
  
 



   

   

2  

 
 

 



   

   

3  

 

neem een kijkje op onze website: www.fstwaalwijk.nl 
 

Markt 6-7 te WaalwijkSMASH nummer 2   

51e jaargang –  19 juni 2014 

 
Redactie  :   Sheng Huang                    Martin Dekkers 

                     

     06-44175549                    06-53732253  

           sr.huang@home.nl                   mdekkers@xs4all.nl 

 

INHOUDSOPGAVE PAGINA 

 

Wat u weten moet …………………………………………………   5,6,7 

Van de voorzitter      8 

Agenda     9 

Notulen ALV 2014  11 – 15 

Jubilarissen 2014  17,18 

Uitnodiging Tapasavond   19 

Clubkampioenschappen 2014   21,22 

Verslag Midweek competitieteams   23 

Verslag Fietstocht 2014  25,26 

De Pen  27,28 

FST feliciteert  29 

Mutaties ledenbestand  30 

 

http://www.fstwaalwijk.nl/
mailto:r.vandommelen@home.nl


   

   

4  

 

 

             
 

Pastoor Kuijpersstraat 26 

5144 RJ Waalwijk 

Tel. 0416-332679 

 

 
 

 

GORDIJNEN        LAMINAAT EN PARKET        ZONWERING EN NOG VEEL MEER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

   

5  

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 

   jvanwees@ziggo.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:jvanwees@ziggo.nl
mailto:competitie@fstwaalwijk.nl


   

   

6  

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 sportvrienden, 

 

Het badmintonseizoen loopt alweer ten einde en iedereen denkt 

alweer aan 10 juli, de laatste speeldag en onze culinaire afsluiting. 

De avond van de zelfgemaakte tappas door onze leden, bijzondere 

creaties zijn geen uitzondering. Daaruit blijkt steeds weer dat 

goede badmintonners ook uitstekende koks kunnen zijn. Mensen, 

laat je talenten zien en kom allen genieten van deze gezellige 

afsluiting. 

 

Uiteraard wens ik iedereen een gezellige vakantie, met veel mooi 

weer. Doe geen extreme dingen zodat jullie weer fit na de vakantie 

op de baan kunnen staan. 

 

De nieuwe sporthal De Zeine (naast Dr. Mollercollege aan de 

Olympiaweg) zal na de vakantie in gebruik worden genomen. Wij, 

FST, hebben aangevraagd om daar op dinsdag (seniorentraining) en 

zaterdag (jeugdtraining) te gaan spelen. Het is door de gemeente 

niet afgekeurd, maar de officiële goedkeuring hebben we ook nog 

niet. De donderdagavond en de competitie blijft zoals die is in de 

Slagen. Wij houden jullie op de hoogte via email.  

 

Nogmaals iedereen een prettige vakantie toegewenst en tot ziens. 

 

Jullie voorzitter  

Jan 
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Agenda 2014 
 

 

Jun.  20-21-22  Jeugdkamp 

 

Jul.  05  Laatste zaterdag training voor de junioren 

10 Laatste donderdag training / speelavond voor de 

vakantie 

  10  Tapasavond senioren 

 

Aug 26  Eerste dinsdag training in de Zeine na de  

vakantie van 19.00 – 21.00 uur 

  28  Eerste donderdag training / speelavond in de  

Slagen na de vakantie 

  30  Eerste zaterdag jeugdtraining in de Zeine na de  

vakantie van 09.00 – 10.30 uur 

 

Nov.  16  Waalwijkse badmintonkampioenschappen 2014 

  

 

Agenda 2015 
 

Febr. 17  I.v.m. carnaval geen dinsdagtraining 

 

Maart 07  Clubkampioenschappen 

  29  Ouder – kind toernooi van 10.00 – 15.00 uur 
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NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 

B.C. F.S.T. 

donderdag 20 maart 2014 
 

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

Sander v.d. Hoek, Joan Peeters, Lonneke Arnold, Robin de Bruyn, Juliëtte Bijnen, Hetty 

Dekkers, Sander Hornes, Kevin van Dieen, Rob Langermans, Jac Vermeer, Gijs Vermeer, 

Ronald Wingelaar, Jurgen Dumoulin, Jay Ekkel, M.D. Tand, Ad van Kempen, Kees de Kort, 

Corine Tripaldelli, Sanne de Vos, Manon de Vos, Patrick Hultermans, Erik Janssen, Sheng 

Huang, Marcel v.d. Laat, Nico Vervooldeldonk, Elo Martens, Daphne van de Loo, Martin 

Dekkers, Harno v. Delft, Gerben van Dijk. 

 
Afgemeld met kennisgeving, Diana de Rooij, Anouk de Vos, Renate de Negro, Co Stolwijk, 

Aafke Tand, Erwolt Pullens, Erik Kraneveld, Alex v.d. Water, Anton van Himbergen. 

 

1. Opening van de Voorzitter 

Om 19:40 u opent de voorzitter de vergadering en heet 

iedereen welkom. 

Opkomst: 35 leden zijn aanwezig. 

 We hebben een druk jaar achter de rug, 

Clubkampioenschappen, 50 jaar FST, Unna en Südelügum op 

bezoek (helaas weinig deelname van FST), jeugdkamp,dit is een 

nieuw leven ingeblazen door Jos en Anton, samen met een 

groep enthousiaste vrijwilligers,  Belgë – Nederland jeugd, 

tapasavond, ouder-kind toernooi en Sinterklaas. 

 

2.  Notulen van de ALV 28 februari 2013 

   De notulen worden per bladzijde van de Smash doorgenomen. 

Er zij geen op- en/of aanmerkingen.. 

De notulen van de ALV 2013 worden goedgekeurd. 

 

3. Verslag Algemene zaken 

Geen op-en/of aanmerkingen. 
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Verslag Algemene zaken wordt goedgekeurd. 

 

4. Verslag jeugdzaken en technische zaken 
Stefan doet mondeling zijn verslag, hieronder een greep uit dat verslag. 

De jeugdgroepen zijn het afgelopen jaar niet groter geworden, veel 

geschoven van de zaterdag naar de donderdag, en naar donderdag 

senioren.  

Jammer dat de zaterdagjeugd veel naar de Overlaat moet omdat de 

Slagen niet vrij is. 

Verslag jeugdzaken en technische zaken goedgekeurd. 

 

5. Verslag competitieleider 

Stefan doet mondeling verslag van de competitie. Geen kampioenen dit 

jaar. De jeugdteams hebben het goed gedaan, U13 is 3e geworden, 

meisjes U15 is 2e geworden. U19 had het zwaar. 

Op onze website www.fstwaalwijk.nl voor rechtstreekse links naar de 

standen van al onze teams. 

 Inschrijven voor competitie 2014/2015 voor 20 april bij Stefan. 

Marcel v.d. Laar vraagt waarom er geen verslag is van de midweek-

competitie.  Stefan: die heb ik niet, de competitie is hiervan nog niet 

voorbij. 

Verslag competitieleider goedgekeurd. 

 

6. Verslag penningmeester 

Financieel overzicht 2013. 

Verslag uitgedeeld en de penningmeester geeft uitleg en toelichting op 

de gestelde vragen door de vergadering. 

Verslag penningmeester goedgekeurd. 

 

7. Kascontrole commissie 

Patrick Hultermans Sander van de Hoek hebben de controle 

uitgevoerd.  

Uitleg kascontrole commissie door Sander 

Diverse steekproeven gehouden, alles keurig en perfect in 

orde. Goed werk geleverd. 

De voorzitter dankt Patrick en Sander voor hun inzet. 

http://www.fstwaalwijk.nl/


   

   

13  

Verslag is opgemaakt en overhandigd. 

 

8.  Begroting 2014 

Uitleg door Jos Verlaan, de penningmeester, hoe de begroting 

is opgebouwd. 

Vraag van de vergadering is om een beleidsplan, soort 

begrotingsstrategie samen te stellen voor 3 jaar. Jos zal 

hiervoor zorgen. 

Aangezien de vereniging budgetneutraal wil blijven draaien en 

de zaalhuur weer duurder is geworden komt er een 

contributieverhoging. Zie agendapunt 10: bestuursvoorstellen. 

Begroting voor 2014 goedgekeurd. 

 

9. Verkiezingen 

Kascontrole Commissie:  

Patrick Hultermans is aftredend.  

Elo Martens meldt zich aan, waarvoor onze dank.  

Aangenomen door de vergadering.  

Kascommissie 2014: Sander van de Hoek en Elo Martens. 

 

Bestuur: 

Aftredend en herkiesbaar: Penningmeester Jos Verlaan 

Aftredend en herkiesbaar: Jeugdzaken Stefan de Kloe  

Aangenomen door de vergadering. 

 

10. Bestuursvoorstellen en mededelingen 

Met ingang van 1 januari 2015 wordt de contributie verhoogd 

met € 0,50 per maand voor de senioren en € 0,25 per maand 

voor de junioren. 

Goedgekeurd door de vergadering. 

 

Clubkampioenschappen 5 april: inschrijven bij Stefan de Kloe. 
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Na afloop is er de prijsuitreiking, een drankje en enkele 

hapjes. 

Fietstocht: zondag 25 mei: inschrijfformulieren volgen 

Jeugdkamp: 20-21 en 22 juni 2014. 

Sporthal de Zeine:  Dinsdagavond training van 19.00 – 21.00 

uur en de zaterdagjeugd van 09.00-10.30 uur. Dit zijn nog 

opties, er kunnen dus nog veranderingen in optreden. 

Sporthal de Slagen: De donderdag blijft hetzelfde, en de 

competitie blijft op zaterdag in de Slagen. 

 

Je kan je aanmelden op onze website voor het ontvangen van 

een bericht als wij (het bestuur) een nieuwsbrief geplaatst 

hebben. Doen!!! 

Klacht van de jeugdtrainers: de senioren beginnen op 

donderdag te vroeg met spelen, de jeugd is dan nog niet klaar. 

Mededeling aan de senioren: niet voor half 9 op de baan. 

 

11. Jubilarissen  

Dit jaar hebben we 4 jubilarissen. Alle 25 jaar lid van FST. 

Proficiat. 

Will ten Bosch, Jurgen Dumoulin, Patrick van Dongen en Jan 

van Cromvoirt. 

Helaas waren Patrick en Jan niet op de ALV aanwezig. 

De voorzitter heeft Will en Jurgen gehuldigd met een speldje 

en een fles wijn. 

Jan van Cromvoirt later nog in het sportcafé. 

Patrick wordt nog ingelicht door het bestuur.  

 

12. Rondvraag 

Sheng: Als iemand de laatste speler van een banengroep is, 

netten opruimen. Dit gebeurt niet altijd. 
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Het bestuur: ziet dit al als een oproep aan aanwezige leden. 

Zeg het voort. 

Jay Ekkel: Netten opruimen is een crime; de zwengel werkt 

niet,. Is er een andere oplossing voor? volgens Elo werkt het 

met een bak in Waspik wel. 

Het bestuur: wij gaan dit opnemen met de Gemeente,  

Jay Ekkel: heeft gehoord dat de banen in sporthal de Zeine 

nogal kort op elkaar liggen. 

Het bestuur: klopt, de hal is ook kleiner als de Slagen. Volgens 

gemeente alles volgens de normen. Wij kunnen hier niets meer 

aan veranderen. 

Marcel v.d. Laar: op zaterdagochtend plakken de eerste banen, 

waarschijnlijk hars van Tachos. 

Het bestuur: ook dit gaan we opnemen met de gemeente. 

Gerben: krijgen we dan ook snel een antwoord op deze vragen. 

Het bestuur: gaan we doen. 

 

12. Sluiting 

De voorzitter dankt alle leden voor hun aanwezigheid en 

inbreng en sluit de vergadering om 20:45 uur. 
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 JUBILARISSEN 2014 

 

Tijdens de laatste ALV hebben we weer 4 leden gehuldigd, die 

alweer meer dan 25 jaar lid van onze vereniging waren. Geweldig. 

Hieruit blijkt dat we een stabiele vereniging zijn. Geweldig toch. 

 

We willen dan ook, Will ten Bosch, Jurgen Dumoulin, Patrick van 

Dongen en Jan van Cromvoirt nogmaals van harte feliciteren. We 

wensen jullie dan ook een goede gezondheid toe, zodat we nog lang 

van jullie kunnen genieten. 

 

Het bestuur 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Will ten Bosch en Jurgen Dumoulin 
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Voorzitter en Patrick van Dongen 

Jan van Cromvoirt 
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Donderdag 10 Juli 2014 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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Clubkampioenschappen 2014 
 

 

Dit jaar werden de clubkampioenschappen pas op 5 april gehouden. 

Daarom niet getreurd, het blijft voor iedereen een spannende en 

sportieve dag. 

 

Nog nooit voorgekomen (althans niet in mijn beleving) waren en 2 

clubkampioenen uit 1 gezin. Vader Erwolt Pullens bij de senioren en 

zoon Thymo bij de junioren. Knap gedaan, gefeliciteerd. Dochter 

Quinty was ook in de prijzen gevallen. Blijkt toch steeds weer dat 

de sport die de ouders beoefenen heel dikwijls doorgegeven wordt 

aan de kinderen.  

 

Natuurlijk willen we de andere junioren en senioren niet vergeten 

te feliciteren, ook zij hebben een geweldige prestatie geleverd.  

 

Op naar de volgende clubkampioenschappen, we hebben nu weer een 

jaartje om daar op te trainen. Succes. 

 

Het Bestuur 

 

 



   

   

22  

 

 

 

 

 



   

   

23  

 

Onze Midweek Competitieteams halen glorieuze 

resultaten in seizoen 2103-14 

Met twee 1ste plaatsen voor het 2de en 3de team en een 2de 

plaats voor het 1ste team hebben onze midweek 

competitieteams een fantastisch jaar gespeeld. 

Op 16 april heeft het 3de team ook de laatste wedstrijd 

gewonnen tegen Shot uit Dongen. Ondanks de afwezigheid van 

Ronald Wingelaar, maar met versterking van Martin Dekkers en 

Daphne van Loo, hebben zij de wedstrijd met 6-2 weten te 

winnen. Met een fles bubbels werd dit na afloop gevierd.  

Op 23 april heeft het 2de team helaas hun competitie 

afgesloten met een 4-4 gelijk spel. De voorsprong op nummer 2 

Drunen was groot genoeg om nummer 1 te blijven. 

Het 1ste Team had op 2 april al hun laatste wedstrijd gespeeld. 

Tegen Goirle werd uiteindelijk met 5-3 gewonnen. De 2de plaats 

in hun poule is het mooie eindresultaat van dit seizoen.  

Deze resultaten hebben de teams mede weten te behalen door 

de invallers: Yvet Opmeer, Belinda Sluisveld, Lonneke Arnold, 

Dirk Jan Slijkoord, Jay Ekkel, Martin Dekkers en  Daphne van 

der Loo. Allen bedankt daarvoor. 

 

 

Anton van Himbergen 
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Fiets- oriëntatietocht 25 mei 2014 
 

Het was alweer 3 jaar geleden dat FST een fietstocht had 

uitgeschreven. We proberen er iedere keer weer een feest 

van te maken. Gezellig fietsen en daarna uitrusten met een 

lekker hapje en een drankje. 

 

Toch valt de deelname echter wat tegen. Natuurlijk, 

iedereen heeft zo z’n eigen planning. Daarom is een datum 

plannen altijd heel moeilijk. Is het geen vakantie op die 

school dan is er wel weer een op de andere. De fietstocht is 

voor de een te lang en voor de ander te kort. We willen er 

wel een hele middag van maken. Vertel ons maar eens wat te 

doen. Misschien zijn er leden onder ons die de volgende 

tocht willen organiseren. Krijg je weer andere ideeën. We 

horen het graag. 

 

Ondanks dat hebben we 25 mei een geweldige dag gehad. De 

weergoden waren ons goed gezind. Lekker in het zonnetje 

fietsen, met af en toe een welkome stop om even iets te 

drinken. Volgens mij heeft Peerke Donders goede zaken 

gedaan. Haha. De route die we gefietst hebben was 

geweldig. Veel leden waren in die hoek nog nooit geweest. De 

omgeving is prachtig. Zo zie je maar, met FST kom je nog 

eens ergens, ook al is het dicht in de buurt.  

 

Iedereen was heel fanatiek bezig om de puzzel op te lossen 

die wij uitgeschreven hadden. Maar ja, dat wordt steeds  
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makkelijker. De vragen die we stelden zochten ze gewoon op 

op Google. Moderne tijd. Uiteindelijk heeft de familie van 

Marijn de Vries de ereprijs gewonnen. Proficiat.  

 

De barbecue bij de Hoefstal was prima verzorgd. Heerlijk 

gegeten. 
 

Tot de volgende keer. 

 

Het bestuur 
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De pen aan ....... Adri van Kempen 
 
 

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 Adri 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. 

 

Hallo, 

 

Ik ben Adri van Kempen en ik ben 12 jaar oud. Ik woon in Waalwijk. 

Ik heb drie vissen als huisdier. Mijn hobby’s zijn: badminton 

natuurlijk, gitaar spelen, lego bouwen vooral technische lego vind ik 

leuk, bordspellen spelen, en computeren. Ik heb de pen van Ronald 

Wingelaar gekregen. Super bedankt hiervoor Ronald ;-) 

 

Ik zit al 2 jaar op badminton en vind dit een superleuke sport. Vorig 

jaar ben ik mee op kamp geweest en ik vond dit superleuk. Sinds een 

paar weken train ik mee op de donderdagavond. Dit is heel leuk en 

zeer leerzaam. Mijn vader, Ad van Kempen en mijn broer Joep 

spelen ook bij FST. Ik hoop dat ik dit jaar ook weer mee op kamp 

kan gaan, maar de week na het kamp is het proefwerkweek op 

school.  

 

Sinds het begin van dit schooljaar zit ik op het Dr. Mollercollege in 

Waalwijk. Een leuke school, maar wel heeeeel veeeel huiswerk. Op 

vrijdagmiddag volg ik een kunstklas: theatertechniek. Tom 

Wingelaar zit hier ook bij. Samen met nog een aantal andere 

jongens en één meisje verzorgen we het licht en geluid bij 

optredens op school. 
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Gamen vind ik heel leuk. Het liefste speel ik op de Playstation GTA 

V of Call of duty black ops II. Of spelletjes op de tablet zoals real 

racing en clash of clans. 

Aan wie zal ik de pen nu door gaan geven. Ik heb er lang, ja 

heeeeeeeel lang over nagedacht en ik wil de pen doorgeven 

aan………………………….…………………………………………………………………………………………

…. 

MARTIJN NIEUWENHUIZEN!! 

Ik ben benieuwd naar het verhaal van Martijn. Veel succes! 

Groetjes van Adri 
 
 
 
 
 
 

   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, 
Ronald Wingelaar en Adri van Kempen.  



   

   

29  

F.S.T. FELICITEERT: 

 
 juni    augustus  

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

05-06 Martijn Nieuwenhuizen (J)  05-08 Peggy Timmers (S) 

06-06 Chairudin Tuarita (J)  06-08 Anne de Bree (J) 

08-06 Aafke Tand (S)  07-08 Nikke de Jong (S) 

12-06 Remco Hesselberth (S)  11-08 Kirsten Brust (S) 

13-06 Maarten Damen (S)  14-08 Diana de Rooy (S) 

15-06 Marcel van de Laar (S)  14-08 Anna Wingelaar (J) 

16-06 Adri van Kempen (J)  15-08 Puck van Elzelingen (J) 

25-06 Ronald van Ravenstein (S)  16-08 Maikel Giesbers (S) 

27-06 Willem Kant (J)  20-08 Jan de Kuijper (S) 

28-06 Kenza van Riel (J)  22-08 Dick de Kievit (S) 

29-06 Thymo Pullens (J)     

30-06 Mariëlle van Elderen (J)   september  

    03-09 Nicky Rosenbrand (S) 

 juli   05-09 Chastity Verhoofstad (S) 

01-07 Dan Xu (S)  06-09 Dennis Pullens (S) 

01-07 Anouk de Vos (S)  07-09 Benthe Schilders (J) 

05-07 Marianne van Leijden (S)  08-09 Juliëtte Bijnen (S) 

11-07 Mike Korthout  (J)  08-09 Corine Tripaldelli (S) 

13-07 William Hezemans (S)  10-09 Rob Langermans (S) 

15-07 Ruud van Oudhuizen (S)  13-09 Alex van de Water (S) 

18-07 Tom Wingelaar (J)  14-09 Elly Jansen (S) 

20-07 Dani Netten (J)  17-09 Yvet Opmeer (S) 

20-07 Elke van der Heijden (S)  17-09 Kees Elsman (J) 

23-07 Patrick van Dongen (S)  17-09 Denise van Berkel (S) 

25-07 Romy van Dongen (J)  17-09 Willy Maas (S) 

28-07 Marijke Maas (S)  18-09 Yue-Lin v.d. Laar (J) 

29-07 Jay Ekkel (S)  18-09 Finn Leenheers (J) 

    18-09 Erwolt Pullens (S) 

    22-09 Nikki Pol (J) 

    25-09 Jos Verlaan (S) 

    26-09 Louise Strijk (S) 
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B.C. F.S.T MUTATIES 

LEDENBESTAND 

01.01.2014 t/m 01.06.2014 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

01-01 Vera van Kuik (J) 01-02 Marleen Montens (J) 

01-01 Syeni Sumanto (S) 01-02 Dick de Kievit (S) 

01-02 Erik van der Klooster (S) 01-04 Martijn Klerks (J) 

01-02 Marco Brans (J) 01-04 Erik Janssen (S) 

01-02 Remco Brans (J) 01-05 Bram Smeenk (J) 

01-03 Pascal Kipping (S) 01-05 Kenza van Riel (J) 

01-05 Nova de Klein (J) 01-05 Marit de Rooij (J) 

01-05 Maria de Rooij (S) 01-06 Yue-Lin v.d. Laar (J) 

01-05 Iris Heurter (J)    

01-06 Gijs Vermeer (S)    

01-06 Bert Streppel (S)    

01-06 Femke van Puijenbroek (S)    
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