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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 2018 (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 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Beste leden, 

 

 

Op de vooravond van de vakantie valt dit clubblad op de digitale deurmat. 

In onze laatste bestuursvergadering hebben we besloten geen papieren versie 

meer te maken. 

Minder dan een handjevol leden ontvingen deze nog, doch het werk om die te 

maken is bijna evenveel als voor grotere aantallen. 

 

Het voorjaar is relatief rustig verlopen, onze judoka's hebben examens gedaan 

en sluiten dit voorjaar af met hun clubkampioenschappen. De 

badmintoncompetitie is natuurlijk ook al weer een tijdje afgelopen, allebei de 

teams zijn netjes tweede in hun poule geworden. Zeker vermeldenswaardig is 

het dat het tóch weer gelukt is om met twee teams in te schrijven voor de 

competitie van 2018-2019. 

 

De badmintonjeugd heeft begin juni in Waalwijk meegedaan met het Langstraat 

Jeugdtoernooi, het was een geslaagde ochtend met veel badminton(n/st)ers van 

vijf verschillende verenigingen. Helaas was het voor één vereniging de laatste 

keer, zij moeten stoppen met hun jeugdafdeling. Op moment van schrijven zijn 

er drie jeugdleden bij ons aan het kijken of ze bij ons verder willen spelen. 

 

Ook zit het eerste jaar kantine-dienst in Zidewinde er op. Dit is eigenlijk 

zonder noemenswaardige uitdagingen verlopen. Bijna altijd treffen we de 

kantine netjes aan, bijna altijd klopt de administratie. Om onze vrijwilligers te 

bedanken, gaan we proberen in september of oktober een gezellig avondje te 

organiseren, in welke vorm is nog onbekend, ideeën/suggesties zijn welkom. 



 

Na de vakantie wordt ook de jaarlijkse Grote Clubactie weer opgestart, omdat 

dit een serieuze bijdrage aan onze clubkas oplevert, zullen we ook dit jaar weer 

meedoen. Net als vorig jaar hebben we verkoopboekjes met machtigingen én de 

mogelijkheid om digitaal te verkopen, dat laatste is vooral handig als je 

familie/vrienden die je wat minder vaak ziet of verder weg wonen toch een lot 

wilt laten kopen. Je kunt ze de volgende keer dat je ze ziet, alvast inlichten dat 

je ook loten gaat verkopen. 

 

Namens het voltallige bestuur, trainers en begeleiders wensen we jullie een 

fijne en sportieve vakantie toe en hopen we jullie allemaal gebruind, gezond en 

vol met leuke verhalen op 23 en/of 24 augustus weer terug te zien. 

 

Tot in augustus! 

 

Arjan van Herwijnen 

Voorzitter Z.S.V. Zidewinde 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

Notulen Algemene Ledenvergadering Z.S.V. Zidewinde 2018   

 

Gehouden op woensdag 21 maart 2018. 

Aanwezig   :  14 leden en 3 bestuursleden 

Afwezig met kennisgeving :  Ad Verduijn, Patrick Blom en Gertjan Lambooij 

 

Onze voorzitter, Arjan van Herwijnen, opent om 20.07 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 plaatst Peter de opmerking dat het handig zou zijn als Piet ook een kasboek 

gaat bijhouden. 

Piet geeft aan dat van de contante betalingen wel kaslijsten zijn i.v.m. 

uitbetalingen aan vrijwilligersvergoedingen. 

De kascommissie voor volgend jaar zal worden gevormd door Vincent Zacht en 

Henk  

Spuijbroek. 

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



 

4. Financieel verslag. 

Piet geeft uitleg dat het financiële tekort in 2016 op de ALV van 2017 is 

besproken en dat er daarom op deze ALV besloten is de contributie te 

verhogen. 

Het tekort in 2017 van ca. € 200,-- is binnen de perken gebleven omdat er een 

donatie is geweest van stichting Sydewende van € 2.000,-- 

Walter merkt op dat de donatie van stichting Sydewende de uitgaven voor het 

50 jarig jubileum compenseert. 

Het bestuur uit zijn zorgen over de bezetting op vrijdagavond i.v.m. de kosten 

aan zaalhuur op deze avond. Deze staat niet in verhouding tot het aantal leden 

dat gebruik maakt van de sporthal op vrijdagvond. Wij zijn echter aan deze 

avond gebonden omdat er op deze avond  

de competitiewedstrijden gespeeld worden. 

De begroting 2018 laat een tekort zien van ca. € 850,--.  

Wij verwachten echter dat dit minder zal zijn omdat de zaalhuur naar 

verwachting minder zal zijn dan begroot. 

Vincent Zacht stelt de vraag waarom de zaalhuur hoger begroot is.  Deze 

zaalhuur is de werkelijke huur die wij normaal zouden moeten betalen. Echter 

deze zal lager uitvallen omdat de uren dat wij geen gebruik zullen maken van de 

zaal hier nog op in mindering gebracht gaan worden. 

Peter en Vincent Zacht vragen of er jaarlijks een bedrag begroot kan worden 

dat de stichting Sydewende zal overmaken aan onze vereniging.  De leden Z.S.V. 

Zidewinde stellen zichzelf namelijk beschikbaar om de bardiensten in de 

kantine op donderdag- en vrijdagavond te  

draaien. 

Arjan legt vervolgens de verdeelsleutel van de barinkomsten uit maar kan geen 

toezegging doen dat er jaarlijks een bedrag uitgekeerd zal gaan worden aan 

Z.S.V. Zidewinde. 



 

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. 

André Lindeijer en Vincent Zacht zijn 15 jaar lid van onze vereniging. Zij 

ontvangen uit handen van onze voorzitter een mooie bos bloemen. 

Marjolein Vos is zelfs al 25 jaar lid van onze vereniging. Zij ontvangt van onze 

voorzitter naast een mooie bos bloemen het verenigingsschildje. 

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

haar inzet in de kantine. 

 

7. Pauze. 



 

8. Judo. 

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

bezetting is in de verschillende leeftijdsgroepen. 

Het afgelopen jaar is er nieuwe vloer gelegd in de sporthal van de 

Koningsschool.  

 

9. Tafeltennis. 

Op dit moment heeft deze afdeling van onze vereniging nog 6 leden. 

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

Omdat er nog maar 6 leden zijn is er het afgelopen jaar besloten te stoppen 

met het spelen van competitie. 

 

10. Badminton, jeugd. 

Het ledenaantal is iets afgenomen. 

Vincent Zacht vraagt of het een optie is om met andere verenigingen de jeugd 

te fuseren of een samenwerkingsvorm aan te gaan.  

Arjan van Herwijnen wil dit graag onderzoeken of dit een optie zou kunnen zijn 

als er hier vanuit andere verenigingen ook interesse in is. 

Arjan vraagt aan de aanwezige leden of er iemand beschikbaar is om de 

begeleiding van de jeugd op donderdag 19 april op zicht te nemen. Arjan is deze 

avond verhinderd. 

 

11. Badminton, recreanten. 

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

nieuwe leden. 

 

12. Badminton, competitie. 

Het afgelopen seizoen hebben 2 teams deelgenomen aan de competitie.  

Het seizoen 2018/2019 zullen wij zeker starten met 1 herenteam.  

Een 2e mix-team is nog onzeker omdat er misschien 1 dame tekort is. Naar een 

oplossing zal worden gezocht. 

Het bestuur bedankt Walter v.d. Lee voor zijn inzet in het afgelopen jaar. 

De animo op vrijdagavond laat nog steeds te wensen over waardoor hier ook de 

behoefte aan nieuwe leden blijft bestaan. 

 



13. Clubkampioenschappen. 

De clubkampioenschappen judo zullen weer gehouden worden op de laatste 

vrijdag voor de zomervakantie. 

Wat betreft de clubkampioenschappen badminton zal Arjan van Herwijnen hier 

de leden over polsen of hier animo voor is.   

Misschien kunnen wij samen met High Speed / FST hier een keer van gedachten 

over wisselen om samen iets te organiseren naast de Open 

Waalwijkse Badmintonkampioenschappen. 

 

14. Rondvraag. 

Er zijn vooraf geen schriftelijke vragen ingediend bij het bestuur. 

Het bestuur zal zeer binnenkort actie ondernemen wat betreft de nieuwe GDPR 

wet die op 25 mei 2018 van kracht zal worden. 

 

15. Sluiting. 

Om 21.30 sluit Arjan, met dankzegging aan alle aanwezigen, de Algemene 

Ledenvergadering 2018 van Z.S.V. Zidewinde. 

 

 



 

 

 

       

 

COMPETITIE 2018-2019 

Het nieuwe badminton jaar is alweer bijna aan de orde. Nog wel even de 

vakantie die er tussen zit. Maar dat zullen de meeste niet erg vinden. Lekker 

even luieren of toch wat actiefs doen. 

Nog niet alle details zijn al definitief wat betreft de indeling. Dus wat nu volgt, 

dat kan makkelijk nog veranderen. Houd hier dus rekening mee. 

Wij hebben dit jaar weer 2 teams. Een mix team en een mannen team. De 

indeling die ik van de bond heb gekregen, die is als volgt: 

 

 

Het is weer een mooie indeling, denk ik. Wij wensen onze teams weer veel 

succes in het komende seizoen. Laat zien dat wij een mooie club hebben. 

Mochten er noch vragen zijn, dan hoor ik het graag. 

Veel plezier met de zomervakantie!!! 

Walter van der Lee 

Competitieleider Z.S.V. Zidewinde. 

 
 

. 

 



 

 

 

 

 

Examens 26-05-18 

 
 



 

 
 

 



 

 

 

 

Nadat ons eerste team gestopt was met het spelen in de eerste klasse van de 

Tilburgse Tafeltennis Liga bestond bij de overige leden de angst dat het ook 

met de tafeltennisafdeling gedaan zou zijn. 

Gelukkig is niets minder waar. 

Na de zomervakantie van 2017 zijn we met een kleiner groepje fanatiek aan de 

slag gebleven. 

Slechts een enkele keer is er op vrijdagavond niet getafeltennist vanwege te 

weinig aanwezigen. 

Tijdens de spelavonden spelen we vooral dubbelspelen, omdat we al met een 

beetje oudere lichting spelen, maar in die dubbelspelen gaat het er fanatiek aan 

toe. 

We zien soms geweldige rally’s en Co en Rolf doen niet onder voor de jongelui. 

In het najaar van2017 voegde ook Henk Spuijbroek zich bij ons clubje. Henk 

was te zeer geblesseerd aan zijn knie om voor de volle honderd procent te 

badmintonnen. 

Hij was al langer bezig om, in het begin van de avond, te oefenen met Rien van 

de Vis. Wij hadden al wel gezien dat er talent in hem zat. 

We hebben gemerkt dat Henk heel snel bijleert en toen wat later Rien ook 

steeds meer met ons mee ging doen vormden deze twee soms samen een team. 

In het begin werd er nooit gewonnen, maar nog niet zo lang geleden, ik spreek 

over half juni, lukte het de heren om een set te winnen. 

Een knappe prestatie heren. 

Mannen, ik hoop jullie na de vakantie weer allemaal gezond en wel terug te zien. 

We gaan er weer een gezellig en sportief sportjaar van maken. 

 

Piet Kievits 



Beste leden, 

 

We hopen dat jullie genieten van een fijne 

vakantie. 

Maar het moet straks toch weer een fijn gevoel 

zijn om weer te gaan badmintonnen, tafeltennissen 

of judoën. 

 

Op donderdag 23 augustus beginnen de trainingen 

voor de badmintonjeugd weer en op 

donderdagavond starten de badminton recreanten 

met spelen. 

Op vrijdag 24 augustus volgen de badminton 

competitiespelers en de tafeltennissers. 

Ook de judo start weer met trainingen op vrijdag 

24 augustus. 

 

Heel veel sportplezier. 

Het bestuur. 





 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Dames – , heren- en kinderkapsalon 

Raadhuisplein 9   

5161 CG Sprang-Capelle 

 
Tel. (0416)282055 

www.kapsalonlookz.nl 
 



 
 





 


