
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Beste Zidewinders, 

Eindelijk is het dan zover. Na lang werken en sleutelen is het onze 

voorzitter Arjan gelukt om een site te bouwen die er mag zijn. 

Onder www.zsvzidewinde.nl kunt u alle gegevens van onze vereniging 

snel terugvinden. Wil je ook wat kwijt op de site, mail het dan naar 

onze vereniging. Als je op de site een envelopje aanklikt verschijnt er 

vanzelf een leeg e- mail bericht. 

Er zijn ook steeds meer liefhebbers om alle nieuws, acceptgiro en 

clubblad via de mail aangeleverd te krijgen. Als jij dat ook wilt, geef 

ons dan jouw e-mail adres door.  

Het digitaal versturen van dit alles is veel sneller en     het levert 

besparingen op. Ook het rondbrengen van brieven, acceptgiro’s en 

clubbladen zal dan een stuk sneller gebeurd zijn. 

Tot op heden maken ongeveer 30 leden gebruik van deze 

mogelijkheid, maar wij zien graag dat dit aantal wordt uitgebreid. 

 

In verband met de feestdagen het volgende. 

Onze judoka’s lassen een heel korte winterstop in. Op vrijdag 29 

december is er geen les, maar op vrijdag 5 januari 2007 beginnen zij 

weer met frisse moed. 

De badmintonners en de tafeltennissers gaan in de komende weken 

gewoon door met spelen. Op vrijdag 5 januari a.s. zal de zaal gesloten 

zijn i.v.m. het nieuwjaarsconcert. 



Dit jaar hebben we extra aandacht geschonken aan de Grote 

Clubactie.  

We verzochten jullie d.m.v. een brief en inschrijfformulier minimaal 

5 loten te verkopen. De opbrengst van de actie zal worden besteed 

aan de viering van ons veertig jarig jubileum. 

Tot onze spijt is jullie respons minimaal geweest. Slechts enkele 

leden hebben hun lijsten bij het bestuur ingeleverd. We moeten wel 

zeggen dat die leden wél extra hun best gedaan hebben. Hen willen 

we dan ook hartelijk bedanken voor de genomen moeite. 

We zullen, willen we toch een feestje kunnen geven nog een actie op 

touw moeten zetten. 

Hopelijk wordt er door jullie dan enthousiaster op gereageerd. 

 

 

Op woensdag 3 januari 2007 houden we voor de tweede maal de 

nieuwjaarsreceptie. Vanaf 20.00 uur zijn jullie welkom in de kantine 

van sporthal Zidewinde om onder het genot van een hapje en een 

drankje het nieuwe jaar in te luiden. 

 

Het bestuur wenst jullie fijne feestdagen en een gezond 2007 toe. 



 

 

Afgelopen 18 en 19 november 2006 was het weer zover. De 

Waalwijkse Badmintonkampioenschappen werden gehouden. Met iets 

minder deelnemers dan vorig jaar was het toch een geslaagd toernooi. 

Z.S.V. Zidewinde was met in totaal 16 deelnemers zowel in de A-klasse 

als de B-klasse vertegenwoordigd en na veel bloed, zweet en tranen 

hebben we weer enkele prijzen in de wacht kunnen slepen.  

 

Marjolein Vos mag zich tot het volgende toernooi Waalwijks 

Badmintonkampioen bij het vrouwenenkel in de A-klassse noemen. 

Daarnaast behaalde Marjolein samen met Elseline van de Schans de 

tweede plaats bij de vrouwendubbel in de A-klasse. 

In de B-klasse werden nog 4 prijzen gewonnen. Elseline van de Schans 

en Erwin Chabot behaalden de eerste prijs bij het gemengd dubbel. 

De tweede prijs bij het gemend dubbel was eveneens voor Z.S.V. 

Zidewinde en wel voor Gea Blom en Hubert Veeke. Bij de 

mannendubbel behaalden Hannan Tuarita en Hubert Veek de tweede 

plaats en bij de vrouwendubbel was de eerste plaats voor Gwennie 

Kers en Gea Blom. 

Al met al kan worden gezegd dat Z.S.V. Zidewinde het heel goed 

heeft gedaan. Waar een kleine club al niet groot in kan zijn.  

Het toernooi ligt inmiddels weer een tijdje achter ons, maar ik hoop 

dat er volgend jaar weer evenveel (en misschien wel meer) 

enthousiaste deelnemers namens Z.S.V. Zidewinde deelnemen aan de 

Waalwijkse Badmintonkampioenschappen. 

 

 

         Een deelnemer 

 



Alle uitslagen van de Waalwijkse Badmintonkampioenschappen 2006  

 

A-KLASSE: 

me: 1e Elo Martens (vitesse) 

 2e Erwolt Pullens (fst) 

ve:  1e Marjolein Vos (zidewinde) 

 2e Gwenda Vos (high speed) 

md: 1e Elo Martens / Albert Verschuren (vitesse) 

 2e Stefan de Kloe / Erik Kraneveld (fst) 

vd: 1e Lonneke Arnold / Louise Strijk (fst) 

 2e Marjolein Vos / Elseline v.d. Schans (zidewinde) 

gd: 1e Lian Doesburg / Christian Oerlemans (high speed) 

 2e Kirsten Brust / Erik Kraneveld (fst) 

 

B-KLASSE: 

me: 1e Bert Siemons (vitesse) 

 2e Ronald v. Ravenstein (fst) 

md: 1e Ronald v. Ravenstein / Ruud v. Oudhuizen (fst) 

 2e Hannan Tuarita / Hubert Veeke (zidwinde) 

vd: 1e Gea Blom / Gwennie Kers (zidewinde) 

 2e Gwenda Vos / Yvette Vos (high speed) 

gd: 1e Elseline v.d. Schans / Erwin Chabot (zidewinde) 

 2e Gea Blom / Hubert Veeke (zidwinde) 

 



 

 

 

 

Na het behalen van de kampioenstitel in de voorjaarscompetitie 

waren de verwachtingen hoog gespannen. Zeker omdat het sterkste 

team van de afgelopen jaren uiteen gevallen was, behoorde het 

prolongeren van de titel zeker tot de mogelijkheden. 

Het pakte echter niet zo uit. Er verscheen een nieuwe ster aan het 

firmament  Het nieuwe team Waalwijk 10, bestaande uit een aantal 

voormalige jeugdspelers, bleek enorm sterk te zijn. 

Het is dat zij niet altijd in de sterkste opstelling konden spelen, want 

dan hadden zij nog veel meer punten behaald. 

Zo kon het gebeuren dat ons eerste team lang mee kon doen in de 

race om het kampioenschap. Maar in de voorlaatste wedstrijd kreeg 

het team met 9 – 1 voor de broek van dit Waalwijkse team en waren 

de kampioensdromen vervlogen. Toch behaalde onze jongens wederom 

een knappe tweede plaats. 

Mannen proficiat. 

Het tweede team deed het in de derde klasse naar verwachting  

Zij konden niet altijd in de sterkste opstelling aantreden, maar ze 

wisten toch voldoende punten bij elkaar te schrapen om bovenin te 

eindigen.  

Woensdag 13 december is de laatste wedstrijd gespeeld. Die 

eindigde in een 5-5 gelijkspel. Met dit resultaat bereikte ons tweede 

team de derde plaats. 

Mannen, ook van jullie weer een knappe prestatie.  

In de komende voorjaarscompetitie gaan we er weer met volle moed 

tegenaan. 

Veel succes. 

 

 

 



Streektoernooi 

4 november 2006 

te Waalwijk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groepsfoto onderlinge competitie tussen judovereniging ASHAI 
Waalwijk,  
E.J.K. Kaatsheuvel en Z.S.V. Zidewinde. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 



 
 

 

Wereldkeuken, hapje, 24 personen, kinder uitdeler 
 

Bereidingstijd in minuten: 40 

Bevat per eenpersoonsportie  

energie 160 kCal - eiwit 2 g 

vet 7 g - koolhydraten 22 g 
 

Ingrediënten 

24 ijsbekers van koek  

2 zakken M&M’s mini’s 

3 pakken negerzoenen (pak à 9 stuks)  

1 pakje chocolade mikadostokjes (pakje à 33 stuks)  

Materialen 

gekleurd cadeaulint  
 

Bereiden 

1. Vul de ijsbakjes voor 1/3 met M&M's. Zet er een negerzoen 

bovenop. 2. Knip 24 stukken lint van 5 centimeter en knoop om elk 

mikadostokje een lintje. Laat het krullen door het lint voorzichtig 

langs de botte kant van een schaar te trekken. 3. Steek het 

mikadostokje in de negerzoen. 4. Vul met wat M&M's de gaatjes op, 

die nog open zijn tussen het bakje en de negerzoen. 

Tip  

Ook leuk: je kunt ook coco-cabana (mini)negerzoenen gebruiken. Die 

zijn wat kleiner en dus kun je er meer in een bakje doen.  

 

 



 

 

Wat heb je nodig: 

Servet. 

 

 

 

Een servet kan je mooi vouwen tot een kerstboom. Dit kan met 

een echt stoffen servet maar ook met een papieren servet.  

Dit vouwen is niet zo heel makkelijk dus geef niet te gauw op als 

het de eerste keer niet helemaal wil lukken. De omschrijving 

volgt de punten in het bovenstaande vouwpatroon.  

 

1 - Vouw een punt naar binnen waarbij bovenin het midden wordt 

aangehouden en aan de zijkant een klein stukje boven het 

midden.  

 

2 - Aan de andere kant vouw je ook zo'n zelfde punt.  
 

3 - De onderkant vouw je omhoog net onder de twee punten.  

 

4 - Dezelfde lap die net omhoog is gevouwen vouw je weer naar 

beneden, maar nu de vouwlijn een paar centimeter hoger. Dit 

punt moet je misschien een paar keer op verschillende hoogtes 



proberen. Hier bepaal je namelijk hoe straks de stam wordt en 

dat kan te breed of te smal uitvallen.  

 

5 - Let op waar de driehoek de bovenkant van de lap snijdt. 

Daar vouw je even hulpvouwtjes in het verlengde van de 

driehoek en recht naar beneden. Zie de stippellijnen.  

 

6 - Nu vouw je echt de verticale lijn waarbij de punt bovenin 

terug wordt gevouwen zodat het hoekpunt niet meegaat naar 

het midden.  

 

7 - Hetzelfde doe je aan de andere kant.  

 

8 - Draai het servet nu om en je hebt een leuk kerstboom 

servet.  

 
 

 

Tip: 

Leg het servet op een bord en versier een randje door 

er een klein strikje met wat hulst op te leggen. 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Het nieuwe jaar staat weer te 
popelen om te beginnen en in heel de wereld wordt dit natuurlijk 
gevierd met VUURWERK! 
Dit is heel feestelijk en knallend, maar jaarlijks gebeuren er ook vele 
ongelukken met vuurwerk. Daarom hieronder wat tips, zodat we 
iedereen in het nieuwe jaar weer heelhuids op de vereniging terug zien! 
 
(Deze tips zijn voor mensen die vuurwerk mogen afsteken, maar ook voor mensen die ernaar gaan kijken): voor 
kinderen die vuurwerk mogen afsteken, maar ook voor kinderen die er )naar gaan kijken 
� Maak zelf NOOIT vuurwerk. 
� Steek alleen vuurwerk af met toestemming van je ouders of 

verzorgers. 
� Richt NOOIT vuurwerk op andere mensen! 
� Doe niet stoer met vuurwerk. 
� Stop geen vuurwerk in een fles. 
� Let op je kleding. Draag geen stoffen zoals nylon. Deze 

stoffen zijn zeer brandbaar. 
� Blijf op een veilige afstand van het vuurwerk. 
� Let op de windrichting. 
� Kapot vuurwerk NOOIT opnieuw afsteken. 
� De meeste ongelukken gebeuren op 1 januari. Laat oud 

vuurwerk liggen! 
  

 

Dan wensen wij jullie allemaal een 

feestelijk en knallend 2007 toe!  

 



 

 

 
Kinderfeesterij Plezier Eiland   
   
Moderne, spannende en uitdagend overdekte speeltuin, veilig en 
overzichtelijk, met springkussen, de ballenbak, de glijbaan, de 
spelcomputers, de reuze-discokruiptunnel, het doelschieten, talloze klim- 
en klautertoestellen en nog veel meer.  
Openingstijden  
1 oktober tot 31 maart: op zondag 
geopend van 13.00 tot 17.30 uur. 
Tijdens vakanties: maandag, 
woensdag, vrijdag 
en zaterdag van 13.00 tot 17.30 
uur.  
Buiten vakanties: maandag en 
vrijdag van 14.00 - 19.00 uur, 
woensdag en zaterdag van 14.00 - 
17.30. 
Gesloten tijdens de zomervakantie.  
   
Prijzen  
Volwassenen : Euro 2,75  
Kinderen 0 t/m 12 : Euro 2,75  
   
Opmerkingen  
   
Leeftijd: 2 - 8 jaar  
 

 

Weergevoelig: Nee  
   
   
Auto  
   
Adres  
Benatzkystraat 4  
5011 ED Tilburg Noord  
013-455 22 58  
Internet: www.pleziereiland.nl  
   

Beekse Bergen Safaripark   
   
Het grootste Afrikaanse wildlife park van Nederland. Nieuw: Afrikaanse 
Avondsafari's en Afrikaanse Weken.  
Openingstijden  
Juli t/m augustus van 10:00 tot 
18:00 uur. 
Januari en december 10:00 tot 
16:00 uur. 
Februari en november 10:00 tot 
16:30 uur. 
Maart t/m juni, september en 
oktober 10:00 tot 17:00 uur.  

 

Weergevoelig: Ja  
   
Openbaar vervoer  
Vanaf station Tilburg, met buslijn 
142 of 143  
   
Auto  
Aan de N269 Hilvarenbeek  



   
Prijzen  
Volwassenen : Euro 14,75  
Kinderen 0 t/m 2 : Euro 0,00  
Kinderen 3 t/m 11 : Euro 13,25  
65+ : Euro 13,25  
   
Parkeren : Euro 4,00  
   
Opmerkingen  
Van november tot maart 
wintertarief, Euro 9,95 per persoon. 
De prijs voor senioren geldt al vanaf 
60+. Het telefoonnummer kost 15 ct 
per minuut.  
   
Leeftijd: 2 - 99 jaar  
   
Rolstoel vriendelijk: Ja  
 

   
Adres  
Beekse Bergen 31  
5081 NH Hilvarenbeek  
0900-2335732  
Internet: www.safaripark.nl  
   

Poppentheater De Dwerg   
   
Leuke poppenkastvoorstellingen voor alle leeftijden, in een gezellig 
theater.  
Openingstijden  
Elke woensdag-en zondagmiddag 
voorstellingen, aanvang 15.00 uur. 
Behalve in de zomervakantie 
Speciale peutervoorstelling 11:00 
uur  
   
Prijzen  
Volwassenen : Euro 5,00  
   
Opmerkingen  
   
Leeftijd: 3 - 12 jaar  

 

Weergevoelig: Nee  
   
   
Auto  
   
Adres  
Afrikalaan 96  
5152 MD Drunen  
0416-383955  
Internet: 
www.poppentheaterdedwerg.nl  
   

 
 



 
 
 
 

 

Als introductie voor beginnende spelers, en voor hen die al een tijdje 

bezig zijn maar nooit precies hebben begrepen waarmee, hierbij een 

verklarende woordenlijst met de belangrijkste termen in het 

moderne badminton:  

 

• Afmaken - Badminton is oorlog. Het is jij of de tegenstander. Wie 

moeite heeft met afmaken kan maar beter gaan pim-pam-petten  

• Backhand - Een beetje badmintonner heeft naast een linker- en 
een rechterhand ook nog een achter- en een voorhand, waarbij 

voor rechtshandige spelers de achterhand links zit en de voorhand 

rechts en bij linkshandige precies andersom (bij éénarmige spelers 

bevindt de backhand zich per definitie aan de stompzijde). 

Backhand is erg moeilijk.  

• Badminton - Genoemd naar Lord Edward `bad' Minton (1817-1926), 

procureur-generaal in Brits-Indië. Erbarmelijk spelinzicht. Het 

fabeltje dat Badminton de naam is van het landgoed van de Hertog 

van Beaufort in Engeland waar het spel voor het eerst zou zijn 

gespeeld, hoeft niet serieus te worden genomen.  

• Bal – Wordt bij badminton alleen gebruikt in de uitdrukking: `goeie 

bal!'. Bij een kwalitatief goede shuttle is sprake van een `lekkere 

shuttle'.  

• Clear - Hoge slag vanaf de achterlijn naar de achterlijn van de 
tegenstander. Valt nog helemaal niet mee. Jongens kunnen 

beduidend beter klieren dan meisjes.  

• Conditie - Het tegengestelde van ademnood en hartkloppingen. 

Nergens te koop, en alleen te verkrijgen door met groot 

doorzettingsvermogen rondjes te rennen, sprintjes te trekken en 

touwtje te springen.  

• Damesdubbel - Bij badminton heten alle vrouwen en meisjes ineens 

`dames' (terwijl iedereen weet dat een echte dame natuurlijk 

nooit zo idioot op een speelveld zou gaan staan rennen en meppen).  

• Drive - Mooi nummer van The Cars, van de LP Heartbeat City uit 

1986. Ook: harde age slag vlak over het net.  



• Dropje - Klein, zacht balletje dat de tegenstander net over het net 
wordt toegespeeld.  

• Enkel - Wedstrijd waarbij van je verwacht wordt dat je helemaal 

in je eentje op dat hele grote veld elke shuttle terugslaat (schrale 

troost: de tegenstander is ook helemaal in z'n eentje). Ook: vitaal 

onderdeel van het onderbeen, dat ineens vreselijk pijn gaat doen 

als je `er doorheen gaat', waardoor je wekenlang met je been 

omhoog moet blijven zitten, en je je om de twee dagen moet laten 

betasten door een stagiaire fysiotherapie.  

•  
Flickservice - Knappe, snelle, behendige, strakke - of onverwachte, 
gemene, onsportieve service (afhankelijk van of je het zelf kunt of 

dat 

• de tegenstander het je flikt)  
• Forehand - Ongeveer het tegenovergestelde van backhand.  

• Herendubbel - Een damesdubbel, maar dan met mannen (of 

jongens).  

• Hotseknotsbegoniabadminton - Geef 'm een knal, hoog voor de pot 

en maar zien wat er van komt.  

• Hout – Uitsluitend gebruikt als uitroep (`Shit! Hout!') wanneer de 
shuttle slecht wordt geraakt. Stamt nog uit het verre, verre 

verleden, toen rackets nog niet werden gemaakt van 

koolstofvezelversterkte polycyclisch autoclaaf verwerkte 

thermohardende composieten, maar van hout en ijzer.  

• IJzer - Zie hout.  
• Lob – Deel van de hersenen waar zich het badmintoncentrum 

bevindt.  

• Mixen - Elke partij met vier deelnemers die geen damesdubbel of 

herendubbel is. Wordt meestal voorafgegaan door de uitnodiging: 

`potje mixen?'. Ook: gemengd dubbel.  

• Om Des Keizers Baard - Zoals iedereen weet van The Last Emperor 

waren de keizers van China vierjarige kleuters. Dit gaat dus 

nergens om.  

• Overhead - Nog moeilijker dan backhand.  

• Overhead-forehand-clear - Echt heel, heel erg moeilijk, vooral om 

uit te spreken.  



• Racket - Letterlijk: herrie of kabaal. Sla er maar eens mee tegen 
een trommel, winkelruit of voetbalsupporter.  

• Rally - Slagenwisseling. Waarschijnlijk als uitdrukking in gebruik 

geraakt na de beroemde knokpartij bij de 24-uurs herendubbel in 

Monte Carlo (1917).  

• Service - Vriendelijkheid jegens de tegenstander: na een 
(gewonnen) rally wordt de shuttle opgeraapt en beheerst in de 

richting van de tegenstander geslagen, die ermee mag doen wat hij 

wil (maar liever niet terugslaan).  

• Shuttle - Heen en weer, steeds maar heen en weer. Genoemd naar 

het bekende onverslijtbare ruimtevaartuig van de Amerikanen. Een 

shuttle die na één keer vliegen aan de kant gaat heet een `wubbo'.  

• Side-by-side - Spelsysteem waarbij de spelers naast elkaar 
verdedigend staan opgesteld.  

• Single - Leuke alleenstaande zoekt andere leuke alleenstaande om 

een lekker potje te....  

• Smash - Keiharde rotklap.  
• Verlenging - Leek het puntensysteem bij badminton een wonder van 

eenvoud, krijgen we bij   10-10 of 14-14 ineens tennis-achtige 

toestanden!  

• Voor-achter - Ingewikkeld spelsysteem dat geheel anders is dan 
side-by-side.  

• Zeperd - In de competitie met 8-0 verliezen van Lutjebroek 25  

 

 


