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Maas 39 

5172 CN Kaatsheuvel 
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Mesdaglaan 12 

5161 VB Sprang-Capelle 
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henk@zsvzidewinde.nl 

Penningmeester & 
Ledenadministratie 

Piet Kievits 
Leeuwerik 29 

5161 SH Sprang-Capelle 
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Leden van bestuur   

Vice-voorzitter 
 

Ad Verduyn 
Mesdaglaan 13 

5161 VB Sprang-Capelle 
0416-281555 
ad@zsvzidewinde.nl 

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 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 

 



 

 

 

 
  
We begonnen afgelopen jaar met de onduidelijkheid m.b.t. de zaalhuur. 

De gemeente toverde een onverwachte “verrassing” uit de hoed.  

Een “verrassing” waar onze vereniging niet van op de hoogte gesteld was. 

Vanaf september 2014 kregen we géén zogenaamde badmintonkorting meer op 

de zaalhuur en moesten we de volledige zaalhuur gaan betalen t/m december 

2014. 

Dan zou de nieuwe badmintonkorting weer in werking treden en kregen we weer 

de korting van 25%. 

We hebben daar, als bestuur, meteen bezwaar tegen aangetekend, omdat we dit 

onrechtvaardig vonden.  

Het heeft helaas acht maanden geduurd voor we in het gelijk gesteld werden en 

een creditnota kregen van meer dan € 1200,00. 

Om het verhaal over de perikelen met de gemeente rond te maken kregen we 

vlak voor de zomervakantie de mededeling dat we “onze” vrijdagavond in 

Zidewinde zouden kwijtraken. 

Na vele telefoontjes en mails hebben we de koe bij de horens gepakt en een 

afspraak gemaakt met de verantwoordelijk wethouder. 

Na een goed gesprek werd uiteindelijk toch besloten dat we toch op 

vrijdagavond mochten blijven spelen. 

Samenvattend mogen we zeggen dat het overleg met de gemeente niet altijd 

even gemakkelijk was, maar dat we uiteindelijk toch in het gelijk gesteld 

werden. 

 

Verder begon ons jaar goed, zowel ons badminton- als ons tafeltennisteam 

werden kampioen in hun klasse. Het is al weer even geleden, maar nogmaals onze 

felicitaties aan de teams. 

In de badmintoncompetitie speelden we weer met twee teams, maar voor het 

eerst sinds vele jaren weer met een gemengd team. 

 

In mei zijn Patrick, Marcel, Bas, Mariska en Alysha geslaagd voor hun 

scheidsrechtercursus. Met kampioenschappen hebben we in het vervolg 

voldoende scheidsrechters.  

 



In juni hebben we met een aantal andere badmintonverenigingen in de gemeente 

een jeugdtoernooi in Waalwijk georganiseerd. Het is bij de deelnemers en de 

organisatie goed bevallen. We gaan kijken of we dit volgend jaar weer kunnen 

organiseren. 

 

Tegen de vakantieperiode was het warm. Zó warm dat we zelfs de 

badmintonlessen hebben laten vervallen en de judotentamens een week hebben 

moeten verschuiven. 

 

De zomerperiode werd door onze judoka’s traditie getrouw ingeluid met de 

clubkampioenschappen, met daarop aansluitend een hapje en een drankje.  

Onze dank aan alle leden en anderen die geholpen hebben én sponsoren 

gevonden hebben. 

 

Na de vakantie werden we in Zidewinde verrast met een nieuwe vloer. De oude 

vloer was al enige tijd aan vervanging toe. 

 

Helaas werden we dit najaar opgeschrikt door de ziekte van onze judotrainer 

Patrick Blom. 

Patrick is gelukkig goed herstellende, maar het is zeker vermeldingswaardig dat 

alle andere hulptrainers het prima opgevangen hebben. De lessen konden 

gelukkig gewoon door gaan. 

 

Tijdens de Waalwijkse Badmintonkampioenschappen in november jl. was onze 

vereniging goed vertegenwoordigd. Het was lang geleden dat we met zoveel 

clubleden deelnamen. 

Harry en Hannan waren weer goed voor een tweetal prijzen en zij zorgden er 

mede voor dat het een heel gezellige dag werd in Sportcentrum Waspik. 



Dit jaar is de Grote Club Actie beter verlopen dan het vorig jaar. 

We hebben nog niet heel veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid om loten via 

de website te verkopen. De verkoop vanuit het boekje is stukken beter verlopen 

dan in 2014. Exacte cijfers komen volgend jaar in het financieel verslag. 

 

Helaas gaat de gemeentelijke subsidie voor jeugdleden veranderen. 

Voor 2016 komt er een overgangsregeling, maar in 2017 zal de subsidie voor 

onze vereniging helaas lager uitvallen. 

Het is geen bezuiniging, maar een andere meer logische verdeling van 

subsidiegelden. 

Helaas is die nieuwe regeling voor onze vereniging minder aantrekkelijk. 

 

Al met al gaat het weer een hele puzzel worden om onze begroting voor 2016 

rond te krijgen. 

We mogen dan ook zeker niet vergeten onze sponsoren hartelijk te danken voor 

hun bijdragen. 

Zij vormen samen een zeer belangrijke component van onze financiële 

huishouding. 

Neem dan ook zeker de tijd om via onze website hun sites te bezoeken. 

 

Wederom roepen we iedereen op om de mailbox opgeschoond te houden en 

wijziging van e-mailadres tijdig door te geven.  

Het komt nog steeds voor dat een mailbox vol zit of niet meer bestaat. De 

factuur voor de contributie of andere mail kan daardoor niet afgeleverd 

worden. 

 

Al met al kijken we uit naar komend jaar. Met iets meer leden kinnen we een 

onbezorgd jaar tegemoet zien. 

Wij willen onze trainers, (bege)leiders en vrijwilligers bedanken voor hun inzet 

in 2015 en hopen in 2016 weer van hun inzet gebruik te mogen maken. 

 

Rest ons alle leden fijne feestdagen toe te wensen en uit te zien naar een 

gezond en sportief 2016 

Arjan van Herwijnen 

Voorzitter 



 

 

 

 

 

 

Er zijn+ geen judolessen op vrijdag 25 december 2015 én 

vrijdag 1 januari 2016. 

Op vrijdag 8 januari beginnen de judolessen weer. 

 

Voor onze badmintonjeugd zijn er geen lessen op donderdag 

24, vrijdag 25 december 2015 én donderdag 31 december 

2015. Op donderdag 7 januari starten ze weer. 

 

Op donderdag 24 december, vrijdag 25, donderdag 31 

december 2015 én vrijdag 1 januari 2016 is sporthal 

Zidewinde dicht, dus kunnen onze badminton senioren dan niet 

spelen. Op donderdag 7 januari is de zaal weer open. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

Verslag van “zomaar” een competitiewedstrijd 

Zaterdag 24 oktober was er “zomaar” een competitiewedstrijd , namelijk de 

(streek)derby FST3 tegen Zidewinde 1. Op deze zaterdagochtend was ons team 

om 08.45 uur present in sporthal “De Slagen” in Waalwijk. Deze sporthal was na 

de tijdelijke huisvesting voor vluchtelingen nu het decor van deze derby. 

Een bijzondere derby, want: 

- We speelden tegen 3 teamleden met de naam Nikki (of Nicky) 

- De kinderen van ons spelen of speelden allemaal voor FST 

- Zij moesten die ochtend gelijktijdig op de banen naast ons een 

competitiewedstrijd spelen 

- Wij hebben regelmatig daar langs de lijn gestaan 

- Henks dochter Julie was bevriend met de spelers van FST  

- Julie was aanwezig om aan te moedigen (ja, maar welk team nou eigenlijk) 

- Julie was ook bereid om enkele partijen te tellen (en dat deed ze netjes 

en neutraal….) 

- Er waren voor Kristel een aantal “fans” op de tribune aanwezig 

- “Onafhankelijk” coach Cor Hagemeijer was uiteraard aanwezig…… 

Nog een extra bijzonderheid was dat Anne inviel voor Ramla (ze had nog te veel 

last van haar voet) 

Dat invullen van het wedstrijdformulier vooraf was trouwens nog lastig, omdat 

wij (de kwaliteiten van) de tegenstander maar wat goed kenden (Julie: bedankt 

nog voor de tips……). 

Zoals gebruikelijk werd gestart met de beide dubbels (mannendubbel en 

vrouwendubbel).  En zoals het in een derby hoort werden de punten gedeeld: 1-1. 

Daarna werd gestart met de enkels. Ook daar kon alles in 2 sets worden 

afgewerkt en opnieuw evenwicht: 3-3.  

Zoals meestal was, moesten de mix-dubbels de beslissing brengen en dat 

werden wel 3-setters en hoe….21-19, 21-18 en zelfs 25-23…maar ook deze 

mixen werden keurig verdeeld. Eindstand dus: 4-4. Ook de gamestanden waren 



gelijk: 9-9, bij de punten (totaal aantal gescoord) slechts een klein verschil 

333-330. Dus de derby eindigde onbeslist. Als je dit wilt controleren, kijk dan 

op: 

http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/teammatch.aspx?id=7F4FDB16-

6305-474A-BB0A-C5D5FB096B4C&match=1071 

Daarna zochten we de kantine op, maar welke was het nou…. 

We dronken nog wat en gingen weer rond 12.45 uur naar huis. We hadden mooie 

en lekkere wedstrijden gespeeld 

Op 15 januari 2016 hebben we thuis een herkansing en zullen we proberen FST 

wel te verslaan. We gaan er voor. 

Oh ja 1, de tegenstander was bijzonder sportief (we maken het ook anders 

mee….). 

Oh ja 2, halverwege alle wedstrijden staan we op een keurige 4e plaats (van de 7 

teams in onze poule). 

Namens team Zidewinde mix - 1 (Hannan, Henk, Kristel en Ramla – nu even 

vervangen door Anne). 

Henk Spuijbroek 

 

 

 

http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/teammatch.aspx?id=7F4FDB16-6305-474A-BB0A-C5D5FB096B4C&match=1071
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/teammatch.aspx?id=7F4FDB16-6305-474A-BB0A-C5D5FB096B4C&match=1071


 

 

 

 

 

 

Hajime (vaantjes toernooi) 

Hajime is een toernooi voor jongeren judoka’s met of zonder ervaring 

Ze beginnen hier met wedstrijden met clubs in de regio o.a Waalwijk 

Kaatsheuvel Drunen en Raamsdonk. 

Deze wedstrijden worden gegeven in de dojo van Raamsdonk en Waalwijk.  

 

Ook dit jaar zijn we begonnen met een aantal leden van onze club. 

 

Op zaterdag 7 november was het in Raamsdonk. 



samen met Tim Vos, Nils Hobo en Youri Donders hebben we een goede wedstrijd 

geleverd, waar Nils zijn gele vaan heeft behaald 

 

 

Vind je het leuk om een keertje mee te doen, geef je dan op bij Ad of bij 

Patrick. 

Ook voor informatie over het Hajime toernooi kan je terecht bij Patrick of bij 

Bas  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bestuur wenst jullie allen fijne 

feestdagen en een sportief en gezond 

2016 toe. 





 

 
 

 

 

 

Omdat we in de voorjaarscompetitie kampioen geworden waren, gingen we het in 

de najaarscompetitie weer proberen in de overgangsklasse. 

Dat het moeilijk zou worden, dat wisten we. Maar dat we het zó zwaar zouden 

krijgen hadden we ons niet voorgesteld. 

Op het eind van de competitie was er wel een verzachtende reden. 

Onze tweede man; Tham van Tran, moest geopereerd worden aan zijn ogen en 

kon daardoor de laatste drie wedstrijden niet meedoen. 

Inmiddels is Tham al weer goed aan het opknappen en we hopen hem in het 

nieuwe jaar weer terug te zien in de sporthal. 

Maar nu even terug naar de competitie. 

Al onze tegenstanders waren een stuk sterker dan wij. Hoe goed we ook 

probeerden te spelen, we werden in alle wedstrijden overklast. 

Het is dan ook geen wonder dat we al na een paar wedstrijden. Dik onder aan 

het lijstje stonden. 

Ook in de tweede helft van de competitie kwam er geen verbetering in en 

moesten we er genoegen mee nemen dat we degradeerden naar de eerste 

klasse. 

Een klasse waar we thuis horen. Hier zijn we gelijkwaardig aan onze 

tegenstanders en kinnen we ook wedstrijden winnen. 

Graag willen we Jan Geerlings, Dick in ’t Veld en Twan van Oosterhout bedanken 

voor hun invalbeurten in ons team. Zonder hen hadden we vaak met twee spelers 

op stap gemoeten. Dat ie niet fijn voor ons, maar ook niet voor de tegenstander. 

We hopen dat we volgend jaar weer een beroep op jullie kunnen doen wanneer 

dat nodig is. 

 

Piet Kievits 





 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Dames – , heren- en kinderkapsalon 

Raadhuisplein 9   

5161 CG Sprang-Capelle 

 
Tel. (0416)282055 

www.kapsalonlookz.nl 
 



 
 



 


