


 

CLUBINFO        Z.S.V. ZIDEWINDE             JUNI 2 008 
 
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 
 

Carola van Wanrooij 
Bevernelstraat 25 

5143 CL Waalwijk 
06-29012643 

Badminton Carola van Wanrooij 
Arjan van Herwijnen 

06-29012643 
0416-283245 

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 
 
�A. van Herwijnen  
                             283245 
 
� 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 

 
 
 



 
 

 

Het seizoen zit er weer op en we kunnen met gemengde gevoelens 

terugkijken op het afgelopen sportseizoen. 

Enerzijds hebben we in onze vereniging een deel dat erg goed draait; 

onze judoafdeling. Onder leiding van Patrick Blom floreert de judo en 

bestaat ongeveer de helft van onze leden uit judoka’s. 

Onze tafeltennissers blijven een constant geheel. Alhoewel het 

aantal leden klein is, blijven zij steeds redelijk trouw de clubavonden 

bezoeken. 

Graag zouden wij zien dat het aantal badmintonleden, en dan met 

name de volwassen afdeling, gaat groeien. Alle ideeën om dit te 

verwezenlijken zijn welkom. We hebben begrepen dat er na de 

vakantie een flyeractie op touw gezet gaat worden. We houden onze 

website www.zsvzidewinde.nl steeds goed bij, zodat mensen die 

interesse hebben er informatie kunnen zoeken. We proberen nog 

voor de vakantie in gesprek te gaan met de  verantwoordelijk 

wethouder van de gemeente Waalwijk. Dit gesprek heeft nog niet 

eerder kunnen plaatsvinden, omdat er pas sinds begin juni een nieuw 

college is benoemd. Als bestuur willen wij er dus ook heel graag 

verandering in brengen, want wij vinden dat er een Sprang-Capelse 

badmintonvereniging moet blijven. 

De leden die hun contributie nog niet zelf hun contributie per 

bankopdracht of internet overmaken kunnen er aan bijdragen de 

kosten voor de vereniging te verlagen. Het versturen van acceptgiro’s 

en de verwerking ervan kost niet alleen tijd, maar is ook kostbaar. In 

het verleden werden de acceptgiro’s door de SNS bank verzorgd. 

Wij moesten daarvoor wel een bijdragen van ongeveer € 150,00 

betalen. Sinds januari j.l. is dat niet meer mogelijk. Nu moeten we de 

acceptgiro’s zelf aanschaffen en dat is drie keer zo duur.  



Wij willen dan ook alle leden die hun acceptgiro nog bij de bank in de 

bus doen vragen om de bank opdracht te geven automatisch de 

contributie te laten overmaken of via internetbankieren de 

contributie te betalen. We hebben nu nog één keer 1500 acceptgiro’s 

aangeschaft, maar we willen graag dat dit de laatste zijn. 

Alvast bedankt voor de medewerking. 

In de week van 1 juli zijn de laatste speel- en trainingsavonden voor 

de badminton-, tafeltennis-, en judoleden. Op woensdag 20 augustus 

beginnen de lessen voor de badmintonners en de judoka’s beginnen op 

vrijdag 22 augustus weer met hun trainingen 

Wij wensen jullie een fijne, zonnige vakantie toe. 

Het bestuur 



 

 

Notulen Algemene Ledenvergadering Z.S.V.  Zidewinde 

Gehouden op woensdag 2 april 2008. 

Aanwezig 14 leden en 6 bestuursleden 

Afwezig met kennisgeving geen. 

Onze voorzitter, Arjan van Herwijnen, opent om 20.05 uur de 

vergadering. 

1. Opening. 

- Onze voorzitter heet iedereen van harte welkom op deze 

jaarvergadering van  Z.S.V.  Zidewinde. 

- Bij de opening van deze jaarvergadering wordt er aandacht 

geschonken aan de gezondheidssituatie van ons erelid Hans van 

Oosterhout. 

2. Notulen. 

- De notulen worden zonder op- of aanmerkingen, onder dankzegging 

aan de vice-secretaris, goedgekeurd en vastgesteld. 

3. Jaarverslag. 

- De jaarverslagen van badminton, tafeltennis, judo en de 

activiteitencommissie worden zonder op- of aanmerkingen 

goedgekeurd en vastgesteld. Tevens wordt het financieel jaarverslag 

goedgekeurd en vastgesteld. 

4. Verslag kascommissie. 

- De kascommissie bestaat uit Corine van Loon en Jan Verhoeven. 



- Ondanks het administratieve “handwerk” van onze penningmeester 

wordt alles prima in orde bevonden. 

- De kascommissie voor volgend jaar zal worden gevormd door Jan 

Verhoeven en Anton Kroot. Reserve voor volgend jaar is Rien v.d. Vis. 

5. Financieel verslag. 

- Onze penningmeester, Piet Kievits, uit zijn zorgen over de 

financiële situatie waarin onze vereniging dreigt te gaan verkeren. 

Het knelpunt zit hem voornamelijk in de lage bezetting op 

vrijdagavond en het teruglopend ledenaantal bij onze 

badmintonsenioren. Het afgelopen jaar hebben wij al kunnen 

bezuinigen op het aantal zaterdagen waarop competitie gespeeld 

werd. 

Indien er het komende seizoen geen jeugdteam aan de competitie zal 

deelnemen zullen wij proberen om alle competitiewedstrijden van de 

senioren op vrijdagavond te plannen. 

- Het bestuur zal blijven zoeken naar mogelijkheden om de financiële 

situatie te verbeteren. Hierbij kan men denken aan sponsoring en 

natuurlijk hopen wij ook op het aantrekken van het ledenaantal bij de 

badminton (senioren), zodat er beduidend meer contributie zal 

binnenkomen. 

- Op korte termijn zullen wij een afspraak proberen te maken met de 

betreffende wethouder om onze zorgen kenbaar te maken. Wij zullen 

proberen om in aanmerking te komen voor de zogenaamde 

hardheidsclausule. 

- Onze voorzitter vraagt nogmaals aan de leden om zoveel mogelijk 

gebruik te maken van  elektronisch bankieren, clubblad per email, 

e.d.. Hierdoor kunnen wij ook kosten en tijd besparen. 

 

 



6. Bestuursverkiezing. 

- Aftredend en herkiesbaar zijn: Ad Verduijn, Arjan van Herwijnen, 

Carola van Wanrooy en Henk Hoefnagel. 

- Er zijn tot nu toe geen nieuwe tegenkandidaten, waardoor deze 

bestuursleden voor een nieuwe periode herkozen worden. 

- Aftredend en niet herkiesbaar is: Marjolein Vos. De voorzitter 

bedankt Marjolein Vos voor haar inzet in de afgelopen jaren en 

overhandigd haar een welverdiende bos bloemen. 

7. Huldiging jubilarissen. 

- De volgende personen zijn 15 jaar lid van Z.S.V. Zidewinde en 

worden gehuldigd:Willy Maas, Marjolein Vos en Elseline v.d. Schans ( 

Elseline is niet aanwezig) Aan Willy en Marjolein wordt het 

verenigingsspeldje en een bos bloemen overhandigd. 

- De volgende personen zijn zelfs al 25 jaar lid van onze vereniging en 

ook zij worden op deze ledenvergadering gehuldigd: Anton Kroot, 

Arnold van Vuuren, Henk Hoefnagel en Jochem Vos. Deze laatst 

genoemde is door drukke werkzaamheden echter niet aanwezig. 

-  De jubilerende leden die niet aanwezig zijn zullen op een later 

tijdstip door het bestuur worden gefeliciteerd. 

- Aan Riet van Campen wordt ook een bosje bloemen overhandigd, 

onder dankzegging voor haar inzet in de kantine. 

8. Pauze. 

9. Judo. 

- Bij onze judo-afdeling mogen wij de laatste maanden veel nieuwe 

leden verwelkomen. 

- Het afgelopen jaar hebben er weer diverse toernooien en examens 

plaats gevonden. 



10. Tafeltennis. 

- Het 1e team neemt nog steeds deel aan de competitie. Het 2e team 

speelt jammer genoeg geen competitie meer.  

- Het ledenaantal blijft zoals gewoonlijk bij de tafeltennis stabiel. 

11. Badminton jeugd. 

- Corine van Loon heeft momenteel 12 jeugdleden op 

woensdagmiddag. 

- De trainingen op donderdagavond werden het afgelopen jaar 

gegeven door Carola en Arjan. Met ingang van afgelopen februari 

geeft Arjan de training alleen, omdat Carola i.v.m. haar 

werkzaamheden niet tijdig aanwezig kan zijn. 

- Enkele jeugdleden spelen na 20.00 uur nog door om ervaring op te 

doen bij de senioren. 

- De clubkampioenschappen jeugd zullen gewoon doorgaan. 

12. Badminton recreanten. 

- Het ledenaantal zakt hier ook iets, geen aanwas nieuwe leden. 

- Arend Rosenbrand stelt voor om 5/8 zaal te blijven huren na 21.30 

uur i.p.v. de hele zaal. Volgens Arjan zijn er na 21.30 uur wel vaak 4 

of 5 banen in gebruik, zodat dit geen optie is. 

13. Badminton competitie. 

- Anton kroot is sinds afgelopen seizoen de competitieleider van onze 

vereniging. Er zijn op vrijdagavond weinig of geen dames meer over 

die badmintonnen. 

- Het afgelopen jaar hebben Anton en John d.m.v. flyers nieuwe 

leden proberen te werven. Dit heeft tot nu toe echter weinig 

resultaat gehad. 



14. Clubkampioenschappen. 

- De clubkampioenschappen judo zullen gehouden worden op 

vrijdagavond 4 april 2008. 

- De clubkampioenschappen tafeltennis zullen gehouden worden in de 

komende maand. 

- De clubkampioenschappen badminton senioren gaan dit jaar niet 

door, omdat er dusdanig weinig mensen zich hiervoor hebben 

aangemeld dat er geen clubkampioenschappen georganiseerd kunnen 

worden. 

- De clubkampioenschappen voor de badmintonjeugd gaan wel door. Er 

zal bekeken worden op welke dag de finales gespeeld zullen worden. 

15. Activiteitencommissie. 

- De activiteitencommissie bestaat niet meer. Indien er wat 

georganiseerd moet worden zal er vanuit het bestuur een groep 

mensen samengesteld gaan worden. 

- Carola en Marjolein organiseren de feestavond voor de senioren, 16 

mei 2008. Hiervoor zijn tot nu toe nog weinig aanmeldingen binnen. 

Carola vraagt nogmaals aan de aanwezige leden om z.s.m. het 

inschrijvingsformulier in te leveren. 

- Ideeën voor te organiseren activiteiten zijn altijd welkom bij het 

bestuur. 

16. Rondvraag. 

- De shuttlebus heeft het afgelopen jaar € 119,50 opgebracht. Rien 

draagt deze bus over aan het bestuur. Arjan zal deze voortaan op 

donderdagavond meenemen en Piet op vrijdagavond 

- Vanuit de ledenvergadering wordt er de vraag gesteld, waarom 

Hans van Oosterhout nog geen fruitmand heeft ontvangen namens 



onze vereniging. Het bestuur (Arjan) heeft wel diverse malen contact 

gehad met mevr. van Oosterhout. Op korte termijn zal het bestuur 

contact opnemen met Hans van Oosterhout en persoonlijk een 

fruitmand gaan bezorgen. Het bestuur zal voortaan in een dergelijke 

situatie sneller actie ondernemen. 

  

17. Sluiting. 

Om 21.30 uur sluit Arjan, met dankzegging aan alle aanwezigen, de 

vergadering. 

  

 
 



 
 
 
 
 
 

Herenteam ZSV 1 speelde in de Herencompetitie 2 afdeling 1. 

  

ZSV 1 is op de 6e plaats geëindigd van de 8,met 14 wedstrijden en 30 

pu  nten. 

Het was een zware poule, maar Andre, Stan, Fons en Ad hebben het 

toch goed gedaan! 

Ook  Vincent Zacht en Anton Kroot hebben het team gesteund met 

invalbeurten. 

Volgend jaar wordt het team waarschijnlijk versterkt met Ger van 

Kuyk! 

  

  

Team Heren 2, speelde in Herencompetie 2 afdeling 2 en is op 4e 

plaats geëindigd van de 8 met 14 wedstrijden en 65 punten. 

  

Het was een goed jaar van Udjah, Hubert, Harry, Hannan en John 

Ook Henk Spruybroek heeft zijn steentje bijgedragen! 

  

Ons enige jeugdteam is op de 7e plaats van de 7 geëindigd. Ze zaten 

in een zeer zware poule, maar hebben desondanks toch bijna al hun 

wedstrijden gespeeld. Hulde aan Carola en Arjan, die hen begeleid 

hebben. 

  

Ze hebben toch nog,14 punten uit 12 wedstrijden gehaald. 

  

Anton Kroot 
 



 
 
 

 
 
 
16 mei was het weer tijd voor een feestje.  Nadat we de inschrijving 

hadden gesloten,bleken er op de elf nog ongeveer 12 mensen bij te 

zijn gekomen. Dit bracht ons uiteindelijk op ongeveer 46 mensen.  

Een gezellige groep! 

Normaal gesproken boeken we de gekke huis dj Ronald. Altijd zo gek 

als een deur, maar helaas kregen we 2 weken voor het feest een 

telefoontje dat Ronald verhinderd was. Na veel bellen en informeren 

hebben we een andere dj gevonden. Niet geheel makkelijk om iemand 

binnen 2 weken te regelen.  

Het feest kon rond een uurtje of half 9 beginnen. Regelmatig werd 

er op leuke en swingende nummers gedanst en later op de avond werd 

er uitbundig gefeest. Zowel door de ouderen, als door de jeugd.  

Het was een leuke avond, ondanks dat de inschrijving niet optimaal 

was. We willen jullie bedanken voor jullie aanwezigheid. 
 
 
 
                 
 



 
 
 

De doelstelling van het eerste team voor deze competitieronde was: 

1. Niet degraderen en 2. Proberen het ;promotie/degradatieduel te 

ontlopen. 

In het begin wilde dat nog niet zo vlotten. Er werden gemiddeld te 

weinig punten behaald om mee bovenin te draaien.  

Wel was het snel duidelijk dat Waalwijk 2 zou degraderen 

Gelukkig waren er nog twee andere teams die gelijk mee opgingen. 

Het bleef tot de voorlaatste wedstrijd spannend wie er het 

promotie/degradatie duel zou moeten spelen. 

Doordat wij de laatste vier wedstrijden maar liefst 28 punten 

haalden, de eerlijkheid gebied te zeggen dat we daarbij wel wat geluk 

hebben gehad, eindigden we zelfs op de tweede plaats. 

Een knappe prestatie. Proficiat. 



 

 

 

Dit jaar hebben we het clubkampioenschap enkelspel anders 

georganiseerd. 

Iedereen heeft tegen elkaar gespeeld. 

De winnaar was dan ook de sterkste speler van allemaal. 

Vooraf zou je gezegd hebben dat de strijd tussen de spelers van het 

eerste team zou gaan, maar het tegendeel was waar. 

Met name Rolf Heijnneman speelde zeer sterk, maar ook Twan van 

Oosterhout liet zich gelden. 

Lange tijd gingen, Tham, Rolf, Twan en Piet gelijk op. Maar toen Twan 

van Tham en Arnold verloor en Piet van Rolf en Twan was hun rol 

uitgespeeld. 

Toen bleven Rolf en Tham over. 

Toen we na alle wedstrijden gingen tellen, bleek dat Rolf evenveel 

sets had gewonnen dan Tham, maar dat hij één set meer had 

verloren. 

Het was dus een zeer close finish, maar uiteindelijk werd Tham 

clubkampioen. 

Tham en Rolf van harte gefeliciteerd.  



 

 

 

Onze tafeltennissers lopen er weer keurig verzorgd bij. 

Ze hebben allemaal een schitterend nieuw shirt gekregen 

van de  

firma Chabot stansmessen 

 
Co heeft eervoor gezorgd dat we ook in de competitie weer als een 

goed verzorgd en herkenbaar team kunnen gaan optreden. 

 

Co, namens alle tafeltennissers en het bestuur van harte bedankt. 





      

 

CHOCOBANANEN  

Ingrediënten 

• 2 bananen  
• 1 reep pure chocolade (200 g)  
• 1 doosje M&M mini's (35 g)             
• spuitbus slagroom  

Materialen 

• cocktailprikkers  
• bakpapier  

Bereiden 

Zo doe je dat: 1. Pel de bananen, snij ze elk in 6 stukken en steek in elk 
stuk een cocktailprikker. 2. Zet een pan met water op het fornuis en 
breng het water aan de kook. Zet het vuur laag en hang in de pan een 
kleinere pan of een vuurvaste schaal. Breek boven deze pan de 
chocolade in stukken. Blijf erin roeren tot de chocolade gesmolten is. 3. 
Leg het vel bakpapier klaar op een groot bord. Doop de stukjes banaan 
in de chocolade tot ze helemaal ermee bedekt zijn. Leg ze op het 
bakpapier en strooi er dan meteen wat M&M's over. Zet de bananen 
even in de koelkast, dan wordt de chocolade snel hard. 4. Spuit op vier 
bordjes een toef slagroom. Leg er telkens 3 chocobananenprikkers 
naast. Smullen maar 



 

 

VRIENDENBANDJE 

Wat heb je nodig: 

Draad.  

Slotje.  
Veel kleine kraaltjes. 

 

 
Begin met een dubbelgevouwen draad (gebruik daar Quiltgaren 

voor, gemakkelijker te verwerken dan visdraad). 

In het midden van de draad bevestig je eerst het slotje. Daarna 

begint het gepeuter: aan beide draden elk 3 kraaltjes rijgen. 

Dan op een draad nog twee kralen extra rijgen en haal de 

andere draad dan door die twee kraaltjes heen. Je krijgt dan 
een soort cirkeltje. Daarna op elke draad weer drie kralen (evt. 

een ander kleur), een van de draden met twee extra kralen en 

weer de andere draad erdoor heen friemelen. Op de bovenste 

tekening zie je hoe het draad erdoorheen loopt. Voor de 

Koninginnedag kan je rood wit blauw als kleur gebruiken. Aan 
het einde van de draden leg je een knoop na het laatste 

cirkeltje en bevestig daar het oogje van het slotje.  

Jongens kunnen ook zo'n armband maken, maar doen hem dan 

rond de enkel, over de sok heen...met de kleuren van AJAX, 

Feyenoord of PSV (en zo zijn er nog veel meer groepen).  
Hieronder zie je een bandje dat al een eind op weg is. De 

kralen liggen dan mooi tegen elkaar aan.  

 



 



 


