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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 

 

 

http://www.broekauto.nl/


    

  

 

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 
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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 
 

Hallo allemaal, 

 

En met allemaal, bedoel ik ook allemaal, omdat ik iedereen in deze 

laatste Smash vóór de vakantie, hele prettige weken toewens met 

mooi weer. 

 

Er is ook weer een fietstocht georganiseerd op zondag 26 juni. 

Voor het hele gezin, dus kom ik weer terug op allemaal, junioren 

en senioren. 

Ook in verband met de ophanden zijnde Tapas avond bedoel ik 

allemaal, maar dan de senioren. 

Vooral de nieuwe leden, die dit culinaire festijn nog nooit hebben 

meegemaakt, wil ik dringend aanraden, na het gebruikelijke 

sportieve gedeelte nog wat langer te blijven en ook te genieten 

van de hoogstandjes op culinair gebied. Voor alle leden is het 

ieder jaar weer een uitdaging. Het hoeft niet duur of chique te 

zijn, als het maar lekker is, en dat is in het verleden altijd het 

geval geweest. We zijn trots op jullie. 

 

Dus mensen, blijf deze laatste clubavond voor de vakantie nog wat 

hangen, wij als bestuur zorgen voor een gratis drankje.  

 

Nogmaals, iedereen prettige vakantie en graag weer tot ziens eind 

augustus. (zie agenda in Smash voor de juiste datums). 

 

Jullie voorzitter, 

Jan van Wees 
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Agenda 2011 
 

 

Mei  12 kopij Smash 2 

14 zaterdagjeugd naar de Overlaat    08.30-10.00 uur  

20-21-22   UNNA 

26 uitgave Smash 2 

28 zaterdagjeugd naar de Overlaat    08.30-10.00 uur  
 

Juni  18 Jeugddag (geen training) 

  26 familie fietsdag 

 

Juli 02 laatste zaterdag training jeugd, daarna  

schoolvakantie 

07 tapasavond senioren en laatste donderdag junioren 

en senioren 

 

Aug.  23 1e dinsdag training de Overlaat 

25 1e donderdag training junioren en speelavond  

senioren 

  27 1e zaterdagtraining jeugd 

 

Sep.  01 kopij Smash 3 

  15 uitgave Smash 3 

 

Dec.  01 kopij Smash 4 

  15 uitgave Smash 4 
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Contributie per 1 januari 2012 
 

Beste leden en ouders van leden, 

 

Tijdens de op 3 maart 2011 gehouden algemene jaarvergadering is 

bij meerderheid van stemmen besloten om na 3 jaar de 

contributie voor de senioren met ingang van 1 januari  2012 te 

verhogen met  € 0,50 per maand. 

 

Dit heeft te maken met het feit dat de zaalhuur met ingang van 

dit jaar is gestegen en dat ook de komende jaren de huur met in 

totaal zo'n 40 % zal gaan stijgen, terwijl het aantal leden 

nagenoeg gelijk blijft. 

 

Voor de junioren zal deze verhoging € 0,25 per maand gaan 

bedragen. 

 

 

Namens het bestuur, 

Jos Verlaan, 

Penningmeester 
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 NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 

B.C. F.S.T. 

donderdag 03 maart 2011 

 
Aanwezig: Jan van Wees, Corry Terhorst, Stefan de Kloe, Jos Verlaan, Will ten Bosch, Maarten 

Damen, Sander v.d. Hoek, A. v.d. Water, Jurgen Dumoulin, Bas Rombouts, Sanne de Vos, Marco 

de Werd, Rob Langermans, Manon de Vos, Marcel v.d. Laar, Robin de Bruyn, Ad v. Brunschot, 

Erik Kraneveld, Martin Dekkers, Toos de Kort, Saakje Sterk, Renate de Negro, Diana de Rooy, 

Marian de Louw, Gerben van Dijk, Anouk van Dijk, Louise Strijk, Juliëtte Bijnen, Kirsten Brust, 

Femke van Puijenbroek, Marieke Kneepkens, Meindert Tand, Sander Hornes, Lonneke Arnold, 

Nico Vervoordeeldonk, Sheng van Dommelen, Co Stolwijk. 

Later op de vergadering verschenen: Chris en Lucia van Hassel, Menno Kempff, Jan van 

Cromvoirt, Sjaak Vermeer, Jan v.d. Sande, Anton van Himbergen. 

 

Afgemeld met kennisgeving: Kees de Kort, Patrick Hultermans, Bert Streppel, Linda 

Sterrenburg, Erwolt Pullens, Daphne v. Loo, Aafke Tand, Lisette Burgel, Dennis Pullens, 

Anouk de Vos, Bertil v. Stigt, Jurgen Smits, Elo Martens, Micha Timmermans. 

 

1. Opening van de Voorzitter 

 

Om 19.45 u opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen 

welkom.    

In totaal zijn er 44 leden naar de jaarvergadering gekomen. Onze 

dank hiervoor. 

Geen korte terugblik dit jaar. Er zijn leden onder ons die ook nog 

graag een stukje van de voetbalwedstrijd Ajax-RKC (beker) willen 

zien. Het bestuur komt ze hierin tegemoet. 
Ingekomen stukken; niet vermeld in de agenda 

Anton van Himbergen: over jeugdtraining. De voorzitter heeft 

hierover met Anton gesproken, dit onderwerp wordt samen met 

de jeugdtrainers/begeleiders besproken. 

Jan van Cromvoirt: Smash digitaal. Voorzitter: reeds meerdere 

keren op vorige ALV’s besproken. In het jaar 2011 komen er maar  

4 Smashes uit. Langzaam afbouwen. De Samsh heeft ook iets 
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tastbaars. Belangrijke mededelingen worden nu ook via mail 

verstuurd.  

Anouk de Vos: dameskleedkamers nog steeds vies. Voorzitter: 

de gemeente weet hiervan, zal ons aandachtspunt blijven.  

 

2. Notulen van de ALV 18 februari 2010 

    

Erik Kraneveld: Kascontrole verbeterpunt, wat wordt hier mee 

bedoeld? Sheng van Dommelen heeft hierover vorig jaar verslag 

gedaan. Niet goed genotuleerd, vandaar geen verklaring. Sheng 

weet het ook niet meer. 

De notulen van de ALV 2010 worden goedgekeurd. 

 

3. Verslag Algemene zaken 

 

Will ten Bosch: Op dit moment een terugloop van leden. Nu 144 

leden. Deze tendens was vorig jaar al ingezet. We gaan 

binnenkort de pers benaderen, ook vragen we aan de leden om 

familie, vrienden te benaderen om die dan enthousiast te maken 

voor badminton. Samen moeten we dit probleem oplossen. 

De voorzitter: aangezien de prijs voor de zaalhuur flink is 

gestegen en in de toekomst nog meer zal stijgen. Per jaar 10% 

en dit 4 jaar lang. De penningmeester heeft een berekening 

gemaakt verhouding zaalhuur/contributie. Deze is onder de 

leden uitgedeeld. Dit betekent dat als we eventueel dezelfde 

contributie willen blijven betalen dan hebben we meer leden 

nodig.. 

Verslag goedgekeurd. 
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4. Verslag jeugdzaken en technische zaken 

 

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

verslag.  

Jeugdtrainster Angela Galliart is er nog steeds op zaterdag en 

dat gaat goed. Marcel v.d. Laar en Erwolt Pullens ondersteunen. 

Op zaterdagochtend hebben we op dit moment nog maar 10 

leden. Op donderdag een grote groep door doorstroming 

zaterdagjeugd. We proberen aanwas te krijgen door 

vriendjes/vriendinnetjes mee te laten brengen, en 

inloopochtenden via de scholen.  

Verslag jeugdzaken en technische zaken goedgekeurd. 

 

5.Verslag competitieleider 

 

Stefan de Kloe, de competitieleider, geeft uitleg over het 

verslag.  

Dit jaar jeugdteam U17 kampioen. Pascal, Nicky, Anne, 

Chastity en Yvet, gefeliciteerd. Binnenkort gaan ze strijden 

om het Brabants kampioensschap.  

Verslag competitieleider goedgekeurd. 

 

6. Verslag penningmeester 

 

Financieel overzicht 2010. 

Verslag uitgedeeld en de penningmeester geeft uitleg en 

toelichting op de gestelde vragen door de vergadering. 
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Geen grote clubactie in 2010? Te weinig animo onder de 

jeugd. 

Algemene kosten, wat valt hieronder? Kosten die geen eigen 

grootboekrekening  hebben. 

Minder consumpties uitgegeven als begroot? De 

consumptiebonnen die uitgedeeld worden tijdens een 

activiteit vallen onder evenementen.  

Bestuurskosten hoger? Het bestuur vergadert tegenwoordig 

in de Slagen, en niet bij een bestuurslid thuis. 

Bondscontributie 2011 nog volgens oude regeling. In een 

vergadering met Badminton Nederland (de Bond) wordt de 

contributie 2012 nog besproken. 

Hogere renteopbrengsten uitgezocht? Alle opties nagegaan, 

de vereniging wordt als bedrijf gezien, dus geen hogere 

rente. 

Verslag penningmeester goedgekeurd. 

 

7. Kascontrole commissie 

 

Lucia van Hassel en Erik Kraneveld hebben de controle 

uitgevoerd.  

Uitleg kascontrole commissie door Erik Kraneveld 

Jos is een goede gastheer, we hebben de balans 

doorgenomen, kascontrole, aansluitingen en niet onbelangrijk, 

Jos betaald contributie. Alles ziet er perfect uit. 

De voorzitter dankt Lucia en Erik voor hun inzet. 

Verslag is opgemaakt en overhandigd. 

 -18- 



   

   

8. Begroting 2011 

 

Uitleg door Jos Verlaan,de penningmeester, hoe de begroting is 

opgebouwd. 

Begroting voor 2011 goedgekeurd. 

 

9. Verkiezingen 

 

Kascontrole Commissie:  

Erik Kraneveld is aftredend. De voorzitter bedankt hem voor 

zijn inzet.  

Martin Dekkers meldt zich aan, waarvoor onze dank.  

Aangenomen door de vergadering.  

Kascommissie 2011: Lucia van Hassel en Martin Dekkers. 

 

Bestuur: 

Aftredend en herkiesbaar: Penningmeester Jos Verlaan 

Aftredend en herkiesbaar: Jeugd- en Technische zaken Stefan 

de Kloe 

Aangenomen door de vergadering. 

 

10. Huldiging Jubilarissen 

 

Nico Vervoordeldonk is 25 jaar lid van FST Waalwijk. Van harte 

gefeliciteerd. Hij ontvangt van de voorzitter een speldje en een 

fles wijn. Foto’s worden gemaakt, dus alles vastgelegd. 
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11. Bestuursvoorstellen en mededelingen 

 

Januari 2012 wordt er een contributieverhoging doorgevoerd 

voor de senioren met € 0,50.  

Het bestuur heeft de contributie bij de badmintonverenigingen 

uit de omgeving (Waalwijk, Drunen, Waspik en Kaatsheuvel) 

vergeleken, en zelfs na deze verhoging per 1 januari 2012 is 

onze contributie lager.  

Goedgekeurd door de vergadering 

 

Menno: In een vorige (jaren geleden) ALV is beloofd dat we de 

extra opbrengsten zouden gebruiken voor de zaalhuur, dit om te 

hoge contributie tegen te gaan. 

Het bestuur gaat dit terugzoeken en komt volgend jaar met 

extra agendapunt hierop terug. Tevens zullen we proberen een 

bedrag vast te stellen dat we zeker achter de hand willen 

houden als reserve, dit ook met de wetenschap dat F.S.T. 50 

jaar bestaat in 2013. 

 

Gemeente Waalwijk: FST heeft een brief ontvangen over een 

wijziging collectieve gratis vrijwilligersverzekering. Alle 

vrijwilligers zijn automatisch verzekerd onder deze zogeheten 

Vrijwilligerspolis. 

Politie: per 1 maart gaat de politie verkeerd parkeren handhaven 

bij sportpark de Gaard en straat tussen Willem van Oranje 

College en sporthal de Slagen. 

Clubdag: clubkampioenschappen inschrijven bij Stefan de Kloe. 

Clubavond: inschrijven bij Corry Terhorst. 
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Unna: 20-21-22 mei uitwisseling in Unna. Binnenkort 

inschrijfformulier via mail.  

 

Rondvraag  

Jan van Cromvoirt: wat is de definitie vrijwilliger. 

Het bestuur gaat uitzoeken wie er allemaal onder de noemer 

vrijwilliger valt, en of we ons als club moeten registreren bij het 

Vrijwilligerspunt Eindhoven voor de gratis 

vrijwilligersverzekering. Als hierover meer duidelijkheid is komt 

er een mail naar de leden en wordt het op de website geplaatst. 

Anouk van Dijk: de website is niet actueel. 

Gerben: te weinig input, maar zal proberen de aangeleverde 

stukken sneller in te voeren. Hij wil het wel blijven verzorgen. 

Lonneke Arnold: We zijn te laat te weten gekomen wanneer de 

clubdag is. 

Bestuur: de datum 19 maart staat al een jaar op de agenda in de 

Smash vermeld. 

 

12. Sluiting 

 

De voorzitter dankt alle leden voor hun aanwezigheid en inbreng 

en sluit de vergadering.  
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Donderdag 07 juli 2011 TAPASavond voor de senioren, 

in de bar beneden. 
 

De F.S.T. traditie. De laatste speelavond van FST voor de 

vakantie. Ieder jaar weer een 

succesformule. Dit betekent, 

genieten van de culinaire 

hoogstandjes van onze leden. 

Wij hopen dan ook op een grote 

opkomst en een groot meebreng 

gehalte. De oven of de koelkast 

achter de bar is beschikbaar om 

jullie delicatessen op de juiste 

temperatuur te brengen. Mensen, laat de kok in je boven komen, 

doe je best, en daarna heeeeerlijk genieten van de door jullie 

gemaakte tapas. Zie hier op de foto 2010. 

 

Vanaf ca 22:30 uur zullen we de lichten in de zaal doven en gaan 

we over tot het heerlijk smullen, lachen, drinken en kletsen.  

 

Het Bestuur. 
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         Beste FST-er’s 
  
 

  

 

FIETS / ORIËNTATIE-TOCHT  voor het hele gezin. 
 

Noteer alvast in jullie agenda: ZONDAG 26 juni 2011 

  

En schrijf meteen in. 

 

Het voorjaar is met heel mooi weer begonnen, dat heeft ons op 

het idee gebracht om weer eens een fietstocht voor het hele 

gezin te organiseren.  

Gezinsleden die geen lid zijn van F.S.T. zijn natuurlijk ook welkom.  

Wij zouden het ook prettig vinden als jeugdleden aan de tocht 

zouden meedoen, het is tenslotte een gezinsdag. 

 

We starten deze keer vanuit café -bar De Langstraat, 

Besoyensestraat 140 te Waalwijk alwaar we om 13.00 uur 

verzamelen en vertrekken om 13.30 uur. 

 

Daarna gaan we heerlijk fietsen en een beetje om ons heen kijken 

om al onze vragen die wij stellen te beantwoorden. (Wel op de weg 

letten natuurlijk).  

Voor versnaperingen en drinken onderweg wordt gezorgd. 

We eindigen weer bij café -bar De Langstraat waar de 

prijsuitreiking zal plaatsvinden, en natuurlijk een drankje en een 

hapje om weer op krachten te komen na al die inspanningen. 

 

We hopen natuurlijk dat de zon ons die dag niet in de steek laat. 
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Het inschrijfgeld bedraagt:   

FST leden      : €  3,00 

Niet FST leden      : € 5,00 

Niet FST leden jonger dan 5 jaar : gratis  

     

Namens de Fiets-commissie: 

  

Inschrijven fiets/oriëntatie tocht vóór 4 juni via e-mail naar: 

jfmvanwees@hetnet.nl of secretaris@fstwaalwijk.nl 

 

Betaling s.v.p. via b.c FST:  bankrekening: 15.58.26.913 

o.v.v. fiets/oriëntatie tocht of contant bij Corry.  

  

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Naam  FST lid:  

 

……………………………………………………………………………………….. 

 

 

 Kosten per 

persoon 

Aantal 

   

FST lid € 3,00  

   

Introducé geen FST lid € 5,00  

   

Geen FST lid jonger dan 5 jaar gratis  
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Indeling de Competitieteams 2011/2012 
      

FST 1 FST H1 

Sanne de Vos Menno Kempff 

Bas Rombouts Rob Langermans 

Sander Hornes Erwolt Pullens 

Robin de Bruijn Jan van Cromvoirt 

Manon de Vos Elo Martens 

Lonneke Arnold Gerben van Dijk 

 

FST 2 FST 5 

Dennis Pullens Chastity Verhoofstad 

Anouk de Vos Yvet Opmeer 

Louise Strijk Nicky Rosenbrand 

Erik Kraneveld Anne Spuijbroek 

Stefan de Kloe Pascal Kipping 

Kirsten Brust   

 

FST 3 FST U15-1 

Anton van Himbergen Julie Spuijbroek 

Marcel van der Laar Vera van Kuik 

Diana de Rooij Pleunie Maas 

Sheng van Dommelen Mike Korthout 

Mari Spikmans Collin Rijken 

Dan Xu Daan Vermeer 

 

FST 4 FST U15-2 

Sander van den Hoek Nikki Pol 

Maarten Damen Tamara Mertens 

Linda Sterrenburg Diederik van Himbergen 

Femke van Puijenbroek Marco Brans 

Anouk van Dijk Remco Brans 



   

   

Een verslag van de wedstrijd België-Nederland…..  
 

27 Februari was België-Nederland. 

We moesten al vroeg uit bed want om 7:45 was het de bedoeling 

om bij de slagen te vertrekken. Iedereen was mooi op tijd. 

Anton Van Himbergen, Meneer Vermeer en Mevrouw Brans reden 

ons naar Retie waarvoor onze dank. Waar we op tijd aankwamen. 

 

‘s Morgens waren de dubbels en mixen en 's middags waren de 

enkels. De deelnemers van F.S.T. waren: Remco Brans, Marco 

Brans, Nikki Pol, Collin Rijken, Daan Vermeer, Daphne 

Ypelaar,Vera van Kuik, Diederik van Himbergen , Tamara Mertens. 

  

Om 17:00 uur was de prijsuitreiking waar we ook in de prijzen 

vielen. Daan had met de heren enkel de 1e plaats en Collin de 2e 

plaats. Daan en Nikki hadden met de Mix de 2e plaats. 

De rest had ook goed zijn best gedaan maar viel net niet in de 

prijzen.  

  

Voor we weer terug gingen naar Nederland hebben we gegeten in 

een frietkot. Daarna gingen we weer terug naar Nederland waar ik 

netjes door Meneer Vermeer thuis gebracht werd. 
 

Hierbij wil ik de chauffeurs bedanken. Het was een lange maar 

gezellige dag. 

  

Tamara 
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Ad van Brunschot fietst voor KiKa…… 
 

Zoals jullie wellicht weten fietst Ad momenteel in Amerika voor 
het goede doel. (Kika) Hij is op 22 april vertrokken en zal  10 juli 
terugkomen. Iedere dag maakt hij een verslag van zijn tocht.  
Onderstaand een van deze verslagen.  
 

17 mei 2011 – geweldige fietsdag 

 

Om half 7 uit bed en door de ervaring van het inpakken zat ik om 

7 uur al op de fiets. In een wat grotere plaats is het altijd wat 

lastiger om de juiste route weer terug te vinden. Zo ook in 

Farmington, maar toen ik de beklimming voor me zag, begon ik 

even te twijfelen. Dit kan toch nooit voor een fietser bestemd 

zijn? Maar helaas, was het dat wel. Ik kon echt niet omhoog 

fietsen en ook het omhoog duwen was heel zwaar, ik wil niet 

zeggen dat ik regelmatig stopte om van het uitzicht te genieten. 

Nee, het was echt zwaar. Dit kan nooit ontworpen zijn door 

iemand die zelf fietst. Vanaf de top heb ik nog wel een foto 

gemaakt, kon ik meteen even uitrusten. 

 

Onderweg was het in het begin nog heel koud, maar 6 gr C. Maar 

rond 9 uur kon het jack uit en begon de temperatuur lekker te 

stijgen. Uiteindelijk werd het rond de 30 gr C. De beklimmingen 

vielen mee, niet in aantal maar in moeilijkheidsgraad. Of zou het 

aan mijn conditie liggen dat het gemakkelijker ging? De weg was 

over het algemeen prima, geen shoulder maar weinig stenen op de 

weg. Geen tegenwind, kortom een geweldige fietsdag. Als ik op een 

vlak stuk fietste, was 30 km/u geen uitzondering.  
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Ik kwam er wel achter dat ik nog door een berggebied moest. Op 

de kaart zag ik dat het de Ozark Mountains waren. Niet echt op 

gerekend, maar met dit tempo zou ik zondag in het vlakke Kansas 

aan kunnen komen. En dat is pas echt vlak volgens de kaarten. Even 

wat plaatsnamen van vandaag: Farmington, Bismarck, Iron 

Mountain, Graniteville, Centerville en de plaats waar ik nu ben is 

Ellington. Hier zou een stadspark zijn om te kamperen, ik ging de 

city hall in om te informeren. Het zou er veilig zijn, maar geen 

douches daar. Op weg daar naar toe reed ik door een trailerpark, 

en dat zijn geen mooie huizen, een soort stacaravans waar mensen 

in wonen. En waar om heen alle rotzooi gewoon achtergelaten 

wordt. Toen ik het stadje binnenreed was ik al langs een motel 

gekomen. Het werd steeds erger, de rotzooi. Dus 180 gr keren en 

naar het motel. Volgens mij was ik de enige gast. Dus ik slaap weer 

lekker luxe, dadelijk weer even het stadje in om iets te eten. Een 

lekker bed en morgen staan er zeker weer 100 km op het 

programma. Vandaag heb ik 109 km gefietst, ik ben tevreden over 

deze afstand. Als ik nog eens iets kan halen, dan ga ik de westkust 

zeker halen. 

 

Je kunt alle reisverslagen en foto's van hem vinden op de site:  

Ad1952.waarbenjij.nu   
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De pen aan ....... Bert Streppel 
 

In deze regelmatig terugkerende rubriek, krijgt een van de FST-leden het woord. Zij of 
hij schrijft wat over zichzelf of over de badminton of gewoon een (te)gek onderwerp.  
Dit keer heeft Bert de pen en dus het woord. 
Hij geeft op zijn beurt de pen weer door aan een ander FST-lid.  
Deze mag dan in de volgende SMASH een stukje schrijven. 
 

 

 

???????? Maaruh…..Bert, waar blijft de pen ???????? 
 

 
      

 

 

 
   Degene die de pen al hebben mogen vasthouden zijn:  

Meindert Tand, Wil ten Bosch,  Germa Zijlmans, Saakje Sterk, Co Stolwijk, William 
Hezemans, Rinie Roosenbrand,  Martin Dekkers, Nico Vervoordeldonk, Tonny 
Soeterbroek, Patrick van Dongen, Jurgen Dumoulin, Erwolt Pullens, Corrie Terhorst, 
Marc de Vaan, Anouk de Vos, Rob Langermans, Michel van de WieL, Manon de Vos, Aco 
van Poederoijen, Jan van Cromvoirt, Lonneke Arnold, Erik Kraneveld, Sanne deVos , Bas 
Rombouts, Robin de Bruijn, Sander Hornes, Werner Heesbeen, Gerben van Dijk, Kees 
de Kort, Jan van Wees, Kirsten Brust, Robert van Dommelen, Ruud Oudhuizen, Peggy 
Timmers, Yvet Opmeer, Anouk de Vos, Marieke Kneepkens en Bert Streppel.  
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F.S.T. FELICITEERT: 

 
 Mei    Juli  

01-05 Jens Jansen (S)  01-07 Anouk de Vos (S) 

02-05 Lucia van Hassel (S)  01-07 Dan Xu (S) 

03-05 Lisette Burgel (S)  05-07 Marianne van Leijden (S) 

04-05 Marian de Louw (S)  05-07 Kelly Yang (S) 

06-05 Stefan de Kloe (S)  11-07 Mike Korthout (J) 

06-05 Iris de Rooij (J)  12-07 Vera van Kuik (J) 

07-05 Femke v. Puijenbroek (S)  15-07 Ruud van Oudhuizen (S) 

10-05 Sander Hornes (S)  17-07 Frieda de Peffer (S) 

11-05 Daan Vermeer (J)  19-07 Syeni Sumanto (S) 

12-05 Jurgen Dumoulin (S)  23-07 Glenn Baelemans (J) 

13-05 Willam Mulders (S)  23-07 Patrick van Dongen (S) 

13-05 Paul Geritz (S)  25-07 Jan Vuijk (S) 

14-05 Kiara Ophorst (J)  25-07 Romy van Dongen (J) 

21-05 Merel Kuijsters (J)  30-07 Laura de Graaf (S) 

24-05 Robin de Bruijn (S)     

27-05 Manon de Vos (S)     

27-05 Sanne de Vos (S)     

31-05 Gijs Vermeer (J)     

       

 Juni    Augustus  

02-06 Jan v.d. Sande (S)  02-08 Co Stolwijk (S) 

06-06 Nathalie Prinse (J)  05-08 Peggy Timmers (J) 

08-06 Aafke Tand (S)  07-08 Nikki de Jong (J) 

13-06 Maarten Damen (S)  07-08 Tamara Mertens (J) 

15-06 Marcel v.d. Laar (S)  08-08 Axel Verharen (J) 

16-06 Adri van Kempen (J)  11-08 Kirsten Brust (S) 

21-06 Anouk Jansen (J)  14-08 Diana de Rooy (S) 

25-06 Ronald v. Ravenstein (S)  23-08 Rick de Peffer (J) 

29-06 Thymo Pullens (J)  25-08 Marieke Kneepkens (S) 
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B.C. F.S.T MUTATIES 

LEDENBESTAND 

01.03.2011 t/m 01.06.2011 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

01-03 Michelle Vos (S) 01-03 Nastassja Verhoofstad (J) 

01-03 Suzanne v.d. Linden (S) 01-03 Milan van Alphen (J) 

01-03 Harold Weistra (S) 01-03 Stijn v.d. Water (J) 

01-03 Frank van Dun (S) 01-04 Giando v.d. Heuvel (J) 

01-03 Timo van Hal (J) 01-04 Gulia v.d. Heuvel  (J) 

01-03 Sanne van Hal (J) 01-05 Claudia Cai (S) 

01-03 Daphne IJpelaar (J) 01-06 Anouk Jansen (J) 

01-04 Iris Brouwer (S)    

01-04 Vishnu Loilargosain (J)    
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Badminton weetjes……… 

 

 Badminton staat in de top 3 van de fysiek zwaarste 

lichamelijke sporten, achter boksen en squash. 

 

 Badminton is een redelijk veilige sport. Het aantal blessures per 

1000 sporturen bedraagt 1,4. Ter vergelijking: zaalhandbal 6,5 ; 

zaalvoetbal 6,2; veldhockey 5,5; veldvoetbal 5,5; squash 3,6 en 

trimmen/joggen 2,0. 

 

 Badminton is een van de meest uitputtende sporten: een 

badmintonspeler kan in een wedstrijd meer dan 6 kilometer 

afleggen. Op een badmintontoernooi worden soms wel 10 

wedstrijden gespeeld, dus reken maar uit. 

 

 Badminton is een wedstrijdintensieve sport (= daadwerkelijke tijd 

dat de shuttle/bal in het spel is, gedeeld door de tijdsduur van 

een wedstrijd). Badmintonspelers spelen maar half zo lang als 

bijvoorbeeld tennissers, maar rennen in die tijd twee keer zoveel 

en slaan twee keer zoveel shuttles. De wedstrijdintensiteit van 

tennis is ca 9% en van badminton ca 48%. 

 

 Badmintontoppers in Indonesië en China verblijven het hele jaar in 

een groot internaat waar ze eigenlijk alleen maar eten, slapen en 

badmintonnen. Je moet er wat voor over hebben om in de 

nationale selectie te komen! 

 

 De beste shuttles worden gemaakt van de linkervleugel van een 

gans. Er zijn hiervoor 16 veren nodig. De prijs van veren shuttles 

kan aardig oplopen als er vogelgriep uitbreekt! 
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