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Contributie 2022 (per kwartaal)
Badminton

Judo

Tafeltennis
Inschrijfgeld
Inschrijfgeld

t/m 12 jaar
13 t/m 17 jaar
Vanaf 18 jaar
65+
t/m 12 jaar
13 t/m 17 jaar
vanaf 18 jaar
Vanaf 18 jaar
65+
Badminton + tafeltennis
Judo

€ 26,00 Contributie moet betaald zijn voordat het nieuwe
€ 32,50 kwartaal begint.
€ 45,00
€ 32,50
€ 24,00 Bank: Regiobank
€ 29,00
Burg. Meijerstraat 27
€ 32,50
5161 EN Sprang-Capelle
€ 35,00
IBAN: NL02RBRB 0989975789
€ 25,00
€ 7,00
€ 10,50

Locaties, trainers/begeleiders, speeltijden
Badminton
Sporthal
Zidewinde
 A. v. Herwijnen
0416-283245
Donderdagavond

Judo
 P. Blom
06-15427867

Julianalaan 3
Sprang-Capelle

0416-273627

van 18.30 uur tot 20.30 uur
van 20.30 uur tot 23.00 uur

jeugdgroep
recreanten en
competitiespelers

Sporthal
Mesdaglaan

Mesdaglaan 4
Sprang-Capelle

0416-274511

Vrijdagavond

van 17.30 uur tot 18.30 uur
van 18.30 uur tot 19.30 uur
van 19.30 uur tot 20.30 uur

groep 1
groep 2
groep 3

Sporthal
Zidewinde

Julianalaan 3
Sprang-Capelle

0416-273627

Donderdagavond

van 20.00 uur tot 23.00 uur

patrick@zsvzidewinde.nl
Tafeltennis
 P. Kievits
0416-276979

Beste leden,

Vergeleken met de afgelopen jaren is dit voorjaar redelijk rustig verlopen.
We mochten de zaal en dojo weer in en hebben geen noemenswaardig gedoe met de gemeente
gehad.
Ons hoogtepunt van het voorjaar was toch wel het behalen van de eerste plaats van onze
badmintonners in de bondscompetitie.
Hieruit volgt een promotie en het spelen met andere shuttles.
Meer informatie kunnen jullie verderop lezen in het stukje van onze competitieleider.
Onze judoka's en tafeltennissers zijn allemaal weer aan de slag, alles begint zijn gewone
ritme weer aan te nemen.
Eind mei hebben we een mail verstuurd met daarin het verzoek je aan te melden voor een
activiteitencommissie. Op die mail hebben we geen reactie binnen gekregen. Een van de
eerste taken van die commissie zou zijn de organisatie van het 55 jarig jubileum van onze
vereniging.
Dit gaan we nu zelf organiseren en we proberen dat in september voor elkaar te krijgen.
Over het hoe, wat en waar krijgen jullie uiteraard tijdig bericht.
I.v.m. het oplaaiende coronavirus blijft alles ook onder voorbehoud.
Nog een paar weken en de dojo en zaal sluiten weer voor de zomervakantie.
Op 21 juli trekken we de deur van sporthal Zidewinde achter ons dicht. Een dag later sluiten
we de dojo.
Na de zomervakantie start ook al vlot de Grote Clubactie weer, deze actie ondersteunt onze
vereniging financieel.
Afgelopen (corona)jaar heeft aangetoond dat vooral het digitaal verkopen erg goed werkt.
Nog een paar weken lekker sporten en dan rest ons weinig meer dan jullie een leuke en
gezonde vakantieperiode toe te wensen.
We hopen jullie op 8 of 9 september weer in de zaal of dojo terug te zien!

Namens het voltallige bestuur,
Arjan van Herwijnen, voorzitter

Gehouden op woensdag 23-03-2022
Aanwezig
:17 leden en 4 bestuursleden
Afwezig met kennisgeving : Stan van Kuijk
Onze voorzitter, Arjan van Herwijnen, opent om 20.10 de Algemene Leden
Vergadering.
1. Opening.
Arjan van Herwijnen heet iedereen van harte welkom op deze Algemene
Ledenvergadering van Z.S.V. Zidewinde.
2. Notulen.
I.v.m. de “WTBR” worden er nieuwe statuten opgemaakt door de notaris als de
KvK de inschrijving van een 4e bestuurslid heeft verwerkt en bevestigd.
Het verzoek of de fasering van de huur gymzaal Mesdaglaan doorgeschoven kan
worden i.v.m. de coronamaatregelen is door de gemeente Waalwijk afgewezen.
Tijdens de Lock down is er echter geen huur berekend door de gemeente
Waalwijk op de uren dat wij noodgedwongen geen gebruik hebben kunnen maken
van de gymzaal Mesdaglaan en sporthal Zidewinde.
De notulen worden verder zonder op- of aanmerkingen, onder dankzegging aan
onze secretaris, goedgekeurd en vastgesteld.
3. Verslag kascommissie.
De kascommissie bestaat uit Hubert Veeke en Walter v.d. Lee. De kascommissie
heeft de kas in orde bevonden en verleent namens de leden decharge bij de
vaststelling van het boekjaar 2021.
De kascommissie voor volgend jaar zal weer worden gevormd door Twan van
Oosterhout en Henk Spuijbroek.
Reserve voor volgend jaar zal Walter v.d. Lee zijn.

4. Financieel verslag.
Financieel gezien is het afgelopen jaar een positief resultaat behaald ook al is
er door ons minder contributie geïnd. Hier staat tegenover dat vanwege de
sluiting van de sporthallen ook veel minder zaalhuur en vergoeding aan
trainers/begeleiders is betaald.
In 2021 is er meer betaald aan de bonden (badminton en judo) i.v.m. een nota
bijdrage NBB 2020. Deze is pas ontvangen door ons in 2021. Ook is de bijdrage
aan de judobond hoger dan andere jaren i.v.m. een nieuwe toegepaste
berekening.
Vincent Zacht heeft een vraag over de begroting zaalhuur 2022. Deze zou lager
moeten zijn volgens hem omdat wij op vrijdagavond sporthal Zidewinde niet
meer huren.
Het klopt inderdaad dat wij voor sporthal Zidewinde minder zaalhuren betalen
maar de zaalhuur gymzaal Mesdaglaan is aanzienlijk hoger dan voorgaande jaren
i.v.m. de afgelopen fasering van de huur.
5. Bestuursverkiezingen.
Arjan van Herwijnen en Henk Hoefnagel zijn aftredend en herkiesbaar.
Aangezien er geen nieuwe kandidaten zijn zullen wij de komende jaren weer
gebruik willen maken van hun inzet.
Desiree Zacht is bijna 2 jaar bestuurslid. Zij zal volgend jaar tijdens de ALV
pas aftredend en eventueel herkiesbaar zijn. Deze uitzondering hebben wij
gemaakt omdat er nu anders 3 bestuursleden aftredend zouden zijn en volgend
jaar maar 1.
6. Huldiging jubilarissen.
Bas Grootswagers is 15 jaar lid van Z.S.V. Zidewinde.
Bas bedankt voor je jarenlange lidmaatschap en hiervoor wordt hij bedankt met
een mooie bos bloemen.
Het afgelopen seizoen is ons herenteam badminton kampioen geworden.
De leden van dit team krijgen een mooie bos bloemen overhandigd.
Ook aan Riet van Campen onze hartelijke dank dat wij nog steeds een beroep op
haar kunnen doen mocht dit nodig zijn. Ook zij ontvangt een bos bloemen.

7. Pauze.
8. Judo.
Het ledenaantal is iets toegenomen het afgelopen jaar.
Het afgelopen seizoen hebben wij enkele keren het sporten aangepast aan de
corona-maatregelen.
Ook is er een aantal keer op zaterdagmorgen de gymzaal gehuurd om te sporten
omdat dit in de avonduren niet meer mocht.
I.v.m. corona zijn de toernooien op een laag pitje komen te staan aangezien hier
maar geringe belangstelling voor was.
Vrijdagavond 25-03-2022 zullen er weer judo-examens afgenomen worden en op
de laatste vrijdagavond voor de zomervakantie zullen er weer
clubkampioenschappen gehouden worden incl. hapje en een drankje voor de
judo-leden.
Patrick Blom heeft wel het voorstel om de activiteitencommissie weer nieuw
leven in te blazen.
Het bestuur staat hier positief tegenover en zullen dit voorstel meenemen in de
volgende bestuursvergadering.

9. Tafeltennis.
De tafeltennissers spelen voortaan ook op donderdagavond hun onderlinge
wedstrijden omdat wij op vrijdagavond de zaal in sporthal Zidewinde niet meer
huren. Dit bevalt overigens uitstekend.
Op donderdagavond zijn gastspelers altijd van harte welkom maar de ervaring is
dat deze geen lid worden van onze vereniging.

10. Badminton, jeugd.
De 1e groep bij de jeugd is voldoende groot. Dit zijn ca. 10 leden. De ledenaantal
bij de 2e groep blijft problematisch. Deze groep bestaat maar uit 4 leden.
Arjan heeft geen competitieteam kunnen samenstellen i.v.m. het
leeftijdsverschil van de jeugdleden. Ook de sterkte en niveau van deze leden
loopt behoorlijk uiteen.
Z.S.V. Zidewinde is aangemeld bij Go-Waalwijk. Hierop kunnen kinderen zijn wat
voor soort sportaanbod er is in de gemeente Waalwijk. Via deze site komen er
wel kinderen om kennis te maken. Vroeger kregen kinderen op de basisschool
een boekje met daarin ook Z.S.V. Zidewinde vermeld met de vrije inloopweken.
Hierop kwam destijds meer reactie en dus ook nieuwe leden.
Wij zouden in bijv. september zelf inloopweken of een ouder-kind toernooi
kunnen gaan organiseren.
11. Badminton, recreanten.
Op donderdagavond is de sfeer in de sporthal wel toegenomen nu er ook op
deze avond competitie gespeeld wordt en de tafeltennissers aanwezig zijn.
12. Badminton, competitie.
Afgelopen seizoen hebben wij met 1 herenteam succesvol deelgenomen aan de
competitie. Dit team is zelfs kampioen geworden.
Walter v.d. Lee wil alle competitiespelers nog bedanken voor hun inzet ondanks
de problemen die er het afgelopen seizoen zijn geweest.
Volgend seizoen zullen wij weer deelnemen met 1 herenteam en zullen gebruik
maken van de promotie naar een andere klasse. Zij zullen dan wel met verenshuttles moeten gaan spelen.
Het bestuur en leden hebben hier geen bezwaar tegen ondanks dat de prijs van
veren-shuttles hoger zal zijn dan hun nylon-soortgenoten.

13. Clubkampioenschappen.
Er zullen dit jaar geen clubkampioenschappen gehouden worden voor badminton
en tafeltennis.
Bij de judo staan er wel clubkampioenschappen en examens gepland. Zie
agendapunt 8.
14. Rondvraag.
Henk Spuijbroek heeft 2 vragen over de VOG en UBO.
Henk hoefnagel zal de UBO registratie gaan regelen. Dit moet overigens voor
27 maart 2022 gebeuren bij de KvK.
Arjan van Herwijnen zal de VOG aanvraag verzorgen voor onze
jeugdleiding/trainers.
In 2022 bestaat Z.S.V. Zidewinde 55 jaar en wij willen dit niet onopgemerkt
voorbij laten gaan.
Voor onze jeugdleden hebben wij een activiteit in gedachten en voor de
senioren een feestavondje.
Beide staan gepland voor juni 2022. In de begroting is hiervoor ook een bedrag
opgenomen.
Info hierover volgt z.s.m.

15. Sluiting.
Om 21.30 uur sluit Arjan, met dankzegging aan alle aanwezigen, de Algemene
Ledenvergadering 2021 van Z.S.V. Zidewinde.

Dit artikel heeft Henk eigenlijke geschreven voor de clubkrant die uit kwam
voor de jaarvergadering.
We vonden dat dit stuk dan te weinig aandacht zou krijgen en plaatsen het
daarom in deze uitgave.

Meer dan 35 jaar lid van Z.S.V. Zidewinde
Inleiding
Donderdagavond 27 november 1980 (ik was 14 jaar) liep ik voor het eerst de
zaal van sporthal Zidewinde binnen.
We hadden besloten om op badminton te gaan, omdat mijn zus en ik het in de
achtertuin regelmatig speelden en er (ahum) “best goed in waren”. Het was
eigenlijk meteen een valse start……
Wat bleek… die avond was het de surpriseavond (vlak voor Sinterklaas) van de
jeugdleden (12 t/m 18 jaar). Dus ja… eigenlijk kwamen we voor niks…. Dan maar
een shutteltje hoog houden……maar goed… we bleven…….
Trainen
Door trainer Arie de Groot werden de fijne (technische) kneepjes van de sport
geleerd en eind april 1981 waren de 1e clubkampioenschappen, waar ik bij de
jeugd al meteen alle titels (HE, HD en GD) wegkaapte.
Ik ging trouwens altijd met de fiets door de polder (de N261 was er nog niet)
vanuit Besoyen naar Sprang-Capelle. Er waren trouwens opvallend veel leden (in
die tijd) uit Waalwijk/Besoyen lid. Er waren gewoon veel leden (ik denk dat we
in de categorie 12-18 wel 25 a 30 leden hadden).

Al snel werd meegedaan aan de jeugdcompetitie (verplicht in witte broek en wit
shirt voor de zwart-wit foto). In 1982 opnieuw alle titels behaald. Om te
stimuleren dat we meer toernooien gingen spelen, mochten we o.a. gratis
meedoen aan het 15-jarig jubileumtoernooi van FST Waalwijk in 1982.
Een jaar later meegedaan bij de senioren, maar dat viel effe tegen…..
toenmalige toppers als Ton Ophorst, Ger Versteeg waren veel te sterk. In dat
jaar (de Amstel Gold Race was op tv) was ook eind april dit toernooi.
De dagen dat ik trainde waren de donderdag EN de vrijdag EN in het weekend
werden er wedstrijden gespeeld (of op zaterdagochtend ook nog getraind). Ook
nam ik inmiddels deel aan de seniorencompetitie (ook invallen in het 1e team). En
er werd in die jaren (met wel 7 seniorencompetitieteams veel en goed getraind
o.l.v. (soms oud-Nederlands kampioenen) John Janssens, Huub van Ginneken,
Huib Strack van Schijndel, Cor Hagemeijer, Leon Zwaans…..misschien vergeet ik
er nog wel een paar (die foto’s, die kan ik zo niet meer vinden…) Maar uiteraard
ook thuis (er waren nog geen sportscholen) trainen (2 of 3 keer in de week
hardlopen en 1 uur fietsen per dag – krantenwijk).
Competitie
Bij Z.S.V. (of was het nu B.C.) Zidewinde waren veel echtparen die samen
badmintonden (deze herinner ik me nog…): Wout en Ria Witvliet, Jos en Tine
Steur, Cees en Tineke v.d. Hoven, Hans en Jacqueline Goedhart (met die laatste
speelde ik veel jaren mix, want met mijn eigen verloofde/vrouw mixen… dat liep
– toen - niet lekker). In 1986/1987 kon ik vanwege mijn diensttijd niet elke
week spelen. Het moet rond 1988 zijn geweest dat de volgende gebeurtenis
diepe indruk bij mij naliet: Hans Haverhals (woonde in Waalwijk) was op weg
naar Zidewinde en reed op de Tilburgseweg (nu rotonde) door een – knipperend oranje stoplicht. Hij werd aangereden en verongelukte. Hij liet zijn (1e keer)
zwangere vrouw Wil(ly) achter. Zij was ook lid…..

In 1989 trouwde ik met Lida (zij was ook lid van de vereniging) en op onze
receptie waren Hans, Astrid, Janny en Anton (later competitieleider, ofwel
technisch manager).
Later trokken we het 1e team terug (enkele “toppers” verlieten de club) en
moesten we met Corrie (B-speelster1) en Ger Versteeg “onderaan” (3e klasse)
beginnen, maar we werden prompt kampioen. Toen kwamen er ook diverse
kampioenschappen bij de senioren (veelal tegen Koos van der Schans). Volgens
mij was het eind 1991 dat ik de club verliet om me meer te richten op mijn
avondstudie voor accountant en mijn (aanstaande) gezin(uitbreiding).

Come-back
Maar het bleef toch kriebelen….. Zo erg dat we in 1998 (we hadden inmiddels
een vaste oppas gevonden voor onze dochters) weer terugkwamen. De dochters
die rond 2002 ook zelf gingen badmintonnen bij FST, eerst in de Taxandriahal,
later in De Slagen. Ik kreeg er een rol bij, die van coach….
Er was behoorlijk wat verjonging in de competitieteams. Ik pikte eigenlijk vrij
snel de draad weer op (de techniek verleer je niet…..). Na een paar jaar kwam ik
in een competitieteam met “jonkies” Marcel en Eline Roomer, Gea Blom en
Marjolein Vos (werd mijn vaste mixpartner). Ook nu werd het niveau van met
veren shuttles spelen bereikt (dat was wel heel bijzonder). Daarna was ik vooral
actief in het herenteam met Udjah Gorong, Harry de Rijk, Hanan Tuarita, John
van Zelst en Hubert Veeke. Ook heb ik daarna op een wat lager niveau in een
mix-team gespeeld (waaronder ook met onze dochter Anne). Alle sporthallen van
Noord-Brabant en Zeeland (Batho uit Tholen), ook in plaatsen, waar nu – denk ik
– geen club meer is, zoals Giessen (De Hunters), Lage Zwaluwe,
Zevenbergschenhoek, Loon op Zand (Veren Meppers) heb ik wel zo’n beetje
gezien. Alle tegenstanders heb ik wel gehad (zoals Harry van den Meijdenberg
en miep, miep Meindert Tand van laatstgenoemde vereniging).

Je had toen A1 (toppers in Nederland), A2 en C spelers. Dit was het niveau (level) waarin dit werd uitgedrukt. Door
toernooien te spelen kon je je ranking verhogen.
1

De kantine
En gisteren kwam ik Wijnand Timmermans tegen, die was naast badmeester ook
“beheerder” van de “kantine” van de sporthal. Nou ja… kantine, die eerste jaren
was er een soort uitgifteloket in de ruimte van de beheerder en werden er
enkele stoelen en tafels in de gang gezet, dat was het dan…..
Ik herinner me ook nog badmeester, meneer Ter Schiphorst. Zijn zoon Rob
kwam ik laatst ook tegen, hij herinnerde mij als een sterke tegenstander…..
Tenslotte
Een paar jaar geleden ben ik vanwege knieproblemen overgestapt naar het iets
rustiger (ahum) tafeltennis…..
De “bewijzen van mijn prijzen heb ik in 2018 tijdens mijn verhuizing van
Besoyen naar Sprang-Capelle weggegooid. Ik heb uitsluitend nog een herinnering
aan Sportkampioen van Waalwijk (met het 1e mix competitieteam) uit 2008 en
natuurlijk de foto’s….als ik die tenminste nog kan vinden……Hopelijk was mijn
geheugen nog een beetje op orde…..sorry als ik namen ben vergeten. Al met al
ruim 35 jaar (in 2 perioden) lid van Z.S.V. Zidewinde…. Wat een tijd…..

Henk Spuijbroek

Walter heeft dit artikel eigenlijk geschreven voor in het weekblad van
Waalwijk.
Daar zijn bepaalde voorschriften voor en daar voldeed dit artikel niet aan.
In het weekblad Waalwijk is daarom een erg verkorte versie weergegeven.
Om die reden publiceren we het volledige artikel van Walter in ons eigen
clubblad.
Walter bedankt voor jouw mooie artikel.

Herenteam ZSV Zidewinde kampioen!
Bij de badminton afdeling van de omni-vereniging ZSV Zidewinde, is het
herenteam kampioen geworden van hun afdeling. Er waren dit seizoen veel
nieuwe tegenstanders en dat motiveerde het team zeker.
Ook was van tevoren niet te zeggen welke teams in de poule een sterke indruk
gaven.
Eind september zijn we aan de competitie begonnen. Het was weer toegestaan
in elk geval.
Een paar keer werd gewonnen door op het laatst wat drie setters te pakken. Er
waren zeer mooie partijen te zien en er werd een stevig robbertje
uitgevochten. Niet letterlijk natuurlijk, want sportiviteit staat hoog in het
vaandel bij badminton. Als de partijen gespeeld zijn, dan is het ook klaar en
wordt er nog na gekletst in de sportkantine. Maar op de baan komt de energie
er op een positieve manier uit. Met de kerst was er een langer reces dan
normaal.

Eind januari konden wij de draad weer oppakken. Meteen is er de belangrijke
‘derby’ tegen BC Oosterhout. De nummer 2 komt bij ons op bezoek. Nu moet het
gebeuren. Beide teams hebben uitvallers en proberen toch een sterk 4-tal op te
stellen. Misschien wel dankzij een tactische opstelling van onze tegenstanders,
konden wij met 100% inzet, 7 partijen naar ons toe trekken. Dit bleek achteraf
een beslismoment voor ons team. Het gaf ons wat ruimte op het setgemiddelde.
ZSV Zidewinde blijft ook in de laatste wedstrijden consistent en wordt de
nummer 1 in de poule. KAMPIOEN!!!
Gefeliciteerd team H1 van ZSV Zidewinde. Op de jaar vergadering zijn de heren
gehuldigd. Wij zijn er trots op dat ons team hier met zijn allen staat! Het is
geen seizoen geweest zonder hobbels.
Foto van links naar rechts:
Hubert Veeke, Hannan Tuarita, Walter van der Lee, Jurgen van Elderen, Andre
Lindeijer, en Vincent Zacht (afwezig: Stan van Kuijk).

De heren promoveren naar de veren klasse in de bondscompetitie. Eens kijken
of ze daar ook kunnen stralen. Het is weer een stapje hoger dan deze
badmintonners gewend zijn. Mocht je geïnteresseerd zijn, dan ben je welkom
om, na overleg, een potje mee te spelen. Wie durft een uitdaginkje aan? Er is
ook plaats voor beginners en recreanten. ZSV Zidewinde zal voor de begeleiding
zorgen. Je bent welkom.

ZSV Zidewinde is een omni-vereniging. Er is ook plaats om de judosport uit te
oefenen. Met een 45 jeugdleden is het een heel mooie afdeling. Deze afdeling
heeft wel last gehad van de afgelopen periode.
Nu alles weer van start is gegaan, is de draad weer voor de volle 100% opgepakt.
Er wordt veel voor de jeugd georganiseerd. Onze jeugd verveelt zich geen
moment. Om de progressie te laten zien, worden er regelmatig examens
afgenomen. Dit klinkt een beetje zwaar, maar eigenlijk zijn het de extra leuk
georganiseerde dagen. Er wordt wel beoordeeld, maar het resultaat is een vette
beloning en heel veel zelfvertrouwen, doordat je kan zien wat je vooruitgang is.
De prijs is dan natuurlijk een mooie nieuwe band. Onze jeugdafdeling
organiseert buiten deze examens, ook nog leuke dagen voor deze afdeling. We
zullen ons best doen om iets voor de vakantie en ook na de zomervakantie een
extra leuk evenement te regelen. Het worden vast fantastische dagen. En wil je
daar gebruik van maken, dan neem contact met ons op. Check onze site
www.zsvzidewinde.nl
Er is ook nog een 3de afdeling binnen onze vereniging en dat is de tafeltennis.
Deze afdeling speelt op de donderdagavonden in de sporthal Zidewinde. Ook
hier is het mogelijk om een potje mee te spelen. Neem je tafeltennisbadje (en
ook je badmintonracket) mee en speel een keer mee. Dan kan je zien of het wat
voor je is. Maak er een gezellig avondje van. Even sporten en dan nog even na
kletsen natuurlijk. Sporten en nieuwe contacten maken worden weer echt als
belangrijk geacht. Mocht je nog wat terughoudend zijn, dan is dat ook geen
probleem. Maar dat kan je alleen maar zien als je even langs komt. Voor de judo
een goede afspraak maken, voor de tafeltennis en badminton kom je het beste
op een donderdagavond omstreeks een uur of 9. Mailen mag ook natuurlijk. Dus
bel, mail of kom gewoon even gezellig aan!
W. van der Lee.

Competitie verslag.
Het is nog erg vroeg om een mooi nieuw verslag te schrijven. Heel veel nieuws is
er nog niet te melden. En sommige data staan nog niet 100% vast.
Zo zagen wij vorig jaar dat wij ineens in een andere poule zaten, dan voor de
zomer. Laten we hopen dat het dit jaar anders is.
Vorig jaar moesten we echt veel km’s maken. Dat zou dit jaar wel eens anders
kunnen zijn. We zijn wel een klasse hoger gaan spelen en dat betekent dat wij
met een veren shuttle gaan spelen. Ja, we zijn echt goed bezig.
Hopelijk kunnen we goed punten pakken. We gaan er zeker ons best voor doen.
Het uitzoeken van de soort shuttle hebben we achter de rug en de beslissing is
genomen.
Wij spelen met de Victor Queen shuttle. We hebben voor een prijs – kwaliteit
shuttle gekozen om de kosten iets te drukken.
In welke poule staan wij nu ingedeeld en wat kunnen onze tegenstanders worden.
Ik denk dat wij er wel een paar van kennen. De poule is nu zo:

Als dit onveranderd blijft, dan zou dat mooi zijn. Te zijner tijd, na de vakantie,
dan zullen wij onze thuiswedstrijden in de hal ophangen. Dan kan daar rekening
mee gehouden worden. Sinds de vrijdagavond niet meer beschikbaar is, spelen
wij op de donderdagavond. Dat zou nu dus 7 thuiswedstrijden betekenen. Wij
willen er wel voor gaan.

Dan hebben wij nog het volgende te melden vanuit het team. Wij willen volgend
seizoen met nieuwe shirts gaan spelen. De andere shirts beginnen wat te
verkleuren en worden al wat ouder. Natuurlijk kan iedereen in de club ook met
ons meedoen. Dan wordt het geen teamkleding, maar clubkleding. Deze keuze is
natuurlijk aan je zelf. Je naam erop kan ook geregeld worden.
Het model wat wij uitgezocht hebben dat is…. Tatatata…..

Mocht je hier interesse in hebben, dan laat maar weten aan mij of Arjan.
Even toch voor het idee waar het om kosten om gaat. Alleen het shirt zonder
naam, dat is € 29,95. En ja, daar is de korting al vanaf.
Er staat wel een logo
van de leverancier op de voorkant en op de achterkant staat “ZSV Zidewinde”
Op donderdag avond 14 juli, dan kunnen de shirts gepassen worden. Het is in de
sporthal. Ik weet nog niet precies de tijd, maar laten we zeggen dat het
omstreeks 21:00 uur is. Misschien dat ik ze bij me heb, dan kan het ook vroeger.
Laten wij er een mooi seizoen van maken en iedereen alvast een fijne
zomervakantie met heel veel mooi weer.
Groeten,
Walter van der Lee.
0623962508

Clubkampioenschap en Afsluiting
Vrijdag 22 juli is alweer de laatste judo dag van seizoen 2021 - 2022.
Op deze avond sluiten we het judoseizoen af met onze jaarlijkse
clubkampioenschappen.
Alle judoka’s kunnen/mogen hier aan deelnemen.
De wedstrijden starten op de eigen lestijden:
Groep 1 lestijd 17:30 – 18:30 om 17:30
Groep 2 lestijd 18:30 – 19:30 om 18:15
Groep 3 lestijd 19:30 – 20:30 om 19:15
Na afloop van de clubkampioenschappen sluiten we af met een hapje en een
drankje en kan er na de laatste groep in de gymzaal nog gesport worden.

Eerste les na de zomervakantie
Op vrijdag 09 september start het nieuwe judoseizoen.

Na de laatste lock down konden we haast niet wachten om weer te gaan
tafeltennissen.
Iedereen had het spel én de gezelligheid achteraf enorm gemist.
Klokslag 20.00 uur staan de tafeltennistafel opgesteld om te gaan starten.
Henk en Rien zijn vaak de eersten en zorgen ervoor dat we meteen kunnen
beginnen.
Eerst wordt er ingespeeld en wat geoefend, maar al gauw wordt er fanatiek
gemept.
Vrijwel de hele avond wordt er dubbelspel gespeeld en met zes mensen is er
afwisseling genoeg om steeds in een andere samenstelling de nodige partijen te
spelen.
Als we alle samenstellingen hebben gehad beginnen we aan de volgende ronde.
Nadat we ruim twee en een half uur hebben gespeeld is het tijd om op te ruimen
en nog even na te praten in de kantine.
Onder het genot van een frisje of biertje komen allerlei gespreksonderwerpen
aan de orde.

