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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 
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Competitieleider Badminton Walter van der Lee 
0416 377756 
 

 

 
Contributie 2015 (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. 

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 

 
             Rekeningnr. IBAN NL 02 RBRB 098.99.75.789 

 
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 
          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 

 



 

 

 

 

 

Sinds maandagavond 29 juni hebben we een crisissituatie binnen onze 

vereniging. 

 

Op uitnodiging van de gemeente hebben we die maandagavond te horen gekregen 

dat zij van zins zijn om ‘onze’ vrijdagavond in sporthal Zidewinde aan een andere 

huurder te geven, waarbij zij ons 4 banen in sporthal de Slagen als alternatief 

bieden. 

Dat zou betekenen dat onze vereniging op de vrijdag naar sporthal de Slagen in 

Waalwijk moet verhuizen. 

 

Hierop hebben wij dinsdag direct gereageerd dat wij het daar niet mee eens 

zijn, met o.a. als reden dat wij al tientallen jaren op dat tijdstip in sporthal 

Zidewinde sporten en dat zeker niet alle ‘vrijdagavond’-leden mee naar de 

Slagen willen en zullen verhuizen. 

 

De gemeente gaf woensdag (30 juni) aan daar anders tegenaan te kijken en dat 

de maximale vulling van de sporthallen boven elk ander argument verheven 

wordt. 

 

Op 1 juli hebben wij in een reactie naar de gemeente aangegeven dat wij onder 

geen enkele voorwaarde het aanbod zullen accepteren om naar de Slagen 

“gedeporteerd” te worden. In een bijgevoegde brief hebben we nog 

gedetailleerder aangegeven waarom we dat aanbod niet accepteren en dat we op 

korte termijn een gesprek willen aanvragen met de verantwoordelijke 

wethouder. 

 

Op onze brief kwam op 7 juli een verzwakt aanbod; wij zouden de maanden 

december t/m februari uit Zidewinde moeten vertrekken. Een hockeyvereniging 

zou dan die drie maanden de gehele vrijdagavond de zaal bezetten. 

Ook hier hebben we weer op geantwoord dat we er niet mee akkoord gaan. 

We spelen met twee badmintonteams in de competitie en ook de 

tafeltenniscompetitie loopt dan nog door. 



Daarbij kwam nog dat we van  Hannan Tuarita kregen te horen dat het zaaltje 

dat we in de Slagen zouden moeten gebruiken, helemaal niet geschikt is om 

competitie te spelen. 

 

Donderdag 9 juli is het eindelijk gelukt om een afspraak te maken met 

wethouder Brekelmans. Op dinsdag 14 juli kunnen we op gesprek komen. We 

zullen er zijn met het voltallige Dagelijks Bestuur. 

 

Het gesprek met de wethouder is alles meegevallen. Nadat hij de kant van de 

gemeente had toegelicht, konden wij nog een keer duidelijk maken waarom we 

niet akkoord gingen met de voorstellen. 

We hebben het idee dat onze problemen zeer serieus genomen werden. 

Het bleek helemaal geen financiële kwestie te zijn, maar een Waalwijkse 

hockeyvereniging had om meer zaalruimte gevraagd en ze waren aan het kijken 

hoe dat ingepast kon worden. Voor de maanden dat er geen hockeyclub in de 

zaal was, hadden ze nog geen invulling. 

Helaas kon de wethouder niet meteen een beslissing nemen, maar op vrijdag 17 

juli zal Henk een telefoontje krijgen over de, volgens ons positieve, beslissing. 

Ondertussen hebben we uitsluitsel, we behouden onze zaal! 
 

Gelukkig gebeuren er ook nog positieve dingen. 

Zo hebben Jeroen Paans en zijn partner Mariëlle van der Vorst een kindje zoon 

gekregen; Jelte. 

Jeroen en Mariëlle van harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie zoon. 

 

Het afgelopen seizoen zijn zowel het badmintonteam en het tafeltennisteam 

kampioen geworden in hun klasse. 

Mannen, van harte gefeliciteerd. 

 

In het afgelopen half jaar zijn er met medewerking van onze vereniging een 

drietal clinics geweest. Door de buurtsportcoaches zijn op verschillende scholen 

twee tafeltennisclinics gegeven. Onze vereniging heeft er voor gezorgd dat er 

extra tafeltennistafels beschikbaar waren.  

Op Koningsdag hebben we zelf een badmintonclinic verzorgd op het  

SSC terrein. 

We gaan, als het gesprek met de wethouder gunstig verloopt, in de komende 

badmintoncompetitie met twee team deelnemen. Eén herenteam én een gemengd 

team. 
 



 
 

 
 
 
Wij hebben zeer belangrijk nieuws te melden met betrekking tot de competitie van 
2015/2016. Het lobbyen van mijn voorganger heeft toch wel effect gehad. Na een groot 
aantal jaren, dat Zidewinde maar 1 heren team had, is er het komende seizoen een extra 
team, en wel een mix team. Dank je wel voor de inzet van de leden om dit mogelijk te 
maken en een felicitatie voor onze club! Helemaal top. 
 
Helaas betekend dit, dat de taak van de competitieleider is verdubbeld en dat er nieuwe 
situaties voor gaan komen. Het kan dus wel eens voorkomen dat iets niet vlot genoeg loopt. 
Al doende leert men. Graag wil ik het snel leren en ook meteen op de hoogte zijn van wat 
eventueel de vragen zijn met betrekking tot de komende competitie. Laat het mij dan ook 
weten, bel of mail mij dan zo snel mogelijk. De lijnen kunnen kort zijn. En ik hoop dat jullie 
ook al zo naar het nieuwe seizoen uitkijken als ik. Iedereen in elk geval veel plezier!!!!! 
 
Door de uitbereiding is het misschien handig dat ik even kort wat informatie geeft via deze 
krant. Om er geen verhaal van te maken, wil ik dit puntsgewijs dit even aangeven. Iets over 
de planning en iets over ‘regels’. Dit is in het kort, dus als er vragen zijn, dan laat dit maar 
weten. 
 
Iets over het schema: 

- Mei: Alle teams zijn opgegeven bij de bond. Vanaf nu is er boete bij terugtrekken van 
een team. 

- Juli: Opgave van invulling teams. 
- Juli/augustus: Bond stuurt opzet van competitie indeling per team. 
- Augustus/september: meestal krijg je dan nog wijzigingen door. (vorig jaar dus in een 

compleet andere poule) 
- September: Zodra ik de eerste (misschien ook de 2de) wedstrijd denk te weten, geef ik 

die door. 
- September: Voor aanvang van eerste wedstrijd ontvang je het complete overzicht. 
- September: Verwachtte eerste wedstrijd: 18/19/20 september. 



 
Iets over regels: 

- De persoon die het complete overzicht aanneemt, wordt de teamleider. 
- De teamleider zorgt ervoor dat het wedstrijdformulier, van gespeelde wedstrijden, 

binnen 2 dagen bij de competitieleider is. 
- Natuurlijk speel je samen als een team en werk  je ook samen als een team. 
- Als een wedstrijd niet door kan gaan, overleg dit dan met de competitie leider. 

o Dit heeft ook effect voor de club en die teamleden van de tegenstander. Soms 
ook een financieel effect. 

- Als een teamlid niet kan spelen, dan zorgt het team zelf voor een invaller(ster). 
- Een team regelt zelf vervoer van en naar wedstrijden. 
- Het herenteam mag niet invallen bij het mix team. Hier staat een boete op van de 

bond. 
- De heren van het mix team, mogen maximaal maar 3 keer invallen bij het herenteam. 

o Valt men toch voor de 4de keer in, dan wordt men vaste speler van het 
herenteam en mag men niet meer voor het mix team uitkomen. 

o Ook hier staat dan een boete op van de bond. 
- Als er vragen over de competitie zijn, dan laat mij die weten en ik zal zo goed 

mogelijk een antwoord geven. 
- Er word wel verwacht, dat men de raad van de competitie leider op volgt. 
- Mocht je eens een klacht over mij hebben, dan kan dat altijd bij mij, maar mocht het 

heel ernstig zijn, dan is altijd onze voorzitter er nog om zich over het probleem van 
mijn functioneren te buigen. 

- Maar gelukkig gaan wij hier bij Zidewinde voor het gezellige potje badmintonnen en 
laten wij het daar dan ook bij houden. 



 

 
Voor diegene die het voorlopige schema hebben gemist, laat ik die hier nog even weten. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Je zou deze data kunnen vast leggen. Ook de supporters natuurlijk. 
Nou, ik ben toch weer lang van stof geweest. Hier moet je dan maar een beetje door heen 
prikken. 
 
Als afsluiter wil ik dan nog even een op deur in trappen. Nu er twee teams binnen de 
vereniging zijn zie ik wel een uitdaging op vrijdag 11 september of zo….. 
Ik ben benieuwt wie de handschoen op pakt!!! 
 
Iedereen veel sport plezier!!! Ook onze judo vrienden en tafeltennissers natuurlijk!!! 
Beide competitieteams veel succes en plezier het komende seizoen. 
Voor nu allemaal een prettige vakantie!!! 
 
Groeten, 
Walter van der Lee 
Competitie leider Z.S.V. Zidewinde. 
 

 

Speelweek Datum 
  

1 18/19/20 september  
2 25/26/27 september 
3                02/03/04 oktober 
4 16/17/18 oktober 
5 30/31 oktober/01 november 
6 06/07/08 november 
7 13/14/15 november 
8 27/28/29 november 
9                  04/05/06 december 

10 11/12/13 december 
11 18/19/20 december 
12 08/09/10 januari 2016  
13 15/16/17 januari 
14 22/23/24 januari 



 
 

 
 

 

 

 

Gehouden op woensdag 18 maart 2015  

Aanwezig   :  21 leden en 4 bestuursleden 

Afwezig met kennisgeving :  Rien v.d. Vis 

 

Onze voorzitter, Arjan van Herwijnen, opent om 20.10 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 Desiree Zacht en Ina Chabot. 

De kas van onze vereniging wordt door Desiree en Ina keurig in orde bevonden. 

De kascommissie van volgend jaar zal wederom worden gevormd door Desiree 

Zacht en Ina Chabot. 

Reserve voor volgend jaar zijn Patrick Blom en Gert-Jan Lambooij 



 

4. Financieel verslag. 

Piet geeft aan dat alle uitgaven in 2014 verwerkt zijn in de balans. 

De zaalhuur voor sporthal Zidewinde is door het vervallen van de 

kortingsregeling vanaf september t/m december 2014 ca. € 1.100,-- hoger 

uitgevallen. 

Wij zijn hiervan niet door de gemeente vooraf van op de hoogte gesteld. 

Hun uitleg is dat de kortingsregeling i.m.v. de opening van de sporthal aan de 

Zeine vervallen is. Wij hebben hier inmiddels bezwaar tegen aangetekend. 

Per 1 januari 2015 is de kortingsregeling overigens wel weer van kracht. 

 

Op de spaarrekening van onze vereniging staat nog steeds een bedrag van ca. € 

6.000,-- 

Wij willen dit graag zo houden omdat onze vereniging over 2 jaar het 50-jarig 

jubileum wil vieren. 

Het komend jaar hebben wij waarschijnlijk ook minder sponsorinkomsten en het 

afgelopen jaar is de verkoop van GCA-loten tegengevallen. 

Dit jaar willen wij dan ook de verkoop anders gaan organiseren. Hierover zult u 

tijdig geïnformeerd worden door ons. 

 

5. Bestuursverkiezingen. 

Piet Kievits is aftredend en herkiesbaar. 

Er zijn geen tegenkandidaten bij het bestuur bekend, zodat wij ook de komende 

jaren weer van Piet zijn inzet gebruik willen blijven maken. 



 

6. Huldiging jubilarissen en kampioenen. 

Gert-Jan Lambooij en Bram Nordmeijer zijn 15 jaar lid van onze vereniging. Zij 

ontvangen uit handen van onze voorzitter een mooie bos bloemen. 

Patrick Blom is zelfs al 25 jaar lid van Z.S.V. Zidewinde. Ook hij ontvangt een 

mooie bos bloemen en een aandenken voor zijn jarenlange trouwe lidmaatschap. 

Dit jaar zijn wij van het verenigingsspeldje voor het 15 jarig lidmaatschap 

afgestapt en voortaan zullen wij de leden met hun 25 jarig lidmaatschap een 

aandenken geven. 

 

Afgelopen seizoen is ons competitieteam kampioen geworden in hun klasse. 

Zij ontvangen voor deze bijzondere prestatie allen een bos bloemen uit handen 

van onze voorzitter. 

 

Ook aan Riet van Campen wordt een bos bloemen overhandigd en aan Tinie van 

Campen een tegoedbon, onder dankzegging voor hun inzet in de kantine op 

donderdag- en vrijdagavond. 

 

7. Pauze. 

 

8. Judo. 

Ad dankt de trainers/begeleiders voor hun wekelijkse inzet. Het ledenaantal is 

het afgelopen jaar wederom stabiel gebleven. 

 

9. Tafeltennis. 

Het tafeltennisteam speelt nog steeds hun wedstrijdjes in de TTL competitie. 

Het afgelopen jaar is er een toernooi gehouden waaraan ook oud-leden hebben 

deelgenomen. 

Dit heeft echter nog geen nieuwe leden opgeleverd. 

 

 

 



 

10. Badminton, jeugd. 

 

Het ledenaantal blijft stabiel. Zij trainen/oefenen verdeeld over 2 groepen op 

donderdagavond. 

 

Henk Spuijbroek zou graag zien dat de doorgroei naar de senioren gestimuleerd 

gaat worden. 

De jeugdleden moeten hiervoor wel de gewenste leeftijd hebben voordat wij ze 

kunnen laten doorstromen. 

Hannan Tuaritia zou graag willen dat er ook door onze jeugdleden competitie 

gespeeld gaat worden. Arjan geeft aan dat dit problematisch zal zijn omdat er 

een groot verschil in leeftijd en niveau is onder de jeugdleden. 

Wel zal er getracht worden onderlinge wedstrijden te organiseren met andere 

verenigingen uit onze omgeving. 

 

11. Badminton, recreanten. 

 

Op donderdagavond zijn er geen veranderingen t.o.v. voorgaande jaren. De 

bezetting op deze avond blijft minimaal. 

 

12. Badminton, competitie. 

 

Walter v.d. Lee heeft de taak van competitieleider op zich genomen. Waarvoor 

hartelijk dank. 

Het competitieteam is kampioen geworden in hun klasse en daarna hebben zij 

zelfs het regionaal kampioenschap behaald. 

Walter vraagt aan de aanwezige leden of zij tijdig willen laten weten of zij het 

komend seizoen competitie willen gaan spelen, omdat hij wil streven naar 2 

competitieteams. 



 

13. Clubkampioenschappen. 

 

De clubkampioenschappen judo zullen waarschijnlijk weer gehouden worden op 

de laatste vrijdag voor de zomervakantie. 

 

Piet zal ook dit jaar weer een toernooi willen organiseren voor de 

tafeltennissers. Eventueel met uitnodiging van oud-leden. 

 

Op 1 donderdagavond zullen de clubkampioenschappen badminton worden 

gehouden bij voldoende deelnemers. 

 

14. Rondvraag. 

 

Er zijn vooraf geen schriftelijke vragen ingediend. 

 

Hans van Oosterhout vraagt of er leden van de donderdagavond eventueel op 

vrijdagavond willen spelen. Hier is echter weinig animo voor. 

Het bestuur heeft al bekeken of er een efficiëntere zaalindeling mogelijk is, 

maar dit blijft problematisch omdat wij ook ruimte nodig hebben voor de 

competitie van de badmintonners en tafeltennisheren. 

 

15. Sluiting. 

 

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

Ledenvergadering 2015 van Z.S.V. Zidewinde. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Clubscheidsrechter 23 mei 2015 

 

 

Op zaterdag 23 mei hebben Marcel, Patrick, Bas, Mariska & Alysha 

deelgenomen aan een cursus voor clubscheidsrechter. Als eerste hebben we 

theorieles gekregen met allerlei regels waar we aan ons dienden te houden en 

aansluiten toepassing in de praktijk. Al met al een leerzame ervaring.  



 

AAN HET BEGIN VAN DE LES 

 
 

Judolessen worden gegeven door een sensei, wat leraar of trainer betekent. De 

lessen vinden plaats in een dojo, de sportzaal, en worden gegeven op een zachte 

mat, tatamigenoemd. Op één van de muren van de dojo hangt een portret van de 

grondlegger van het judo, Jigoro Kano; deze zijde van de zaal heet kamiza. 

Tenzij een judoka een graad heeft van de negende Dan of hoger, mag deze niet 

met zijn rug naar de kamiza toegekeerd zitten. 

Er zijn een aantal regels waaraan een judoka zich binnen de les moet houden. 

Wanneer de judoka de dojo binnenkomt[1], is het de bedoeling dat hij of zij een 

sportieve training tegemoet gaat. Als teken dat de judoka goede bedoelingen 

heeft, maakt deze een staande buiging (ritsu-rei) richting de kamiza, en dit 

ritueel wordt herhaald wanneer de judoka de tatami op stapt. Als de les begint 

nemen de judoka’s aan de linkerzijde van de tatami plaats; zij gaan zitten in 

een seiza-houding, de zitwijze voor een geknielde groet. Ook de leraar gaat 

zitten in geknielde houding, tegenover zijn leerlingen. Vervolgens groeten zij 

gezamenlijk Jigoro Kano, met de woorden Kamiza-ni-rei! (‘Groet de Kamiza!’). 

Hierna groeten de leerlingen de trainer; Sensei-ni-rei! (‘Groet de leraar!’)[2]. 

Nu kan de les beginnen! 

http://judoshoshin.nl/wp-content/uploads/2011/05/judo_dojo.jpg
file:///C:/Users/Maj/Desktop/Everything/Documenten/Work/Judo%20Sho%20Shin%20Strooker/Copy%20Sho%20Shin.doc%23_ftn1
file:///C:/Users/Maj/Desktop/Everything/Documenten/Work/Judo%20Sho%20Shin%20Strooker/Copy%20Sho%20Shin.doc%23_ftn2


 

Alle termen op een rijtje: 

Sensei Leraar 

Dojo Sportzaal 

Tatami De mat 

Kamiza De zijde van de dojo waar het portret van Jigoro Kano 

hangt 

Ritsu-rei Staande buiging 

Seiza Geknielde houding vóór de buiging 

Za-rei Geknielde buiging 

Kamiza-ni-rei! ‘Groet de Kamiza!’ 

Sensei-ni-rei! ‘Groet de leraar!’ 

 

 

 

GRADEN 

Het bewijs van een judoka’s ervaring en kennis is te zien aan zijn of haar 

judoband. Het originele Kodokan Judo kent drie verschillende bandkleuren, 

namelijk wit, bruin, en zwart. De Westerse wereld heeft ter verduidelijking van 

het systeem meer banden toegevoegd. 

De band (obi) wordt om het middel van de judoka gedragen. De bandkleur van 

een judoka wordt bepaald door de kennis van de technieken, en soms 

buitengewone prestaties op toernooien. Aan de hand van examens en eventuele 

wedstrijdprestaties wordt de judoka getest op zijn of haar vaardigheid in het 

judo. 

De judoka’s die in rang een lagere band hebben dan de zwarte band, hebben één 

van de zeskyu graden; zij zijn leerlingen. Tussen de examens voor de kyu moet 

minstens een half jaar verstreken zijn. De zwarte judobanden en hogere 

varianten staan voor een meestergraad, dan genoemd. De dan-examens worden 

maximaal één keer per jaar afgenomen; hoe hoger de dan-graad, hoe langer de 

wachttijd. Bij jonge judoka’s worden vaak slippen gebruikt, die op de huidige 

judoband genaaid worden. 



 

Het systeem werkt als volgt: 

Graad Kleur van de Band Examen 

Kyu Wit Deze examens worden afgenomen 

door de judoclubs. De examens 

worden steeds moeilijker. Alleen 

binnen de kyu-graden kunnen judoka’s 

slippen verdienen. 

Geel 

Oranje 

Groen 

Blauw 

Bruin 

Dan: 1-5 Zwart De 1e tot en met 3e dan-examens 

worden afgenomen door regionale 

commissies. De 4e en 5e dan-examens 

vinden plaats voor een landelijke 

commissie. 

Dan: 6-8 Rood-Wit Deze graden worden alleen uitgedeeld 

aan mensen met uitzonderlijke 

verdiensten voor de sport. 

Dan: 9-10 Rood 

Dan: 11 Wit Alleen Jigoro Kano heeft deze graad 

behaald! De elfde dan is alleen voor 

hem bestemd. 



 

 

 
 

 

 

 

Door de blessure van Piet moesten we deze competitie Twan van Oosterhout en 

Jan Geerlings “inhuren”. Dat bleek zeker geen verzwakking van ons team. 

De eerste vier wedstrijden werden gewonnen en daardoor gingen we aan kop. 

Maar tegen Irene 1, onze concurrent werd daarna verloren. 

Toen werd duidelijk dat de kampioensstrijd zou gaan tussen Irene 1 en ons 

team. 

Onze beide invallers deden hun uiterste best en Twan wist zelfs een aantal 

partijen te winnen. 

Na een aantal gelijke spelen, moest de laatste wedstrijd tegen Irene de 

beslissing brengen. 

Toen we aan de partij begonnen, stonden we drie punten voor. Een gelijkspel of 

een kleine nederlaag zou voldoende zijn om het kampioenschap binnen te halen. 

Na de twee verloren beginpartijen leek het nog even spannen te worden. 

Maar nadat Jeroen zijn wedstrijd gewonnen had en ook het dubbel 

binnengehaald was, moest er nog één punt gehaald worden. 

Die eer kwam toe aan Twan. Hij won zijn tweede partij en daarmee was het 

kampioenschap een feit.  

Manne, een geweldige prestatie. Volgend jaar veel succes in de overgangsklasse. 

 

Piet Kievits 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Dames – , heren- en kinderkapsalon 

Raadhuisplein 9   

5161 CG Sprang-Capelle 

 
Tel. (0416)282055 

www.kapsalonlookz.nl 
 



 
 



 


