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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 
 

Hallo allemaal, 

Op deze regenachtige dag wordt van mij verwacht een stukje te 

schrijven voordat de vakantieperiode aanvangt.  

Het bestuur is alweer druk bezig met besprekingen over de 

zaalhuur met de gemeente en de teams worden weer samengesteld 

voor het komende competitieseizoen. 

 

Het 50 jarig jubileum ligt alweer achter ons, een prachtige dag was 

het, mede door de geweldige organisatie van Anouk, Kirsten, Jan en 

Erik. Wij als bestuur weten hoeveel werk het met zich meebrengt. 

Chapeau mensen. 

Alleen de giften in de schatkist voor het goede doel zijn ons 

bijzonder tegengevallen. Totaal € 350,00 waarvan € 240,00 van 

onze leden. Hiervan hebben we geleerd, mochten we ooit nog tot 

zo’n actie overgaan, zullen we het anders doen. We hebben 2 

plaatselijke goede doelen uitgekozen. Het Dierenweitje en de 

Dobbertjes. Aangezien in de krant heeft gestaan dat wij ons 

jubileum aan een goed doel verbinden, laten we dit dan ook in de 

krant opnemen. Wij hebben als bestuur besloten het bedrag aan te 

vullen tot € 1000,00.  

 

Verder wil ik jullie nog even wijzen op onze traditionele tapas avond 

als afsluiting van het seizoen. 

Rest mij iedereen een prettige vakantie te wensen met veel mooi 

weer zodat we genoeg vitamine D opdoen om het nieuwe competitie 

gebeuren fanatiek en gezond te beginnen. 

 

Prettige vakantie allemaal. 

 

De voorzitter Jan 
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Agenda 2013 

 

 

  

Juni  15 Laatste zaterdagtraining jeugd 

  21-22-23 Jeugdkamp 

  27 Laatste donderdag voor de vakantie 

  27 Tapasavond voor de senioren 

 

Aug.  13 Start dinsdagtraining senioren: de Overlaat 

  15 Start donderdagjeugd training en spelen senioren 

  17 Start zaterdagjeugd training 

 

Sep.  01 Ouder-kind toernooi in de Overlaat 

 

Nov.  09-10 Waalwijkse badmintonkampioenschappen  
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NOTULEN VAN DE ALGEMENE 

LEDENVERGADERING B.C. F.S.T. 

donderdag 28 februari 2013 
 

 
Aanwezig: Jan van Wees, Jos Verlaan, Stefan de Kloe, Harno v. Delft, Kevin van Dieën, 

Daphne v.d. Loo, Jan v. Cromvoirt, Corine Tripadelli, Kirsten Brust, Jay Ekkel, Patrick 

Hultermans, Martin de Jong, Erwolt Pullens, Louise Strijk, Rob Langermans, Sander v.d. 

Hoek, Robin de Bruyn, Marcel v.d. Laar, Sheng Huang, Erik Kraneveld, Jurgen Dumoulin, 

Sander de Jongste, Erik Pooters, Jean Paul v. Beveren, Elo Martens, Juliëtte Bijnen, 

Sanne de Vos, Manon de Vos, Anouk de Vos, Nico Vervoordeedonk, Hetty Dekkers, Co 

Stolwijk, Chris van Hassel, Lucia van Hassel, Gerben van Dijk, Linda Sterrenburg, Anton 

van Himbergen, Kees de Kort 

 

Afgemeld met kennisgeving, Corry Terhorst, Will ten Bosch, Renate de Negro, Meindert 

Tand, Diana de Rooij, Jac Vermeer, Martin Dekkers, Jan v.d. Sande, Anouk van Dijk, Alex 

v.d. Water, Dennis Pullens. 

 

1. Opening van de Voorzitter 

Om 19.40 u opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen 

welkom. 

Opkomst: 38 leden zijn aanwezig. 

Hij deelt mede dat door ziekte zowel Corry Terhorst als Will ten 

Bosch helaas niet aanwezig zijn.   

  

2. Notulen van de ALV 1 maart 2012 

   De notulen worden per bladzijde van de Smash doorgenomen. Er 

zij geen op- en/of aanmerkingen.. 

De notulen van de ALV 2012 worden goedgekeurd. 

 

3. Verslag Algemene zaken 

Bij afwezigheid van Will ten Bosch vraagt de voorzitter of er op- 

en/of aanmerkingen zijn. Die zijn er niet. 
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Verslag Algemene zaken wordt goedgekeurd. 

 

4. Verslag jeugdzaken en technische zaken 

Stefan geeft uitleg over de jeugd, die gestaag groeiende is.  

Wat betreft de deelname aan de schoolinloop, waarbij het 

afgelopen jaar niet één kind is geweest, heeft Louise Strijk de 

opmerking dat dit jaar deze schoolinloop gepland is voor 

zaterdag 27 april, de dag dat de mei-vakantie begint. 

Suggestie voor Stefan: Informeer bij Louise wanneer je zo'n 

dag plant, want zij kent alle data wat betreft schoolvakanties.  

Verslag jeugdzaken en technische zaken goedgekeurd. 

 

5. Verslag competitieleider 

Stefan doet verslag van de competitie. Geen kampioenen dit 

jaar. Volgend jaar zullen er enkele teams wijzigen wat betreft 

samenstelling. Als leden zich opgeven, kunnen zij een voorkeur 

uitspreken over het team. Daar zal zoveel mogelijk rekening 

mee worden gehouden. 

Verslag competitieleider goedgekeurd. 

 

6. Verslag penningmeester 

Financieel overzicht 2012. 

Verslag uitgedeeld en de penningmeester geeft uitleg en 

toelichting op de gestelde vragen door de vergadering. 

Jean Paul van Beveren stelt voor om de lopende rekening zo 

laag mogelijk te houden en het overtollige deel  te storten op 

de telebank spaarrekening. Scheelt in de rente-opbrengst. 

Goed plan, wordt geregeld. 
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Chris van Hassel vertelt dat er toch nog een klein bedrag van 

de Stichting SOBW beschikbaar komt in 2013 en 

waarschijnlijk ook in 2014. 

De opzet is om budgetneutraal te blijven draaien. 

Verslag penningmeester goedgekeurd. 

 

7. Kascontrole commissie 

Martin Dekkers en Patrick Hultermans hebben de controle 

uitgevoerd.  

Uitleg kascontrole commissie door Patrick Hultermans, bij 

afwezigheid van Martin Dekkers wegens ziekte. 

Diverse steekproeven gehouden, alles keurig in orde. Goed 

werk geleverd. 

De voorzitter dankt Patrick en Martin voor hun inzet. 

Verslag is opgemaakt en overhandigd. 

 

8.  Begroting 2013 

Uitleg door Jos Verlaan, de penningmeester, hoe de begroting 

is opgebouwd. 

Begroting voor 2013 goedgekeurd. 

 

9. Verkiezingen 

Kascontrole Commissie:  

Martin Dekkers is aftredend.  

Sander van den Hoek meldt zich aan, waarvoor onze dank.  

Aangenomen door de vergadering.  
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Kascommissie 2013: Patrick Hultermans en Sander van den Hoek. 

 

Bestuur: 

Aftredend en herkiesbaar: Voorzitter: Jan van Wees. 

Jan van Wees stelt zich beschikbaar als voorzitter, maar weet 

niet of hij de volle 3 jaar uit zal zitten, i.v.m. zijn leeftijd.  

Aangenomen door de vergadering. 

 

10. Bestuursvoorstellen en mededelingen 

Clubkampioenschappen 9 maart: inschrijven bij Stefan de Kloe. 

Na afloop is er de prijsuitreiking, een drankje en enkele hapjes. 

Deze laatste worden beschikbaar gesteld door de Gemeente. 

Geen feestavond i.v.m. feest t.g.v. 50 jarig bestaan op 20 april. 

De voorzitter bedankt de commissie die het jubileum hebben 

georganiseerd. Uitnodigingen zijn leuk en origineel, ook die van de 

jeugd. 

Op de vraag van Chris van Hassel wat betreft het programma op 

20 april geeft de voorzitter uitleg wat er die dag allemaal te 

gebeuren staat: 's morgens feest voor onze jeugd in de bowling, 

met bowlen en een lunch. 's Middags van 14.00 tot 16.00 een 

reünie met gelegenheid tot het spelen van een partijtje 

badminton en daarna van 16.00 tot 17.00 uur receptie. 's Avonds 

feestavond in Castle City. 

Verder geeft de voorzitter uitleg over het gesprek dat onlangs 

plaatsgevonden heeft met de Gemeente. Een belangrijk punt is de 

vraag over EHBO en/of BHV. De Gemeente gaat op korte termijn 

trachten cursussen te organiseren waarbij ook verenigingen 

kunnen inschrijven. Wij zijn als vereniging zelf verantwoordelijk 

voor de eerste hulp. Wij gaan dan ook bij onze leden 
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inventariseren wie er een EHBO- en/of BHV-diploma heeft en 

daarvan een lijst maken, zodat bij calamiteiten direct bekend is 

wie hulp kan bieden. 

Unna en Süderlügum op bezoek: 24-25-26 mei 2013. Binnenkort 

wordt het inschrijfformulier via mail. verzonden. 

Feest- en treurniet commissie: Lucia van Hassel gaat hiermee 

na zoveel jaar stoppen. Hetty Dekkers stelt zich kandidaat om 

samen met Diana de Rooij dit te gaan doen. 

Jubilarissen:  Niet tijdens de vergadering, zoals dat  normaal 

gebeurt, maar tijdens de receptie op het jubileum zullen 2 leden 

worden gehuldigd, Meindert Tand, 40 jaar lid en Kees de Kort, 25 

jaar lid. 

Netten: Renate de Negro heeft een schriftelijke opmerking 

ingezonden over de nieuwe netten, die nu al weer stuk gaan. Ook 

daarover hebben wij de Gemeente aangesproken. Zij vertelde dat 

alleen wij deze netten gebruiken, maar naar later  bleek worden 

deze ook door de school gebruikt. Wij zullen de Gemeente hiervan 

op de hoogte stellen en vragen om de netten te herstellen. 

 

11. Rondvraag  

Jan van Cromvoirt: Wordt de nieuwe hal net zo groot als de 

Slagen. De voorzitter legt uit hoe de nieuwe hal er uit komt te 

zien. 

Kirsten Brust: Welke hal gaan wij gebruiken? De voorzitter 

vertelt dat het de bedoeling is om op de zaterdag en evt. dinsdag 

naar de nieuwe hal te gaan en op donderdag in de Slagen te blijven 

spelen. Deze optie hebben wij bij de Gemeente kenbaar gemaakt. 

Anton van Himbergen: Hoe gaat de uitbreiding van de Slagen er 

uit zien? De voorzitter vertelt dat er een aanbouw komt aam de 

bestaande hal. De hal is wel bereikbaar via de gang,  
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maar staat niet rechtstreeks in verbinding met de grote hal. 

Er komen 3 badmintonvelden in te liggen. Wij zullen voor de 

donderdagavond geen gebruik gaan maken van deze extra hal. 

Anton: Wellicht een idee om op de zaterdag als we ruimte 

tekort komen voor de competitie, deze ruimte extra te huren. 

Harno van Delft: Is er al iets bekend over het merk veren 

shuttles voor het volgende seizoen? Stefan antwoordt dat 

gekeken zal worden welke shuttle de beste prijs-kwaliteit 

verhouding heeft. Wellicht zullen we enkele kokers van diverse 

merken kopen om deze de komende tijd te testen, zodat we 

voor de volgende competitie een juiste keus kunnen maken. 

Wat betreft de clubkleding, Stefan stuurt ieder lid een mail 

met de eisen waaraan onze clubkleding moet voldoen. Ieder 

team is dan vrij om zelf voor shirts te zorgen, mits deze aan 

de door ons gestelde eisen voldoen. 

 

12. Sluiting 

De voorzitter dankt alle leden voor hun aanwezigheid en 

inbreng en sluit de vergadering om 21:05 uur 
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 50 JAAR FST, FEESTDAG  20-04-2013 
 

 

50 Jaar F.S.T. Dat moet je vieren. We zijn hier dan ook op tijd mee 

begonnen.  

Het bestuur regelde de jeugdactiviteit en de receptie.  

Er werd een feestcommissie samengesteld, bestaande uit: Anouk de 

Vos, Kirsten Brust, Jan van Cromvoirt en Erik Kraneveld. 

Zij zouden de feestavond organiseren.  

 

De feestdag op 20 april 2013 begon al vroeg. ’s Morgens om half 10 

verzamelden het bestuur, begeleiders en de jeugdleden zich bij de 

bowling Bourgondisch Hof te Waalwijk. Er hadden zich 54 kinderen 

opgegeven. Het bestuur was heel blij met die grote opkomst. 

Bowlingschoenen aandoen en daarna 1 ½ uur bowlen. Stefan had een 

mooie banenindeling gemaakt, zodat iedereen op tijd kon beginnen. 

Tussendoor nog een lekker drankje, wat wil je nog meer. We 

hebben genoten. Om 12.00 uur stond er een lunch klaar voor 

iedereen. Tijdens de lunch de prijsuitreiking van de winnaars. Een 

groepsfoto maken en na het uitdelen van een attentie voor iedereen 

was het feest voor de jeugd rond 13.00 uur afgelopen. 

’s Middags om 14.00 uur waren er in Sporthal de Slagen voor 

iedereen die nog graag even badminton wilde spelen, banen 

beschikbaar. Oud-leden waren hiervoor ook uitgenodigd. Jammer 

genoeg werd hier niet zo veel gebruik van gemaakt. Onze eigen 

burgervader(N. Kleijngeld)  was wel zo sportief om even een 

shuttletje te komen slaan.  

Vanaf 16.00 uur was er een receptie in de bar van de sporthal. Ik 

had een receptieboek gemaakt wat tevens een fotoboek was. Hier 

is dankbaar gebruik van gemaakt. Men vindt het blijkbaar altijd 

leuk  om zichzelf op foto’s te zien.  Bij deze wil ik ook de twee 
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jeugdleden Nikki Pol en Romy van Dongen, bedanken die voor ons bij 

het receptieboek hebben gezeten.  

Het valt niet mee om oud-leden op te sporen. We wilden ze dan ook 

via email uitnodigen. Een oproep via mail aan onze eigen leden om 

ons hiermee te helpen viel tegen. Vandaar artikels in de Maasroute 

en het Brabants Dagblad om zo aanmeldingen te krijgen. Helaas, ook 

hier weinig respons. Het artikel in het Brabants Dagblad hadden ze 

ook nog eens te laat geplaatst, terwijl het al 3 weken klaar lag. 

Hierin hadden wij niets te zeggen. Resultaat is dat er weinig oud-

leden op de receptie waren, of een andere redenen hadden niet te 

kunnen komen. Het bestuur vond dat een beetje tegenvallen. 

Maar al, bij al, het was gezellig en toen moest het grote feest nog 

beginnen.  

 

Vanaf 19.00 uur begon het FST feest in eetcafé Castle City. Ruim 

110 personen waren aanwezig. De feestcommissie had goed hun best 

gedaan, en het resultaat mocht er zijn. Leuke uitnodigingen aan 

iedereen verstuurd. Leuke feestlocatie gezocht en gevonden, leuke 

kleine attenties voor iedereen besteld. Maar ja, soms zit het mee, 

soms zit het tegen. Zo denk je alles geregeld te hebben, blijkt 

ineens dat de D.J. dubbel geboekt had, balen, en dat 2 weken voor 

aanvang van het feest. Nu op zoek naar een andere D.J., en ook 

gevonden, misschien wel een geluk bij een ongeluk, KLIKO uit Hank, 

die waren verrassend goed.  

Tijdens de receptie hadden we Meindert Tand die meer dan 40 jaar 

lid van FST is erelid gemaakt, en Kees de Kort had een speldje 

ontvangen omdat hij al 25 jaar lid is. ’s Avonds hebben we dit nog 

even dunnetjes overgedaan. Niet iedereen was er ’s middags bij. 

Onze voorzitter Jan, ook al meer dan 40 jaar lid van FST werd 

gehuldigd door de feestcommissie. Hij ontving een sjerp en een 

gouden voorzittershamer. Iedereen heeft een supergezellige avond 

gehad. Waarvoor onze dank. 
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Natuurlijk kan ik uren zo doorgaan, maar jullie hebben het zelf 

ervaren, Het was kei leuk. We plaatsen enkele foto’s in de Smash, 

zodat jullie de sfeer van die dag weer kunnen proeven. 

 

Jan en Corry 
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Donderdag 27 Juni 2013 TAPAS avond 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 foto van de tapasavond 2012. 

 

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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WEEKEND MET UNNA EN SUDERLUGUM 

 

In het weekend van 24 t/m 26 juni waren was F.S.T. gastheer van 

de badmintonclubs uit Unna en Suderlugum. 

Ieder jaar wordt dit treffen gehouden, het ene jaar in Unna, het 

andere in Suderlugum en dit jaar waren wij dus aan de beurt om een 

internationaal badmintontoernooi te organiseren. 

Vrijdag in de loop van de middag en de avond kwamen onze Duitse 

gasten in de Ouwe Toren in Waalwijk aan, waar zij tot 

zondagmorgen verbleven. Er was weer sprake van een 

hartverwarmend weerzien met een de bezoekers, waarvan velen 

reeds jaren deelnemen aan deze toernooien. 

Na een welverdiende nachtrust en een heerlijk ontbijt gingen de 

mensen eerst gezellig de stad in en om 12.30 uur begon het 

badmintontoernooi in De Slagen. 

Het was een geslaagd toernooi, waarbij het opviel dat de deelname 

van onze eigen leden erg tegenviel, maar ieder had toch voldoende 

wedstrijden kunnen spelen. Onze Stefan had weer een leuke opzet 

gemaakt, waarbij er steeds gewisseld werd van partner. 

Om 18.00 was iedereen weer terug in de Ouwe Toren en konden we 

beginnen aan het Chinees buffet met onze Duitse vrienden en een 

aantal leden van onze vereniging. Dat het goed smaakte bleek wel, 

want alles is bijna opgegaan. 

Voor de feestavond begon wilden de mensen uit Unna en 

Suderlugum toch wel eerste de finale van de champions league zien 

want die ging tussen 2 Duitse clubs. Ze waren voor Borrusia 

Dortmund,  maar laat nou juist Bayern München winnen en nog wel 

door een goal van onze Arjan Robben. 
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Dit alles heeft het feest later op de avond echt niet bedorven en 

werd het tot diep in de nacht een gezellige boel. Ook hier was het 

aantal leden van FST zeer beperkt. Jammer! 

Zondagmorgen was het wel even moeilijk om op te staan na zo'n 

korte nacht, maar een heerlijk ontbijt lokte, dus de mensen kwamen 

toch wel uit hun bed. 

Na het ontbijt werd uitgebreid afscheid genomen en er werden nog 

enkele foto's gemaakt, waarna de mensen weer huiswaarts gingen. 

Al met al een geslaagd weekend met als enig minpuntje de opkomst 

van onze eigen leden. 

Dank aan alle mensen die dit weekend hebben georganiseerd. 

Namens het bestuur, 

Jos Verlaan 
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De pen aan ....... Maarten Damen 
 
 

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 Maarten 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. 

 

He mede FST’ers,  

 

En dan heb je in eens de Pen van Sheng.  Het eerste wat ik nu ga 

doen is me even voorstellen.  Ik ben Maarten Damen, 26 jaar jong  

en woonachtig in Drunen samen met mijn Tatchiana. Ik werk bij 

CGI,  het oude Logica. Van oorsprong kom ik uit Kaatsheuvel. Daar 

ben ik opgegroeid met mijn ouders en mijn zus.  Tot mijn 18de heb 

ik altijd gevoetbald. Ik heb helaas deze sport moeten  verlaten 

omdat ik niet helemaal op mijn plek zat bij de club waar ik 

voetbalde. Ik wilde wel blijven sporten en ben toen  bij FST op de 

club gekomen samen met Stephan. Helaas heeft hij het maar een 

half jaar vol kunnen houden maar al snel kwam Sander van den Hoek 

er ook bij. Ik hoor mensen nog wel eens Sander tegen mij zeggen 

terwijl ik er toch niet echt hetzelfde uitzie.  

  

Ik zit nu alweer een jaar of 6 bij FST nadat ik na mijn eerste jaar 

bij een herenteam ben begonnen,  kwam ik daarna in een mix team 

terecht. Komend seizoen speel ik in een midweekteam en ik kijk er 

naar uit. Omdat ik in het weekend toch wil blijven bewegen, heb ik 

besloten om het voetbal weer op te gaan pakken. Ik heb mijn eerste 

training er inmiddels opzitten bij RKDVC. Het is erg wennen om 

weer een sport op te pakken die je niet meer beheerst, maar ik ben 

erg warm ontvangen binnen het elftal. Gelukkig kom ik in 1 van de 

lagere senioren elftallen terecht zodat ik me kan bewegen en 

waarbij ook de 3de helft erg belangrijk is.  Helaas valt de voetbal 
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training ook op een donderdagavond waardoor ik niet meer iedere 

donderdag op de club aanwezig kan zijn.  

 

Veel mensen kennen mij als een goedlachse jongen en die zijn eigen 

naam nog wel schreeuwt als het weer eens niet lukt op de baan. Het 

laatste jaar heb ik me iets meer leren beheersen en hoor je me niet 

iedere 2 minuten schreeuwen. Misschien komt het wel doordat ik 

alweer een jaartje ouder ben geworden.  Ook ben ik  nogal een 

flapuit. Ik zeg wat ik denk en dat wordt me niet altijd in dank 

afgenomen.  Ik ga graag op eis en vorig jaar ben ik in Mexico op 

vakantie geweest en daar heb ik samen met Tatchiana een rondreis 

gedaan. We zijn daar samen geweest om wat maya bouw werken te 

zien.  Komende juli gaan we naar Amerika en we vliegen op Las 

Vegas. Dat wordt weer een heel andere avontuur. 

 

Het valt mij op dat de laatste paar maanden er nogal wat kliekjes 

zijn die alleen maar met elkaar spelen.  Ik ben van mening dat het 

hun goed recht is maar wees dan wel zo sportief om je af en toe op 

te hangen buiten je eigen kliekje om.  We zijn namelijk samen 1 club 

en wie weet kom je nog eens met een ander in contact ;).  

 

Pff en nu komt de vraag wie krijgt de pen en mag het eerste 

verhaaltje schrijven in het nieuwe seizoen. Voor mij was het ook 

erg moeilijk een naam te kiezen die de pen nog niet heeft gehad.  

Inmiddels is de lijst al behoorlijk lang, wat een namen allemaal  

maar ik ben er uit. De pen gaat naar een nieuw teamgenoot van mij…. 

Ronald Wingelaar. 
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    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, Sheng Huang en Maarten Damen. 
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Beste medebadmintonners, 

Misschien is jullie dit logo op de bespanning van diverse spelers al 

opgevallen. 

Dit is niet het logo van een nieuw racketmerk maar van een 

badminton bespan service. 

Wanneer er een snaar in je racket kapot gaat is meestal de 

spanning van de snaren die ernaast zitten ook een stuk minder. Je 

hebt nu de keuze om een snaar te vervangen of de volledige 

bespanning. De oorzaak van een kapotte snaar is meestal slijtage en 

de kans is dan ook groot dat je na het vervangen van een snaar op 

korte termijn de volgende kapot slaat. De bespanservice vervangt 

de gehele bespanning voor een Yonex BG65 bespanning op een van 

te voren afgesproken aantal kilo’s. Wie of wat bepaalt dit aantal 

kilo’s. Natuur jij als speler maar hoeveel moet dat dan worden? 

Niet alleen het materiaal van het racket is belangrijk, maar ook de 

bespanning. Het zijn immers de snaren die daadwerkelijk in contact 

komen met de shuttle. De bespanning bepaalt in grote mate het 

'gevoel' van een racket. En toch wordt er het minst naar gekeken 

bij de aanschaf. Als je een nieuwe racket koopt, zit er vaak al een 

bespanning op. Op de duurdere rackets zit meestal geen 

bespanning, dus die kan je dan zelf kiezen.  

De algemene regels zijn:  

- met een lichte bespanning sla je verder. Dit komt door het 

trampoline-effect dat bij lagere gewichten groter is, waardoor de 
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shuttle een grotere snelheid krijgt.  

- met een zware bespanning sla je preciezer. Dit komt omdat de 

bespanning minder vervormt op het moment dat de shuttle de 

snaren raakt.  

 

Aangeraden wordt voor beginners een lagere bespanning te kiezen, 

zo rond de 9 kg (20 lbs). Wanneer je meer techniek en vooral 

kracht ontwikkelt kan je de bespanning laat oplopen tot 11 kg (25 

lbs). Echter de techniek van een harde slag is belangrijk, want een 

hardere bespanning leidt tot een minder gevoel in de slag en tot 

meer tot blessures. Hoger gaan dan 11kg is alleen weggelegd voor 

professionele spelers. Dit ligt ook boven de maximaal aanbevolen 

spanning van de meeste rackets.  

De dikte van een snaar ligt ergens tussen de 0,65 en 0,85mm. In 

het algemeen geld: hoe dunner de snaar, hoe beter de controle. 

Dunne snaren hebben echter de neiging veel sneller te breken, 

zeker bij een aanvallende speelstijl.  

Als je een nieuwe bespanning in je racket wilt laten plaatsen door 

BBS dan kun je met mij contact opnemen. 

Groeten, 

Harno van Delft 
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F.S.T. FELICITEERT: 

 
 Juni    Augustus  

2-6 Jan v.d. Sande (S)  2-8 Co Stolwijk (S) 

5-6 Martijn Nieuwenhuizen (J)  5-8 Peggy Timmers (S) 

6-6 Nathalie Prinse (J)  7-8 Nikki de Jong (J) 

8-6 Aafke Tand (S)  11-8 Kirsten Brust (S) 

12-6 Remco Hesselberth (S)  14-8 Diana de Rooy (S) 

13-6 Maarten Damen (S)  15-8 Puck van Elzelingen (J) 

15-6 Marcel v.d. Laar (S)  16-8 Maikel Giesbers (S) 

16-6 Adri van Kempen (J)  20-8 Jan de Kuijper (S) 

17-6 Cathinca Hak (J)  21-8 Jelte Timmers (J) 

25-6 Ronald van Ravenstein (S)     

29-6 Thymo Pullens (J)   September  

30-6 Mariëlle van Elderen (J)  3-9 Nikcy Rosenbrand (S) 

    5-9 Chastity Verhoofstad (S) 

 Juli   6-9 Dennis Pullens (S) 

1-7 Dan Xu (S)  7-9 Benthe Schilders (J) 

1-7 Anouk de Vos (S)  8-9 Juliëtte Bijnen (S) 

5-7 Marianne van Leijden (S)  8-9 Corine Tripaldelli (S) 

11-7 Mike Korthout (J)  10-9 Rob Langermans (S) 

12-7 Vera van Kuik (J)  12-9 Bert van Rooij (S) 

13-7 William Hezemans (S)  13-9 Alex v.d. Water (S) 

15-7 Ruud van Oudhuizen (S)  14-9 Elly Janssen (S) 

15-7 Tessa Zwaans (J)  17-9 Willy Maas (S) 

19-7 Syeni Sumanto (S)  17-9 Denise van Berkel (S) 

20-7 Dani Netten (J)  17-9 Yvet Opmeer (S) 

23-7 Patrick van Dongen (S)  18-9 Erwolt Pullens (S) 

25-7 Romy van Dongen (J)  18-9 Finn Leenheers (J) 

29-7 Jay Ekkel (S)  18-9 Yue-Lin v.d. Laar (J) 

    22-9 Nikki Pol (J) 

    25-9 Jos Verlaan (S) 

    25-9 Remco van Eijk (J) 

    26-9 Louise Strijk (S) 

    28-9 Germa Zijlmans (S) 
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B.C. F.S.T MUTATIES 

LEDENBESTAND 

01.02.2012 t/m 01.06.2013 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

1-2 Carina Klerx (S) 1-2 Finn Leenheers (J) 

1-3 Rick de Peffer (S) 1-2 Marëlle van Elderen (J) 

1-3 Tamara Mertens (J) 1-3 Jelte Timmers (J) 

1-3 Imke Nordmeijer (S) 1-4 Frank Leenheers (S) 

1-4 Pleunie Maas (J) 1-6 Adarsh Shahi (S) 

1-5 Hanneke Janssen (J) 1-6 Denise Stahlie (S) 

1-5 Arjan Wu (S)    
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De redactie wenst iedereen prettige 

kerstdagen en een fijne jaarwisseling! 



   

   

36  

        

 

         

 
 


