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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 
 

Ad Verduyn 
Mesdaglaan 13 

5161 VB Sprang-Capelle 
0416-281555 

Badminton Arjan van Herwijnen 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 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 

 



 
 

 
 
 
Op het moment dat dit geschreven wordt lijkt het wel of we op 
vakantie in Zuid-Frankrijk zijn. 
De hitte is haast niet uit te houden. 
Ook in de sporthal was het snikheet. Voor de tafeltennissers zelfs 
reden om thuis te blijven. 
Gelukkig kunnen we terugkijken op een geslaagd seizoen. 
Sportief, maar ook op andere punten. 
Zo begint het ledenaantal gelukkig weer toe te nemen, zijn de 
financiën op orde , is er voor de badmintonners voor het eerst in 
jaren weer een clubkampioenschap geweest, en sluiten onze judoka’s 
het seizoen af met hun clubkampioenschap. 
We kunnen dus met vertrouwen het volgend seizoen in gaan, want op 
donderdag 9 september beginnen de badmintonners weer te spelen. 
Op vrijdag 10 september volgen dan de judoka’s en de 
tafeltennissers. 
 
Het bestuur wenst jullie allen een fijne vakantie toe. 
Kom uitgerust terug, zodat we er in het nieuwe seizoen weer flink 
tegenaan kunnen gaan. 
 

Het bestuur. 
 
 
 
 



 
 
 
 

  
Gehouden op woensdag 24 maart 2010. 
Aanwezig    : 12 leden en 5 bestuursleden. 
Afwezig met kennisgeving :   5 leden. 
 
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. Verslag kascommissie. 

De kascommissie bestaat uit Hubert Veeke en Anton Kroot. De kas 
van onze vereniging wordt door deze heren in orde bevonden. De 
kascommissie voor volgend jaar zal worden gevormd door Hubert 
Veeke en Hans van Oosterhout (o.v.b.) Reserve voor volgend jaar is 
Peter Zacht. 

 
4.Financieel verslag. 

De gemeente Waalwijk heeft verschillende bezuinigingsplannen 
opgesteld, waaronder het afschaffen van de jeugdsportsubsidie. Wij 
hebben hiertegen inmiddels bezwaar aangetekend bij de gemeente. 



Nieuwe leden zullen voortaan geen acceptgiro meer ontvangen om de 
contributie te betalen. Zij zullen zelf moeten zorgen voor tijdige 
betaling van de kwartaalcontributie. In 2010 hebben wij bij de 
gemeente Waalwijk een korting op de zaalhuur kunnen bedingen van 
25 %, omdat wij vonden dat wij naar verhouding teveel zaalhuur 
betaalden voor de sporthal Zidewinde. Of wij deze korting in de 
volgende jaren nog zullen krijgen is nog onzeker. Desiree Zacht 
vraagt wat er zoal onder representatie wordt verstaan. Piet Kievits 
beantwoordt deze vraag: Dit zijn bijvoorbeeld bloemen en speldjes 
voor jubilarissen, kraamcadeaus, etc. 

5. Bestuursverkiezingen. 

Carola van Wanrooij is aftredend en niet herkiesbaar. Onze 
voorzitter bedankt haar voor haar inzet in de afgelopen jaren. Er 
zijn op dit moment geen nieuwe bestuurskandidaten, waardoor de 
overige bestuursleden de taken van Carola voorlopig op zich zullen 
nemen. 

6. Huldiging jubilarissen. 

Fons Verhoeven is inmiddels al 25 jaar lid van onze vereniging. Onze 
voorzitter bedankt hem hiervoor met een bosje bloemen en spreekt 
de hoop uit dat hij nog vele jaren bij ons mag blijven badmintonnen. 
Aan Riet van Campen wordt ook een bosje bloemen overhandigd, 
onder dankzegging voor haar inzet in de kantine.  

 
7.Pauze. 



 
8. Judo. 

Het aantal leden bij onze judoafdeling is het afgelopen jaar 
toegenomen. Wij hebben tot op heden nog geen nieuwe judomat 
gekregen van de gemeente Waalwijk. Wij zullen nogmaals een 
verzoek indienen bij de gemeente om hiervoor in aanmerking te 
komen. Voor de jaarlijkse kennismakingslessen hebben zich al 12 
kinderen aangemeld. 

9. Tafeltennis. 

 Het aantal leden bij de tafeltennisafdeling blijft stabiel. 

10. Badminton,  jeugd. 

Elke donderdagavond wordt er tussen 18.30 en 20.30 in 2 groepen 
training gegeven aan onze jongste badmintonleden door Arjan van 
Herwijnen. In de 1e groep zitten momenteel 10 kinderen en in de 2e 
groep 3 kinderen. Voor de jaarlijkse kennismakingslessen hebben 
zich tot nu toe 7 kinderen opgegeven. 

11. Badminton, recreanten. 

De opkomst is meestal redelijk goed op donderdagavond. Wij zullen 
als bestuur alle mogelijkheden blijven benutten om nieuwe leden 
proberen te werven. 

12. Badminton, competitie. 

Alle competitiewedstrijden hebben wij het afgelopen seizoen op 
vrijdagavond laten spelen. Dus geen extra zaalhuur meer op 
zaterdagmorgen en het komt de gezelligheid op de vrijdagavond 
zeker ten goede. 



 

Het bestuur heeft wel graag dat de wedstrijduitslagen tijdig aan de 
NBB worden doorgegeven om zodoende een boete te vermijden. Wij 
zullen nogmaals bekijken of er goede alternatieven zijn voor de 
Yonex Mavis 300 shuttle. Deze is echter kwalitatief / prijstechnisch 
voor ons als vereniging nog steeds erg aantrekkelijk. 

13. Clubkampioenschappen. 

Piet Kievits zal de clubkampioenschappen voor onze tafeltennissers 
organiseren. De datum hiervan is nog niet bekend, maar zal in 
onderling overleg vastgesteld worden. Ad Verduijn zal samen met 
Patrick Blom een datum prikken voor de clubkampioenschappen judo. 
Deze zullen waarschijnlijk pas in juni 2010 gehouden worden i.v.m. de 
komende feestdagen en schoolvakanties. De afgelopen jaren hebben 
wij bij de badminton (senioren)  geen clubkampioenschappen meer 
gehouden omdat hier weinig tot geen animo voor was. Arjan van 
Herwijnen zal ook dit jaar weer informeren of hier animo voor is. Bij 
voldoende belangstelling zullen deze clubkampioenschappen zeer 
zeker weer gehouden gaan worden. 

14. Rondvraag. 

Er zijn geen schriftelijke vragen bij het bestuur binnengekomen voor 
de rondvraag. Desiree Zacht heeft geen clubblad per mail ontvangen. 
Arjan heeft ook geen emailadres en toestemming van Desiree 
ontvangen, zodat het clubblad daardoor ook niet per mail gestuurd 
kan worden. Als Desiree een emailadres aan Arjan zal doorgeven zal 
zij het clubblad voortaan ook via de mail ontvangen. 



 

15. Sluiting. 

Om 21.10 uur sluit Arjan, met dankzegging aan alle aanwezigen, de 
vergadering. 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 



 
 
 
 

 
Na enkele jaren afwezigheid, was het gelukkig weer zover, we hadden net 
voldoende inschrijvingen om een leuk clubkampioenscahp op te zetten. Na de 
aankondiging dat we wel een Heren-Enkel en Heren-Dubbel, maar geen Dames en 
Mix konden spelen, meldden spontaan nog een aantal dames zich aan, waardoor 
uiteindelijk ook de Dames-dubbel en een aantal Mix-partijen gespeeld konden 
worden. 
 
Dat dit niet meer in de eerste geplande donder- en vrijdag zou gaan passen was 
al snel duidelijk, dat werd de volgende uitdaging. 
 
Uiteindelijk hadden we voldoende inschrijvingen voor een 2 poules Heren Enkel, 2 
poules Heren Dubbel, 1 poule Dames Dubbel en 2 Mix-poules. Hiervoor waren nog 
twee jeugdleden (Lindsey en Evert) en een oud-lid (Bianca) gestrikt. 
 
In totaal hebben we 4 avonden gespeeld, waar helaas een aantal vervangers bij 
ingezet moesten worden, niet iedereen kon op alle dagen. 
 
De Heren-Enkel finale was al eerder gespeeld, de andere finales op de laatste 
avond. 
We konden de avond afsluiten, terugkijkend op een leuk kampioenschap en met 
de hoop dit volgend jaar wederom te kunnen organiseren. 
 
De uitslag: 
Dames Dubbel: 
1) Adje en Sabine 
2) Bianca en Ina (vervangster voor Linda) 
 
Mix: 
1) Sabine en Hannan 
2) Adje (vervangster voor Linda) en André 
 
Heren Dubbel: 
1) André en Jurgen 
2) Hannan en Arjan (Vervanger van Ger Versteeg). 
 
Heren enkel: 
1) Walter 



2) Hannan 
 
Walter heeft uiteindelijk de Henk Pruijssen wisselbokaal (Heren Enkel) in 
ontvangst mogen nemen. 
Henk Spuybroek heeft er (door het uitvallen van twee clubkampioenschappen) 
lang van mogen genieten, helaas had hij niet de mogelijkheid dit jaar om zijn titel 
te verdedigen. 
 
Al met al, een geslaagd kampioenschap en op naar volgend jaar! 
 

Arjan 
 
 



 
 

 
 
 

 
Ook deze voorjaarscompetitie is voor ons eerste team erg 
voorspoedig verlopen. 
De eerste wedstrijd tegen concurrent Smash 1 leverde een klinkende 
overwinning op en tegen de gedoodverfde kampioen Waalwijk 1 werd 
met 5 – 5 gelijk gespeeld. Een geweldige opening van de voorjaars-
competitie. De wedstrijden daarna verliepen minder vlot. Dieptepunt 
was een pak voor de broek van 8 – 2  tegen Waalwijk 1. 
Maar in de laatste drie wedstrijden werden maar liefst 22 punten 
behaald. 
De competitie werd afgesloten met het respectabele puntenaantal 
van 61. Nog nooit haalde ons eerste team zoveel punten, maar weer 
werden ze geen kampioen, omdat Waalwijk 1 maar liefst 81 punten 
haalde. Een gemiddelde van ruim acht punten per wedstrijd. 
In het komend seizoen gaat Waalwijk 1 in een andere competitie 
spelen. Wellicht doet zich dan de kans voor om mee te strijden in de 
kampioensrace. 
 
 
 
Omdat vooraf al vast stond dat een kampioenschap wederom een 
zeer moeilijke kwestie zou worden, besloten Tham, Jeroen en piet 
alles op alles te zetten om een gooi te doen naar het winnen van de 
beker. Geen raar idee, want Waalwijk 1 deed niet mee. 
De start was goed, want Smash 2 werd met 8 – 1 uitgeschakeld. 
De tweede ronde was moeilijker, maar met invaller Jan werd er toch 
met 6 – 3 gewonnen van Xtaversa. 
In de derde ronde kon Waalwijk 2 geen potten breken. Ze werden 
met 7 – 2 verslagen. 
In de finale moesten onze jongens het opnemen tegen Smash 1. 



In een spannend duel werd er verdiend gewonnen en kwam er een jaar 
lang een grote wisselbeker in de prijzenkast van Z.S.V. Zidewinde te 
staan. 
 
Tham, Jeroen en Piet van harte gefeliciteerd met jullie prestaties. 
 

 
 



 

Poffertjesspiesen  

Lekker en verrassend nagerecht van poffertjes en fruit. Lekker snel 
klaar en de kids smullen ervan. De kinderen kunnen trouwens heel goed 
helpen.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bereiding 
 

Materialen: 
satéstokjes  
Bereiding: 
Helft van poffertjes dik besmeren met hazelnootpasta. Andere helft 
erbovenop leggen en samendrukken. Druiven wassen. Poffertjes en 
druiven om en om aan satéstokjes steken. Spiesen bestrooien met 
poedersuiker (uit poffertjespak) en direct serveren. 
Ingredienten 

 
Ingredient Opmerking 

24 stuks poffertjes pak kant en klaar, of zelf maken 
5 eetlepels hazelnootpasta   
12 druiven wit, pitloos 
 



Het grote ijsdoolhof! 

 
Breng moeder en kinderen snel naar de ijsjes voordat ze smelten! 



Fijne vakantie 

 

 



 
 

Examens 09-07-2010  

Groep 1  
Mariska   Vos Oranje Band 4e kyu  
Karianne van Herwijnen 1e Oranje slip  
Patrick  Vos 1e Oranje slip  
Stijn   Nieuwenhuizen 1e Oranje slip  
Sterre  Dekkers 1e Oranje slip  
Twan de  Bie Gele Band 5e kyu  
Lars  Blom Gele Band 5e kyu  
Stef  Schoondermark 2e Gele slip  
Marnix  Rijken 2e Gele slip  
Jeffery  Schoondermark 1e Gele slip  
Rick  Rijken 1e Gele slip  
Bram  Groot Witte Band 6e kyu  
Yorick  Stams Witte Band 6e kyu  
Stan  Geradts Witte Band 6e kyu  
Alysha  Schuurmans Witte Band 6e kyu  
Zoë van Doorn Witte Band 6e kyu  
Mathijs   Fransen Witte Band 6e kyu  
Jaimy  Donders Witte Band 6e kyu  
Teun van Dongen Witte Band 6e kyu  
Nikolay  Broeks Witte Band 6e kyu  
Hielke van Zelst Witte Band 6e kyu  
     
     

Groep 2  
Sayeef   Carbiére Groene Band 3e kyu  

Marin  Zwart 2e Groene slip  
Gerben   Vos 1e Groene slip  
Elco van Tilborgh Oranje Band 4e kyu  
Aiden van Binnendijk Oranje Band 4e kyu  
Antwan van Tilborgh Oranje Band 4e kyu  
Toon  Haakmeester Oranje Band 4e kyu  
Milo van Binnendijk Oranje Band 4e kyu  
Sander  Hoefnagel 2e Oranje slip  
Nick  Heurter 2e Oranje slip  
Bas  Schuurmans Witte Band 6e kyu  
Rick  Schuurmans Witte Band 6e kyu  
     
     

Groep 3  
Bas  Grootswagers 1e Groene slip  
Collin   Boons Oranje Band 4e kyu  
     

 
 
  
 



 



 



 



 


