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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, 

 

Afgelopen zondag 1 september was er weer een ouder-kind toernooi 

in de Overlaat. Als voorzitter ben ik daar uiteraard even gaan 

kijken. Het was een leuk enthousiast gebeuren, prima 

georganiseerd. 

 

Wat me echter opviel was het feit, dat het een kind-ouder toernooi 

was. Kind lid van F.S.T., papa of mama doen dan gezellig mee. 

De opzet is echter anders, ouder-kind. Ik kan me voorstellen dat ik 

als 68 jarige en 40 jaar lid van de club, mee doe en aan mijn 

dochter van 41 vraag om het ook eens te proberen. Ik denk dat we 

dan een hele leuke mix krijgen van jong en oud en zo de club nog 

meer promoten met de gezelligheid die hier uit voort komt. 

Stefan, het volgend jaar gaan we dit eens proberen, het was al 

mogelijk, maar zo is het denk ik niet overgekomen bij onze 

seniorleden. 

 

De competitie staat op het punt weer te beginnen na een prachtige 

zomervakantie. Niemand kon klagen over het weer, dus iedereen is 

weer vol energie. 

 

Alle competitiespelers veel succes toegewenst, maak er iets moois 

van. 

 

Groetjes, 

De voorzitter Jan 
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Agenda 2013 

  

Sep.  01 Ouder-kind toernooi in de Overlaat 

 

Okt.  15 Geen dinsdagtraining in de Overlaat (let op) 

26 Zaterdagjeugd de Overlaat 08.30 – 10.00 uur 

 

Nov.  9/10Waalwijkse Badminton Kampioenschappen 

16 Zaterdagjeugd de Overlaat 08.30 – 10.00 uur 

 

Dec.  04 Bezoek Sint Nicolaas FST 10.30 – 11.30 uur 

14 Zaterdagjeugd de Overlaat 08.30 – 10.00 uur 

  28 Zaterdagjeugd de Overlaat 08.30 – 10.00 uur  

 

 

Agenda 2014 
 

Feb.  08 Zaterdagjeugd de Overlaat 08.30 – 10.00 uur 

  15 Zaterdagjeugd de Overlaat 08.30 – 10.00 uur 

  22 Zaterdagjeugd de Overlaat 08.30 – 10.00 uur 

 

Mrt.  15 Zaterdagjeugd de Overlaat 08.30 – 10.00 uur 

  20 Algemene Ledenvergadering  

22 Zaterdagjeugd de Overlaat 08.30 – 10.00 uur 

 

April 5 Clubkampioenschappen 

 

Mei  17 Zaterdagjeugd de Overlaat 08.30 – 10.00 uur 
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Jeugdkamp 2013 in Westerhoven 
 

Op vrijdagmiddag  21 juni vertrokken wij met 39 personen (30 

kinderen en 9 begeleiders)  naar Westerhoven, om na 2 jaar weer 

een jeugdkamp met FST te houden. 

 

We hebben een fantastisch weekend gehad. Mede dankzij de leuke 

locatie,  het mooie weer, de hardwerkende leiding,  maar vooral 

dankzij alle kinderen is het zeer geslaagd. De saamhorigheid onder 

de kinderen was perfect. Dat blijkt ook wel uit het artikel dat Imke 

en Yvet hebben gemaakt over het kamp en de daarbij afgedrukte 

stukjes uit het dagboek dat op het kamp aanwezig was en waar 

iedereen iets in mocht schrijven. 

 

Daarnaast heeft het kamp nog iets extra's opgeleverd. Chastity 

Verhoofstad heeft namelijk een echt clublied geschreven. De tekst 

hiervan vind je elders in de Smash. Mooi gedaan Chastity! 

Al met al een geslaagd weekend, dat zeker een vervolg gaat krijgen 

want we hebben namelijk al weer een locatie gereserveerd voor het 

volgend jaar. 

 

Van vrijdag 20 t/m zondag 22 juni 2014 is dan het jeugdkamp. 

Noteer dit weekend en houd deze dagen vrij, zodat jullie weer 

meekunnen. Waar we naar toe gaan, blijft nog even geheim maar het 

wordt weer een mooie boerderij, daar kunnen jullie van op aan. 

Wij hopen dan ook dat we volgend jaar  met weer zo 30 gezellige 

kinderen op kamp kunnen gaan.  

 

Namens de kampleiding, 

 

Jos Verlaan 
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 Dagboek Jeugdkamp 

 F.S.T. 2013 
Hallo Cathinca, Max, Brian, Diederik, Brenda, Marco, Menno, 

Chimene, Suus, Adri, Puck, Daan, Finn, Jelle, Joep, Benthe, Roy, 

Bram, Nikki, Nova, Kirsten, Nathalie, Manou, Merel, Marijn, Yue-

Lin, Quinty, Remco, Vera, Kiara, Pascal, Nicky, Chastity, Jos, Anton, 

Marcel, Angela en alle andere f.s.t.-er’s 

 

Het kamp zit er al een tijdje op en de vakantie is ook alweer 

voorbij. Een goede reden om terug te blikken op het fantastische 

f.s.t.-kamp! Tijdens het weekend hebben we veel leuke dingen mee 

gemaakt zoals: spelletjes, speurtochten, kampvuur, playbackshow, 

zwemmen, het donkere bos, de teamstrijd, marshmallows, BBQ en 

natuurlijk het corvee.  

 

De leiding heeft het naar hun zin gehad, hopelijk de kinderen ook. 

Volgend jaar gaan we er weer een feestje van maken. 

 

Hieronder/ naast vinden jullie nog een aantal stukjes uit het 

dagboek, deze herinneren ons aan het gezellige weekend! 

 

Groetjes Imke en Yvet 
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“Imke en Angela zijn 

LEVENSGEVAARLIJ

K met schmink” 

 

Marco 

“Voor al de 

speurtochten in het 

donkere bos  

ECHT VET!!” 

Chimène           

“ O n s  t e a m  v e r d i e n t  w a t  

m e e r  p u n t e n  e n  z e k e r  

d e  1 e  p l a a t s . ”  

G r .  R e m c o  ( B e t e r e  

B r o e r  v a n   M a r c o )  

“De playbackshow was helemaal 

geweldig.” Ciao Xx Merel 
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Het clublied van FST  
 

Op "Brabant" van Guus Meeuwis!  

 

Een racket in m’n hand  Jullie missen zelfs het corvee 

Een shuttle op m’n hoofd   Als je straks thuis zult zijn 

Het is hier bloedheet   Was ieder zo trots op de club 

Maar toch heel erg leuk   Als wij dat ook zijn! 

 

De dagen gaan snel hier  In het zuiden van Brabant 

De nacht zo voorbij   Zitten wij met z'n allen 

Het is hier gezellig    Het is daarom dat wij 

Voor jou en voor mij   Echte FST-ers zijn 

 

Als ik naar m’n matras zoek  Refrein 

Na een heel drukke dag 

Dan zet ik de wekker   De Efteling, het Lido 

Want ik moet  vroeg op  En de bruisende stad 

      Maar het mooiste aan Waalwijk 

Refrein     Dat is FST, JA WIJ! 

We lopen hier samen,  

Met ons trouwe club   Refrein 

Samen met z’n allen 

Spelen wij hier ons spel  Dan denk ik aan FST 

Wanneer wij hier gaan slapen Een club aan de top 

Proost de leiding er op 

En dan denk ik aan FST  Dan denk ik aan FST 

Een club aan de top   Een club aan de top. 

 

Na een gezellige avond  Tekst: Chastity Verhoofstad. 

Mis ik ’s ochtends mijn bed 

De roep van mijn wekker 

Die ik heb stop gezet  
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Boeren, burgers en badmintonlui, 

 

Het is al weer de vijfentwintigste editie van de Waalwijkse 

Badminton Kampioenschappen  die dit jaar wordt gehouden op  

9 en 10 november in Sportcentrum Waspik. (De zaterdag in 

Sporthal De Overlaat te Waalwijk;  na het verschijnen van  de 

poster kwam de melding van de gemeente dat de zaterdag in 

Waspik toch niet beschikbaar is .) 

 

Wij verwachten dit jubileumjaar natuurlijk een extra grote 

opkomst en super gemotiveerde deelnemers, maar dat spreekt voor 

zich…..  

 

Dus mensen, zoek bijtijds een partner en schrijf je in!  

Dit kan t/m  donderdag 3 oktober bij ondergetekende maar ook bij 

de andere leden van de organisatie. ( zie het inschrijfformulier 

elders in dit blad)  

 

Zoals elk jaar kun je inschrijven in A - B en C klasse.  Speel je 3e 

klasse of hoger districtscompetitie of speel je op dit niveau dan 

ben je  A – speler.  

Speel je 4e of 5e klasse competitie of ben je gevorderde recreant 

dan ben je B – speler. 

Beginnende recreanten zijn  C – spelers. 

 

Tot dan ! 

 

Martin Dekkers 

mdekkers@xs4all.nl 

06-53732253 

mailto:mdekkers@xs4all.nl
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De pen aan ....... Ronald Wingelaar 
 
 

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 Ronald 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. 

 

Eerst mijn hartelijke dank aan Maarten die mij de pen doorgeeft, 

nu hoor ik ook bij het illustere rijtje schrijvers in ons clubblad. Een 

aantal leden kent mij wel een beetje, maar ik zal mij toch even 

voorstellen. 

 

Ik ben Ronald Wingelaar, getrouwd met Jeanny en samen de ouders 

van Tom, Pascal en Anna. Ergens halverwege de jaren negentig bij 

FST gekomen, en met Jeanny competitie gaan spelen. De 

dinsdagavondtraining onder leiding van Cor was vaak zwaar maar ook 

heel erg gezellig. Toen eerst Tom en later Pascal en ook Anna bij 

ons gezin kwamen werd het te druk voor de competitie, ook omdat 

ik in die tijd voor mijn werk (automatisering van winkelketens) vaak 

laat thuis was. Ik ben ook een poosje lid van de 

activiteitencommissie geweest, dit was erg leuk om te doen. Er 

waren altijd veel vrijwilligers om de activiteit te organiseren, en 

ook heel veel deelnemers. Het jeugdkamp groeide snel van 25 naar 

zo'n 60 deelnemers, en ik herinner me ook de feestavond met Unna 

en Suderlugum met meer dan 120 mensen in De Ouwe Toren. 

 

Na een aantal jaren alleen nog op de donderdagavond gespeeld te 

hebben ben ik vorig seizoen mee gaan doen met de 

midweekcompetitie. Vooral gezellig en altijd afgerond met lekkere 

hapjes en een drankje. Dit seizoen doe ik weer mee, samen met 

Carola, Marian, Hetty, Kees en natuurlijk onze junior Maarten. 
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Sinds enkele weken spelen onze Tom, Pascal en Anna ook bij FST, 

bij de jeugd. Ik hoop dat zij het net zo naar hun zin zullen hebben 

als ikzelf. Met de trainers en hulptrainers die FST beschikbaar 

heeft zal dat zeker gaan lukken denk ik. Zonder anderen tekort te 

doen wil ik hierbij een pluim geven aan Cor. Ik hoor jou nog zeggen 

toen ik zelf begon met trainen: "ik doe dit drie jaar, dan zijn jullie 

op mij uitgekeken". Dat is dus al weer zo'n 15 jaar geleden. Maar 

Cor, ik vind het nog steeds heel fijn alle tijd en energie die jij in 

onze club steekt en hoop dat je het nog lang volhoudt. 

 

Zo, nu even denken aan wie ik deze pen doorgeef. Ik denk aan Adri 

van Kempen. Ik ben heel benieuwd wat hij allemaal te vertellen 

heeft! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

  

Ronald Wingelaar 
 
 
 
 
 
 
 
   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, Maarten Damen en Ronald Wingelaar. 
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Wist je dat? 

 Badminton de snelste racketsport ter wereld is? 

 Badminton qua zwaarte gelijk wordt gesteld aan waterpolo en 

boksten? 

 Topbadmintonners de shuttle met een snelheid van boven de 

300 km/h kunnen slaan? Ter vergelijking: Toptennisser Andy 

Roddick is recordhouder met een service van 246 km/h (bij 

tennis). Bij badminton is het record momenteel 332 km/h! Dat 

staat op naam van de chinees Fu Haifeng 

 Er in een dubbelspel vaak 40 tot 50 slagen per 20 seconden 

voor komen? 

 De beste badmintonners ter wereld uit China komen? In 

Europa zijn het de Denen die de Aziaten kunnen bijbenen. 

 Badminton een leuke manier is om te bewegen? Je gebruikt al 

je spieren en het is goed voor je conditie en gezondheid! 

 FST de leukste badmintonclub van Waalwijk en omstreken is? 

 
 



   

   

24  

Terminologie badminton 
 
Als introductie voor nieuwe badmintonspelers, en voor hen die al een tijdje bezig zijn 

maar nooit precies hebben begrepen waarmee, hierbij een verklarende woordenlijst met 

de belangrijkste termen voor modern badminton. 

 

 Bal: wordt bij badminton alleen gebruikt in de uitdrukking: 

goeie bal! Bij een kwalitatief goede shuttle is sprake van een 

'lekkere shuttle'. 

 Clear: hoge slag vanaf de achterlijn naar de achterlijn van de 

tegenstander.  

 Drive: harde lage slag vlak over het net. 

 Dropje: klein, zacht balletje dat de tegenstander net over het 

net wordt toegespeeld. 

 Flickservice: snelle, behendige, strakke - of onverwachte 

service. 

 Forehand: ongeveer het tegenovergestelde van backhand. 

 Side-by-side: spelsysteem waarbij de spelers bij een 

dubbelspel naast elkaar verdedigend staan opgesteld. 

 Vogeltje: uit Amerika overgewaaide aanduiding ('birdie') voor 

shuttle. Ook: pluimpje, sjuutje. 

 Zeperd: in de competitie met 8-0 verliezen van De Vijand. 

 
 
 

http://www.crosssmash.nl/fun/weetjes.html#net
http://www.crosssmash.nl/fun/weetjes.html#net
http://www.crosssmash.nl/fun/weetjes.html#service
http://www.crosssmash.nl/fun/weetjes.html#backhand
http://www.crosssmash.nl/fun/weetjes.html#shuttle
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F.S.T. FELICITEERT: 

 
 September   9-10 Brenda Timmermans (J) 

3-9 Nikcy Rosenbrand (S)  12-10 Ad van Kempen (S) 

5-9 Chastity Verhoofstad (S)  13-10 Elo Martens (S) 

6-9 Dennis Pullens (S)  13-10 Jelle Kivits (S) 

7-9 Benthe Schilders (J)  25-10 Harno van Delft (S) 

8-9 Juliëtte Bijnen (S)  27-10 Paul Overeem (S) 

8-9 Corine Tripaldelli (S)     

10-9 Rob Langermans (S)   November  

12-9 Bert van Rooij (S)  1-11 Marco Welten (S) 

13-9 Alex v.d. Water (S)  3-11 Guido van Haren (S) 

14-9 Elly Janssen (S)  12-11 Sander Ijpelaar (J) 

17-9 Willy Maas (S)  15-11 Claudia Cai (S) 

17-9 Denise van Berkel (S)  19-11 Nico Vervoordeldonk (S) 

17-9 Yvet Opmeer (S)  25-11 Lonneke Arnold (S) 

18-9 Erwolt Pullens (S)     

18-9 Finn Leenheers (J)   December  

18-9 Yue-Lin v.d. Laar (J)  2-12 Hans v.d. Biggelaar (S) 

22-9 Nikki Pol (J)  4-12 Jan van Wees (S) 

25-9 Jos Verlaan (S)  7-12 Roy Merkx (J) 

25-9 Remco van Eijk (J)  9-12 Stijn v.d. Water (J) 

26-9 Louise Strijk (S)  11-12 Dennis Hooijen (S) 

28-9 Germa Zijlmans (S)  13-12 Maria de Rooij (S) 

    13-12 Saakje Sterk (S) 

 Oktober   19-12 Corry Terhorst (S) 

2-10 Anouk Severijns (J)  20-12 Jean-Paul van Beveren (S) 

3-10 Bram Kuijsters (J)   21-12 Maja Broeks (S) 

3-10 Sue Ye (S)  23-12 Meindert Tand (J) 

4-10 Ronald Wingelaar (S)  26-12 Bas Rombouts (J) 

4-10 Irene Bogers (J)     

5-10 Kevin van Dieën (S)     

6-10 Ton van Esdonk (S)     

6-10 Quinty Pullens (J)     

6-10 Menno Kempff (S)     
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B.C. F.S.T MUTATIES 

LEDENBESTAND 

01.06.2013 t/m 01.09.2013 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

1-9 Berkan Öndel (J) 1-6 Adarsh Shahi (S) 

1-9 Corina de Jong (S) 1-6 Denise Stahlie (S) 

1-9 Adarsh Shahi (S) 1-9 Hossein Sarkeshikian (S) 

1-9 Denise Stahlie (S) 1-9 Elke v.d. Heijden (S) 

   1-9 Marijke Maas (S) 
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