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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 
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. SNS. 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 

 
 



 
 

 

 

2011 is weer zo goed als voorbij, we staan aan het begin van 2012, 

het jaar waarin onze vereniging 45 jaar zal bestaan. 

Afgelopen jaar is een relatief rustig jaar geweest. 

De clubkampioenschappen van de judo waren tegen de vakantie weer 

een groot succes, samen met de seizoenssluiting is dit altijd weer een 

leuke happening. 

Helaas hebben we bij de badminton, door tijd-gebrek, geen 

clubkampioenschappen kunnen organiseren, maar dit willen we voor 

2012 graag weer oppakken, vrijwilligers om te helpen mogen zich 

altijd melden! 

De tafeltennissers gaan op 16 december uitvechten wie kampioen in 

het dubbelspel wordt. Een verslag daarvan vind je verderop in de 

clubkrant. 

Onze ledenwerfactie heeft geen aantoonbare effecten opgeleverd, 

maar toch hebben we de laatste maanden van het jaar weer een 

aantal nieuwe leden, zowel jong en oud, bij onze vereniging mogen 

verwelkomen.( De advertentie zoals die in de Duinkoerier geplaatst 

werd staat ook in deze krant.) 

Begin volgend jaar zullen we voor de jeugd, middels de basisscholen 

in de gemeente Waalwijk, weer een inloopmaand organiseren. 

Vooral bij de badminton kunnen we nog wel wat leden gebruiken, de 

zaal is meestal lang niet (meer) vol. Dus ken je nog mensen die 

recreatief of competitief willen badmintonnen, nodig ze uit om een 

paar avonden vrijblijvend te kunnen meespelen. 

De huidige leden van ons bestuur zitten allemaal al langere tijd in het 

bestuur, waarvan Ad Verduyn al sinds de oprichting van onze 

vereniging, waarvoor “ALLE HULDE” (zoals een oud-voorzitter 
regelmatig pleegde te zeggen). 
Toch vragen wij onze leden om eens na te gaan of zij ook niet wat 

uurtjes in het wel en wee van onze vereniging wil steken, zeker vanuit 

de judo-afdeling is vers bloed wenselijk. 

 



 

Afgelopen donderdag 15 december kregen we een mail binnen van de 

gemeente Waalwijk dat de zaalhuren wat verhoogd worden, maar dat 

de badmintonverenigingen in de gemeente ook in 2012 een korting van 

25% op de zaalhuur krijgen. 

Een mooi kerstcadeautje voor onze vereniging. Het blijft daardoor 

mogelijk hetzelfde aantal uren de zaal te huren 

 

Wat mededelingen van huishoudelijke aard: sporthal Zidewinde is, in 

tegenstelling tot voorgaande jaren, donderdag 5 én vrijdag 6 

januari 2012 gesloten i.v.m. het nieuwjaarsconcert. 

De badmintonjeugd traint ook niet op donderdag 29 december. 

Zij hebben dus twee weken rust 

 

Bij onze judoafdeling wordt op vrijdagavond 30 december en 6 

januari niet getraind. 

Op 13 januari is weer de eerste judoles van 2012 

 

Wij wensen jullie allemaal fijne feestdagen en een gezond, sportief 

en voorspoedig 2012 toe. 

Het bestuur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ook dit jaar hebben we meegedaan met de Grote Club Actie. 

Alhoewel nog niet precies duidelijk hoeveel loten er verkocht zijn, 

weten we toch dat we meer dan € 1000,00 binnengehaald hebben. 

Daarvoor moeten we onze jeugd heel hartelijk bedanken. 

Grote Clubactie (judo): 

Bij de juoafdeling zijn veel loten verkocht. Onze judoleden hebben 

erg  hun best gedaan. Hieronder kunt u lezen hoeveel loten de beste 

verkopers hebben verkocht. 

Peter Vos 33, Nicolay Broeks 31, Eline Hoefnagel 30, Mariska Vos 23,  

Daan Treffers 22,  Stijn Nieuwenhuizen 22, Pepijn Verhoeven 18,  

Jaimy Donders 16, Zoë van Doorn 15, Stijn Mareel 15, Alysha 

Schuurmans 15, Daan van /veen 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grote Clubactie (badminton jeugd): 

Bij de badminton-jeugd zijn helaas minder loten verkocht dan vorig 

jaar, toch hebben we een top 3 van leden, welke de meeste loten 

verkocht hebben. 

1) Carlijn van den Berg 

2) Ilse Klok 

3) Marit Witteveen 

 

Op onderstaande site kunt u kijken of er een prijs op uw lot is 

gevallen. 

www.exalto-sport.nl/nieuws/109-trekkingsuitslag-grote-clubactie-

2011 



 
 

Doet u regelmatig boodschappen in Waalwijk, Sprang-Capelle 

of Waspik? 

 

Spaar dan mee met Positoos! 

Hiermee ontvangt u zelf voordeel én kunt u meesparen voor 

onze vereniging. 

 

Op onze website http://www.zsvzidewinde.nl vindt u alle 

informatie over Positoos. 

Klik op het Positoos logo. 

- Op de site van Positoos vindt u onze vereniging onder de 

categorie “Badminton”. 

- Klik op de oranje “Sparen bij” knop om te zien waar u Positoos 

kunt sparen. 

 
 
 
 
 



 



 
 
 
 
  

 

Zowel het 1e Herenteam als het 2e Herenteam, zijn dit jaar wel in 

extra zware poules ingedeeld!!!!!! 

  

  

Vorige jaren draaiden ze allebei telkens vlot mee in de top, maar dit 

jaar is het knokken!! 

  

Team 1 heeft de afgelopen weken wel twee overwinningen gehaald, 

tegen Groene Ster uit op zondag 27/11 werd het 3-5 en thuis werd 

op vrijdag 2/12 zelfs met 7-1 gewonnen van BCO!!!!!! 

  

Er werden eerder ook nog 3 wedstrijden nipt met 5-3 verloren, zodat 

we verwachten dat ze nog zeker punten gaan pakken. 

  

Team 2 toont wel weer die enorme inzet, kracht, 

doorzettingsvermogen en teamspirit, wat wij van hen gewend zijn! 

  

Ze zitten in een loodzware poule, maar gaan er telkens toch vol voor!!! 

  

Ze moeten nog 3 wedstrijden spelen en zeker thuis op vrijdag 9/12 

tegen Panache Heren 2 hebben ze nog goede kansen. 

  

  

Anton Kroot 

Competitieleider Zaalsportvereniging Zidewinde 



WAALWIJKSE BADMINTONKAMPIOENSCHAP                     

2011 

 
Vanwege een kleiner aantal inschrijvingen, vooral bij de enkels, lukte 

het ons dit jaar om alle wedstrijden op de zondag te spelen. Op 

zaterdag mocht dus iedereen thuis blijven. Op zondag was het al 

vroeg bedrijvig in de sporthal in Waspik. Vele spelers waren al op tijd 

aanwezig, zodat de geplande wedstrijden bijna allemaal op tijd 

konden starten. Bij de aanwezigheidsmelding, ontving elke deelnemer 

een leuke attentie van BC Vitesse, omdat zij dit jaar 40 jaar bestaan. 

Vanuit onze vereniging waren er helaas maar drie deelnemers. De dag 

verliep goed, de meeste wedstrijden liepen netjes op schema, maar 

zoals elk jaar zijn het dezelfde spelers, welke in zowel enkels, 

dubbels en mixen hoog eindigen en dus veel partijen vlak achter 

elkaar moeten spelen. Toch lukte het de organisatie om de 

wedstrijden zo te schuiven dat we op tijd klaar konden zijn. 

 

De wethouder was netjes op tijd aanwezig om de prijzen aan de 

spelers uit te rijken. 

Vanuit onze vereniging hoorden Hannan Tuarita en Harry de Rijk tot 

de prijswinnaars, zij waren 2e geworden in hun heren-dubbel poule. 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

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

indeling voor de verschillende klassen van De WBRT komen. 

Het gevolg daarvan was dat de eerste klasse voortaan uit maar 4 

teams ging bestaan. Dat betekende dat we maar 8 wedstrijden 

hoefden te spelen. 

Dat maakte het er niet gemakkelijker op.  

Vrijwel alle team waren op papier aan elkaar gewaagd en bij een paar 

verloren wedstrijden zou je zomaar in grote problemen kunnen 

komen. 

De eerste twee wedstrijden werden gewonnen, geen verkeerd begin 

dus. Maar in de derde en vierde wedstrijd liepen we tegen twee 

flinke nederlagen aan. We verloren twee maal met 3-7. 

Gelukkig kwam er in de volgende twee partijen een goed herstel. 

Twee maal  winst met 7-3. 

In de voorlaatste wedstrijd moesten we tegen Den Bolder 1, weer dé 

kampioenskandidaat voor dit seizoen. Het werd toch wee een 

nederlaag. Alhoewel we niet meer konden degraderen, bleef een 

beslissingswedstrijd tot de mogelijkheden behoren. 

In de laatste wedstrijd tegen N.S.F. speelden we gelukkig de sterren 

van de hemel. Met een 7-3 overwinning bereikten we voor de derde 

opeenvolgende keer de tweede plaats. 

Tam en Jeroen, knap gedaan. De volgende competitie gaan we toch 

weer voor het kampioenschap 

. 



DUBBELTOERNOOI 16 DECEMBER. 

 
Het wonderlijke is dan toch geschied. We kregen alle 9 

tafeltennissers bij elkaar om te gaan strijden voor het 

kampioenschap dubbelspel. 

Omdat we op dit moment met 9 actieve leden zijn, moest er iemand  

“ ingehuurd “ worden om vijf teams te kunnen vormen. 

Daniëlle, kennis van Rolf, kwam de gelederen versterken en deed dat 

zeer verdienstelijk. 

Op papiet waren de teams gelijkwaardig aan elkaar, maar in de 

praktijk pakt dat altijd anders uit. 

Al gauw was duidelijk dat Dirk en Piet het erg moeilijk zouden 

krijgen. 

Ook Daniëllle en Rolf stonden voor een zware opgave. 

Toen de tien partijen gespeeld waren, bleek dat de andere drie 

teams precies evenveel punten hadden gescoord. 

Besloten werd om deze drie teams nog een ronde tegen elkaar te 

laten spelen. 

En wat gebeurde er? Je hebt het natuurlijk al door! 

Wéér eindigden ze met een gelijk aantal punten. Voor ons was het 

duidelijk, deze drie teams waren even sterk en dus alle drie 

kampioen. 

Onder het genot van een hapje en een drankje hebben we nog een 

uurtje gezellig samen nagepraat over dit kampioenschap. 

Jeroen en Jan, Tham en Co, Twan en Arnold van harte gefeliciteerd 

met het behalen van dit clubkampioenschap 

 

Piet Kievits



 

 
Veiligheid & hygiëne 
 
 

 
 

 
Judo is een sport met veel lichamelijk contact, een goede hygiënische verzorging is 
dus belangrijk. 
 

• Nagels van handen en voeten moeten kort geknipt en schoon zijn, hiermee 
doe je zelf en een ander een groot plezier. Lange nagels schuren gemakkelijk 
en kunnen bij anderen wondjes en infecties veroorzaken .  
 

• Met een schoon judo pak, een fris lijf en een schoon 
gebit doe je niet alleen jezelf maar ook de 
een ander ook een groot plezier.  

  

• Het dragen van harde en of scherpe voorwerpen zoals 
ringen, kettingen, armbanden, haarspeldjes, oorbellen en 
dergelijke zijn tijdens het judo niet toegestaan . Ook 
hiermee kunnen verwondingen worden veroorzaakt . 
 

• De judomat word regelmatig gereinigd. 
Toch word het om hygiënische redenen (ter voorkoming van wratten en 
voetschimmels etc.) op prijs gesteld slippers of verglijkbaar schoeisel te 
dragen vanuit de kleedkamer op weg naar de mat, of van de mat naar het 
toilet en terug. Hiermee wordt voorkomen dat via blote voeten de mat 
verontreinigd wordt en bacteriën vrij spel hebben . 

 
 ZSV Zidewinde 



 









 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bestuur wenst jullie allen fijne 

feestdagen en een sportief en 

gezond 2012 toe. 



 



 

 

 



 



 


