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www.broekauto.nl 
 

Waalwijk 
 

Grotestraat 88-90 
4151 HB Waalwijk 

De 6 sterren Subaru dealer voor de regio Waalwijk & Tilburg 
Tel 0416-332054 

 
De grootste Subaru showroom van Nederland 

 

 

             
 

Pastoor Kuijpersstraat 26 

5144 RJ Waalwijk 

Tel. 0416-332679 

 

 
GORDIJNEN        LAMINAAT EN PARKET        ZONWERING 

 

EN NOG VEEL MEER 
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WAT U WETEN MOET ... 

Algemeen email: info@fstwaalwijk.nl 

Webmaster: webmaster@fstwaalwijk.nl 

                  gerben.van.dijk@home.nl 

 

FST - BESTUUR  
         

     VOORZITTER:              Jan van Wees       0416 - 311302 

                        Benedenkerkstraat 41 

                    5165 CA  Waspik   

           email: voorzitter@fstwaalwijk.nl 

    jfmvanwees@hetnet.nl 
 

  

PENNINGMEESTER:   Jos Verlaan            0416-280087 

         Loonsevaert 57 

          5171 LL Kaatsheuvel    

                  email: penningmeester@fstwaalwijk.nl              
 

 

 

SECRETARIS:                 Corry Terhorst                   0416 - 311302 

               Benedenkerkstraat 41 

     5165 CA Waspik 

     email: secretaris@fstwaalwijk.nl 
 

 

JEUGD- & TECHNISCHE ZAKEN: Stefan de Kloe      06-42565502 

                               Stationstraat 156 

                               5141 GH  Waalwijk 

                                email: competitie@fstwaalwijk.nl 

               jeugd@fstwaalwijk.nl 

 

 

ALGEMENE ZAKEN  &  LEDENADMINISTRATIE:   

                          Will ten Bosch  0416-313503 

                                                         Wendelnesseweg west 73 

                                                 5161 ZH  Sprang-Capelle 

             email: leden@fstwaalwijk.nl 

 

- 5 - 

 

 

mailto:info@fstwaalwijk.nl
mailto:webmaster@fstwaalwijk.nl
mailto:voorzitter@fstwaalwijk.nl
mailto:jfmvanwees@hetnet.nl
mailto:competitie@fstwaalwijk.nl


    

  



    

  

WAT U WETEN MOET ... 
 

 

 

COMPETITIE :       
    

   COMPETITIELEIDER: 

   Stefan de Kloe         

  Stationstraat 156 

        5141 GH  Waalwijk 

        GSM: 06-42565502 
 

 

CONTRIBUTIE :  
MAAND-CONTRIBUTIE :    VANAF 1 januari 2009: 

                                              basiscontributie Senioren      € 11,50  

                             basiscontributie Junioren          €   7,50  

EXTRA TOESLAG:                 dinsdagavondtraining en/of 

                         seniorencompetitie         +   €   3,50  
 

GIRO-REKENING FST:       1918644 t.n.v. 

                                                B.C. - F.S.T. 

                                                Loonsevaert 57    

                                                5171 LL Kaatsheuvel   
 

 

 

 

Het betalen van de contributie door middel van een 

 

>>> AUTOMATISCHE INCASSO IS VERPLICHT  <<< 
 

 

De contributie wordt aan het begin van elke maand geïncasseerd. 

Tevens zal eenmaal per jaar de bondscontributie 

bij de leden in rekening worden gebracht. 
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WAT U WETEN MOET ... 
 

 

SPEELTIJDEN : 
 

SENIOREN COMPETITIE +     dinsdag       19:00  -  21:00 uur   = O 

JEUGD 16 EN 17 JAAR             (periode september - april)  
 

SENIOREN RECREATIE +          donderdag    20:30  - 23:00 uur   = S 

JEUGD 16 EN 17 JAAR     
 

SENIOREN COMPETITIE:      donderdag    21:00 - 23.00 uur    =   S 

 

JUNIOREN 8 t/m 12 jaar:     zaterdag      09:00  -  10:30 uur   = S   

  

JUNIOREN 12 t/m 15 jaar:   donderdag   19:00  -  20:30  uur   = S  

 

COMPETITIE    

JEUGD EN SENIOREN:              zaterdag     10:30  - 14:00  uur   = S 

 

 

 

 

SPEELLOCATIE :  
 

DONDERDAG + ZATERDAG: Sporthal “De Slagen”             =  S  

                       De Gaard 2 

                  5146 AW  Waalwijk 

                  Tel.: 0416 - 369020 
     

 

DINSDAG              :Sporthal  “De Overlaat”         =  O  
                      Eikendonklaan 3 

                      5143 NG  Waalwijk 

                      Tel.:  0416 - 342176 
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Van de Voorzitter 
 

 

Met de verfdampen rond mijn hoofd en in mijn neus (schilder in de 

familie) schrijf ik dit stukje. Na een spectaculaire clubdag van ’s 

morgens 09.00 uur tot ’s avonds in de late uurtjes, maken we ons 

nu op voor een badminton en feestweekend.. Het kan niet op, Unna 

en Sϋderlϋgum komen op bezoek. Een speciale commissie is bezig 

om alles te regelen en in goede banen te leiden. Als er nog mensen 

zijn, die iets willen betekenen  op dit weekend, graag melden bij 

Co Stolwijk (de Unna man bij uitstek) of Jos Verlaan. 

 

Het inschrijfformulier voor dit weekend hebben jullie al via de 

mail ontvangen. 

 

Dus schrijf je in en geef onze Duitse vrienden een lesje 

badminton. Moet lukken, zeker met 2 teams die zowaar Brabants 

kampioen in hun klasse zijn geworden. Van harte gefeliciteerd 

F.S.T. 3 en Heren 1. 

 

Verder wens ik iedereen een mooi en zonnig Paasweekend, eet niet 

te veel eieren, want m’n kippen zijn nog wat van de leg. 

 

Sportieve groeten, 

Jan van Wees 
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AGENDA 2010 
 

jan 02  Geen zaterdagtraining 

07  Nieuwjaarsborrel 2010 donderdagjeugd en senioren 

09  Nieuwjaarsborrel 2010 zaterdagjeugd 

15  Kopij 1e Smash 

28  Uitgave 1e Smash i.v.m. A.L.V. en Clubdag 

 

feb 06  Training zaterdagjeugd de Overlaat 08.30-10.00uur 

 16  Geen training i.v.m. carnaval 

18  Algemene Ledenvergadering 
 

mrt 06  Clubdag en feestavond 

 

apr 18  Ouder-kind toernooi (zondag) 

       23,24,25 Unna hier 

 

mei 04  Geen dinsdagtraining senioren 

08  Training jeugd in Overlaat 08.30 – 10.00 uur 

15  Training jeugd in Overlaat 08.30 – 10.00 uur 

 

Juni 12  Zaterdagtraining jeugd in Overlaat  

LET OP 09.00 – 10.30 uur 

 29  Laatste dinsdagtraining senioren 

 

Juli 10  Laatste zaterdagtraining jeugd 

 16,17,18 JEUGDKAMP 

 22  Laatste speelavond jeugd en senioren 

 22  Tapasavond 

 24  Sluiting sporthal i.v.m. vakantie 
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NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 

B.C. F.S.T. 

donderdag 18 februari 2010 
 

 
Aanwezig: Jan van Wees, Corry Terhorst, Stefan de Kloe, Jos Verlaan, A. v.d. Water, Maarten 

Damen, Robin de Bruyn, Femke van Puijenbroek, Kees van Kuik, Jurgen Dumoulin, Kees de Kort, 

Diana de Rooy, Willy Maas, Manon de Vos, Sanne de Vos, Bas Rombouts, Anouk de Vos, Juliëtte 

Bijnen, Marieke Kneepkens, Marian de Louw, Renate de Negro, Tonny Soeterboek, Frank van Dun, 

Harald Weistra, Ad v. Brunschot, Sheng van Dommelen, Kirsten Brust, Erik Pootas, Sander de 

Jongste, Saakje Sterk, Bertil van Stigt, Jurgen Smits, Bert Streppel, Meindert Tand, Jan van 

Cromvoirt, Anton van Himbergen, Gerben van Dijk, Lucia van Hassel, Chris van Hassel, Co Stolwijk, 

Anouk van Dijk, Louise Strijk, Dennis Pullens, Jan v.d. Sande, Erwolt Pullens, Nico Vervoordeldonk, 

Dan Xu, Menno Kempff, Daphne v.d. Loo, Linda Sterrenburg, Marja Broeks, Ronald Wingelaar. 

 

Afgemeld met kennisgeving: Will ten Bosch, Carola Rzemienicki, Femke Hoffman, Peter de Bijl, 

Mari Spikmans, Patrick Hultermans, Jack Vermeer, Syeni Dumoulin, Robert v. Dommelen, Erik 

Kraneveld. 

 

1. Opening van de Voorzitter 

Nadat iedereen bij binnenkomst het presentieboek en een 

kaart voor Will ten Bosch (i.v.m. heupoperatie) heeft 

getekend opent de voorzitter om 19.45 u de vergadering en 

heet iedereen welkom.  

In totaal zijn er 52 leden naar de jaarvergadering gekomen. 

Onze dank hiervoor. 

Korte terugblik. Clubdag 2009, Grote opkomst clubdag (80 

pers.). Jeugdkamp de Moer dit jaar zeer geslaagd mede door 

het mooie weer. Op de laatste speeldag voor de grote 

vakantie de terugkerende tapasavond, november de 

Waalwijkse badminton kampioenschappen, en Sint Nicolaas 

bij de kinderen op bezoek. Verder in januari de 

Nieuwjaarsborrels en voor de jeugd Nederland-België 

toernooi, verder nog inloopochtenden en het ouder-kind 

toernooi. Naast de bestuursvergaderingen nog menigmaal met 

de gemeente om de tafel gezeten i.v.m. zaalhuur en 

bargebeuren. 
-13- 



   

   

Het bestuur en de vrijwilligers hadden ook dit jaar een druk 

jaar achter de rug. 

 

2. Notulen van de ALV 05 maart 2009 

De notulen van de ALV 2009 worden goedgekeurd. 

 

3. Verslag Algemene zaken 

In verband met de afwezigheid van bestuurslid Algemene 

zaken Will ten Bosch, hebben we het verslag doorgelezen. 

Geen op- of aanmerkingen 

Verslag goedgekeurd. 

 

4. Verslag jeugdzaken en technische zaken 

Stefan de Kloe, jeugd- en algemene zaken, geeft uitleg over 

het verslag.  

Oproep aan leden voor begeleiders donderdagjeugd. Nieuwe 

zaterdag jeugdtrainster Angela Galliart. Stefan dankt Bertil 

van Stigt voor de opvang na vertrek van Leon Zwaans. Elly 

Jansen door blessure al een tijdje niet aanwezig. Ook haar 

danken we hartelijk voor al de tijd die zij aan onze jeugd tot 

nu toe heeft besteed. 

Er is nog plaats op de dinsdagtraining in de Overlaat. Wie 

zich hiertoe geroepen voelt kan zich opgeven bij Stefan. 

Iedereen is welkom. Bij voldoende aanmeldingen is FST 

bereid om eventueel de trainingen na april te laten doorlopen.  

Bij de shirts die de club heeft uitgedeeld zijn ook t shirts en 

trainingspakken in dezelfde kleurstelling verkrijgbaar. 

www.badmintonsport.nl 

Verslag jeugdzaken en technische zaken goedgekeurd. 
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5. Verslag competitieleider 

Uitleg verslag door Stefan de Kloe, de competitieleider. 

Dit jaar weer 2 teams kampioen FST 3 en H1. Applaus. 

FST 2 is op 1 enkel puntje na 2e geworden. Jammer. Kijk voor 

alle andere uitslagen op www.fstwaalwijk.nl 

Verslag competitieleider goedgekeurd. 

 

6. Verslag penningmeester 

Financieel overzicht 2009. 

Uitleg en toelichting door Jos Verlaan, de penningmeester, 

aan de vergadering. Verslag penningmeester goedgekeurd. 

 

7. Kascontrole commissie 

Uitleg kascontrole commissie door Sheng van Dommelen. 

Sheng van Dommelen en Erik Kraneveld hebben de controle 

uitgevoerd. Eén punt voor verbetering vatbaar. De 

penningmeester geeft hier gehoor aan.  

Shuttles op tijd vernieuwen, aangeven bij Stefan. Ieder jaar 

een probleem, we moeten hiervoor een oplossing zoeken. 

Oude, echte slechte shuttles meteen weggooien en niet terug 

in de koker. Misschien dan meer overzicht. 

Verder steekproeven gedaan, de boekhouding zag er 

uitstekend, keurig en overzichtelijk uit.  

Verslag is opgemaakt en overhandigd. 

 

8. Begroting 2010 

Uitleg door Jos Verlaan, de penningmeester, hoe de 

begroting is opgebouwd. 

Begroting voor 2010 goedgekeurd. 

 

PAUZE 
 -15- 
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9. Verkiezingen 

Kascontrole Commissie:  

Sheng van Dommelen is aftredend. De voorzitter bedankt 

haar voor de inzet.  

Lucia van Hassel meldt zich hiervoor aan, waarvoor onze 

dank.  

Aangenomen door de vergadering.  

Kascommissie 2010: Erik Kraneveld en Lucia van Hassel. 

 

Bestuur: 

Aftredend en herkiesbaar: Voorzitter Jan van Wees. 

Corry blijft nog aangezien er zich niemand anders heeft 

aangemeld. 

Aangenomen door de vergadering. 

 

10. Huldiging Jubilarissen 

Diana de Rooy en Tonny Soeterboek zijn 25 jaar lid van FST 

Waalwijk. Van harte gefeliciteerd. Ze ontvangen van de 

voorzitter een speldje en een fles wijn. Foto’s worden 

gemaakt, dus alles vastgelegd. 

 

Tevens worden FST 3, Diana, Marian, Dan Xu, Kees en Mari 

en het H1 team, Erwolt, Menno, Jan, Gerben en Rob 

gefeliciteerd met hun kampioenschap. Ze ontvangen een 

mooie bos bloemen. 

 

11. Bestuursvoorstellen en mededelingen 

Jan van Wees: Wij hebben als vereniging clubshirts 

uitgedeeld en zouden daarom ook graag zien dat ze gedragen 

worden tijdens competitie en toernooien. Het is de bedoeling 

dat wij als één club de naam bc. FST Waalwijk uitdragen. 
 -16- 



   

   

Unna komt weer naar Waalwijk. 23-24-25 april 2010, FST 

gaat dit organiseren. Er hebben zich al 29 deelnemers uit 

Unna gemeld en 5 uit Süderlügum. Co Stolwijk vraagt aan de 

vergadering om hulp. Vrijwilligers die samen met Co, Corry, 

Jos en Stefan de boel op poten te zetten. Na de vergadering 

komt Co even langs om te toetsen. Natuurlijk ontvangen wij 

ook graag inschrijvingen van onze FST leden. De 

inschrijfformulieren komen binnenkort. Ook de andere 

verenigingen uit Waalwijk, Sprang en Waspik worden hiervoor 

uitgenodigd. 

Clubdag: clubkampioenschappen inschrijven bij Stefan de 

Kloe. 

Clubavond: inschrijven bij Corry Terhorst. 

Ophangsysteem: opnieuw vragen we de vergadering om zich 

aan de regels te houden, eerst de ene baan volhangen en 

daarna pas de volgende. Soms gaat dat goed, soms gaat dat 

fout. 

Kamp 2010: 16-17 en 18 juli 2010. Ook dit jaar alweer een 

bestemming gevonden. Een deel van de invulling is al af, 

dankzij de grote inzet van Anouk de Vos en Kirsten Brust. 

 

Rondvraag  

Jurgen Dumoulin: De laatste tijd vergeten ze de 

tussenwanden in de zaal gedeeltelijk te laten zakken. 

Het bestuur: wij geven dit door. 

Maarten Damen: waarom inschrijfgeld voor de 

clubkampioenschappen, er zit toch genoeg in kas. 

Bestuur: inschrijfgeld is een symbolisch bedrag om te weten 

wie er komen, en die dan ook daadwerkelijk er zijn. 

Organisatorisch anders niet te doen. 
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Maarten Damen: kunnen we voor overdag dan ook 

consumptiebonnen krijgen. 

Bestuur: We bekijken wel nog hoeveel we er ’s avonds 

uitreiken. 

Anouk de Vos: de kleedkamers zijn heel vuil, de deur van de 

toilet kan niet dicht en de toilet stinkt, de roosters zitten 

vol rommel. 

Bestuur: Nemen we mee voor onze bijeenkomst met de 

sporthal coördinatoren.  

Anton van Himbergen: Op zaterdagochtend is er regelmatig 

geen beheerder in de zaal. Die doet dan gewoon de 

hoofdingang op slot. Mag dit? 

Bestuur: Nemen we ook mee voor onze bijeenkomst met de 

sporthal coördinatoren.  

Menno Kempff: De vergadering is achterin slecht te 

verstaan. Misschien een microfoon of ergens anders 

vergaderen. 

Bestuur: Voor de volgende ALV zullen we hier rekening mee 

houden. 

 

12. Sluiting 

De voorzitter dankt alle leden voor hun aanwezigheid en 

inbreng en sluit de vergadering.  
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FST H1 en FST 3 Brabants kampioen 

 

FST H1 en FST 3 zijn er zondag 14 maart in geslaagd hun titel in 

de regioklasse met succes verder uit te bouwen en zijn nu beiden 

Brabants kampioen in respectievelijk de klasse Heren 2 en de 4e 

klasse. Tijdens de slotwedstrijden in Tilburg waren beiden teams 

een maatje groter dan hun tegenstanders. Heren en dames, 

gefeliciteerd ! 
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Verslag FST 3 

  

Eindelijk na 3 jaar gerechtigheid, wij zijn Brabants kampioen!  

De voorgaande jaren eindigden we steeds als 2e, dus 3 maal is 

scheepsrecht is op ons wel van toepassing. 

 

Ons team bestaande uit: Kees de Kort, Mari Spikmans, Marian de 

Louw, Dan Xu en Diana de Rooy hebben er hard voor moet knokken 

om deze felbegeerde titel binnen te halen. 

Als Mari genoeg had (uit)geslapen, hij wist het altijd zo te regelen 

dat hij als laatste werd opgehaald, dan was hij in zijn herenenkel 

onoverwinnelijk. Dat geldt ook voor Dan, mede dankzij haar 

trouwe support, haar dochter KaiKai, kon ook niemand haar 

verslaan in de damesenkel. 

 

Marian had in 2009 niet meegedaan aan de 80 van de Langstraat 

en dat heeft toch wel in ons voordeel gewerkt.  

Kees, onze diesel, kwam wel een laat op gang maar heeft ook een 

heel groot aandeel gehad in onze overwinningen. En ik, ach ja, ik 

heb ook heel hard mijn best gedaan. Ik was een tijdje 

geblesseerd maar ging dan mee voor de mentale steun. En dit alles 

heeft geresulteerd in de 1e plaats van onze divisie. We hebben 1 

wedstrijd gelijk gespeeld en de rest hebben we allemaal 

overtuigend gewonnen. Er waren ook veel 3-setters maar wij 

waren dan toch net iets sterkers. 

Dit kampioenschap hebben we gevierd met een gezellig en lekker 

etentje bij Hotel Waalwijk. 

  

Dat was deel 1. Van Stefan ontvingen we een email dat we mee 

mochten doen met de slotwedstrijden in sporthal Tkwadraat in 

Tilburg. Natuurlijk wilden wij dat, zo vaak krijg je die kans niet. 
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En aangezien onze leeftijden moesten we ons deze kans niet laten 

ontgaan.  

Helaas moesten we weer vroeg op, om 09.00uur al aantreden 

tegen de 1e tegenstander. En dat was High Speed, ook uit 

Waalwijk.  

We moesten een halve competitie (1 herenenkel, 1 damesenkel, 

herendubbel, damesdubbel en 1 mix) spelen. High Speed heeft 

hard geknokt maar heeft toch het onderspit moeten delven. Wij 

wonnen met 3-2. Zo, die hadden we vast in onze zak! 

 

Daarna hadden we 1.5uur pauze want de tegenstanders uit Nuenen 

hadden zich teruggetrokken. Wij konden ons dus optimaal 

voorbereiden op de volgende tegenstander: Eersel. Vol spanning 

keken we naar de wedstrijd tussen High Speed en Eersel. Eersel 

won ook met 3-2 van High Speed dus nu zou het erom gaan 

spannen. 

 

Ook tussen Eersel en FST zijn weer 3-setters gespeeld maar na 

de winnende damesdubbel van Dan en Diana konden we opgelucht 

ademhalen en juichen, wij zijn Brabants kampioen! 

We mochten even uitrusten en daarna volgde de prijsuitreiking in 

de zaal. We kregen een beker en ieder een gouden medaille. 

Natuurlijk hebben we in de medaille gebeten (van de Olympische 

Spelen afgekeken) en ja hoor, tis een echte! 

Na het douchen zijn we het kampioenschap lekker in de bar gaan 

vieren. Ondertussen was het herenteam van FST aan hun 

wedstrijden begonnen, niet veel later bleken zij ook Brabants 

kampioen te zijn geworden, gefeliciteerd! (dat wordt een dure 

aangelegenheid voor FST, dat stond niet op de begroting).  

Daarna keerden we moe maar voldaan met een waardevolle prijs 

naar huis. 
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Ik kijk terug op een heel gezellig en sportief seizoen, maar dat 

kan ook niet anders met zo'n gezellig team! 

Als laatste wil ik alle trainers, supporter en FST bedanken voor 

hun bijdrage. 

  

groetjes, 

Diana de Rooy 
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Kampioenenbal 
 

Regiokampioen! Ongelooflijk, na een spannende ontknoping in het 

seizoen is het gelukt. We hebben ons ontdaan van de twee ploegen 

waarmee wij de tweede plaats deelden en zijn de nummer 1 (het 

altijd gewraakte Drunen) en passant gepasseerd! Regiokampioen, 

de ontlading is compleet tijdens de laatste wedstrijd op een 

donderdagavond in februari.  

Regiokampioen, dat houdt ook in dat je naar de slotwedstrijden 

mag van de NBB om te strijden om het Brabants kampioenschap 

met het (de) andere team(s), die in de regio kampioen geworden 

zijn. Die wedstrijden stonden voor ons gepland op zondag 14 maart 

jl. in een sporthal in Tilburg. Neutrale grond voor alle teams…. 

Vooraf werd al bekend wie die dag onze tegenstander zou zijn, 

B.C. Kerkdriel. Maar ook zij hebben natuurlijk bericht ontvangen 

wie de tegenstanders zouden zijn die middag, de helden van B.C. 

F.S.T. H1. Voor Kerkdriel was dat al genoeg om zich gewonnen te 

geven.  

In hun plaats treden een “oud” bekend team aan, het andere heren 

team van Drunen. Zij waren in hun regio op een haar na tweede 

geworden achter Kerkdriel. Hadden we ons eindelijk ontdaan van 

Drunen in de reguliere competitie, kregen we nog een zware 

dobber voor het Brabants Kampioenschap, maar kansloos zijn we 

nooit! 

 

Sportbroeken / trainingsbroek 

Vreemd kopje voor een wedstrijdverslag? Enige uitleg is verplicht, 

dat besef ik mij. In de kleedkamer wordt de eerste uitdaging al 

snel helder. Een teamgenoot heeft zijn sportbroek vergeten. En in 

een fleurige box de baan overspringen leek ons niet echt gepast. 

Snel wat supporters gebeld en gelukkig was er iemand bij die 
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graag een sportbroek ter beschikking stelde. Eerste wedstrijd 

start, een dubbel. Gerben in geleende broek (met een licht 

afwijkende tint van de clubkleuren) en Erwolt die –zoals 

gewoonlijk- de eerste set in zijn trainingsbroek start. Nadat het 

telboek de eerste 11 punten noteerde stapt er plots een “official” 

de baan in. Erwolt wordt direct gesommeerd zijn trainingsbroek 

uit te doen. Badmintonreglementen schrijven  voor dat er gesport 

dient te worden in een korte broek en een shirt met korte 

mouwen. Weer wat geleerd…. 

 

De eerste twee dubbels worden gelijktijdig gespeeld, en spannend 

worden deze wedstrijden nooit echt. De mannen van FST gaan er 

met de eerste twee punten vandoor. Jan en Rob weten 

overtuigend te winnen, vooral door de hoge service van Jan, waar 

de tegenstander zich 7 (!!!) maal op rij in vergist. Gerben en 

Erwolt winnen ook verdient met als hoogtepunt de eerder 

genoemde official. 

 

Tactiek voor deze Champions League wedstrijd 

Na wat mailwisselingen voorafgaand aan deze Champions League 

wedstrijden zijn we er over uit wat de volgorde moet worden in de 

enkel partijen. Onze Rob mag aantreden als vierde heer. Hij treft 

een zeer, zeer taaie jonge speler tegenover zich. Op karakter 

wint Rob de eerste set. Zonder twijfels…. Maar die slaan wel wat 

toe in de tweede set. Conditietechnisch is de tegenstander wat 

beter en hij houdt het zware spel langer vol. Tweede set gaat 

naar de tegenstander. Maar wat gebeurt er in de derde set??? 

Niets bijzonders en helaas gaat deze monsterpartij verloren aan 

Drunen.  

Jan is onze dubbelspeler, laat hem geen enkel spelen. Daar vind ie 

niks aan, en daarom treedt Jan steevast aan in de dubbels. De  
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tweede dubbel van Jan speelt hij met Erwolt. Ook dit wordt een 

lastige pot. Dapper gestreden maar dat knotsgekke Drunen gaat 

er ook met deze partij vandoor.  

 

Twee-twee 

Een goed oplettend lezer heeft nu twee wedstrijden voorbij zien 

komen die gewonnen zijn door jullie eigen helden en twee 

wedstrijden die nipt en na veel strijd verloren zijn gegaan aan de 

“vijand”. Spannend dus wat de ontknoping gaat worden……. Eerst 

onze traditionele thee met koekjes die iedere wedstrijd 

meegenomen worden.  

 

Eerste en tweede enkel konden gelijktijdig aantreden. Op baan 1 

betrad Erwolt –nog steeds zonder trainingsbroek- aan tegen een 

taaie bekende. Op baan 2 stapte –onder luid gejoel van de 

meegebrachte supporters- ondergetekende de baan op. Nog geen 

3 minuten later kon ik als captain van het stel het derde punt 

toevoegen aan het totaal van FST. Mijn tegenstander had last van 

een blessure (of pure angst) en gaf zijn enkel op om nog zijn 

dubbel te kunnen spelen.  

Direct kon dus Gerben zijn racket oppakken om op baan 2 het 

vierde punt te gaan pakken.  Zonder blikken of blozen wenste hij 

zijn tegenstander een prettige wedstrijd om hem daarna van de 

baan te vegen…. Het vierde punt voor FST is in de boeken 

geschreven. Het publiek en de afgevaardigden van het bestuur 

houden het haast niet van spanning.  

In de tijd dat punt drie en vier op het saldo van de vedettes van 

FST H1 bijgeschreven waren, was Erwolt op baan 1 nog steeds 

bezig om een gigantische strijd te leveren. Eerste set sleept hij 

binnen om vervolgens de tegenstander nog wat lucht te geven en 

de tweede set verliest hij jammerlijk. In de derde set gaat het  
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lang gelijk op, tot de wissel op 11 punten geven ze elkaar geen 

duimbreed toe. Pure “spielerei” van onze Erwolt, want na een 

versnelling in het slot staat het plots matchpoint en daarmee 

Championshippoint. 

 Een rally die een eeuwigheid leek te duren, een tegenstander die 

zich nog niet gewonnen wil geven, supporters die stilvallen van de 

spanning, bestuursleden die stilletjes rekenen wat het budget 

moet zijn bij een huldiging, teamgenoten die in de startblokken 

zitten om de baan in te vliegen…….. En ja! Een te kort gelaten drop 

van Drunen zorgt voor de ultieme ontlading! Brabants kampioen! 

De kroon op 5 seizoenen lang spelen! 

 

Vijf-twee 

Ik heb jullie achtergelaten op een 5-2 stand. Laatste dubbel is de 

dubbel van Gerben en ondergetekende. Zeer stabiele dubbel 

gedurende het hele seizoen. En wederom weten we deze om te 

zetten in winst! Eindstand 6-2! Als terecht kampioen gaan we aan 

een biertje en daarna onder de douche.  

Vreemde volgorde 

Als schrijver van dit stuk proza voor de smash wil ik graag nog 

even duidelijkheid scheppen in de warrige volgorde waarin ik de 

wedstrijden beschrijf, in werkelijkheid wonnen we de eerste 5 

partijen van deze ontmoeting en waren we daarmee al snel 

kampioen. Omdat dat niet lekker is om te lezen heb ik deze vrije 

volgorde aangehouden.  

 

Dankwoord 

Rest mij nog één ding, een dankwoord. Allereerst wil ik Cor 

bedanken voor de inzet die hij op iedere dinsdagavond toont om 

training te geven. Daarnaast gaat onze dank uit naar het bestuur 

en in het bijzonder onze competitieleider Stefan. Zonder een  
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bestuur en een bevlogen competitieleider is het voor een team als 

 het onze onmogelijk om goed te kunnen presteren. Speciale dank 

gaat uit naar onze sponsoren, die het mogelijk hebben gemaakt om 

met mooie trainingspakken, tassen, bidons en gadgets het 

Brabantse land door te trekken. Ik wil hierbij ook 4 invallers de 

eer geven die ze verdienen, Marcel, Jac, Dennis en (wederom) 

Stefan…. Zonder jullie….. 

Tot slot gaat mijn dank uit aan de partners van mijn mannen, die 

gedurende het seizoen steevast hun partner op de raarste tijden 

en onmogelijke data af moeten staan. Een verplaatst romantisch 

weekend, verplaatste afspraken over ceremonies en bijbehorende 

meesters, een afgezegde vakantie in Italie en dat allemaal voor 

badminton. Wij waarderen dat allemaal bijzonder veel! 

 

Tot volgend seizoen! 

 

Een trotse Captain van B.C. F.S.T Heren 1, 

 

Menno Kempff 

 

P.S. Ook onze geheime aanbidd(st)ers op het gastenboek van de 

site ) hartelijk bedankt.  
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FST Clubdag 2010 

     1e prijs 2e prijs 3e prijs 

Jongens enkel 

A Daan Vermeer 

Vishnu 

Loilargosain 

Colin 

Rijken 

Jongens enkel 

B 

Diederik van 

Himbergen Mike Korthout 

Marco 

Brans 

Meisjes enkel 

A Yvet Opmeer 

Chastity 

Verhoofstad 

Anne 

Spuybroek 

Meisjes enkel 

B Pleunie Maas 

Trishana 

Loilargosain 

Vera van 

Kuik 

Jeugd mix A 

Chastity 

Verhoofstad Colin Rijken 

Daan 

Vermeer 

Jeugd mix B 

Diederik van 

Himbergen Timo van Hal 

Vera van 

Kuik 

      1e prijs 2e prijs 

 Heren enkel 

Competitie Erik Kraneveld Bas Rombouts 

 Heren enkel 

Recreatief 

Marcel van de 

Laar 

Robert van 

Dommelen 

 Dames enkel 

Competitie Lonneke Arnold Dan Xu 

 Dames enkel 

Recreatief 

Suzanne van 

der Linde Michelle Vos 

 

Heren Dubbel Robin de Bruijn 

Marcel van de 

Laar 

 

Dames Dubbel 

Sheng van 

Dommelen 

Carola 

Rzemieniecki 

 

Senioren Mix 

Sheng van 

Dommelen 

Rene 

Kuijsters 
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Uitnodiging ouder-kind tournooi 

      
 

Dames en heren, jongens en meisjes, het is weer zover ! Er is weer een 

ouder-kind tournooi georganiseerd. 

Dé kans om eens te laten zien hoe goed je kan badmintonnen, de ander uit 

te lachen omdat die het niet kan (niet netjes maar wel leuk !), en gewoon 

een gezellig dagje samen bezig zijn. 

 

Kinderen : schrijf je samen met je vader, moeder, opa, oma, oom, tante, 

buurman/vrouw (of een zomaar van 

                 de straat geplukte volwassene) in. 

Ouderen : schrijf je in samen met je zoon, dochter, kleinzoon/dochter, 

neefje, nichtje of  

                 buurjongen/meisje (niet een zomaar van de straat geplukt kind !) 

 

Waar ? 
Sporthal De Overlaat 

 

Wanneer ? 
Zondag 18 april 2010 

 

Hoe laat ? 
Vanaf 10:00 tot 15:00 uur 

 

Kosten ? 
geen 

 

Graag onderstaand formulier voor 10 april inleveren bij Stefan de Kloe of 

één van de andere begeleiders. 

Of stuur een mailtje naar stefandekloe@home.nl 
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Inschrijving ouder kind tournooi 

 

 

Ouder 

 :___________________________________________________ 

 

 

Kind  :___________________________________________________ 

 

 

Aantal leenrackets nodig : _____ 
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Inschrijfformulier voor de competitie 

 

Naam : 

 

Adres :  

 

Woonplaats : 

 

Telefoonnummer : 

 

Email adres :  

 

Geboortedatum : 

 

Klasse : 

 

Als invaller Ja / Nee 

 

Kan niet spelen op : 

 

Wensen (teamindeling) : 

 

Voor jeugd : Ouder kan wel / niet rijden. 

                     Handtekening ouder / voogd 

 

 

S.v.p. voor 18 april inleveren bij Stefan de Kloe 

 

Ruim op tijd zijn de competitie-weekenden bekend. Leg deze vast in je 
agenda, zodat afzeggingen tot het minimum beperkt blijven. 
Zoals steeds meer andere verenigingen doen, zal FST alleen bij hoge 
uitzondering wedstrijden verzetten. 
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 SPEELSCHEMA REGIOCOMPETITIE  NOORD-BRABANT 2010-2011 

 

 

Speelweek 

 

Datum 

  

1 17/18/1 september  

2 24/25/26 september 

3 01/02/03 oktober 

4 08/09/10 oktober 

5 15/16/17 oktober 

6 05/06/07 november 

7 19/20/21 november 

8 26/27/28 november 

9 10/11/12 december 

10 17/18/19 december 

11 07/08/09 januari 2011 

12 14/15/16 januari  

13 21/22/23 januari 

14 28/29/30 januari 
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Van Feest- en treurnietcommissie 
  

Hallo FST-ers, 

  

De meesten van jullie weten dat FST een feest- en treurniet 

commissie heeft. Maar voor de nieuwelingen zal ik even uitleggen 

wat dit precies inhoudt. 

Wij worden door het bestuur ingezet als we ergens op 

ziekenbezoek op kraamvisite moeten. Dus mocht je vader of 

moeder worden, stuur dan een geboortekaartje naar het bestuur 

en wellicht zie je ons op de beschuit met muisjes! En mocht je 

geblesseerd of voor langere tijd uitgeschakeld zijn, meldt dit dan 

aan het bestuur. Mocht het nodig zijn dan komen wij je wat 

opbeuren.  

Mocht je iemand kennen die volgens jou een bezoek van de feest- 

en treurniet nodig heeft, meldt dit dan aan het bestuur. 

Enne ...  bruiloften vinden wij ook geweldig om te bezoeken! 

  

groetjes van 

Lucia van Hassel 

Diana de Rooy 
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F.S.T. FELICITEERT: 

 
 april    mei  

02-04 Gea Blom (S)  01-05 Jens Jansen (J) 

03-04 Marco Brans (J)  02-05 Lucia van Hassel (S) 

03-04 Remco Brans (J)  04-05 Marian de Louw (S) 

09-04 Anton v. Himbergen (S)  06-05 Stefan de Kloe (S) 

14-04 Harold Weistra (S)  07-05 Femke van Puijenbroek (S) 

14-04 Erik Kraneveld (S)  10-05 Zhenwu Xu (S) 

14-04 Eveline Vuijk (S)  10-05 Sander Hornes (S) 

15-04 Mustafa Bulut (S)  11-05 Daan Vermeer (J) 

16-04 Linda Sterrenburg (S)  12-05 Jurgen Dumoulin (S) 

17-04 Patrick Hultermans (S)  13-05 Paul Geitz (S) 

19-04 Fred van Beers (S)  13-05 William Mulders  (S) 

20-04 Gerben van Dijk (S)  21-05 Merel Kuijsters (J) 

22-04 Jan van Cromvoirt (S)  24-05 Robin de Bruijn (S) 

22-04 John Snijders (S)  27-05 Sanne de Vos (S) 

25-04 Frank van Dun (S)  27-05 Mann de Vos (S) 

       

       

 juni      

02-06 Jan v.d. Sande (S)     

08-06 Aaafke Tand (S)     

13-06 Maarten Damen (S)     

15-06 Marcel v.d. Laar (S)     

18-06 André van Hal (S)     

25-06 Ronald van 

Ravenstein 

(S)     

25-06 Daphne Ijpelaar (J)     
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B.C. F.S.T MUTATIES 

LEDENBESTAND 

01.01.2010 t/m 01.04.2010 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

01-13 Janne Groot (J) 01-01 Sander Ijpelaar (J) 

01-04 Sabine Sommer (S) 01-01 Alex van de Water (S) 

01-04 Famke Bouman (J) 01-02 Fatma Cavuslu  (J) 

   01-02 Renate v.d. Horst (S) 

   01-02 Elise Smits (J) 

   01-03 Stephan Lammerts van 

Bueren 

(S) 

   01-03 Kelly Yang (S) 

   01-03 Zhenwu Xu (S) 
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