
 

 
 



 

 

Z.S.V. ZIDEWINDE                               DECEMBER  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 

 

 

 



 

 

 
 
 

Hallo, sportievelingen, 

 

Het jaar zit er al weer bijna op, het jaar waarin we ons 50 jarige jubileum 

mochten vieren. 

Met de jeugd zijn we naar Duinoord geweest, dit is door de kinderen en het 

prachtige weer een perfecte dag geworden. 

De ouderen hebben een avondje met hapjes en drankjes in de kantine van 

sporthal Zidewinde achter de rug. 

 

Dit brengt ons gelijk op het volgende onderwerp, de kantine. 

Na ruim 23 jaar! heeft Riet besloten te stoppen met de exploitatie van de 

kantine. 

Riet is gelukkig nog steeds nauw betrokken bij de beherende stichting, maar 

niet meer wekelijks actief achter de bar. Vanaf deze plaats willen we Riet 

nogmaals danken voor haar inzet. 

Na de vakantie zijn we begonnen met een bardienst, de donderdagavond 

sportende leden staan volgens een rooster (te zien in de kantine en op onze 

site) allemaal een paar keer per jaar achter de bar.  

Bianca heeft zich vrijwillig aangeboden om de vrijdagen dat de heren thuis 

competitie spelen, de bar te bemensen.  

Ook hiervoor is een woord van dank op zijn plaats. 

Natuurlijk gaat niet alles in één keer goed, maar met een beetje goede wil van 

onze leden, loopt het op dit moment redelijk probleemloos.  

Aan iedereen die hier zijn of haar steentje aan bijdraagt, dank. 

Prettige bijkomstigheid is dat er, als het goed is, nog een paar euro's voor onze 

vereniging overblijven.  

Overigens hebben we, net als nog twee andere verenigingen, dit jaar op de 

valreep ook nog een welkome financiële meevaller van de stichting mogen 

ontvangen, welke volledig los staat van onze gezamenlijke inzet in de kantine. 

http://zsvzidewinde.nl/bar
http://zsvzidewinde.nl/bar


 

De Grote Clubactie zit er weer op.  

In tegenstelling tot vorig jaar, is de hoofdprijswinnaar van dit jaar wel 

gevonden. Helaas is die niet gevallen op een lot wat door een van onze leden 

verkocht is. 

Allen dank voor jullie inzet om loten kopen en te verkopen.  

Als bestuur hebben we al nagedacht over het doel van deze opbrengst, hierover 

horen jullie volgend jaar meer. 

 

Voor alle leden, ouder dan 15 jaar, houden we woensdagavond 10 januari onze 

nieuwjaarsreceptie in de kantine van sporthal Zidewinde.  

Zet deze datum in je agenda, we zien je graag. 

 

De sneeuw voor deze kerstperiode hebben we al achter de rug, een witte kerst 

zit er dit jaar niet meer in. 

Namens het voltallige bestuur, vrijwilligers, trainers en begeleiders wil ik jullie 

allen fijne feestdagen toewensen en hopen we jullie begin 2018 allemaal gezond 

en wel weer te zien. 

 

Met sportieve groet, 

 

Arjan van Herwijnen 

Voorzitter 
_________________________________ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn geen judolessen op vrijdag 29 december 2017 én 

vrijdag 5 januari 2018. 

Op vrijdag 12 januari beginnen de judolessen weer. 

 

Voor onze badmintonjeugd zijn er geen lessen op donderdag 

28 december 2017 én donderdag 4 januari 2018. Op 

donderdag 11 januari 2018 starten ze weer. 

 

Op donderdag 28 december én vrijdag 29 december 2017 is 

sporthal Zidewinde gewoon open. Ook donderdag 4 en vrijdag 

5 januari is de zaal open.  

Er kan dus volop gebadmintond en getafeltennist worden. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

Geachte judoka’s en ouders, 

 

Vrijdag 22 december sluiten we het jaar in kerststijl af  

Op vrijdag 29 december en vrijdag 5 januari zal er GEEN Judo 

plaatsvinden 

De lessen beginnen weer op vrijdag 12 januari 

 

Met vriendelijke sportgroet, 

 

Rob - Ad - Patrick 

Bram - Gertjan – Marcel 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bestuur wenst jullie allen fijne 

feestdagen en een sportief en gezond 

2018 toe. 



 

 
 

 

 

 

 

Helaas is het competitieteam van onze club ermee gestopt. 

Jeroen Paans is voor de tweede keer vader geworden en vond het, helemaal 

begrijpelijk, te bezwaarlijk worden om vanuit Terheijden steeds maar door 

Brabant te rijden om te kunnen tafeltennissen. 

Hiermee komt een einde aan meer dan twintig jaar competitiespelen. 

Eerst in de competitie van het Waalwijkse WBRT. 

Daar hebben we op ons hoogtepunt aan deelgenomen met drie teams. 

Toen de WBRT er mee stopte omdat er te weinig belangstelling was, hebben we 

ons aangesloten bij het Tilburgse TTL. 

Daar is nu een einde aan gekomen. 

Gelukkig zijn we nog met een aantal fanatieke mensen overgebleven. 

Op vrijdagavond wordt er dan ook lustig op los gemept. 

 

 

Piet Kievits 



 
 

 

 

 

 

De Grote Clubactie zit er weer op, (bijna) alle verkochte loten zijn ingevoerd, 

bijna, want er blijken altijd weer mensen onjuiste gegevens in te vullen. 

Hierdoor kan de bank de afschrijving niet in behandeling nemen.  

Gelukkig was er dit jaar maar één. 

Vermeldenswaardig is zeker dat de lotenboekjes beter leesbaar waren ingevuld 

dan andere jaren. 

Uiteindelijk hebben we met z’n allen 222 Clubactieloten verkocht.  

Dit mooie resultaat is helaas ‘maar’ door 20 leden gerealiseerd. Als volgend jaar 

meer leden zich hier voor inzetten, kunnen we hier meer leuke of noodzakelijke 

dingen mee bekostigen. 

Zowel bij de judo als bij de badminton hebben we de drie best verkopende 

jeugdleden beloond met een cadeaubon van de Intertoys. 

Bij de badminton zijn dat: 

Rik van Herwijnen, Kim van Peer en Annemarie Kenter. 

Bij de judo zijn dat: 

Marijn van de Sande, Pepijn Verhoeven en Tjeu de Rooij. 

Ook alle andere verko(o)p(st)ers, dank voor jullie inzet! 

 

 

Met sportieve groet, 

 

Arjan van Herwijnen 

 



 

 





 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Dames – , heren- en kinderkapsalon 

Raadhuisplein 9   

5161 CG Sprang-Capelle 

 
Tel. (0416)282055 

www.kapsalonlookz.nl 
 



 
 



 



 


