
 

 



 

 

Z.S.V. ZIDEWINDE                                AUGUSTUS 2017 
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 - 880745 
 

 

 
Contributie 2015 (per kwartaal) 
Badminton t/m 12 jaar 

13 t/m 17 jaar 
Vanaf 18 jaar 
65+ 

€ 26,00 
€ 32,50 
€ 45,00 
€ 32,50 

Contributie moet betaald zijn voordat het nieuwe 
kwartaal begint. 

Judo t/m 12 jaar 
13 t/m 17 jaar 
vanaf 18 jaar 

€ 24,00 
€ 29,00 
€ 32,50 

Bank: Regiobank 
 Burg. Meijerstraat 27 
 5161 EN Sprang-Capelle 

Tafeltennis Vanaf 18 jaar 
65+ 

€ 35,00 
€ 25,00 

 

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 

 

 



 

 

 
 

 

 

Voor de meesten zit de vakantie er al weer op. 

Op donderdag 31 augustus en vrijdag 1 september starten we weer. 

We hopen iedereen weer in de sporthal en dojo gezond en wel terug te zien. 

 

De viering van ons 50 jarig jubileum hebben we achter de rug, met de 

jeugdleden zijn we naar Duinoord geweest en met de senioren hebben we een 

borreltje en hapje in de kantine van sporthal Zidewinde gehouden. Voor zover 

we weten heeft iedereen zich goed vermaakt, natuurlijk hebben we wel wat 

verbeterpunten voor over 50 jaar. 

 

Na de vakantie beginnen onze badminton competitiespelers weer aan een 

hoeveelheid spannende wedstrijden, we wensen ze hierbij alvast veel succes. 

Helaas hebben onze tafeltennissers moeten besluiten geen competitie meer te 

spelen. De judoka's kunnen ook na de vakantie weer vrijwillig meedoen met de 

Hajimé-toernooien. 

 

Dè kantine, dat is zeker een zorgenkindje voor na de vakantie.  

Riet en Tiny zijn gestopt, hoogst waarschijnlijk gaan we een rooster met 

aangewezen vrijwilligers maken en op toerbeurt de kantine bemensen. Ook 

hierbij moeten we nog wel wat zaken uitzoeken, hoe gaan we om met geld, 

inkoop, schoonmaak, openen, afsluiten, etc. 

 

 



Ook start net na de vakantie, zoals gebruikelijk weer de Grote Clubactie. 

Iedereen krijgt de mogelijkheid om digitaal loten te (ver)kopen en in ieder geval 

krijgen al onze jeugdleden ook nog een verkoopboekje. Laat familie, vrienden en 

kennissen vast weten dat jij voor onze club Grote Clubactie loten verkoopt. 

 

Namens het voltallige bestuur, 

 

Arjan van Herwijnen 



 

 

 

 
 

 

 

 

Notulen Algemene Ledenvergadering Z.S.V. Zidewinde 2017   

 

Gehouden op woensdag 15 maart 2017   

 

Aanwezig   : 12 leden en 3 bestuursleden 

 

Afwezig met kennisgeving : H. Veeke, J. Geerlings & A. Verduijn 

 

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 onze 

secretaris, goedgekeurd en vastgesteld. 

 

3. Verslag kascommissie. 

De kascommissie bestaat uit Jan Geerlings en Peter Zacht. 

De kas van onze vereniging wordt door Jan en Peter keurig in orde bevonden. 

Wel hebben zij 1 verkeerde boeking en 1 vergeten boeking kunnen registreren. 

De kascommissie voor volgend jaar zal wederom worden gevormd door Jan 

Geerlings en Peter Zacht. 

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



 

4. Financieel verslag. 

Piet geeft een toelichting op onze financiële situatie en spreekt zijn zorgen uit 

over het huidige tekort op de begroting. 

Het bestuur wil daarom ook een voorstel doen tot contributieverhoging voor alle 

leden en een bijdrage van de competitieteams in de kosten voor het spelen van 

deze wedstrijden. 

In de vergadering worden de verschillende mogelijkheden en verdeelsleutels 

besproken. 

Deze info zal het bestuur meenemen in een volgende vergadering om zodoende 

tot een passende verhoging van de contributie te komen. 

 

Rien v.d. Vis heeft nog een vraag over de post “representatie”. In deze post zijn 

de kosten begroot voor ons jubileum wat wij in 2017 hopen te vieren. 

 

5. Bestuursverkiezingen. 

Piet Kievits is aftredend en herkiesbaar. 

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

jaren weer graag gebruik maken van Piet zijn inzet. 

 

6. Huldiging jubilarissen. 

Marcel van Kampen en Rien v.d. Vis zijn dit jaar 25 jaar lid van Z.S.V. Zidewinde. 

Zij ontvangen uit handen van onze voorzitter het verenigingsschild en een mooie 

bos bloemen. 

Aan Riet van Campen wordt dit jaar ook 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. 

Dit jaar bestaan wij als vereniging 50 jaar en dit zouden wij graag op de 

volgende 2 dagen willen vieren. 

 

17 juni 2017 : middagactiviteit voor onze jeugdleden 

24 juni 2017  : Feestavond voor onze senioren in de kantine van sporthal 

Zidewinde. 

 

8. Pauze. 

 

9. Judo. 

Het ledenaantal blijft stabiel waardoor de bezetting in de verschillende 

leeftijdsgroepen voldoende is. 

 

Patrick Blom heeft nog een vraag over de vernieuwing van de vloer in de 

sporthal aan de Mesdaglaan. Henk weet te melden dat de nieuwe vloer nog 

steeds op de planning staat. 

Hij zal hier nogmaals contact over opnemen om hier meer over te weten te 

komen.  

 

Patrick Blom heeft ook het voorstel om 1 x per jaar een soort sportdag voor alle 

leden te organiseren om de saamhorigheid te vergroten. 

 

10. Tafeltennis. 

Er zijn de afgelopen tijd 2 nieuwe leden bijgekomen waardoor zij nu met 9 

personen zijn. 



 

11. Badminton, jeugd. 

Het ledenaantal is stabiel 

Arjan zal samen met Vitesse, FST en High Speed weer het Langstraat 

Jeugdtoernooi organiseren. Dit zal gehouden worden op zaterdag 1 april 2017. 

 

12. Badminton, recreanten. 

Op donderdagavond spelen nog steeds dezelfde mensen hun wedstrijdjes. De 

behoefte aan nieuwe leden blijft aanwezig. 

 

13. Badminton, competitie. 

Het afgelopen seizoen hebben 2 teams deelgenomen aan de competitie. Deze is 

goed verlopen zonder noemenswaardige problemen. 

Het herenteam is 3e geworden en het mixed team is 4e geworden. 

 

De aanschaf van clubkleding is door iedereen goed ontvangen. 

 

Walter v.d. Lee heeft inmiddels de nieuwe inschrijvingslijsten voor de 

competitie klaar. 

 

Het bestuur bedankt Walter v.d. Lee voor zijn inzet als competitieleider. 



 

 

14. Clubkampioenschappen. 

Indien er voldoende belangstelling is wil Piet voor de tafeltennisheren een 

clubkampioenschap organiseren. 

 

De clubkampioenschappen judo zullen weer gehouden worden op de laatste 

vrijdagavond voor de zomervakantie. 

 

Arjan zal indien er behoefte bestaat de organisatie van de 

clubkampioenschappen badminton op zich nemen. 

 

15. Rondvraag. 

Desiree Zacht merkt op dat er een flink aantal lampen in de sporthal Zidewinde 

stuk is. 

Arjan heeft hier inmiddels al contact over opgenomen met de gemeente 

Waalwijk. 

 

Hans van Oosterhout vindt dat er ook een receptie gehouden moet worden i.v.m. 

ons jubileum dit jaar. Wij als bestuur denken dat hier weinig animo voor is maar 

wij zullen dit verzoek meenemen in de volgende bestuursvergadering. 

 

Walter v.d. Lee heeft het verzoek om meer PR te plaatsen in de plaatselijke 

kranten. 

Piet zal hier voor gaan zorgen als hij info aangeleverd zal krijgen van 

verschillende mensen binnen onze vereniging. 

 

16. Sluiting. 

Om 22.20 uur sluit Arjan, met dankzegging aan alle aanwezigen, de Algemene 

Ledenvergadering 2017 van Z.S.V. Zidewinde. 



 
 

 

 

 

 

Hallo sportvrienden, 

 

In september is het weer zover. 

Op zaterdag 16 september begint de verkoop van de Grote Clubactie. 

Net als vorige jaren, hebben we voor de jeugd weer de verkoopboekjes met de 

eenmalige machtigingen en de online-verkoop. 

In de week voor 16 september ontvangt de jeugd de verkoopboekjes, op  

16 september ontvangen alle leden een mail met een persoonlijke link. 

Als je die link doorstuurt naar familie en vrienden, kunnen zij online loten kopen 

voor onze club en komt die verkoop tóch op jouw naam, want natuurlijk hebben 

we weer een leuk prijsje voor onze beste jeugd-verkopers. 

 

Vóór 16 september mogen we geen loten verkopen, maar als je de komende 

weken/maanden familie en bekenden tegenkomt, kun je al wel vast melden dat 

ook jij Grote Clubactie loten gaat verkopen. 

 

Daarnaast heeft de Grote Clubactie ook dit jaar weer de KIDS-

verkoopwedstrijd. 

Vanaf 16 september kun je je hiervoor registreren op: https://kids.clubactie.nl/ 

 

16 september    Start lotenverkoop, online en met de verkoopboekjes 

23 november     Laatste dag waarop we verkochte loten (uit de verkoopboekjes) 

kunnen invoeren 

14 december      Bekendmaking trekkingsuitslag 

22 december      Uitslag KIDS-verkoopwedstrijd 

 

https://kids.clubactie.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We maakten in deze competitie een bliksemstart. We wonnen met 9 – 1 van 

Slagzin. Het was dan ook geen wonder dat de verwachtingen voor deze 

competitie hoog gespannen waren. 

Helaas stonden we de week erop weer met twee benen op de grond. 

In Kaatsheuvel kregen we een pak voor de broek en verloren we met 7-3 van 

Smash. 

Hierna herstelden we ons weer goed, want in de volgende wedstrijden werd er 

niet verloren. Tot we opnieuw Smash tegen kwamen. Ook die wedstrijd verloren 

we weer met 7 – 3. Het bleek dat Smash duidelijk het sterkste team had in 

deze voorjaarscompetitie. 

Wij moesten de strijd aangaan met SBM voor de tweede plaats. 

Helaas kwamen we  één puntje te kort voor die tweede plaats en eindigden we 

met 60 punten op de derde plaats. 

Wat we toen nog niet wisten is dat het ook de laatste competitieronde van ons 

clubje zou zijn. 

In juli j.l. gaf Jeroen aan te gaan stoppen met tafeltennissen bij onze 

vereniging. Vanaf het nieuwe seizoen gaat hij in Terheijden, zijn tegenwoordige 

woonplaats, spelen. 

We vinden het heel jammer dat Jeroen stopt, maar wij respecteren natuurlijk 

zijn beslissing. Het is al knap dat hij zoveel jaren op en neer reisde om bij ons 

te komen spelen.  

We wensen Jeroen het allerbeste toe en we bedanken hem voor de vele jaren 

dat hij ons team versterkte. 

Zo komt er een einde aan heel veel jaren competitie spelen.   

Zeker twintig jaar geleden zijn we begonnen bij de Waalwijkse WBRT. Op het 

hoogtepunt hadden we daar drie in teams spelen. 



Later, toen er nog maar twee klassen over waren in de WBRT,  hebben we 

besloten om mee te gaan doen in de TTL in Tilburg. 

 

Rest mij iedereen te bedanken die het mogelijk heeft gemaakt om elke week 

met drie spelers op pad te gaan om een competitiewedstrijd te spelen. 

We gaan nu proberen zo veel mogelijk aanwezig te zijn op de vrijdagavonden. 

 

Piet Kievits 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Op zaterdag 17 juni 2017 zijn wij met onze jeugdleden i.v.m. ons 50-jarig 

jubileum van Z.S.V. Zidewinde naar Duinoord in Helvoirt geweest. 

Om 11.00 uur zijn wij met 38 jeugdleden en 5 begeleiders met auto’s en een 

Baanbrekers bus vertrokken naar Helvoirt waar wij na aankomst een mooi 

plaatsje op het buitenterras hadden gevonden waar we alles goed in de gaten 

konden houden. 

De kinderen hebben zich direct kunnen vermaken in de diverse aangeboden 

activiteiten waarbij vooral het klimbos, laserschieten en de jump arena in trek 

waren. 

 



 

 

Zelfs enkele begeleiders voelden zich weer even kind, omdat zij ook een poging 

gedaan hebben om het parcours in het klimbos te voltooien. 

 

 

Tussen al het klauteren, schieten en springen hebben wij ons allemaal tegoed 

kunnen doen aan het eten  en drinken wat all-inclusive was in de “eetstraat”. 



Vooral de broodjes hamburger, friet en diverse snacks vonden gretig aftrek bij 

zowel jong als oud. 

 

 

 

Om ca. 17.00 uur zijn wij met z’n allen weer huiswaarts gekeerd, waarna de 

kinderen om 17.30 uur weer opgehaald konden worden op de parkeerplaats bij 

sporthal Zidewinde. 

Via deze weg willen wij als begeleiders de jeugdleden nogmaals bedanken voor 

deze mooie geslaagde dag die zonder wanklank is verlopen. 

 

Namens de begeleiders, 

Henk Hoefnagel 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 24 juni hebben we ons 50 jarig jubileum voor de volwassenen gevierd in de 

kantine van onze vereniging. 

In samenwerking met Riet en Tiny van Campen was er gezorgd voor een mooie 

entourage om een feestje te vieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op het biljart lagen foto’s van kampen uit het verleden, oude clubkranten, 

prijsjes die ooit uitgereikt waren bij clubkampioenschappen, het allereerste 

kasboek uit 1967 en nog veel meer leuke oude herinneringen uit de 50 jarige 

geschiedenis van onze vereniging. 

Een van de oprichters van de club, Hans van Oosterhout, had de spullen heel wat 

jaartjes bewaard en had de beschikbaar gesteld. 

Natuurlijk waren Hans en Toos, maar ook medeoprichter Ad Verduijn en zijn 

vrouw Albertje aanwezig. 



 

Na een kort welkomstwoordje van onze voorzitter Arjan werden Hans en Ad nog 

eens extra in het zonnetje gezet. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ze kregen beiden een eetbon van de Proeverij uit Sprang-Capelle aangeboden. 

Hans nam daarna het woord en vertelde kort hoe het er in het allereerste begin 

aan toe ging. 

Na een welverdiend applaus kon iedereen genieten van koffie met gebak en een 

lekker drankje. 

 

Toen de magen begonnen te knorren stond de familie van Oversteeg klaar om de 

honger te stillen. 

Iedereen kon eten wat hij wilde en daar werd dankbaar gebruik van gemaakt. 

Na het eten werd er nog lang gezellig gekletst en gedronken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Rond half één begonnen de eerste leden te vertrekken en kwam er een einde 

aan een gezellige avond. 

Een avond die zeker voor herhaling vatbaar is. 

 

Piet Kievits 

 



 

 

Beste leden, 

 

We hopen dat jullie hebben genoten van een fijne 

vakantie. 

Maar het moet toch weer een fijn gevoel geven 

dat je weer kunt gaan badmintonnen, 

tafeltennissen of judoën. 

 

Op donderdag 31 augustus beginnen de trainingen 

voor de badmintonjeugd weer en op 

donderdagavond starten de badminton recreanten 

met spelen. 

Op vrijdag 1 september volgen de badminton 

competitiespelers en de tafeltennissers. 

Ook de judo start weer met trainingen op vrijdag 1 

september. 

 

Heel veel sportplezier. 

Het bestuur. 



 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Dames – , heren- en kinderkapsalon 

Raadhuisplein 9   

5161 CG Sprang-Capelle 

 
Tel. (0416)282055 

www.kapsalonlookz.nl 
 



 
 





 


