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Competitieleider Badminton Walter van der Lee 
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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 

 

Inschrijfgeld 
Inschrijfgeld  

Badminton + tafeltennis 
Judo 

€   7,00 
€ 10,50 

 
             Rekeningnr. IBAN NL 02 RBRB 098.99.75.789 

 
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 
          patrick@zsvzidewinde.nl 
   

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 

 



 

 

 

 

Weer een jaar voorbij, weer een jaar met gemeentelijke 

beslommeringen, weer onduidelijkheid m.b.t. de zaalhuur, weer een 

niet tot slecht bereikbare gemeente Waalwijk. Je kan er een leuke 

taak van maken om alleen bij de gemeente je brieven onder de 

aandacht te krijgen, ontvangen doen ze wel, maar als we antwoorden 

willen wordt het alleen maar erger. Onze secretaris heeft dit jaar 

redelijk veel moeite gedaan om de juiste mensen bij de gemeente te 

pakken te krijgen, helaas met wisselend succes. 

Frustratie, jazeker. Als bestuur, trainers, begeleiders, 

competitieleiders en vrijwilligers proberen we onze leden zoveel als 

mogelijk te faciliteren, zodat zij onbezorgd kunnen sporten. Het is 

frustrerend als een gemeente eenvoudigweg niet thuis geeft en je 

vragen van de ene naar de andere lade verplaatst. 

Was het allemaal zo erg, gelukkig niet. 

Het ledenaantal blijft hoegenaamd gelijk, de judo afdeling loopt als 

een geoliede machine, de tafeltennissers slaan wekelijks de kleine 

balletjes met een noodgang over het net en de badmintonjeugd heeft 

een normaal verloop. De volwassen badmintonners leveren een wat 

grotere uitdaging, af en toe verdwijnt er een lid, maar er is geen 

enkele aanwas. Bij deze roep ik alle volwassenen op om eens een 

vriend, familielid of kennis uit te nodigen om eens een keer mee te 

spelen. In de kast hebben we nog wel wat rackets liggen. Wie weet… 

In ieder geval hebben we Walter bereid gevonden de rol van 

competitieleider Badminton op zich te nemen, na vele jaren trouwe 

inzet heeft Anton deze rol en zijn lidmaatschap opgegeven. 

De Grote Clubactie is dit jaar niet zo goed verlopen, minder 

verkopers, teruggebrachte loten en meer tegenslagen, uiteindelijk 

houden we er natuurlijk wel wat aan over, maar we hadden echt op 

meer gerekend. Als bestuur zullen we ons beraden hoe we dit komend 

jaar kunnen verbeteren. Iedereen die een goed idee hierbij heeft 

horen we graag. 



Onze sponsoren zijn ons gelukkig trouw, zonder hun financiële steun 

zou ons huishoudboekje behoorlijk uit balans raken. Hierbij danken 

we dan ook onze sponsoren voor hun bijdragen en vragen we onze 

leden om eens op hun sites te kijken of beter nog, er eens binnen te 

lopen. 

Afgelopen jaar hebben we onze boekhouding omgegooid, van papieren 

lijsten, grote kasboeken en vele andere administratieve handelingen 

zijn ook wij overgestapt op een elektronische variant. De kans op 

rekenfouten en urenlange sessies om die terug te vinden, het 

meerdermalen uitvoeren van dezelfde handelingen zijn hiermee 

verleden tijd. We zijn heel benieuwd naar de reacties van de 

kascommissie wanneer ze zich in onze nieuwe boekhouding mogen 

storten. 

Aansluitend aan onze financiële administratie, roept onze 

penningmeester iedereen op om zijn mailbox opgeschoond te houden. 

Het komt nog wel eens voor dat een mailbox vol zit en de factuur 

daardoor niet afgeleverd kan worden. Soms resulteert dit in een 

betalingsherinnering wat extra werk voor de penningmeester 

betekent, maar ook voor het betreffende lid een hogere factuur 

oplevert. 

Al met al kijken we reikhalzend uit naar het komende jaar, met iets 

meer leden kunnen we een onbezorgd jaar tegemoet zien. 

Wij willen al onze trainers, (bege)leiders en vrijwilligers bedanken 

voor hun inzet in 2014 en hopen in 2015 weer van hun inzet gebruik 

te mogen maken. 

Rest ons alle leden fijne feestdagen toe te wensen en uit te zien naar 

een gezond en sportief 2015. 

 

Arjan van Herwijnen 

 

Voorzitter 
 
 

 



 

 

 

 

 

Er zijn geen judolessen op vrijdag 26 december 2014 én vrijdag 2 

januari 2015. 

Op vrijdag 9 januari beginnen de judolessen weer. 

 

Voor onze badmintonjeugd zijn er geen lessen op donderdag 25, 

vrijdag 26 december 2014 én donderdag 1 januari 2015. Op 

donderdag 8 januari starten ze weer. 

 

Op donderdag 25 december, vrijdag 26  en donderdag 1 januari 2015 

is sporthal Zidewinde dicht, dus kunnen onze badminton senioren dan 

niet spelen. Op vrijdag 2 januari is de zaal wél open. 

 

De tafeltennissers spelen op 26 december niet, maar zullen op 2 

januari 2015 wel aanwezig zijn. 

 
Op vrijdag 30 januari gaat Pro Patria alvast opbouwen voor een 

wedstrijd op zaterdag. Daarom is maar één badmintonbaan en ruimte 

voor de tafeltennis beschikbaar. 

 

 
 

 

 
 



 



 
 

 

 

 

Gehouden op woensdag 12 maart 2014  

 

Aanwezig   : 12 leden en 4 bestuursleden 

 

Afwezig met kennisgeving :  2 leden 

 

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

vergadering. 

 

1. Opening. 

 

Arjan van Herwijnen heet iedereen van harte welkom om deze 

Algemene Ledenvergadering 

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 Ger Versteeg en Twan van Oosterhout. 

De kas van onze vereniging wordt door Ger Versteeg wederom prima 

in orde bevonden. 

De kascommissie voor volgend jaar zal worden gevormd door Ina 

Chabot en Desiree Zacht. 

Reserve voor volgend jaar is Corrie Versteeg. 



 

4. Financieel verslag. 

 

Ger Versteeg geeft aan dat de huur voor sporthallen in 2014 

wederom met 10 % verhoogd zal worden door de gemeente Waalwijk. 

Wij hebben hierover geen persoonlijk bericht ontvangen van de 

gemeente Waalwijk. 

 

De NBB heeft weer een nieuwe contributieberekening voor NBB-

leden. Wat dit voor effect voor ons heeft is nog niet geheel 

duidelijk. 

Wel zal er voor competitieteams een bedrag aan inschrijfgeld 

betaald gaan worden van € 260,00 in plaats van de gebruikelijke  

€ 90,00 inschrijfgeld. 

 

5. Bestuursverkiezingen. 

 

Arjan van Herwijnen, Ad Verduyn en Henk Hoefnagel zijn aftredend 

en herkiesbaar. 

Er zijn geen tegenkandidaten bij het bestuur bekend, zodat zij ook 

de komende periode bestuurslid mogen blijven. 

 

 

6. Huldiging jubilarissen. 

 

Jan Geerlings en Ger van Kuijk zijn 15 jaar lid van onze vereniging. 

Jan Geerlings ontvangt uit handen van onze voorzitter het 

verenigingsspeldje en een mooie bos bloemen. 

Ger van Kuijk is vanavond niet aanwezig, zodat wij met hem een 

afspraak zullen maken om hem alsnog het speldje en een bos bloemen 

te overhandigen. 



 

Tham van Tran, Peter Zacht en Desiree Zacht zijn zelfs dit jaar al 

25 jaar lid van Z.S.V. Zidewinde. Zij ontvangen van Arjan van 

Herwijnen voor hun trouwe lidmaatschap ook een mooie bos bloemen. 

 

Ook aan Riet van Campen wordt een bos bloemen overhandigd, onder 

dankzegging voor haar inzet in de kantine op donderdag- en 

vrijdagavond. 

 

7. Pauze. 

 

8. Judo. 

 

Het ledenaantal blijft zoals de afgelopen jaren stabiel. Ook de 

trainers/begeleiders zijn onze vereniging trouw gebleven. Waarvoor 

hun hartelijke dank. 

 

9. Tafeltennis. 

 

Het afgelopen jaar heeft 1 lid bedankt, waardoor er nog 9 leden 

wekelijks spelen. 

Het tafeltennisteam speelt nog steeds in de 1e klasse van de TTL. 

 

10. Badminton, jeugd. 

 

Het ledenaantal blijft stabiel. Er is alleen wel een groot verloop van 

uit- en ingeschreven leden. Op dit moment zijn er ca. 16 jeugdleden 

actief in de leeftijd van 8 – 14 jaar. 

 

Onlangs heeft het bestuur overleg gehad met een afvaardiging van 

buurtsportcoaches. Hierin hebben wij te kennen gegeven dat wij 

interesse hebben in een verdere samenwerking. 

Hierbij moet je denken aan infolessen via scholen met eventuele 

ondersteuning van onze vereniging in zoverre wij die kunnen bieden. 

 



11. Badminton, recreanten. 

 

Op donderdagavond spelen ca. 12 recreanten. Wij hebben diverse 

pogingen ondernomen om dit aantal te vergroten, maar zonder enig 

resultaat tot nu toe. 

 

12. Badminton, competitie. 

 

Anton Kroot heeft te kennen gegeven te stoppen als lid van Z.S.V. 

Zidewinde waardoor hij ook komend seizoen geen competitieleider 

meer zal zijn. Wij vinden zijn besluit spijtig maar moeten dit 

accepteren. 

Wij zijn dan ook naarstig op zoek naar een nieuwe competitieleider 

voor ons competitieteam. 

Zij spelen hun thuiswedstrijden op vrijdagavond, waardoor de zaal 

redelijk tot goed bezet is. 

Ook komt dit de sfeer ten goede. 

 

13. Clubkampioenschappen. 

 

Piet zal voor de tafeltennissers in ieder geval weer een 

dubbeltoernooi willen organiseren en misschien ook een enkeltoernooi 

als hiervoor een geschikte datum gevonden kan worden. 

 

De clubkampioenschappen judo zullen ook dit jaar weer op de laatste 

vrijdag voor de zomervakantie gehouden worden. 

 

Arjan zal weer informeren of er behoefte is aan 

clubkampioenschappen badminton. 

Voor de jeugd zal hij de organisatie ook op zich nemen, maar deze 

clubkampioenschappen zullen gespeeld worden in de reguliere 

lestijden. 

 

14. Rondvraag. 

 



Ina Chabot geeft aan dat de douche in de kleedkamer soms koud is. 

Ger Versteeg weet te melden dat dit probleem inmiddels 

waarschijnlijk verholpen is. 

 

15. Sluiting. 

 

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

Algemene Ledenvergadering 2014 van Z.S.V. Zidewinde. 

 

  

 

 

 

 

 



 

 
 

Iedere donderdagavond is het weer zover. Dan beginnen jonge 

kinderen om half 7 met de les. Om half 8 zijn de wat oudere kinderen 

aan de beurt. Het belangrijkste bij ons is vooral het plezier van de 

kinderen. Wanneer kinderen niet ergens met plezier naartoe gaan, 

zullen ze ook zeker niet nog een keer willen gaan. De vrolijkheid is al 

te voelen op het moment dat de kinderen de zaal binnenkomen en ze 

met leeftijdsgenoten alvast even wat gaan voetballen of iets 

dergelijks gaan doen. Dit doen ze terwijl wij het net opbouwen, zo 

houden ze zichzelf bezig en zitten ze niet alleen op de bank te 

wachten tot de les begint. Vaak als het net is opgebouwd beginnen we 

met wat oefeningen, zoals rennen, knieën optrekken, zijlings gaan en 

zoveel meer. Hierbij doen we af en toe ook nog wat oefeningen die 

het plezier van de kinderen opwekt. Zoals rennen met de armen in de 

lucht, ze mogen dan gerust schreeuwen. De kinderen deden dit vaak 

voor de les en zodoende zijn we dit af en toe ook gaan doen. Toen we 

dit voor het eerst deden zag ik wat kinderen vreemd kijken, maar ook 

zij zagen het plezier ervan in.  

Vervolgens pakken de kinderen hun rackets en een shuttle en moeten  

ze deze hoog houden. Dit doen we voornamelijk om de oog-

handcoördinatie van de zien en de kinderen hierin te begeleiden naar 

gelang dit nodig is. Dit doen ze een paar minuten en dan gaan ze echt 

spelen. We laten de kinderen zelf een tegenstander kiezen. Vaak 

kiezen ze dan een vriendje of vriendinnetje. Ze gaan dan ook allerlei 

oefeningen doen, dit is iedere week weer een andere oefening. Als ze 

hiermee een aantal minuten bezig zijn geweest, gaan ze deze 

oefeningen ook uitvoeren in kleine wedstrijdjes. 

Vijf minuten voor de les is afgelopen beginnen we met een spelletje. 

De kinderen van de tweede groep zijn er dan ook en doen ook mee. Zo 

spelen de kinderen niet alleen met kinderen van hun eigen leeftijd, 

maar ook met wat oudere kinderen. 

Om de zoveel tijd hebben we ook een avond waarop we tegen de 

groep van Waspik spelen. Zo spelen de kinderen ook tegen andere 

kinderen en daarbij leren ze ook veel. Dit is tot nu toe iedere keer 



een succes en waarbij de kinderen met een vrolijke lach naar huis 

gaan. 

  



 

 

 

Competitie 2014 – 2015. 

Als allereerste wil ik graag Anton nog bedanken voor het regelen van 

de competitie de afgelopen jaren. Het is altijd weer een uitdaging om 

het voor elkaar te krijgen. Top gedaan Anton. 

Dus mij is gevraagd om in zijn voetsporen te treden. Voor degene die 

mij niet kennen, zal ik mij kort voorstellen. Mijn naam is Walter van 

der Lee en ik woon in Drunen en ben 52 jaar. Samen met mijn zoon 

speel ik badminton op de donderdag avond. De afgelopen jaren heb ik 

competitie gespeeld samen met het mannen team van Zidewinde. 

Hiervoor speelde ik bij BC Drunen, waar ik ook competitieleider ben 

geweest. Als sport doe ik ook nog aan lange afstandswandelen, maar 

dat neemt iets meer tijd in beslag. Begin dit jaar gaf Anton aan te 

stoppen en heb ik positief gereageerd op de vraag om competitie 

zaken op mij te nemen. En dus ben ik daar aan begonnen. 

Met de competitie indeling ging het niet zo soepel. De bond had veel 

wijzigingen en dat heeft uiteindelijk veroorzaakt dat ons heren team 

in een poule met 4 deelnemers terecht is gekomen. Een dubbele 

competitie dus. Er is bezwaar aangetekend, maar dit heeft niet 

geholpen. Laat ik het erop houden dat dit misschien wel een voordeel 

oplevert in het volgende competitie seizoen. Natuurlijk zijn wij toch 

lekker gestart met de competitie en dit gaat eigenlijk best goed, al 

zeg ik het zelf. 

De beide uitwedstrijden tegen Groene Ster en BC Oosterhout 

werden gewonnen, Panache uit en thuis werden gelijk gespeeld. De 

wedstrijd thuis tegen Oosterhout ging helaas verloren. Tegen 

Oosterhout geldt dus niet het thuis voordeel. Met een wedstrijd 

meer gespeeld, staat ons mannen team 1ste geklasseerd met nog 5 

wedstrijden te gaan.  

SV Zidewinde M1 34 (34-22) 

BC Oosterhout M2 30 (30-18) 

ESBV Panache M2 23 (23-25) 

BV Groene Ster M1 9  (9-31) 



De vast spelers  Jurgen, Stan, Andre, Hannan en Walter doen hun 

best om de naam van onze club in een positief licht te stellen. Maar 

wij hebben ook nog 2x een invaller nodig gehad, Harry en Mathijs. 

Beide willen wij hierbij ook bedanken. Mede door hun gescoorde 

punten, staan wij er zo voor. 

Mocht je eens een wedstrijd willen komen kijken, dan ben je van 

harte welkom. Met wat aanmoedigingen, gaan wij zeker nog iets beter 

ons best doen. Je zal niet de enige toeschouwer zijn, altijd kunnen 

wij rekenen op een aantal trouwe toeschouwers!!! 

Ons schema ziet er nog als volgt uit: 

- Vrijdag 12 december om 20:15 thuis in Zidewinde. 

- Zondag 21 december om 9:30 bij Panache in Eindhoven. 

- Vrijdag 9 januari om 20:15 thuis in Zidewinde. 

- Vrijdag 16 januari om 20:15 thuis in Zidewinde. 

- Vrijdag 23 januari om 20:15 thuis in Zidewinde. 

Mocht je vragen hebben of misschien ook wel competitie willen 

spelen, dan hoor ik dat graag even van je. Neem dan contact op met 

waltervdlee@online.nl of competiteleider@zsvzidewinde.nl 

En heren van het M1 team, laten wij de laatste 5 wedstrijden nog 

even ons beste beentje voor te zetten. 

Groeten, 

Walter. 



 

 

Op een zeer druilerige zondag, 16 november heeft onze vereniging 

wederom meegedaan met de Open Waalwijkse 

Badmintonkampioenschappen. Deze keer in de nieuwe sporthal ‘De 

Zeine’. Het was voor de 26e keer dat deze kampioenschappen 

gehouden werden. Er waren 55 deelnemers van de verschillende 

deelnemende verenigingen en badminton(st)ers woonachtig in de 

gemeente Waalwijk. Helaas was de opkomst vanuit onze vereniging 

niet heel erg hoog, we hadden een heren- en een damesdubbelteam, 

vier deelnemers dus maar. 

Onze dames, een gelegenheidsduo van Lindsey Klijn en Ashley 

Ophorst speelden steeds beter maar waren niet voldoende tegen de 

andere damesteams opgewassen en haalden helaas niet voldoende 

punten in hun poule om verder door te mogen. 

Onze heren, een door de wol geverfd duo van Harry de Rijk en 

Hannan Tuarita haalden hun punten netjes binnen en behaalden 

uiteindelijk de eerste plaats in de heren B poule. Heren, bij deze 

nogmaals proficiat. 

Op ons Twitter account (@zsvzidewinde) is de uitslag van alle eerste 

en tweede plaatsen te lezen. 

https://twitter.com/zsvzidewinde


 

Hygiëne op en rond de judomat 

Judo is een vechtsport, waarbij je vaak in contact komt met anderen. 

Wij vinden het daarom erg belangrijk dat je je aan de volgende 

Hygiëne regels houdt: 

 Zorg voor een schoon judo pak, draag je judo pak niet buiten de 

zaal “dojo”.  

Dus omkleden in de kleedruimte en niet thuis 

 Zorg voor schone voeten en handen met korte schone nagels. 

 Loop niet op blote voeten, maar draag altijd slippers buiten de 

mat “tatami”. 

 Bind lange haren bij elkaar, gebruik daarvoor geen scherpe 

middelen. 

 Draag geen sieraden en make-up of schmink op de tatami. 

 Plak wondjes af met pleister en/of tape en draag schone witte 

sokken op de mat als je last hebt van eczeem, schimmel of 

voetwratjes. 

 Eet geen snoep/kauwgom op de tatami. 

 

 



GESCHIEDENIS 

Dit alles begon inderdaad bij Jigoro Kano (1860-1938). Kano, die 

later in zijn leven tot een gevierd academicus binnen de pedagogiek 

en filosofie zou ontwikkelen, voelde zich als jongetje in Japan 

onzeker over zijn lengte en lichte gewicht. Om die reden begon hij 

aan een jarenlange training in Jiu Jitsu, de enige sport binnen de 

Samoerai-traditie die geen gebruik maakte van wapens, maar wel erg 

handig was ter verdediging. De sport werd echter als ietwat 

ouderwets beschouwd, en er waren vele soorten (scholen: ryu) 

ontstaan die jiu jitsu allemaal nèt wat anders beoefenden. Na veel 

training onder verschillende leraren (sensei) werd Jigoro Kano almaar 

beter in de sport, en hij begon na te denken over manieren om ook de 

beste tegenstanders te overwinnen. Hij 

studeerde veel, en mocht uiteindelijk zelf 

lesgeven aan een eigen groep. Iikubo 

Tsunetoshi, Jigoro’s leraar, draaide nogal 

eens mee met deze nieuwe lesgroep, totdat 

het op een punt kwam dat de oude leraar 

door zijn eigen student verslagen werd in een 

wedstrijdje (randori)! 

Zelf omschrijft Jigoro Kano dit in zijn eigen woorden[1]: 

Normaal gesproken was het hij die mij versloeg. Nu, in plaats van dat 

hij mij wierp, gooide ik hem steeds vaker. Ik kon dit doen ondanks 

dat hij van de Kito-ryu school was, die toch bekend stond om 

werptechnieken. Zijn verlies verbaasde hem blijkbaar, en hij was er 

een tijdje ongelukkig over. Wat ik gedaan had, was ongewoon. Maar 

het was het resultaat van mijn studie naar hoe de balans van de 

tegenstander te breken. Het was waar dat ik dit probleem al een 

tijdlang had bestudeerd, tezamen met het ‘lezen’ van de bewegingen 

van mijn tegenstanders. Maar het was hier dat ik voor het eerst 

probeerde het principe van het ‘breken van de balans’ toe te passen 

vóórdat ik overging tot een worp… Ik vertelde meneer Iikubo 

hierover, en legde hem uit dat de werptechniek toegepast moet 

worden nadat de balans van de tegenstander gebroken is.  
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Toen zei hij tegen mij: “Je hebt gelijk. Ik ben bang dat ik je nu niets 

meer kan leren. 

De strategie die Kano gebruikte om zijn leraar te verslaan, noemde 

hij judo. Hij breidde het judo vervolgens uit met alle goedwerkende 

technieken die hij opgepikt had uit de verschillende soorten jiu jitsu, 

als ook zijn eigen ontdekkingen. Zijn judo organisatie noemde hij de 

Kodokan, die razendsnel groeide.  In 1915 gaf Jigoro Kano een 

definitie aan het Judo[2]: 

Judo is de manier van het hoogste en meest efficiënte gebruik van 

fysieke en mentale energie. Door training in de aanvals- en 

verdedigingstechnieken van het judo, vergroot de judoka zijn fysieke 

en mentale kracht, en wordt uiteindelijk één met de essentie van het 

Judo. Het ultieme doel van Judo is dus om gebruikt te worden als een 

middel tot zelfperfectie, en om via die weg een nuttige bijdrage aan 

de maatschappij te leveren. 

Hiermee is judo dus een inspanning van het lichaam en de geest, en is 

het doel van de sport niet datgene wat je ermee kunt doen als je 

groot en sterk bent geworden, maar vooral wat je oppikt tijdens het 

leerproces en hoe je de idealen van het judo kunt gebruiken in het 

dagelijks leven[3]. 

Omdat Judo Sho Shin het leerproces (geheel in traditie) óók heel 

belangrijk vindt, passen wij hier de lessen op aan, en is iedereen – 

zowel de judoka’s met als zonder ervaring – van harte welkom. ‘Sho 

Shin’ (初心) betekent ‘Geest van de Beginneling,’ een Zen-filosofische 

gedachte die staat voor het idee dat mensen nooit uitgeleerd zijn: 

Dankzij het besef dat je altijd een beginner blijft, sta je open voor 

nieuwe kennis en ervaringen, en leer je dus méér dan wanneer je 

denkt dat er niets nieuws meer op te pikken valt. Shunryu Suzuki, 

een Japans filosoof, vat het concept Sho Shin als volgt samen in zijn 

gelijknamige boek[4]: 

De geest van de beginneling is vol van mogelijkheden; de geest van de 

expert is maar leeg. 
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Jigoro Kano’s opzet van Judo, waarin hij benadrukt dat het leren zelf 

belangrijker is dan het uiteindelijke doel, combineert dus perfect 

met de betekenis van Sho Shin! 

Het woord judo betekent ‘de Zachte Weg.’  

De sport wordt beoefend door een judoka.  

De judoka kleedt zich in een judopak (judogi), dat bestaat uit een jas 

(kimono of uwagi), broek (zubon) en judoband (obi).  

De kimono is gemaakt van sterk materiaal, omdat judoka’s van de 

kleding van de tegenstander gebruik mogen maken om deze vast te 

houden en te werpen; door de stevigheid van het pak scheurt de stof 

niet en glijdt het ook niet uit de handen. 

 

OVER DE SPORT 

Het woord judo betekent ‘de Zachte Weg.’ De sport wordt beoefend 

door een judoka. De judoka kleedt zich in een judopak (judogi), dat 

bestaat uit een jas (kimono of uwagi), broek (zubon) en judoband 

(obi). De kimono is gemaakt van sterk materiaal, omdat judoka’s van 

de kleding van de tegenstander gebruik mogen maken om deze vast te 

houden en te werpen; door de stevigheid van het pak scheurt de stof 

niet en glijdt het ook niet uit de handen. 

Alle termen op een rijtje: 

Judo De Zachte Weg 

Judoka De beoefenaar van het Judo 

Judogi Het judopak (gi betekent ‘uniform’) 

Kimono/Uwagi De jas 

Zubon De broek 

Obi De judoband 

 



 
  

 

  

  

 Op vrijdag 26 december en vrijdag 2 januari zal er GEEN Judo 

plaatsvinden. 

 Wij wensen iedereen prettige Kerstdagen en een gelukkig en 

gezond 2015 toe. 

  

  

 Patrick, Ad, Marcel, Rob, Gert-Jan, Bram, Antoine 

en Toon 

   
  

 



 
 

 

 

 

Aan het begin van deze competitie leek het erop dat het een 

spannende competitie zou gaan worden. In de eerste twee 

speelronden werd er vrijwel niets anders gedaan dan gelijk gespeeld. 

Vanaf de derde speelronde werden de verschillen groter en toen 

bleek dat er drie teams de boventoon voerden. 

Daar zat Zidewinde gelukkig ook bij. 

Onder aanvoering van met name Jeroen Paans (hij speelde dit seizoen 

100%, verloor geen wedstrijd), werd er zeven maal gewonnen, één 

keer gelijk gespeeld en twee keer verloren. 

Dit bleek wéér niet voldoende om het kampioenschap te behalen. 

Mede door twee zeer grote overwinningen van Dito 3 op SBM 3, werd 

Dito 3 kampioen en eindigde Zidewinde wéér op de tweede plaats. 

Jeroen, Tham en Piet; een knappe prestatie. 

 

 

 

Op de voorlaatste speeldag hebben we, als afscheid van het seizoen, 

een dubbeltoernooi gehouden. 

Omdat Henk Spuijbroek een flink aantal gasten had meegenomen 

naar de sporthal, was het er gezellig druk. 

Rolf Heijnneman kon vanwege een liesblessure niet meedoen en 

daarom hadden we Ad Dekkers, een oud lid, gevraagd mee te spelen.  

Besloten werd om een volledige competitie af te werken. 

Alhoewel de teams op papier ongeveer even sterk leken, bleek al 

gauw dat Dick en Jeroen haast niet te verslaan waren. 

Twan en Jan daarentegen begonnen zwak. Ze verloren in de eerste 

ronde alle partijen. Piet en Co wonnen twee wedstrijden en Tham en 

Ad wonnen er één. 

In de tweede ronde herstelden Twan en Jan zich goed. Ze wonnen 

twee partijen en kwamen totaal op vier punten uit. 



Tham en Ad wonnen ook wee twee wedstrijden en sprokkelden ook 

vier punten bij elkaar. 

Bij Piet en Co was de pijp leeg. Ze verloren alles, met als gevolg dat 

zij óók vier punten scoorden. 

U begrijpt het al. Jeroen en Dick waren ongenaakbaar ze wonnen alle 

partijen en verspeelden slechts zes setjes. 

Knappe winnaars dus van een reuze gezellig toernooitje, dat we onder 

het genot van een hapje en een drankje afsloten. 

 

 

 

De Tilburgse Tafeltennis Liga had besloten om ons team een klasse 

hoger in te delen. We “promoveerden” van de eerste klasse naar de 

overgangsklasse.  

Al gauw kwamen we er achter dat het spel in deze klasse heel anders 

was dan wat wij gewend waren. We kwamen twee soorten teams 

tegen; óf er werd zeer aanvallend gespeeld óf er werd sterk 

verdedigend gespeeld. Nu ligt het aanvallend spel ons wel, maar als de 

tegenstander een veel hoger niveau heeft dan wordt je al gauw van 

de tafel geveegd. Dat gebeurde dan ook een aantal keren. De 

verdedigende teams waren voorzien van speciale rubbers op hun 

batjes. Wij moesten daar enorm aan wennen. 

Het gevolg daarvan was dat we maar heel weinig punten konden 

vergaren. In tegenstelling tot voorgaande competities konden we 

geen een wedstrijd winnen. 

Toch bleef het tot de laatste speeldag spannend. Dito 2  stond tot op 

de voorlaatste speeldag maar een punt boven ons. We zouden directe 

degradatie dus nog kunnen ontlopen. 

Helaas verloren we ook de laatste wedstrijd tegen Slagzin met 3 – 7. 

Dito won de laatste competitiepartij en daarmee was directe 

degradatie een feit en spelen we de voorjaarscompetitie 2015 weer 

in de eerste klasse. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bestuur wenst jullie allen fijne 

feestdagen en een sportief en 

gezond 2015 toe. 







 
 
 

     

      

      

      

      

      

      
 

 

 

 



 
 



 


