
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CLUBINFO     Z.S.V. ZIDEWINDE     DECEMBER 2007 
 
Dagelijks bestuur                                                    Website: www.zsvzidewinde.nl 
 
Voorzitter 
Badminton recreanten 

Arjan van Herwijnen 
Maas 39 

5172 CN Kaatsheuvel 
0416-283245 

Secretaris Henk Hoefnagel 
Mesdaglaan 12 

5161 VB Sprang-Capelle 
0416-276204 

Penningmeester 
Ledenadministratie 

Piet Kievits 
Leeuwerik 29 

5161 SH Sprang-Capelle 
0416-276979 

   
 
Leden van bestuur 

  

Vice-voorzitter 
Competitie 

Marjolein Vos 
Poolster 50 

4907 CB Oosterhout 
06-21273219 

Badminton 
Jeugd 

Carola van Wanrooij 
Bevernelstraat 25 

5143 CL Waalwijk 
06-29012643 

Judo 
 

Ad Verduyn 
Mesdaglaan 13 

5161 VB Sprang-Capelle 
0416-281555 

Tafeltennis 
Clubblad 

Piet Kievits 
Leeuwerik 29 

5161 SH Sprang-Capelle 
0416-276979 

   
Competitieleider  Anton Kroot 

Spoorbrugweg 11 
5142  WB Waalwijk 
0416-333354 

 
Contributie 2007 (per kwartaal) 
Badminton t/m 12 jaar 

13 t/m 17 jaar 
vanaf 18 jaar 
65+ 

€ 20,00 
€ 26,00 
€ 37,50 
€ 25,00 

Contributie moet betaald zijn voordat het nieuwe 
Kwartaal begint. 

Judo t/m 12 jaar 
13 t/m 17 jaar 
vanaf 18 jaar 

€ 15,00 
€ 20,00 
€ 24,00 

Bank:    C.V.B. 
              Burg. Meijerstraat 27 
              5161 EN Sprang-Capelle 

Tafeltennis  € 27,50               Rek. nr. 98.99.75.789 
Inschrijfgeld 
Inschrijfgeld judo 

 € 7,00 
€ 10,50 

             Gironr. C.V.B. 40753 

 
Lokaties badminton 
Telefoonnummers 
begeleiders 
� C. Van Loon    276873 
 
�C. van Wanrooij  
                   06-29012643 
 
� R v/d Vis         279967 

Sporthal Zidewinde 
 
Woensdagmiddag 
 
Donderdagavond 
Donderdagavond 
 
Vrijdagavond 

Julianalaan 3, Sprang-Capelle 
 
van 13.15 uur tot 14.15 uur 
 
van 18.30 uur tot 20.00 uur 
van 20.00 uur tot 23.00 uur 
 
van 20.00 uur tot 23.30 uur 

0416-273627 
 
jeugdgroep 1  
 
jeugdgroep 2 
recreanten 
 
competitie/vrije 
training 

Judo 
Telefoonnummer trainer 
� P. Blom 06-15427867 
   

Sporthal P.W.A. school 
Vrijdagavond 

Mesdaglaan, Sprang-Capelle 
van 17.30 uur tot 18.30 uur 
van 18.30 uur tot 19.30 uur 
van 19.30 uur tot 20.30 uur 

0416-274511 
groep 1 
groep 2 
groep 3 

Tafeltennis Sporthal Zidewinde 
Vrijdagavond 

Julianalaan 3, Sprang-Capelle 
van 20.00 uur tot 23.30 uur 

0416-273627 

 
 



 

 

 

 

Beste Zidewinders, 

Het is weer bijna kerstmis en het eerste deel van het seizoen zit er 

al weer op. 

Wil je op de hoogte blijven van laatste ontwikkelingen of iets 

nakijken over de vereniging kijk dan op de website. 

Onder www.zsvzidewinde.nl kunt u alle gegevens van onze vereniging 

snel terugvinden. Wil je ook wat kwijt op de site, mail het dan naar 

onze vereniging. Als je op de site een envelopje aanklikt verschijnt er 

vanzelf een leeg e- mail bericht. 

Er zijn ook steeds meer liefhebbers om alle nieuws, acceptgiro en 

clubblad via de mail aangeleverd te krijgen. Als jij dat ook wilt, geef 

ons dan jouw e-mail adres door.  

Het digitaal versturen van dit alles is veel sneller en     het levert 

besparingen op. Ook het rondbrengen van brieven, acceptgiro’s en 

clubbladen zal dan een stuk sneller gebeurd zijn. 

Tot op heden maken ongeveer 45 leden gebruik van deze 

mogelijkheid, maar wij zien graag dat dit aantal wordt uitgebreid. 

Nog deze week bereikte ons het bericht dat Carola gaat stoppen met 

het begeleiden van onze oudste badmintonjeugd. Vanwege haar werk 

was het bijna onmogelijk om op tijd in de sporthal te zijn. 

Carola, wij vinden het jammer dat je gaat stoppen, maar we begrijpen 

jouw beslissing. Hartelijk bedankt voor de vele lesuren die jij voor 

onze jeugd verzorgd hebt. 

 

Dit alles betekent dat wij op zoek zijn naar iemand die de trainingen 

van onze jeugd wil gaan overnemen. De jeugd traint op 

donderdagavond van 18.30 uur tot 19.30 uur. 

Heb je zin en tijd? Neem dan contact op met het bestuur. 

In verband met de feestdagen het volgende. 

Onze judoka’s lassen een heel korte winterstop in. Op vrijdag 28 

december is er geen les en ook 4 januari niet. Op vrijdag 11 januari 

2008 beginnen zij weer met frisse moed. 



De badmintonners en de tafeltennissers gaan in de komende weken 

gewoon door met spelen. Op vrijdag 4 januari a.s. zal de zaal gesloten 

zijn i.v.m. het nieuwjaarsconcert. 

Maar op vrijdag 4 januari houden we wel de traditionele 

nieuwjaarsreceptie in de kantine van de sporthal. De kantine is 

namelijk wel open en wij hopen dat jullie, samen met ons, komen 

proosten op het nieuwe jaar. 

 

 

 

Wij wensen jullie fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2008 

toe. 

 

 

Het bestuur



 

 

Op 17 en 18 november zijn in sporthal “De Overlaat” voor de 13e keer 

achtereen de Waalwijkse Badminton Kampioenschappen gespeeld. 

Deelname stond open voor alle beoefenaars van de badmintonsport, 

woonachtig in de gemeente Waalwijk en / of leden van de 

verschillende Waalwijkse badmintonverenigingen. 

Er werd in twee klassen gestreden om de prijzen, die door 

burgemeester Kleijngeld, zelf een geoefend badmintonner, aan het 

eind van het toernooi uitgereikt werden. 

Ook van onze vereniging hebben er leden deelgenomen, maar ze zijn 

helaas niet in de prijzen gevallen. 

De uitslagenlijst ziet er als volgt uit: 

 

A-KLASSE: 
me: 1e Elo Martens (Vitesse) 

 2e Erik Kraneveld (FST) 

 

md: 1e Elo Martens / Albert Verschuren (Vitesse) 

 2e Stefan de Kloe / Erik Kraneveld (FST) 

 

vd: 1e Lonneke Arnold / Sanne de Vos (FST) 

 2e Yvette Vos / Gwenda Vos (High Speed) 

 

gd: 1e Lian Doesburg / Christian Oerlemans (High Speed) 

 2e Tanja Pullens / Humphrey Keijdeniers (High Speed / BC Drunen) 

 

B-KLASSE: 
me: 1e Bert Siemons (Vitesse) 
 2e Ronald v. Ravenstein (FST) 

 

md: 1e Peter Lemke / Peter Leijtens (High Speed) 

 2e Cor Hagemeijer / Chris van Hassel (High Speed / FST) 

 

vd: 1e Lucia van Hassel / Marian de Louw (FST) 

 2e Diana Lemke / Tanja Pullens (High Speed) 

 
gd: 1e Lucia van Hassel / Chris van Hassel (FST) 

 2e Anouk van Dijk / Erwolt Pullens (FST) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

WIJ ZOEKEN EEN ENTHOUSIAST CLUBLID DAT OP  

DONDERDAGAVOND VAN 19.30 UUR TOT 20.30 UUR 

DE TRAININGEN VOOR ONZE OUDERE BADMINTONJEUGD 

WIL VERZORGEN. 

HEB JE ZIN?????????????????????????????? 

 

NEEM DAN CONTACT OP MET HET BESTUUR.



 

 

 

 

Nadat ons eerste team in de promotie/degradatie wedstrijd tegen  

d’ n Bolder 2 had verloren werd er vanuit gegaan dat ons eerste team 

in de tweede klasse zou spelen. 

Maar omdat er een team uit de eerste klasse stopte, kon ons eerste 

toch in de eerste klasse blijven. 

De verwachtingen waren niet erg hoog gespannen. Marcel Hamers was 

gestopt met tafeltennissen en hij haalde de meeste punten binnen. 

Al gauw bleek dat zijn vervanger Jeroen Paans, razendsnelle 

vorderingen maakte en veel punten binnenhaalde. 

Na tien competitiewedstrijden was directe degradatie ruimschoots 

voorkomen en moest er nog gespeeld worden voor behoud van de 

eerste klasse. 

Die wedstrijd was tegen Smash 3. 

Deze wedstrijd werd ruimschoots gewonnen met 7 – 2, zodat het 

eerste klassenschap  was veilig gesteld. 

Ons tweede team was gepromoveerd naar de tweede klassen en we 

wisten dat het daar erg moeilijk zou worden. 

Door een misverstand moest er zelfs een wedstrijd gewonnen 

gegeven worden met 0-10. Jammer dat dat gebeurd is, want anders 

had het tweede team niet direct hoeven te degraderen uit de tweede 

klasse. 

Helaas hebben de leden van ons tweede team besloten om in het 

voorjaar geen competitie meer te gaan spelen. 

Jammer, maar het is niet anders. 

 

 

 

 



 

 Z.S.V. Judo Vereniging Zidewinde 
Patrick Blom 
Kon. Emmastraat 38 
5171 GT Kaatsheuvel 
Tel. 06-15427867 privé 
Tel. 0416-274511 op vrijdag (zaal) 17.30 tot 20.30 

 
 

Kerst - nieuwjaar 
 

Geachte ouders, judokas, 
 
Op vrijdag 21 december  a.s.  afsluiting van het judojaar 2007.  

Tussen Kerst en Nieuwjaar wordt geen les gegeven en komt de judoles te vervallen. 

Wij hopen alle judoka’s dan ook weer terug te zien op vrijdag 11 januari 2008 in de Dojo aan de 

Mesdaglaan 4. 

  

Wij wensen iedereen Prettige Kerstdagen en een Sportief en een Gelukkig 

2008 toe! 
 

 
 Met vriendelijke sportgroeten, 

 

 

 

 Ad, Gertjan, Rob, Bram, Marcel, en Patrick 
 

Examens: 
 

Op vrijdag 25 januari zullen wederom examens worden gehouden: 
 

Let op!!   

Hierdoor komt de gewone les te vervallen, met uitzondering van groep 3. 
 

 Diegene die een JUDOPASPOORT hebben dit graag meebrengen. 

 Als je op vrijdag 25 januari niet aanwezig kunt zijn, laat ons dit dan tijdig weten. 

 
 

 

 

 



 
 
 



 Sneeuwmannetjes  
 

Ingrediënten  

• 8 kokerdropjes (uit zak Engelse drop)  

• 4 dropveters  

• 1 liter vanilleroomijs  

• 8 discopillen (bakproduct)  

• 16 M&M's  

• 4 winegums  

• 4 lollies (zwarte)  

• geraspte kokos  

Materialen 

• ijsbolletjes lepel  

Bereiden 

Met wat hulp kunnen kinderen dit mannetje zelf maken. Zelfs al vóór 

het eten; zet het toetje dan zolang terug in de vriezer. Leg eerst alle 

snoepversiering klaar. Maak voor de hoed 2 kokerdropjes nat aan de 

onderkant en druk ze op een dropveter. Haal wat sliertjes van 

dropveters uit elkaar, voor de sjaal. Laat het ijs iets zachter worden 

en schep er (met een ijsbolletjes tang) 4 grote en 4 kleine bollen uit. 

Druk de kleine bol stevig op de grote bol zet de sneeuwpop op een 

bord en kleed hem aan: hoed op, discopillen als ogen, M&M's als 

knopen en een winegum als neus. Tot slot een lolly als bezemsteel 

 

 



 

 

Wat heb je nodig: 

Servet. 

 

 

 

Een servet kan je mooi vouwen tot een kerstboom. Dit kan met 

een echt stoffen servet maar ook met een papieren servet.  

Dit vouwen is niet zo heel makkelijk dus geef niet te gauw op als 

het de eerste keer niet helemaal wil lukken. De omschrijving 

volgt de punten in het bovenstaande vouwpatroon.  

 

1 - Vouw een punt naar binnen waarbij bovenin het midden wordt 

aangehouden en aan de zijkant een klein stukje boven het 

midden.  

 

2 - Aan de andere kant vouw je ook zo'n zelfde punt.  
 

3 - De onderkant vouw je omhoog net onder de twee punten.  

 

4 - Dezelfde lap die net omhoog is gevouwen vouw je weer naar 

beneden, maar nu de vouwlijn een paar centimeter hoger. Dit 

punt moet je misschien een paar keer op verschillende hoogtes 



proberen. Hier bepaal je namelijk hoe straks de stam wordt en 

dat kan te breed of te smal uitvallen.  

 

5 - Let op waar de driehoek de bovenkant van de lap snijdt. 

Daar vouw je even hulpvouwtjes in het verlengde van de 

driehoek en recht naar beneden. Zie de stippellijnen.  

 

6 - Nu vouw je echt de verticale lijn waarbij de punt bovenin 

terug wordt gevouwen zodat het hoekpunt niet meegaat naar 

het midden.  

 

7 - Hetzelfde doe je aan de andere kant.  

 

8 - Draai het servet nu om en je hebt een leuk kerstboom 

servet.  

 
 

 

Tip: 

Leg het servet op een bord en versier een randje door 

er een klein strikje met wat hulst op te leggen. 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Het nieuwe jaar staat weer te 
popelen om te beginnen en in heel de wereld wordt dit natuurlijk 
gevierd met VUURWERK! 
Dit is heel feestelijk en knallend, maar jaarlijks gebeuren er ook vele 
ongelukken met vuurwerk. Daarom hieronder wat tips, zodat we 
iedereen in het nieuwe jaar weer heelhuids op de vereniging terug zien! 
 
(Deze tips zijn voor mensen die vuurwerk mogen afsteken, maar ook voor mensen die ernaar gaan kijken): voor 
kinderen die vuurwerk mogen afsteken, maar ook voor kinderen die er )naar gaan kijken 
� Maak zelf NOOIT vuurwerk. 
� Steek alleen vuurwerk af met toestemming van je ouders of 

verzorgers. 
� Richt NOOIT vuurwerk op andere mensen! 
� Doe niet stoer met vuurwerk. 
� Stop geen vuurwerk in een fles. 
� Let op je kleding. Draag geen stoffen zoals nylon. Deze 

stoffen zijn zeer brandbaar. 
� Blijf op een veilige afstand van het vuurwerk. 
� Let op de windrichting. 
� Kapot vuurwerk NOOIT opnieuw afsteken. 
� De meeste ongelukken gebeuren op 1 januari. Laat oud 

vuurwerk liggen! 
  

 

Dan wensen wij jullie allemaal een 

feestelijk en knallend 2008 toe!  

 
 
 



WAAROM  BRANDEN  WE  KAARSEN  MET  KERSTMIS ? 
  
In vroegere dagen werd in Noord-Europa een reusachtige joëlkaars aan 

gestoken die tijdens de hele kersttijd moest blijven branden. Net als met 

het joelblok, was dit aanvankelijk  bedoeld om de zonnegod te eren en de 

geboorte van de zoon  aan het begin van een nieuw jaar te vieren. Door het 

aan steken van de kaars als symbool hoopte men het licht van de zon te 

kunnen aanmoedigen snel terug te keren. Ook deze gewoonte werd door 

het christendom over genomen. Omdat Christus  het “Licht van de Wereld” 

was, zou de vlam van de kaars symbolisch zijn voor zijn invloed. 

Ook werd gesuggereerd dat het heldere licht van de kaars de ster van 

Bethlehem vertegenwoordigde. De mensen werden aangemoedigd veel 

kaarsen op te steken om die symboliek te versterken. Het was gewoonte 

een of meer kaarsen voor het raam te zetten, om de geest van Christus 

door de donkere nacht naar je huis te leiden. Er werden ook kaarsen in de 

kerstboom gezet, maar dat leidde vaak tot rampen. Zelfs een hele kleine 

kaars kon een hele boom in vlammen doen opgaan. Een van de leden van de 

huishouding -meestal de jongste bediende - kreeg dan ook altijd de taak 

naast de boom te blijven staan wanneer de kaarsen brandden. 

Die geduldige bewaker was gewapend met een lange stok met een natte 

spons of dweil eraan, klaar om het eerste begin van vuur te doven. Verder 

stond er op een strategische plaats ergens tegen een muur een rij emmers 

water klaar voor ernstige incidenten. 

Ondanks al die voorzorgen vonden er toch elk jaar weer tragedies plaats. 

(Niet zo vreemd wanneer je leest dat men in het achttiende eeuwse 

Duitsland vierhonderd kaarsen normaal vond voor een boom van 3,50 meter 

hoog.) 

Het zij ons dan ook vergeven dat we ons tegenwoordig uit angst voor 

brandgevaar beperken tot kleine elektrische namaakkaarsjes. Deze doken 

voor het eerst op in 1882 in de Verenigde Staten, dankzij Edisons Electric 

Light Company. 

Maar al zijn ze dan veiliger, ze missen toch op de een of andere manier dat 

magische van de flakkerende, naakte vlammetjes van vroeger. 

uit: Winterboek 



 Bouwplaat 

Kerstmantrekpop 

Materiaal: 

wit karton    schaar 

sjabloon (hier afgebeeld)                     rode en zwarte viltstift of potlood 

splitpennen                                          touwtje 

eventueel watten en lijm 

 

Werkwijze: 

Knip de verschillende onderdelen vanaf het sjabloon uit het karton. Kleur de kerstman alvast 

zo mooi als je kan! 

Maak op de kruisjes een gaatje (voor de splitpennen en het touw). Zet nu de kerstman in 

elkaar zoals je op het voorbeeld kan zien met het touw en de splitpennen. Je kan de 

kerstman ook nog een baard van watten geven als je dat leuk vindt. Hang de kerstman nu op 

een plek zodat iedereen hem kan zien. 


