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Dagelijks bestuur                                                                                Website: www.zsvzidewinde.nl 
 

Voorzitter 
 

Arjan van Herwijnen 
Maas 39 

5172 CN Kaatsheuvel 
0416-283245 
arjan@zsvzidewinde.nl 

Secretaris Henk Hoefnagel 
Mesdaglaan 12 

5161 VB Sprang-Capelle 
06-12368356 
henk@zsvzidewinde.nl 

Penningmeester & 
Ledenadministratie 

Piet Kievits 
Leeuwerik 29 

5161 SH Sprang-Capelle 
0416-276979 
piet@zsvzidewinde.nl 

   
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 2016 (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 

 



 

 

 
 

 

Vergeleken met een jaar geleden hebben we een rustig voorjaar gehad, geen 

kampioenen, geen strubbelingen met de gemeente en helaas ook geen 

clubkampioenschappen badminton. We willen kijken óf en hoe we deze in het 

najaar alsnog, tussen de competitiewedstrijden door, kunnen houden. 

 

Onze judoka's houden hun clubkampioenschappen traditiegetrouw op de laatste 

vrijdag voor de zomervakantie, als het weer ook nog meezit, maken we er weer 

een sportieve, leuke en lekkere avond van. 

 

Na onze zomervakantie start ook vrij snel de Grote Clubactie weer, alle 

kinderen krijgen een verkoopboekje mee en alle leden krijgen ook een 'eigen' 

verkooppagina, als je de link daarvan doorstuurt naar familie en/of vrienden en 

zij daar één of meerdere loten kopen, komt dit vanzelf ten goede aan onze 

vereniging. Dus als je de komende vakantie weken nog bekenden tegenkomt, 

meld dan vast dat ook wij weer meedoen met de Grote Clubactie. 

 

We vragen iedereen zo veel mogelijk loten te verkopen, de bijdrage van de 

Grote Clubactie is een belangrijk onderdeel van onze financiële huishouding en 

met het oog op ons jubileum, zijn wat extra inkomsten zeker nodig.  

 

Wat ons nog wel enige zorgen baart is de voorbereiding voor ons 50 jarig 

jubileum volgend jaar. Het enige wat daarin opschiet is het dichterbij komen 

van dé datum. Op de laatste jaarvergadering werden een aantal ideeën 

geopperd, graag willen we met jullie kijken wat we kunnen/willen doen en of we 

daar voldoende financiële middelen voor hebben, dus heb je een idee, we horen 

het graag. 



 

Vervelend nieuws is de gezondheidstoestand van Hans van Oosterhout, één van 

de oprichters van onze mooie vereniging. Hans is al vele maanden ziek. 

In januari is hij opgenomen in het ziekenhuis met buikklachten en hoge koorts. 

Na een paarweken knapte hij weer op en mocht weer naar huis. 

In eerste instantie ging het vrij goed, maar na een paar weken kwamen de 

klachten weer terug; de tweede ziekenhuisopname. 

Ook nu mocht Hans na een bepaalde tijd weer naar huis. 

Uit onderzoek bleek dat Hans geopereerd moest worden.  

Dat werd de derde opname. De operatie leek in eerste instantie goed gelukt, 

maar na een paar dagen ging het weer mis. Een tweede operatie bleek 

noodzakelijk. 

Inmiddels duurde dit al een half jaar en kreeg Hans amper de tijd om op te 

knappen. 

Momenteel gaat het een stuk beter met hem. Hans voelt zich een stuk fitter en 

sterkt goed aan. 

We wensen Hans en Toos heel veel rust toe in de komende tijd en we hopen dat 

we Hans zo gauw als dat mogelijk is weer terugzien in de sporthal. 
 



 

 

In het voorjaar hebben onze badmintonners na veel beraadslaging nieuwe shirts 

besteld, de door KW Flex geleverde (en beetje gesponsorde) shirts staan en 

bevallen goed. 

  

Verder wenst het voltallige bestuur jullie een hele fijne vakantieperiode toe en 

zien we jullie graag weer terug op 8 of 9 september. 

  

Namens het bestuur, 

Arjan van Herwijnen 

 

 

 



 

 
 

 

 

Notulen jaarvergadering 2016 

 

Gehouden op woensdag 16 maart 2016-03-28 

Aanwezig:            14 leden en 4 bestuursleden 

Afwezig met kennisgeving: Rien v.d. Vis & Hans van Oosterhout 

 

Onze voorzitter, Arjan van Herwijnen, opent om 20.12 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 onze 

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. 

Wel plaatst Desiree de kanttekening dat zij graag het banksaldo zou terugzien 

op de balans. 

De kascommissie voor volgend jaar zal worden gevormd door Peter Zacht en Jan 

Geerlings. 

Reserve voor volgend jaar zal Walter v.d. Lee zijn. 

 

4. Financieel verslag. 

Piet geeft aan dat wij naar aanleiding van ons bezwaarschrift een restitutie 

hebben gehad op de zaalhuur van 25 % over 3 maanden teveel betaalde huur van 

sporthal Zidewinde. 

Per 1 januari 2016 moeten wij de huur voor sporthal Zidewinde per kwartaal 

vooraf betalen. 

Wij zijn hier d.m.v. een briefje van op de hoogte gebracht. Dit briefje zat als 

bijlage bij een zaalhuurfactuur. Wij als bestuur vinden dit overigens niet de 

juiste manier van de gemeente Waalwijk is om een vereniging van een dergelijk 

besluit op de hoogte te stellen. 



Desiree Zacht laat weten de “bijdrage bonden” nogal hoog te vinden. Dit komt 

mede door het feit dat er het afgelopen seizoen door 2 teams is deelgenomen 

aan de competitie. De kosten voor deelname aan de competitie zijn vrij hoog. 

Walter heeft ook een vraag over de post “activiteiten”. Deze kosten maken wij 

voornamelijk voor onze jeugdleden. Men moet hier dan denken aan een snoepzak 

met Sinterklaas en kosten voor de clubkampioenschappen judo en 

seizoenafsluiting. 

 

5. Bestuursverkiezingen. 

Arjan van Herwijnen, Ad Verduin en Henk Hoefnagel zijn aftredend en 

herkiesbaar. 

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

jaren weer van hun inzet gebruik willen blijven maken. 

 

6. Huldiging jubilarissen en kampioenen. 

Hannan Tuaritia is 15 jaar lid van onze vereniging. Hij ontvangt uit handen van 

onze voorzitter een mooie bos bloemen. 

Het afgelopen seizoen is er geen competitieteam kampioen geworden in hun 

klasse. 

Ook aan Riet van Campen wordt dit jaar weer een bos bloemen overhandigd en 

aan Tinie van Campen een tegoedbon voor hun inzet in de kantine op donderdag- 

en vrijdagavond. 

 

7. 50 jarig bestaan. 

In juni 2017 zal onze vereniging haar 50 jarig bestaan willen vieren. 

Arjan vraagt om ideeën aan te leveren voor het vieren van dit jubileum. 

 

8. Pauze. 

 

 
 

 

 

 

9. Judo. 

Het afgelopen jaar zijn enkele jeugdleden geslaagd voor de cursus 

“jeugdscheidsrechter”. 

Hier zijn wij uiteraard erg blij mee want zo kunnen wij ook bij wedstrijden 

gebruik maken van deze leden. 



Het ledenaantal blijft net als voorgaande jaren vrij stabiel zodat er een goede 

bezetting is in de verschillende leeftijdsgroepen. 

 

10. Tafeltennis. 

Op dit moment heeft deze afdeling van onze vereniging nog 7 leden. 

Dit is eigenlijk te weinig waardoor wij dringend op zoek zijn naar nieuwe leden. 

Ook het afgelopen jaar heeft er 1 team deelgenomen aan de TTL competitie. 

 

11. Badminton, jeugd. 

Regelmatig worden er onderlinge wedstrijden gespeeld door onze jeugdleden 

met Vitesse. 

Binnenkort zal er ook een Langstraat jeugdtoernooi gehouden worden samen 

met Vitesse, FST en High Speed. 

 

12. Badminton, recreanten. 

Op donderdagavond is de bezetting redelijk maar er blijft wel behoefte aan 

nieuwe leden. 

Op de site van “Waalwijk Sportief” is wederom informatie geplaatst van onze 

vereniging. 

Wij hopen dan ook dat dit enkele nieuwe leden zal opleveren voor zowel jeugd 

als recreanten. 

 

13. Badminton, competitie. 

Het afgelopen seizoen hebben 2 teams deelgenomen aan de competitie. Een 

herenteam en een gemengd team. 

Walter v.d. Lee heeft een opzet gemaakt voor de aanschaf van clubkleding. 

Deze kleding kunnen alle leden van onze vereniging aanschaffen. De kosten 

hiervan komen wel voor eigen rekening. 

Het komende seizoen zullen er weer zeker 2 teams deelnemen aan de 

competitie. Een derde team zal waarschijnlijk niet haalbaar zijn, omdat er ook 

vervangers voorhanden moeten zijn mocht men in personele problemen komen. 

Walter bedankt ook nog het bestuur voor hun inzet in de afgelopen periode voor 

het behoud van de zaal in sporthal Zidewinde. 



 

14. Clubkampioenschappen. 

Walter heeft inschrijvingslijsten gemaakt voor de clubkampioenschappen 

badminton. De eerste exemplaren zijn gelijk uitgedeeld op de Algemene 

Ledenvergadering. 

De clubkampioenschappen judo zullen weer gehouden worden op de laatste 

vrijdag voor de zomervakantie. 

Piet zal ook voor de tafeltennissers een toernooi proberen te organiseren mits 

er voldoende belangstelling is. 

 

15. Rondvraag. 

Er zijn vooraf geen schriftelijke vragen ingediend bij het bestuur. 

Peter Zacht wil graag weten wat het saldo is van de diverse bankrekeningen van 

Z.S.V. Zidewinde. Piet weet te vertellen dat dit ca. € 6.000,00 is. 

 

16. Sluiting. 

Om 21.35 sluit Arjan, met dankzegging aan alle aanwezigen, de Algemene 

Ledenvergadering 2016 van Z.S.V. Zidewinde. 

 



 

 
 

Het bekeravontuur 

En ineens was daar de “gewone” competitie voorbij. Maar gelukkig konden we ons 

nog inschrijven voor de bekercompetitie. Dat zouden drie wedstrijden worden 

(het werden er uiteindelijke vier). Vijf teams dus in een poule en tegen elke 

tegenstander of thuis of uit maar één keer spelen. Bovendien waren er per 

ontmoeting maar 5 (in plaats van de gebruikelijke) 8 wedstrijden. We speelden 1 

x mannenenkel, 1 x vrouwenkel, 1 x herendubbel, 1 x vrouwendubbel en 1 mix. 

Na de loting bleek dat er ook een tegenstander uit Hoensbroek bij zat en laten 

we nou net een uitwedstrijd hebben geloot. Maar later meer daarover. Nu begon 

voor ons het bekeravontuur, niet zoals FC Utrecht-Feijenoord, maar tegen 

teams uit Brabant en Limburg met het vooruitzicht op een finaledag in juni. 

Nu eerst op maandagavond 14 maart om 19.30 uur in Geldrop spelen en dat werd 

meteen al spannend: 1-1, 2-2 en uiteindelijk verloren we helaas (na verlies in 3 

sets na een spannende mix) met 3-2. 

De volgende wedstrijd was thuis tegen Smash 2. Daar speelden de 2 dames die 

we in de competitie ook al tegen waren gekomen, maar ook 2 heren die normaal 

in de 2e klasse speelden. Voor het eerst sinds tijden verloren Hanna en Henk 

een dubbel (vraag niet hoe, 23-21 in de 3e set). Onze dames weerden zich 

kranig, maar helaas werd in totaal met 4-1 verloren. Jammer dat de 

tegenstanders een vest hadden laten liggen in de sporthal. 

Ondertussen was wel duidelijk geworden dat de tegenstander uit Hoensbroek 

ook geen zin had in verre uitwedstrijden en die hadden zich teruggetrokken, 

dus geen bekeravontuur voor ons in het verre Zuid-Limburg. Op naar de laatste 

wedstrijd… 

 

Dat was thuis tegen Oirschot 1 op vrijdag 3 juni. Eindelijk weer aan de bak. Net 

als in de eerste wedstrijd tegen Geldrop ging het gelijk op: 1-1, 2-2, maar 

gelukkig werd de mix nu wel door ons gewonnen. We hadden wel een nieuw team 

met Henk, Hubert, Anne en Renate, omdat Hannan en Ramla even niet 

meededen, maar gelukkig telden ze wel en moedigden ze ons aan. Oh en ook nog 

Harry bedankt voor het tellen. Uiteindelijk dus 3-2 winst. 

 

Nou dat was het dan: 3e geworden van de 5 deelnemende teams. Niet slecht 

gedaan dus. Maar…. De zaterdagochtend nadat Henk het wedstrijdformulier 

had doorgemaild, mailde de wedstrijdleider van de bond terug dat de uitslag 

was verwerkt, maar had hij de wedstrijden van één van de dames van de 



tegenpartij gecorrigeerd naar 21-0 21-0 in het voordeel van Zidewinde. Reden: 

Het is niet toegestaan om in twee teams uit te komen tijdens de 

bekerwedstrijden. Dat betekent dat de 2 verloren wedstrijden (damesenkel en 

damesdubbel) van verlies in winst werden omgezet, waardoor het geen 3-2 

winst, maar 5-0 winst werd. Hierdoor eindigden we net achter de nummers 1 en 

2. Als nou die driesetters in de herendubbel en de mix van de eerdere 

wedstrijden wel gewonnen waren… tsja, dromen…… We blijven verder dromen 

over een goed … nee beter….(finaledag?) resultaat volgend jaar. 

Uiteindelijk zijn we dus 3e geworden. Als je uitslagen wilt nalezen of uh 

controleren, dat kan op: 

https://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/draw.aspx?id=C6D408CF-7306-

4C13-A13E-79476BD2B2C7&draw=2 

 

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

Ramla, Renate  en Anne. 

 

 

 

https://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/draw.aspx?id=C6D408CF-7306-4C13-A13E-79476BD2B2C7&draw=2
https://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/draw.aspx?id=C6D408CF-7306-4C13-A13E-79476BD2B2C7&draw=2


 

 

 

 

 

 

VOORJAARSCOMPETITIE 2016. 

 

Na degradatie uit de overgangsklasse begonnen we vol goede moed aan de 

nieuwe voorjaarscompetitie. 

We hadden maar even tijd gehad om met de nieuw voorgeschreven, langzamere 

balletjes te oefenen. Daar hadden we in het begin van de competitie heel veel 

last van. 

De moed zakte ons na de eerste competitiewedstrijd meteen in de schoenen, 

want we verloren die wedstrijd met maar liefst 9 – 1. Slagvaardig, een nieuw 

gevormd team met de beste spelers van Witte Ster uit Loon op Zand en 

Panneschuur uit Oisterwijk, bezorgde ons een flinke nederlaag. 

In de wedstrijd daarop kwamen we Waalwijk weer eens tegen. Oude bekenden 

uit de WBRT competitie. In een spannende match behaalden we onze eerste 

krappe overwinning. Ook tegen Smash 1 hadden we het moeilijk tegen hun 

sterkste speler. Spelenderwijs pakte hij, in zijn eentje, drie punten en konden 

we er ternauwernood een gelijkspel uitslepen. 

Gelukkig werd de volgende partij tegen SBM 3 gewonnen en speelden we gelijk 

tegen den Bolder 2. Met 22 punten halfweg competitie begonnen we niet sterk 

aan de tweede helft van de competitie. 

Ook de tweede wedstrijd tegen Slagvaardig verloren we met flinke cijfers: 3 – 

7. Hierna hadden we het eindresultaat in eigen handen. Met drie gelijke spelen 

en één overwinning bleven we net uit de gevarenzone en werd degradatie 

voorkomen. 

Twan, bedankt voor de invalbeurten en op naar de najaarscompetitie. 

 

Piet Kievits 

 

 
 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Dames - , heren- en kinderkapsalon 

Raadhuisplein 9  

5161 CG Sprang-Capelle 

 
Tel. (0416)282055 

www.kapsalonlookz.nl 
 



 
 





 


