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CLUBINFO        Z.S.V. ZIDEWINDE              2008/2009 
 
Dagelijks bestuur                                                    Website: www.zsvzidewinde.nl  
 
Voorzitter 
 

Arjan van Herwijnen 
Maas 39 

5172 CN Kaatsheuvel 
0416-283245 

Secretaris Henk Hoefnagel 
Mesdaglaan 12 

5161 VB Sprang-Capelle 
0416-276204 

Penningmeester & 
Ledenadministratie 

Piet Kievits 
Leeuwerik 29 

5161 SH Sprang-Capelle 
0416-276979 

   
 
Leden van bestuur  

  

Vice-voorzitter 
 

Carola van Wanrooij 
Bevernelstraat 25 

5143 CL Waalwijk 
06-29012643 

Badminton Carola van Wanrooij 
Arjan van Herwijnen 

06-29012643 
0416-283245 

Judo 
 

Ad Verduyn 
Mesdaglaan 13 

5161 VB Sprang-Capelle 
0416-281555 

Tafeltennis 
Clubblad 

Piet Kievits 
Leeuwerik 29 

5161 SH Sprang-Capelle 
0416-276979 

 
 

  

Competitieleider  Anton Kroot 
Spoorbrugweg 11 

5142  WB Waalwijk 
0416-333354 

 
Contributie 2008/2009 (per kwartaal)  
Badminton t/m 12 jaar 

13 t/m 17 jaar 
Vanaf 18 jaar 
65+ 

€ 20,00 
€ 26,00 
€ 37,50 
€ 25,00 

Contributie moet betaald zijn voordat het nieuwe 
kwartaal begint. 

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

€ 15,00 
€ 20,00 
€ 24,00 

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

Tafeltennis  € 27,50  Rek. nr. 98.99.75.789 
Inschrijfgeld 
Inschrijfgeld judo 

 € 7,00 
€ 10,50 

 Gironr. C.V.B. 40753 

 
Lokaties, trainers/begeleiders, speeltijden 
Badminton 
 
� C. v. Wanrooij  06-29012643 
� A. v. Herwijnen          283245 
 
 
� R. v.d. Vis                 279967 

Sporthal Zidewinde 
 
Donderdagavond 
Donderdagavond 
 
Vrijdagavond 

Julianalaan 3, Sprang-Capelle 
 
van 18.30 uur tot 20.30 uur 
van 20.00 uur tot 23.00 uur 
 
van 20.00 uur tot 23.30 uur 

0416-273627 
 
jeugdgroep  
recreanten 
 
competitie/vrije 
training 

Judo 
 
� P. Blom            06-15427867 
   

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 23.30 uur 

0416-273627 



 
 
 
 

 

Het jaar zit er alweer bijna op; een niet zo gemakkelijk jaar voor 

onze vereniging. 

Het aantal badmintonleden liep sterk terug, waardoor de inkomsten 

ook sterk terug liepen. 

Daar staat tegen over dat onze judoafdeling floreert als nooit 

tevoren. De tafeltennisafdeling bleef constant. 

John van Zelst, Hans van Oosterhout, Dick in ’t Veld en Anton Kroot 

zijn niet bij de pakken neer gaan zitten en hebben  een flyeractie 

gehouden om nieuwe badmintonleden te werven.  

Het bestuur vond dit een geweldige actie en we willen deze mannen 

dan ook hartelijk bedanken voor hun initiatief. 

We weten niet zeker of het een gevolg is van de actie, maar 

inmiddels zijn er toch een zestal jeugdleden bijgekomen. 

Mannen, hartelijk bedankt. 

 

Het bestuur zelf heeft ook actie ondernomen.  

Naast de inloopmaand voor judo en badminton heeft het contact op 

genomen met de gemeente Waalwijk om te bezien of de gemeente 

iets voor onze vereniging kan betekenen. In dat gesprek hebben wij 

ook heel duidelijk aangegeven dat wij soms schrikken van de slechte 

staat van onderhoud van de sporthal. Ons is beloofd dat er actie zal 

worden ondernomen, maar we hebben er tot op heden, ondanks een 

aantal telefoongesprekken, nog weinig van gemerkt. 

Ook hebben we nog niet gehoord of de gemeente ons financieel kan 

bijstaan. We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen. 

 

Verder zijn we op zoek gegaan naar sponsoren en tot op heden is het 

gelukt om drie bedrijven te vinden die bereid waren onze vereniging 

te sponsoren en we zijn van plan om hiermee stug door te gaan. 

Weten jullie een bedrijf dat onze vereniging wil sponsoren?  

Laat het ons dan weten. 

 



En als laatste hebben we de woensdagmiddag groep opgeheven. 

De jongste kinderen komen nu op donderdagavond van half zeven tot 

half acht. 

 

Dan nu wat huishoudelijke mededelingen. 

In verband met Kerstmis en het nieuwjaarsconcert is sporthal 

Zidewinde  25 en 26 december en 1 januari en 2 januari gesloten. 

Op donderdag 8 januari beginnen de lessen weer. 

De judoka’s zijn tussen kerst en nieuwjaar ook vrij. Voor hen 

beginnen de lessen op vrijdag 9 januari weer. 

 

Op vrijdag 2 januari houden we onze traditionele nieuwjaarsreceptie. 

Vanaf 20.00 zijn jullie welkom, om elkaar het beste toe te wensen 

voor 2009. 

 

Er is nog wat onduidelijkheid over de manier waarop u de contributie 

kunt betalen. 

Dat kan op de volgende manieren. 

1. U krijgt van ons een acceptgiro welkeu ondertekent en naar de 
bank brengt 

2. U krijgt van ons een mail , waarin wij u waarschuwen dat  er 
weer een nieuw kwartaal is aangebroken en wat de contributie 

zal zijn.  

Het overmaken moet u zelf doen, via internetbankieren of via een 

opdracht aan de bank. 

De tweede manier is voor onze club het meest voordelig. De kosten 

voor het bankverkeer zijn veel lager, het kost geen enveloppen en 

accepgiro’s en we hoeven de enveloppen niet weg te brengen. 

Wilt u voor optie 2 kiezen dan moeten wij van u toestemming hebben 

om de bankzaken aan u te mailen, wij moeten dan dus uw e-mail-adres 

hebben. 

Overigens kunt u ook het clubblad en andere post via de mail 

aangeleverd krijgen. We hebben al veel leden die dit doen. 

Om dit mogelijk te maken hebben we ook u mailadres nodig. 

U kunt via de site www.zsvzidewinde.nl de adressen doorgeven. 



Ook dit bespaart veel geld en werk. 

 

Het bestuur wenst jullie allen fijne feestfdagen en een voorspoedig 

en gezond 2009 toe. 



 
 

 

 

 

Herenteam I hebben dit jaar van hun sponsor een fantastische 

nieuwe outfit gekregen!! 

  

Ze doen enorm hun best, de resultaten zijn er nog niet zo, maar ze 

gaan nog groeien in de loop van de competitie!! 

  

6 wedstrijden gespeeld en er komt vooruitgang!!!!!!!!!  

Ger van Kuyk komt zeker nog op dreef! 

Het is wel een hecht team, ze spelen al jaren samen en de sfeer is er 

gezellig!!!!! 

  

Herenteam II staat na 7 wedstrijden op de 6e plaats van de 8 teams 

en na een aarzelend begin komen er nu de resultaten!!  

Van de laatste 4 wedstrijden, 2 gewonnen en 2 gelijkgespeeld.  

Elke wedstrijd wordt er met volle overgave geknokt.  

Op zaterdag 1/11 werd er met 4-4 gelijkgespeeld in Eindhoven bij de 

studenten van Panache! 

Goed resultaat want het was enorm wennen met de verlichting en de 

gele muren, zodat er telkens gezocht moest worden naar de shuttle, 

wat weer seconden tijdverlies opleverde.  

Na afloop nog gezellig samenzijn met de tegenstanders en we wilden 

met spoed naar huis, maar we konden de slagboom niet omhoog 

krijgen met het parkeerkaartje!!!! 

Harry de Rijk probeerde van alles, maar geen succes! 

Onze competitieleider Anton Kroot hield een auto aan en de 

bestuurder zei: “Ik heb een pasje en rij maar achter mij aan.” 

Als een speer hebben we toen de wagen gevolgd bij de slagboom en 

net achter ons ging die omlaag!!!!!!!!! 

  

Wat een geluk hebben onze jongens weer gehad. 

Hannan en Udja lagen dubbel!! 



  

Vele groeten, veel liefde, zon en geluk voor al mijn 

badmintonvrienden! 

  

Anton Kroot 

Competieleider ZSV Zidewinde. 

  

 



 

 

Na de goede prestatie in de voorjaarscompetitie, waren de 

verwachtingen hoog gespannen. 

Al gauw bleek dat we dat verwachtingspatroon moesten bijstellen. 

Na een redelijke start, volgden er twee wedstrijden, waarin er maar 

minimaal punten werd gescoord. 

Gelukkig voor het eerste team startte Smash 1 ook heel zwak en 

bungelden zij, samen met d’n Bolder 2 onderaan. 

Met nog twee wedstrijden te gaan stonden we 10 punten van 

degradatie/promotie af, maar Smash 1 had nog een inhaalwedstrijd. 

In de voorlaatste wedstrijd haalden we maar twee punten en kon het 

nog benauwd worden. Gelukkig staken we tegen N.S.F. in goede vorm, 

want we wonnen met 7 – 3.  

Daarmee speelden we ons veilig en beginnen we in het nieuwe seizoen 

weer in de eerste klasse. 

 



 

 

 

Dubbelspel. 

 

Kort voor de zomervakantie moesten we er  nog een keer flink tegen 

aan. 

Op papier waren alle teams even sterk, maar in werkelijkheid bleek 

dat toch anders. 

Twan en Jeroen lieten meteen zien dat het hen menens was. Ze 

hadden er wel een vijfsetter voor nodig om Tham en Co te verslaan, 

Maar ze haalden de punten toch knap binnen.  

Vervolgens werden Rolf en Dick van de tafel geveegd en Piet en 

Arnold waren het laatste slachtoffer. 

Met drie overwinningen werden Twan en Jeroen de terechte 

kampioenen in het dubbelspel. De ander drie teams eindigden met 

evenveel punten. Na telling van het aantal gewonnen/verloren sets, 

kwamen Rolf en Dick als winnaars van de tweede plaats uit de bus. 

Mannen, het was een gezellig avond met twee waardige kampioenen. 

Jeroen en Twan; proficiat. 

 



 

 

Dit keer viel 4 december op donderdag. Reden om er een leuke 

Sinterklaasavond van te maken. En omdat de woensdagmiddag jeugd 

verplaatst is naar de donderdagavond werden het twee feestjes. 

 

De eerste groep is vermaakt met leuke spelletjes, drinken en wat 

lekkers. Spelletjes werden genoeg aangedragen, waar we dan ook 

leuke spelletjes uit hebben kunnen kiezen. Veel plezier hebben we 

allemaal gehad. Van levend memory tot een hindernisbaan. 

Tussendoor wat drinken en weer verder met een moeilijkere 

hindernisbaan. Het plezier is terug te zien op de foto’s. 

 

Om voor de tweede groep een leuke avond te creëren waren er een 

aantal weken geleden al lootjes getrokken. Tijd voor de surprise. 

Iedereen had goed zijn best gedaan om er zo creatief mogelijk mee 

voor de dag te komen.Van Spongebob tot auto en van bloemstuk tot 

sokken. Het kon zo gek niet bedacht worden. De leukste cadeautjes 

kwamen naar boven en het zaagsel, piepschuim en confetti was overal 

te vinden. Op de foto’s op onze site is alles terug te zien. 

 

Het was een avond vol plezier,, leuke spelletjes, (gezellige) rotzooi, 

leuke cadeautjes en overblijfselen van surprises.  

 

 

Arjan en Carola 



 

 

Kerstman servetring 
Benodigheden: 

* printer, * papier, * lijm, *schaar, *kleurspullen  

 

 

 

Knip het voorbeeld uit en kleur hem in. 

Plak de 2 aparte stukken boven op het been zodat je een tunnel 

krijgt, 

zodat je er een servetje door kunt rijgen. 

Vouw hem, zodat hij rechtop gaat 

zitten met z'n voeten omhoog. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Welk Kerstliedje wordt hier gezongen ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
 

 

Klaarzetten: 

beslagkom 

ovenbakplaat 

deegroller 

uitsteekvormpjes 

Benodigheden: 

200 g bloem  

150 g boter of margarine  

100 g basterdsuiker  

1 eigeel  

1/2 ei om te bestrijken  

150 g amandelen en/of een paar 

lepels suiker  

 

 

Bereiding: 

Meng de bloem met de boter in een beslagkom.  

Doe er de basterdsuiker en het eigeel bij.  

En kneed er deeg van. 

Rol het deeg op een met bloem bestoven tafel uit. 

Tot een lap van 1/3 cm dikte ontstaat.  

Steek hier kransjes uit met een uitsteekvormpje. 

Steek uit het midden van het kransje een klein rondje. 

Klop het halve ei los. 

Leg de kransjes 3 cm van elkaar af op een beboterde  

ovenbakplaat en bestrijk ze met losgeklopt ei. 

Bestrooi ze met amandelen en/of suiker.  

Bak de koekjes 20 minuten op 180 graden Celsius.  
 



 



 



 



 


