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Contributie 2014 (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 

€ 20,00 
€ 25,00 
€ 27,50 

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

Tafeltennis Vanaf 18 jaar 
65+ 

€ 30,00 
€ 20,00 

               
 Rekeningnr. IBAN NL02 RBRB 098.99.75.789 

Inschrijfgeld 
Inschrijfgeld  

Badminton + tafeltennis 
Judo 

€   7,00 
€ 10,50 

 
 

 
Locaties, 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 

 
 



 

 

 

 

 

Onze mooie judomat ligt er nu ruim een jaar, het heeft vele jaren 

geduurd voor hij er lag, maar onze judoka’s zijn er erg mee in hun 

nopjes. 

We nodigen ook onze tafeltennis- en badmintonleden uit ook eens op 

vrijdagavond een kijkje te komen nemen. 

We hebben dit najaar redelijk wat problemen in sporthal Zidewinde 

gehad met verlichting, verwarming en de douches. Het gaat niet 

altijd even makkelijk om de gemeente dit snel op te laten pakken. Het 

bestuur heeft niet alles altijd in de gaten, wanneer er zaken niet 

goed zijn, vragen we jullie dit ons te melden. Wij nemen dan gelijk 

contact op met de gemeente om dit te laten herstellen. 

De Badmintonbond heeft hun contributiemodel aangepast, waardoor 

de totale afdracht aan de bond fors hoger zou uitvallen. Om dit 

enigszins te compenseren hebben we een aantal leden, welke geen 

competitie meer spelen afgemeld bij de bond. Zij zijn met ingang van 

1 januari 2014 dus geen lid meer van de bond en kunnen dus ook niet 

‘zomaar’ invallen bij een competitiewedstrijd. 

In november hebben een klein aantal badmintonners meegedaan aan 

de Waalwijkse Badmintonkampioenschappen, Hannan en Harry werden 

eerste in hun poule bij mannendubbel en Hannan ook nog een keer bij 

de mannenenkel. Heren, Proficiat! 

Onze jeugdleden zijn voor Sinterklaas getrakteerd op een grote 

Sint-snoepzak, gevuld met kruidnoten en veel ander snoepgoed. De 

snoepzakken vonden gretig aftrek. 

Zoals de meesten waarschijnlijk wel mee gekregen hebben, is Hyves 

als sociaal netwerk gestopt. Onze verenigingspagina is daar dan ook 

verdwenen. We hebben op Google+ een nieuwe verenigingspagina 

aangemaakt, welke naast onze Facebook pagina bestaat. Helaas is het 

nog gedeeltelijk handmatig werk om onze site, Twitter, Facebook en 

Google+ synchroon te houden, deze laatste zal door technische 

beperkingen nog regelmatig iets achterlopen op de anderen. 



Een ander technisch issue is de uitfasering van onze acceptgiro’s, het 

kleine aantal niet-computergebruikers rechtvaardigt de kosten die 

hiermee gemoeid gaan niet meer. Zij hebben in december geen 

acceptgiro, maar een geprinte betalingsspecificatie ontvangen. 

We kunnen  van elk lid twee emailadressen registreren, één voor de 

betalingen en één voor de overige post, mocht u één of beiden willen 

wijzigen, wilt u dat dan per email doorgeven aan  

penningmeester@zsvzidewinde.nl met daarin het nieuwe emailadres 

en uw volledige naam en/of lidnummer. 

 

 

 

 

 

Het bestuur 

  



 

 

 

 

 

Er zijn geen judolessen op vrijdag 27 december 2013 

én vrijdag 3 januari 2014. 

Op vrijdag 10 januari beginnen de judolessen weer. 

 

Voor onze badmintonjeugd zijn er geen lessen op 

donderdag 26 december 2013 én donderdag 2 januari 

2014. Op donderdag 9 januari starten ze weer. 

 

Op 26 december is sporthal Zidewinde dicht, dus 

kunnen onze badminton senioren dan niet spelen. 

Op donderdag 2 januari 2014 kan er wél gespeeld 

worden.  

 

De tafeltennissers spelen op 27 december niet, maar 

zullen op 3 december 2014 wel aanwezig zijn. 
 

 



 

 

 

 

 

Ons paradepaardje ZIDEWINDE HEREN 1 startte dit jaar in de 

Tweede Klasse afdeling 1. 

Dit team is een geoliede machine, al jaren een ingespeelde 

combinatie, ze kennen het klappen van de zweep!!!!!!!!!!!! 

  

Daar kan b.v. PSV een voorbeeld aan nemen, daar trekt men een blik 

jonkies open en die worden dan in het diepe gegooid met alle gevolgen 

van dien. 

Nee dan onze jongens: 

  

Andre, de captain is een sluwe vos, die het presteert om menig 

tegenstander een rad voor de ogen te draaien, hij wipt de shuttle 

onnavolgbaar precies waar de andere niet staat. 

Want hij heeft de cursus: Campingbadminton: goed bestudeerd en 

plaatst daar waar zijn rivaal niet is!! 

  

Walter is een blok graniet, niets brengt hem van de wijs, de 

tegenstanders komen met zweet in hun handen de baan op en worden 

gedesillusioneerd afgevoerd!!!!!!! 

  

Jurgen is een product van het unieke Zidewinde opleidingsinstituut 

voor de jeugd. 

Ongelooflijk wat een talent, hij stormt de baan op, hij is 

dolenthousiast, soms meer dol dan enthousiast, maakt hem niets uit. 

Hij knokt van de eerste tot de laatste seconde, hij blijft gaan en is 

niet kapot te krijgen. 

Wij hopen dat hij nog een paar jaar blijft, maar er zijn al coaches 

gesignaleerd van buitenlandse topbadmintonclubs, ook uit België? 

  



Stan van Kuijk lijkt de rust zelve, dat denkt de tegenstander dan, 

maar als hij op stoom komt dan staat het huilen hen nader dan het 

lachen. 

Een enorme routine en doorzettingsvermogen maakt hem tot een 

ware plaag. 

  

Tenslotte Hannan Tuarita, hij heeft zich gelukkig toch nog gemeld 

om men hen mee te doen. 

Ze zijn SUPERblij met hem, zijn spelinzicht is een waar genoegen. 

  

Ook werd hij dit jaar winnaar van het enkelspel op de Waalwijkse 

badmintonkampioenschappen en winnaar herendubbel met good-old 

Harry de Rijk. 

  

Het team staat nu op de 5e plaats in hun poule, ze hebben een heel 

zware poule, maar de topclubs al gehad, zodat wij hopen dat ze weer 

verder gaan stijgen naar de top in de resterende wedstrijden. 

  

Het degradatiegevaar is in ieder geval definitief geweken. 

  

 

  

Anton Kroot 

Competitieleider Zaalsportvereniging Zidewinde. 

  

  

 



  

 

 
  



  

  

  

   

  

  

 Grote Clubactie badminton jeugd en judo jeugd. 

 Ook dit jaar heeft onze vereniging weer meegedaan met de Grote 
Clubactie, in totaal iets minder dan vorig jaar, maar toch een mooi 
aantal. 

 Onze badmintonjeugd heeft, net als onze judoka’s en enkele 
senioren veel moeite gedaan om loten te verkopen. 

 De meeste loten bij de badmintonafdeling zijn verkocht door 
Maud van Os (48), Chairudin Tuarita (24) en Bram de Jong (19). 

 

Deze salestalenten worden binnenkort in het zonnetje gezet. 

 Bij de judo waren dit Lars Blom (23), Mathijs Fransen (17), 

Nicolay Broeks (14), Stefan Mewis, Xander Rosenbrand, Sander 
Wijgerde (12), Quirijn Bijdevier (11), Toni Bogers, Youri Donders, 
Rick en Tim  Rijken (10) 

 De opbrengsten worden zoveel als mogelijk ingezet voor onze 
jeugd, hoe dit precies gaat gebeuren proberen we tijdens de 
begroting van volgend jaar vast te stellen. 

Hierbij bedanken we ook alle andere jeugdleden voor hun inzet, 
dankzij allen is er ook dit jaar weer een leuk bedrag 
binnengehaald.



 
 

 

 

 

 

 

De start van ons team was niet zo best. De eerste wedstrijd moesten 

we met een invaller spelen en kregen we meteen het sterkste team 

tegenover ons. Gelukkig viel de schade mee en bleef het verlies 

beperkt tot 4-6. Rolf, onze invaller voor Piet, speelde een puike 

partij, maar kon helaas geen punten halen. De tweede wedstrijd 

hadden we een vervanger voor Tham nodig. Twan nam zijn plaats met 

verve in, maar kon ook geen punt halen. Al met al een slechte 

competitiestart en het zou lang duren voor de eerste overwinning 

behaald werd. Dat gebeurde pas in de tweede helft van de 

competitie. Toen pas vond het team zijn draai weer. In de laatste 

vier wedstrijden werden drie ruime overwinningen behaald. 

Daarmee werd directe degradatie voorkomen en hoefden we ook geen 

promatie/degradatie wedstrijd te spelen. 

Het volgend seizoen starten we weer gewoon in de eerste klasse van 

de TTL. 

Knap gewerkt mannen. 

 

 

 

 



 

 

 

Afgelopen vrijdag hebben we een kerstdubbeltoernooi gespeeld. 

Dit keer hadden we twee gastspelers; namelijk Henk Spuijbroek en 

Rien van de Vis. 

Deze twee badmintonners staan elke vrijdagavond samen trouw te 

oefenen aan de tafeltennistafel. Ze vonden het een hele uitdaging om 

mee te doen met onze tafeltennissers. 

Omdat Rien en Henk samen wilden spelen, moest er voor de 

teamsamenstelling van de tafeltennissers geloot worden. 

De volgende teams kwamen uit de hoge hoed rollen: 

Tham met Co, Jeroen met Dick, Piet met zwager Jan en Twan trof 

Rolf als partner. Op papier ongeveer even sterke teams, maar dat 

pakte heel anders uit. 

Dick speelde als een jonge God. Samen met een Jeroen die in 

topvorm was bleek dit een stel te zijn dat niet te kloppen was. 

Nadat we een volledige competitie tegen elkaar gespeeld hadden en 

dat waren toch acht wedstrijden, hadden zij alles gewonnen. 

Totaal hadden ze maar drie setjes gewonnen moeten geven. 

Een ijzersterk koppel dat verdiend dit dubbeltoernooi won. 

Twan en Rolf vormden samen ook een sterk team. Zij verloren maar 

twee keer……………………………….. Juist, tegen Jeroen en Dick. 

Knap gespeeld van die twee. 

De strijd om de derde plaats ging tussen Tham/Co en Piet/Jan. 

Zij deden niet voor elkaar onder; behaalden ieder drie punten en 

eindigden dus samen op de derde plaats 

Henk en Rien hadden het heel moeilijk, maar zij bleven stug 

tegenstand bieden. Deze twee heren hebben in de afgelopen jaren 

heel wat van het spel opgestoken. Natuurlijk zijn ze bij een volgend 

dubbeltoernooi weer van harte welkom. Onder het genot van een 

hapje en een drankje en bij sfeervol kaarslicht hebben we nog 

gezellig nagepraat over dit geslaagde dubbeltoernooi. 

 

Piet Kievits 



 SERVET VOUWEN ALS EEN 

BOOM 
Wat heb je nodig: 

Servet. 

 

 
 

Een servet kan je mooi vouwen tot een kerstboom. Dit kan 

met een echt stoffen servet maar ook met een papieren 

servet.  
Dit vouwen is niet zo heel makkelijk dus geef niet te gauw 

op als het de eerste keer niet helemaal wil lukken. De 

omschrijving volgt de punten in het bovenstaande 

vouwpatroon.  

 
1 - Vouw een punt naar binnen waarbij bovenin het 

midden wordt aangehouden en aan de zijkant een klein 

stukje boven het midden.  

 

2 - Aan de andere kant vouw je ook zo'n zelfde punt.  
 

3 - De onderkant vouw je omhoog net onder de twee 

punten.  

 



 

4 - Dezelfde lap die net omhoog is gevouwen vouw je 

weer naar beneden, maar nu de vouwlijn een paar 

centimeter hoger. Dit punt moet je misschien een paar 

keer op verschillende hoogtes proberen. Hier bepaal je 
namelijk hoe straks de stam wordt en dat kan te breed of 

te smal uitvallen.  

 

5 - Let op waar de driehoek de bovenkant van de lap 

snijdt. Daar vouw je even hulpvouwtjes in het verlengde 
van de driehoek en recht naar beneden. Zie de 

stippellijnen.  

 

6 - Nu vouw je echt de verticale lijn waarbij de punt 
bovenin terug wordt gevouwen zodat de hoekpunt niet 

meegaat naar het midden.  

 

7 - Hetzelfde doe je aan de andere kant.  

 
8 - Draai het servet nu om en je hebt een leuk kerstboom 

servet.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bestuur wenst jullie allen fijne 

feestdagen en een sportief en 

gezond 2014 toe. 







 

 

Welk Kerstliedje wordt hier gezongen ? 





 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 school terug zien! 
 
(Deze tips zijn voor mensen die vuurwerk mogen afsteken, maar ook voor mensen die ernaar 
gaan kijken):ijn 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 

2014 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. 

 

 



 

 

 

 



 



 
 



 


