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BOUWMATERIALEN
WAAR EN WANNEER JE MAAR WILT
De bouw verandert snel en als bouwer
verander jij mee. BMN Bouwmaterialen ondersteunt
je daar volledig bij. Met de beste service, juiste voorraad,
flexibele logistiek en vakkundig advies.
En met 73 vestigingen in Nederland zijn we altijd bij jou en
jouw opdrachtgevers in de buurt. Snelle levering waar en
wanneer je maar wilt

doen we.

BMN I Hoorn I Schelphoek 2 I T 0229 283 700 I E hoorn@bmn.nl

Beste service

Flexibele logistiek

Juiste voorraad

Vakkundig advies

De voorzitter,
Hoe hoog de
lat ligt, bepalen
we zelf!
Na het ‘succesvolle’ afgelopen seizoen 2018 /
2019, waarin ons 1e elftal een mooie 4e plaats in de

competitie behaalde, is het spannend om te kijken
wat er komend seizoen gaat gebeuren. Natuurlijk
schept het resultaat verwachtingen en toch biedt

het geen enkele garantie. Zoals elk seizoen veran-

deren selecties, spelers gaan en anderen komen er
voor terug. Verenigingen verlengen contracten met
trainers of gaan juist op zoek naar vernieuwing.

Kortom, veel valt er nog niet te zeggen over wat het
komend seizoen 2019 / 2020 gaat brengen.

Ons eerste elftal staat het komend seizoen voor het

eerste seizoen onder leiding van Mo el Bouziani.

Een bewuste keuze van het bestuur omdat wij geloven in vernieuwing in het trainersgilde en het geven van kansen aan een jonge en ambitieuze trainer

uit de regio. Dit zien we ook terug in de selectie, dat
veel jonge talentvolle voetballers uit Hoorn en de
regio herbergt. De technische staf bestaat verder
uit oud 1e elftal speler John-Paul van der Gracht en

Patrick Oosterwolde, die beiden als assistent aan

de slag zullen gaan. Eelco Zeinstra zal daarnaast
ook komend seizoen de keepers onder handen
nemen. Wij als bestuur hebben er heel veel ver-

trouwen in dat we er met deze technische staf en

Een jaar dat tevens in het teken zal staan van ons

90-jarig jubileum op zaterdag 15 februari 2020.

Over de invulling van de viering zijn door de jubi-

leumcommissie inmiddels de eerste stappen gezet
en er wordt hard gewerkt aan het draaiboek. Ge-

heel in de gedachte van de oprichters nu bijna 90

jaar geleden zal de viering erop gericht zijn om voor
elke afdeling binnen onze omni-vereniging een activiteit te organiseren. Hoe het er allemaal precies

gaat uitzien kan ik nu nog niet verklappen, maar we

zullen proberen het zoveel mogelijk te houden binnen de sfeer die zo goed past bij ons als vereniging.

Ik ben ervan overtuigd dat we een goed, mooi en
ook gezellig seizoen gaan hebben. Een seizoen

waarin we wekelijks op een goede en sportieve wijze zullen proberen een zo goed mogelijk resultaat
te behalen. Een seizoen ook waarin we ons zullen

laten herinneren aan die 12 leden die onze vereni-

ging op 15 februari 1930 hebben opgericht. Een
seizoen vooral, waarin wij zelf bepalen hoe hoog
we de lat leggen!
Mike de Haan

Voorzitter Zwaluwen ‘30

spelersgroep een mooi en succesvol seizoen van
gaan maken.

Bestuur HCSV Zwaluwen ‘30 (vlnr)
Jan Jacob Jaasma - secretaris
Hans Buursink - jeugd
Myron vd Zee - handbal
Stefan Jaasma - penningmeester
Niek Marx - algemeen
Mike de Haan - voorzitter,
Tijs Evers - algemeen (ontbreekt op foto)

Hoornse
sportvereniging
Zwaluwen ’30
Samen naar een duurzaam en gezond
verenigingsleven

Rabobank West-Friesland,
maatschappelijk partner

EEN BLIK OP DE SPONSORCOMMISSIE
Als nieuw lid van de sponsorcommissie wil
ik mij aan u voorstellen. Mijn naam is Pip
Whien, al jaren betrokken bij deze mooie en
warme vereniging. Voornamelijk fysiek als
voetballer en als supporter van verschillende
teams en nu ook nog “ non-fysiek” achter de
schermen in de sponsorcommissie.
De taak van de sponsorcommissie is ervoor te
zorgen dat bedrijven in onze regio en daar buiten in aanraking komen met Zwaluwen’30. Dit
doen wij o.a. door verschillende soorten bedrijven “koud’ te benaderen. Aan de andere kant
boren we ons warme netwerk aan om “ nieuwe”
relaties te vinden. Het allerbelangrijkste vinden
wij dat de huidige sponsoren/ relaties ons blijven steunen. In combinatie met de nieuwe aanwas van sponsoren bouwen wij aan een langere
verbintenis met onze omni vereniging. Maatwerk is hierbij het sleutelwoord. Nieuwe sponsoren vinden is een leuke uitdaging, echter wij
weten dat dit geen gemakkelijke bezigheid is.
Daarom willen wij als sponsorcommissie een
pakket op maat aanbieden. In dit proces zoeken wij gezamenlijk met de potentiële sponsor
naar een passende verbintenis voor zowel de
sponsor als de vereniging. Interesse in sponsoring? Mail naar sponsorgroep@zwaluwen.nl en
we gaan samen op zoek naar maatwerk!
“Hard werken loont” en “de aanhouder wint”

zijn leuzen die voor ons als sponsorcommissie
leidend zijn! Dit MOET zich uiten in mooie eindresultaten.
Zo kunnen wij bijvoorbeeld vol trots melden dat
sinds vorig seizoen een 3-jarige sponsorovereenkomst tussen Zwaluwen’30 en de Rabobank
West-Friesland is afgesloten. Deze meerjarige
overeenkomst is opgebouwd uit twee componenten; enerzijds een vast bedrag ten behoeve
van de gehele vereniging en de daaraan verbonden naamsvermelding op de achterzijde
van het wedstrijdshirt
van ons 1e elftal. Daarnaast een éénmalige
bijdrage aan het maatschappelijke
project
van ons G-voetbal. Dit
G-voetbalproject met
veel sponsoren, heeft
het mogelijk gemaakt
dat de contributie van
het G-voetbal omlaag
kon en wij – door de ze
verlaging – meer leden
konden verwelkomen
bij deze afdeling.
Een deel van de sponsorgelden gaat naar de
jeugdafdeling, naar diverse evenementen en
naar verbetering en modernisering van onze
opstallen en inventaris etc. van onze vereniging

Zwaluwen’30 staat ook aan de vooravond van
een mooi jubileum. Op 15 februari 2020 bestaat
de vereniging 90 jaar. Dit jubileum zal ook de
nodige financiële steun krijgen vanuit de sponsorcommissie.
Wij zullen als sponsorcommissie met hetzelfde
elan als in de laatste seizoenen, het nieuwe
seizoen 2019/2020 ingaan en zoeken naar een
goede samenwerking met onze sponsoren en
de commissies binnen onze vereniging.
Pip Whien

Onze sponsoren
Hoofdsponsor
Rabobank West-Friesland
Ruitenheer Nederland

Hoofdsponsor G-voetbal
Joinuz

Hoofdsponsor Jeugd
Henver Bouw

Hoofdsponsor overige sen.
Maandag Interim Talent

Gouden sponsors
BMN Bouwmaterialen B.V.
Valkering Belasting-adviseurs B.V.
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Zilveren sponsors
H.J. Van der Horst Belastingadviseurs
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barrels & more
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Holland Staal
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Unedo Printmedia
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Het Huis Verloren
Maatschap Fysiotherapie Grote Waal
MC Idee & Solutions
Netlijn Personeel
Pro-Compliance
Schildersbedrijf Joren
Schoonmaakbedrijf PCS
Sisa Broodjes
The Healthy Change
Van der Laan
WF Deals
Aannemingsbedrijf van Dam
Bonte Bij / Your Businesspoint
Cafe de Klinker
Claassen, Moolenbeek & Partners
Gele Maagd
Hidde Hoogland
IT buyer for Hire
PIPmusic
ReWood-it
Innofoam B.V.
1608Streetwear
Administratiekantoor Reus & Bark V.O.F.
Alpha Tours Hem B.V.
Asko Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten
Autobedrijf Welman B.V.
Bakkerij Koning B.V.
Bert Ooms Verhuizingen B.V.

Breider Tuinmachines B.V.
De Paerdestal
Duo-Pak
Eetcafe de Paerdestal
Evangelische Gemeente Hoorn
G.P. Groot B.V.
Hendriksen tuinbestrating
Hoogland Vis B.V.
Jos Bouwhuis Beheer B.V.
Keepersopleidingsinstituut Noord-Holland
Keukenloods 2 B.V.
Keurslagerij Marc de Meijer
Klussenbedrijf Emil Broers
Madame Cheung
Nannings Metaalhandel B.V.
Nedcall B.V.
Nico Reus Installatietechniek
Octant Mondzorg
Ooms Bouw en Ontwikkeling
Orthocenter Purmerend
Piet Has Automobielen B.V.
Pronk Elektrotechniek B.V.
Rijschool Tom Vermeer
Roos Verzekeringen
S.K.D. Beheer B.V.
Schouten Techniek B.V.
Sijmtronix
Slot Accountants B.V.
Smile Security B.V.
Stichting Hoorns Sportcollectief
t Schippershuis
Traas ongediertebestrijding
Van Wijk Strafrechtadvocatuur
Veldhuis Zonwering Rolluiken B.V.
WESTFRIES GOED Makelaars & Tax.
Zijlstra Tegelwerken B.V.

OPEL ASTRA SPORTS TOURER

DE GEZINSAUTO
BIJ UITSTEK

· EXCLUSIEF BIJ VAN DER LINDEN VAN SPRANKHUIZEN ·

ENKHUIZEN
De Dolfijn 6
1601 MG Enkhuizen
0228 870 035

HOORN
Berkhouterweg 11
1624 NS Hoorn
0229 870 015

PURMEREND
Component 74
1446 WP Purmerend
0299 870 055

DE TRAINER

SPEELWIJZE WAARBIJ
HET VOOR HET PUBLIEK
OOK LEUK ZAL ZIJN
Mo el Bouziani (30) staat dit jaar voor de eerste keer als zelfstandig trainer/coach voor een eerste elftalgroep! Afgelopen jaar was hij de assistent van Ron v.d. Gracht en heeft hij, naast zijn werk als leraar economie en zijn gezin,
ook nog succesvol de cursus UEFA A afgerond. Een knappe prestatie in een wel heel erg druk seizoen 2018/2019.
Aan Mo el Bouziani heb ik gevraagd naar zijn doelstelling(en)
e.d. voor het seizoen 2019/2020:
• de belangrijkste doelstelling is voor ons om een
herkenbare speelwijze te creëren met de spelersgroep.
• Een speelwijze waarbij het voor het publiek ook leuk zal
zijn om bij Zwaluwen’30 te komen kijken.
• met een herkenbare speelwijze verwachten wij ook zo
veel mogelijk wedstrijden te kunnen gaan winnen.
• Afhankelijk van de sterkte van onze concurrenten
kunnen we hierop een prestatiedoelstelling gaan
bepalen. Dit is nu nog moeilijk te voorspellen,
aangezien wij nog niet de kracht van de andere teams
kunnen inschatten.
Verandering in spelstijl:
• het afgelopen seizoen hebben wij onder
Ron van der Gracht een attractieve spelstijl kunnen
spelen. Hieraan gaan wij niet zo veel veranderen.
Sterkte/zwakte analyse van deze jonge en (mogelijk)
onervaren selectie:
• wij verwachten dat de sterkte van de selectie vooral zal
liggen in de gretigheid van de jonge spelers.
• met de individuele klasse van meerdere spelers
hebben wij de mogelijkheid om wedstrijden te
beslissen.
• wij hebben ervaring moeten inleveren maar daardoor
zullen andere spelers nu wel het initiatief gaan pakken.
Wij hebben daar alle vertrouwen in!

Organisatie:
Daarin zullen geen grote veranderingen gaan plaatsvinden.
Het is fantastisch dat we in januari 2020 voor het eerst op
trainingskamp zullen gaan naar Portugal. We zijn daar bijna
zeker van goed weer om te trainen en wedstrijden te spelen. Ook het feit dat we meerdere dagen bij elkaar zullen
zijn, is goed voor de teambuilding. We verwachten hierdoor ook een goede voorbereiding op de 2e seizoenshelft.
Trainingsstaf:
Komend seizoen zal ik de technische staf vormen samen
met John-Paul van der Gracht, Patrick Oosterwolde en
keeperstrainer Eelco Zeinstra. Met deze mannen ben ik
erg blij en ik denk dat wij elkaar goed zullen aanvullen. Wij
hebben een jonge spelersgroep, die ook past bij ons als
technische staf.
Tegenstanders:
Het is altijd weer afwachten hoe sterk de teams in de 1e
klasse zullen zijn. Een aantal zijn nieuw voor ons in deze
competitie en op ZOB na, ken ik de teams niet. AFC (zat.)
heeft, volgens mij, hun sterke spelers kunnen behouden
en daarbij nog enkele versterkingen binnen gehaald. Ik
verwacht dat zij samen ons en met de 2 teams uit Huizen –
SV Huizen en De Zuidvogels – voor de bovenste plaatsen
zullen gaan spelen.
Leo H. van der Voort

VALKERING GROEP

Accountancy, bedrijfsadministratie en belastingadvies
De Valkering Groep ondersteunt u in dit samenspel optimaal. Met circa dertig
medewerkers in vier vestigingen in Noord-Holland staan wij garant voor een adequate
dienstverlening, op het gebied van accountancy, bedrijfsadministratie en belastingadvies.
Eens vrijblijvend met ons om tafel? Bel (072) 512 55 55 of bezoek www.valkeringgroep.nl

DE KEEPERSTRAINER

NIEUWE WIND EN
JONGE HONDEN!

Met het vertrek van Ron van der Gracht als hoofdtrainer en de komst van Mo is ook gelijk de gehele trainerstaf
gewijzigd. Maar dat niet alleen ook het elftal heeft een nieuw en extra jong gezicht gekregen. Dus ook bij de
keepers. Van een ervaren dertig-plusser afgelopen seizoen naar drie jonge en relatief onervaren jonge honden.
Spannend jazeker, leuk ook jazeker! Waarom deze omslag
en wat is de uitdaging en verwachting dit seizoen?
Allereerst het is een bewuste keuze geweest nadat Tim ons
had aangegeven ons na alweer één jaar te gaan verlaten.
Gezien de spelersgroep en de ambitie die we hebben past
het beter in het totaalbeeld om drie jeugdige keepers te
laten strijden voor die ene felbegeerde positie onder de lat.
Voordeel is dat geen van de drie keepers een streepje
voor heeft en geen van de keepers ervaring heeft om
een heel seizoen op dit niveau bij de senioren te spelen.
Jonge hongerige wolven moeten het worden en blijven
ook wanneer het seizoen gestart is. Ik verwacht van
deze gasten dat ze elkaar blijven beconcurreren, het hele
seizoen lang. Wachtend op die ene kans om die dan te
grijpen! Zo verwacht ik ook dat ze elke zaterdag op doel
staan. Gretig en hongerig maar met rust in de kop!
Met één ervaren keeper weet je vooraf al dat die de
eerste keeper gaat worden of er moet wel iets heel geks
gaan gebeuren. Maar dit seizoen is het anders! Drie

gemotiveerde en getalenteerde keepers, een uitdaging
ook voor mij om met die gasten aan het werk te gaan.
Dat wordt veel praten, veel werken aan de mentale
weerbaarheid, hoe om te gaan met tegenslagen, maar ook
om ze scherp te houden en ze te laten zoeken naar die
ene mogelijkheid om je collega-keeper voorbij te streven!
Denken in mogelijkheden en dat op het voetbalveld…het
is net als in het echte leven. Daarom is het ook zo leuk om
met die jonge gasten te gaan werken, omdat dat wat ze
leren op het voetbalveld ook gebruikt kan worden in het
dagelijkse leven. Hoe mooi is het dat je daar als liefhebber
van het spelletje een bijdrage aan kan geven en dat los van
het feit of ze wel of niet die plek onder de lat bemachtigen.
Naast het doel om mee te draaien in de kop van de
competitie is het mijn streven als keeperstrainer wanneer
aan het eind van het seizoen ze alle drie kunnen zeggen
dat ze er niet alleen als keeper op vooruit zijn gegaan, maar
dat ze ook als mens zijn gegroeid!
Eelco Zeinstra

Tegenstanders
AFC
SV Argon
FC Breukelen
CSV BOL
FC De Bilt
SV Huizen
Monnickendam
Roda’46
vv Scherpenzeel
WV-HEDW
Woudenberg
vv ZOB
HSV de Zuidvogels

Sportpark ‘Goed Genoeg’
De Boelelaan 50
1082 LR Amsterdam
020-6445575
Sportpark Mijdrecht
Hoofdweg 85b
3641 PR Mijdrecht
0297-281886
Sportpark Broekdijk Oost
Broekdijk Oost 30
3621 LN Breukelen
0346 - 262856
Sportpark Het Bolwerk
Prinses Margrietstraat 2
1721 AN Broek op Langedijk
0226-316066
Sportpark Weltevreden
Weltevreden 1
3731 AL De Bilt
030-2204575

Sportpark De Wolfskamer
IJsselmeerstraat 1
1271 AA Huizen
035-5254645

Sportpark Markgouw
Cornelis Dirkszoonlaan 342
1141 XS Monnickendam

Burgemeester Buiningpark
Bavoortseweg 15
3833 BM Leusden
033-4940689

Sportpark De Bree-Oost
Eikenlaan 6
3925 VK Scherpenzeel
033 277 8937
Sportpark Middenmeer
Radioweg 86
1098 NJ Amsterdam
020-6926188

Sportpark ‘De Grift’
John F. Kennedylaan 116
3931 XM Woudenberg
033-2862259

Zuidoosterpark
Purmerenderweg 55
1461 DD Zuidoostbeemster
0299-430569
Sportpark Wolfskamer
Bestevaer 3
1271 XZ Huizen
035- 5252833

Wedstrijdprogramma
1ste periode

2e periode

3e periode

21 september 2019
Sv Argon - Woudenberg
FC Breukelen - FC De Bilt
Monnickendam - BOL
Roda’46 - Sv Huizen
Scherpenzeel - WV-HEDW
Zuidvogels - AFC
Zwaluwen ‘30 - vv ZOB

23 november 2019
AFC - Woudenberg
Sv Argon - WV-HEDW
Sv Huizen - BOL
Monnickendam - FC Breukelen
Roda’46 - Zwaluwen ‘30
Scherpenzeel - Zuidvogels
vv ZOB - FC De Bilt

14 maart 2020
sv Argon - Monnickendam
BOL - FC De Bilt
Sv Huizen - fc Breukelen
Scherpenzeel - AFC
WV-HEDW - Woudenberg
vv ZOB - Zuidvogels
Zwaluwen’30 - Roda’46

28 september 2019
AFC - FC Breukelen
BOL - Sv Argon
FD De Bilt - Monnickendam
Sv Huizen - Zwaluwen ‘30
Woudenberg - Scherpenzeel
WV-HEDW - Zuidvogels
vv ZOB - Roda’46

30 november 2019
BOL - vv ZOB
Fc Breukelen - Scherpenzeel
FC De Bilt - Sv Huizen
Woudenberg - Monnickendam
WV-HEDW - AFC
Zuidvogels - Roda’46
Zwaluwen’30 - Sv Argon

21 maart 2020
AFC - BOL
Sv Argon - FC De Bilt
Fc Breukelen - Woudenberg
Monnickendam - WV-HEDW
Roda’46 - vv ZOB
Scherpenzeel - sv Huizen
Zuidvogels - Zwaluwen’30

5 oktober 2019
Sv Argon - AFC
BOL - Woudenberg
Sv Huizen - Zuidvogels
Roda’46 - FC De Bilt
Scherpenzeel - Monnickendam
vv ZOB - FC Breukelen
Zwaluwen ‘30 - WV-HEDW

7 december 2019
sv Argon - fc Breukelen
Sv Huizen - WV-HEDW
Monnickendam - Zuidvogels
Roda’46 - AFC
Scherpenzeel - FC De Bilt
vv ZOB - Woudenberg
Zwaluwen’30 - BOL

28 maart 2020
BOL - Roda’46
FC De Bilt - Zuidvogels
Sv Huizen - Sv Argon
Woudenberg-AFC
WV-HEDW-fc Breukelen
vv ZOB-Scherpenzeel
Zwaluwen’30-Monnickendam

12 oktober 2019
AFC - Sv Huizen
FC Breukelen - BOL
FD De Bilt - Woudenberg
Monnickendam - Zwaluwen ‘30
Scherpenzeel - Roda’46
WV-HEDW - vv ZOB
Zuidvogels - Sv Argon

14 december 2019
AFC - Zwaluwen’30
BOL - Scherpenzeel
Fc Breukelen - Zuidvogels
FC De Bilt - Sv Argon
Sv Huizen - vv ZOB
Woudenberg - Roda’46
WV-HEDW - Monnickendam

4 april 2020
AFC - WV-HEDW
Sv Argon - Zwaluwen’30
Monnickendam - FC De Bilt
Roda’46 - woudenberg
Scherpenzeel - BOL
vv ZOB - sv Huizen
Zuidvogels - fc Breukelen

19 oktober 2019
Sv Argon - Scherpenzeel
BOL - Zuidvogels
Sv Huizen - Monnickendam
Roda’46 - FC Breukelen
Woudenberg - WV-HEDW
vv ZOB - AFC
Zwaluwen ‘30 - FC De Bilt

Vrij 11-01-2020
Vrij 18-01-2020

Inhaal/beker 11 april 2020

26 oktober 2019
AFC - FC De Bilt
Sv Argon - Roda’46
FC Breukelen - Sv Huizen
Monnickendam - vv ZOB
Scherpenzeel - Zwaluwen ‘30
WV-HEDW - BOL
Zuidvogels - Woudenberg
2 november 2019
BOL - AFC
FD De Bilt - WV-HEDW
Sv Huizen - Scherpenzeel
Roda’46 - Monnickendam
Woudenberg - FC Breukelen
vv ZOB - Sv Argon
Zwaluwen ‘30 - Zuidvogels
9 november 2019
AFC - Scherpenzeel
FC Breukelen - Zwaluwen ‘30
FD De Bilt - BOL
Monnickendam - Sv Argon
Woudenberg - Sv Huizen
WV-HEDW - Roda’46
Zuidvogels - vv ZOB
Inhaal/beker 10 november 2019

25 januari 2020
sv Argon - Sv Huizen
Fc Breukelen - WV-HEDW
Monnickendam - AFC
Roda’46 - BOL
Scherpenzeel - vv ZOB
Zuidvogels - FC De Bilt
Zwaluwen’30 - Woudenberg
1 februari 2020
AFC - Sv Argon
BOL - Monnickendam
FC De Bilt - fc Breukelen
Sv Huizen - Roda’46
Woudenberg - Zuidvogels
WV-HEDW - Scherpenzeel
vv ZOB - Zwaluwen’30
8 februari 2020
sv Argon - vv ZOB
Fc Breukelen - AFC
Monnickendam - Sv Huizen
Roda’46 - WV-HEDW
Woudenberg - FC De Bilt
Zuidvogels - BOL
Zwaluwen’30 - Scherpenzeel
15 februari 2020
AFC - Zuidvogels
BOL - fc Breukelen
FC De Bilt - Roda’46
Sv Huizen - Woudenberg
Scherpenzeel - Sv Argon
vv ZOB - Monnickendam
22 februari 2020
WV-HEDW - Zwaluwen’30
7 maart 2020
Fc Breukelen - vv ZOB
FC De Bilt - AFC
Monnickendam - Scherpenzeel
Roda’46 - Sv Argon
Woudenberg - BOL
Zuidvogels - WV-HEDW
Zwaluwen’30 - Sv Huizen

18 april 2020
AFC - Monnickendam
BOL - WV-HEDW
Fc Breukelen - Sv Argon
FC De Bilt - Zwaluwen’30
Roda’46 - Scherpenzeel
Woudenberg - vv ZOB
Zuidvogels - sv Huizen
25 april 2020
Sv Argon - Zuidvogels
Sv Huizen - AFC
Monnickendam - Roda’46
Scherpenzeel - woudenberg
WV-HEDW - FC De Bilt
vv ZOB - BOL
Zwaluwen’30 - fc Breukelen
		
Inhaal/beker 2 mei 2020
9 mei 2020
AFC - vv ZOB
BOL - sv Huizen
Fc Breukelen - Roda’46
FC De Bilt - Scherpenzeel
Woudenberg - Zwaluwen’30
WV-HEDW - Sv Argon
Zuidvogels - Monnickendam
16 mei 2020
Sv Argon - BOL
Sv Huizen - FC De Bilt
Monnickendam - Woudenberg
Roda’46 - Zuidvogels
Scherpenzeel - fc Breukelen
vv ZOB - WV-HEDW
Zwaluwen’30 - AFC
23 mei 2020
AFC - Roda’46
BOL - Zwaluwen’30
Fc Breukelen - Monnickendam
FC De Bilt - vv ZOB
Woudenberg - Sv Argon
WV-HEDW - sv Huizen
Zuidvogels - Scherpenzeel

Alpay Alarslan

Calvin den Boer

Dani Mes

Perry Vlasman

Joep Rive

Joey Papamelodias

Joost Feld

Jouke Huitema

Pieter Koopman

Thomas Hand

Dani Peper

Eelco Zeinstra

Mo el Bouziani

Patrick Oosterwolde

Leo van der Voort

Yannick Kuijpers

Gani Meholli

Gilles Duiveman McEwan

Jay van Ooijen

Koen Verlaat

Thomas Schaap

Mircle Elstak

Mirko Boukens

Levie Rood

Wietse van Diepen

Dirk Bakker

John-Paul v.d. Gracht

Ricardo Sleeckx

Gerrit Wortel

Fred Quint

ONZE VERZORGER
Nieuw seizoen, nieuwe kansen, nieuwe spelers, nieuwe blessures. Wat betreft dat laatste hoop ik dat dit jaar zo min mogelijk
voor zal komen. Ik hoop dat de groep zo fit mogelijk is en blessurevrij zodat iedereen volop kan presteren tijdens de trainingen
en wedstrijden.

Mijn naam is Ricardo Sleeckx, en ik zal, net als voorgaande jaren, deel
uitmaken van de medische staf van Zwaluwen‘30. Mijn aandacht zal zich
voornamelijk richten op blessurepreventie van alle spelers en het herstel
van geblesseerde spelers. Ik ben al een aantal seizoenen actief bij de club
en vind het mooi om er ook dit seizoen weer bij te zijn.
We hebben er een aantal nieuwe jonge jongens bij en voorafgaand aan het
seizoen is het niet te voorspellen hoeveel blessures er zullen zijn. Vorig jaar
hebben we veel te maken gehad met hamstring blessures en ik hoop dat
we dit jaar dat aantal omlaag kunnen schroeven met inzet van de gehele
staf.
We hebben net als vorig seizoen een grote selectie en we zullen elke
speler nodig hebben dit jaar om zo hoog mogelijk op de ranglijst te komen.
Voor mij zal er dit seizoen niet veel veranderen. Ik ben tijdens de
trainingsavonden en wedstrijddagen aanwezig om de spelers van
Zwaluwen ‘30 te verzorgen. Voordat de trainingen beginnen ben ik al bezig
om de spelers te behandelen, zodat zij op tijd het veld op kunnen om
volle bak te gaan trainen. Op de trainingsavonden zullen geblesseerde
spelers, die niet kunnen meetrainen met de groep, hersteltraining krijgen
van mij om zo snel mogelijk aan te sluiten bij de rest. Voor sommige zal het
kortdurend zijn, maar voor anderen kan dit weken duren. Dit is afhankelijk
van de ernst van de blessure.
In het begin van het seizoen zal ik met name veel met Mirko Boukens
aan de gang gaan die herstellende is van zijn kruisband blessure. Ik
hoop dat hij dan snel weer met de groep kan meetrainen zodat hij, na 2

pechseizoenen, weer wedstrijden kan spelen voor het eerste.
Op de wedstrijddagen is het vrijwel hetzelfde verhaal. Voordat de warming
up begint, ben ik al aan de gang met spelers die behandeld moeten
worden ter preventie van blessures. De ene heeft een ‘klein’ pijntje dat
verholpen moet worden, de ander heeft extra aandacht nodig om goed te
presteren tijdens de wedstrijd.
De behandelruimte is niet alleen een ruimte waar behandeld wordt.
Vaak worden er ook gesprekken gevoerd die in de kleedkamer niet
kunnen vanwege privacy gevoeligheid. Dit kan privé inhoudelijk zijn maar
bijvoorbeeld ook voetbal gericht. Wat binnen de ruimte besproken wordt
zal ook niet altijd naar de trainers doorgespeeld worden.
Ik zie ernaar uit om samen te werken met de huidige staf, waar ook een
kleine verandering in is. Er is een verandering in de rolverdeling maar er zijn
ook een paar nieuwe maar bekende gezichten toegevoegd aan de staf.
Ik heb in ieder geval veel zin in het nieuwe seizoen, en we gaan ervoor om
zo hoog mogelijk op de ranglijst te komen.
Ricardo Sleeckx

BIJZONDERE ACTIVEITEN
EN GEBEURTENISSEN
Natuurlijk, tijdens een seizoen wordt er volop gevoetbald en gehandbald en daar beleven we veel
plezier aan. Sporters doen hun best en de vrijwilligers zorgen ervoor dat er gesport kan worden.
Maar dan komt het moment dat sporters stoppen of dat vrijwilligers een taak jarenlang uitgevoerd
hebben en ze een keer in het zonnetje gezet worden. En natuurlijk zijn er in een seizoen bijzondere
activiteiten. Om een beeld te schetsen van die bijzondere activiteiten en gebeurtenissen staat
hieronder een fotocollage.

ZoWieZo

mijn betaalbare kinderopvang
Gastouderopvang en kinderdagverblijf

Kinderopvang

ZoWieZo Kinderopvang
Kerkstraat 35 1687 AL Wognum
t. 0229 - 574 885

EEN TERUGBLIK OP HET
SEIZOEN VAN HET G-VOETBAL

Was het seizoen 2017-2018 een bijzonder jaar vanwege het 30-jarig jubileum, het seizoen 2018-2019 zullen we ook
niet snel vergeten. Vol goede moed werd er gestart met het voetbalseizoen maar al snel bleek dat we eigenlijk te
weinig spelers hadden. Hoe was dat nu mogelijk?
Hoorn zo’n grote stad, er moeten toch genoeg voetballers

wat overwinningen behaald. Klasse gedaan. En zoals

zijn en dan een jubileumjaar dat moet toch ook spelers

gewoonlijk werd het seizoen afgesloten met het meedoen

opleveren? Nee dus! Opnieuw hebben bestuur, leiding van

aan verschillende voetbaltoernooien, waaronder ons

het G-voetbalteam en de spelers hun uiterste best gedaan

eigen Joinuz G-voetbaltoernooi. Het werd weer een

om spelers voor hun team te benaderen. Gesprekken met

prachtige dag waar sportief werd gevoetbald, we het

de gemeente, de KNVB, scholen, Werksaam, een PR

toernooi afsloten met een barbecue en we van Jort

film en nog veel mee leverden uiteindelijk 6 spelers op

Landheer afscheid namen met een zilveren zwaluw.

zodat er nu weer een fantastisch team staat. Een mooie

Kortom, het werd toch een prachtig jaar.

gezamenlijk prestatie. Toch moet het mogelijk zijn dat er
meer sporters met een beperking willen voetballen, onze

O ja, de term G-voetbal vinden we niet meer zo passen.

gemeente is groot genoeg. We hebben weer een mooi

Afgesproken is dat we voortaan de term “Aangepast

team en er komen nog steeds spelers bij. En ook zijn we

sporten” gaan hanteren. Van het nieuwe seizoen

begonnen met het werven van jongere spelers. Dat is ook

verwachten we veel. Hinda en Marcel zullen als begeleider

nog een hele opgave om spelers tussen de 6 en 12 jaar te

en trainer weer het mooiste uit het team naar boven halen.

bewegen om te komen voetballen. En het is toch zo leuk

Heel veel succes dit jaar.

om samen te sporten.
Jan Jacob Jaasma
Gelukkig de competitie kon worden afgemaakt en in
het tweede gedeelte van het seizoen werden nog mooi

ONZE OMROEPER
FRANS SCHARROO
Ik ben blij ook dit seizoen weer Zwaluwen’30 bij de thuiswedstrijden
te mogen presenteren.
Het blijft altijd mijn intentie om de supporters onafhankelijk te informeren, want ik vind dat een omroeper in de eerste plaats een
neutraal gastheer behoort te zijn. Voor de eigen selectie, technische
staf en supporters, maar even zo goed ook voor de mensen van de
bezoekende club. Als onderdeel van de club in woord en gebaar
een hoge mate van sportiviteit tonen. Al hoop ik natuurlijk op heel
veel mooie overwinningen van ons team. Ik wens een ieder een geweldig seizoen!

KEEPERS
OPLEIDINGSINSTITUUT
NOORD-HOLLAND
Het keepersopleidingsinstituut Noord-Holland prijst zich
gelukkig dat zij op het complex van Zwaluwen’30 kunnen
trainen. Meerdere betrokken en gekwalificeerde keeperstrainers houden zich wekelijks bezig met de opleiding en
begeleiding van de circa veertig enthousiaste jeugdkeepers. Hierbij proberen vele jeugdkeepers van meerdere
verenigingen zich steeds verder te verbeteren. De keeperstrainers proberen hen te stimuleren op het gebied van de
technische vaardigheden en het bieden van vertrouwen
maar vooral ook het laten ervaren van plezier in hun sport.
Misschien dat in de toekomst één van “onze” jeugdkeepers
de selectie van Zwaluwen’30 komt versterken. We zouden
allemaal bijzonder trots zijn!

NIEUWE HANDBALVOORZITTER
Tientallen jaren hebben we bij de handbalafdeling drie zo genoemde handbalmoeders in ons midden gehad.
Marian van der Zee, Betsy van Berkel en Hanna Ursem waren het boegbeeld van deze afdeling van Zwaluwen’30.
Helaas is aan dit tijdperk een einde gekomen bij de aanvang van het seizoen 2018/2019. De tijd was voor hun
aangekomen om te stoppen met de vele vrijwilligerstaken bij de handbalafdeling.
Niet meer de kleedkamers schoonmaken, de zaalvloer

Het afgelopen seizoen was er, naast het stoppen

vegen, met de bladblazer aan de gang op het

van de handbalmoeders, nog een grote uitdaging bij

buitenveld, coachen, trainen en nog veel meer dergelijke

Zwaluwen’30. Dat was zorgen dat er weer een dames-

werkzaamheden. Het stokje is in de loop van het seizoen

seniorenhandbalteam

overgedragen aan o.a. de nieuwe handbalvoorzitter

2017/2018 kwam daar een einde aan door verschillende

Myron van der Zee.

en uiteenlopende redenen. Deze uitdaging is gelukt! In

zou

komen.

In

het

seizoen

het afgelopen seizoen heeft de handbal het voor elkaar
gekregen om een jong, enthousiast en dynamisch
seniorenteam te vormen. Ook hebben we een nieuwe
trainer aangesteld om voor 2 teams de komende jaren de
trainingen en coaching te verzorgen.
Bij de start van het nieuwe seizoen zal de handbal weer
twee teams hebben; een jeugd- en een seniorenteam.
Dat is niet voldoende om de handbalafdeling weer op
het oude peil te krijgen, maar daar ligt voor de nieuwe
voorzitter de echte uitdaging.
De uitdaging bestaat eruit om twee teams van het
komende seizoen uit te breiden naar een minimum van vijf
teams. Dit zou in de drie komende seizoenen haar beslag
moeten krijgen. Met de nieuw aangestelde trainer gaan
we samen voor deze doelstelling. We zullen alle scholen
in de nabijheid van de vereniging benaderen om een clinic
of training bij Zwaluwen’30 mee te maken. Een proactief
beleid dus om ook de handbalafdeling weer “ op de kaart”
te zetten.
Myron van der Zee

JEUGDVOORZITTER
VOETBAL, HET MOET
WEL LEUK BLIJVEN
Het klinkt zo logisch, sport beoefenen omdat je daar plezier aan beleeft, omdat je het leuk vindt
om tegen een bal aan te schoppen, met een racket tegen een shuttle aan te slaan, met een

honkbalknuppel te zwaaien, een tegenstander te vloeren om zo te voorkomen dat hij een try maakt,
of welke bezigheid dan ook maar bij jouw sport hoort. Maar er komt nogal wat bij kijken voordat sport
met plezier beleefd kan worden.

Sowieso ben je afhankelijk van alle zaken waar
je tijdens het sporten rechtstreeks mee te maken

hebt: je teamgenoten, je coach en/of trainer, je

tegenstander en de arbitrage. Ook voor de hand
liggend

zijn daar de ouders voor vervoer van

en naar uitwedstrijden en aanmoediging langs
de lijn. Maar denk ook aan de hele schare aan

vrijwilligers die tijdens het weekend, maar zeker
ook daarbuiten, vele uren spenderen aan het wel

en wee van de vereniging: onderhouden van het

terrein, schoonmaken van kleedkamers, bestieren
van de kantine, geven van training, regelen van
materiaal, etc.

Het samenstellen van jeugdteams is elk jaar weer
een hele klus. Het is lastig om met een klein

ledenbestand als het onze een indeling te maken
met teams van dezelfde leeftijd waarbij ieder
jeugdlid op eigen niveau speelt. Soms ontkom je er

niet aan om, binnen de marges van de KNVB, een

kind in een ouder of juist jonger team te plaatsen.
Uiteindelijk wel met het doel om het voetbal voor
dat kind leuk te laten zijn. Geen enkel kind heeft er
immers wat aan om in een team te komen waar hij
met kop en schouders bovenuit steekt of juist niet

met de andere mee kan komen. Speelt ieder kind
op een passend niveau, dan zie je dat de sfeer in
het team automatisch een stuk beter wordt.

Af en toe maken we mee dat er belangstelling vanuit
andere verenigingen is voor de spelers die toch wat

meer talent blijken te hebben dan de anderen, in de
vorm van externe scouting. We zijn uiteraard niet

blij met het vertrek van een jeugdlid, ook vanwege
de impact op het team dat achter blijft. Kan het
nog blijven presteren als een van de betere spelers

vertrekt? Dit alles kan sowieso alleen plaatsvinden
binnen de bindende richtlijnen van de KNVB,

vooral bedoeld om jeugdspelers in bescherming
te nemen. En (de ouders van) het jeugdlid heeft/
hebben altijd het laatste woord hierin.

Jammer als een jeugdlid uiteindelijk de overstap
maakt, maar toch is het mooi om te zien wanneer
een van onze jeugdleden goed genoeg is om

een hoger niveau te halen dan wij hem als kleine
vereniging kunnen bieden.

Een goede sfeer binnen het team is dus erg

belangrijk. Er is momenteel een traject gaande om

onze visie als jeugdcommissie van Zwaluwen‘30

opnieuw op te stellen. Een onderdeel van die visie
is ook weer dat er met plezier moet kunnen worden
gesport. Daarbij hoort niet alleen voetballen op
eigen niveau en dat iedere speler zich individueel

kan ontwikkelen, maar ook dat teamvorming erg
belangrijk is. Negatief gedrag wordt daarbij niet

getolereerd, iedereen dient met respect te worden
behandeld.

Mocht een jeugdspeler toch onverhoopt over

de schreef gaan en daarmee een slechte invloed
hebben op de sfeer in het team, dan wordt dit met
kind en ouder besproken. Belangrijk is dat het kind
beseft dat iedereen plezier moet kunnen blijven
beleven.

Dat met al deze zaken en alle zaken die hierboven

niet benoemd zijn vele uren gaan zitten in het
leuk maken en houden van het beoefen van het

voetbalspelletje, ervaren wij als jeugdcommissie

van Zwaluwen’30 ook. En niet alles laat zich

even makkelijk sturen en/of regelen. Maar als je

uiteindelijk ziet hoeveel blijdschap van een team
af kan stralen voor, tijdens en na een wedstrijd,

zelfs als deze verloren is, dan maakt het dat al die
uren meer dan waard. Wij zullen er dit seizoen dan

ook weer met veel plezier alles aan doen om het
jeugdvoetbal bij Zwaluwen’30 leuk te maken en te
houden.

Hans Buursink

IN MEMORIAM
Het afgelopen seizoen zijn wij relatief zwaar getroffen door
het verlies van meerdere Zwaluwen’30-medewerkers en
Vrienden. Wij willen deze Vrienden in onderstaand overzicht
nogmaals gedenken.

In juni 2019 mede-oprichter van de Stichting Vrienden van de
HCSV “Zwaluwen’30”. Aad Vergeest (79). Aad was met Univé
destijds mede-sponsor van onze G-toernooien.

In oktober 2018 overleed ons Erelid- en Gouden Zwaluwdrager
Jos Entius (74). Jos is ruim 45 jaar aan de vereniging verbonden
geweest in heel veel functies. Hij wordt nog elke dag gemist door
zijn Zwaluwen’30-Vrienden.
In maart 2019 onze oud-vrijwilligster Natasja Schokker-Dijkhuis
(46), Vrouw van onze voetballer Peter Schokker.
In april 2019 oud-supporter Gerrit Tool (84). Hij heeft het 1e elftal
jarenlang (thuis- en uit) gevolgd. Zijn snoepjes langs de lijn waren
bekend en werden heel erg gewaardeerd.

In mei 2019 ons oudste lid Willem van der Leek (88) – alias
Bokkum. Willem was al 75 jaar aan de vereniging verbonden en
werd al spelend lid in 1943. In juni 2018 kreeg Willem de Zilveren
Zwaluw uitgereikt door het Bestuur.

In augustus 2019 oud-trainer Rene Feller (76) vaste supporter
bij onze thuiswedstrijden. Rene was jarenlang een gewaardeerde
trainer in West-Friesland maar zelfs ook in Afrika.

Ook in augustus 2019 ons Erelid- en Gouden Zwaluwdrager
Joop Monfils (82). Joop was jarenlang jeugdbestuurslid en onze
zeer vakkundige timmer- en onderhoudsman.

Wij denken met warme gevoelens en eerbied terug
aan deze Zwaluwen’30 vrienden en medewerkers
en zullen ze zeker niet vergeten.

STICHTING VRIENDEN VAN DE
HCSV “ZWALUWEN’30”
BESTAAT 25 APRIL 2020
ALWEER 25 JAAR!
Niet alleen onze vereniging viert in 2020 een jubileum (90 jaar op 15.02.2020) maar ook de Vrienden hebben iets te
vieren. De oprichtingsdatum van de Vrienden is 25.04.1995. De Vrienden gaan dit feit niet apart vieren, maar we
sluiten ons aan aan bij het 90-jarig jubileum van de vereniging. Het leek ons wijs de bijdragen van de begunstigers
dit jaar en volgend jaar vooral ten goede te laten komen van Zwaluwen’30 en niet voor een feestje voor alléén de
Vrienden.
Op 25 april 1995 waren bij de ondertekening van

Het afgelopen jaar werden de euro’s van de Vrienden

de Stichtingsakte van de Vrienden bij Notarissen

o.a. besteed aan:

Scheurs & Van Duin aanwezig de heren Aad Vergeest
(penningmeester), Hans Weeda (secretaris) en Leo van

• bijdrage presentatiegids 2018/2019

der Voort (voorzitter). Tevens was de heer Bram Jongkees

• nieuwe winterjassen selectiespelers + polo’s,

destijds lid van het bestuur de Stichting Vrienden van de

• polo’s voor kantinemedewerkers

HCSV “Zwaluwen’30.

• bijdrage aan internationaal toernooi JO19
• trainingscursus voor een jeugdtrainer

Onze vrienden Aad Vergeest en Bram Jongkees zijn

• pupil van de week-ballen

ons inmiddels ontvallen en Hans Weeda draagt heden

• aanschaf nieuwe hogedrukreiniger voor onderhoudsploeg

ten dage zijn steentje bij in de lokale politiek. Alleen de

• scheidsrechterskleding voor verenigingsscheidsrechter

voorzitter van destijds is nog aanwezig in het bestuur,

• bijdrage trainingskamp (januari 2019) selectie

als secretaris. Chris Jongkees, zoon van Bram, is nu

• jasje met Zwaluwen’30-logo voor trainer/begeleider

al jaren onze voorzitter, Harm-Jan van der Horst onze

• balsponsor plus bonnen seizoensopening/sluiting

penningmeester en Tom Whien is lid van het bestuur.
Met elkaar beslissen wij steeds, in samenspraak met

Leo H. van der Voort

het bestuur van Zwaluwen’30, waaraan de door ons

(leovdvoort@gmail.com)

ontvangen euro’s van de begunstigers kunnen worden
besteed.
De jaarlijkse bijdrage van onze begunstigers bedraagt
euro 50,00 per seizoen. D.m.v. een 50,00 eurobiljet in de
Vrienden-kast, maken wij duidelijk wie onze begunstigers
zijn.
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