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5172 CN Kaatsheuvel 
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Ad Verduyn 
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0416-281555 
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Piet Kievits 
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Competitieleider Badminton Walter van der Lee 
0416 - 880745 
06-23962508 
 

 

 
Contributie 2017 (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 Koningsschool 
 
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 15 maart a.s. 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 wederom besteld. 

 

Het ledenaantal is afgelopen jaar licht afgenomen, niet direct iets om ons 

zorgen om te maken. Helaas doen we dat wél om onze financiële situatie. Alle 

kosten afgezet tegen onze inkomsten geeft een negatieve balans weer. Graag 

uw aandacht verderop in dit clubblad voor het verslag van onze penningmeester. 

 

Nieuwe leden zijn natuurlijk altijd welkom.  

Ken je vrienden, vriendjes, familieleden, buren of collega’s die willen gaan 

judoën, tafeltennissen of badmintonnen? 

Neem ze gerust een avondje mee naar de dojo of de sporthal om ze kennis te 

laten maken met onze mooie sporten. 

 

De Grote Club Actie is in 2016 gelukkig goed verlopen. Dit jaar hebben we nog 

meer loten dan vorig jaar verkocht door de linkjes die we aan het begin van de 

actie ontvangen hebben. Maar nog steeds halen vooral onze jeugdleden met de 

boekjes langs de deur de meesten loten binnen. Alle leden dank voor jullie hulp! 



 

Dit jaar bestaat onze vereniging 50 jaar! 

Zonder verdere details kunnen we in ieder geval al twee data noemen: 

     zaterdag 17 juni overdag voor al onze junioren 

     zaterdag 24 juni 's-avonds voor al onze senioren. 

Noteer deze data alvast in jouw agenda en houd 'm vrij! 

 

Als laatste, we doen mee met de Jumbo spaaractie, dus als je daar jouw punten 

spaart en in "onze doos" stopt, kunnen we misschien wat gratis sport 

(gerelateerde) artikelen inkopen. Sparen kan t/m 14 maart, t/m 21 maart kun je 

ze nog online aan onze vereniging schenken. 

 

Met vriendelijke en sportieve groet, 

 

Arjan van Herwijnen 

Voorzitter 

 

 



 
 
 

 

 AGENDA JAARVERGADERING 15 MAART 2017 
 

1.  Opening. 

2.  Notulen. 

3.  Verslag kascommissie. 

4.  Financieel verslag. 

5.  Bestuursverkiezingen. 

Aftredend en herkiesbaar is: Piet Kievits 

6.  Huldiging jubilarissen. 

7.  50 jarig bestaan 

 

 

 

 

8.  Pauze. 

9.  Judo.  

10.  Tafeltennis. 

11.  Badminton, jeugd. 

12.  Badminton, recreanten. 

13.  Badminton, competitie. 

14.  Clubkampioenschappen. 

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

16.  Sluiting. 

 



 
 

 
 

 

 

Notulen jaarvergadering 2016 

 

Gehouden op woensdag 16 maart 2016-03-28 

Aanwezig:            14 leden en 4 bestuursleden 

Afwezig met kennisgeving: Rien v.d. Vis & Hans van Oosterhout 

 

Onze voorzitter, Arjan van Herwijnen, opent om 20.12 uur de vergadering. 

 

1. Opening. 

Arjan van Herwijnen heet iedereen van harte welkom op deze Algemene 

Ledenvergadering van Z.S.V. Zidewinde. 

 

2. Notulen. 

De notulen worden zonder op- of aanmerkingen, onder dankzegging aan onze 

secretaris, goedgekeurd en vastgesteld. 

 

3. Verslag kascommissie. 

De kascommissie bestaat uit Desiree Zacht en Ina Chabot. 

De kas van onze vereniging wordt door Desiree en Ina keurig in orde bevonden. 

Wel plaatst Desiree de kanttekening dat zij graag het banksaldo zou terugzien 

op de balans. 

De kascommissie voor volgend jaar zal worden gevormd door Peter Zacht en Jan 

Geerlings. 

Reserve voor volgend jaar zal Walter v.d. Lee zijn. 

 

4. Financieel verslag. 

Piet geeft aan dat wij naar aanleiding van ons bezwaarschrift een restitutie 

hebben gehad op de zaalhuur van 25 % over 3 maanden teveel betaalde huur van 

sporthal Zidewinde. 

Per 1 januari 2016 moeten wij de huur voor sporthal Zidewinde per kwartaal 

vooraf betalen. 

Wij zijn hier d.m.v. een briefje van op de hoogte gebracht. Dit briefje zat als 

bijlage bij een zaalhuurfactuur. Wij als bestuur vinden dit overigens niet de 

juiste manier van de gemeente Waalwijk is om een vereniging van een dergelijk 

besluit op de hoogte te stellen. 



Desiree Zacht laat weten de “bijdrage bonden” nogal hoog te vinden. Dit komt 

mede door het feit dat er het afgelopen seizoen door 2 teams is deelgenomen 

aan de competitie. De kosten voor deelname aan de competitie zijn vrij hoog. 

Walter heeft ook een vraag over de post “activiteiten”. Deze kosten maken wij 

voornamelijk voor onze jeugdleden. Men moet hier dan denken aan een snoepzak 

met Sinterklaas en kosten voor de clubkampioenschappen judo en 

seizoenafsluiting. 

 

5. Bestuursverkiezingen. 

Arjan van Herwijnen, Ad Verduin en Henk Hoefnagel zijn aftredend en 

herkiesbaar. 

Er zijn geen tegenkandidaten bij het bestuur bekend, zodat wij ook de komende 

jaren weer van hun inzet gebruik willen blijven maken. 

 

6. Huldiging jubilarissen en kampioenen. 

Hannan Tuaritia is 15 jaar lid van onze vereniging. Hij ontvangt uit handen van 

onze voorzitter een mooie bos bloemen. 

Het afgelopen seizoen is er geen competitieteam kampioen geworden in hun 

klasse. 

Ook aan Riet van Campen wordt dit jaar weer een bos bloemen overhandigd en 

aan Tinie van Campen een tegoedbon voor hun inzet in de kantine op donderdag- 

en vrijdagavond. 

 

7. 50 jarig bestaan. 

In juni 2017 zal onze vereniging haar 50 jarig bestaan willen vieren. 

Arjan vraagt om ideeën aan te leveren voor het vieren van dit jubileum. 

 

8. Pauze. 

 

 
 

 

 

 

9. Judo. 

Het afgelopen jaar zijn enkele jeugdleden geslaagd voor de cursus 

“jeugdscheidsrechter”. 

Hier zijn wij uiteraard erg blij mee want zo kunnen wij ook bij wedstrijden 

gebruik maken van deze leden. 



Het ledenaantal blijft net als voorgaande jaren vrij stabiel zodat er een goede 

bezetting is in de verschillende leeftijdsgroepen. 

 

10. Tafeltennis. 

Op dit moment heeft deze afdeling van onze vereniging nog 7 leden. 

Dit is eigenlijk te weinig waardoor wij dringend op zoek zijn naar nieuwe leden. 

Ook het afgelopen jaar heeft er 1 team deelgenomen aan de TTL competitie. 

 

11. Badminton, jeugd. 

Regelmatig worden er onderlinge wedstrijden gespeeld door onze jeugdleden 

met Vitesse. 

Binnenkort zal er ook een Langstraat jeugdtoernooi gehouden worden samen 

met Vitesse, FST en High Speed. 

 

12. Badminton, recreanten. 

Op donderdagavond is de bezetting redelijk maar er blijft wel behoefte aan 

nieuwe leden. 

Op de site van “Waalwijk Sportief” is wederom informatie geplaatst van onze 

vereniging. 

Wij hopen dan ook dat dit enkele nieuwe leden zal opleveren voor zowel jeugd 

als recreanten. 

 

13. Badminton, competitie. 

Het afgelopen seizoen hebben 2 teams deelgenomen aan de competitie. Een 

herenteam en een gemengd team. 

Walter v.d. Lee heeft een opzet gemaakt voor de aanschaf van clubkleding. 

Deze kleding kunnen alle leden van onze vereniging aanschaffen. De kosten 

hiervan komen wel voor eigen rekening. 

Het komende seizoen zullen er weer zeker 2 teams deelnemen aan de 

competitie. Een derde team zal waarschijnlijk niet haalbaar zijn, omdat er ook 

vervangers voorhanden moeten zijn mocht men in personele problemen komen. 

Walter bedankt ook nog het bestuur voor hun inzet in de afgelopen periode voor 

het behoud van de zaal in sporthal Zidewinde. 



 

14. Clubkampioenschappen. 

Walter heeft inschrijvingslijsten gemaakt voor de clubkampioenschappen 

badminton. De eerste exemplaren zijn gelijk uitgedeeld op de Algemene 

Ledenvergadering. 

De clubkampioenschappen judo zullen weer gehouden worden op de laatste 

vrijdag voor de zomervakantie. 

Piet zal ook voor de tafeltennissers een toernooi proberen te organiseren mits 

er voldoende belangstelling is. 

 

15. Rondvraag. 

Er zijn vooraf geen schriftelijke vragen ingediend bij het bestuur. 

Peter Zacht wil graag weten wat het saldo is van de diverse bankrekeningen van 

Z.S.V. Zidewinde. Piet weet te vertellen dat dit ca. € 6.000,00 is. 

 

16. Sluiting. 

Om 21.35 sluit Arjan, met dankzegging aan alle aanwezigen, de Algemene 

Ledenvergadering 2016 van Z.S.V. Zidewinde. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

In de internetversie van ons clubblad is deze niet aanwezig. 
 



 

       

 
 

COMPETITIE 2016 – 2017 

Het seizoen zit er weer op en er zijn weer heftige partijen gespeeld. Langdurige en kortstondige blessures zijn er 

weer geweest. Wij hebben dat opgevangen met invallers. Er zijn wat verzette wedstrijden geweest. Vooral team 1 

had hierdoor nog wat wedstrijden in te halen. Zelf nog na de laatste competitie dag. Uiteindelijk is het hele 

programma afgewerkt en is er een complete eindstand samen te stellen. 

De einduitslag is als volgt: 

 

 

 

 

Team H1 is derde geworden en team 1 is vierde geworden. Er zijn geen wijzigingen meer te verwachten. Hopelijk 

heeft iedereen het weer naar hun zin gehad en willen het volgend seizoen weer door gaan. 

Een korte opmerking over de teamkleding van mijn zijde is, dat ik het een goede uitstraling vind hebben. Bij thuis 

wedstrijden geeft het zeker een bepaalde sfeer, maar ook bij uitwedstrijden zijn wij duidelijk in beeld. Wij waren in 



elk geval niet het enige team die deze combinatie heeft gekozen. Dat ook de judo voor bepaalde personen/functies 

voor de teamkleding wil gaan kiezen, dat is alleen maar nog mooier. 

Voor mij was dit een positief jaar in elk geval. Hopelijk ook voor jullie. Laat dit gerust eens horen met een stukje in 

het clubblad. 

Dan maar meteen door naar het volgende seizoen. De eerste nodige reactie naar de bond, die zal niet lang meer 

duren. Hiervoor moeten wij het aantal teams laten weten aan de bond. Belangrijk voor ons is dus om te weten wie 

er volgend jaar weer aan de competitie wil deelnemen. Wil je dit, vul dan het onderstaande formulier in en laat dit 

aan mij weten. 

Voor nu, iedereen hartelijk bedankt voor hun inzet en het oplossen van de kleine probleempjes die er waren. Nu 

volgt nog het formulier: 

 

COMPETITIE DEELNAME FORMULIER 2017/2018. 

NAAM: 

WIL DEEL NEMEN AAN DE COMPETITIE:        JA /NEE 

Verwachte speeldata: 

Speelweek Weekend 

1  16-17 september 

2  23-24 september 

3  30 september – 1 oktober 

4  6-7 oktober 

5  28-29 oktober 

6  4-5 november 

7  11-12 november 

8  18-19 november 

9  2-3 december 

10  9-10 december 

11  16-17 december 

12  13-14 januari 

13  20-21 januari 

14  27-28 januari 

* data zijn onder voorbehoud. E.e.a. afhankelijk van de te ontvangen uitnodigingen. 

 

Ik hoor graag van jullie en wil ik het hier graag bij laten. 

Groeten, 

 

 

Walter van der Lee 

Competitie leider ZSV 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 Koningsschool 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 … jaar 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 45 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 2016”. 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.  



 

Scheidsrechter 
 

In het weekend van 26 - 27 oktober 2015 was er een cursus 

judoscheidsrechter niveau 2. 

Bas zag dit helemaal zitten en is hier aan gaan deel nemen. 

 

Op zondag 31 januari 2016 tijdens het LTK toernooi was het voor Bas 

zover. Na het scheidsrechteren van de diverse wedstrijden werd hij 

officieel gehuldigd als jeugdscheidsrechter. 

 

 

 

 

 

 

 

Hajime 

Is een onderlinge competitie met 5 judo verenigingen uit de buurt. 

Eerste Judoclub Kaatsheuvel, judovereniging Drunen, Budovereniging Asahi uit Waalwijk, 

Nintai uit Raamsdonk en ZSV Zidewinde 

Het toernooi wordt gehouden bij Asahi of bij Nintai 

Het is een vaantjes toernooi en dat betekent: 

Gele vaan  40 punten of twee toernooien 

Oranje vaan 80 punten 

Groene vaan 120 punten 

Blauwe vaan 160 punten 

Bruine vaan 200 punten 

Zwarte vaan 240 punten 

 

 

Rob en Fleur, papa en mama van een prachtige dochter Isabel 

 
 



 

 

 

 

 

 

Na degradatie uit de overgangsklasse begonnen we vol goede moed aan de 

nieuwe voorjaarscompetitie. 

We hadden maar even tijd gehad om met de nieuw voorgeschreven, langzamere 

balletjes te oefenen. Daar hadden we in het begin van de competitie heel veel 

last van. 

De moed zakte ons na de eerste competitiewedstrijd meteen in de schoenen, 

want we verloren die wedstrijd met maar liefst 9 – 1. Slagvaardig, een nieuw 

gevormd team met de beste spelers van Witte Ster uit Loon op Zand en 

Panneschuur uit Oisterwijk, bezorgde ons een flinke nederlaag. 

In de wedstrijd daarop kwamen we Waalwijk weer eens tegen. Oude bekenden 

uit de WBRT competitie. In een spannende match behaalden we onze eerste 

krappe overwinning. Ook tegen Smash 1 hadden we het moeilijk tegen hun 

sterkste speler. Spelenderwijs pakte hij, in zijn eentje, drie punten en konden 

we er ternauwernood een gelijkspel uitslepen. 

Gelukkig werd de volgende partij tegen SBM 3 gewonnen en speelden we gelijk 

tegen den Bolder 2. Met 22 punten halfweg competitie begonnen we niet sterk 

aan de tweede helft van de competitie. 

Ook de tweede wedstrijd tegen Slagvaardig verloren we met flinke cijfers: 3 – 

7. Hierna hadden we het eindresultaat in eigen handen. Met drie gelijke spelen 

en één overwinning bleven we net uit de gevarenzone en werd degradatie 

voorkomen.  



 

 

 

Dat we het in deze najaarscompetitie van de TTL niet gemakkelijk zouden 

krijgen stond van tevoren vast. 

We wisten al dat Jeroen een aantal keren niet present zou zijn. 

Dat kost natuurlijk punten, maar gelukkig wilden Twan en Jan de opengevallen 

plaats opvullen. 

Zodoende konden we toch steeds met drie man op stap. 

In de eerste drie wedstrijden werd er niet gewonnen, we verloren twee keer. 

Eén keer zelfs met 9-1. 

Daarna volgden gelukkig twee overwinningen, maar halverwege de competitie 

hadden we slechts 21 punten. 

Tot ons geluk was er nog een team, Irene 2, dat nog minder presteerde dan wij. 

Ook in de tweede helft van de competitie ging het moeizaam. 

Gelukkig wonnen Tham en Piet allebei aan zelfvertrouwen en wisten zij toch wat 

punten bij elkaar te sprokkelen. 

Op één wedstrijd voor het einde stonden we voorlaatst en dachten we de 

promotie/degradatiewedstrijd niet meer te kunnen ontlopen. 

Toch lukte het Irene 2 van SBM 3 te winnen en kwamen wij samen met SBM 3 

op precies hetzelfde aantal punten uit. 

De regel is dat er dan geen beslissingswedstrijd wordt gespeeld, maar dan het 

aantal gewonnen sets de doorslag geeft. 

Daarin kwamen wij 1 set te kort en moest er dus om degradatie gespeeld 

worden tegen SWAN 2. 

Die avond startte niet positief. Tham voelde zich helemaal niet lekker, maar 

besloot toch te spelen. 

Dat was maar goed ook, want eenmaal achter de tafel speelde hij als vanouds. 

Hij won zijn drie partijen en won, samen met Jeroen ook het dubbel. 

Toen daarna Jeroen ook alles won was het pleit beslist en konden wij in de 

eerste klasse blijven. 

Mannen, een heel spannend eind van de competitie, maar het spelpeil geeft alle 

hoop voor de voorjaarscompetitie. 

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Dames – , heren- en kinderkapsalon 

Raadhuisplein 9   

5161 CG Sprang-Capelle 

 
Tel. (0416)282055 

www.kapsalonlookz.nl 
 



 
 





 


