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Dagelijks bestuur                                                    Website: www.zsvzidewinde.nl 
 
Voorzitter 
 

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 2009/2010 (per kwartaal) 
Badminton t/m 12 jaar 

13 t/m 17 jaar 
Vanaf 18 jaar 
65+ 

€ 22,50 
€ 28,50 
€ 40,00 
€ 27,50 

Contributie moet betaald zijn voordat het nieuwe 
kwartaal begint. 

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

€ 17,50 
€ 22,50 
€ 26,50 

Bank: S.N.S. Regiobank 
 Burg. Meijerstraat 27 
 5161 EN Sprang-Capelle 

Tafeltennis  € 30,00  Rek. nr. 98.99.75.789 
Inschrijfgeld 
Inschrijfgeld judo 

 € 7,00 
€ 10,50 

 Gironr. C.V.B. 40753 

 
Lokaties, trainers/begeleiders, speeltijden 
Badminton 
 
� A. v. Herwijnen          283245 
 
 
� R. v.d. Vis                 279967 

Sporthal Zidewinde 
 
Donderdagavond 
Donderdagavond 
 
Vrijdagavond 

Julianalaan 3, Sprang-Capelle 
 
van 18.30 uur tot 20.30 uur 
van 20.00 uur tot 23.00 uur 
 
van 20.00 uur tot 23.00 uur 

0416-273627 
 
jeugdgroep  
recreanten 
 
competitie/vrije 
training 

Judo 
 
� P. Blom            06-15427867 
   

Sporthal P.W.A.. school 
 
Vrijdagavond 

Mesdaglaan 4, 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 23.00 uur 

0416-273627 

 



 
 
 
 

Het afgelopen sportjaar was voor onze vereniging niet het 

gemakkelijkste jaar. De financiën liepen terug, omdat nogal wat 

badmintonleden hun lidmaatschap opzegden. 

We hebben gezocht naar de oorzaak daarvan, maar konden er geen 

vinger op leggen. 

Het gevolg was wel dat er maatregelen genomen moesten worden, om 

te voorkomen dat we echt in de financiële problemen zouden geraken. 

Acties die we ondernomen hebben zijn: 

- De woensdagmiddaggroep is doorgeschoven naar donder- 

  .dagavond. 

- Op vrijdagavond huren we nog maar 5/8 deel van de zaal van 20.00  

   uur tot 23.00 uur. Als er badmintoncompetitie wordt gespeeld  

   huren we de hele zaal. 

- Er wordt geen competitie meer gespeeld op zaterdagmorgen. 

- Alle post gaat zoveel mogelijk per mail. 

- De contributie is verhoogd met € 10,00 p.p.p.j. 

- Er zijn sponsoren gezocht 

- Hulp gezocht bij de gemeente Waalwijk. 

 

Dit alles zal er toe moeten leiden, dat we de zaal twee avonden 

kunnen blijven huren én dat onze vereniging financieel weer gezond 

wordt. 

De eerste zes punten zijn gelukt. We hebben zelfs een aantal 

sponsoren gevonden in deze moeilijke crisistijd. We zijn die 

sponsoren dan ook erg dankbaar. Advertenties van hen vind je in deze 

krant. Je vindt ze ook terug op onze website: www.zsvzidewinde.nl 

Ken je iemand die onze club wil sponsoren, geef het dan door aan een 

van de bestuursleden. 

Bij het laatste punt, hulp van de gemeente Waalwijk, verliep het wat 

minder vlotjes. 

Zoals jullie in een vorig clubblad hebben kunnen lezen, zijn we in 

gesprek gegaan met wethouder Heuverling.  



We hebben in dat gesprek aangegeven dat wij het niet reëel vonden 

dat onze vereniging even veel huur betaalde voor het huren van 

sporthal Zidewinde als de verenigingen die de gloednieuwe sporthal 

de Slagen huurden. 

Wethouder Heuverling vond dat we daar een punt hadden en zegde 

toe er mee aan het werk te gaan. 

Hierna hebben we alle fractievoorzitters van de Waalwijkse politieke 

partijen ingelicht over onze problemen. 

Alle fractievoorzitters reageerden positief op onze hulpvraag. 

Tijdens de begrotingsbesprekingen begin november heeft wethouder 

Heuverling een voorstel gedaan aan de raad hem de mogelijkheid te 

geven sommige verenigingen korting op de zaalhuur te geven. 

Zoals het er nu naar uitziet wordt dat voorstel door de raad 

aangenomen. 

Wij hebben de toezegging van wethouder Heuverling dat wij één van 

de verenigingen zijn die in aanmerking komen voor die korting. 

Hij kon en mocht nog niet zeggen hoeveel die korting precies zal zijn, 

maar het gaat wel om een aanzienlijke korting. 

De regeling kan ingaan per januari 2010. 

Goed nieuws dus voor onze vereniging en we hebben de wethouder 

dan ook hartelijk bedankt voor zijn inzet voor onze vereniging. 

 

 

Na dit lange epistel wat huishoudelijke mededelingen. 

In de feestmaand is sporthal Zidewinde op kerstavond, donderdag 24 

december en op eerste kerstdag gesloten. 

Op oudjaarsdag en met nieuw kunnen we ook geen gebruik maken van 

de sporthal. Op donderdag 7 januari kan er weer gespeeld worden. 

De judoka’s trainen op 18 december voor het laatst en gaan op 8 

januari weer beginnen 



 

In de vorige clubkrant hebben we gevraagd of er leden waren die een 

E.H.B.O.- of B.H.V. diploma hadden.  Er is niet op gereageerd, maar 

wij willen dit met klem nog een keer onder de aandacht brengen. 

Voel je je geroepen om te reageren? Doe het dan alstublieft. 

Wij zijn er erg blij mee. 

 

Het bestuur wenst iedereen fijne kerstdagen en een voorspoedig, 

gezond en sportief 2010 toe. 



 
 
 
 

De competitie 2009-2010 zijn we dit jaar weer met 2 Herenteams 

ingegaan. 

  

Jammer dat we nog geen mixteam in het leven kunnen roepen, maar 

wie weet in de toekomst? 

  

 We zijn erg blij dat Ger, Corry en Hanneke Versteeg weer bij onze 

vereniging zijn, zodat mogelijk volgend jaar er weer een mixteam zou 

kunnen komen????  

Herenteam I heeft weer de vaste kern, bestaande uit: Harry de Rijk, 

Udja Gorong, Hubert Veeke, Hannan Tuarita, Henk Spuybroek en 

John van Zelst. 

Helaas is John van Zelst de komende maanden uitgeschakeld door 

een blessure en zij zullen zijn enorme inzet, doorzettingsvermogen 

en karakter node missen!! 

  

Herenteam II bestaat uit, als vanouds uit de gebroeders Ger en Stan 

van Kuyk, Andre Lindeijer en Fons Verhoeven, die gelukkig allemaal 

hun contract verlengd hebben! 

Zij hebben een grote aankoop gedaan n.l. Walter van der Lee uit 

Drunen, naar blijkt een groot talent die hun team zeker een enorme 

impuls heeft gegeven!! 

We denken dat ze een heel goede sponsor hebben, die het nodige 

hier toe heeft bijgedragen??!! 

  

Als reserves voor beide teams zijn er altijd nog: GOOD-OLD Hans 

van Oosterhout, die we nog eens speciaal willen vermelden, al meer 

dan 40 jaar lid van onze vereniging, onze nestor, waar voor we diep 

respect hebben! 

Hij komt weer regelmatig en we genieten telkens van zijn techniek en 

humor. 



Dan nog Vincent Zacht, Henk Hoefnagel en ondergetekende, die allen 

hopen in deze dreamteams een keertje te mogen invallen, maar dat 

zal moeilijk zijn! 

  

Team I speelt in de 2e klasse, afdeling I en heeft nu 7 wedstrijden 

gespeeld. waarvan 3 gewonnen, 1 gelijk en 3 verloren. 

Jammer dat afgelopen vrijdag 4 december, de wedstrijd tegen 

Drunen 2 thuis op het nippertje toch nog in 4-4 eindigde, men had 

zeker een overwinning verdiend! 

Maar ze naderen nu de koplopers, zodat we nog veel plezier aan hen 

kunnen beleven!!!! 

  

Team II is na vorig jaar met een enorme inhaalslag bezig! 

Na 9 wedstrijden staan ze op een mooie en veilige plaats in de 

middenmoot, zodat ze naar kunnen experimenteren met al hun 

technieken. 

Zeker is dat na afloop in de bar Zidewinde en in de bars van de 

uitwedstrijden men volop tevreden is. 

  

De omzet stijgt dan namelijk behoorlijk en het barpersoneel boekt 

die avonden een leuke omzet!! 

  

Niets dan lof voor Team II dat al jaren met dezelfde mensen voor 

veel gezelligheid zorgt! 

Zij zijn onmisbaar voor onze vereniging, een hecht team!! 

  

Wij hopen dat ze nog vele jaren zo doorgaan!! 

  

Prettige kerstdagen, 

  

Anton Kroot 

Competitieleider ZSV Zidewinde   ( of soms competitielijder? ) 

  

  



 
 
 
 

Met nog één wedstrijd te gaan, staat ons eerste team op een 

prachtige tweede plaats. 

Jeroen, Tham en Piet zijn dit najaar voortvarend te werk gegaan. 

Ze wonnen  5 wedstrijden met grote cijfers en tot nu toe is het, 

buiten kampioen Waalwijk 1, maar één team gelukt van hen te winnen. 

Dat was d ’n Bolder 2.  

We zien dan ook dat de extra trainingen die er in de vroege 

vrijdagavond gedaan worden resultaat opleveren. 

Ook de laatste twee wedstrijden werden met mooie cijfers 

gewonnen. 

Het werd 7-3 tegen Smash en ook 7-3 tegen d’n Bolder. 

Totaal werden er 57 punten bij elkaar gesprokkeld. 

In een normale competitie zou dit een kampioenschap betekenen. 

Met Waalwijk 1 in de gelederen betekent dit een mooie tweede 

plaats. 

Mannen, van harte gefeliciteerd met het behaalde resultaat. 



 



 

 



 











 
     Wordt vervolgd 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

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 2010 toe!  

 



Wat is de oorsprong van ons kerststalletje? 
 
 

Het plaatsen van een kerststal  als verwijzing naar de geboorte van 
Christus is een van de weinige  christelijke elementen van Kerstmis. 
Hoewel het  kerstfeest eigenlijk bedoeld is om de geboorte van  Christus 
te vieren, heeft bijna alles wat we met Kerstmis doen een heidense 
oorsprong. Alleen de kerkdiensten en de kerststalletjes 
zijn echt geheiligd. Er zijn al vroege afbeeldingen van de geboorte 
bekend van mozaïeken in sommige zesde-eeuwse kerken, maar pas veel 
later, in de dertiende eeuw, maakte de heilige Franciscus het idee van 
een nagebootst geboortetafereel populair. Toen hij in 1220 Bethlehem 
bezocht, was hij zo onder de indruk van de wijze  waarop daar Kerstmis 
werd gevierd, dat hij besloot dat ook in zijn eigen dorp in te voeren. In 
1224 bouwde hij met toestemming van de paus een kribbe in een grot 
en legde er een stenen beeld van het kindje Jezus in, dat hij met echte 
dieren omringde. Hij droeg daar een mis op en de sfeer zou zo intens 
zijn geweest, dat men gemakkelijk kon denken echt bij de geboorte van 
Christus aanwezig te zijn geweest.  
Er werd veel over gepraat en binnen korte tijd stonden  in veel kloosters 
beschilderde houten figuren van de Heilige Familie opgesteld. Soms 
hadden de figuren echte kleren aan. Elk jaar met Kerstmis kregen ze die 
kleren omgehangen en aan het einde van de kersttijd werden ze weer 
opgeborgen tot het volgende jaar. 
Met het verstrijken van de eeuwen werd het in steeds meer adellijke 
huizen gewoonte met kerstmis een kerststal op te zetten. 
 
 
 
Het was bijna een wedstrijd wie de grootste en mooiste nabootsing van 
het tafereel 
in de stal wist te creëren. Men probeerde elkaar de loef af te steken, tot 
de eenvoudige geboorte een grootse maquette van het leven van 
Christus werd. 
In de zestiende eeuw kwam de kerststal de Alpen over in de 
vereenvoudigde vorm zoals we die nu nog kennen: Jezus, Jozef en 
Maria, een of meer engelen, een os en een ezel, een herder en de drie 
Wijzen. 
Zo’n honderd jaar later introduceerden de jezuïeten de stal in München, 
waar men er zo van onder de indruk was, dat men hem in huis begon te 
zetten. Later gingen steeds meer gezinnen en ook scholen een klein 



model van de kerststal gebruiken om kinderen kennis te laten nemen 
van de gebeurtenis die het middelpunt hoort te zijn van het kerstfeest, 
maar  steeds meer wordt  overschaduwd  door cadeaus en 
feestmaaltijden. 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

WOLLEN SNEEUWPOP 

Wat heb je nodig: 

Papier. 
Witte pluizige wol. 
Lijm. 
Satéprikker. 
Gekleurd papier. 

 
 
 

 
 
 

Maak een sneeuwpopvorm op papier door twee cirkels te 
tekenen. Smeer wat lijm op hoofd van de sneeuwpop (de hele 
bovenste cirkel vol). Neem nu wat witte wol (hoe pluiziger hoe 
beter) en begin cirkels te maken op het hoofd (Plaatje 1).  
Zo werk je naar binnen totdat het hoofd vol is. Doe dan de buik 
op dezelfde manier. (Plaatje 2) Plak na afloop een hoed, 
knopen en een gezicht op de sneeuwpop. Deze kun je maken 
van gekleurd papier of eerst zelf tekenen op wit papier en dan 
uitknippen. Van een satéprikker kun je een bezempje maken 
maar dat kan ook van papier natuurlijk. (Plaatje 3)  
Het is het mooiste als je de draden heel dicht tegen elkaar aan 
legt, dan krijg je een lekker wollige sneeuwpop! 



 
 

 

Smulrol met chocolade 
 

 
Heel bijzonder nagerecht, ziet er super feestelijk uit. Papa of mama 
bakken de flensjes, jij helpt met de rest.  
 

Bereiding 

 

Materialen: 

plasticfolie, garde, koekenpan met anti-aanbaklaag doorsnede 20 cm  

Bereiden: 

1. Doe de bloem en het zout in een kom. Schenk de melk er langzaam 
bij terwijl je met een garde of mixer klopt. Zo krijg je een glad beslag. 
Breek de eieren een voor een boven een apart schaaltje. Zorg dat er 
geen stukjes eierschaal bij zitten. Klop de eieren door het beslag. 2. 
Smelt een klontje boter in de koekenpan. Schep met een juslepel 1/6 
deel van het beslag in de pan. Bak het flensje aan beide kanten bruin 
en gaar. Bak zo ook de andere 5 flensjes. 3. Laat de flensjes afkoelen. 
Leg 3 flensjes op een rijtje op het aanrecht. Zorg dat ze half op elkaar 
liggen. Besmeer de flensjes met de witte chocoladepasta. Strooi de 
M&M's erover. Leg de andere 3 flensjes op dezelfde manier erop. 
Besmeer ze met de melkchocoladepasta. Rol de flensjes op. Verpak de 
rol in plasticfolie en laat hem in ongeveer 45 minuten in de koelkast 
koud worden. 4. Haal de plasticfolie eraf. Snij de flensjesrol met een 
scherp mes in 6 plakken en leg deze op zes bordjes 
 

 
 

 
 
 

Ingredient  

100 gram bloem   

mespuntje zout   

2 dl melk halfvol 

2 eieren   

1,5 eetlepel margarine   

100 gram chocoladepasta wit 

3 buisjes M&M's   

100 gram chocoladepasta melkchocolade 



UITTIP 

 

  

Ireen Wüst IJsbaan 

Direct naast IJssportcentrum Tilburg ligt de nieuwe Ireen Wüst 
IJsbaan. Deze volledig overdekte lange afstandsbaan heeft een 
lengte van 400 meter. De baan is vernoemd naar de 
meervoudig Olympisch, Wereld- en Europees schaatskampioene 
uit Goirle. Naast de 400 meter baan is er in het midden een 
extra ijsvloer van 30 bij 60 meter. De accommodatie voldoet 
volledig aan de huidige wensen van de professionele ijssport.  

Aangepaste openingstijden kerstvakantie 
24 dec. 12.00 - 16.00 (30 x 60 ijsbaan) 
10.00 - 17.00 (400 meter ijsbaan) 
25 dec. gesloten 
26 dec. 10.00 - 16.00 (400 meter & 30 x 60 ijsbaan) 
31 dec. 10.00 - 16.00 (30 x 60 ijsbaan) 
10.00 - 17.00 (400 meter ijsbaan) 
1 jan. gesloten 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


