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Voorzitter 
 

Arjan van Herwijnen 
Maas 39 

5172 CN Kaatsheuvel 
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arjan@zsvzidewinde.nl 

Secretaris Henk Hoefnagel 
Mesdaglaan 12 

5161 VB Sprang-Capelle 
06-12368356 
henk@zsvzidewinde.nl 

Penningmeester & 
Ledenadministratie 

Piet Kievits 
Leeuwerik 29 

5161 SH Sprang-Capelle 
0416-276979 
piet@zsvzidewinde.nl 

   
Leden van bestuur   

Vice-voorzitter 
 

Ad Verduijn 
Mesdaglaan 13 

5161 VB Sprang-Capelle 
0416-281555 
ad@zsvzidewinde.nl 

Badminton Arjan van Herwijnen 
Maas 39 

5172 CN Kaatsheuvel 
0416-283245 

Judo 
 

Ad Verduijn 
Mesdaglaan 13 

5161 VB Sprang-Capelle 
0416-281555 

Tafeltennis 
Clubblad 

Piet Kievits 
Leeuwerik 29 

5161 SH Sprang-Capelle 
0416-276979 

 
 

  

Competitieleider Badminton Walter van der Lee 
0416 - 880745 
 

 

 
Contributie 2019 (per kwartaal) 
Badminton  t/m 12 jaar 

13 t/m 17 jaar 
Vanaf 18 jaar 
65+ 

€ 26,00 
€ 32,50 
€ 45,00 
€ 32,50 

Contributie moet betaald zijn voordat het nieuwe 
kwartaal begint. 

Judo  t/m 12 jaar 
13 t/m 17 jaar 
vanaf 18 jaar 

€ 24,00 
€ 29,00 
€ 32,50 

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

Tafeltennis  Vanaf 18 jaar 
65+ 

€ 35,00 
€ 25,00 

 

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 
 
 
 

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, 

 

Begin juni ontvingen wij, volledig onverwacht, bericht dat we de huur 

van de sporthal aan de Mesdaglaan niet meer via de Koningsschool 

konden voortzetten.  

Het beheer van deze sporthal gaat naar de gemeente Waalwijk.  

Na contact met de gemeente kregen wij te horen dat deze sporthal 

na de zomervakantie niet meer verhuurd zou gaan worden. 

De gemeente Waalwijk zou wel willen helpen met het vinden van een 

andere locatie, maar dat was niet wat Pro Patria en wij willen. 

Zeker niet toen we te horen kregen dat de gymzaal aangeboden was 

aan een musicalgroep uit Waalwijk. Een musicalgroep die veel liever in 

een hal op het industrieterrein zit dan midden in een woonwijk. 

Samen met Pro Patria, één van de andere huurders van de sporthal 

hebben we contact gezocht met de Koningsschool, de gemeente en 

een aantal politieke partijen.  

Heel veel verder kwamen we daar niet mee, maar hierdoor kwam het 

probleem wel onder de aandacht van B&W en een aantal ambtenaren. 

 

Maandag  1 juli heeft een delegatie van raadsleden een bezoek aan de 

sporthal gebracht, waar Pro Patria op dat moment met een aantal 

enthousiaste leden bezig was aan een circuit bewegen. 

Een delegatie van het bestuur van Pro Patria en Z.S.V. Zidewinde was 

ook aanwezig en heeft aan de raadsleden uitgelegd wat deze sporthal 

voor onze verenigingen betekent. 

De meeste van deze gemeenteraadsleden gaven aan helemaal niet op 

de hoogte te zijn van het feit dat de gymzaal al 40 jaar gehuurd 

werd door onze clubs, toen zij de zaal hebben aangeboden aan de 

musicalgroep. 

Toen wij vetrokken uit de gymzaal, was er buiten druk overleg tussen 

de raadsleden. 

Op woensdag 3 juli kregen we het bericht dat er tijdens de 

raadsvergadering van donderdag 4 juli een motie ingediend ging 

worden, waarin gepleit werd de gymzaal te behouden en de verhuur 

aan onze verenigingen gewoon door te laten gaan. 



 

Deze motie is gelukkig aangenomen, waardoor we in ieder geval 

voorlopig nog van de sporthal gebruik kunnen blijven maken. 

De zorgen zijn zeker nog niet uit de lucht, maar we kunnen in ieder 

geval een stuk rustiger aan onze vakanties beginnen. 

Miranda Boer van Pro Patria verdient een dikke pluim voor het 

najagen van allerlei contacten binnen de gemeente en politieke 

partijen en het schrijven van de benodigde brieven. 

Ook moeten we de twee politieke partijen SGP en Lokaal Belang heel 

hartelijk bedanken voor hun inzet om de zaal voor onze twee 

verenigingen te behouden. 

 

Iedereen een fijne vakantie en we hopen jullie in Augustus allemaal 

gezond en wel weer terug te zien! 

 

Arjan van Herwijnen 

Voorzitter Z.S.V. Zidewinde 

 



 
 

 
 

 

 

Notulen jaarvergadering 2019 

 

Gehouden op woensdag 27 maart 2019. 

Aanwezig   :  9 leden en 3 bestuursleden 

Afwezig met kennisgeving :  Ad Verduijn, Rien v.d. Vis, R. 

Nordmeijer 

 

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. 

De notulen worden zonder op- of aanmerkingen, onder dankzegging 

aan onze secretaris, goedgekeurd en vastgesteld. 

 

3. Verslag kascommissie. 

De kascommissie bestaat uit Henk Spuijbroek en Vincent Zacht. 

De kas van onze vereniging wordt door Henk en Vincent keurig in 

orde bevonden. 

De kascommissie voor volgend jaar zal weer worden gevormd door 

Henk Spuijbroek 

en Vincent Zacht. 

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

 



 

4. Financieel verslag. 

Piet geeft uitleg over de financiële situatie van onze vereniging en 

wijst erop dat er minder contributie is ontvangen dan begroot en 

ondanks de financiële bijdrage van Stichting Sydewinde er toch nog 

een tekort is ontstaan. Ook volgend jaar zal er op de begroting een 

tekort te zien zijn. Mede door het feit dat wij ongeveer 50 % minder 

subsidie van de gemeente Waalwijk zullen ontvangen dan in 2018. 

Het bestuur uit wederom zijn zorgen over de bezetting op 

vrijdagavond i.v.m. de kosten aan zaalhuur op deze avond. Deze staat 

niet in verhouding tot het aantal leden dat gebruik maakt van de 

sporthal op vrijdagvond. Wij zijn echter aan deze avond gebonden 

omdat er op deze avond de competitiewedstrijden gespeeld worden.  

Vincent Zacht vraagt aan het bestuur wat hun toekomstvisie is. Het 

bestuur heeft besloten dat wij per 1 maart 2019 nog maar 3/8 deel 

huren i.p.v. 5/8 deel van sporthal Zidewinde. Doel is om zolang als 

mogelijk ook de vrijdagavond te behouden als speel- en 

competitieavond. 

 

5. Bestuursverkiezingen. 

Piet Kievits is dit jaar aftredend en herkiesbaar. 

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

de komende jaren weer graag gebruik maken van Piet zijn inzet. 

  

6. Huldiging jubilarissen. 

Rob Nordmeijer is dit jaar 25 jaar lid van onze vereniging. I.v.m. zijn 

vakantie kan hij op deze avond niet aanwezig zijn. Samen met hem 

zullen wij een andere datum afspreken om hem met dit jubileum te 

feliciteren. 

 

7. Pauze. 



 

8. Judo. 

Het ledenaantal blijft net als voorgaande jaren vrij stabiel zodat er 

een goede bezetting is in de verschillende leeftijdsgroepen. 

 

9. Tafeltennis. 

Op dit moment heeft deze afdeling van onze vereniging nog 6 leden. 

De heren tafeltennissers blijven stug volhouden en hopen nog steeds 

op aanwas van nieuwe leden. 

 

10. Badminton, jeugd. 

Op dit moment zijn er 8 jeugdleden actief op donderdagavond. Dit is 

eigenlijk te weinig om hiervoor 2 uur sporthal Zidewinde te huren. 

Wij hopen dan ook dat er zich op korte termijn weer nieuwe leden 

gaan melden, want het laten vervallen van 1  

uur zaalhuur is praktisch onmogelijk.  

 

11. Badminton, recreanten. 

Op donderdagavond is de bezetting redelijk maar er blijft nog 

steeds behoefte aan nieuwe leden.  

 

12. Badminton, competitie. 

Het afgelopen seizoen hebben weer 2 teams deelgenomen aan de 

competitie.  

Het seizoen 2018/2019 hebben 1 herenteam en 1 gemengd team 

deelgenomen aan de competitie. Ook het seizoen 2019/2020 zullen 

wij met deze teams deelnemen aan de competitie. De animo op 

vrijdagavond laat nog steeds te wensen over waardoor hier ook de 

behoefte aan nieuwe leden blijft bestaan.  

 

13. Clubkampioenschappen. 

De clubkampioenschappen judo zullen weer gehouden worden op de 

laatste vrijdag voor de zomervakantie. De clubkampioenschappen 

badminton en tafeltennis zullen niet gehouden worden i.v.m. te weinig 

animo bij de badmintonners en te weinig leden bij de tafeltennissers. 

  



 

14. Rondvraag. 

Er zijn vooraf geen schriftelijke vragen ingediend bij het bestuur. 

Peter Zacht vraagt of er inzicht verkregen kan worden in de 

opbrengst van Stichting Sydewinde. Arjan antwoord dat deze 

stichting los staat van Z.S.V. Zidewinde en dat zij geen  

directe verantwoording verschuldigd zijn aan Z.S.V. Zidewinde.  

Wel geeft Arjan aan dat er een uitkering gedaan is aan onze 

vereniging en SSC volgens de verdeelsleutel 75 / 25 %. 

Desiree Zacht vraagt of er de mogelijkheid bestaat om de kantine te 

huren voor een feestje. 

Arjan zal dit nagaan en hier later antwoord op geven. 

 

15. Sluiting. 

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

Algemene Ledenvergadering 2019 van Z.S.V. Zidewinde. 

 
 

 

 



 

. 



 

 

 
      

 

Competitie 2019/2020. 

Ja, het gaat weer snel. Voor je het weet is alweer de eerste 

competitie ronde. 

We hebben een opzet van de indeling gehad en die kunnen wij 

hieronder zien. Het gaat dus om ons mix team en ons heren team. Let 

op, het is een voorlopige indeling en kan dus nog wijzigen. 

Hierbij de indelingen: 

 

 
 

Ons mix team dacht dat ze al een verre uitwedstrijd hadden, maar 

dat valt wel mee. Bekijk de te rijden kilometers voor ons mannen 

team. En dan nog valt het mee. De 2 Limburgse teams hebben wel de 

maximale reisafstand. Ze staan bijna in Madrid als ze alle afstanden 

bij elkaar optellen. 

 

Dus laten we tevreden zijn met wat wij bedeelt kregen en misschien 

dat er nog wijzigingen komen die iets beter uitpakken voor ons.  

Ik wil iedereen een fijne vakantie wensen en een gezonde 

terugkomst! 

Tot na de vakantie!!!! 



Groeten, 

Walter van der Lee. 

Competitie contact persoon. 

 

 

 
 

. 

 



 

 

 

 

 

Examens 14-06-19  

 

 
Van links naar rechts: 

Joeri – Tjeu – Anneroos – Melania- Jurre – Gijs – Ryan – Mies – Sem 

 

 

 
Van links naar rechts: 

Benjamin – Martijn – Timo – Gijs – Menno – Wessel – Malachi – Hidde 

Samuel - Celiné 



 

Examens 14-06-19 

 

 
Eline - Tijn 

 

Examen 21-06-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noah – Lotte - Caelyn 
 



 

 

 

 

 

Sinds een aantal maanden huren we als vereniging op de vrijdagavond het  

3/8 deel van de zaalruimte in sporthal Zidewinde. 

Voor ons tafeltennissers is dit geen probleem, want in ons eigen hoekje hebben 

we tientallen jaren van te voren ook gespeeld. 

Er is ruimte voor één tafel, maar met een beetje moeite kunnen er ook twee 

staan. 

Meestal wordt er maar één tafel klaargezet, want onze tafeltennissers spelen 

het liefst het dubbelspel. 

En dat gaat er fanatiek aan toe. In lange rally’s worden de benodigde punten bij 

elkaar gesprokkeld. Het gebeurt steeds vaker dat een partij pas in de vijfde 

set beslist wordt. 

Niemand doet meer voor elkaar onder en de “nieuwkomelingen” Henk en Rien 

hebben grote sprongen voorwaarts gemaakt. 

Henk wint heel vaak met een partner en ook Rien heeft al een aantal keren met 

zijn maatje een partij gewonnen. 

Mannen, na de vakantie gaan we er weer vol tegen aan. 

Fijne vakantie en tot 23 augustus. 

 

Piet Kievits 



Beste leden, 

 

We hopen dat jullie gaan genieten van een fijne 

vakantie. 

Maar het moet straks toch weer een fijn gevoel 

zijn om weer te gaan badmintonnen, tafeltennissen 

of judoën. 

 

Op donderdag 22 augustus beginnen de trainingen 

voor de badmintonjeugd weer en op 

donderdagavond starten de badminton recreanten 

met spelen. 

Op vrijdag 23 augustus volgen de badminton 

competitiespelers en de tafeltennissers. 

Ook de judo start weer met trainingen op vrijdag 

23 augustus. 

 

Heel veel sportplezier. 

Het bestuur. 





 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Dames – , heren- en kinderkapsalon 

Raadhuisplein 9   

5161 CG Sprang-Capelle 

 
Tel. (0416)282055 

www.kapsalonlookz.nl 
 



 
 





 


