
 
 

SPORTIEF  JAARVERSLAG  SEIZOEN  2021-2022 
 

 

ALGEMEEN                                                                                                                                                                          
Het coronavirus en de coronamaatregelen hebben het sportief jaar nog gedeeltelijk bepaald. Het 
seizoen begon als een normaal seizoen, het aantal besmetting was laag in de zomer. In oktober loopt 
het aantal besmettingen op.  

26 november wordt de eerste avondlockdown aangekondigd en sluit alles om 17.00 uur. Op 18 
december 2021 was er een harde lockdown, eind januari 2022 worden er weer versoepelingen 
doorgevoerd. Een groot deel van het seizoen was sporten wel toegestaan. Daardoor konden veel 
activiteiten doorgaan.    Het kunnen sporten is voor veel van onze leden belangrijk. Zowel fysiek als 
mentaal. Veel van onze leden hebben afgelopen jaar de gevolgen ondervonden van het niet mogen 
sporten.  

Vanaf januari is onze vereniging weer volop in beweging gekomen. Sportief was het een mooi sportjaar 
dat we op gezellige wijze met de sporters en vrijwilligers hebben afgesloten. Ook sportief zijn er 
veranderingen. We willen mensen met NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) de mogelijkheid bieden om 
te zwemmen. Ook hebben we er een nieuwe sport bij, Show down. Een groep recreatieve show down 
spelers en vrijwilligers, waaronder een trainer en scheidsrechter, die in 2021 bij de Robert Coppes 
Stichting in Vught begonnen zijn, sluiten zich bij ons aan. Welkom bij onze vereniging.  
 
Ons ledental heeft te lijden gehad onder de corona maatregelen. Per oktober 2021 was dit gedaald tot 
105 leden. De laatste weken komen er weer veel aanmeldingen binnen. We zien de toekomst met 
vertrouwen tegemoet en de verwachting is dat het ledenaantal weer omhoog gaat. Boccia is de sport 
waar onze grootste zorgen liggen. Het ledenaantal lag begin oktober op ongeveer 125. Daarbij de 
kanttekening dat een aantal leden voor NAH-zwemmen zich momenteel inschrijft. 

 

SPORT & SPEL                                                                                                                                                    
Traditiegetrouw was weer gezellig seizoen met een mooie afsluiting in de sportfoyer van De 
Schutskamp. De deelnemers blijven trouw en met enthousiasme de dinsdagavond naar de sporthal 
Schutskamp komen. Ankie van der Lee is de nieuwe vrijwilliger die de groep leidt samen met Richard. 
Helaas kunnen we het nieuwe sportseizoen niet meer terecht in De Schutskamp en gaan we, samen met 
Boccia, naar Sporthal De Schans.  

FAMILIEZWEMMEN                                                                                                                                                        
Een goed bezocht gebeuren waar voor een groot deel dezelfde families acte de presence geven. 

 

 

 



 
 
 

RECREATIEF ZWEMMEN                                                                                                                                                                 
Zwemmen is voor veel van onze cliënten een fijne en gezonde bezigheid. Natuurlijk zijn er enkele die de 
tijd erg lang vinden duren, maar uiteindelijk verlaat iedereen met een voldaan gevoel het bad. Er komen 
regelmatig nieuwe aanvragen binnen. In goed overleg met zwemleider Elbert de Veer, Evy van der 
Ploeg, Claudia van Creij en Helmi van Hirtum  en Richard de Leeuw wordt bekeken of deze mensen 
kunnen komen, i.v.m. de beschikbare kleedruimte en voldoende begeleiding in de kleedkamer en het 
water. Verder is er een grote vaste groep, die al jaren met plezier komt zwemmen. Het aantal 
vrijwilligers is door een aantal advertenties en aandacht op sociale media groter geworden. Wij hebben 
een fijn seizoen achter de rug en gaan vol goede moed het nieuwe zwemjaar in. 

WATERBASKETBAL                                                                                                                                                         
Het waterbasketbal heeft gelukkig in 2022 weer haar eerste toernooien na corona gehad. Beide 
toernooien in Helmond en Den Bosch  zijn met veel plezier gespeeld en iedereen was blij elkaar weer te 
zien. Bij onze afdeling zijn er weer gelukkig wat nieuwe gezichten te zien en ook zij trainen vol 
enthousiasme mee. Hopelijk kunnen zij in het nieuwe seizoen bij enkele toernooien deelnemen. 

WEDSTRIJDZWEMMEN                                                                                                                                             Er 
wordt door de afdeling wedstrijdzwemmen uitstekend getraind onder leiding van Petra op de 
maandagavond in het Sportiom. Vaak zijn er nog afmeldingen, maar dat mag de pret niet drukken bij 
deze afdeling. Het hoogtepunt dit seizoen zijn wel de Paragames in Schijndel. Meedoen is al een hele eer 
maar Marco van Nunen en Peter Schwering deden het zo goed dat zij de nodige medailles mee naar huis 
mochten nemen. De organisatie van de Paragames is ook zeer enthousiast en men heeft al laten weten 
dat onze wedstrijdzwemmers volgend jaar weer van harte welkom zijn tijdens de Paragames. Het is te 
hopen dat er in de toekomst meer wedstrijden komen, maar de tijd zal dat leren. 

ZWEMMEN EX-REVALIDANTEN 
Een seizoen waarin veel individuele doelen zijn bereikt. Een erg gevarieerd, uitdagend en ontzettend 
gezellig seizoen. Onder begeleiding van Dave van Veghel wordt vrij sterk ingespeeld op individuele 
doelen en het fysiotherapeutische aspect daarbij. Er zijn zwemdoelen behaald op het niveau van 
baantjes trekken, behouden van niveau ondanks de prognoses van de (spier) ziektes en hulp bij 
voortzetten van de doelen vanuit de Tolbrug. Helaas komen enkele leden volgend seizoen niet terug 
maar gelukkig allemaal door goed nieuws.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
SHOW DOWN 
De Robert Coppes Stichting is in 2021 gestart met een show down groep om cliënten de ruimte te 
bieden hun sport uit te oefenen binnen Vught.  Showdown is een sport met elementen van tafeltennis 
en airhockey, zie verderop in de nieuwsbrief voor meer informatie. Intussen sluiten ook deelnemers uit 
andere woonplaatsen aan omdat het aantal mogelijkheden om te trainen en te sporten beperkt is.      
Per 1 september heeft deze show down groep de overstap gemaakt naar SVG.  

Voor de SVG is de start met een afdeling show down een uitbreiding van activiteiten. Voor de RCS 
betekent deze overstap dat hun initiatief op een mooie manier geborgd wordt in een maatschappelijk 
breder perspectief. Voor de deelnemers betekent dit dat zij lekker door kunnen sporten en dat alle 
faciliteiten om show down te trainen en spelen door SVG voor hen geregeld worden.  

De show down trainingen vinden nog plaats op de dagbestedingslocatie “Coppes Couleur”, 
Helvoirtseweg 167 in Vught. De spelers en vrijwilligers hebben samen met Monique van den Heuvel, 
Marielle Cherkaoui en Kees Ooms die vanuit de RCS de show down groep opgestart en tot een succes  
gemaakt. Per 1 november zullen de trainingen plaatsvinden bij Fysio De Vlasborch in Vught waar meer 
ruimte is om door te kunnen groeien en meer mensen van deze sport te kunnen laten genieten. Enkele 
spelers hebben aangegeven dat zij willen meedoen aan de landelijke wedstrijden en zijn door SVG al 
ingeschreven daarvoor.  

 

ZWEMMEN NAH  (Niet Aangeboren Hersenletsel)                                                                                         
Het afgelopen half jaar heeft SVG regelmatig de vraag gekregen van mensen met NAH of onze 
vereniging mogelijkheden heeft om te kunnen zwemmen.  Daarom is aan het einde van het sportjaar 
2021-2022 besloten om het nieuwe seizoen, als proef, te beginnen met zwemmen voor mensen met 
NAH. Dat doen we in het doelgroepen bad van Het Sportiom. Iedere zondag van 10.00 tot 11.00 uur, na 
aan het familiezwemmen. Met Paul van Gellecom heeft SVG een ervaringsdeskundige binnen de 
vereniging die zich in ook buiten de vereniging inzet voor de belangen van mensen met NAH. 
 

 
 
 



 
 
 

BOCCIA 

Op 6 augustus heeft SVG deelgenomen aan de landelijke Boccia-verenigingendag. De dag werd 
georganiseerd door GSN tijdens de World Boccia Challanger 2022 in Veldhoven. Namens SVG waren 
Michel v/d Broek, Lies Boll, Yvon & Pim Peeters en Richard de Leeuw daarbij aanwezig.  

GSN was benieuwd hoe de verenigingen de afgelopen corona-jaren zijn doorgekomen. De verenigingen 
hebben het niet makkelijk gehad. Vergrijzing is bij veel verenigingen een probleem. Een bijkomende 
probleem is het grote aantal officiële scheidsrechters en tijdwaarnemers dat gestopt is. Het is daardoor 
niet mogelijk om bij toernooien voldoende gekwalificeerde scheidsrechters en tijdwaarnemers “op de 
been” te brengen. De verenigingen hebben aangegeven dat vanuit GSN hier actie nodig is om te zorgen 
voor een goed scheidsrechters kader. SVG heeft ’s-Port benaderd en gevraagd of zij hierin iets kunnen 
betekenen. 

Tijdens de dag vertelde Floor van Lin dat de toernooi- en wedstrijdopzet weer wordt zoals deze 
voorheen was. Voor de vakantie heeft SVG samen met GSN nog een landelijke toernooi-dag 
georganiseerd in De Schutskamp. Het was een gezellig en geslaagd toernooi met mooie en spannende 
wedstrijden. Ook de Belgische spelers waren blij dat men weer eens in Nederland kon spelen. Ook het 
komend sportjaar is SVG bereid om twee toernooien te organiseren met GSN. Tijdens de verenigingen-
dag bleek ook dat behalve de twee toernooidagen in Den Bosch alleen nog maar een toernooi-dag en 
het Coen de Lange in Beneden Leeuwen gepland staan. De nog niet ingevulde toernooidagen worden 
binnenkort bekend gemaakt. 

De andere verenigingen vertelden dat met name het organiseren van sportvervoer, het aantal 
vrijwilligers en de kosten een belemmering zijn voor nieuwe leden om zich aan te melden. Er werd om 
hulp en ondersteuning gevraagd van GSN. Ook bij toernooien komen daardoor op het laatste moment 
afmeldingen. Dat is erg jammer. 

De afdeling Boccia van SVG, heeft door ziekte het aantal Boccia-leden drastisch zien dalen. Het aantal 
leden is nu op een punt gekomen dat het aantal leden te laag is. Daarom heeft SVG “de draad weer 
opgepakt” waar we door corona noodgedwongen moesten stoppen. Voor de promotie van Boccia en 
onze vereniging heeft SVG deelgenomen aan de Special Sportsdag in Vught. We hebben de sport onder 
de aandacht gebracht tijdens het wereldkampioenschap Petanque op de Parade in ’s-Hertogenbosch.  

Onze boccia-leden promoten de sport. In het nieuwe sportjaar gaan we na de zomervakantie beginnen 
met het geven van demonstraties bij Cello en is er contact gelegd met  de sportdocent van de 
Mytylschool naast De Schutskamp. Samen gaan we kijken of er jeugdtrainingen direct na schooltijd 
gegeven kunnen worden in de Mytylschool. Helaas laten promotiefilmpjes en foldermateriaal waarom 
we gevraagd hebben bij GSN nog even op zich wachten vanwege restyling en druk.  

Het bestuur SVG 


