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Voorzitter 
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Secretaris Henk Hoefnagel 
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Leeuwerik 29 
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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 2013 (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 

 

 



 

 

Dit clubblad is tevens uw uitnodiging voor onze jaarlijkse algemene 

ledenvergadering op 6 maart as in de kantine van sporthal Zidewinde. 

We hopen op voldoende opkomst, om er naast een gezellige, zeker 

ook een zinvolle vergadering van te kunnen maken. 

 

Hoewel dit jaar nog maar net gestart is, zijn er toch al weer wat 

zaken gebeurd. 

Op 9 januari hebben we onze jaarlijkse Nieuwjaarsrececptie in de 

kantine van sporthal Zidewinde gehouden. De opkomst was goed en 

onder het genot van een hapje en een drankje hebben de aanwezige 

leden elkaar een gelukkig en sportief 2013 kunnen toewensen. 

Op 25 januari werden de eerste judo examens van dit jaar gehouden 

in onze dojo, deze zijn goed verlopen. Een van onze leden, Bas 

Grootswagers, is geslaagd voor de bruine band, niet iets wat 

regelmatig voorkomt. 

Één week later werd in de kantine ons eerste heren team in de 

bloemetjes gezet, zij zijn eerste in hun poule geworden.  

Van al deze evenementen vindt u foto's op onze website 

(www.zsvzidewinde.nl), op onze nieuwe Facebook pagina 

(www.facebook.com/zsvzidewinde.sprangcapelle) en vaak ook op ons 

Twitteraccount (twitter.com/zsvzidewinde). 

Recent werd ons door een aantal (ouders van) leden gevraagd om een 

soort activiteitencommissie op te mogen richten, iets wat wij zeer 

toejuichen. Leden die ook hierin geïnteresseerd zijn, kunnen zich bij 

het bestuur melden. 

 

Terugblikkend op 2012, zien we de huurverhoging, waar we vorig jaar 

melding van maakten. 

Daarnaast is ons ledental licht afgenomen, dit baart ons zorgen. Hoe 

lager het ledenaantal, hoe moeilijker het wordt om de zaal te vullen, 

maar zeker ook onze levensvatbaarheid kan daarmee in het geding 

komen. Hierbij doen we aan ieder de oproep om in hun familie- en/of 

vriendenkring eens rond te kijken. Zij mogen altijd een aantal maal 

vrijblijvend mee sporten om te kijken of het wat voor hen is. 



Zeer positief nieuws is dat de forse bijdrage van de gemeente 

Waalwijk aan onze nieuwe judomat binnen gekomen is. De mat is 

ondertussen besteld en geleverd en bevalt zeer goed. Dit heeft 

echter ook een behoorlijke aanslag op onze eigen kas gepleegd. 

 

Ik wil hierbij ook onze dank uitbrengen aan onze sponsoren. Zonder 

hun bijdrage is een gezonde financiële huishouding niet haalbaar. We 

vragen dan ook aan jullie regelmatig de sites van onze sponsoren te 

bezoeken. 

 

Ik wil dit voorwoord afsluiten met de herhaalde oproep om  

nieuwe vertegenwoordigers in het bestuur te krijgen. De huidige  

leden van ons bestuur zitten allemaal al langere tijd in het bestuur,  

waarvan Ad Verduyn al sinds de oprichting van onze vereniging. Toch  

vragen wij onze leden om eens na te gaan of zij ook wat uurtjes  

in het wel en wee van onze vereniging wil steken, zeker vanuit de  

judo-afdeling is vers bloed wenselijk.  

 

 

Met vriendelijke en sportieve groet, 

 

Arjan van Herwijnen 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

 

 

 AGENDA JAARVERGADERING 6 MAART 2013 
 

1.  Opening. 

2.  Notulen. 

3.  Verslag kascommissie. 

4.  Financieel verslag. 

5.  Bestuursverkiezingen. 

Aftredend en herkiesbaar is: Piet Kievits. 

6.  Huldiging jubilarissen. 

 

 

 

 

7.  Pauze. 

8.  Judo.  

9.  Tafeltennis. 

10.  Badminton, jeugd. 

11.  Badminton, recreanten. 

12.  Badminton, competitie. 

13.  Clubkampioenschappen. 

14.  Rondvraag. 
Vragen bij voorkeur vooraf schriftelijk indienen bij het bestuur. 

15.  Sluiting. 

 



 
 

 

 

  

 

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. 

 

 



 

 
 

 

 

 

. Zidewinde Heren 1 heeft het dit jaar eindelijk waargemaakt!!!!!!!!!!!!!! 

Na een spannend seizoen zijn ze voor de 1e keer kampioen geworden 

in hun klasse. 

Ze behaalden 65 punten in totaal, 9 x werd er gewonnen, 1 gelijk en 

slechts 2 x verloren. 

De titel werd nog niet behaald op de vrijdag van hun laatste 

thuiswedstrijd, maar ze moesten wachten tot de wedstrijd van hun 

concurrenten gespeeld was. 

Toen bleek dat ze kampioen waren. 

Harry, Hubert, Henk, Udja en Hannan, nogmaals van harte proficiat. 

Wij genieten al jaren van jullie enthousiaste team, ze gaan altijd voor 

de winst. 

Na afloop van de kampioenswedstrijd werden ze nog in het zonnetje 

gezet met uitreiking van een bloemetje en een kusje, speciaal door 

onze Miss Zidewinde! 

  

  

Zidewinde Heren 2 heeft de opgaande lijn van de vorige kompetitie 

voortgezet!!!!!!!! 

Andre, Walter, Ger, Stan en Fons raken steeds beter in gespeeld. 

Een hecht vriendenteam, die altijd alles voor elkaar over hebben. 

Regelmatig geven ze Jurgen, het aanstormende talent van  de 

vereniging, de mogelijkheid om zijn talenten bot te voeren op de 

badmintonbaan! 

Hij sleurt, zwoegt en zet daarmee de tegenstanders enorm om druk. 

In hun zware poule, kwamen ze tot een 6e plaats. 

Vooral de laatste 2 wedstrijden toont hun progressie. 

Op Vrijdag 24 januari kwamen ze tot een knap gelijkspel 4-4 thuis 

tegen Bavel, dat nummer 2 is geworden. 

Op donderdag 7 februari verloren ze op het nippertje thuis tegen de 

kampioen BCO uit Oosterhout met 3-5. 



  

Veel succes allemaal in de toekomst. 

  

Anton Kroot 

Competitieleider ZSV Zidewinde. 

  

  

 

 

  
 



  

 
Afgelopen jaar is een rustig jaar geweest en ledenaantal is  stabiel 

gebleven. 

 

De clubkampioenschappen waren, samen met de afsluiting, dit jaar 

een groot succes.  

Het aantal kinderen dat zich hiervoor had opgegeven was groter dan 

voorgaande jaren.  

Superleuke en gezellige avond, afgesloten met snacks, friet en 

limonade. 

 

Ook de Grote clubactie was een succes. Onze leden hebben net iets 

meer loten verkocht dan vorig jaar 

 

 

Het is eindelijk gelukt om dit jaar een nieuwe judomat te krijgen. 

Oude judomat was kanonhard, deze mat is echt een stuk zachter 

Vooral voor de grotere judoka’s een verademing en wordt het zelfs 

leuk om hard te vallen. 

 

  

Net als andere jaren was ook dit jaar de Kerstman weer aanwezig. 

Na afloop van de lessen kregen de kinderen chocolademelk en 

krentenkerstbrood 

 

 Patrick Blom 

 



 
 

 

 

 

 

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. 

 



 

 

 

Doordat de WBRT zich heeft aangesloten bij de TTL Tilburg, 

Tafeltennis Liga Tilburg, kregen wij dit najaar allemaal nieuwe 

tegenstanders. 

Door de TTL waren we ingedeeld in de eerste klasse en dus was het 

voor ons echt afwachten wat de sterkte van die tegenstanders zou 

zijn. 

Het bleek dat we in de goede klasse waren ingedeeld, want we kregen 

pittige tegenstand, maar werden niet van de tafel gespeeld. 

De eerste twee wedstrijden gaven de burger moed. Tegen White 

Balls uit Loon op Zand wonnen we met 7 – 3. Tegen Barna uit Tilburg 

werd het zelfs 8 – 2. 

Maar Pannenschuur uit Oisterwijk was veel te sterk voor ons. We 

verloren met 3 – 7. 

Bij Dito in Tilburg behaalden we een mooi gelijkspel. 

De tweede helft van de competitie gaf eenzelfde beeld. Op de 

voorlaatste speeldag stonden we op de eerste plaats met één punt 

voorsprong op Dito. 

Op vrijdag 30 november moest de beslissing komen. We waren vol 

goede moed, want een gelijkspel zou voldoende zijn. 

Het vertoonde spel was aan beide zijde goed, maar Dito had net iets 

meer in huis dan wij. Met een 3- 7 nederlaag moesten we het 

kampioenschap aan Dito laten. 

Omdat we op de tweede plaats zijn geëindigd, kunnen we toch nog 

promoveren naar de overgangsklasse door de promotie/degradatie 

tegen Tilbria te winnen. 

 



 
Tijdens die promotie/degradatie wedstrijd bleek al heel snel dat we 

nu nog een maatje te klein zijn voor de overgangsklasse. 

Onze tegenstanders waren meester in het terugschuiven van de bal, 

een spelstijl die ons niet zo goed ligt. 

Het gevolg was dan ook dat we zelf heel veel fouten gingen maken, 

omdat we gingen aanvallen op ballen waarbij dit niet mogelijk was. 

Jammer dat het niet gelukt is om te promoveren, maar ik denk dat 

het beter is dat we nu nog wat langer meedraaien in de eerste klasse. 

Al met al toch een puike prestatie van ons eerste team 

 

Piet Kievits 



 

 

Het financieel overzicht van 2012 geeft een vertekend beeld. 

Dit komt omdat we in 2012 van de gemeente Waalwijk een subsidie 

hebben gehad voor de aanschaf van een nieuw judomat. (€4046,00) 

De rekening van de judomat is pas in januari 2013 binnengevallen en 

betaald. (€ 5363,40) Dit geeft ook weer een vertekend beeld op de 

begroting van 2013.  

Dat we het ons konden veroorloven om zelf meer dan € 1000,00 bij 

te leggen bij een nieuwe judomat, laat ook zien dat we er financieel 

gezond voor staan. Het is dit jaar niet gelukt om wat extra te sparen, 

maar gezien het voorgaande én een jaar extra zaalhuur voor de PWA 

school, is dat niet verwonderlijk. 

Zowel de inkomsten en de uitgaven komen redelijk overeen met wat 

er begroot is. Alleen de contributie inkomsten voor badminton en 

judo vallen lager uit dan begroot. Bij de begroting gaan we uit van het 

aantal leden op 31 december van het jaar dat voorbij is. Het is dus 

duidelijk dat het aantal leden in 2012 afgenomen is. 

Daar maken we ons wel zorgen over. Het aantal leden mag niet al te 

ver teruglopen, want dan moeten we ons spaarpotje weer aan gaan 

spreken om de huren te kunnen betalen 

Vooral onze jeugdleden hebben enorm hun best gedaan bij de Grote 

Club Actie. Zij hebben er voor gezorgd dat de inkomsten een stuk 

hoger zijn dan we hadden begroot. 

Al met al hoeven we de contributie niet te verhogen en kunnen we de 

zalen blijven huren op de donderdag- en vrijdagavonden. 

Dank zij onze sponsors, een goed verlopen Grote Club Actie, de 25% 

korting op de zaalhuur én de jeugdsubsidie, hebben we een buffer 

opgebouwd van ruim € 6000,00.  

 

Jullie zien dat we er financieel weer goed voorstaan en dat we het 

komende jaar met vertrouwen kunnen ingaan. 

 

Piet Kievits 

Penningmeester. 



 

 

 

 



 



 
 



 


