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Maas 39 

5172 CN Kaatsheuvel 
0416-283245 
arjan@zsvzidewinde.nl 
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Vice-voorzitter 
 

Ad Verduyn 
Mesdaglaan 13 

5161 VB Sprang-Capelle 
0416-281555 
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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 
0416-276979 

 
 

  

Competitieleider Badminton Walter van der Lee 
0416 880745 
06-23962508 
 

 

 
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 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 

 



 

 

 
 
 

Beste leden, het jaar zit er al weer bijna op, ik heb zelfs mijn eerste oliebol al 

op. 

Vergeleken met vorig jaar, is 2016 relatief rustig verlopen, geen kampioenen, 

geen grote strubbelingen met gemeente en geen onenigheden met bonden. 

Ging alles dan van een leien dakje, nou dat zeker ook niet, maar dit leverde ons 

bestuur een stuk minder kopzorgen. 

 

Afgelopen jaar hebben we helaas wat persoonlijke besognes bij een aantal leden 

en/of hun dierbaren gehad: 

de ziekte van Hans van Oosterhout, de vrouw van Patrick Blom, de vrouw van Ad 

Verduyn en het ongelukkige ongeval van Ina Chabot. 

Vanaf deze plaats wens ik hen allen sterkte en spoedig herstel toe. 

 

Helaas is één van onze terugkerende, maar onverminderd belangrijk, 

werkzaamheden het opstellen van de begroting voor het nieuwe jaar. 

Onze 2017 begroting is nog niet helemaal rond, maar wat we wel weten is dat 

het weer een hele toer wordt om alles rond te krijgen. Iets wat in ieder geval 

zonder onze sponsoren echt onmogelijk is. 

Als er nog leden zijn die bedrijven kennen die onze vereniging, op welke manier 

dan ook, zouden willen sponsoren, horen wij dat natuurlijk graag. 

 

In 2017 bestaat onze vereniging 50 jaar, we willen dit niet ongemerkt voorbij 

laten gaan. We zijn bezig om te kijken naar hoe we dit voor zowel de jeugd en 

de volwassenen leuk kunnen invullen. Ook hierbij, ideeën zijn van harte welkom. 

 

Rest mij om namens het gehele bestuur iedereen fijne kerstdagen en een 

gezond, gelukkig en sportief 2017 toe te wensen. 

 

Arjan van Herwijnen 

voorzitter 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn geen judolessen op vrijdag 30 december 2016 én 

vrijdag 6 januari 2017. 

Op vrijdag 13 januari beginnen de judolessen weer. 

 

Voor onze badmintonjeugd zijn er geen lessen op donderdag 

29 december2016 én donderdag 5 januari 2017. Op donderdag 

12 januari 2017 starten ze weer. 

 

Op donderdag 22 december, vrijdag 23, donderdag 29 

december én vrijdag 30 december 2016 is sporthal Zidewinde 

gewoon open. Er kan dus volop gebadmintond en getafeltennist 

worden. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

Competitie ZSV Zidewinde 2016/2017. 

 

Om te beginnen vind ik onze clubkleding erg mooi en het zit allemaal prima. Als 

je de zaal in loopt dan maakt dat toch wel een goede indruk. Dank jullie wel voor 

het mogelijk maken van deze outfits. De oude teamkleding zijn wij nog niet 

vergeten. Die was ook geweldig. De setjes liggen nog steeds bij mij in de kast en 

het trainingspak/tas wordt nog steeds gebruikt. 

Ja, het begint alweer te vlotten in de competitie, we zijn alweer een heel eind 

op weg. Met wat hobbels in de weg er naar toe, maar die zijn gewoon genomen. 

Deze keer heb ik wat inbreng van de teams zelf gevraagd. Het mix team heeft 

in elk geval een stukje geschreven. Dat volgt zo meteen. Ik zelf zal wat over 

het heren team schrijven. Verder zal dan nog een samenvatting volgen van de 

competitieleider. Dat is deze keer de opzet. 

 

De inbreng van het mix team (Ramla): 

Sfeer en gezelligheid maken bij badminton ZSV. Zidewinde 

Denkt het herenteam ook zo over, maar is het ook gezellig om een mix-team te 

hebben? 

Alle thuiswedstrijden worden op de vrijdagavonden gespeeld, dus altijd na de 

wedstrijd gezellig naar de kantine. Soms met winst soms met verlies, maar dat 

maakt allemaal niets uit. We doen dit toch gewoon voor het plezier, maar winnen 

is niet verkeerd. Toch? 



 

Om te beginnen met het mix team in de 1ste paar wedstrijden. Door het soms 

missen van hun teamgenoten, was het de vraag of ze die dag wel konden spelen. 

Omdat ze te weinig spelers hadden. Maar gelukkig waren er wel mensen die voor 

hen wilden invallen. 

Ikzelf was opzoek naar een heer, omdat Henk Spuijbroek dit seizoen niet kon 

spelen vanwege een blessure aan zijn knie en Hubert Veeke kon vanwege 

vakantie 3 weken er niet spelen. Geluk bij een ongeluk konden Harry de Rijk en 

Vincent Zacht voor hen invallen. Wat betreft Henk Spuijbroek, omdat hij een 

blessure heeft aan zijn knie, hopen wij natuurlijk dat hij het volgende seizoen 

weer mee kan spelen. 

Dankzij iedereen die tot nu toe heeft meegeholpen staan wij nu 4de in de poule. 

Met goede resultaten tegen: FST, bc. Reeshof, BCBH, bc. Shot enz. hebben wij 

voor ons zelf hard geknokt. Vooral op 4 december, want toen moesten wij tegen 

BCBH (die eerste staan in onze poule) uit bij hen. Wij hebben hard geknokt en 

dat is ook te zien. Thuis is het 3-5 voor hun geworden en uit is het 3-5 voor ons 

geworden. Klasse toch? 

Wij hebben ook gezien dat het herenteam erg hoog in hun poule staan. Klasse 

vanuit het mix-team. 

 



 

De inbreng van het heren team (Walter): 

Wij zijn in elk geval weer goed gestart. Ook wij moesten wat invallers regelen. 

Aan de invallers heeft het niet gelegen. Zij hebben echt hun best gedaan. In 

onze poule zijn wat zwakkere broeders en 1 sterk spelend team. Het team uit 

Oosterhout is weer onze grootste tegenstander. Het verschil is niet groot en 

de wedstrijd uit in Oosterhout gaat in januari plaatsvinden. Het wordt niet 

alleen spannend, maar het wordt ook gezellig daar. (hoop ik). Of wij ook voor de 

gezelligheid gaan, dat kan ik alleen aan het oordeel van anderen overlaten. Zelf 

vind ik dat wij aardig ons best doen. Zelfs Riet van de bar is blij met ons. Dank 

je wel Riet voor alle goede zorgen. 

Mocht je eens willen komen kijken, dan loop eens op vrijdagavond om een uur of 

20:30 binnen. Breng meteen wat vlaggen en toeters mee. We zullen er zeker een 

stapje harder op gaan rennen. 

En ik vind zelf dat het erg gezellig is als 2 teams thuis spelen. Het is dan ook 

een drukte in de zaal. 

Volgende keer verwachten wij toch wel een kort stukje over M1 team van onze 

onvervangbare teamcaptain!! 

 

Dit was de inbreng van de teams zelf. Als competitieleider kan ik mij daar alleen 

maar bij aansluiten. Top gedaan vrouwen en mannen!!! Ga zo door of nog iets 

beter. 

Als competitieleider was het tot nu toe een eenvoudige taak. Een paar verzette 

wedstrijden, wat invallers en dat was alles. Er zijn al wat spannende partijen 

gespeeld, maar ook eenvoudige. Dit blijkt wel uit de stand. Die volgt nu hier 

onder: 



 

 

 

 

Zidewinde 1 mag de ogen naar boven richten. Ze hebben tenslotte 1 wedstrijd 

minder gespeeld dan de nummer 5. De wedstrijd tegen Reeshof zal dan 

belangrijk zijn. Een zeer stevige 4de stek lijkt zeker. Als ze nog een paar extra 

partijen kunnen winnen…… wie weet wat er dan nog mogelijk is. De nummers 1 en 

2 zijn onbereikbaar.  

Zidewinde M1 mag ook de ogen naar boven richten. De achtervolgers kunnen het 

verschil niet meer goed maken. Lieshout lijkt kampioen te gaan worden. Die 

hebben al tegen de nummer 2 en 3 gespeeld. 14 januari spelen wij tegen 

Oosterhout. Als wij dit in een 3-5 uitslag kunnen omzetten, dan liggen er 

kansen. Anders rest nog de 3de plek, die is eigenlijk al wel zeker. Op 20 januari 

is de laatste wedstrijd in de Zidewinde sporthal voor het M1 team. Jullie zijn 

welkom! 



 

 

Als laatste nog een bedankje aan: 

- Alle invallers. 

- Sponsors. 

- Toeschouwers en aanmoedigers. 

Mocht je nog vragen hebben, dan ben ik bijna elke donderdag wel in de zaal 

vanaf 20:45 tot later. 

Walter van der Lee. 

CCP voor badmintonclub ZSV Zidewinde. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Geachte ouders, 

 

Vrijdag 23 december sluiten we het jaar in kerststijl af  

Op vrijdag 30 december en vrijdag 6 januari zal er GEEN Judo 

plaatsvinden 

De lessen beginnen weer op vrijdag 13 januari 

 

Met vriendelijke sportgroet, 

 

Rob - Ad - Patrick 

Bram - Gertjan - Marcel 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bestuur wenst jullie allen fijne 

feestdagen en een sportief en gezond 

2017 toe. 





 

 
 

 

 

 

Dat we het in deze najaarscompetitie van de TTL niet gemakkelijk zouden 

krijgen stond van tevoren vast. 

We wisten al dat Jeroen een aantal keren niet present zou zijn. 

Dat kost natuurlijk punten, maar gelukkig wilden Twan en Jan de opengevallen 

plaats opvullen. 

Zodoende konden we toch steeds met drie man op stap. 

In de eerste drie wedstrijden werd er niet gewonnen, we verloren twee keer. 

Eén keer zelfs met 9-1. 

Daarna volgden gelukkig twee overwinningen, maar halverwege de competitie 

hadden we slechts 21 punten. 

Tot ons geluk was er nog een team, Irene 2, dat nog minder presteerde dan wij. 

Ook in de tweede helft van de competitie ging het moeizaam. 

Gelukkig wonnen Tham en Piet allebei aan zelfvertrouwen en wisten zij toch wat 

punten bij elkaar te sprokkelen. 

Op één wedstrijd voor het einde stonden we voorlaatst en dachten we de 

promotie/degradatiewedstrijd niet meer te kunnen ontlopen. 

Toch lukte het Irene 2 van SBM 3 te winnen en kwamen wij samen met SBM 3 

op precies hetzelfde aantal punten uit. 

De regel is dat er dan geen beslissingswedstrijd wordt gespeeld, maar dan het 

aantal gewonnen sets de doorslag geeft. 

Daarin kwamen wij 1 set te kort en moest er dus om degradatie gespeeld 

worden tegen SWAN 2. 

Die avond startte niet positief. Tham voelde zich helemaal niet lekker, maar 

besloot toch te spelen. 

Dat was maar goed ook, want eenmaal achter de tafel speelde hij als vanouds. 

Hij won zijn drie partijen en won, samen met Jeroen ook het dubbel. 

Toen daarna Jeroen ook alles won was het pleit beslist en konden wij in de 

eerste klasse blijven. 

Mannen, een heel spannend eind van de competitie, maar het spelpeil geeft alle 

hoop voor de voorjaarscompetitie. 

 

Piet Kievits 

 



 





 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Dames – , heren- en kinderkapsalon 

Raadhuisplein 9   

5161 CG Sprang-Capelle 

 
Tel. (0416)282055 

www.kapsalonlookz.nl 
 



 
 



 



 


