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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/
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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 

 

 

mailto:info@fstwaalwijk.nl
mailto:webmaster@fstwaalwijk.nl
mailto:voorzitter@fstwaalwijk.nl
mailto:jfmvanwees@hetnet.nl
mailto:competitie@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 2012: 

                                              basiscontributie Senioren      € 12  

                             basiscontributie Junioren          €   7,75  

EXTRA TOESLAG:                 dinsdagavondtraining en/of 

                         seniorencompetitie         +   €   3,50  
 

BANKREKENING FST:       15.58.26.913 rabobank   

     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 
 

Doordat FST zo’n strenge secretaresse heeft, zit ik nu met 

hoofdpijn en al een week durende kriebelhoest met pen en papier 

voor mijn neus, om een stukje van de voorzitter te schrijven. 

Ja, een oude voorzitter doet dit nog zonder computer. 

Er zijn natuurlijk een paar belangrijke dingen te melden. 

Allereerst de ALV op donderdag 28-02. Kom op tijd!  

Er zijn geen oudergesprekken op het Willem, maar sinds kort is er 

een bridgeclub in de Slagen, die ook met auto’s komen en zij 

beginnen om half 8. 

 

De voorbereidingen voor het 50 jarig bestaan zijn in volle gang, en 

het belooft iets moois te worden. 

Als jullie oud-leden kennen, laat hen dan een mailtje sturen naar 

secretaris@fstwaalwijk.nl zodat wij ze kunnen benaderen. 

Voor jullie, als leden volgen nog de nodige mailtjes en uitnodigingen. 

Wij houden jullie dus op de hoogte. 

 

Tot donderdag 28-02 op de Algemene Jaarvergadering. 

 

 

Groetjes, 

 

Jan van Wees 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:secretaris@fstwaalwijk.nl


   

   

9  

 

 

Agenda 2013 
 

 

Feb  28 Algemene Ledenvergadering 

 

Mrt  09 Clubkampioenschappen 

  16 Zaterdagjeugd naar de Overlaat 08.30 – 10.00 uur 

  23 Zaterdagjeugd naar de Overlaat 08.30 – 10.00 uur 

 

Apr  06 Zaterdagjeugd naar de Overlaat 08.30 – 10.00 uur  

20 50 jaar JUBILEUM FEESTDAG 

  23 Laatste dinsdagtraining 

 

Mei  24-25-26 FST-UNNA. 

 

Jun  21-22-23 Jeugdkamp 

  27 Laatste donderdag voor de vakantie 

  27 Tapasavond voor de senioren 

 

Nov  09-10 Waalwijkse badmintonkampioenschappen  
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AGENDA ALGEMENE LEDEN VERGADERING 

DONDERDAG 28 februari 2013 

(eerste verdieping) SPORTHAL DE SLAGEN 

AANVANG 19.30 UUR 
 

Op donderdag avond 28 februari a.s. zal om 19.30 uur in Sporthal 

De Slagen, de Algemene Leden Vergadering plaatsvinden van 

BC F.S.T. Alle leden worden hartelijk uitgenodigd om hierbij 

aanwezig te zijn. Na de vergadering is de sporthal weer open en kan 

er badminton gespeeld worden door de senioren. 

 

De Agenda van de A.L.V. is: 

 

1. Opening van de Voorzitter 

 

2. Notulen van de A.L.V. 01 maart 2012 

 

3. Verslag Algemene zaken 

 

4. Verslag jeugdzaken en technische zaken 

 

5. Verslag competitieleider 

 

6. Verslag penningmeester 

 

7. Kascontrole commissie: Martin Dekkers en Patrick 

Hultermans 

 

8. Begroting 2013 

 

9.       Verkiezingen 

  Kascontrole Commissie: 
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  Aftredend: Martin Dekkers 

  Bestuur: 

  Voorzitter: Jan van Wees 

  Aftredend en herkiesbaar 

   

10.       Bestuursvoorstellen en mededelingen 

 

11.       Rondvraag 

 

12.       Sluiting. 
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NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 

B.C. F.S.T. 

donderdag 01 maart 2012 
 

 
Aanwezig: Jan van Wees, Corry Terhorst, Jos Verlaan, Will ten Bosch,  A. v.d. Water, Jay 

Ekkel, Bas Rombouts, Sanne de Vos,  Manon de Vos, Chris van Hassel, Marcel v.d. Laar, 

Jurgen Smits, Bert Streppel, Harno van Delft, Menno Kempff,  Jurgen Dumoulin, Co 

Stolwijk, Bertil van Stigt, Juliëtte Bijnen, Karin Rombouts, Sander Hornes, Maarten 

Damen, Martin Dekkers, Patrick Hultermans, Nico Vervoordeeldonk, Erwolt Pullens, Anouk 

van Dijk, Linda Sterrenburg,Patrick van Dongen, Gerben van Dijk, Anouk de Vos, Kirsten 

Brust, Saakje Sterk, Maya Broeks,   

Later op de vergadering verschenen: Jan v.d. Sande, Anton van Himbergen, Kees 

de Kort, Marco Welten, Jean Paul v.Beveren, Mari Spikmans, Martin de Jong 

 

Afgemeld met kennisgeving, Stefan de Kloe, Sander v.d. Hoek, Daphne v. Loo, Louise 

Strijk, Dennis Pullens, Lucia van Hassel, Meindert Tand, Marieke Kneepkens, Renate de 

Negro, Jac Vermeer, Corine Tripaldelli, Ad van Brunschot, Sheng Huang 

  

1. Opening van de Voorzitter 

 

Om 19.50 u opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen 

welkom.  Parkeren was dit jaar een probleem. Willem van Oranje 

College had 10 minuten gesprekken. Vandaar later begonnen.  

In totaal zijn er 41 leden naar de jaarvergadering gekomen. Onze 

dank hiervoor. 

Een korte terugblik dit jaar. In 2011 heeft het bestuur 7 x 

vergaderd, Gesprekken met sporthalcoördinatoren gehad. 

Vergadering met gemeente over nieuw sportbeleid.  Activiteiten: 

clubdag, ouder-kind toernooi, België-Nederland jeugd, jeugddag, 

fietstocht, st. Nicolaas, Yonex kids games.. 
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2. Notulen van de ALV 3 maart 2011 

Bertil v.d. Stigt: er wordt in deze notulen 2 x verwezen naar een 

Vrijwilligersverzekering. Gaat dat over hetzelfde?  

Corry: ja, wij melden ons aan bij een vrijwilligersverzekering 

(Vrijwilligerspunt Eindhoven en ontvangen dan een Vrijwilligerspolis. 

Deze wordt door de Gemeente Waalwijk gratis aangeboden.    

 Bertil: extra agendapunt over vraag Menno? 

 Jos: nee, maar we komen hierop terug bij agendapunt 6: verslag 

penningmeester. 

De notulen van de ALV 2011 worden goedgekeurd. 

 

3. Verslag Algemene zaken 

Will ten Bosch: stabiliteit in ledenaantal. Blijven rond de 150 leden 

hangen.  Ledenwerving: Meerdere malen geprobeerd een stukje te 

plaatsen in Maasroute of Waalwijker. Plaatsen ze niet of een heel 

klein stukje. In de Duinkoerier heeft een groot artikel gestaan. Dit 

jaar willen we proberen ons jubileumjaar 2013 te promoten via 

media. 

Gerben: landelijk lopen de binnensporten terug in ledenaantal. Dan 

doet FST het goed. 

Verslag goedgekeurd. 

4. Verslag jeugdzaken en technische zaken 

Aangezien Stefan op vakantie is, kan hij over zijn verslag geen 

uitleg of aanvulling geven.  

Verslag jeugdzaken en technische zaken goedgekeurd. 
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5. Verslag competitieleider 

 

Geen enkel team is kampioen geworden dit jaar. 

Verslag competitieleider goedgekeurd. 

 

6. Verslag penningmeester 

 

Financieel overzicht 2011. 

Verslag uitgedeeld en de penningmeester geeft uitleg en toelichting 

op de gestelde vragen door de vergadering. 

Minder consumpties uitgegeven dan begroot? De consumptiebonnen 

die uitgedeeld worden tijdens een activiteit vallen onder 

evenementen.  

Vraag Menno ALV 2011: Jaren geleden op ALV afgesproken dat we 

de extra opbrengsten voor zaalhuur zouden gebruiken. 

Jos heeft tot 2004 teruggezocht hoe dikwijls wij de contributie 

verhoogd hadden. Dat was in 2009 en in 2012.  

Het bestuur heeft een bedrag weggezet op een depositorekening 

als reserve.  

De opzet is om budgetneutraal te blijven draaien. 

Verslag penningmeester goedgekeurd. 

 

7. Kascontrole commissie 

 

Martin Dekkers en Lucia van Hassel hebben de controle 

uitgevoerd.  

Uitleg kascontrole commissie door Martin Dekkers. 
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De checklist punt voor punt doorgenomen. Een foutje gevonden, we 

hebben 1 eurocent te veel in kas. Het ziet er perfect uit. Chapeau 

voor Jos. 

De voorzitter dankt Lucia en Martin voor hun inzet. 

Verslag is opgemaakt en overhandigd. 

 

8. Begroting 2012 

 

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

opgebouwd. 

Begroting voor 2012 goedgekeurd. 

 

9.Verkiezingen 

 

Kascontrole Commissie:  

Lucia van Hassel is aftredend. De voorzitter bedankt haar voor de 

inzet.  

Patrick Hultermans meldt zich aan, waarvoor onze dank.  

Aangenomen door de vergadering.  

Kascommissie 2012: Martin Dekkers en Patrick Hultermans. 

 

Bestuur: 

Aftredend en herkiesbaar: Secretaris: Corry Terhorst 

Aftredend en herkiesbaar: Algemene zaken: Will ten Bosch 

Aangenomen door de vergadering. 
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10. Bestuursvoorstellen en mededelingen 

 

Geen contributieverhoging 2013. 

Clubkampioenschappen 17 maart: inschrijven bij Stefan de Kloe. 

Clubavond 17 maart: inschrijven bij Corry Terhorst. 

Süderlügum: 20-21-22 april 2012. Binnenkort inschrijfformulier via 

mail.  

Voorlopige datums FST 50 jaar:   

9 maart 2013: clubkampioenschappen,  

7 of 14 april 2013: jeugdfeest  

20 april 2013: receptie en feest 

  

Ingekomen mail Erwolt Pullens: betreffende clubshirts jeugd 

(zaterdag).  

Deze zijn voornamelijk aangeschaft voor de competitie spelende 

leden. Omdat het om club geld ging, hebben wij de op dat moment 

betalende leden ook een clubshirt gegeven. We hebben een 

voorraad aangelegd zodat we de eerstkomende paar jaar met deze 

clubshirts competitie kunnen spelen. Zolang er nog competitie 

gespeeld wordt, hebben wij clubshirts nodig. Voor de jeugd is dat 

nog genuanceerder. Omdat deze teams soms per jaar wisselen. Het 

bestuur gaat bekijken hoe we dit met de jeugd gaan oplossen. 

Jos: er liggen nog t-shirts van de vorige sponsor. 

Chris van Hassel: deel die dan uit voor trainingsdoeleinden.  

Het bestuur zal zich hierover buigen. 

Nieuwe netten: zaterdag 3 maart zullen er nieuwe netten geplaatst 

worden. Stefan is niet aanwezig. De begeleiders Marcel v.d. Laar en 

Erwolt Pullens zullen kijken of ze goed zijn. 
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Verlichting rondom de beamer doet het niet. Jean Paul v.Beveren 

deed een voorstel om dat zelf als vereniging te betalen, creatief 

denken. De rest van de vergadering vindt dat wij huurders zijn en 

dat het een zaak van de gemeente is.  

In verband met de nog te bouwen nieuwe sporthal (Olympiaweg) is 

de gemeente aan het evalueren welke verenigingen hier eventueel 

gebruik van zouden willen maken. Wij hebben een optie aangevraagd 

voor de dinsdagtraining en de zaterdag. Verder overleg met de 

gemeente bij meer concrete informatie. 

 

11. Rondvraag  

 

Kleedkamers: ieder jaar een terugkerende vraag door de 

vergadering: Er zijn leden die de gemeente een sanctie willen 

opleggen. Het bestuur denkt dat we met dreigementen niet ver 

komen. Het sportbedrijf belooft  beterschap, wij zullen het blijven 

controleren. 

 

Het bestuur gaat navraag doen bij andere gebruikers van de 

sporthal of zij hier ook hinder van ondervinden. 

Maarten Damen: Smash digitaal?  

Bestuur: Belangrijke info komt al digitaal. Wij geven nu nog maar 3 

keer een Smash uit. Verder willen we onze website aanpassen. Het 

bestuur gaat uitzoeken wat we er precies op willen hebben. 

Martin de Jong wil website mee helpen aanpassen.  

Jay Ekkel: afstemmen met naastgelegen school i.v.m. 

parkeerruimte. 

Bestuur neemt dit mee.   
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21  

 
 

 

12. Sluiting 

 

De voorzitter dankt alle leden voor hun aanwezigheid en inbreng en 

sluit de vergadering.  
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Verslag algemene zaken en ledenadministratie 2012 
 

Ledenadministratie 

 

Waar in voorgaande jaren het aantal leden zich rondom de 150 

bewoog, is dit beeld in 2012 in gunstige zin gewijzigd. Eind 2012 

was het ledenaantal op 162 gekomen.  

Het aandeel jeugd hierin was 54 tegenover 108 senioren.  

Wij mochten 40 leden verwelkomen (19 junioren en 21 senioren) en 

namen van 26 (13 junioren en 13 senioren) afscheid.  

Ook nu weer waren de redenen in grote lijnen verhuizing, 

blessureleed, wijzigende interesses en tijdgebrek.  

Geen van de opzeggingen was te wijten aan persoonlijk ongenoegen 

jegens de vereniging, waarmee de sfeer bij FST als positief kan 

worden omschreven.  

 

 

Algemene zaken 

 

In het verslagjaar is het verzenden van mededelingen via de e-mail 

succesvol verlopen. De oplage van het clubblad kan daardoor weer 

verder worden teruggebracht 

Een punt van aandacht vormt nog immer het tijdig doorgeven van 

wijziging van mailadressen. 

Een aantal leden is daardoor een enkele keer niet van noodzakelijk 

nieuws op de hoogte gebracht kunnen worden.  

Door de gunstige ontwikkeling in het ledenbestand zijn de 

activiteiten met betrekking tot het aandachtspunt ledenwerving tot 

nader order lager op de agenda geplaatst. 
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Verslag van Jeugd- en technische zaken 
 

Hallo allemaal, 

 

Jullie zullen het vast wel gemerkt hebben : onze club blijft 

langzaam aan groeien. Bij de jeugd is dit niet anders, ondanks dat 

er een aantal jeugdleden overgestapt zijn naar de senioren. Zo 

hebben we een aantal jeugdleden van SVK overgekregen, omdat 

deze club gestopt is met de jeugdtrainingen. We hebben de 

donderdagavond-groep in tweeën gesplitst, waarbij Kees de Kort 

samen met Anton van Himbergen de competitieteams onder hun 

hoede nemen, en Cor Hagemeijer, Jac Vermeer en ik de recreatieve 

jeugd trainen. Zo kunnen we meer op maat gesneden trainingen 

geven, waardoor we hopen dat de kinderen het badmintonnen leuk 

blijven vinden en niet afhaken. Dit blijkt tot nu toe goed te werken. 

 

Sinds kort hebben we ook zoiets op de zaterdagochtend-training 

ingevoerd. Omdat ook hier de groep steeds iets groter wordt, 

hebben we de groep in beginnende en gevorderde kinderen 

gesplitst, met elk hun eigen oefeningen. Dankzij de hulp van Erwolt 

Pullens, Marcel van de Laar en mij, kan Angela Galiart een meer op 

maat gesneden training geven. Ook hebben we hulp gehad van Mike 

Korthout, welke als donderdag-jeugdlid bij de zaterdag heeft 

meegeholpen voor zijn vrijwilligersstage vanuit school. Hij is daar 

pas mee klaar, en nu hebben wij Bram Kuijsters en Nikki Pol die 

datzelfde gaan doen. 

 

De schoolinloop heeft dit jaar totaal niet bijgedragen aan het 

toegenomen jeugdaantal. Welgeteld 0 deelnemers hadden zich 

hiervoor aangemeld. In het nieuwe jaar blijven we hier toch aan 

meedoen : niet geschoten is altijd mis. 
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Ook dit jaar hetzelfde liedje: de zaterdagochtendjeugd die steeds 

naar de Overlaat moet verhuizen omdat de Slagen niet vrij is, de 

dinsdagtraining waar het aan het begin van het seizoen zo druk is 

dat we te weinig banen hebben, en aan het eind van het seizoen er 

soms banen leeg staan, en de vaste tournooien als het Unna-

tournooi, de WK, onze eigen clubdag, het internationaal 

jeugdtournooi (NL-B) en het ouder- kind tournooi, waar altijd wel 

een vaste kern aan mee doet. Om voor de beginnende jeugd ook iets 

anders sportiefs dan alleen trainingen aan te bieden, hebben wij 

met nog 3 andere verenigingen de Yonex Kids Games opgezet, met 

wedstrijden en behendigheidsspelletjes. Dit blijkt erg succesvol, en 

daarom hebben we het ook al voor de 2e keer georganiseerd. 

 

Groeten, 

Stefan de Kloe 
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Verslag van de competitieleider 

 

Hallo allemaal, 

 

We zijn weer aan het eind gekomen van competitieseizoen 

2012/2013. Een seizoen dat voor mij redelijk rustig verlopen is, 

ondanks de 10 teams die we dit seizoen hadden. Fijn was dat de 

meeste teams zelf voor vervanging zorgden als zij iemand te kort 

kwamen.  

 

Dit jaar hebben we 7 seniorenteams en 3 jeugdteams ingeschreven 

voor de competitie, 2 meer dan vorig jaar. 

Bij de junioren zijn de teams weer opnieuw ingedeeld op wens van 

de kinderen. Helaas kon niet aan ieders wensen worden voldaan, 

maar volgens mij heeft het toch goed uitgepakt. 

Zoals altijd is er een groot contrast bij de jeugdklasses, waarbij 

beginnende teams het op moeten nemen tegen gevorderde teams 

die zelfs bondstraining krijgen. Hier is helaas weinig tegen te doen. 

Onze 2 mix-teams moesten dit jaar een leeftijdscategorie hoger, 

wat het er niet makkelijker op maakte. FST U17-1 heeft zich goed 

van de laatste plaats weten te houden. Bij FST U17-2 is dit helaas 

niet gelukt. Ook ons splinternieuwe meisjesteam FST MU15-1 heeft 

zich niet van de laatste plaats kunnen weghouden. Desondanks denk 

ik dat ze het toch leuk hebben gevonden, en ze hebben er zeker 

veel van bijgeleerd. 

 

Bij de senioren hebben we een extra herenteam weten te creëren, 

wat helaas wel wat invallers nodig had om compleet te zijn. Maar dit 

is gelukkig goed gelukt, met dank aan die invallers natuurlijk.  Het 

vorige FST 3 team is weggevallen, maar daarvoor in de plaats is een  
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nieuw team met allemaal nieuwe FST spelers gekomen, gevorderde 

spelers van o.a. SVK.  

 

Als we naar de standen kijken, begin ik bij FST 5 in de 4e klasse. 

Zij staan nu net 3e, met nog 1 inhaalwedstrijd te spelen. Een 2e 

plaats zit er nog in. Heel netjes, gezien dat zij vorig jaar 1 klasse 

lager speelden. 

Ook bij FST 4 in de 4e klasse ging het heel goed, zij misten net 2 

punten om kampioen te worden. 

Het nieuwe FST 3 team heeft zich ook aardig staande weten te 

houden in de 3e klasse. Met nog 1 inhaalwedstrijd te spelen kunnen 

zij zich makkelijk op de 5e plaats van de 8 deelnemers nestelen. 

FST 2 heeft zich als enige (beginnend) verenteam van de laatste 

plaats kunnen behoeden, waarbij FST 1, FST M1 en FST M2 de 

hekkensluiters zijn in hun poules. 

 

Op internet is het leuk om de statistieken van jezelf, of van je 

mee- en tegenspelers te bekijken. Dit kan via www.toernooi.nl. Kijk 

ook op onze website www.FSTwaalwijk.nl voor rechtstreekse links 

naar de standen van onze teams. 

 

Dan wil ik iedereen, inclusief de invallers, bedanken voor hun inzet 

van het afgelopen seizoen, en iedereen veel plezier toewensen in 

het volgende. 

 

Stefan de Kloe 

 
 

 

 

 

http://www.toernooi.nl/
http://www.fstwaalwijk.nl/
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FST CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2013 
 

Dames en heren, jongens en meisjes. Het is weer zo ver. JULLIE 

KUNNEN JE INSCHRIJVEN VOOR DE FST-

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2013. 

 

Net als de voorafgaande jaren hebben we voor onze jeugdleden de 

inschrijfdrempel laag kunnen houden. Zij kunnen namelijk wederom 

GRATIS meedoen. Ook voor de senioren is het inschrijfgeld zo laag 

mogelijk gehouden. 

 

Wanneer en Waar: Zaterdag 9 maart van 9:00 tot 18:00 uur in de 

Slagen 

 

Wat kost het : Jeugd gratis 

  Senioren 1 onderdeel € 3,00 

  Senioren 2 onderdelen € 5,00 

 

Partners voor het damesdubbel, herendubbel en het gemengd 

dubbel worden middels sterkte of loting bepaald. Je kunt je dus 

niet inschrijven met een partner. 

 

De organisatie hoopt dat er dit jaar wederom veel leden 

meedoen aan de clubkampioenschappen en zij roept dan ook alle 

leden op om zichzelf in te schrijven. Wij hopen dat het 

wederom een gezellige dag wordt en wensen iedereen veel 

speelplezier en succes.  
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FST CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2013 

 

Naam : ……………………………………………………………………………………….. 

 

O  Jeugd 

O  Senior 

 

Ik schijf in voor de volgende onderdelen: 

 

Onderdeel Enkel Dubbel & 

Mix 

Recreatief-speler    

Competitie-speler   

 

De inschrijfformulieren moeten uiterlijk 2 maart ingeleverd zijn 

bij Stefan de Kloe. (je kunt het inschrijfformulier ook inleveren 

aan de Stationsstraat 156 te Waalwijk) 

 

Het inschrijfgeld dient bij inschrijving voldaan te worden. 

 

Jeugd (tot 18):  gratis 

Senioren :   1 onderdeel  € 3,00 

    2 onderdelen € 5,00 
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De pen aan ....... Sheng Huang 

 
 

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 Sheng de pen en dus het woord. 
Zij geeft op haar beurt de pen weer door aan een ander FST-lid.  
Deze mag dan in de volgende SMASH een stukje schrijven. 

 

Al 8 jaar maak ik de smash maar nog nooit zelf de pen in hand 

gehad. Dankzij Sander mag ik deze keer iets over mijzelf vertellen. 

Merci Hoekske.  

 

Hoe lang hang ik al bij FST rond?  

 

Inmiddels speel ik alweer circa 10 jaar met veel plezier de 

badminton bij FST. Op de nieuwe leden na kent iedereen mij. Toen 

we nog in de Taxandriahal zaten, was ik de enige Chinees op de club. 

Op dit moment tellen er maar liefst 4 Chinese senioren en 2 

junioren bij de club. Vaak hebben we Chinezen onder mekaar. Mocht 

je ons onze moedertaal met elkaar horen praten, trek je er niks van 

aan hoor. Voor mensen die Chinese taal interessant vinden, tref je 

aan het eind van mijn verhaal een paar badmintontermen in het 

Chinees - Nederlands op een rijtje aan. Je weet maar nooit of het 

er van pas komt.  

 

Hoe ben ik bij FST terecht? 

 

Hiervoor speelde ik tafeltennis. Was ook gezellig en ik was er best 

goed in. Aangezien ik de jongste en enige dame was tussen al die 

(bejaarde) mannen, had ik op een gegeven moment voor het gezien. 

Zodoende kwam ik FST tegen op de telefoongids. Ben ik sindsdien 

niet meer weg te slaan bij deze club.  
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Badminton speelt een belangrijke rol in mijn leven  

 

Badminton is een van mijn grootste hobby's. Op dinsdag- en 

donderdagavonden ben ik standaard te vinden op de baan. 

Daarnaast speel ik samen met Dan, Anton en Marcel de 

midweekcompetitie. Dit is het 1e jaar dat we meedoen met deze 

vorm van competitie. Ook gezellig en toch  gezamenlijk een 

doelstelling halen. Het is een ideale oplossing als je in het weekend 

geen competitie kan of wil spelen. Het biedt je bovendien genoeg 

tegenstand dat je er toch van moet zweten. We spelen in de 2e 

klasse en de kans is aanwezig dat we hoog eindigen en misschien 

kampioen worden. Promoveren naar de 1e klasse zien we wel zitten. 

Is dit misschien ook iets voor jou? Vraag aan de coördinator van de 

midweekcompetitie, Anton van Himbergen, voor meer info.  

Een steentje bijdragen aan de club  

 

Zoals ik in het begin al gemeld heb, maak ik inmiddels alweer 8 jaar 

de Smash samen met Martin Dekkers. Hij is meer mijn geestelijke 

steun bij het maken van dit boekje. Toch Martin? ;-)  

Ik merk dat alleen het bestuur de inhoud van het smash bepaalt. Je 

mag als lid ook altijd een stukje inleveren voor de smash wat 

raakvlak heeft met de club of badminton. Het is tenslotte het 

boekje van ons allemaal. Dit geldt natuurlijk ook voor onze 

jeugdleden. Wel doen hè.  

 

Wie ben ik eigenlijk?  

 

Mijn gegevens vind je gelijk op de 1e pagina in de smash. Ik ben 

Sheng Huang, leeftijd.... umm.... doet er niet toe ;-). Het is maar een 

getal en het belangrijkste is hoe je je voelt. Woon inmiddels alweer 

16 jaar in Nederland. Heb een prachtig dochtertje van 5 en 

genaamd Olivia. Al bijna 12,5 jaar in dienst bij CZ (wwwcz.nl).  

http://wwwcz.nl/
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Een van de grootste zorgverzekeraars van Nederland. Voor 

jongeren is het misschien interessant om CZdirect af te sluiten. 

Neem een kijk op www.czdirect.nl. Een beetje reclame voor mijn 

werkgever mag het wel hé.  
 

De pen doorgeven aan ...  

 

Zo… hier laat ik het maar bij. Tja, aan wie geef ik de pen door? In 

de vorige smash vertelde Sander dat het te voor de hand liggend is 

om de pen aan Maarten Damen door te geven zodoende om 

verwarring te voorkomen (nog steeds worden deze twee door elkaar 

gehaald). Maar ik denk dat het toch niet verkeerd is om de pen 

door te geven aan Maarten. Hij is namelijk totaal anders dan 

Sander. Zoek de verschillen…  

Bij deze dus: Maarten, maak er maar iets van.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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, Juliëtte Bijnen, Jelle Kivits, Marco Welten, Patrick Hultermans, Sander van 
den Hoek en Sheng Huang 

http://www.czdirect.nl/
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F.S.T. FELICITEERT: 

 
 Februari    April  

02-02 Brian Binnendijk (J)  03-04 Marco Brans (J) 

03-02 Inge Hamers (J)  03-04 Remco Brans (J) 

04-02 Menno Keur (J)  09-04 Anton van Himbergen (S) 

05-02 Sander de Jongste (S)  13-04 Hetty Dekkers (S) 

07-02 Birgit Voogd (J)  14-04 Erik Kraneveld (S) 

09-02 Sander van den Hoek (S)  16-04 Linda Sterrenburg (S) 

10-02 Chimène van der Schans (J)  17-04 Patrick Hultermans (S) 

10-02 Diederik van Himbergen (J)  20-04 Gerben van Dijk (S) 

17-02 Will ten Bosch (S)  21-04 Suus van Elzelingen (J) 

21-02 Corina de Jong (S)  22-04 Jan van Cromvoirt (S) 

26-02 Sheng Huang (S)  22-04 John Snijders (S) 

27-02 Martin Dekkers (S)  26-04 Marco de Werd (S) 

28-02 Joep van Kempen (J)     

       

 Maart      

02-03 Pascal Kipping (J)     

04-03 Pascal Dinjens (J)     

09-03 Imke Nordmeijer (S)     

14-03 Belinda van Sluisveld (S)     

15-03 Renate de Negro (S)     

16-03 Manou van Wijlen (J)     

21-03 Milan van Alphen (J)     

25-03 Mari Spikmans (S)     

28-03 Pleunie Maas (J)     

29-03 Daphne v.d. Loo (S)     

30-03 Erik van de Leur (S)     

31-03 Erik Pooters (S)     
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B.C. F.S.T MUTATIES 

LEDENBESTAND 

01.12.2012 t/m 01.02.2013 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

01-12 Jurgen Smits (S) 01-12 Berkan Öndel (J) 

01-12 Maxime Krop (J) 01-01 Suus van Elzelingen (J) 

   01-02 Finn Leenheers (J) 

   01-02 Mariëlle van Elderen (J) 
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De redactie wenst iedereen prettige 

kerstdagen en een fijne jaarwisseling! 
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