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SLUITINGSDAG 
ZWALUWEN 
JEUGD ACTIE 2013
EN WEER WAS ER EEN 
RECORDOPBRENGST!

Al 54 jaar wordt de jaarlijkse Slui-
tingsdag van de Zwaluwen Jeugd 
Actie gehouden op de derde 
zaterdag in september. Dan wordt 
ook officieel bekend gemaakt wat 
de Nederlandse voetbaljeugd, 
tijdens de KNVB bekerwedstrij-
den, onder het motto: “gezonde 
maatjes voetballen voor hun 
gehandicapte kameraadjes” 
bijeen heeft gevoetbald.

Voor deze bijeenkomst worden 
de mensen uitgenodigd die zich 
het hele jaar hebben ingezet voor 
de Zwaluwen Jeugd Actie. De 
Sluitingsdag wordt bij toerbeurt in 
een van de zes districten van de 
KNVB gehouden: de organisatie 
is in handen van een voetbalver-
eniging behorende tot dat district. 
Dit jaar was de organisatie in han-
den van de Sv Raalte te Raalte 
i.s.m. het KNVB district Oost. 
Na korte welkomstwoorden van 
Kees de Kruiff, voorzitter voet-
bal van sv Raalte, Laetitia Griffith, 
voorzitter van het Prinses Beatrix 
Spierfonds en Jan Bredie, voor-
zitter van de Stichting Zwaluwen 

Jeugd Actie, werd de feestelijke 
Sluitingsdag geopend. 

De eerste activiteit was een be-
zoek aan het zwembad “De Tij-
enraan”. De reis ging met de bus. 
In dit zwembad geeft de Stichting 
SaVAS (Sallandse vereniging 
voor Aangepast Sporten) volwas-
senen en kinderen de gelegen-
heid tot bewegen in het water. 
SaVAS biedt mogelijkheden voor 
iedereen die bij het sporten hulp 
nodig heeft: hulp bij een beperking 
van lichamelijke aard, hulp als 
men zich niet zelfstandig in het 
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water kan voortbewegen, hulp 
aan kinderen met bijvoorbeeld 
watervrees of concentratiepro-
blemen en hulp aan kinderen. 
Ook wanneer door een verstan-
delijke beperking het sporten bij 
een valide sportvereniging niet 
kan, geeft SaVAS wel de moge-
lijkheid. Dankzij de inzet van vrij-
willigers en stagiaires kan SaVAS 
deze diensten mogelijk maken. 
De genodigden kregen een dui-
delijk beeld van de rol en activi-
teiten van de Stichting SaVAS.

Tijdens de voorbesprekingen 
over de organisatie van de Slui-
tingsdag 2013 werd in één van 
de overleggen aan de Stichting 
SaVAS gevraagd of ze nog wen-



sen hadden voor hun stichting. 
Ze hoefden hier niet lang over na 
te denken. Aan een tillift is grote 
behoefte. Nu moeten de zwem-
mers die moeilijk ter been zijn 
door diverse mensen geholpen 
worden om in en uit het water te 
komen. De wens werd werkelijk-
heid en tijdens het bezoek aan 
de activiteiten van SaVAS in het 
zwembad “Tijenraam” werd de til-
lift officieel onthuld. Met een groot 
applaus bedankten  alle vrijwil-
ligers en zwemmers de Zwalu-
wen Jeugd Actie. Direct werd een 
demonstratie gegeven over de 
werking van deze lift.

Teruggekomen bij de Sv Raalte 
stond Dr. Ludo van der Pol klaar 
om een inspirerende presentatie 
te geven. De heer Van der Pol 
is als neuroloog en onderzoeker 
verbonden aan het UMC Utrecht 
en is specialist op het gebied 
van de spierziekte SMA. In zijn 
presentatie vertelde hij over 

deze ziekte, de kinderen die er 
vaak al op jonge leeftijd mee 
te maken krijgen en de huidige 
stand van zaken van het onder-
zoek. Voor de genodigden was 
dit een  unieke kans om kennis 
te maken met deze bevlogen 
Nederlandse toponderzoeker.

Na het lange “binnen zitten”, 
konden de genodigden eindelijk 
naar buiten om op het hoofd-
veld te genieten van een onder-
ling G-voetbaltoernooi tussen de 
teams van v.v. GFC, v.v. Haaks-
bergen en Sv Twello. Na ruim 
een uur genoten  te hebben van 
deze 3 teams werd de prijsuit-
reiking verricht door de voorzit-
ter Voetbal van de sv Raalte. Bij 
de prijsuitreiking sprak voorzit-

ter Kees de Kruiff niet voor niets 
uit, dat “alle spelers en speel-
sters winnaars waren!” Daarom 
kreeg elke deelnemer een gou-
den medaille omgehangen. Voor 
hun deelname kregen de teams 
ook nog het bekende Zwaluwen 
Jeugd Actie voetbalpakket.

Het spannendste onderdeel 
van de dag kwam daarna: het 
bekendmaken van het bedrag!. 



Dit werd  op ludieke wijze gedaan 
en  gebeurde met de medewer-
kingen van de houthakkersroad-
show van Eric Jonkman. Na veel 
lawaai, geronk en rondvliegende 
houtsplinters viel een boom-
stronk doormidden en kwam het 
record bedrag tevoorschijn.

Een grandioos bedrag dat door 
de voetballende jeugd in Neder-
land tijdens de KNVB beker-
toernooien bijeen is gespeeld. 
Een mooie recordopbrengst van 
€ 291.000 kon worden bekend 
gemaakt en overhandigd aan 
de voorzitter van het Prinses 
Beatrix Spierfonds.

Daarna volgde nog een kort 
samenzijn waarbij het bestuur 
en de vele vrijwilligers van de sv 
Raalte en ook het bestuur van 
het  KNVB district Oost wer-
den bedankt voor de organisa-
tie van deze geweldige dag met 
een geweldige opbrengst. De 
vlag behorende bij de Sluitings-
dag werd door Ate Brunekreef 
(bestuurslid van het KNVB district 
Oost) overhandigd aan Henk Vis-
ser (bestuurslid van het KNVB 
district Zuid I). In 2014 wordt 
de 55e Sluitingsdag Zwaluwen 
Jeugd Actie georganiseerd door 
dit KNVB district. 

TOEGIFT
Het Jeugdvoetbal Regio Salland 
(regio 10) in het KNVB district 
Oost heeft al jaren een klein potje 
voor verzend- en kopieerkosten. 
Daar de verzending tegenwoor-
dig vaak per e-mail gaat, bleef 
het bedrag maar staan. In over-
leg met de verenigingen is spon-
taan besloten om dit bedrag te 
overhandigen aan de Zwaluwen 
Jeugd Actie. Namens de regio 
overhandigde Hans Holtmaat een 
cheque van € 340 aan de voorzit-
ter van de Zwaluwen Jeugd Actie. 
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LANDELIJKE AF-
TRAP ZWALUWEN 
JEUGD ACTIE
Dit jaar, heeft voor het eerst de  
officiële landelijke aftrap van de 
Zwaluwen Jeugd Actie plaatsge-
vonden. De bedoeling is om dit  
voortaan jaarlijks te gaan doen, 
steeds weer in een ander district.

In 2013 heeft dit plaatsgevonden 
bij de sportvereniging Honselers-
dijk uit het gelijknamige dorp in 
het Westland. 

Voorafgaande aan 
de bekerwedstrijden tussen  de 
teams van Honselersdijk E1 – Velo 
E2, Honselersdijk F2 – Excelsior 
Maassluis F3 en Honselersdijk 
F4 - HVC ’10 F3 legde Arthur 
Paulides, vice voorzitter van de 
KNVB West II, aan de aanwezi-
gen uit wat de Zwaluwen Jeugd 
Actie inhoudt, wat het doel is en 
op welke wijze de opbrengst die 



En van de week gaan we lekker 
in de buurt toeren. Zwaluwen 
Jeugd Actie en alle voetballers; 
Heel hartelijk dank.

TASSEN VOOR 
G-KORFBALVER-
ENIGING HUIZEN
Op zaterdag 5 oktober j.l. ontving 
de korfbalvereniging Huizen uit 
handen van Peter de Jong, dis-
trictscoördinator van West I, van 
de Zwaluwen Jeugdactie een 
cheque voor het G korfbalteam. 

De cheque werd na afloop van de 
wedstrijd Huizen G 1 - Antilopen 
G 1 uit Amersfoort uitgereikt. De   

  wedstrijd werd helaas 

met 1 - 5 verloren door het team 
uit Huizen, maar de cheque en 
de daarbij behorende tassen 
werden enthousiast in ontvangst 
genomen.

Omdat alle tassen dezelfde kleur 
hadden, kregen alle spelers een 
label met hun foto en naam er op 
zodat iedereen zijn eigen tas kan 
vinden. 

Na afloop ontvin-
gen de voetballers 
en voetbalsters 
een oorkonde van 
de Zwaluwen 
Jeugd Actie. 

ROLSTOELFIETSEN 
VOOR DE MANEGE 
ZONDER DREMPELS

Het was een stralende warme 
dag op zaterdag 31 augustus: 
coördinator Loek de Knegt van 
de Zwaluwen Jeugd Actie kwam 
met een cheque van maar liefst 
€ 10.000, = naar de Manege zon-
der Drempels in Bennekom.

De Manege zonder Drempels 
geniet grote bekendheid vanwege 
het huifbedrijden voor mensen 
met meervoudige beperkingen. 
Liggend op een huifbed ervaren 
zij het plezier en de ontspanning 
van het paardrijden. 

Sinds enige tijd kunnen de vakan-
tiegangers gebruik maken van 
drie splinter nieuwe rolstoelfiet-
sen. De aanschaf werd mogelijk 
gemaakt door een donatie van 
de Zwaluwen Jeugd Actie. 
De begeleidsters waren dol 
enthousiast:  kunnen we vanmid-
dag mooi naar Bennekom  fiet-
sen en een lekker ijsje gaan eten. 

de voetballende jeugd in Neder-
land bijeen heeft gespeeld, wordt 
besteed. Een van de acties van 
de Zwaluwen Jeugd Actie is het, 
onder bepaalde voorwaarden, 
verstrekken van voetbalpakket-
ten aan G-teams van de KNVB. 
Bij deze gelegenheid werd een 
voetbalpakket uitgereikt aan het 
jeugd G-team van Sv Honselers-
dijk. (zie foto).

De officiële handeling, het hijsen 
van de nieuwe vlag van de Zwa-
luwen Jeugd Actie, het Prinses 
Beatrix Spierfonds en de KNVB, 
werd verricht door de 84 jarige 
Jan van Marrewijk. Jan is een 
vrijwilliger “van het eerste uur” 
bij ZIJN voetbalvereniging. Hij 
verloor enige jaren geleden twee 
kleinkinderen die leden aan een 
zeldzame spierziekte.

Na het hijsen van de vlag volgde 
een luid applaus en konden de 
wedstrijden een aanvang nemen. 
Gedurende de gehele dag werden
er op het complex 14 wedstrij-
den in het kader van de Zwalu-
wen Jeugd Actie gespeeld.



VOETBALPAKKET 
VAN DE ZWALUWEN 
JEUGD ACTIE 
De Stichting Zwaluwen Jeugd 
Actie heeft onlangs besloten dat 
verenigingen die na 1-1-2013 met 
een nieuw G-team aan de KNVB 
competitie gaan deelnemen in 
aanmerking komen voor een Zwa-
luwen Jeugd Actie voetbalpakket. 
Per vereniging geldt maximaal 
twee pakketten. Dit voetbalpak-
ket bestaat uit 10 voetballen, 20 
hesjes van de Zwaluwen Jeugd 
Actie, een set markeringsschijven 
en een aanvoerdersband. 

Deze voetbalpakketen  worden 
verstrekt om de verenigingen 
te stimuleren om mensen met 
een beperking in de vereniging 
op te nemen en aan de KNVB 
competitie te laten deelnemen. 
In de afgelopen periode zijn de 
voetbalpakketten overhandigd aan 
de volgende verenigingen:

VV RHEDEN
Het G1 team van vv.Rheden heeft 
op zaterdag 5 oktober uit handen 
van Loek de Knegt, districtscoör-
dinator Oost van de Zwaluwen 
Jeugd Actie een voetbalpakket in 
ontvangst mogen nemen.

VV SVZW EN 
RIGTERSBLEEK
Tijdens de voorronde van de 
KNVB beker voor G-voetbal-
teams op 19 oktober in Wierden 
heeft districtscoördinator Loek de 
Knegt voetbalpakketten overhan-
digd aan het team van SVZW en 
Rigtersbleek 3. Men was reuze-
blij met deze gift en in deze moei-
lijke tijden kwam het voetbalpak-
ket goed van pas.

HET ANDERE 
ORANJE
Sinds dit seizoen neemt Het 
Andere Oranje, het gezamenlijke 
G-jeugd initiatief van vv Doetin-
chem, DZC’68 en VIOD, deel 
aan de competitie. De jongens en 
meisjes voetballen in een geheel 
eigen oranje tenue en hebben zelf 
de naam van hun team bedacht. 
In een lekker warm nazomer-

zonnetje dromden alle 
spelers van Het Andere 
Oranje rond Loek de 
Knegt samen om te kij-
ken wat hij meegeno-
men had. Iedere speler 
kreeg een mooi nieuw 
hesje. Ook het net met 

ballen werd bewonderend beke-
ken. De aanvoerdersband moest 
nog wel uitgedeeld worden.

VET
Na een aantal maanden van voor-
bereiding en proeftrainingen is het 
G team van Voetbal Extra Tege-
len (VET) klaar voor de aftrap in 
de KNVB competitie. Bijzonder is 
dat VET een gezamenlijk initiatief 
is van de verenigingen Sportclub 
Irene en TSC “04, beide geset-
teld in Tegelen. Bij de start in de 
officiële KNVB competitie was 
dhr. Bert Cobben, districtscoör-
dinator Zuid II namens de Zwalu-
wen Jeugd Aktie en de heren Ad 
van der Burgh en Guus Knoop, 
namens het KNVB District Zuid II 
op 28 augustus als gasten aan-
wezig tijdens een training op de 
accommodatie in Tegelen. Onder 
luid gejuich overhandigden de 
gasten een G voetbalpakket van 
de Zwaluwen Jeugd Actie aan het 
VET G team.



CONTACT
Mocht u nadere inlich-
tingen willen over de 
Zwaluwen Jeugd Actie
en het aanmelden van projecten, 
dan kunt u contact opnemen met 
Loek de Knegt, voorlichting en 
PR Zwaluwen Jeugd Actie. Ook 
kunt u onze website www.zwa-
luwenjeugdactie.nl raadplegen.

VFC
Voor de vereniging VFC is het 
al weer 6 jaar geleden dat zij de 
beschikking had over twee seni-
oren G-teams. VFC is dan ook 
blij dat met ingang van de KNVB 
competitie 2013 - 2014, weer 
een tweede G-team kon worden 
inschrijven. Het aantal spelers en 
speelsters voor de beide teams 
bedraagt 22 personen. 

Voorafgaande aan de training op 
25 september jl. 2013 hadden spe-
lers, ouders en bestuursleden van 
VFC zich verzameld om dit voet-
balpakket in ontvangst te nemen.

Peter Rietveld, voorzitter van de 
werkcommissie G-voetbal van de 
KNVB district West II overhan-
digde het voetbalpakket aan de 
leider van het team.

MUTATIES
Binnen het bestuur van de 
ANVV De Zwaluwen en de 
Stichting Zwaluwen Jeugd 
Actie hebben zich recentelijk 
enkele mutaties voor gedaan. 

Na 23 jaar voorzitter te zijn ge-
weest van de Stichting Zwaluwen 
Jeugd Actie heeft Jan Bredie op 
21 september 2013, de voorzit-
tershamer overgedragen aan 
Rein van Veen. Jan was in maart 
2013 al afgetreden als voorzitter 
van de ANVV De Zwaluwen  en 
benoemd tot erelid met het predi-
caat erevoorzitter. Rein van Veen 
is nu de nieuwe voorzitter van 
zowel de ANVV De Zwaluwen 
als de Stichting Zwaluwen Jeugd 
Actie. Ook heeft het bestuur van 
de ANVV De Zwaluwen en de 
Stichting Zwaluwen Jeugd Actie 
in de persoon van Arthur Paulides 
een nieuwe secretaris gekregen. 

ZWALUWEN JEUGD ACTIE 
Loek de Knegt
Delfzijlstraat 24  
6835 CP Arnhem
Telefoon 026-3231660
info@zwaluwenjeugdactie.nl
.

WOORDEN VAN DANK 
VAN JAN BREDIE
Via deze Nieuwsbrief van  de 
Zwaluwen Jeugd Actie wil ik u 
allen bedanken. 

Met name het bestuur van de 
ANVV De Zwaluwen en de Stich-
ting Zwaluwen Jeugd Actie, het 
bestuur van het Prinses Beatrix 
Spierfonds, het bestuur Ama-
teurvoetbal van de KNVB en de 
besturen van de zes KNVB dis-
tricten. Zeker ook de Commissie 
Zwaluwen Jeugd Actie waarmee 
ik 23 jaar erg prettig heb samen-
gewerkt. Speciaal ook een woord 
van dank voor Loek de Knegt 
waarmee ik de voorbereidingen 
van 23 Sluitingsdagen in het hele 
land heb gedaan.

U allen wil ik bedanken dat u op 
21 september jl. aanwezig was. 
Door uw aanwezigheid in Raalte, 
kon mijn afscheidsreceptie voor 
mij en voor mijn echtgenote uit-
groeien tot een echt Zwaluwen-
feest. Het moge u allen goed gaan, 
en het blijft de moeite waard, om 
zich voor dat doel in te zetten.

Hartelijke groeten,
Jan Bredie.

HET REKENINGNUMMER VAN DE ZWALUWEN JEUGD ACTIE IS:
ING BANK NO. 51 37 35 917 T.N.V. REKENING ZWALUWEN 
JEUGD ACTIE.


