
CLUBINFO        Z.S.V. ZIDEWINDE          MAART 2008 
 
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 2008 (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 

 
 
 



 
 
 
 

AGENDA JAARVERGADERING 2 APRIL 2008 
 

1.  Opening. 

2.  Notulen. 

3.  Jaarverslag. 

4.  Verslag kascommissie. 

5.  Financieel verslag. 

6.  Bestuursverkiezingen 

Aftredend en herkiesbaar is: Ad Verduyn, Arjan van Herwijnen,  

Henk Hoefnagel en Carola van Wanrooij. 

Marjolein Vos is niet herkiesbaar. 

Er is een vacature 

7.  Huldiging jubilarissen. 

 

 

 

 

8.  Pauze. 

9.  Judo. 

10.  Tafeltennis. 

11.  Badminton, jeugd. 

12.  Badminton, recreanten. 

13.  Badminton, competitie. 

14.  Clubkampioenschappen. 

15.  Activiteitencommissie. 

16.  Rondvraag. 

Vragen dienen vooraf schriftelijk ingediend te worden bij het 

bestuur. 

17.  Sluiting. 

 



 

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 onthulde 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. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit jaar zijn we met 2 seniorenteams en 1 jeugdteam begonnen aan 

de competitie. Helaas zijn er dit jaar geen teams van zidewinde 

kampioen geworden, echter we hebben goed tegenstand geboden in 

de verschillende klassen. 

 

Het 1e herenteam is geëindigd op een de zesde plaats Het team 

behaalde 30 punten uit 14 wedstrijden. Het 2e heren team eindigde 

op de vierde plaats. Zij scoorden 35 punten uit 14 wedstrijden 

Ons jeugdteam had het moeilijk. De tegenstanders waren vaak te 

sterk en daardoor waren er veel verliespartijen. 

Toch hebben zij het knap volgehouden. 

Door het aanvragen van gelijke speelsleutels voor onze teams en het 

gebruik van de vrijdagavond als competitieavond hebben we het 

aantal dagen zaalhuur bijna kunnen halveren. 

 

 De competitieleider 

Anton Kroot 

 



 

 

De competitie van de jeugd is weer ten einde.  Het is helaas een 

slecht competitiejaar geweest. De spelers waren ingedeeld in groep 

Jeugd B (U17). Helaas was dit te hoog gegrepen.  

 

Ook zijn er wat kleine probleempjes ingeslopen. Door de afmelding 

van Kevin van Dieën en de ziekmelding van Nard Elsman ontstond er al 

snel een probleem om tijdens iedere wedstrijd een team bij elkaar te 

sprokkelen. Uiteindelijk is Kevin bereid geweest de zondagen van de 

competitie alsnog te spelen.  

 

Uiteindelijk hebben we 1 wedstrijd niet kunnen spelen ivm gebrek aan 

voldoende spelers.  

 

Helaas mocht het allemaal niet meer baten. De tegenstanders waren 

iedere wedstrijd veel te sterk. Onderstaand de uitslag van de 

competitie. 

 

1 Poldersport B1 

2 High Speed BC B2 

3 Shot BC B1 

4 BC 67 Veghel B1 

5 BBV B2 

6 Zidewinde BC B1 

7 Hoeven BC B1 

 

Bij deze willen wij nog wel Ashley, Lindsey, Silke, Cisca, Jurgen, 

Ingmar, Kevin en Evert bedanken voor de inzet 

van de competitie 2007-2008.  

 

 

 

Carola en Arjan 

 



 

 

 

 

 

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.  

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. 

Omdat er een team stopte in de eerste klasse, mocht ons eerste 

team alsnog aantreden in de eerste klasse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De verwachtingen in het eerste team 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 

 

 

 



 
 
 
 
 

. 
 

Teamwedstrijden 

Voor het eerst hebben we dit seizoen (2006 – 2007) onderlinge 

teamwedstrijden georganiseerd in samenwerken met Drunen, 

Kaatsheuvel & Waalwijk. 

Ieder kwartaal wordt er een toernooi georganiseerd, elk team 

bestaat uit 10judoka’s in verschillende gewichtsklassen. Deze 

onderlinge wedstrijden zijn bedoeld om de beginnende judoka 

wedstrijdervaring op te laten doen. Dit zodat ze bij de grotere 

toernooien al een beetje zijn voorbereid. 

 

Clubkampioenschappen 

Ook dit jaar hebben we op vrijdag 16 maart voor de 25-tigste keer 

onze jaarlijkse clubkampioenschappen gehouden. Wederom een groot 

succes, voldoende deelname van de jeugd, alleen jammer dat de 

oudere judoka’s het hier een beetje laten afweten. 

 

Zwarte Band 1e dan 

Op 3 juni 2007 heeft Michelle Wassink als eerste vrouwelijke judoka 

op 17 jarige leeftijd haar zwarte band behaald. Dit is echt een 

prachtige prestatie. 

 

Afsluiting na de zomervakantie 

Ook dit jaar weer zoals vanouds zaalspelletjes, het theedoekenspel, 

Bootje overvaren en blokvoetbal en daarna Ja Ja  je leest het goed 

frikadellen, kipcorns etc. en als allerlaatste ijsjes. 

 

Tijdens de herfstvakantie hebben dit jaar wederom een tiental 

judoka’s meegedaan met de judovierdaagse georganiseerd door 

Judoclub Kaatsheuvel 

Hier hebben de judoka’s de kans gekregen om van vier verschillende 

leraren les te krijgen. 



Dit is een unieke ervaring. 

Tijdens de normale les hebben we in de herfstvakantie voor onze 

eigen judoka’s een les georganiseerd in het teken van het deken. 
Allerlei spelvormen waar het deken centraal staat.  
 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  

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 vrijdag 15 juni hebben we het 40 jarig jubileum van onze  

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. 



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. 

 

We hebben dit jaar ook twee bijzonder jubilarissen gehad. 

Hans van Oosterhout werd geridderd voor zijn veertigjarig 

bestuurswerk voor onze vereniging. 

Hans, heeft de laatste maanden erg gesukkeld met zijn gezondheid, 

maar het gaat nu weer beter met hem. 

Hans, van harte beterschap. 

De tweede onderscheiding werd uitgereikt aan Ad Verduyn. 

Hij kreeg een gemeentelijke onderscheiding voor zijn veertig jarig 

bestuurswerk.



 

 

 

 

Ook het afgelopen jaar hebben we onze reserves moeten aanspreken. 

Niet alleen om ons veertig jarig jubileum te vieren, maar ook om 

andere zaken te kunnen betalen. We hebben het daarbij met name 

over de hoge kosten van de zaalhuur. 

Als bestuur maken wij ons daarover zorgen. De bezetting van de zaal 

op woensdag en donderdag is goed te noemen. De bezetting van de 

zaal van de prins Willem Alexanderschool is zelfs buitengewoon goed. 

Maar de bezetting van de zaal op vrijdagavond baart ons serieuze 

zorgen. 

Tel daarbij op dat de gemeente Waalwijk de huren met ongeveer 10% 

gaat verhogen, dan kunt u zich onze zorgen misschien voorstellen. 

We zijn dan ook naar mogelijkheden aan het zoeken om de 

vrijdagavond beter bezet te krijgen. Ook zijn we van plan om contact 

op te nemen met de wethouder van sportzaken, om onze zorgen met 

haar te delen. 

Er zijn natuurlijk ook positieve zaken. In samenwerking met de 

competitieleider is het gelukt het aantal zaterdagen dat we de zaal 

moesten huren beperkt gebleven tot 7. Het digitaal betalen en het 

digitaal post bezorgen heeft kostenbesparend gewerkt op de kosten 

van de SNS bank en op de portokosten. 

Onze judoafdeling floreert. Momenteel hebben we meer dan 70 

judoleden. Het aantal badmintonleden neemt echter nog steeds af. 

Willen jullie onze zorg delen en meedenken over oplossingen? 

Kom dan naar de jaarvergadering op 2 april. 

 

 

Penningmeester 

Piet Kievits. 
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Examens  

     

Groep 1  
Examen 14-12-
07  

 

Giovani   Kerst Bruine Band 1e kyu 
    
Examens 25-1-2008  
Groep 1    
Millo van Binnendijk Witte Band 6e kyu 
Aiden van Binnendijk Witte Band 6e kyu 
Tobias  Dekkers Witte Band 6e kyu 
Judith  Dekkers Witte Band 6e kyu 
Nick  Heuter Witte Band 6e kyu 
Sander  Hoefnagel Witte Band 6e kyu 
Gilbert  Steenis Witte Band 6e kyu 
    
Groep 2    
Fabian  Dekkers 1e Gele slip 
Nick  Driessen 1e Gele slip 
Toon  Haakmeester 1e Gele slip 
Siem  Korthout 1e Gele slip 

Jeroen  
van 
de  Linden 1e Gele slip 

Bowien van Oosterhout 1e Gele slip 
Rob  Steenbergen 1e Gele slip 
Manouk  Verhagen 1e Gele slip 
Mariska   Vos 1e Gele slip 
Karlijn  Willemsz 1e Gele slip 

Nick  Branderhorst 2e Gele slip 
Rob  Craaijo 2e Gele slip 
Niels   Dekkers 2e Gele slip 
Bas  Grootswagers 2e Gele slip 
Wilrick de Rooij 2e Gele slip 
Danny  Snijders 2e Gele slip 
Bert de Vink 2e Gele slip 
Gerben   Vos 2e Gele slip 
    



Groep 3    
Mark  van  Caem Gele Band 5e kyu 
Roel   Gremmen Gele Band 5e kyu 
Jan   Mosheuvel Gele Band 5e kyu 
Guido   Verhoeven Gele Band 5e kyu 

Marin  Zwart Gele Band 5e kyu 
Collin   Boons 1e Oranje slip 
Sayeef   Carbiére 1e Oranje slip 
Storm  van  Duuren 1e Oranje slip 
Lorenzo   Grandia 1e Oranje slip 
Giancarlo   Henraat 1e Oranje slip 
Duncan   Decoz 2e Oranje slip 
Stefan   Grims 2e Oranje slip 
Kevin   Nieuwenhuizen 2e Oranje slip 
Roy  van  Vugt 2e Oranje slip 
Wesley  van  Oorschot 2x Oranje slip 
Tom   Smit Oranje Band 4e kyu 
Linda   Lambooy 1e Blauwe slip 
    
Groep 4    
Mark   Jonkers 2x Groene slip 
Arianne   Bossers 2e Groene slip 
Stefan   Koole 2e Groene slip 
Kevin  van  Dieën Groene Band 3e kyu 

Martijn  
van 
de  Linden 2e Blauwe slip 

Wouter   Moerman Blauwe Band 2e kyu 
    
Examen 15-02-2008  
Thijs  Brouwers Witte Band 6e kyu 
Angelo   Kerst 2e Blauwe slip 
Jesse   Leemans 2e Blauwe slip 
    

Groet, Patrick 



         
 
 
 
 
 

                                   
 
 
 
Bijna is het weer zover, ons jaarlijks clubfeest komt er weer aan! Op 
vrijdag 16 mei in Café De Dreef, Gemeentenweg 95 in Dongevaart. Met 
jullie medewerking hopen we er een super gezellige avond van te 
maken. 
 
We verwachten jullie vanaf 20.00 uur. De kosten bedragen € 15,- per 
persoon. Inschrijven is mogelijk vanaf 14 jaar. Lever onderstaand 
formulier in voor 25 april bij één van de commissieleden. Gelieve bij 
inschrijving te betalen. 
Je kunt ook inschrijven via onze website; www.zsvzidewinde.nl 
 
Tot Snel!!! 
 
Groetjes, het bestuur 
 
 
Naam:……………………………………………… 
 
Ik kom met 1 / 2 personen. 

 


