
 
 

 

 

Het jubileumfeest is weer voorbij en ook het seizoen is weer voorbij. 

We kunnen terugkijken op twee geslaagde activiteiten. 

De middag in de bowlingbaan voor de jeugd en de feestavond voor de 

volwassenen in de Dreef. 

Aan de reacties te merken was het geen verkeerde keuze om ons 

jubileum zo te vieren. 

We willen de organisatoren dan ook hartelijk bedanken voor de 

organisatie van deze twee evenementen. 

Marjolein en Carola, hartstikke bedankt! 

Behalve de gemeentelijke onderscheiding van Ad Verduin, kreeg ook 

Hans van Oosterhout een koninklijke onderscheiding voor zijn werk 

voor onze vereniging. 

Ad en Hans, van harte gefeliciteerd met jullie onderscheidingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We willen ook Michelle Wassink van harte feliciteren met het 

behalen van de zwarte band. Een knappe prestatie. 

 

Als deze clubkrant bij jullie binnenvalt of binnenkomt via de mail zijn 

de vakanties waarschijnlijk al begonnen. Het is daarom goed om te 

weten dat de lessen voor de badmintonleden op woensdag 15 augustus 

weer beginnen. De judoka’s beginnen een week later op vrijdag 24 

augustus weer met hun trainingen. 

 

Wil je de clubkrant via de mail krijgen of wil je dat je via de mail 

bericht krijgt dat er weer contributie betaald wordt? Laat het ons 

dan a.u.b. weten. Geef ons je e-mail adres en wij zorgen voor de rest. 

 

Vanachter de redactietafel wensen wij jullie een fijne, zonnige 

vakantie toe. Geniet ervan en tot het volgend seizoen. 

 

De redactie 



 
Notulen Algemene Ledenvergadering Z.S.V. Zidewinde 
 
Gehouden op 7 maart 2007  
 
Aanwezig:   15 leden en 5 bestuursleden 
 
Afwezig met kennisgeving: 5 leden en 1 bestuurslid 
 
 
Onze voorzitter, Arjan van Herwijnen, opent om 20.10 uur de vergadering. 
 
1. Opening 
- Onze voorzitter heet iedereen van harte welkom op deze jaarvergadering van Z.S.V.       
Zidewinde. 
 
2. Notulen 
- De notulen worden zonder op- of aanmerkingen, onder dankzegging aan de secretaris, 
goedgekeurd en vastgesteld. 
 
3. Jaarverslag 
- De jaarverslagen van badminton, tafeltennis, judo en de activiteitencommissie worden 
zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd en vastgesteld. Arend Rosenbrand merkt op dat er 
in het financieel jaarverslag een typefout staat in Stichting Sydewinde en dat eind 2006 begin 
2006 moet zijn. Hierna wordt ook het financieel verslag goedgekeurd en vastgesteld. 
 
4. Verslag kascommissie 
- De kascommissie bestaat uit Rien vd Vis en Anton Kroot. De kascontrole had eigenlijk 
uitgevoerd moeten worden door Rien vd Vis en Corine van Loon.  
- In het financieel overzicht van 2006 is er aan de kant van de uitgaven vanaf shuttles een 
enter teveel gegeven. Hierdoor zijn alle bedragen 1 plaats naar beneden geschoven. 
- Omdat het lijkt dat de shuttles € 2694,- hebben gekost in 2006 heeft Rien vd Vis een luxere 
shuttle bus gemaakt. Deze is van goud geworden.  
- De kascommissie wordt door de voorzitter bedankt voor hun medewerking. 
- De kascommissie voor volgend jaar zal worden gevormd door Corine van Loon en Jan 
Verhoeven. Reserve voor volgend jaar is Rien vd Vis. 
 
5. Financieel verslag 
- Het verschil van de begroting bedraagt ongeveer € 4000,-. Dit gaat nu tekort komen in het 
spaarpotje. Daarom is besloten een contributieverhoging plaats te laten vinden.  
De contributie voor badminton voor de senioren zal verhoogd worden naar € 37,50 per 
kwartaal en de contributie voor tafeltennis zal verhoogd worden naar € 27,50 per kwartaal. 
Het is niet mogelijk om bij de jeugd een contributieverhoging door te voeren. 
- In verband met de besparing van kosten en de zeer geringe opkomst op is er voor gekozen 
om op vrijdag de zaal te huren van 20.00 uur tot 23.00 uur in plaats van 20.00 uur tot 23.30 
uur. Deze nieuwe openingstijden gaan in per augustus 2007. 
- De nieuwe competitieleider zal worden gevraagd zoveel mogelijk competitiewedstrijden op 
dezelfde dag te plannen zodat er zomin mogelijk gebruik gemaakt hoeft te worden van de 
zaal. 
 



 
6. Contributieverhoging 
- Zoals genoemd bij punt 5 is er een voorstel gedaan voor contributieverhoging. 
- Het voorstel:  Badmintonleden senioren € 37,50 per kwartaal 
   Tafeltennisleden  € 27,50 per kwartaal 
- Tegen bovenstaand voorstel zijn geen bezwaren gemaakt, waardoor de contributieverhoging 
met ingang van het 2e kwartaal 2007 zal ingaan. 
 
7. Bestuursverkiezingen 
- Aftredend en herkiesbaar is: Piet Kievits 
Er zijn geen tegenkandidaten, zodat bovenstaand bestuurslid zonden op- of aanmerkingen, 
wordt herkozen. 
 
8. Huldiging jubilarissen 
- Marcel van Kampen is 15 lid van Z.S.V. Zidewinde.  
Hij is jammer genoeg niet aanwezig. Ad Verduyn zal ervoor zorgen dat de felicitaties en een 
bos bloemen bij hem aankomen. 
- Ina Chabot is 25 jaar lid van Z.S.V. Zidewinde. Ina wordt gefeliciteerd en er wordt een bos 
bloemen overhandigd.  
- Cor Mayers is 28 jaar lid van Z.S.V. Zidewinden, echter is er eerder iets verkeerd gegaan 
waardoor hij nu pas wordt gefeliciteerd. Hij krijgt ook een bos bloemen overhandigd. 
- Rien vd Vis, Anita van Ginderen en Leo van Selst zijn 15 jaar lid van Z.S.V. Zidewinde. Zij 
worden gefeliciteerd en er worden bossen bloemen overhandigd. 
- Er zijn geen competitieteams kampioen geworden. 
- Aan Riet van Campen wordt ook, onder dankzegging voor haar inzet in de kantine, een 
bosje bloemen overhandigd. 
 
9. Pauze 
 
10. Judo 
- Ad Verduijn geeft aan dat het lendenbestand stabiel is.  
- Enige tijd geleden heeft er een artikel in ‘De Waalwijker’ gestaan met Ad Verduijn over 
judo en over Z.S.V. Zidewinde. 
- Tijdens de huldiging van de kampioenen is er een korte demonstratie judo gegeven. 
- Korte tijd geleden heeft er een judotoernooi plaatsgevonden in Ziewinde. Dit was zeer 
geslaagd. 
 
11. Tafeltennis 
- Leo van Selst geeft aan dat het bijzonder goed gaat met de tafeltennis. 
- Er zijn momenteel 11 actieve leden. Zij zijn bijna wekelijks op de baan te vinden. 
- Het 2e team van de competitie is gepromoveerd naar de 2e klasse. 
 
12. Badminton jeugd 
- Corine van Loon heeft momenteel 6 leden op de woensdagmiddag. Binnenkort zal er een 
nieuwe inloopmiddag plaatsvinden. Corine van Loon geeft aan dat FST een zeer grote 
concurrent is van Z.S.V. Zidewinde. 
- Lonneke Kleian heeft aangegeven te willen stoppen met de trainingen op donderdagavond. 
Carola van Wanrooij neemt de trainingen over samen met Arjan van Herwijnen. 
- 2 jeugdleden spelen inmiddels op donderdag ook met de senioren mee.  
 



 
13.Badminton recreanten 
- Het ledenaantal is hier vrij constant. Er zijn relatief weinig afmeldingen. 
- Er wordt gevraagd of de spelers van donderdagavond eerder zouden kunnen komen spelen. 
 
14. Badminton competitie 
- Het is erg rustig met spelers op vrijdagavond.  
- Rien vd Vis geeft aan dat er soms wel eens mensen komen kijken, maar deze vertrekken 
weer in verband met het geringe aantal spelers.  
- De website wordt redelijk druk bezocht. Er komen regelmatig mails binnen met diverse 
vragen. 
- Hans van Oosterhout vraagt zich af of er wel eens is uitgezocht waarom leden niet komen 
spelen. Dit is echter nog nooit gedaan. Wel is er bekend dat er vaak andere afspraken worden 
gepland op vrijdagavond. We zouden dit uit kunnen zoeken door bijvoorbeeld een enquête te 
versturen.  
 
15. Clubkampioenschappen 
- Erik Schäfer heeft te kennen gegeven te stoppen als competitieleider in verband met 
tijdgebrek. Hierdoor zijn we met spoed op zoek naar een nieuwe competitieleider.  
- Vanaf volgende seizoen worden nieuwe shuttles gebruikt. Deze gele shuttles zijn 40% 
goedkoper en gaan langer mee.  
- De clubkampioenschappen van judo vinden plaats op 16 maart 2007. 
- De clubkampioenschappen van badminton vinden plaats op 19-20-21 april 2007.  
- De clubkampioenschappen van de jeugd van de woensdagmiddag worden georganiseerd 
door Corine van Loon en de clubkampioenschappen van de jeugd op donderdagavond worden 
georganiseerd door Carola van Wanrooij en Arjan van Herwijnen. 
- De clubkampioenschappen voor de senioren worden georganiseerd door Marjolein Vos, 
Arjan van Herwijnen en Anton Kroot. 
- De clubkampioenschappen van tafeltennis staan nog niet definitief vast. Waarschijnlijk 
wordt het enkelspel gespeeld op 13 april 2007 en het dubbelspel later. 
 
16. Activiteitencommissie 
- Afgelopen jaar heeft de activiteitencommissie de vraag gesteld olm ideeën aan te geven voor 
activiteiten. De activiteitencommissie heeft daar tot op heden geen reactie op gehad. 
Marjolein Vos en Carola van Wanrooij hebben dan ook besloten te stoppen met de 
activiteitencommissie. Wanneer er toch activiteiten georganiseerd moeten worden zijn zij wel 
bereid hierin te helpen. 
- Op 9 juni vindt er een uitje plaats voor de jeugd voor het 40 jarig bestaan van de club. 
- Op 16 juni vindt er een feestavond plaats voor de volwassenen vanaf 14 jaar voor het 40 
jarig bestaan van de club.  
 
17. Rondvraag 
- Corine van Loon geeft aan dat de telmappen kapot zijn en dit erg vervelend werkt tijdens de 
wedstrijden. Momenteel worden 3 zwarte telborden gebruikt. Deze zijn eigenlijk van het 
tafeltennis. Er wordt gekeken naar andere mogelijkheden en eventueel nieuwe telmappen. 
- Ina Chabot geeft aan het erg vervelend te vinden dat wekelijks het net meer knopen bevat. 
Rien vd Vis heeft tegenwoordig wekelijks materiaal bij zich om de knopen te verwijderen. 
Als tip wordt gegeven om een affiche op de rol van het net te bevestigen. 
- Rien vd Vis onthultde eindstand van de shuttlebus. Het bedrag bedraagt op  



07-03-2007 € 115,51. Arjan zal voortaan ook de shuttlebus meenemen en ophangen op 
donderdagavond. 
- Arend Rozenbrand wil graag weten of de te betalen bedragen al verwerkt zijn in de 
begroting. Dit is grotendeels gedaan. 
 
18. Sluiting 
- Om 22.10 uur sluit Arjan van Herwijnen, met dankzegging aan alle aanwezigen, de 
vergadering. 
 
  



 

 

 
 
 

 
 
In de maanden maart en april 2007 zijn de clubkampioenschappen voor de jeugd van de 
donderdagavond gehouden. Een gezellige gebeurtenis met verrassende uitslagen. 
 
Winnaars jongens enkel 
1 – Jurgen van Elderen 
2 – Ingmar Uijl 
 
Winnaars meisjes enkel 
1 – Denise van Berkel 
2 – Rita Spuijbroek 
 
Winnaars jongens dubbel 
1 – Jurgen van Elderen / Nard Elsman 
2 – Ingmar Uijl / Kevin van Dieen 
 
Winnaars meisjes dubbel 
1 – Rita Spuijbroek / Ashley Ophorst 
2 – Elke van der Heijden / Daniëlle van der Schans 
 
Winnaars mix 
1 – Jurgen van Elderen / Rita Spuijbroek 
2 – Ingmar Uijl / Daniëlle van der Schans 
 
Wij willen iedereen van harte feliciteren met hun behaalde prijs!!! 
 
 
 



 
 
 

Onze judoafdeling heeft ook het clubkampioenschap gehouden. 

Hieronder de uitslagen. 
 

Clubkampioenschappen 2007 Judo 
Groep 1 

poule 1  Poule 2 

1 Niels  Dekkers  1 Jan  Mosheuvel 

2 Bert de Vink  2 Sayeef  Carbiére 

3 Jeroen van de Linden  3 Storm van  Duuren 

3 Mariska    Vos  4 Giancarlo   Henraat 

         

poule 3      

1 Guido  verhoeven      
2 Gerben   Vos      

3 Jesse  Heffels      

3 Danny   Snijders      

         

Groep 2 

Poule 4  Poule 5 

1 Lorenzo  Grandia  1 Duncan  Decoz 

2 Melissa  Kerst  2 Arno  Schoondermark 

3 Wesley van Oorschot  3 Stefan  Koole 

4 Bas   Grootswagers  4 Kevin   Nieuwenhuizen 

         

         

Poule 6  Poule 7 

1 Christian  Vosman  1 Wouter  Moerman 

2 Tom   Smit  2 Angelo  kerst 

3 Linda  Lambooy  3 Martijn van de  Linden 

4 Collin  Boons  4 Jesse   Leemans 

4 Mark van Caem      

         

Poule 8      

1 Arianne  Bossers      
2 Janneke  Schoondermark      

3 Kevin van Dieën       

4 Mark   Jonkers      
         
 



 
 
 
 

 

 

Badmintonners gezocht 
 

 
Wij zijn een heel gezellige badmintonvereniging, die dit jaar 40 jaar bestaat. 
  
Wij zoeken nog enthousiaste leden op de vrijdagavond. Wil je iets aan je 
conditie doen en ben je het beu om iedere vrijdagavond voor de tv te hangen. 
Kom badmintonnen. 
Zowel mannen als vrouwen zijn van harte welkom. 
Kom eens kijken je mag sowieso 2 keer gratis komen spelen. 
  
Ook is er begeleiding door onze trainer Rien van de Vis. 
Hij brengt u allerlei leuke kneepjes van het badmintonspel bij! 
 
Ook is er op die avond nog een bloeiende tafeltennisvereniging. 
  
Wij spelen in : Sporthal Zidewinde te Sprang-Capelle. 
Adres  : Julianalaan 3,  

  5161 BA  Sprang-Capelle. 
  
Speeltijden : 20.00 tot 23.00 uur. 
  
Ook na afloop is het goed toeven in onze leuke bar. 
  
Voor informatie 
 
Anton Kroot, 0416-333354, akroot@home.nl 
John van Zelst, 0416-344969, johnvanzelst@home.nl 
 



 

EEN NOODKREET 
 
 

Beste badmintonvrienden, 
  
 
Dit jaar bestaat onze vereniging 40 jaar, de opkomst bij de vrijdagavondgroep 
loopt  
hard terug. Het kan toch niet zo zijn dat we het jubileum niet halen. Daarom 
maken wij ons zeer ernstige zorgen. 
 
We missen jullie op de vrijdagavond, niet alleen voor het badminton maar ook 
voor de gezelligheid die we onder elkaar hebben. De laatste tijd is het maximaal 
aantal personen op de vrijdagavond hooguit 7, dit kan toch niet de bedoeling 
zijn. Waar moet het met onze club naar toe? 
 
Graag zouden wij van jullie weten wat de oorzaak is zodat, waar haalbaar, wij 
mee kunnen denken naar een oplossing. Wij willen graag doorgaan met onze 
club, maar daar hebben wij jullie beslist bij nodig. Laat ons alstublieft niet in de 
kou staan !!! 
 
Even nog ter opfrissing: 
 
 
 
 
 
 
 

Dit is de voordeur van de sporthal en deze staat iedere vrijdagavond voor jullie 
open, we verwachten jullie snel sportvrienden. 
 
 
Namens de bezorgde vrijdagavondgroep: 
 
 

Anton Kroot en John van Zelst 
 



40 jarig bestaan 
Jeugdmiddag 

 
Zaterdag 9 juni 2007 hebben we samen met de jeugd tot 14 jaar ons 40 jarig 
bestaan gevierd. We hebben ervoor gekozen om samen met hen te gaan bowlen 
in Waalwijk. Om 4 uur werd iedereen verwacht. Iedereen was netjes op tijd en 
konden dus meteen starten met bowlen. Op sommige banen was er een echte 
strijd. Wie zal er gaan winnen? Dat werd na een uur pas echt bekend. De 
winnaars staan hieronder nog eens extra vermeld. 
 
Baan 1: Jesse Leemans 
Baan 2: Duncan Decoz 
Baan 3: Kaya van Ooischot 
Baan 4: Sido van Hoven 
Baan 5: Gerben Vos 
Baan 6: Wilrich de Rooij 
 
Na een uurtje inspanning stonden de frietjes al klaar om aangevallen te worden. 
Rond zes uur waren deze allemaal opgegeten en hadden we nog een uurtje over. 
We zijn naar een gymzaal gelopen waar een judomat lag. Hier hebben de 
kinderen onder leiding van Patrick Blom al hun kunsten van het judo laten zien.  
Om 7 uur was het dan echt het einde van een heel leuke gezellige middag en kon 
iedereen weer voldaan richting huis. 
 
Op de volgende pagina’s staan nog enkele foto’s! Meerdere foto’s kunnen 
bekeken worden op onze website www.zsvzidewinde.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Op vrijdag 15 juni hebben we het 40 jarig jubileum van onze 

vereniging gevierd bij Café de Dreef. 

Door een misverstand moest de avond een dag verplaatst worden, 

maar gelukkig kon bijna iedereen toch komen. Sterker zelfs, er 

waren op de vrijdagavond meer leden dan er op zaterdag zouden zijn 

gekomen. De leden die door dit misverstand niet naar de feestavond 

konden komen, bieden wij onze gemeende verontschuldigingen aan. 

Al vroeg in de avond kregen we hoog bezoek. De wethouder 

sportzaken van de gemeente Waalwijk kwam een gemeentelijke 

onderscheiding uitreiken aan Ad Verduin. Ad zit al vanaf de 

oprichting in het bestuur van onze vereniging en speelt daarin nog 

altijd een zeer actieve rol. Na een mooie toespraak kreeg Ad een 

speldje opgestoken en zijn vrouw Albertje een prachtige bos bloemen 

uitgereikt. 

Ad, ook namens onze leden van harte gefeliciteerd met jouw 

onderscheiding.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanaf half tien konden we genieten van een heerlijk buffet. Je kon 

smullen van warme en koude hapjes. Tot laat in de avond werd er door 

onze leden met een bordje gelopen om nog wat te halen. 

 

Ik denk dat we mogen terugkijken op een geslaagd jubileum. 

Zowel de jeugd als de volwassen gaven aan dat ze een fijne middag of 

avond hebben gehad. 



 

 

 

Ons tweede team heeft in deze competitie enorm goed gepresteerd. 

Het team kon bijna elke wedstrijd in de sterkste opstelling 

aantreden. Dat wierp zijn vruchten af, want het kampioenschap van 

de derde klasse kon al in de voorlaatste wedstrijd binnengehaald 

worden. Volgend jaar dus in de tweede klasse. Proficiat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daar komen ze ons eerste team tegen. Door blessures en 

familieomstandigheden moest dit team een aantal keren met invallers 

spelen en daardoor werden niet voldoende punten gehaald om direct 

in de eerste klasse te blijven. Er moest promotie/degradatie 

gespeeld worden. Alweer door een blessure kon er niet voluit 

gespeeld worden en werd d’n Bolder 2 winnaar van deze wedstrijd. 

Jammer.  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Enkelspel 
Op 13 april hebben we ons clubkampioenschap gehouden. 

In beide poules werd er fel gestreden om de punten. 

In poule a won Twan alle partijen en werd dus poulewinnaar. 

Tham werd tweede. 

In poule B was, zoals verwacht, Marcel de sterkste en werd ons 

jongste lid Jeroen tweede. 

In de kruisfinales speelde Twan van Oosterhout tegen Jeroen Paans. 

Het werd een spannende strijd waarin Twan tenslotte, na het spelen 

van 3 sets, winnaar werd met 23 -21.  

De andere kruisfinale ging tussen Marcel Hamers en Tham van Tran. 

Ook hier was het spannend. De eerste set eindigde in 24 - 22 voor 

Marcel en de tweede set in 21 - 18. 

De finale ging dus tussen Marcel Hamers en Twan van Oosterhout. 

Marcel was hierin zo goed op dreef dat er voor Twan geen eer te 

behalen viel. 21 - 11 en 21 - 9. 

De bloemen gingen mee naar Udenhout. We kunnen terugkijken op 

een geslaagd clubkampioenschap 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dubbelspel. 

 

Op de voorlaatste vrijdag van het seizoen hebben onze 

tafeltennissers hun clubkampioenschap dubbelspel gespeeld. 

Het was een beetje een bijzonder kampioenschap, omdat Marcel 

Hamers voor de laatste keer mee deed. 

Marcel kwam bijna 15 jaar geleden, samen met zijn broer Jaques bij 

onze vereniging. Elke vrijdag kwam hij vanuit Udenhout bij ons 

spelen. 

Toen broer Jaques naar Drente verhuisde om daar een tuincentrum 

te beginnen, bleef Marcel bij ons spelen. Dankzij hem is ons eerste 

team in de eerste klasse terecht gekomen. Helaas moeten we nu 

afscheid van hem nemen en zien we hem het komende seizoen niet 

meer terug. Jammer, maar we respecteren zijn besluit.  

Marcel, wij wensen jou en jouw familie al het goede toe. 

 

De teams waren op papier ongeveer gelijkwaardig, maar in de praktijk 

pakte dat toch anders uit. Co won samen met Marcel alle partijen en 

Co speelde de sterren van de hemel. Zij werden glansrijk eerste. 

Arnold en Piet gingen lang gelijk op met Leo en Twan. In de laatste 

partij waren er 5 sets voor nodig om een beslissing te forceren. 

Arnold en Piet wonnen en behaalden daarmee de tweede plaats. 

Mannen, proficiat. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


