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Dagelijks bestuur                                                                                Websi te: 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 
 

Ad Verduyn 
Mesdaglaan 13 

5161 VB Sprang-Capelle 
0416-281555 

Badminton Arjan van Herwijnen 
Maas 39 

5172 CN Kaatsheuvel 
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 Badminton  Anton Kroot 
Spoorbrugweg 11 

5142  WB Waalwijk 
0416-333354 

 
Contributie 2011 (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. 
Betaal je nog per acceptgiro? Meld je dan aan voor 
een factuur per email! 

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

€ 20,00 
€ 25,00 
€ 27,50 

Bank: 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 20.30 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 
   

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 

 



 
 

 

Het sportjaar nadert zijn einde. 

Gelukkig kunnen we terugkijken op een geslaagd seizoen.  

Sportief, maar ook op andere punten.  
Zo begint het ledenaantal gelukkig weer toe te nemen, zijn de financiën 

op orde en sluiten onze judoka’s het seizoen af met hun 

clubkampioenschap.  

Zorgen blijven we houden over de bezetting van de sporthal op 

vrijdagavond, maar we gaan komend najaar flyeren om te proberen daar 

wat aan te doen. We kunnen dat als bestuur natuurlijk niet alleen. 

Mocht er een vraag om hulp komen, dan hopen wij dat onze leden daar 

positief op zullen reageren. 

We kunnen wel met vertrouwen het volgend seizoen in gaan.   

Op donderdag 25 augustus beginnen de badmintonners weer te 

spelen.  

Op vrijdag 26 augustus volgen de tafeltennissers.  

Op vrijdag 2 september worden de eerste judolessen weer gegeven. 

Het bestuur wenst jullie allen een fijne vakantie toe.  

Kom uitgerust terug, zodat we er in het nieuwe seizoen weer flink 

tegenaan kunnen gaan.  

 Het bestuur.  



 
 
 
 

  

Gehouden op woensdag 16 maart 2011. 

Aanwezig    : 13 leden en 4 bestuursleden. 

Afwezig met kennisgeving :   4 leden 

 

Onze voorzitter, Arjan van Herwijnen, opent om 20.10 uur de 

vergadering. 

 

1. Opening. 

Onze voorzitter heet iedereen van harte welkom op deze 

jaarvergadering van 

Z.S.V. Zidewinde. 

 

2. Notulen. 

 

De notulen worden zonder op- of aanmerkingen, onder dankzegging 

aan de secretaris, goedgekeurd en vastgesteld. 

 

3. Verslag kascommissie. 

 

De kascommissie bestaat uit Hubert Veeke en Hans van Oosterhout. 

De kas van onze vereniging wordt door deze heren in orde bevonden. 

De kascommissie voor volgend jaar zal worden gevormd door Hans 

van Oosterhout en Anton Kroot. Reserve voor volgend jaar is Twan 

van Oosterhout. 

 

4. Financieel verslag.  

 

De kosten voor de zaalhuur sporthal Zidewinde zijn hoger uitgevallen 

dan de begroting, omdat wij vanaf september op vrijdag de gehele 

zaal hebben gehuurd dan de vooraf in de begroting opgenomen 5/8 

zaalhuur. 



Dit hebben wij gedaan omdat er de mogelijkheid bestond dat een 

andere vereniging aanspraak zou kunnen maken op 3/8 van de zaal en 

wij hierdoor anders in de problemen hadden kunnen komen i.v.m. onze 

tafeltennisheren en de geplande badmintoncompetitie op 

vrijdagavond. 

 

De contributie voor onze judoafdeling zullen wij met ingang van het 

3e kwartaal met een klein bedrag gaan verhogen. Hiertegen wordt 

door de aanwezige leden geen bezwaar gemaakt. 

 

Op de begroting is voor de begeleiding een hoger bedrag 

aangehouden, omdat wij met name de trainer(s) van onze judoka’s een 

hogere vergoeding gaan betalen. Hierdoor hopen wij hen voor onze 

vereniging te behouden en dit is tevens een blijk van waardering. 

 

Financieel gezien is het afgelopen jaar goed verlopen, mede door de 

ontvangen sponsorbijdragen. Waarvoor hartelijke dank. 

 

Voor 2011 hebben wij wederom de toezegging van de gemeente 

Waalwijk ontvangen dat wij 25 % korting zullen krijgen op de 

zaalhuur van sporthal Zidewinde. 

 

5. Bestuursverkiezingen. 

 

Piet Kievits is aftredend en herkiesbaar. Er zijn geen 

tegenkandidaten bij het bestuur bekend, zodat Piet zich ook de 

komende jaren nog bestuurslid van Z.S.V. Zidewinde mag noemen.  



 

6. Huldiging jubilarissen. 

 

De volgende personen zijn 15 jaar lid van onze vereniging: 

 

- Twan van Oosterhout 

- Stan van Kuijk 

- Hubert Veeke 

- Rolf Heijnneman    (afwezig) 

- Rob ter Schiphorst  (afwezig) 

 

De aanwezige jubilarissen ontvangen het verenigingsspeldje en een 

bosje bloemen van onze voorzitter.  

Erwin Chabot, helaas niet aanwezig) is zelfs al 25 jaar lid van onze 

vereniging. 

Hij zal op een later tijdstip hiervoor een bosje bloemen ontvangen. 

 

Onze voorzitter spreekt de hoop uit dat de jubilarissen nog vele 

jaren lid mogen blijven van Z.S.V. Zidewinde. 

 

Aan Riet van Campen wordt ook een bosje bloemen overhandigd, 

onder dankzegging voor haar inzet in de kantine op donderdag- en 

vrijdagavond. 

 

7. Pauze. 

 

8. Judo. 

 

Het ledenaantal, ca. 60 leden, blijft stabiel. 

Wij hebben nog steeds geen nieuwe judomat mogen ontvangen van de 

gemeente 

Waalwijk, ondanks meerdere verzoeken. Wij zullen echter stug 

blijven volhouden. 



 

Contributieverhoging judo t/m 17 jaar  € 2,50 per kwartaal  

     vanaf 18 jaar  € 1,00 per kwartaal 

 

Hiervan zullen wij vooraf melding maken via mail en clubblad. 

 

9. Tafeltennis. 

 

De tafeltennissers komen trouw op vrijdagavond spelen. De 

badmintonners zouden eigenlijk ook hun voorbeeld moeten volgen 

volgens hen. 

 

10. Badminton, jeugd. 

 

In de 1e groep, 7 t/m 11 jaar, zitten momenteel 14 kinderen en in de 

2e groep, 

12 t/m 17 jaar, 3 kinderen. 

 

Met FST, High Speed en Vitesse hebben wij afgesproken dat er 

onderling contact zal worden onderhouden om elkaar van adviezen te 

dienen. 

Met Vitesse hebben er al onderlinge wedstrijden plaats gevonden. 

Hierop wordt door onze jeugdleden positief gereageerd. 

 

11. Badminton, recreanten. 

 

Het aantal badmintonners op donderdagavond is redelijk stabiel. De 

zaal is op deze avond redelijk tot goed gevuld. 

 



 

12. Badminton, competitie. 

 

Alle wedstrijden zijn het afgelopen competitieseizoen gespeeld. 

Mede dankzij de inzet van invallers, waarvoor nog onze hartelijke 

dank. 

Het is de bedoeling om weer 2 teams te laten deelnemen aan de 

competitie in het seizoen 2011/2012. 

Deze wedstrijden zullen weer op vrijdagavond gespeeld gaan worden. 

 

In de loop van 2011 zullen wij een flyeractie gaan organiseren om 

zodoende een poging te wagen om meer badmintonleden te krijgen. 

De aanwezige leden vinden eind augustus / begin september de beste 

periode om een dergelijke actie op touw te zetten. 

Vanuit het bestuur komt wel het verzoek om vrijwilligers om deze 

flyers in de wijken van Sprang-Capelle en een gedeelte van Waalwijk 

te bezorgen. 

 

13. Clubkampioenschappen. 

 

Ad Verduijn zal samen met Patrick Blom de clubkampioenschappen 

judo gaan organiseren, waarschijnlijk net voor de zomervakantie. 

Arjan van Herwijnen zal de organisatie op zich nemen voor de 

clubkampioenschapen badminton. 

Piet Kievits wil in juni de clubkampioenschappen tafeltennis houden. 

Twan van Oosterhout komt met het voorstel om ook badmintonners 

te laten deelnemen aan deze kampioenschappen. Piet zal bekijken in 

welke vorm dit zal gaan gebeuren. Hierop wordt in ieder geval 

positief gereageerd. 



 

14. Rondvraag. 

 

Er zijn geen schriftelijke rondvragen ontvangen door het bestuur. 

Anton maakt melding van het feit dat hij geen GCA-loten heeft 

gezien. 

Piet heeft echter op vrijdagavond een aantal malen deze loten aan de 

man proberen te brengen. Anton was waarschijnlijk op deze avonden 

niet aanwezig. 

 

Stan van Kuijk heeft het verzoek om met de Yonex Mavis 500 de 

competitiewedstrijden te mogen spelen. 

Het bestuur zal dit nader gaan bespreken in de komende 

bestuursvergaderingen. 

Arjan maakt melding van het feit dat hij wekelijks de kwaliteit van 

de aangebroken kokers met shuttles controleert en de slechte 

weggooit. 

Voortaan zal er een koker met nieuwe shuttles voor noodgevallen 

aanwezig zijn in de kantine.  

 

15. Sluiting. 

 

Om 21.15 uur sluit Arjan, met dankzegging aan alle aanwezigen, de 

vergadering. 

 

 

 



 
 
 
 
 

Beste Leden, 

  

Wederom gaan er twee herenteams van start in de competitie 2011-

2012. 

 De data en de tegenstanders zijn nog niet helemaal bekend maar ik 

hoop dat zeker, als ze definitief zijn dit zo snel mogelijk op het 

mededelingenbord te plaatsen!! 

  

Team 1 bestaat weer uit: 

Harry, Hubert, Hannan, Henk en John. 

 Udja Gorong is dit jaar reserve!! 

  

Team 2 bestaat weer uit de gebrs. Stan en Ger, Andre, Fons en 

Walter. 

 Reserves zijn: Hans van Oosterhout, Anton Kroot, Vincent Zacht en 

Henk Hoefnagel. 

 

Zeker willen we enkele jeugdleden ervaring laten opdoen voor het 

grote werk!! 

We willen de wedstrijden voortaan per elk team op de vrijdagavons 

laten spelen en dus niet meer 2 teams per avond. 

Dit omdat we hopen dat we dan meer publiek gaan trekken!! 

  

Ook hopen we dat met de flyeractie die dit najaar van start gaat, we 

het ledenaantal zeker op de vrijdagavond kunnen opschroeven!! 

Graag jullie medewerking om te proberen om meer leden naar onze 

vereniging te lokken?? 

  

met vriendelijke groeten, 

  

Anton Kroot 

Competitieleider Zaalsportvereniging Zidewinde. 



 

 
 

 

 

 

 

Door het gering aantal deelnemers bestond deze bekercompetitie 

maar uit 2 rondes én een finale. 

Wederom presteerde ons eerste team erg goed. 

De eerste ronde werd gespeeld tegen Smash 3. De tegenstand was 

sterker dan verwacht. Toch kon een 6 - 3 overwinning in de wacht 

gesleept worden. 

Door naar de tweede ronde. Daar was d’n Bolder 2 de tegenstander. 

Voor Zidewinde altijd een moeilijke tegenstander. Door het goede 

spel van Jeroen en Tham werd er weer met 6 – 3 gewonnen. 

Op naar de finale. 

Die tegenstander was in de voorjaarscompetitie maar één keer 

verslagen en wel door ………………………………… juist;  Zidewinde. 

Enorm gemotiveerd, d’n Bolder 1 had namelijk het kampioenschap 

voor ons team weggekaapt, werd aan de strijd begonnen. 

Alweer bleek d’n Bolder niet onverslaanbaar. Ondanks hun batjes met 

lange noppen, kregen ze een pak voor de broek 

Met een 7 – 2 overwinning haalde Zidewinde voor de tweede keer 

achter elkaar de wisselbokaal binnen. 

Jeroen, Tham en Piet van harte gefeliciteerd met dit mooie 

resultaat. 



 

 

.  

Nog nooit was de kans zo groot een kampioenschap in de eerste 

klasse te behalen. 

Goed voorbereid, goed gemotiveerd gingen Jeroen, Tham en Piet van 

start. 

Een klinkende 9 – 1 overwinning tegen Smash 1 was het resultaat. 

Het enthousiasme nam wat af door de 6 – 4 nederlaag tegen d’n 

Bolder 1. Een team dat heel moeilijk te bespelen bleek. Met name de 

batjes met het noppenrubber waren moeilijk te handelen. 

Het zelfvertrouwen nam af en een nederlaag was niet te voorkomen. 

Gelukkig herstelden onze jongens zich, maar d’n Bolder 1 bleef 

betere scores halen. 

Ondanks de mooie 10 – 0 overwinning op Smash werden er uiteindelijk 

te weinig punten gehaald om d’n Bolder van het kampioenschap af te 

houden. 

Een waardig kampioen dus en een mooie tweede plaats voor ons team. 

Tham, Jeroen en Piet, ook dit keer weer een knappe prestatie. 

In de najaarscompetitie op voor het kampioenschap. 

. 



 

 

 

De examens zijn weer geweest en hebben de volgende resultaten 

opgeleverd. 

Judoka’s, knap gedaan! 

 

 

 

Examen Groep 1 17-06-11 
Voornaam Achternaam tv Gaat op voor 

Toni Bogers   Witte Band 6e kyu 

Ardian Rijken   Witte Band 6e kyu 

Daan Treffers   Witte Band 6e kyu 

Niels Nooijen   Witte Band 6e kyu 

Eline Hoefnagel   Witte Band 6e kyu 

Daan Schoondermark   1e Gele slip 

Daan Veen van 1e Gele slip 

Nikolay Broeks   2e Gele slip 

Jaimy Donders   2e Gele slip 

Teun Dongen van 2e Gele slip 

Mathijs  Fransen   2e Gele slip 

Hielke Zelst van 2e Gele slip 

Rick Rijken   Gele Band 5e kyu 

Jeffery Schoondermark   Gele Band 5e kyu 

Lars Blom   2e Oranje slip 

Examen Groep 2 17-06-11 
Voornaam Achternaam tv Gaat op voor 

Robbert Mouthaan   Witte Band 6e kyu 

Peter Vos   Witte Band 6e kyu 

Menno Koolen   1e Gele slip 

Zoë Doorn van 2e Gele slip 

Alysha Schuurmans   2e Gele slip 

Bas Schuurmans   2e Gele slip 

Rick Schuurmans   2e Gele slip 

Yorick Stams   2e Gele slip 

Bram  Groot   Gele Band 5e kyu 

Stef Schoondermark   1e Oranje slip 

Marnix Rijken   1e Oranje slip 

Twan Bie de  2e Oranje slip 

Sterre Dekkers   Oranje Band 4e kyu 

Stijn  Nieuwenhuizen   Oranje Band 4e kyu 

Patrick Vos   Oranje Band 4e kyu 

Karianne Herwijnen van Oranje Band 4e kyu 

Mariska  Vos   2e Groene slip 



 

Examen Groep 3 17-06-11 
Voornaam Achternaam tv Gaat op voor 

Aiden Binnendijk van 2e Groene slip 

Toon Haakmeester   2e Groene slip 

Elco Tilborgh van 2e Groene slip 

Antwan Tilborgh van 2e Groene slip 

Bas Grootswagers   1e Blauwe slip 

Kevin  Nieuwenhuizen   1e Blauwe slip 

Tom  Smit   2e Blauwe slip 

    

Examen 24-06-11 
Voornaam Achternaam tv Gaat op voor 

Stan Geradts   2e Gele slip 

Dave Hoven 
van 
de  2e Gele slip 



 

 
 
 
 

 

 

Email:  

Onze bestuursleden, trainers en de competitieleider zijn allemaal per 
email te bereiken. 

Kijk op de site en klik op de envelopjes om hen een email te sturen. 

Per email krijg je ook bericht (4 x per jaar) dat je de contributie moet 
overmaken. Vanaf 2010 krijgen nieuwe leden géén acceptgiro meer, en 
moeten ze zelf zorg dragen voor het overmaken van de contributie. 

Website:  

http://www.zsvzidewinde.nl 

Op onze website vind je de laatste foto's, onze sponsoren, ons clubblad 
en allerlei informatie. 

- heb je ideeën voor onze website, laat het ons weten! 

- op onze site staat ook al lang een gastenboek, kijk hier eens in en laat 
een berichtje achter. 

Twitter:  

http://twitter.com/zsvzidewinde 

Het laatste nieuws vind je op onze twitterpagina.  

- deze zie je nu ook op de voorpagina van onze website. 

- heb je zelf Twitter, maak gebruik van #zsvzidewinde als je daar iets 
over ‘tweet’. 

Hyves:  



http://www.hyves.nl/almanak/2201467/Vereniging/Z_S_V_Zidewinde/Op 
onze hyves pagina vind je een aantal foto's, maar vind je vooral andere 
leden van onze vereniging, het staat je vrij om daar discussies te starten 
of teksten te plaatsen. 

Zit jezelf op hyves, voeg onze vereniging dan toe op je eigen pagina. 

Met sportieve groet,Arjan van Herwijnen  

 

Welkom op de website van 

Z.S.V. Zidewinde uit Sprang-Capelle 
Onze vereniging bestaat sinds juni 1967 

                     

  

                     

  

 

Z.S.V. Zidewinde 

zsvzidewinde 

 Vrijdag 1 juli 

#Clubkampioenschappen 

en afsluiting seizoen bij 

onze judoka's. 5 days 

ago · reply · retweet · 

favorite  

 Aankomende donderdag 

geen badminton voor de 

eerste jeugdgroep ivm 

de #avonddriedaagse 5 

days ago · reply · 

retweet · favorite  

 Helaas... Het is mogelijk 

dat een zeer klein aantal 

leden 2x een email voor 

de contributie ontvangen 

heeft. Onze excuses 

hiervoor. 27 days ago · 

reply · retweet · favorite  

 De eigenaresse van het 

racket is bekend... 44 

days ago · reply · 

retweet · favorite  

Join the 

conversation  

  

  

  

Wij zijn een zgn. 

omni-vereniging; wij 
beoefenen de 

volgende 3 sporten: 
  

Badminton 
  

Judo 
  

Tafeltennis 
  

  

 

 

 

 

 



Gevulde zonnetjes 
• nagerecht 
• bereiden 20 min 
• 4 personen  

 

Ingrediënten 

• 8 halve perziken (2 kleine blikken a 410 g) 
• 1 zakje vanillesuiker 
• 1 eetlepel vloeibare honing 
• 2 bekertjes Griekse yoghurt (a 150 g) 
• 8 Kanelly's (koekjes) 

Bereiden 

1. Laat de perziken goed uitlekken in de zeef. Drink het sap lekker op! 2. 
Roer intussen de vanillesuiker en de honing door de yoghurt. Verkruimel 
4 kanelly's. Schep de koekkruimels door de yoghurt. 3. Snij van de bolle 
kant van de perziken een heel klein kapje af. Op die platte kant kunnen 
de perziken nu makkelijk rechtop blijven staan. Zet op elk bordje twee 
perziken. Snij de perzikkapjes in kleine stukjes en roer ze door de 
yoghurt. Schep het yoghurtmengsel in het gat van de perzik. 4. Breek de 
kanelly's doormidden en leg ze op de perziken. Of leg ze ernaast.  
 







 



 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 



 



 



 
 



 


