
 

 



 

Z.S.V. ZIDEWINDE                               JUNI  2012 
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 
Maas 39 

5172 CN Kaatsheuvel 
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 Badminton Anton Kroot 
Spoorbrugweg 11 

5142  WB  Waalwijk 
0416-333354 

 
Contributie 2012 (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. 
Betaal je nog per acceptgiro? Meld je dan aan voor 
een factuur per email! 

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

€ 20,00 
€ 25,00 
€ 27,50 

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

Tafeltennis Vanaf 18 jaar 
65+ 

€ 30,00 
€ 20,00 

 

Inschrijfgeld 
Inschrijfgeld  

Badminton + tafeltennis 
Judo 

€   7,00 
€ 10,50 

 Gironr. Regiobank. 40753 
               Rekeningnr. 98.99.75.789 

 
Lokaties, trainers/begeleiders, speeltijden 
Badminton 

 
 A. v. Herwijnen          283245 
 
 
 R. v.d. Vis                 279967 

Sporthal Zidewinde 
 
Donderdagavond 
 
 
Vrijdagavond 

Julianalaan 3, Sprang-Capelle 
 
van 18.30 uur tot 20.30 uur 
van 20.30 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 gebeurt niet vaak dat we eind juni al stoppen met onze sportieve 

activiteiten. 

Maar dit jaar is het toch echt zo dat we op 29 juni onze laatste 

trainings- of speelavond hebben. 

Een seizoen dat goed verlopen is. 

De badmintonners hebben een goed competitieseizoen gedraaid, onze 

badmintonjeugd groeit gestaag in aantal en ook bij de judo wordt er 

hard in de dojo getraind. 

Onze tafeltennissers gaan volgend jaar spelen in de TTL (deTilburgse 

Tafeltennis Liga) en hebben na heel veel jaren afscheid genomen van 

de Waalwijkse WBRT. 

Onze competitieleider Anton Kroot heeft op 27 april j.l. een 

onderscheiding gekregen ( lid in de orde van Oranje Nassau ) voor 

het vele werk dat hij doet voor de stichting van de Waalwijkse 

spoorbruggen én zijn inzet voor onze vereniging. Anton, van harte 

gefeliciteerd met je onderscheiding. 

 

Op donderdag 16 augustus beginnen de badmintonners weer te spelen 

en op vrijdag 17 augustus 

starten de tafeltennissers 

weer. 

Onze judoleden beginnen een 

week later, op vrijdag 24 

augustus weer met de 

trainingen. 

We wensen jullie allemaal 

een fijne, ontspannen en 

vooral zonnige vakantie toe. 

 
 

Het Bestuur. 
 

 

 
 



 

 

 

 

Notulen Algemene Ledenvergadering 2012  

 

Gehouden op woensdag 7 maart 2012  

Aanwezig    : 11 leden en 4 bestuursleden 

Afwezig met kennisgeving : 0 leden 

 

 

Onze voorzitter, Arjan van Herwijnen, opent om 20.10 uur de 

vergadering. 

 

1. Opening. 

 

Arjan van Herwijnen heet iedereen van harte welkom op deze 

algemene ledenvergadering van Z.S.V. Zidewinde. 

 

2. Notulen. 

 

Ger Versteeg vraagt waarom de contributie van de judo verhoogd is 

het afgelopen jaar. Dit hebben wij gedaan in samenspraak met onze 

judotrainer Patrick Blom, omdat de contributie die wij vroegen te 

laag was in vergelijking met andere verenigingen. 

De notulen worden verder zonder op- of aanmerkingen, onder 

dankzegging aan de secretaris, goedgekeurd en vastgesteld. 

 

3. Verslag kascommissie. 

 

De kascommissie bestaat uit Hans van Oosterhout en Anton Kroot. 

De kas van onze vereniging wordt door deze heren prima in orde 

bevonden. 



De kascommissie voor volgend jaar zal worden gevormd door Anton 

Kroot en Ger Versteeg. Reserve voor volgend jaar is wederom Twan 

van Oosterhout. 

 

4. Financieel verslag. 

 

Afgelopen jaar hebben wij weer ca. € 1.800,-- mogen ontvangen uit 

sponsoring en van de gemeente 25 % korting gekregen op de 

zaalhuur. Deze korting zullen wij in 2012 wederom mogen ontvangen. 

In februari 2012 hebben wij van de gemeente Waalwijk wel een brief 

ontvangen met de mededeling dat de zaalhuren per 1-1-2012 

verhoogd zullen worden met 10 %. Wij zijn hier vooraf niet over in 

kennis gesteld en deze verhoging is dan ook niet meegenomen in de 

begroting. 

 

Hubert Veeke heeft nog een vraag over de begroting contributie 

judo, de ontvangen contributie is een stuk lager dan de begroting. Dit 

komt door het feit dat eind december wordt gekeken naar het 

ledenaantal op dat moment en wij geen invloed hebben op de 

wisselingen gedurende het daarop volgende jaar. 

 

5. Bestuursverkiezingen. 

 

Arjan van Herwijnen, Ad Verduyn en Henk Hoefnagel zijn aftredend 

en herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten bij het bestuur bekend, 

zodat deze heren ook de komende jaren bestuurslid van Z.S.V. 

Zidewinde mogen blijven. 

 

6. Huldiging jubilarissen.  

 

Piet Kievits is 25 jaar lid van onze vereniging en ontvangt uit handen 

van Arjan van Herwijnen een mooie bos bloemen. 

 



Aan Riet van Campen wordt ook een bos bloemen overhandigd, onder 

dankzegging voor haar inzet in de kantine op donderdag- en 

vrijdagavond. 

 

7. Pauze. 

 

8. Judo. 

 

Het ledenaantal blijft stabiel. Alle groepen zijn goed bezet. 

De nieuwe judomat is nog steeds niet gerealiseerd. Wel hebben we 

offertes ingestuurd naar de gemeente Waalwijk en het is nu weer 

afwachten op een positief antwoord. 

 

9. Tafeltennis. 

 

Het ledenaantal is het afgelopen jaar gelijk gebleven. 

De WBRT is gestopt en wij gaan competitie spelen in de TTL. Hierbij 

hebben wij ons inmiddels aangesloten. 

 

10. Badminton, jeugd. 

 

Arjan en Lindsey trainen de jeugd op donderdagavond. Er zijn 

momenteel 17 jeugdleden t/m 17 jaar. 

Het afgelopen jaar hebben wij regelmatig vriendschappelijke 

wedstrijden gespeeld tegen FST, High Speed en Vitesse en 

deelgenomen in de organisatie voor de Yonex Kids Games. 

 

11. Badminton, recreanten. 

 

Het ledenaantal hierbij blijft redelijk stabiel en de zaal op 

donderdagavond blijft redelijk tot goed gevuld. 



 

12. Badminton, competitie. 

 

Het komende seizoen zullen wij weer proberen 2 teams te laten 

deelnemen aan de competitie. 

De bedoeling is weer om op vrijdagavond telkens maar 1 team thuis te 

laten spelen, omdat dit heel goed bevallen is en de gezelligheid ten 

goede komt. 

 

Anton bedankt voor je inzet het afgelopen jaar om de competitie zo 

goed mogelijk te laten verlopen. 

 

13. Clubkampioenschappen. 

 

Arjan zal proberen in het voorjaar 2012 clubkampioenschappen te 

organiseren voor de badminton, mits hier voldoende animo voor is. 

 

Het is de bedoeling, net als afgelopen jaar, om de 

clubkampioenschappen judo te houden net voor de zomervakantie. Dit 

is iedereen goed bevallen. 

Ad Verduyn zal de organisatie hiervan op zich nemen. 

 

Piet Kievits zal met de tafeltennisheren bespreken wanneer het 

beste moment is waarop zij hun clubkampioenschappen zullen houden.  

 

14. Rondvraag. 

 

Dik. in ’t Veld maakt melding van de mooie advertentie in de 

Waalwijker voor het promoten van onze vereniging. Wij hebben 

gekozen voor een advertentie i.v.m. de lagere kosten van een 

advertentie ten opzichte van een flyer-aktie. 

Ook heeft een advertentie een groter verspreidingsgebied. 

Deze advertentie heeft echter niet geleid tot aanwijsbare groei van 

het ledenaantal. 

 



Hans van Oosterhout heeft nog een vraag over de inloopmaanden. 

Deze worden ook dit jaar weer gehouden. De inschrijvingen hiervoor 

zijn binnenkort binnen. 

Deze inlooplessen gelden alleen voor jeugdleden. Misschien dat we in 

de toekomst ook zoiets voor senioren kunnen gaan organiseren. 

 

 

15. Sluiting. 

 

Om 21.20 uur sluit Arjan, met dankzegging aan alle aanwezigen, de 

algemene ledenvergadering. 

 

 



 

 

 

Beste Zidewinde badmintonspelers en speelsters, 

  

In het seizoen 2012 – 2013 gaan er weer twee herenteams van start! 

 Ze gaan weer spelen in de Herencompetitie 2e klasse. 

 Ze draaien daar al jaren mee, bijna altijd aan de top!! 

  

Team 1 bestaat weer uit de harde kern: 

Henk, Harry, Hubert, Hannan en John. 

 Henk Spuybroek, hier zit nog geen sleet op! 

Zijn keiharde smashes boezemen de tegenstanders nog veel schrik in. 

 Harry de Rijk weet vooral in het dubbelen de punten binnen te halen. 

Hubert Veeke, altijd op stoom als het erom gaat! 

 Hannan Tuarita, een ongelooflijk talent, op latere leeftijd 

moeiteloos laat hij de shuttle neerdalen waar hij maar wil! 

 John van Zelst, helaas erg druk, maar als hij komt dan gaat er iets 

gebeuren. 

Keiharde smashes, afgewisseld met shuttles die net over de netrand 

vallen, dat is John wel toevertrouwd!!!!!!!!!! 

 Udja Gorong wil na al die hectische jaren het voorlopig rustig aan 

doen. 

Het team dankt hem hartelijk voor al zijn bijdragen aan het 

badmintonspelletje. 

  

  



 

Team 2 is er weer klaar voor!!!!!! 

  

Dit is zeker een vriendenteam, gezelligheid staat naast de sportieve 

prestaties hoog in hun vaandel! 

 Al jaren vormen zij een uniek team! 

 Captain is Andre, een Feyenoordfan pur sang!! 

 Walter van der Lee, een groot talent, met een enorme inzet en 

sportief gezien is hij top, de 80 van de Langstraat, de Vierdaagse en 

de Bloesemtocht, overal zien we hem opduiken!!!!!!!! 

  

Stan en Ger van Kuyk, een duo met vele jaren ervaring en 

enthousiasme. 

 Zeker niet te vergeten Fons, vooral zijn humor doet hij vele 

tegenstanders de das om!! 

  

 Vele groeten, eerst prettige vakantie, de competitie start half 

September. 

  

Anton Kroot 

Competitieleider Zaalsportvereniging Zidewinde 



 

 

EXAMEN 8 JUNI 2012 

 

 

Examen 08-06-12   

Groep 1     

Jaimy  Donders 1e oranje slip  

Nikolay  Broeks 1e oranje slip  

Daan van Veen Gele Band  

Ardian  Rijken 2e gele slip  

Evi  Paulides 1e gele slip  

Youri  Donders 1e gele slip  

Eva van Caem Witte Band  

Sven  van Caem Witte Band  

Finn van Caem Witte Band  

Rick  Mewis Witte Band  

Anna-Lena  Taphorn Witte Band  

     

Groep 2     

Karianne van Herwijnen 2e groene slip  

Stijn   Nieuwenhuizen 2e groene slip  

Sterre  Dekkers 2e groene slip  

Lars  Blom 1e groene slip  

Marnix  Rijken 2e oranje slip  

Rick  Rijken 2e oranje slip  

Jeffrey  Schoondermark 2e oranje slip  

Zoë van Doorn 1e oranje slip  



 

Alysha  Schuurmans 1e oranje slip  

Mathijs   Fransen 1e oranje slip  

Daan   Treffers 2e gele slip  

Peter  Vos 2e gele slip  

Hielke van Zelst 2e gele slip  

Quirijn  Bijdevier 1e gele slip  

Toni  Bogers 1e gele slip  

Pepijn  Verhoeven 1e gele slip  

Stefan  Mewis 1e gele slip  

Hubert  Piwowarski 1e gele slip  

     

     

Groep 3     

Aiden van Binnendijk 1e blauwe slip  

Milo van Binnendijk 1e blauwe slip  

Toon  Haakmeester 1e blauwe slip  

Sander  Hoefnagel 1e blauwe slip  

Antwan van Tilborgh 1e blauwe slip  

Gerben   Vos 1e blauwe slip  

Marin  Zwart 1e blauwe slip  

Nick  Heurter 2e groene slip  

     

Examen 15-06-12  

    

Mariska Vos 1e blauwe slip 

Examen 22-06-12  

    

Troy   Valkenburg Witte Band 

Tristan  Koolen Witte Band 

Bram  Rommers Witte Band 

Eline  Hoefnagel 2e gele slip 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

Dit seizoen wilden we voor de derde keer de beker gaan winnen. 

Als afsluiting van jarenlange WBRT competities zou dat een mooi 

doel zijn. 

In de eerste ronde speelden we heel goed. Waalwijk 3 werd met  

9 – 0 verslagen. 

Als volgende tegenstander kwam den Bolder 2 uit de toverhoed 

gerold. Een tegenstander waar wij altijd moeite mee hebben. 

Dit keer was dat ook weer zo. De 7 -2 overwinning was geflatteerd, 

want den Bolder bood zeer goed tegenstand. 

In de halve finale weer een moeilijke tegenstander; NSF 1. 

Het bleef in deze wedstrijd tot de laatste partij spannend. Tenslotte 

wonnen we met 5 -4. De finale was dus bereikt. 

Daar troffen we de kampioen van de voorjaarscompetitie:  

den Bolder 1. 



 

 

 

De laatste voorjaarscompetitie van de WBRT begon helemaal niet 

slecht. 

Tegen de kampioen van de najaarscompetitie d’n Bolder 1 speelden we 

gelijk. 5 – 5. Dat was een goede prestatie en dat gaf hoop op ons 

doel: kampioen worden in de eerste klasse. 

Maar tegen Waalwijk 3, het team waar we voor de bekercompetitie 

met 9 – 0 van wonnen, speelden we ook gelijk. Een onverwacht 

puntenverlies. 

Daarna volgden drie wedstrijden die we ruim met 8 – 2 wonnen. 

De zesde wedstrijd was tegen NSF, een medekandidaat voor het 

kampioenschap. Ook deze partij werd gewonnen. 

Op de helft van de competitie hadden we 40 punten bijeen gegaard 

en d’n Bolder 1, de gróte concurrent, 42. 

Een miniem verschil. 

De tweede helft begon desastreus. We kregen klop van d’n Bolder 1: 

3 – 7. 

Vervolgens wonnen we weer drie keer met 7 – 3 en we sloten af met  

twee maal gelijkspel. 

Weer geen slechte reeks, maar d’n Bolder 1 sprokkelde totaal 80 

punten bij elkaar. 

Wij 69, genoeg voor wéér de tweede plek. 

Jammer dat het weer niet gelukt is. 

Vanaf het najaar gaan we spellen in de eerste klasse van deTTL; de 

Tilburgse Tafeltennis Liga. 

We komen daar maar één oude bekende tegen; NSF 1. 

Het is voor ons eerste team een nieuwe uitdaging om daar te gaan 

spelen. 

 

 



 

 

Email: 

Onze bestuursleden, trainers en de competitieleider zijn allemaal per 
email te bereiken. 

Kijk op de site en klik op de envelopjes om hen een email te sturen. 

Website: 

http://www.zsvzidewinde.nl 

Op onze website vind je de laatste foto's, onze sponsoren, ons clubblad 
en allerlei informatie. 

- heb je ideeën voor onze website, laat het ons weten! 

- op onze site staat ook al lang een gastenboek, kijk hier eens in en laat 
een berichtje achter. 

Twitter: 

http://twitter.com/zsvzidewinde 

Het laatste nieuws vind je op onze twitterpagina.  

- deze zie je nu ook op de voorpagina van onze website. 

- heb je zelf Twitter, maak gebruik van #zsvzidewinde als je daar iets 
over ‘tweet’. 

Hyves: 

http://www.hyves.nl/club/2201467/Z_S_V_Zidewinde/  

Facebook: 
 
http://www.facebook.com/zsv.zidewinde.5 

Op onze hyves en facebookpagina’s vind je nieuws, een aantal foto's, 
maar vind je vooral andere leden van onze vereniging, het staat je vrij 
om daar discussies te starten of teksten te plaatsen. 

http://www.zsvzidewinde.nl/
http://twitter.com/zsvzidewinde
http://www.hyves.nl/club/2201467/Z_S_V_Zidewinde/
http://www.facebook.com/zsv.zidewinde.5


Als je ‘m kust word je een prins! 
 
 



Creatief 
Rupsje 

Wat heb je nodig:  

- één eierdoos 

- Schaar 

- Groene verf 

- Kwast 

- Stift 

- Twee kleine stokjes 

 
 

 

Neem de eierdoos en knip aan beide kanten van de hobbels een strook weg  

(zodat je alleen de hobbels overhoudt, en hij dus nog wel kan staan). Verf dit groen  

en laat het goed drogen. Knip aan de voorkant een klein stukje weg zodat je een  

"hoofdje" overhoudt.  

Daarna prik je op z'n hoofdje twee gaatjes, waar je de twee stokjes in kan steken.  

Je kan eventueel ook iets anders gebruiken om de voelsprietjes van te maken. 

 En vervolgens teken je twee stipjes (ogen) aan de zijkant van het hoofd en een  

streepje (neus) aan de voorkant. 



 

 



 



 
 



 

 

http://www.addegraafmedia.nl/

