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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 
 

Ad Verduyn 
Mesdaglaan 13 

5161 VB Sprang-Capelle 
0416-281555 

Badminton Arjan van Herwijnen 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 2010 (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 

€ 17,50 
€ 22,50 
€ 26,50 

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

Tafeltennis  € 30,00  Rek. nr. 98.99.75.789 
Inschrijfgeld 
Inschrijfgeld judo 

 € 7,00 
€ 10,50 

 Gironr. C.V.B. 40753 

 
Lokaties, trainers/begeleiders, speeltijden 
Badminton 
 
� 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 23.00 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 23.00 uur 

0416-273627 

 



 
 

 

 

 

Aan het eind van alwéér een jaar, moeten we toch even terugkijken 

naar 2010. 

De zorgen die we vorig jaar hadden over de financiën van onze 

vereniging hebben we niet meer. 

Mede dank zij onze sponsoren, de 25% korting op de zaalhuur en de 

contributieverhoging van 2009 zijn we financieel weer een gezonde 

vereniging. 

Van de gemeente Waalwijk hebben we, na veelvuldig aandringen, de 

belofte dat we ook in 2011 én 2012 die korting behouden. 

In 2013 wordt er in Waalwijk een nieuwe sporthal gebouwd en dan 

gaat men de zaalhuur weer opnieuw bekijken. 

Voor het jaar 2011 hebben een aantal sponsoren weer toegezegd ons 

te blijven steunen. 

We kunnen stellen dat de financiële verwachting voor 2011 erg 

positief is. 

Waar we ons nog steeds zorgen om maken is het aantal leden. 

Vooral op de vrijdagavond is de bezetting van de zaal onder de maat. 

De tafeltennis is goed vertegenwoordigd, maar levert met 7 à 8 

personen geen zaalvulling. We willen gaan proberen nieuwe leden te 

werven. Daarom starten we in januari met flyeren, en we zoeken 

leden die ons daarbij helpen. We gaan artikeltjes plaatsen in de 

steekkranten en organiseren bij de jeugd vriendjes/vriendinnetjes 

en papa’s/ mama’s avonden. Verder doen we ook volgend jaar weer 

mee aan de kennismaking voor sporten. Kinderen kunnen dan een 

maand lang gratis de trainingen van badminton en judo bijwonen. 



 

Op donderdag 23 december zal de jeugd van BC Vitesse uit Waspik 

bij onze jeugd op bezoek komen om samen een aantal 

vriendschappelijke wedstrijden te spelen. 

We wachten nog even op het exacte aantal inschrijvingen vanuit 

Waspik, dan kunnen we de wedstrijden gaan inplannen. 

Voor onze jeugd wordt dit de eerste keer dat ze tegen kinderen van 

een andere vereniging zullen spelen. SPANNEND! 

Als deze wedstrijden goed bevallen, willen we in het voorjaar een 

keer op maandagavond bij BC Vitesse op bezoek gaan. 
 

 

Carola en Ruud van Wanrooy hebben een kindje gekregen. Zijn naam 

is Rens en moeder kind én vader maken het goed. Carola en Ruud; van 

harte gefeliciteerd. 

Ook willen Patrick Blok feliciteren. Op zondag 28 november behaalde 

hij de 5e dan bij judo. Een schitterende prestatie voor onze 

judotrainer. 

Patrick, top! 

 

De grote clubactie is dit jaar beter verlopen dan voorgaande jaren. 

Dank zijn de inzet van vooral onze jeugdleden is er een aanzienlijk 

hoger bedrag opgehaald. 

Hartelijk bedankt voor jullie inzet. 

Met name Esmee van Os van onze badmintonafdeling heeft zich 

positief onderscheiden. Esmee, hartstikke bedankt. 

 

We willen dit jaar ook de traditie van de nieuwjaarsreceptie 

voortzetten. Op woensdag 5 januari kunnen jullie vanaf 20.00 uur in 

de kantine van sporthal Zidewinde elkaar en het bestuur de beste 

wensen overbrengen. 

 

Wat mededelingen van huishoudelijke aard: sporthal Zidewinde is 24 

en 31 december gesloten i.v.m. kerst en oudjaar, maar ook op 7 

januari 2011 kunnen we geen gebruik maken van de zaal i.v.m. het 

nieuwjaarsconcert. 



 

Bij onze judoafdeling wordt op vrijdagavond 24, 31 december én  7 

januari ook niet getraind. 

Zij beginnen weer op 14 januari 2011. 

 

 

Wij wensen jullie allemaal fijne feestdagen en een gezond, sportief 

en voorspoedig 2011 toe. 

Het bestuur. 

 

 



 
 
 
 
  

Zidewinde is de competitie 2010-2011 weer ingegaan met 2 

Herenteams! 

 Team 1 bestaat weer uit de harde kern: 

Harry de Rijk, Udja Gorong, Hubert Veeke, Hannan Tuarita, Henk 

Spuybroek en John van Zelst. 

 Ze spelen in de 2e Klasse afdeling 1 en zijn teamnr: 309! 

 De 1e wedstrijd op vrijdag 17/9 uit tegen Kerkdriel 1 verliep helaas 

niet vlekkeloos, een 7-1 nederlaag, dat waren ze niet gewend. 

We hebben uit betrouwbare bron ( of onbetrouwbare bron ) 

vernomen dat het flink heeft gekruld in de kleedkamer!!!! 

 Maar ze zijn weer uit die dip, want op donderdag 23/9 werd er uit 

bij SVK 1 met 2-6 de vorige nederlaag weer helemaal weggepoetst!! 

  

Op vrijdag 1/10 traden ze op volle oorlogsterkte aan tegen BCO 1 uit 

Oosterhout, die werden met 6-2 ontgoocheld naar huis 

gestuurd!!!!!!!!!!! 

 Dit gaf de burger weer moed, want op 15/10 volgde de volgende 

thuiswedstrijd tegen Gilze 1 en:5-3 overwinning. 

  

Op vrijdag 29/10 wederom een spannende thuiswedstrijd tegen 

Veerkracht 1, ondanks het uitvallen van Henk Spuybroek toch een 

overwinning, wederom 5-3! 

Ze staan er nu goed voor en kunnen rustig de winterstop in! 

  

 Team 2 gaat nu steeds beter draaien, het is een hecht stel, al jaren 

en iedereen geniet van hun inzet! 

 Ze spelen in de 2e klasse, afdeling 2 en zijn team 310. 

 Walter, Stan, Ger, Fons en Andre zijn zeker helemaal op elkaar 

ingespeeld!! 

  

  



 

De gezelligheid staat hoog in hun vaandel geschreven en na afloop is 

iedereen weer uiterst tevreden!! 

  

Ze hebben nu 2 wedstrijden gewonnen, en in de 3 andere wedstrijden 

hebben ze weer geknokt voor een goed resultaat! 

  

In Veghel hebben ze op zaterdag 9/10 een fantastisch resultaat 

geboekt!! 

Met 8-0 werden de jonge gastjes naar huis gestuurd, vele 

driesetters en veel spanning en opwinding! 

  

  

Onze reserves, Hans van Oosterhout, Vincent Zacht, Anton Kroot en 

Henk Hoefnagel zijn altijd bereid hun aandeel te leveren in de strijd!! 

  

Vele groeten aan iedereen, 

  

Anton Kroot 

Competitieleider Zaalsportvereniging Zidewinde. 

  



WAALWIJKSE BADMINTONKAMPIOENSCHAP                     2010 

A-KLASSE 

 

HERENENKEL:  1. Elo Martens  (fst/vitesse) 

(wisselbeker!!)  2. Jay Ekkel (high speed) 

 

HERENDUBBEL: 1. Jan v. Horssen(drunen)-Leon Mulders(drunen) 

    2. Jay Ekkel(high speed)-Christian Oerlemans(high 

speed) 

 

DAMESDUBBEL: 1. Micha Timmermans (fst) – Lonneke Arnold(fst) 

    2. Sanne de Vos (fst) – Manon de Vos (fst) 

 

GEMENGD DUBBEL: 1. Micha Timmermans(fst)-Elo Martens(fst/vitesse) 

    2. Lian Doesburg(high speed)-Christian Oerlemans 

           (high 

speed) 

 

 

 

B-KLASSE 

 

HERENENKEL:  1. Cor Hagemeijer (high speed) 

(wisselbeker!!)  2. René Kuysters (fst) 

 

DAMESENKEL:  1. Yvet Opmeer (fst)  

(wisselbeker!!)  2. Nita Kunz (high speed) 

 

HERENDUBBEL: 1. Michel Broos (svk) – René Kuysters (fst) 

    2. Hubert Veeke(zidewinde) – Hannan 

                              Tuarita(zidewinde) 

 

DAMESDUBBEL: 1. Sheng v. Dommelen (fst) – Dan Xu (fst) 

    2. Gretina Maas(vitesse) – Lidewij Merkx (vitesse) 

 

GEMENGD DUBBEL: 1. Linda Sterrenburg(fst) – Michel Broos(svk) 

    2. Jacintha Westerink(vitesse) – Johan         

                               Kieboom(vitesse) 

 



 
 

 

 

 

 

 

Omdat er een aantal teams waren gestopt, moest er een nieuwe 

indeling voor de verschillende klassen van De WBRT komen. 

Het gevolg daarvan was dat de eerste klasse voortaan uit 7 teams 

ging bestaan. Dat betekende dat we twee extra wedstrijden moesten 

spelen; geen tien, maar twaalf wedstrijden. 

De competitiestart was niet zoals we gepland hadden, want de eerste 

wedstrijd tegen Smash 1 werd al met een verzet. 

Daarna volgden een aantal wedstrijden met wisselend resultaat. 

We wonnen met 7 – 3 van den Bolder 2, maar kwamen tegen NSF 1 

niet verder dan een gelijkspel. Tegen Waalwijk 2 werd een klinkende 

8 – 2 overwinning geboekt, maar tegen den Bolder 1 weer een 

gelijkspel. 

We wilden dit jaar echt meedoen voor het kampioenschap, omdat 

Waalwijk 1 gestopt was. Dit team stak er in elke competitie met kop 

en schouders bovenuit, was door andere teams niet te verslaan. 

Nu maakten zeker vier team aanspraak op de titel en juist tegen die 

teams behaalden we te weinig punten. 

Met nog één wedstrijd te gaan staat Smash met 71 punten bovenaan, 

gevolgd door d;n Bolder met 70 punten en wij staan derde met 69 

punten. De laatste competitiewedstrijd moet Smash spelen tegen  

d’n Bolder. Hierdoor blijft voor ons nog alles mogelijk op de laatste 

competitieavond. 

We kunnen spreken van een erg spannende competitie, die door de 

afwezigheid van Waalwijk 1 veel leuker is geworden. 

 

Piet Kievits



 

 

Patrick 
Blom 

Zondag 28-11-2010 
5e dan judo 







 

Doolhof puzzel 
 



Puntenpuzzel 
 



 
 

Smulrol met chocolade  

 

Heel bijzonder nagerecht, ziet er super feestelijk uit. Papa of mama 
bakken de flensjes, jij helpt met de rest.  
 

Bereiding 

 

Materialen: 

plasticfolie, garde, koekenpan met antiaanbaklaag doorsnede 20 cm  

Bereiden: 

1. Doe de bloem en het zout in een kom. Schenk de melk er langzaam 
bij terwijl je met een garde of mixer klopt. Zo krijg je een glad 
beslag. Breek de eieren een voor een boven een apart schaaltje. Zorg 
dat er geen stukjes eierschaal bij zitten. Klop de eieren door het 
beslag. 2. Smelt een klontje boter in de koekenpan. Schep met een 
juslepel 1/6 deel van het beslag in de pan. Bak het flensje aan beide 
kanten bruin en gaar. Bak zo ook de andere 5 flensjes. 3. Laat de 
flensjes afkoelen. Leg 3 flensjes op een rijtje op het aanrecht. Zorg 
dat ze half op elkaar liggen. Besmeer de flensjes met de witte 
chocoladepasta. Strooi de M&M's erover. Leg de andere 3 flensjes op 
dezelfde manier erop. Besmeer ze met de melkchocoladepasta. Rol de 
flensjes op. Verpak de rol in plasticfolie en laat hem in ongeveer 45 
minuten in de koelkast koud worden. 4. Haal de plasticfolie eraf. Snij 
de flensjesrol met een scherp mes in 6 plakken en leg deze op zes 
bordjes. 

 

Ingredienten 

 
Ingredient Opmerking 

100 gram bloem   

mespuntje zout   

2 dl melk halfvol 

2 eieren   

1,5 eetlepel margarine   

100 gram chocoladepasta wit 

3 buisjes M&M's   

100 gram chocoladepasta melkchocolade 
 

 

 

 

 



 

Yoghurtijs met speculaas  

  
 

Het kruimellaagje van koek maakt dit ijsje extra lekker. Kinderen 
smullen hiervan!  

Bereiding 

 
Materiaal: 

Rechthoekig diepvriesbakje of cakevorm (inhoud ongeveer een liter).  

Bereiding: 

1. Klop de slagroom in een kom stijf. Schep de suiker en de yoghurt 
erdoor. 
2. Verkruimel de speculaasjes met een deegroller tot een fijn kruim. 
Strooi het speculaaskruim over de bodem van de vorm. Schep het 
yoghurtmengsel erop. Dek het mengsel af met een deksel of plasticfolie 
en laat het in ca. 6 uur in de vriezer bevriezen. 
3. Neem het ijs circa 10 minuten voor het serveren uit de vriezer. Houd 
de onderkant van de vorm kort in het water en keer het ijs op een 
schaal. Snijd het ijs in plakken en verdeel het over bordjes. 

 

Ingredienten 

 
Ingredient Opmerking 

200 ml slagroom   

75 gram suiker fijne kristalsuiker 

200 ml vanilleyoghurt   

4 speculaasjes   
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bestuur wenst jullie allen fijne 

feestdagen en een sportief en 

gezond 2011 toe.



 

 

 



 



 



 


