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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 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 

 
Locaties, 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 
   

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 

 
 



 

Op het moment dat dit geschreven wordt lijkt het erop dat het 

zomer gaat worden, na een lang en koud voorjaar. 

Het seizoen zit er op en de vakantie staat voor de deur. 

Donderdag 27 en vrijdag 28 juni wordt er voor de laatste keer 

getraind en gespeeld.  

Onze judoka’s sluiten af met het clubkampioenschap op 28 juni. 

Op donderdag 15 en vrijdag 16 augustus beginnen de lessen weer, 

nadat we hopelijk hebben genoten van een welverdiende vakantie. 

We zijn er door de begeleiders van de judo op attent gemaakt dat 

heel veel ouders niet weten dat hun kind, als het lid is van de 

judoafdeling, ook mag meedoen met de badmintonlessen. 

Andersom is het ook zo dat kinderen die badmintonnen op donderdag, 

op vrijdag mee mogen doen met de judolessen. 

Per 1 januari kunnen er, in verband met het nieuwe IBAN nummer, 

geen oude acceptgiro’s meer verwerkt worden door de banken. 

Het laten drukken van nieuwe acceptgiro’s is een kostbare zaak. 

Daarom hebben we in de jaarvergadering besloten te stoppen met 

het versturen van acceptgiro’s per 1 januari. 

In de praktijk houdt dit in dat tot eind december op deze manier de 

contributie overgemaakt kan worden. 

Na 1 januari moeten de leden zelf zorgen dat hun contributie 

overgemaakt wordt, vóórdat het nieuwe kwartaal begint. 

Wij versturen alleen nog maar e-mails met daarin het bericht dat de 

contributie voldaan moet worden. Leden die elk kwartaal nog een 

brief willen krijgen met daarin de mededeling dat ze de contributie 

moeten overmaken, betalen hiervoor € 1,00 extra contributie. 

Leden die geen e-mailadres hebben doorgegeven, kunnen dat alsnog 

doen. Leden die geen e-mail kunnen ontvangen en geen brief wensen 

te krijgen, zullen zelf moeten zorgen dat aan de contributie voldaan 

wordt. Ze kunnen hun bank bijvoorbeeld opdracht geven per kwartaal 

het contributiebedrag over te maken. 

Onze penningmeester wil liever geen contant geld. 

Wij wensen jullie een fijne, zonnige vakantie toe. 

 

Het bestuur 



 
 
 
 

  

Notulen Algemene Ledenvergadering 2013  

 

Gehouden op woensdag 6 maart 2013  

 

Aanwezig    : 9 leden en 4 bestuursleden. 

Afwezig met kennisgeving : 0 leden 

 

 

Onze voorzitter, Arjan van Herwijnen, opent om 20.15 uur de 

vergadering. 

 

1. Opening. 

 

Arjan van Herwijnen heet iedereen van harte welkom op deze 

Algemene Ledenvergadering 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 Ger Versteeg en Anton Kroot. 

De kas van onze vereniging wordt door deze heren prima in orde 

bevonden. 

De kascommissie voor volgend jaar zal voorlopig worden gevormd 

door alleen  Ger Versteeg. Er zijn hiervoor nog geen nieuwe 

kandidaten. 

Reserve voor volgend jaar is voorlopig ook Twan van Oosterhout. 

 



4. Financieel verslag. 

 

De subsidie voor de nieuwe judomat is al verrekend in 2012. De 

factuur voor de inmiddels aangeschafte nieuwe judomat is pas 

ontvangen in 2013. 

 

Hans van Oosterhout merkt op dat de contributie aan de bond een 

fors bedrag is. Piet en Arjan geven hier antwoord op. De bijdrage aan 

de badmintonbond is juist lager dan voorgaande jaren, omdat we 

tegenwoordig per ingeschreven lid betalen. 

Het opgenomen bedrag in de jaarrekening is een totaal van bijdrage 

badmintonbond, judobond en inschrijving competitieteams. 

 

Henk Spuijbroek vraagt zich af wat de bedoeling is met de oude 

judomat.  

Deze willen wij in principe verkopen. Onze richtprijs is ongeveer 

€500,-- 

De rekening van de Kamer van Koophandel over 2013 hebben wij nog 

niet ontvangen. Henk dacht dat dit voortaan gratis was. 

 

Hans van Oosterhout vraagt wat er onder representatiekosten valt. 

Arjan verteld dat dit o.a. zijn de speldjes, bloemen voor de 

jubilarissen, bloemen voor teams die kampioen zijn geworden, etc. 

 

Arjan vraagt ook nog aandacht voor het volgende punt. 

Per 1-1-2014 zal aan ieder bankrekeningnummer een ibannummer 

gekoppeld worden. Wij vragen onze leden hier rekening mee te 

houden. 

Graag zouden wij zien dat alle rekeningen (contributie) per mail naar 

de leden verstuurd kan gaan worden. Wij zijn van plan om per 1-1-

2014 geen acceptgiro’s meer te versturen.  



 

5. Bestuursverkiezingen. 

 

Piet Kievits is aftredend en herkiesbaar. Er zijn geen 

tegenkandidaten bij het bestuur bekend, zodat Piet ook de komende 

jaren bestuurslid van Z.S.V. Zidewinde mag blijven. 

 

6. Huldiging jubilarissen. 

 

Henk Spuijbroek is 15 jaar lid van onze vereniging en ontvangt uit 

handen van Arjan van Herwijnen het verenigingsspeldje en een mooie 

bos bloemen. 

Ook aan Riet van Campen wordt een bos bloemen overhandigd, onder 

dankzegging voor haar inzet in de kantine op donderdag- en 

vrijdagavond. 

 

7. Pauze.  

 

8. Judo. 

 

Er is inmiddels een nieuwe judomat aangeschaft naar ieders 

tevredenheid. 

Deze hebben wij ook immers zelf uitgezocht en besteld. 

Het ledenaantal blijft stabiel en ook de trainers/begeleiders blijven 

al jaren dezelfde. Wij zijn hier dan ook heel blij mee, omdat zij ook 

over de benodigde trainerscertificaten beschikken. 

 

9. Tafeltennis. 

 

De tafeltennissers zijn nog steeds met 10 leden. Zij zijn het 

afgelopen seizoen gaan spelen in de TTL. Dit is goed bevallen, andere 

tegenstanders en een iets hoger niveau. Maar het team kan goed mee 

in de 1e klasse.  



 

10. Badminton, jeugd. 

 

Het ledenaantal is iets gezakt. Arjan en Lindsey geven 

badmintontraining in 2 groepen. Het afgelopen jaar hebben we 

diverse keren onderlinge wedstrijden gespeeld met andere 

verenigingen. Ook hebben we het afgelopen jaar deelgenomen aan de 

Yonex-kidsgames. 

 

11. Badminton, recreanten. 

 

De opkomst is zoals de afgelopen jaren al het geval is, wisselend. 

Hans van Oosterhout vraagt wie de opvang voor zijn rekening neemt 

van nieuwe leden. Arjan neemt dit voor zijn rekening, omdat hij elke 

donderdagavond aanwezig is. 

Per 1-1-2013 huren wij vanaf 21.30 nog maar 5/8 zaal i.p.v. de gehele 

zaal. 

 

12. Badminton, competitie.  

 

Het 1e team is kampioen geworden in het seizoen 2012/2013. 

Anton wilde eerst stoppen als competitieleider, maar is gelukkig 

teruggekomen op zijn beslissing. Zodoende zal hij ook het komende 

seizoen deze taak weer op zich nemen. 

 

13. Clubkampioenschappen. 

 

In 2012 hebben wij geen clubkampioenschappen senioren gehouden 

bij de badminton.  

Corry Versteeg wil samen met Arjan bekijken of dit in 2013 wel 

mogelijk is. 

Deze zullen dan gepland worden op 1 dag/avond. Bij voorkeur in mei 

2013. 

 



Arjan zal de organisatie van de clubkampioenschappen 

badmintonjeugd weer op zich nemen. 

 

De judoka’s zullen hun clubkampioenschappen weer net voor de 

zomervakantie houden. Ad zal dit afstemmen met Patrick Blom. 

 

Piet geeft aan dat de hij nog niet weet wanneer de 

clubkampioenschappen tafeltennis gehouden kunnen worden. Het is 

lastig om hiervoor een geschikte datum te vinden waarop iedereen 

aanwezig kan zijn. 

 

14. Rondvraag. 

 

Een aantal moeders van de judo hebben te kennen gegeven een 

activiteitencommissie te willen oprichten voor de jeugd. 

Het bestuur heeft hieraan zijn medewerking verleend. 

Arjan zal hiervoor ook nog een badmintonmoeder proberen te zoeken 

die ook in deze commissie wil plaatsnemen 

 

Corry Versteeg vraagt of er emailadressen bekend zijn van oud-

leden. 

Deze kunnen dan eventueel benaderd worden voor bijvoorbeeld een 

reünie. 

Dit kan mogelijk nieuwe “oude” leden gaan opleveren. 

 

15. Sluiting.  

 

Om 21.25 uur sluit Arjan, met dankzegging aan alle aanwezigen, de 

Algemene Ledenvergadering 2013. 

 

 



 

 



Landen rebus 

 

  
In deze rebus staan de namen van vier Europese landen.  

Welke landen dat zijn ?  
 

 



 
 
 
 
 
 

Helaas, het is niet anders, maar we hebben nog slechts 1 team in de 

competitie 2013-2014. 

  

Waar zijn de tijden gebleven, dat we met 8 teams bezig waren? 

Maar desalniettemin, dit HERENTEAM nr. 1 zal er zeker voor gaan!! 

  

De samenstelling is als vanouds: 

  

Andre, Stan, Fons, Walter en Jurgen, het kan niet beter!!!! 

Een unieke verzameling van alle talenten. 

Ze nemen het op tegen: 

  

Mash 1,  

Groene Ster 1 en 2 

Goirle 1, 

Drunen 2, 

Veerkracht 1  

en BCO 2. 

  

De vrijdagavonden waarop ze spelen is iedereen van harte welkom!!!!!!!! 

  

Wij hopen op veel succes!! 

  

  

Vele groeten, 

  

Anton Kroot 

ZSV Zidewinde 

  

  



 Punten tekening 

 Verbind de punten van A tot en met Z en kijk wat er gebeurt! 



  

 

Onze judoka’s hebben op vrijdag 14 juni hun examens gedaan. 

Hieronder staan de resultaten vermeld. 

 
Examen juni 2013 

gr Voornaam Achternaam tv Gaat op voor 
     

1 Marijn Werken 
van 
de Witte Band 6e kyu 

1 Tijn Boogaarts  Witte Band 6e kyu 
1 Michal Lange  Witte Band 6e kyu 
1 Rik Herwijnen van 1e Gele slip 
1 Jordy Rijken  1e Gele slip 
1 Xander Rosenbrand  1e Gele slip 
1 Isa Veen van 1e Gele slip 
1 Dylan Verschure  1e Gele slip 
1 Paola Vos  1e Gele slip 
1 Bram  Romers  2e Gele slip 
1 Youri Donders  Gele Band 5e kyu 

     
gr Voornaam Achternaam tv Gaat op voor 
     
2 Iris Heurter  Witte Band 6e kyu 
2 Jelle Rietveld  Gele Band 5e kyu 
2 Eva Caem van Gele Band 5e kyu 
2 Hugo Hens  Gele Band 5e kyu 
2 Rick Mewis  Gele Band 5e kyu 
2 Evi Paulides  Gele Band 5e kyu 
2 Pepijn Verhoeven  Gele Band 5e kyu 
2 Finn Caem van Gele Band 5e kyu 
2 Quirijn Bijdevier  1e Oranje slip 
2 Toni Bogers  1e Oranje slip 
2 Eline Hoefnagel  1e Oranje slip 
2 Stefan Mewis  1e Oranje slip 
2 Hubert Piwowarski  1e Oranje slip 
2 Ardian Rijken  1e Oranje slip 
2 Daan Treffers  1e Oranje slip 



2 Peter Vos  1e Oranje slip 
2 Daan Veen van 2e Oranje slip 
2 Nikolay Broeks  Oranje Band 4e kyu 
2 Jaimy Donders  Oranje Band 4e kyu 
2 Hielden  Zelst van Oranje Band 4e kyu 
2 Mathijs  Fransen  Oranje Band 4e kyu 
2 Jeffrey Schoondermark  1e Groene slip 
2 Rick Rijken  1e Groene slip 
2 Lars Blom  Groene Band 3e kyu 

     
     
gr Voornaam Achternaam tv Gaat op voor 
     
3 Alysha Schuurmans  Groene Band 3e kyu 
3 Karianne Herwijnen van 1e Blauwe slip 
3 Nick Heurter  1e Blauwe slip 
3 Mariska  Vos  Blauwe Band 2e kyu 
3 Toon Haakmeester  Blauwe Band 2e kyu 
3 Antwan Tilborgh van Blauwe Band 2e kyu 
3 Marin Zwart  Blauwe Band 2e kyu 
3 Kaaiden Binnendijk van Blauwe Band 2e kyu 

     
 
  

 



Zoek de verschillen 

  
 
 

 



 
 

 

 

 

 

Het tweede optreden van ons team in de TTL verliep aanvankelijk 

voorspoedig. 

Er werd met 6 – 4 gewonnen van Irene 2 en Pannenschuur 1 werd met 

7 – 3 naar huis gestuurd. Hierna werd het wat moeilijker. Van DCS 

werd verloren en tegen Waalwijk 2 en Barna 1 werd gelijk gespeeld. 

De tweede helft van de competitie startte goed. Een 8 – 2 

overwinning op Irene 2 gaf perspectief voor de rest van de 

wedstrijden. 

Maar daar konden we geen vuist meer maken om voldoende punten te 

halen om mee te doen voor de bovenste plaatsen. 

We eindigden op de derde plaats, met ruime voorsprong op nummer 4. 

 

 

 

 

Tham en Jeroen hebben meegedaan aan de bekercompetitie. Ze 

mochten strijden op twee fronten. Er stond een beker te wachten 

voor de meest gewonnen wedstrijden én er stond een beker te 

wachten voor het team met de meeste punten. 

Op beide fronten waren onze jongens na de voorronde uitgespeeld, 

omdat de tegenstanders, op één na, allemaal hoger of veel hoger 

geklasseerd waren. 

Jammer, maar we hoorden dat ze, in die wedstrijden tegen sterkere 

teams, veel geleerd hadden. 

 



 

 

Op vrijdag 21 juni hebben onze leden gestreden om de titel voor het 

dubbelspel. 

Vier spelers waren geplaatst; Jeroen, Tham, Piet en Twan. 

Door middel van loting werden daar vier teams van gemaakt. 

Jeroen werd gekoppeld aan Jan, Tham aan Dick, Piet aan Rolf en 

Twan aan Co. 

Op papier was het team van Piet echt het sterkste, maar dat pakte in 

de praktijk heel anders uit. Na in de eerste wedstrijd kansloos  

met 3 – 0 te verliezen van Tham en Dick herstelden Jeroen en Jan 

zich wonderwel. Ze gingen met de wedstrijd beter spelen. Van de zes 

partijen wonnen ze er 5. Daarmee werden zij de glorieuze winnaars 

van dit dubbeltoernooi. 

Tham en Dick werden knap 2 met 4 gewonnen wedstrijden en de 

gedoodverfde kampioenen Piet en Rolf moesten genoegen nemen met 

de derde plaats. 

Twan en Co streden dapper mee, maar ze hadden hun avond niet erg 

en sloten het toernooi af met de laatste plaats. 

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

nagepraat over de resultaten. 

Een gezellige avond die zeker voor herhaling vatbaar is. 

 

Piet Kievits 



 

 

 

 



 



 
 



 


