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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 Vanaf 18 jaar 
65+ 

€ 30,00 
€ 20,00 

 

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 

 
 



 
 

 
 

Bij deze willen we jullie uitnodigen voor onze jaarlijkse algemene 

ledenvergadering op 7 maart 2012 om 20:00 uur in de kantine van 

sporthal Zidewinde. 

 

Als jullie dit lezen, zijn we al weer een aardig eind op weg met het 

nieuwe jaar. Onze nieuwjaarsreceptie hebben we al achter de rug, 

net als de eerste judo-examens en de Yonex Kids Games voor onze 

badminton jeugd. 

Afgelopen jaar hebben we een ledenwerf actie gedaan, hierop is 

helaas geen grote respons gekomen. Zeker de badminton kan nog wel 

wat oudere leden gebruiken. 

Financieel hebben we een mooi jaar achter de rug, door te letten op 

onze uitgaven, te knokken bij de gemeente voor zaalhuur-reductie en 

onze sponsoren hebben we het jaar positief kunnen afsluiten. Meer 

daarover in het financieel verslag. Wel hebben we van de gemeente 

de toezegging gekregen dat we ook in 2012 van deze zaalhuur-korting 

gebruik kunnen blijven maken. 

 

Dit jaar bestaat onze vereniging 45 jaar, in juni 1967 hebben een 

aantal mensen onze vereniging opgericht, het verheugt ons dat er 

daarvan nog steeds twee onder onze leden zijn, Hans van Oosterhout 

en Ad Verduyn, waarbij Ad zelfs al deze jaren de judo binnen het 

bestuur is blijven vertegenwoordigen. Bij deze willen wij hen in het 

bijzonder van harte bedanken voor het leggen én onderhouden van 

het fundament van onze mooie vereniging! 

De afgelopen jaren is de feest-bereidheid onder onze leden niet 

bijster hoog gebleken, ondanks verschillende pogingen, hebben we al 

jaren geen jaarlijkse feestavond meer kunnen organiseren. Bij 

voldoende animo willen we graag samen met jullie ons 9e lustrum 

vieren. Hierover later meer. 

 

In 2011 is het door tijdsdruk helaas niet gelukt om de 

Clubkampioenschappen Badminton te organiseren, na het succes van 



2010 willen we dit in 2012 toch weer proberen, wie hierbij wil helpen 

nodigen we uit zich bij het bestuur te melden. 

 

M.b.t. de judomat, zijn we helaas al weer een jaar verder, we zijn 

echter blij te kunnen melden dat hierin enige voortgang in gekomen 

is. Er is nog wat afstemming met de gemeente Waalwijk nodig, maar 

we schatten in dat de nieuwe mat er dit jaar toch echt gaan komen. 

 

We willen dit voorwoord afsluiten met de herhaalde oproep om 

nieuwe vertegenwoordigers in het bestuur te krijgen. De huidige 

leden van ons bestuur zitten allemaal al langere tijd in het bestuur, 

waarvan Ad Verduyn al sinds de oprichting van onze vereniging. 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. 

 

Het Bestuur. 

 

 
 
 

 

 

 



 
 
 
 

 AGENDA JAARVERGADERING 7 MAART 2012 
 

1.  Opening. 

2.  Notulen. 

3.  Verslag kascommissie. 

4.  Financieel verslag. 

5.  Bestuursverkiezingen. 

Aftredend en herkiesbaar is: Arjan van Herwijnen,  

Henk Hoefnagel en Ad Verduyn. 

6.  Huldiging jubilarissen. 

 

 

 

 

7.  Pauze. 

8.  Judo.  

9.  Tafeltennis. 

10.  Badminton, jeugd. 

11.  Badminton, recreanten. 

12.  Badminton, competitie. 

13.  Clubkampioenschappen. 

14.  Rondvraag. 
Vragen bij voorkeur vooraf schriftelijk indienen bij het bestuur. 

15.  Sluiting. 

 



 
 
 
 

  

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

De competitie 2011-2012 is weer afgelopen voor de 2 Herenteams. 

  

Herenteam 1 had een moeilijke start, maar wist op het einde van de 

competie toch nog 3 overwinningen en 1 gelijkspel te behalen. 

Het team bestaat al jaren uit een harde kern en dat is zeker een 

felicitatie waard. 

Van Groens Ster 1 werd thuis met 2-6 verloren, maar uit werd 

gewonnen met 3-5. 

Ook Gilze 1 was een sterke tegenstander, uit met 7-1 verloren, maar 

thuis toch een verdienstelijk gelijkspel 4-4. 

Vitesse uit Waspik, hiervan werd uit met 5-3 verloren, maar met 

delfde cijfers thuis weer een overwinning. 

BCO 2:Uit met 5-3 verloren, maar thuis zelfs met 7-1 gewonnen. 

  

Veel succes volgend jaar! 

  

 Herenteam 2 zat dit jaar in een loodzware poule, ze moesten o.a. 

tegen Mash1, Schijndel 1, Kerkdriel 1 en Panache 1. 

Maar alle wedstrijden gespeeld, en zelfs werden er 3 wedstrijden 

maar net verloren. 

Bij Panache uit 5-3, tegen Mash thuis 3-5 en thuis Panache 3-5, dus 

men hoopt en verwacht dat het volgend jaar beter zal gaan! 

  

  

Anton Kroot. 

  



   
 
 
Gediplomeerde leraren 
De judolessen worden zoals al vele jaren het geval is verzorgd door 

Patrick Blom, gediplomeerd judoleraar JBN. Bij afwezigheid zullen de 

lessen worden overgenomen door Marcel van Kampen jeugd judoleider 

JBN. 

 

Lestijden 
De judolessen worden ook dit jaar weer gegeven bij de Willem 

Alexanderschool aan de Mesdaglaan 4. Afgelopen jaar zijn de 

lestijden evenals de groepsindelingen ongewijzigd gebleven. 

groep 1 leeftijd   6 t/m   9 jaar lestijd 17:30 tot 18:30 

groep 2 leeftijd   9 t/m 12 jaar lestijd 18:30 tot 19:30 

groep 3 leeftijd 12 t/m ………    lestijd 19:30 tot 20:30 

Als judoka’s de overstap maken van de basisschool naar de 

middelbare school stoppen ze vaak met judo. Wij hebben de laatste 

jaren het geluk gehad dat we een hele hechte 3e groep hadden. Toch 

heeft het afgelopen jaar in deze groep de grootste verandering 

plaatsgevonden. Veel van onze 15-16 jarige judoka’s zijn afgelopen 

jaar jammer genoeg toch gestopt met judo.  

 

Judo examens 

In de maand januari en juni werden tijdens de lessen judo-examens 

afgenomen. Dit in aanwezigheid van ouders en andere supporters. 

Alle judoka’s kwamen zo in het bezit van een nieuwe kleur slip aan de 

judoband, of zelfs een nieuwe kleur band. 

 

Clubkampioenschap 

Meer dan 35 judoka’s hebben deelgenomen aan de jaarlijkse 

clubkampioenschappen. In een ontspannen sfeer en met de steun van 

een grote groep vrijwilligers is het wederom een mooi judofeest 

geworden. 

Vol enthousiasme probeerden deze judokaatjes om de technieken die 

ze in hun judoles geleerd hebben toe te passen in een echte 



wedstrijd.  

 

Ook in de andere leeftijdsgroepen werd zeer enthousiast en 

aanvallend gestreden om de felbegeerde titel “clubkampioen 2011”. 

Met veel plezier en af en toe een traan hebben alle judoka’s hun 

uiterste best gedaan en uiteindelijk ontving iedere deelnemer dan 

ook een welverdiende medaille. 

Aansluitend aan de clubkampioenschappen hebben we afgesloten met 

een hapje en een drankje.  

 

 



 
 

 

 

 

 

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. 

 

 

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 

 

 

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. 

 

 
 

 



 

 

Het afgelopen jaar zijn we er financieel gelukkig wéér op vooruit 

gegaan. 

Het is zelfs gelukt om een mooi bedrag op de spaarrekening te 

plaatsen. Iets wat in de afgelopen jaren niet mogelijk was. 

Dank zij onze sponsors, een goed verlopen Grote Club Actie, de 25% 

korting op de zaalhuur én een jeugdsubsidie die hoger uitviel dan was 

ingeschat, hebben we een buffer opgebouwd van bijna € 6000,00.  

Aan de uitgavenkant valt op dat we aan zaalhuur veel minder hebben 

uitgegeven dan begroot. De belangrijkste oorzaak daarvan is dat we 

geen rekening hebben gehad voor de huur van de gymzaal van de 

PWA-school. Inmiddels is deze huur voldaan. 

De post drukwerk is hoger dan begroot. De oorzaak daarvan is dat we 

in het najaar een wervingsadvertentie van een hele pagina hebben 

geplaatst in de Duinkoerier. 

De post representatie is ook wat hoger uitgevallen. Reden daarvoor is 

dat we de leden die het hele jaar voor onze vereniging klaar staan 

met Kerstmis een leuk presentje hebben gegeven. 

Niet begroot, maar wel gedaan: het uitje van het bestuur. Eens in de 

twee jaar gaat het bestuur, samen met hun partners en mensen die 

zich belangeloos inzetten voor de vereniging uit eten. 

 

Jullie zien dat we er financieel weer goed voorstaan en dat we het 

komende jaar met vertrouwen kunnen ingaan. 

 

Piet Kievits 

Penningmeester. 

 



 

 

 

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. 

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 



 



 



 
 



 


