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Ad Verduyn 
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Piet Kievits 
Leeuwerik 29 
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Competitieleider Badminton Walter van der Lee 
0416 377756 
 

 

 
Contributie 2015 (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 

 



 

 

 

 

 

 

 

Beste leden 

 

Dit clubblad is tevens uw uitnodiging voor onze jaarlijkse algemene 

ledenvergadering op 18 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. De hapjes zijn besteld. 

 

Gelukkig is het ledenaantal dit jaar stabiel gebleven, maar nieuwe leden zijn 

natuurlijk altijd welkom. Ken je vrienden, vriendjes, familieleden, buren, 

collega’s die willen gaan tafeltennissen of badmintonnen? Neem ze gerust een 

avondje mee naar de sporthal om ze te laten ruiken aan de sport. Henk 

Spuijbroek heeft dat het afgelopen jaar een aantal keren gedaan. Dus schroom 

niet. 

Heb je vriendjes interesse hebben in judo? Neem ze op vrijdagavond mee en 

laat ze zien en voelen hoe leuk die sport is. 

 

De Grote Club Actie is dit jaar niet zo’n groot succes geweest dan in voorgaande 

jaren. In het financieel jaarverslag lees je er meer over. In 2015 gaan we het 

verkopen van de loten op een andere manier doen. Het wordt te gevaarlijk om 

kinderen langs deuren te sturen en geld te laten innen. Hoe we het gaan doen 

hoort u later van ons, maar het gaat lijken op de manier van de Kinderpostzegel 

Actie. 

 

De voorbije badmintoncompetitie is dankzij onze nieuwe competitieleider 

Walter v.d. Lee prima verlopen. Walter bedankt voor jouw werk als 

competitieleider.  



 

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. Het was even wennen voor 

onze penningmeester, maar hij is er nu toch heel blij mee. 

 

Met vriendelijke en sportieve groet,  

 

Arjan van Herwijnen 

Voorzitter 



 
 
 
 

 AGENDA JAARVERGADERING 18 MAART 2015 
 

1.  Opening. 

2.  Notulen. 

3.  Verslag kascommissie. 

4.  Financieel verslag. 

5.  Bestuursverkiezingen. 

Aftredend en herkiesbaar is: Piet Kievits 

6.  Huldiging jubilarissen en kampioenen 

 

 

 

 

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. 

 



 
 

 
 
 
 

 

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. 

 

   



 
 
 
 
 

 

 

 

 

Dit jaar hebben we voor het eerst gewerkt met een computerprogramma voor 

het kasboek. Arjan heeft er aan het begin van het jaar veel tijd in gestoken om 

het programma werkend te krijgen en dat is gelukt. 

We hebben ook voor het eerst gewerkt met een balans, waarop alleen de in- en 

uitgaven van 2014 in verwerkt zijn. 

Aan de inkomstenkant is te zien dat er aan contributie ruim €1000,00 minder 

ingekomen is dan begroot en dat ook de Grote Club Actie minder opgebracht 

heeft. In de begroting van 2015 hebben we de post inschrijfgeld niet meer 

opgevoerd. Het inschrijfgeld wordt bij de contributie geboekt. 

In 2014 hebben we nog een mooi bedrag aan sponsoring geïnd, maar omdat onze 

grootste sponsor niet meer kan sponsoren is dat bedrag in 2015 aanzienlijk 

lager begroot. We hebben wel twee nieuwe sponsors gevonden.  

Kapsalon Lookz en de firma van Baardwijk-Broeks  waren bereid ons dit jaar te 

sponsoren. We zijn hen en alle andere sponsors hiervoor erg erkentelijk. Peter 

Zacht bedanken we voor het jarenlang sponsoren van onze vereniging. 

Aan de uitgavekant ziet u dat we ons, behoudens de zaalhuur, redelijk aan de 

begrote bedragen hebben kunnen houden. 

We moeten daarbij wel een paar kanttekeningen plaatsen. De eerste 

kanttekening is dat we voor 2014 niet waren uitgegaan van wéér een 

zaalhuurverhoging van 10%. Dit bleek wél het geval te zijn. We hebben daarover 

contact opgenomen met de gemeente Waalwijk. 

We vinden dat de gemeente de sportclubs goed én tijdig moet informeren over 

zaalhuurverhogingen. Zeker als die verhoging zo groot is. Volgens de gemeente 

hadden we op internet de huurprijzen kunnen opzoeken. Hierover verschillen we 

nog steeds van mening. 



 

De tweede kanttekening is de volgende; Vele jaren geleden hebben we 25% 

korting bedongen op de zaalhuur, omdat onze sporthal veel kleiner is dan de 

Slagen, maar we wel dezelfde zaalhuur moesten betalen. Vanaf september 2014 

kwam op onze facturen deze korting van 25% niet meer voor. Deze facturen 

vallen meestal een maand of meer later op de deurmat. Vanaf november 2014 

zijn we bezig om antwoord te krijgen op de vraag waarom die 25% korting er 

niet meer is. Op 9 februari j.l. kregen we uiteindelijk reactie, de badminton 

kortingsregel zou eindigen als de nieuwe sporthal De Zeine geopend werd en dat 

vanaf dat moment gekeken zou worden naar een nieuwe regeling. Deze 

voorwaarden zijn nooit naar ons gecommuniceerd. Bij de tarieven op de site van 

de gemeente is hierover ook niets terug te vinden. 

Inmiddels hebben we, i.v.m. de begroting van 2015 én de ervaringen van 

afgelopen jaren, de huurprijzen vanaf 1 januari 2015 opgevraagd. Daaruit blijkt 

dat we vanaf januari 2015 wél weer 25% korting krijgen. 

De betreffende ambtenaar raadde ons aan een bezwaarschrift in te dienen, om 

te proberen die huurverhoging over de laatste vier maanden (een bedrag van 

ruim €1100,00 ) teniet te doen. De uitgave aan zaalhuur voor 2014 is dan ook 

nog niet zeker. Het bedrag valt hopelijk lager uit. 

Dit en de mindere inkomsten aan contributie en sponsoring hebben ons doen 

besluiten om, vanaf februari 2015, op vrijdagavond de zaal voor 5/8 deel te 

huren in plaats van de hele zaal. In de begroting van 2015 is hier al rekening 

mee gehouden. 

Door deze onverwachte ontwikkelingen staan we er financieel minder 

rooskleurig voor dan we hadden verwacht. Dit jaar gaan we nog geen 

contributieverhoging doorvoeren, maar voor 2016 zal dit overwogen moeten 

worden.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

In 2014 hebben we het hele jaar met twee groepen gewerkt. 

Waar eerst de eerste groep het grootst was, zijn we het jaar geëindigd met 

een grotere tweede groep. We hebben een aantal kinderen laten doorstromen 

en hebben helaas een aantal uitschrijvingen in de eerste groep gehad. 

De eerste groep is nu dus mager. We hebben ons, samen met de judo, aangemeld 

voor de sportpas, meestal komen uit deze inloopsessies van de basisscholen in 

de gemeente Waalwijk wel een aantal aanmeldingen. 

Ook gaan we nog wat andere acties proberen op te starten om nieuwe leden te 

vinden. 

Verder zijn de meeste kinderen elke donderdagavond netjes op tijd aanwezig en 

verlopen de trainingen goed. Binnenkort proberen we weer een toernooi te 

organiseren met een andere vereniging in de buurt. 
 



 

 

 

 

De laatste stand in de heren competitie van de nationale badmintonbond was 

zeer spannend te noemen. Er zijn al heel wat partijen gespeeld en nadat alle 

punten bij elkaar zijn geteld, was de volgende stand het resultaat: 

SV Zidewinde M1 58 

BC Oosterhout M2 58 

ESBV Panache M2 44 

BV Groene Ster M1 16 

Waarbij ons heren team van SV Zidewinde een klein voordeel had in het 

onderlinge resultaat met BC Oosterhout. Dit betekende dat wij het 

kampioenschap konden ‘stelen’ met een gelijk spelletje.  

Een nadeel was dat onze tegenstanders het wedstrijdformulier mochten 

invullen, nadat wij onze opstelling bekend hadden gemaakt. Dat is bij de 

badmintonsport zo afgesproken. Dit kan soms een voordeel zijn, maar dat blijkt 

dan vanzelf tijdens de wedstrijden. Het publiek was op deze wedstrijd 

afgekomen en dit is zeker een grote steun. Het helpt altijd als je wordt 

aangemoedigd. 

Eerst de twee dubbels afgewerkt.  

Om maar weer eens de gelijkwaardigheid te onderstrepen, werden deze 

partijen gedeeld. Een partij werd beslist in een kleine verlenging van 21-23. 

Veel spannender kan het niet worden.  

Het was duidelijk dat punten niet zomaar weggegeven zouden worden. Tenslotte 

kon door winst BC Oosterhout kampioen worden. 

Hierna volgen de vier enkels. Jurgen, onze eerste heer, kon het 2de punt zeker 

stellen. Andre onze 2de heer lukte dit helaas niet.  

Hij maakt 58 punten van de max 62 in 3 sets en dit is niet genoeg om de partij 

binnen te slepen. Stand is nu 2-2 met de enkels voor de boeg. Een gelijkspel zit 

er zeker nog in en misschien wel meer als Henk in zijn enkel niet teveel 

tegenstand krijgt.  

Henk heeft zijn dag! De vierde enkel lijkt een derde set nodig, als Hannan, na 

winst in de eerste set, met 12-16 achter komt. Maar het publiek gaat er achter 

staan en alles keert in het voordeel van Hannan en het vierde punt wordt binnen 

gesleept. KAMPIOEN!!!!!!!  



 

Proficiat Herenteam M1 van SV Zidewinde! Knap gedaan. 

De laatste 2 dubbels worden nog gespeeld, beide worden nog drie-setters en 

deze punten worden gedeeld. Hierdoor wordt de partij gewonnen met 5-3. De 

eindstand is nu: 

SV Zidewinde M1 63 

BC Oosterhout M2 61 

Verdienstelijk zijn ze kampioen geworden. Ze zijn in de bloemen gezet door ons 

bestuur en ik heb gehoord dat ze er nog een leuke ‘derde helft’ van gemaakt 

hebben. Ook dat hoort bij badminton! 

Het team wil alle toeschouwers bedanken voor hun aanmoedigingen, die zeker 

het verschil hebben gemaakt. Het bestuur van onze vereniging die ons alle steun 

geven om deel te nemen aan deze competitie en natuurlijk de horeca die altijd 

voor die verschrikkelijk lekkere hapjes verzorgt! 

Tot volgend seizoen 2015/2016! 

 

Competitie leider van SV Zidewinde. 

 



 

 

 

 

Gediplomeerde leraren 

De judolessen worden zoals al vele jaren het geval is verzorgd door Patrick 

Blom gediplomeerd judoleraar JBN. Bij afwezigheid zullen de lessen worden 

overgenomen door Marcel van Kampen jeugd judoleider JBN. 

 

Lestijden 

De judolessen worden ook dit jaar weer gegeven bij de Willem Alexanderschool 

aan de Mesdaglaan 4  

Afgelopen jaar zijn de lestijden evenals de groepsindelingen ongewijzigd 

gebleven. 

groep 1 leeftijd   6 t/m   9 jaar lestijd 17:30 tot 18:30 

groep 2 leeftijd   9 t/m 12 jaar lestijd 18:30 tot 19:30 

groep 3 leeftijd 12 t/m l lestijd 19:30 tot 20:30 

 

Judo examens 

In de maand januari en juni werden tijdens de lessen judo-examens afgenomen, 

dit in aanwezigheid van ouders en andere supporters.  

Alle judoka’s kwamen zo in het bezit van een nieuwe kleur slip aan de judoband, 

of zelfs een nieuwe kleur band. 

 

Clubkampioenschap 

Meer dan 35 judoka’s hebben deelgenomen aan de jaarlijkse 

clubkampioenschappen. In een ontspannen sfeer en met de steun van een grote 

groep vrijwilligers is het wederom een mooi judofeest geworden. 

Vol enthousiasme probeerden deze judokaatjes om de technieken die ze in hun 

judo les geleerd hebben toe te passen in een echte wedstrijd.  



 

Ook in de andere leeftijdsgroepen werd zeer enthousiast en aanvallend 

gestreden om de felbegeerde titel “clubkampioen 2014”. Met veel plezier en af 

en toe een traan hebben alle judoka’s hun uiterste best gedaan en uiteindelijk 

ontving iedere deelnemer dan ook een welverdiende medaille. 

Aansluitend aan de clubkampioenschappen hebben we afgesloten met een hapje 

en een drankje.  

 

Activiteiten 

Wij hebben met de jeugd van onze vereniging een speurtocht gedaan bij de 

ijsbaan te Kaatsheuvel. Deze speurtocht was een rondje rond de ijsbaan, de weg 

overgestoken en voor de Roestenberg weer terug naar de verzamelplaats. De 

kinderen hebben allerlei vragen over judo en badminton moeten beantwoorden. 

Na afloop nog wat drinken en snoepen en jammer genoeg weer naar huis. 



 
 

 

 

 

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. 



 

 

 

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. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dames – , heren- en kinderkapsalon 

Raadhuisplein 9   

5161 CG Sprang-Capelle 

 
Tel. (0416)282055 

www.kapsalonlookz.nl 
 



 
 



 


