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Contributie 2013 (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  

Badminton + tafeltennis 
Judo 

€   7,00 
€ 10,50 

 Gironr. Regiobank. 40753 
               Rekeningnr. 98.99.75.789 

 
Lokaties, trainers/begeleiders, speeltijden 
Badminton 

 
 A. v. Herwijnen          283245 
 
 
 R. v.d. Vis                 279967 

Sporthal Zidewinde 
 
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 
          patrick@zsvzidewinde.nl 
   

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 

 



 

 

 

 

 

Al een aantal jaren zijn we bezig met de aanschaf van een nieuwe 

judomat. 

De oude mat was aangeschaft in de tijd dat Sprang-Capelle nog een 

zelfstandige gemeente was. 

Bij de aanschaf van die mat is er geen goed overleg geweest tussen 

onze vereniging en de gemeente. 

De mat was er destijds dan ook plotsklaps, maar het bleek meteen 

een mat te zijn die te hard was. 

Naarmate de jaren verstreken werd de kwaliteit steeds minder en 

was de aanschaf van een nieuwe mat écht noodzakelijk. 

Na heel wat brieven en telefoongesprekken met de gemeente 

Waalwijk werd er uiteindelijk overeengekomen dat we een nieuwe 

judomat mochten aanschaffen. De gemeente Waalwijk stond garant 

voor een subsidie van ruim €4000,=, de rest heeft onze vereniging 

zelf bekostigd. 

Dankzij ons financieel beleid én niet te vergeten onze sponsors, 

konden wij het ons veroorloven deze mat aan te schaffen. 

Sinds kort ligt de nieuwe mat op vrijdagavond te glimmen in gymzaal 

van de Prins Willem Alexanderschool. 

Wij zijn er heel blij mee. 

 

Het komende jaar zullen wij als vereniging afscheid gaan nemen van 

onze acceptgiro’s. Dit heeft te maken met de invoering van de IBAN 

bankrekeningnummers. We vragen nu al iedereen die nog steeds 

gebruik maakt van de acceptgiro’s om hun email adres aan onze 

penningmeester door te geven, zodat deze leden, net als de meeste 

anderen elk kwartaal hun ‘factuur’ per email zullen gaan ontvangen. 

Als er leden zijn, welke géén internet/email hebben zullen we voor 

hen een alternatief bedenken. 

 



Wat mededelingen van huishoudelijke aard: sporthal Zidewinde is, in 

tegenstelling tot voorgaande jaren, in 2013 niet gesloten i.v.m. het 

nieuwjaarsconcert. Dit nieuwjaarsconcert wordt op een andere 

locatie gehouden 

 

De badmintonjeugd traint niet op donderdag 27 december en 3 

januari 2013. Zij hebben dus twee weken rust 

Voor de senioren gaat de badminton gewoon door. 

 

Bij onze judoafdeling wordt op vrijdagavond 28 december en 4 

januari niet getraind. 

Op 11 januari is weer de eerste judoles van 2013 

 

Op woensdag 9 januari vanaf 20:00 uur houden wij onze jaarlijkse 

Nieuwjaarsreceptie in de kantine van sporthal Zidewinde. Alle leden 

vanaf 15 jaar zijn bij deze hiervoor uitgenodigd. 

 

Zet alvast onze jaarvergadering op woensdag 6 maart in je agenda, 

heb je ideeën, suggesties of andere zaken die je wilt bespreken, geef 

dit dan alvast aan het bestuur door. 

 

Wij wensen jullie allemaal fijne feestdagen en een gezond, sportief 

en voorspoedig 2013 toe. 

Het bestuur. 

 



 

 

 
 

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. 

 
 
 
 
 

http://www.zsvzidewinde.nl/


 

 
 

Zidewinde 1 is bezig met een sensationele opmars. 

Na 8 wedstrijden hebben ze er 5 gewonnen 1 gelijk en slechts 2 

verloren!!  

Ze staan nu op de 3e plaats van de zeven tegenstanders en dat is 

zeker een vermelding waardig!! 

Een uitgebalanceerd team dat al jaren een unieke eenheid vormt. 

Harry, Henk, Udja, Hannan en Hubert weten telkens dit waar te 

maken. 

Zwoegers, doorzetters dat zijn ze allemaal en ze draaien als een 

tierelier. 

  

Zidewinde 2 doet weer goede zaken dit jaar. 

Na 9 wedstrijden staan ze op een gedegen plaats in de 

middenmoot.  

Stan, Ger, Fons, Andre, Walter en Jurgen knokken 

elke wedstrijd om Zidewinde hoog te houden in het 

nationale badmintongebeuren!! 

Een uniek team, ze zijn elke week op pad om onze 

vereniging op een geweldige en positieve manier te 

promoten. 

Het zijn leden, waar je van op aan kunt, ze gaan voor het spelletje en 

na afloop genieten ze van de geneugten des levens. 

  

Vele groeten aan al onze leden van Zidewinde, de badmintonners, de 

tafeltennissers en de judoka’s. 

  

Ieder een gelukkig kerstfeest en een grandioos 2013 toegewenst. 

En zeker voor ons bestuur, dat toch een pluim verdient voor al hun 

vrije tijd die de bestuursleden besteden aan onze vereniging!!!!!!!!!!!!!!!!! 

  

Anton Kroot 

Competitieleider ZSV Zidewinde  (of meer competitielijder) 



 

WAALWIJKSE BADMINTONKAMPIOENSCHAP 2012 

 
Zondag 11 november was het weer zover, de Open Waalwijkse 

Badmintonkampioenschappen in sporthal de Overlaat in Waalwijk. 

Met ongeveer hetzelfde aantal deelnemers als vorig jaar hebben we 

ook dit jaar weer alle wedstrijden op één dag, de zondag, kunnen 

spelen. 

Al vroeg in de ochtend liep de sporthal vol met de teams, welke als 

eersten moesten spelen. 

Met de zes beschikbare banen zijn alle partijen in een behoorlijk 

tempo afgewerkt. 

Net als in andere jaren kwamen aan het eind dezelfde mensen in 

meerdere poules aan de beurt. Met improvisatie en geduld heeft 

uiteindelijk iedereen zijn partijen kunnen spelen en waren we op tijd 

geëindigd. 

Het was even wachten op wethouder Potters, maar toen ook hij 

aanwezig was, zijn alle finalisten in de kantine voorzien van hun 

prijzen. 

Van onze vereniging hebben Hannan Tuarita en Hubert Veeke de 

eerste plaats in hun Poule behaald. 

Hierbij willen wij de vier Waalwijkse badmintonverenigingen, FST, 

High Speed, BC Vitesse en ZSV Zidewinde bedanken voor hun inzet in 

de organisatie en hun sportieve inzet tijdens dit jaarlijkse 

evenement. 

 

Bestuur Z.S.V. Zidewinde 

 



 

 

 

 

Dit jaar hebben we samen in totaal 475 loten ingekocht, welke we 

bijna allemaal verkocht hebben. 

Dat is een mooie score, waarin vooral onze jeugdleden een groot 

aandeel hebben gehad. Daarnaast hebben ook een aantal senioren 

leden actief loten verkocht. Allen dank daarvoor. 

 

Bij de badmintonjeugd zijn de beste lotenverko(o)p(st)ers:  

Naam Loten 

Fleur Poelgeest 27 

Bram de Jong 25 

Rick Nieuwkoop 16 

Shana Poncia 12 

Simone Hoogstate 11 

Senna de Kock 8 

Marjolein Leeuwenburg 7 

Marit Witteveen 6 

Julian vd Hoven 1 

 

 

Fleur Poelgeest, Bram de Jong en Rick Nieuwkoop worden hiervoor 

nog extra in het zonnetje gezet, maar ook alle andere leden die hun 

steentje hebben bijgedragen aan dit succes...Bedankt! 



 
 

 

 

 

 

Doordat de WBRT zich heeft aangesloten bij de TTL Tilburg, 

Tafeltennis Liga Tilburg, kregen wij dit najaar allemaal nieuwe 

tegenstanders. 

Door de TTL waren we ingedeeld in de eerste klasse en dus was het 

voor ons echt afwachten wat de sterkte van die tegenstanders zou 

zijn. 

Het bleek dat we in de goede klasse waren ingedeeld, want we kregen 

pittige tegenstand, maar werden niet van de tafel gespeeld. 

De eerste twee wedstrijden gaven de burger moed. Tegen White 

Balls uit Loon op Zand wonnen we met 7 – 3. Tegen Barna uit Tilburg 

werd het zelfs 8 – 2. 

Maar Pannenschuur uit Oisterwijk was veel te sterk voor ons. We 

verloren met 3 – 7. 

Bij Dito in Tilburg behaalden we een mooi gelijkspel. 

De tweede helft van de competitie gaf eenzelfde beeld. Op de 

voorlaatste speeldag stonden we op de eerste plaats met één punt 

voorsprong op Dito. 

Op vrijdag 30 november moest de beslissing komen. We waren vol 

goede moed, want een gelijkspel zou voldoende zijn. 

Het vertoonde spel was aan beide zijde goed, maar Dito had net iets 

meer in huis dan wij. Met een 3- 7 nederlaag moesten we het 

kampioenschap aan Dito laten. 

Omdat we op de tweede plaats zijn geëindigd, kunnen we toch nog 

promoveren naar de overgangsklasse door de promotie/degradatie 

tegen Tilbria te winnen. 

 



 

Tijdens die promotie/degradatie wedstrijd bleek al heel snel 

dat we nu nog een maatje te klein zijn voor de 

overgangsklasse. 

Onze tegenstanders waren meester in het terugschuiven van 

de bal, een spelstijl die ons niet zo goed ligt. 

Het gevolg was dan ook dat we zelf heel veel fouten gingen 

maken, omdat we gingen aanvallen op ballen waarbij dit niet 

mogelijk was. 

Jammer dat het niet gelukt is om te promoveren, maar ik 

denk dat het beter is dat we nu nog wat langer meedraaien 

in de eerste klasse. 

Al met al toch een puike prestatie van ons eerste team 
 

Piet Kievits



 

 

 

Al een aantal jaren zijn we bezig met de aanschaf van een nieuwe 

judomat. 

De oude mat was aangeschaft in de tijd dat Sprang-Capelle nog een 

zelfstandige gemeente was. 

Bij de aanschaf van die mat is er geen goed overleg geweest tussen 

onze vereniging en de gemeente. 

De mat was er destijds dan ook plotsklaps, maar het bleek meteen 

een mat te zijn die te hard was. 

Naarmate de jaren verstreken werd de kwaliteit steeds minder en 

was de aanschaf van een nieuwe mat écht noodzakelijk. 

Na heel wat brieven en telefoongesprekken met de gemeente 

Waalwijk werd er uiteindelijk overeengekomen dat we een nieuwe 

judomat mochten aanschaffen. De gemeente Waalwijk stond garant 

voor een subsidie van ruim €4000,=, de rest heeft onze vereniging 

zelf bekostigd. 

Dankzij ons financieel beleid én niet te vergeten onze sponsors, 

konden wij het ons veroorloven deze mat aan te schaffen. 

Sinds kort ligt de nieuwe mat op vrijdagavond te glimmen in gymzaal 

van de Prins Willem Alexanderschool. 

Wij zijn er heel blij mee. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onze judoka’s hebben dit jaar weer enorm hun best gedaan bij de 

Grote Club Actie. Wij willen hen daarvoor dan ook hartelijk 

bedanken. Hieronder de judoleden én het aantal loten dat ze 

verkocht hebben. 

Nogmaals hartstikke bedankt !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 

Lars Blom 52 

Eline Hoefnagel 45 

Alysha Schuurmans 45 

Daan Treffers 19 

Daan van Veen 17 

Peter Vos 15 

Mathijs Fransen 15 

Quirijn Bijdevier 14 

Rik van Herwijnen 12 

Bram Romers 11 

Toni Bogers 10 

Pepijn Verhoeven 10 

Nikolay Broeks 9 

Marin Zwart 9 

Jaimy Donders 8 

Nick Heurter 6 

Dilan Verschuren 6 



 
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 heeft deelgenomen aan 

de Busen Judo stage op zaterdag 10 

november 2012 

Iedereen vanaf 14 jaar en ouder was 

welkom. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chris de Korte 

Chris de Korte (Vlaardingen, 13 januari 1938) is een Nederlands 

judotrainer. In 1958 behaalde hij als een van de eersten in 

Nederland zijn zwarte band. 

In zijn sportschool 

'Budokan' in Hoogvliet 

trainde De Korte diverse 

bekende judoka's 

waaronder Mark Huizinga, 

Edith Bosch, Marhinde 

Verkerk, Anicka van Emden 

en Elisabeth Willeboordse. 

Chris; 9e dan Judo 
 

 

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Vlaardingen
http://nl.wikipedia.org/wiki/13_januari
http://nl.wikipedia.org/wiki/1938
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Judo
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zwarte_band
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoogvliet_(deelgemeente)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mark_Huizinga
http://nl.wikipedia.org/wiki/Edith_Bosch
http://nl.wikipedia.org/wiki/Marhinde_Verkerk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Marhinde_Verkerk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Anicka_van_Emden
http://nl.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_Willeboordse


Theo Meijer (judoka) 

Theodorus Johannes (Theo) Meijer (Amersfoort, 18 februari 1965) 

is een Nederlands voormalig judoka. 

Meijer won een bronzen medaille in het halfzwaargewicht op de 

Olympische Zomerspelen in 1992. In 1988 werd hij tiende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mark Huizinga (judoka) 

Mark Huizinga (Vlaardingen, 10 september 1973) is een Nederlandse 

officier bij de Koninklijke Luchtmacht, judoka en olympisch kampioen 

judo. In 2000 won hij de gouden medaille in de gewichtsklasse -90 kg 

bij de Olympische Spelen in Sydney. Hij bezit sinds 8 november 2008 

de 6e dan Judo. Hij is tienvoudig Nederlands kampioen judo. Sinds 1 

december 2010 is Huizinga in dienst bij de Judo Bond Nederland als 

bondscoach dames junioren. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Amersfoort
http://nl.wikipedia.org/wiki/18_februari
http://nl.wikipedia.org/wiki/1965
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Judo
http://nl.wikipedia.org/wiki/Olympische_Zomerspelen_1992
http://nl.wikipedia.org/wiki/Olympische_Zomerspelen_1988
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vlaardingen
http://nl.wikipedia.org/wiki/10_september
http://nl.wikipedia.org/wiki/1973
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Koninklijke_Luchtmacht
http://nl.wikipedia.org/wiki/Judo
http://nl.wikipedia.org/wiki/Olympische_Spelen
http://nl.wikipedia.org/wiki/2000
http://nl.wikipedia.org/wiki/Olympische_Zomerspelen_2000
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sydney
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dan_(sport)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Judo_Bond_Nederland


Na een studie bedrijfskundige informatica aan de Hogeschool voor 

Economische Studies (HES) te Rotterdam werd hij officier bij de 

Koninklijke Luchtmacht. Hij maakte deel uit van de Defensie 

Topsport Selectie. In 2009 beëindigde hij zijn loopbaan bij Defensie. 

Huizinga traint bij Budokan Rotterdam in Hoogvliet. 

Tijdens de opening van de Olympische Spelen 2004 in Athene droeg 

Huizinga de Olympische vlag. Hij won op deze Spelen een bronzen 

medaille.  

In april 2008 won Mark Huizinga de Europese kampioenschappen judo 

2008 in de categorie -90 kg. Dit was zijn vijfde en laatste Europese 

titel. Op de Olympische Zomerspelen 2008 in Peking verloor hij in de 

tweede ronde van de Zwitser Sergei Aschwanden, waarmee hij zijn 

judocarrière afsloot. 

In 2010 deed Huizinga samen met nog 8 andere ex-sporters mee aan 

het programma Eeuwige roem. Huizinga kwam uiteindelijk in de finale 

en won die van Jochem Uytdehaage 
 

 

 

 

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bedrijfskundige_informatica
http://nl.wikipedia.org/wiki/Koninklijke_Luchtmacht
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoogvliet_(deelgemeente)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Olympische_Spelen
http://nl.wikipedia.org/wiki/2004
http://nl.wikipedia.org/wiki/Athene_(stad)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Olympische_Zomerspelen_2008
http://nl.wikipedia.org/wiki/Peking
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sergei_Aschwanden&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Eeuwige_roem
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jochem_Uytdehaage






 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bestuur wenst jullie allen fijne 

feestdagen en een sportief en 

gezond 2013 toe. 



Z.S.V Zidewinde op Internet 

Email: 

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

Kijk op de site en klik op de envelopjes achter hun naam 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 

Ons laatste nieuws vind je op onze twitterpagina.  

- deze vind 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/club/2201467/Z_S_V_Zidewinde/ 

Facebook: 

https://www.facebook.com/zsvzidewinde.sprangcapelle 

 

http://www.zsvzidewinde.nl/
http://twitter.com/zsvzidewinde
http://www.hyves.nl/club/2201467/Z_S_V_Zidewinde/
https://www.facebook.com/zsvzidewinde.sprangcapelle


 



 

 

 



 



 


