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Ad Verduyn 
Mesdaglaan 13 
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Piet Kievits 
Leeuwerik 29 
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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 Koningsschool 
 
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 

 



 

 

 
 

 

Beste leden, 

 

Dit clubblad is tevens uw uitnodiging voor onze jaarlijkse algemene 

ledenvergadering op 16 maart a.s. in de kantine van sporthal Zidewinde. We 

hopen op voldoende opkomst, om er naast een gezellige, zeker ook een zinvolle 

vergadering van te kunnen maken. De hapjes zijn besteld. 

 

Gelukkig is het ledenaantal dit jaar wederom stabiel gebleven, maar nieuwe 

leden zijn natuurlijk altijd welkom. Ken je vrienden, vriendjes, familieleden, 

buren, collega’s die willen gaan judoën, tafeltennissen of badmintonnen?  

Neem ze gerust een avondje mee naar de dojo of sporthal om ze te laten ruiken 

aan onze sporten. 

 

De Grote Club Actie is dit jaar gelukkig beter verlopen dan in 2014. Het is voor 

bijna iedereen makkelijker geworden. Makkelijker voor de verkopers, ze hoeven 

maar één keer langs en hoeven niet met geld langs de deuren, makkelijker voor 

de kopers, zij hoeven de loten niet te bewaren en te controleren, dit gaat 

automatisch. 

 

Begin 2015 konden we twee kampioensteams verwelkomen, onze tafeltennissers 

en het heren badmintonteam werden beiden kampioen in hun eigen klasse. Een 

aantal van onze judoka’s hebben aan een paar wedstrijden meegedaan, maar 

zeker zo vermeldenswaardig is dat vijf van onze leden geslaagd zijn voor hun 

scheidsrechtercursus. 

 



Verder is het ook een jaar van, voor en door de gemeente Waalwijk geweest, 

bezwaarschriften rondom zaalhuur en discussies en overleggen rond het 

inleveren van onze zaal hebben redelijk wat tijd en energie gekost. Gelukkig 

heeft dit allemaal tot positief resultaat geleid. 

 

Dit jaar hebben we misschien geen kampioensteams, maar als we dit jaar 

sportief, financieel gezond en zonder (gemeentelijke) troubles doorkomen, zijn 

wij als bestuur zeker tevreden.  

 

Met vriendelijke en sportieve groet, 

 

 

Arjan van Herwijnen 

Voorzitter 



 
 
 

 

 AGENDA JAARVERGADERING 16 MAART 2016 
 

1.  Opening. 

2.  Notulen. 

3.  Verslag kascommissie. 

4.  Financieel verslag. 

5.  Bestuursverkiezingen. 

Aftredend en herkiesbaar is: Ad Verduin, Henk Hoefnagel,  

Arjan van Herwijnen 

6.  Huldiging jubilarissen en kampioenen 

7.  50 Jarig bestaan 

 

 

 

 

8.  Pauze. 

9.  Judo.  

10.  Tafeltennis. 

11.  Badminton, jeugd. 

12.  Badminton, recreanten. 

13.  Badminton, competitie. 

14.  Clubkampioenschappen. 

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

16.  Sluiting. 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

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. € 1.100,00 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. € 6.000,00 

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. 

 

 



 

 

 

Zo somber als we vorig jaar het verslag eindigden, we zouden in 2016 moeten 

overwegen de contributie te verhogen, zo positief kunnen we het verslag dit 

jaar beginnen. 

Daarvoor zijn een aantal redenen. Ten eerste hebben we het teveel betaalde 

bedrag aan zaalhuur in 2014, na het indienen van een bezwaarschrift, in 

november 2015 teruggestort gekregen.  

De tweede reden is dat we vanaf februari 2015 de zaal op vrijdag maar voor 

2/3 deel huren. Over de huur t/m juli 2015 hebben we nog wel een soort boete 

moeten betalen, maar het scheelt toch een aanzienlijk bedrag dat minder moet 

worden uitgegeven. 

We hebben wél meer uitgegeven aan bijdrage bonden. De oorzaak hiervan is dat 

we met wee badmintonteams hebben deelgenomen aan de competitie i.p.v. met 

één team. Wij zij daar als bestuur alleen maar heel blij mee en dat het een mix-

team is, is bijzonder. Het is heel wat jaartjes geleden dat we met een mix-team 

de competitie in zijn gegaan. 

Omdat we dit jaar twee kampioenteams hadden, ons heren badmintonteam én 

onze tafeltennissers, er een aantal baby’s geboren zijn én er, jammer genoeg, 

tamelijk veel zieken waren, is er ook meer geld uitgegeven aan de post 

representatie. Voor de rest zijn de uitgeven goed in de buurt van de begroting 

gebleven. 

Aan de inkomsten kant zien we dat er ook niet echt grote verschillen zijn. 

Hierbij moet worden aangetekend dat er voor de jeugdsubsidie dit jaar vanuit 

de gemeente Waalwijk nog een overgangsregeling is. Vanaf 2017 gaan er andere 

regels gelden en zal het jeugdsubsidiebedrag lager zijn. 

Verder hebben we toch weer een mooi bedrag via sponsoring binnengekregen, 

iets waarvoor we onze sponsors erg dankbaar zijn. 

Al met al betere berichten dan eind 2014 en hoeven we dus niet over te gaan 

tot een contributieverhoging. 

Penningmeester 

Piet Kievits 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

In allereerste instantie werd er 1 heren team voor de competitie opgegeven. Al 

snel bleek er op de vrijdagavond een mogelijkheid te zijn om een mix team 

samen te stellen. Men was het daar snel over eens en het mix team werd nog op 

tijd aangemeld bij de bond. Een mix team was al weer een hele tijd geleden. 

Het mix team bestaat uit de heren Henk en Hannan en de dames Ramla en 

Kristel. De vraag was of zij in de 5de klasse konden starten. Na wat overleg 

werd het toch de 4de klasse. Voor de dames zou hier zeker voldoende weerstand 

zijn. Ramla en Kristel waren ten slotte beginnend badmintonsters. Voordat de 

competitie begon, waren er dames invalsters nodig wegens blessures. Anne 

Spuijbroek wilde wel invallen en na wat administratieve handelingen was dit ook 

mogelijk. Anne werd eigenlijk al meteen vast speelster van ons 1ste team. De 

poule waar zij in terecht kwamen, bleek een mooie poule te zijn met veel 

verschil in sterkte. Het team presteerde zeer goed en behaalde voldoende 

punten om naar boven te kijken op de ranglijst. Op de helft van de competitie 

bleek dat er toch wel een tweetal teams sterk spel lieten zien en moeilijk te 

bestrijden. De directe concurrent, FST Waalwijk, werd thuis nog verslagen. In 

Waalwijk werd een gelijkspel afgedwongen. Als we van een derby mogen 

spreken, dan is dit toch wel een mooie prestatie. De eindstand van deze 

competitie, is nog lastig te bepalen. Er moet nog 1 wedstrijd gespeeld worden. 

FST – Veldhoven, nummer 4 tegen de nummer laatst. Dit is nog een cruciale 

wedstrijd. Mocht deze wedstrijd niet meer gespeeld worden, dan is ons mix 

team 3de geworden. Wordt deze wedstrijd nog wel gespeeld, dan zullen ze 

waarschijnlijk 4de worden. Dit is nog steeds een mooi resultaat! Een 

gerenommeerde club als Schijndel staat toch maar mooi onder jullie. 

En dan natuurlijk de stand, zoals die op 9 februari was:  



 

 

HEEL NETJES GEDAAN TEAM 1! TOP! Dit is zeker volgend seizoen voor 

verbetering vatbaar. Jullie team kan alleen maar sterker worden. Dit seizoen is 

zeker leerzaam geweest. 

 

Ons heren team, bestaande uit Stan, Andre, Jurgen en Walter, had wat te 

verdedigen dit seizoen. Het vorige werd afgesloten met een Brabants 

kampioenschap. Dat zou dit jaar iets anders uitpakken. Na 4 wedstrijden 

hadden ze nog niet veel punten gescoord. Later bleek dat die punten toch 

behaald waren tegen de top 4 en aangezien de andere clubs achteraf minder 

sterk waren, waren die punten toch belangrijk op het eind. Altijd fijn als je 

punten van de bovenste teams kan afpakken. Het was een zeer spannende 

competitie met zeer veel moeilijke partijen, die pas bij de laatste punten 

beslist werden. Het ging soms letterlijk om elk punt, niets werd cadeau gedaan. 

Dit jaar weer leuke en gezellige tegenstanders dus. Op het laatst was het nog 

spannend of het heren team 3de of 4de zou worden. Door de laatste 2 

wedstrijden met 8-0 te winnen, gaven ze zichzelf een kans om 3de te worden. De 

laatste wedstrijd zou beslissend zijn. Kerkdriel tegen Lieshout, een verplaatste 

wedstrijd, dus men wist wat men moest doen. Kerkdriel winnen/gelijk om 

kampioen te worden en Lieshout mocht niet met meer dan 5-3 verliezen en dan 

zouden ze 3de worden. Gelukkig voor ons, hebben ons vrienden in Kerkdriel goed 



hun best gedaan door met 6-2 te winnen. Dank je Kerkdriel! Hierdoor is de 

eindstand geworden: 

 

 

Er is weer een seizoen keihard gebadmintond en onze club heeft zich weer goed 

laten zien. Maar dit alles is zeker ook mogelijk geweest door de nodige 

invallers(sters). Dus wij willen graag zeer hartelijk bedanken: Hubert, Renate, 

Harry, en Fons. Ook nog natuurlijk team 1 voor het soms lenen van hun mannen. 

De teams willen graag iedereen bedanken die het mogelijk hebben gemaakt dat 

wij weer competitie konden spelen. Wij hebben onze club in elk geval positief 

naar buiten uit gedragen. 

Als laatste wil ik nog even wat laten weten over teamkleding. Er wordt 

momenteel gezocht naar nieuwe teamkleding, zodat wij volgend jaar niet alleen 

ZSV Zidewinde op het wedstrijd formulier staat, maar dat wij ook duidelijk 

aanwezig zijn in een zaal. Zidewinde mag gezien worden. Op dit moment is er nog 

niets beslist, maar zodra er meer details bekend zijn, zullen wij dit zeker laten 

weten. Het zou mooi zijn als wij ons volgend seizoen als een blok kunnen 

presenteren naar buiten de club. Dit wordt vervolgd. 

Mochten er nog mensen zijn die de uitslagen en sterkte lijsten in meer detail 

willen bekijken, dan is dat mogelijk op de volgende site: www.badminton.nl Ga 

naar ‘uitslagen’, regiocompetitie, regio Noord Brabant senioren. Team 1 is 4de 

klasse, 3de afdeling. Team M1 is mannen 2de klasse, 2de afdeling. 

http://www.badminton.nl/


Voor de mensen die ook competitie willen spelen, die wil ik vragen om met mij 

contact op te nemen. Doe dit dan in elk geval zo snel mogelijk en op zijn laatst in 

maart. 

Ik zie jullie graag op de jaarvergadering.  

Walter van der Lee 

Competitie leider ZSV Zidewinde. 

 

 

 

 



 
 

 

Gediplomeerde leraren 
De judolessen worden zoals al vele jaren het geval is verzorgt 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 … jaar lestijd 19:30 tot 20:30 

 

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 45 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 

judo les 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 2015”. 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.  



 

Clubscheidsrechter 

In mei afgelopen jaar hebben we met 5 deelnemers van Sprang deelgenomen aan 

een cursus clubscheidsrechter van de JBN Judo Bond Nederland.  

Deze cursus werd gegeven bij Eerste Judoclub Kaatsheuvel.  Deelnemende 

verenigingen waren ook Asahi uit Waalwijk en judovereniging Drunen.  

Van onze club hebben hier aan deelgenomen van links naar rechts Marcel van 

Kampen - Patrick Blom - Bas Grootswagers - Mariska Vos en Alysha Schuurmans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Getrouwd 

 
Op 11 september 2015 zijn Rob Nordmeijer en Fleur Nooij in het huwelijk 

getreden. 

 

 

 

 

 

 



 

Geboorte 

 
Op 14 oktober zijn Marcel en Janneke vader en moeder geworden van een 

prachtige dochter Cato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziekte 
 

Door ziekte van de judoleraar zijn de lessen in september oktober en november 

overgenomen door Marcel, Rob, Gertjan en Antwan vaak extra meegeholpen 

door Johan en Bas 

Tijdens de trouwdag van Rob is de les van de derde groep overgenomen door 

Michel Brekelmans. 

 

 

 



 

Hajime 

Is een onderlinge competitie met 5 judo verenigingen uit de buurt. 

Eerste judoclub Kaatsheuvel, judovereniging Drunen, Budovereniging Asahi uit 

Waalwijk Nintai uit Raamsdonk en ZSV Zidewinde 

Het toernooi wordt gehouden bij Asahi of bij Nintai 

Het is een vaantjes toernooi betekend: 

Gele vaan 40 punten of twee toernooien 

Oranje vaan 80 punten 

Groene vaan 120 punten 

Blauwe vaan 160 punten 

Bruine vaan 200 punten 

Zwarte vaan 240 punten 

Leden die van ons hebben meegedaan zijn: 

Femke Fransen 

Fleur Fransen 

Nils Hobo 

Storm Verboven 

Tim  Vos 

Tessa Antheunisse 

Anne Foucher 

Youp Blom 

Nienke Blom 

Youri Donders 

 



 

 

 

 

 

 

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.  

 

 

 

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. 

 
 



 

 

 

Verslag van 4 wedstrijden in 15 dagen 

Dat klinkt vooraf behoorlijk pittig: 4 competitiewedstrijden spelen in januari 

2016 binnen 15 dagen. Wel keurig verdeeld: 2 thuis en 2 uit. Het zijn tevens de 

laatste 4 wedstrijden voor ons van dit seizoen 2015-2016. In december heb ik 

verslag gedaan van een streekderby, een spannende competitiekraker op 24 

oktober jl. We speelden dit seizoen voor het eerst (Ramla en Kristel) 

competitie of voor de zoveelste keer (Hannan en Henk). 

 De 15 dagen-tournee begon op zaterdag 9 januari uit tegen Veldhoven. Na een 

stukkie rijden moesten we op die wildvreemde baan tegen de onderste uit de 

poule. Behalve de damesdubbel waren er allemaal 2-setters in ons voordeel: 8-0 

winst, het beste resultaat in deze competitie. Opnieuw speelde Anne als 3e 

dame mee. 

Vrijdag 15 januari was de 2e ontmoeting van de streekderby, maar dan thuis 

tegen FST3. De vorige keer (uit) was het spannend in deze streekderby en nu 

weer. Dit keer viel het kwartje net onze kant uit: 5-3 winst. Hannan telde alleen 

en speelde niet mee, gelukkig deed Hubert mee. Na afloop samen met de 

tegenstanders de verjaardag van Henk vieren. Om “het goed te maken” viel 

Hannan op zondag 17-01 in bij het herenteam (net als Hubert trouwens) en ook 

daar winst: 6-2. Wat ik me afvroeg later: spaarden de dames deze vrijdagavond 

hun krachten om die bowling-ballen goed te gooien op zaterdag? Oh ja, na deze 

wedstrijd hebben we FST gepasseerd in de ranglijst en staan we nu 3e. Wow, 

maar….blijft dat zo… 

En dan tegen de mede-koploper op vrijdag 22 januari, met het team weer op 

volle sterkte. Maar helaas bleek Smash uit Vught toch een maatje te groot. In 

het begin bleef het gelijk op gaan: 1-1, 2-2, maar daarna won toch Smash met 6-

2, net zoals de uitwedstrijd. Helaas ging de enige driesetter (Hannan) verloren, 

evenals de enige verlenging in de partij (mix Hannan/Ramla). En na afloop de 

friet en de drankjes…. Maar wat zei die eerste heer van de tegenpartij nou 

allemaal……dat kunnen we hier beter niet neerschrijven. 



Tenslotte de laatste wedstrijd van het korte seizoen in en tegen Oirschot op 

zondag 24 januari, met Harry als invaller. Harry: bedankt voor die keren dat je 

bent ingevallen!!! Hier bleek dat het seizoen eigenlijk net te lang was en werd er 

verloren (net als vrijdag) met 6-2 (hoewel er wel een aantal spannende 

verleningen inzaten….). 

Gelukkig is de marathon van 4 wedstrijden in 15 dagen volbracht, zonder 

“noemenswaardige” blessures. Natuurlijk waren er wel de nodige (spier)pijntjes. 

Maar toch kunnen we terug kijken op een geslaagd en sportief 1e competitiejaar 

met een mixteam. Het was lang geleden dat er een mixteam namens Zidewinde 

actief was in de competitie. En nu vol goede moed op naar de bekercompetitie, 

want we hebben de smaak te pakken…… 

Uiteindelijk zijn we dus 4e geworden in een poule van 7, dus een keurige 

middenmoter. Als je uitslagen wilt nalezen of uh controleren, dat kan op: 

http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/draw.aspx?id=7F4FDB16-6305-

474A-BB0A-C5D5FB096B4C&draw=17 

Namens team Zidewinde mix – 1, Henk bestaande uit Hannan, Henk, Kristel, 

Ramla en ook een beetje Anne. 

Henk Spuijbroek 

http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/draw.aspx?id=7F4FDB16-6305-474A-BB0A-C5D5FB096B4C&draw=17
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/draw.aspx?id=7F4FDB16-6305-474A-BB0A-C5D5FB096B4C&draw=17


De echte top (dichtbij) aan het werk 
 

Op zaterdag 13 februari 2016 (vanaf 13.00 uur) werd de Finale 

Landskampioenschap Carlton Eredivisie *) 2016 gespeeld. Qontent Almere en 

Van Zundert/VELO streden op die dag om het landskampioenschap. Dit 

evenement vond plaats in de Maaspoort Sports & Events in 's-Hertogenbosch. 

En wij (Ramla, Hanna, Chairudin, Farah Iffa, Henk en Anne) waren (namens 

Zidewinde) erbij….  

Tegen enen kwamen we aan in de Maaspoort, waar het een waar spektakelstuk 

werd voor de ongeveer 1.500 toeschouwers. Wij (geheel objectieve supporters, 

zeg maar liefhebbers) hadden een mooi plaatsje op de tribunes gevonden, waar 

we goed zicht hadden op de 2 banen. Tegenover ons zaten leden van de 

concullega’s FST, maar we zagen ook andere bekenden van badmintonclubs uit 

heel Brabant. 

De wedstrijden werden “afgewerkt” in de ons bekende volgorde (zo spelen we 

zelf ook), namelijk eerst MD en VD, dan de 2e enkels, dan de 1e enkels en dan de 

mixen. Op dit niveau waren er natuurlijk wel officiële scheidsrechters, lijn 

rechters en officiële telling en de handhaving van regels als exact de tijd 

bewaken tussen de games, de time-outs in de games etc. Trouwens: het zijn 

games en geen sets, waar wij het vaak over hebben…. 

Voorafgaand, tijdens en na afloop van deze strijd vonden er diverse leuke 

badmintonactiviteiten plaats. Helaas hadden we geen prijs toen bekende oud-

badmintonners shuttles het publiek in sloegen, maar we hebben wel genoten van 

de pauze-acts. 

 

Het was ook leerzaam….om te zien hoe de teamspirit was, men elkaar coachte, 

hoe de concentratie en de scherpte er was. Dat er nooit opgegeven werd. Het 

was apart om te zien hoe er met veren werd gespeeld, hoe de (vaak korte) 

service werd uitgevoerd, dat er weinig fouten werden gemaakt…...  

Maar wie won er nu: Nou Van Zundert/VELO uit Wateringen won (voor de elfde 

keer in haar historie het kampioenschap), nu met 5-2 (de laatste mix was niet 



meer van belang en werd niet gespeeld). Van Zundert/VELO nam al snel een 2-0 

voorsprong in de wedstrijd, die door het nog ongeslagen Qontent Almere teniet 

werd gedaan. Maar via de enkelspelen wist de ploeg uit Wateringen opnieuw op 

voorsprong te komen: 4-2. Even leek het erop dat de ploeg uit Almere deze 

achterstand nog zou kunnen verkleinen tot 4-3, maar Van Zundert/VELO 

besliste in een bloedstollend spannend einde van het gemengd dubbelspel 

voortijdig de wedstrijd. 

Later zagen we dat in Studio Sport nog verslag werd gedaan van deze 

spannende thriller. Het was een mooi en bijzondere evenement om eens 

meegemaakt te hebben. Kom volgend jaar ook eens mee…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) De Carlton Eredivisie is de hoogste klasse van het Nederlandse Badminton in 

competitieverband. 

 

Henk Spuijbroek 
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