

nieuwe regels. De anderhalve meter regel werd 

al na enkele losgelaten voor de jeugd tot en met 

18 jaar. Dat was voor onze gymlessen een hele 

stap vooruit. 

 

Het lesprogramma werd uiteraard aangepast 

aan de omstandigheden en beschikbare 

materialen. De groepen zijn waar nodig 

gehalveerd, zodat we beter met de regels uit de 

voeten konden. Bovendien hadden we voor 

extra begeleiding bij de trainingen gezorgd. 

We hebben zeven weken achtereen buitengym 

verzorgd voor al onze leden. We zagen dat de 

kinderen het fijn vonden dat ze weer met elkaar 

konden sporten. We hebben genoten van het 

mooie weer en van de inzet van de kinderen. 
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Gymnastiek (vervolg)  
 

Bij buitengym hebben we ook veel nieuwe 

ervaringen opgedaan, een greep hieruit: 

 

· Zonnebrand en drinken !!!!!! 

 

· Grondzeil is een onmisbare basis 

 

· Nepgras is geweldig 

 

· Sjouwen-sjouwen en nog eens sjouwen 

 

· Anderhalvemeter-gym is een uitdaging bij de 

VO groep 

 

· Kijk niet in de zon als je moet springen, je ziet 

echt niets 

 

· Papieren waaien weg (wat gingen we ook al 

weer doen?) 

 

· Met teenslippers kun je niet springen, maar 

kinderen verzinnen altijd een oplossing 

 

· De slackline tussen de bomen in de schaduw! 

 

· Blote kindervoetjes houden niet van een 

airtrack in de middagzon 

 

· Waterspelletjes: we love it! 

 

· Het leukst is de juf nat gooien 

 

· Groene zeep met water doet het altijd goed, 

behalve in je ogen 

 

· Na een potje buikschuiven is de airtrack 

brandschoon en zandvrij 

 

· Dweilen, dat leer je bij de gym! 
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Gymnastiek (vervolg) 

 
We weten ook dat voor sommige (jonge) 

kinderen het buitengym een stap te ver was van 

onze vertrouwde binnen sportomgeving . We 

weten dat met de corona situatie samen sporten 

nog even moet wachten, omdat voor sommigen 

dit nog niet goed voelt. We hebben met lestijden 

van de groepen moeten schuiven, waardoor 

voor sommige kinderen het aangepaste tijdstip 

mogelijk niet haalbaar was. 

 

Wij hopen namens bestuur en leiding gauw weer 

alle kinderen te mogen ontvangen in de 

sporthal. 

 

We sporten vanaf 1 juli weer binnen. De extra 

regels zullen nog wel een poosje blijven. Geeft 

voor nu niets, we gaan er gewoon weer mee 

aan de slag! 

 

Allemaal een fijne vakantie toegewenst! 
 

 
 

Gefeliciteerd Lars 

Lars van Steeg is in deze bijzondere tijd geslaagd 

voor zijn HAVO diploma. Gefeliciteerd Lars! Hij 

gaat verder studeren in Antwerpen. Gelukkig 

zien we Lars na de vakantie weer terug in de 

sporthal voor het trainen van onze jongensgroep 

en natuurlijk bij de springgroep. 
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Gymnastiek (vervolg) 
 

Kleutergym 

 

Op woensdagmiddag is er elke week een leuke 

kleutergymles. Er is nog plek voor zowel jongens 

en meisjes van groep 1 en groep 2. Kom maar 

eens kijken of je het leuk vindt! 

 

Lestijd na de zomer vakantie: woensdag van 

17.15 tot 18.00 uur (zodra de scholen weer 

beginnen). 

 

De buitenlessen met onze jongste kinderen met 

juf Marjolein en juf Loes waren erg leuk. Er is 

geklommen, gerold, gesprongen, gegooid met 

ballen en stokken, spelletjes gedaan en heel veel 

bewogen. 

 

    
   
 

Indeling seizoen 2020-2021 

 

Tijdstip: Groep: Les van: 

17.15-18.00 uur kleuters Marjolein 

17.00-18.00 uur J. +m. gr. 3-4 Caroline 

18.00-19.00 uur m. gr. 5-6-7 Simone 

19.00-20.00 uur j. gr. 5-6-7 Lars / Luuk 

19.00-20.00 uur gr 8 – VO 1-2-3 Simone 

20.00-21.00 uur VO4+ Caroline 
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 Gymnastiek (vervolg) 

 
Buiten actief met de Sportfit-groep 

Met de bekende beperkingen hebben we de 

laatste tijd wekelijk buiten gesport op de 

parkeerplaats. Het was fantastisch dat we elkaar 

weer mochten ontmoeten en samen konden 

bewegen. Met de nodige aanpassingen werden 

het heel wat gezellige gezamenlijke uurtjes in de 

Zwaluwse buitenlucht. 

 

 
 

Gezocht, nieuwe leden! 

Wij zoeken dames en heren die met ons mee 

willen sporten! Meld je aan voor de gratis 

proeflessen ‘sportfit, of kom langs en doe eens 

mee! Wij zijn er elke dinsdag van 20.15-21.15 uur. 

 

                     
                       

 

 

 

 
 

 



 

 

 

Tafeltennis 

 
Elke vrijdag (ook in de zomervakantie en alle 

andere vakanties) sporten wij lekker door. Dit 

doen we op vrijdagavond tussen 20.00 en 21.30 

uur. Lijkt tafeltennis jullie wat, sluit gerust bij ons 

aan.  

 

 
 

 

Daarnaast willen wij iedereen een heel fijne 

vakantie wensen!  
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Volleybal  / Badminton 
 

 

 

Wenst jullie allemaal 

 

een heel fijne vakantie! 
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Zwaluws Zomer Festijn 

 

 

 

Helaas, dit jaar gaat het niet door. 

 

 
 

 

Maar voor volgend jaar, zet de data alvast 

maar in uw agenda; 

 
10 – 11 – 12 september 2020 
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Judo 
 

Nieuwe leden 

Sinds de vorige nieuwsbrief hebben we geen 

nieuwe leden, helaas wel veel afmeldingen. 

Na de zomer zullen we starten met maar 16 

leden. Voor een gezonde vereniging hebben we 

ongeveer 35 leden nodig. Ons streven is om 2020 

af te sluiten met 30 leden, als we dit niet halen is 

de kans aanwezig dat we alsnog besluiten te 

stoppen met het faciliteren van Judo L. 

Uw bijdrage is belangrijk! Promoot Judo binnen 

uw vriendenkring (of dat van uw kind), deel 

en/of like onze berichten op Facebook. Wijs ook 

eventueel ouders die het niet breed hebben op 

de website van Stichting Leergeld. 

 

Activiteiten 

Normaal is er na de zomervakantie het 

Judokamp, georganiseerd door JudoVereniging 

Zevenbergen. Ook deze zal door de Corona 

toestand jammer genoeg niet doorgaan. 

Hopelijk volgend jaar weer! 

 

500 Punten Toernooien 

Op 27 juni hebben verschillende bestuursleden 

van de 6 verschillende clubs weer 

samengezeten om data te plannen en de gang 

van zaken op de toernooien te bespreken. Met 

een beetje geluk spelen we op 27-september 

weer het eerste toernooi! In principe staat het 

toernooi van Lage Zwaluwe gepland op 29 

november. Houd de datum dus vast vrij, wij 

vragen jullie hulp hierbij! 

 

Buitenlessen als alternatief 

Vanaf 11 Mei hebben we buiten ‘gespeeld’. Paul 

heeft diverse (bal) sporten aangereikt en onze 

kinderen hebben zo vanalles wat meegekregen. 

Het was niet 1x slecht weer, heerlijk zeg dat 

buiten sporten! 

                                                                                
                                                

 

 

 



 

 

Judo 
 

6 juli weer naar binnen 

Vanuit de overheid is er weer toestemming en 

daarom zullen we deze laatste les van het seizoen 

ook binnen afsluiten! 

Maar er staat meer te gebeuren: 

*We introduceren op deze laatste dag ons nieuwe 

jasje voor het nieuwe seizoen in de eerste groep! 

* Zoals elke laatste maandag voor de vakantie is 

het vriendjesdag, zo laten we nieuwelingen 

kennismaken met de groep en de mat. Neem dus 

een vriendje mee! 

* De Judoka van het jaar wordt bekend gemaakt 

(in het laatste uur) 

* Niet te vergeten worden er éindelijk de 

welverdiende slippen uitgedeeld die de mama's 

of de oma's in de vakantie op banden mogen 

naaien.. Of zijn er ook vaders die dit doen??! 
 

Volg onze pagina, én like onze berichten. Hiermee 

bereiken we een groter publiek en vergroten we 

de kans op een groter ledenaantal: 

www.facebook.com/judoLageZwaluwe 

Geen Facebook? Ook de website is actueel 

www.svhirundo.nl/judo 

 

Belangrijke Data 

06 juli Laatste les 

24 augustus Eerste les 2020-2021 
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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: 25 september 2020 

Publicatie datum: 29 september 2020 

 

 

                                               

Tel: 0168-482430 

info@autobedrijfglerum.nl 
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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 C. Groote 681076 

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

