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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 

   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.n 

mailto:info@fstwaalwijk.nl
mailto:webmaster@fstwaalwijk.nl
mailto:voorzitter@fstwaalwijk.nl
mailto:jvanwees@ziggo.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:       NL73RABO0155826913(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   =

 Z 

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      08:45  -  10:15 uur   =

 Z 

  

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 Zeine”            =  Z 
                      Olympiaweg 12-a 

                      5043 NA  Waalwijk 

                      Tel.:  0416-683456 
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Van de Voorzitter 
 
 

 

Hier wederom een stukje van de voorzitter. Wij, als bestuur, zijn ons alweer aan 

het voorbereiden op de Algemene Ledenvergadering. In deze uitgave van de 

Smash alle belangrijke stukken die voor jullie relevant zijn. 

Ook vind je een inschrijfformulier voor de jaarlijkse clubkampioenschappen, 

meldt je op tijd aan a.u.b.. Voor de organisatie een stuk eenvoudiger. 

 

In de loop van dit jaar zullen enkele mensen benaderd worden om een activiteit 

mede te ondersteunen. Wij hopen dat er enthousiast gereageerd zal worden, 

want zonder vrijwilligers zijn wij als F.S.T. natuurlijk nergens. Per jaar 1 

onderdeel van het jaarprogramma, dat moet toch te doen zijn. 

Mocht u nu al interesse hebben, meldt je aan, je zou ons er heel gelukkig mee 

maken. 

Wij wachten gespannen af. 

 

Tevens een eervolle vermelding voor ons kampioensteam F.S.T U 13-1, broer en 

zus Tuarita en broer en zus Pullens. Badminton zit blijkbaar in de genen bij die 

families.  PROFICIAT.   

 

Jullie voorzitter  

Jan 

 

 

Van de redactie 

 
Alweer zo’n 10 jaar maakt ons Shenske de Smash “samen “ met mij. Samen 

tussen aanhalingstekens omdat zij vrijwel altijd de gehele uitvoering voor haar 

rekening nam. Nu voor de tweede keer in al die jaren is Sheng niet in de 

gelegenheid hem te maken dus val ik in. Het moge duidelijk zijn dat 

tekstverwerken een vak apart is wat ik duidelijk maar zeer matig beheers. Het 

mag weleens gezegd dat ons clubblad al die jaren goed verzorgd is!  

Jullie zullen dit keer genoegen moeten nemen met een basic versie van de Smash. 

 

Met redactionele groet 

Martin Dekkers 
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Agenda 2015 

 

 

Jan.  01  Nieuwjaarsdag (dus geen training) 

08 Nieuwjaarsbijeenkomst 2015: Junioren vanaf 20.15 uur 

en senioren vanaf 22.15 uur 

10 Nieuwjaarsbijeenkomst 2015: zaterdagjeugd vanaf 

10.00 uur in sporthal de Zeine 

 

Febr.  17  i.v.m. carnaval geen dinsdagtraining in de Zeine 

  26  Algemene Ledenvergadering 

 

Maart  07  Clubkampioenschappen 

  29  Ouder – kind toernooi van 10.00 – 15.00 uur 

 

 

Juli  10 t/m 12 Jeugdkamp 

 

November 22  Waalwijkse Badminton Kampioenschappen in waspik 

(gepland) 
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Hallo beste mensen,  

 

Het is al weer een tijdje geleden (16-11-2014) dat de Waalwijkse Badminton 

Kampioenschappen gespeeld werden.  

Dit keer hadden we de première in de sporthal “De Zeine”.  

De organisatie verliep weer op rolletjes en onze vaste sponsors Jeveka en 

Finance Bizniz lieten ons ook dit keer weer niet in de steek waardoor we het 

inschrijfgeld redelijk hebben kunnen houden met een positief eindsaldo.  

Met de “dwarse” middenbaan hebben we het probleem met de kleine baanafstand 

doeltreffend opgelost, wel zo prettig.  

Het FST gehalte in de uitslagen is wederom hoog maar dat kan ook niet anders 

door het grote aantal FST inschrijvingen. Helaas daalt het aantal inschrijvingen 

nog steeds. Dit jaar staat het toernooi weer in waspik gepland en wel op 22 

november.    

 

Martin Dekkers  

 
 

De uitslagen: 
 

Onderdeel   Pos. Naam     Club 

 

 Gemengd Dubbel B 

 1 Ronald Ravenstein Van+José Treffers fst/action two 

 2 Theo Spiekermann+Renate Horst Van Der high speed 

 Damesdubbel B 

 1 Marianne Leijden Van+Joyce Maas fst/high speed 

 2 Nita Kunz+Elly Rombouts high speed 

 Herendubbel B 

 1 Harry Rijk De+Hannan Tuarita zidewinde 

 2 Cor Hagemeijer+Peter Leijtens high speed 

 Gemengd Dubbel A 

 1 Elo Martens+Sheng Huang vitesse/fst 

 2 Martin Jong De+Dang Xu fst 

 Damesdubbel A 

 1 Belinda Sluisveld Van+Corine Tripaldelli fst 

 2 Lonneke Arnold+Kimberley Hilgerdenaar fst/high speed 

 Herendubbel A 

 1 Jay Ekkel+Martin Jong De high speed/fst 

 2 Robin Bruin De+Stefan Kloe De fst 

 Damesenkel A 

 1 Lonneke Arnold fst 

 2 Yvet Opmeer fst 

 Herenenkel A 

 1 Elo Martens vitesse 

 2 Jay Ekkel high speed 
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Lonneke Arnold en Elo Martens, winnaars van het enkelspel. 
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FST CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2015 
 
Dames en heren, jongens en meisjes. Het is weer zo ver. JULLIE KUNNEN JE 
INSCHRIJVEN VOOR DE FST-CLUBKAMPIOENSCHAPPEN. 
 
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 7 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.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

FST CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 
 

Naam : ……………………………………………………………………………………….. 
 
O  Jeugd 
O  Senior 
 
Ik schijf in voor de volgende onderdelen: 
 

Onderdeel Enkel Dubbel & 
Mix 

Recreatief-speler    

Competitie-speler   

 
De inschrijfformulieren moeten uiterlijk 28 februari 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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Beste FST-er, 
  

Hierbij het inschrijfformulier voor de komende competitie. 

 Je kunt kiezen tussen de weekendcompetitie en de midweekcompetitie; de 

midweekcompetitie is alleen voor senioren. 

  
 
Inschrijfformulier voor de competitie 
 
 
Naam : 
 
Adres :  
 
Woonplaats : 
 
Telefoonnummer : 
 
Email adres :  
 
Geboortedatum : 
 

Soort competitie : □ Doordeweekse competitie (alleen senioren)   

  □ Weekendcompetitie 

 
Klasse : 
 
Als invaller Ja / Nee 
 
Kan niet spelen op : 
 
Wensen (teamindeling) : 
 
Voor jeugd : Ouder kan wel / niet rijden. 
                     Handtekening ouder / voogd 
 
 
S.v.p. voor 4 april inleveren bij Kevin van Dieën (weekendcompetitie) of  
Anton van Himbergen (Doordeweekse competitie) of  
mail naar competitie@fstwaalwijk.nl 
 
Ruim op tijd zijn de competitie-weekenden bekend. 
Leg deze vast in je agenda, zodat afzeggingen tot het minimum beperkt blijven. 
Zoals steeds meer andere verenigingen doen, zal FST alleen bij hoge uitzondering 
wedstrijden verzetten. 
 

mailto:competitie@fstwaalwijk.nl
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JEUGDKAMP 2015 
10 t/m 12 juli 
 
Dit jaar is er weer een FST jeugdkamp.  
 
Tijdens dit weekend zullen er super leuke activiteiten 
plaatsvinden, zoals spellen, speurtochten en een barbecue. 
 
Jij gaat dit jaar toch ook (weer) mee! 
 

 
 
Binnenkort ontvangen alle jeugdleden een uitnodiging.  
Noteer dit weekend alvast in je agenda!  
 
Wij hebben er zin in! 
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AGENDA ALGEMENE LEDEN VERGADERING 

DONDERDAG 26 februari 2015 

(eerste verdieping) SPORTHAL DE SLAGEN 

AANVANG 19.30 UUR 

 

Op donderdag avond 26 februari a.s. zal om 19.30 uur in Sporthal De Slagen, de 

Algemene Leden Vergadering plaats vinden 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. 20 maart 2014 

 

3. Verslag Algemene zaken 

 

4. Verslag jeugdzaken en technische zaken 

 

5. Verslag competitieleider 

 

6. Verslag penningmeester 

 

7. Kascontrole commissie: Sander van de Hoek en Elo Martens 

 

8. Begroting 2015 

 

9.       Verkiezingen 

  Kascontrole Commissie: 

  Aftredend: Sander van de Hoek 

  Bestuur: 

  Secretaris: Corry Terhorst 

  Aftredend en niet herkiesbaar, 1 kandidaat aangemeld. 

  Algemene Zaken: Will Ten Bosch 

  Aftredend en herkiesbaar 

   

10.       Bestuursvoorstellen en mededelingen 

 

11.       Rondvraag   
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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 

Verslag Algemene zaken wordt goedgekeurd. 

4. Verslag jeugdzaken en technische zaken 

Stefan doet mondeling zijn verslag, hieronder een greep uit dat verslag. 
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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-competite.  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. 

Verslag is opgemaakt en overhandigd. 

http://www.fstwaalwijk.nl/
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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 Hulternans 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. 

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

Het bestuur: ziet dit al als een oproep aan aanwezige leden. Zeg het voort. 

Jay Ekkel: Netten opruimen een crime; de zwengel werkt niet,. Is er een andere oplossing 

voor? volgens Elo werkt het met een bak in Waspik wel. 
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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. 

13. Sluiting 

De voorzitter dankt alle leden voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de 
vergadering om 20.45 uur. 

 
      

Verslag algemene zaken en ledenadministratie 2014 
 
Ledenadministratie 
 
In 2014 is het ledenaantal, net als in vorige jaren, vrijwel gelijk gebleven en bewoog zich 

gemiddeld rond de 155 leden.  

Wij mochten 25 leden verwelkomen (15 junioren en 10 senioren) en namen van 27 (11 

junioren en 16 senioren) afscheid.  

De verhouding vrouw/man en meisjes/jongens was resp. 13/12 en 15/12. 

De grootste aanwas gebeurde traditiegetrouw in oktober en de opzeggingen waren 

pondspondsgewijs over het jaar verdeeld .  

 

Het aandeel jeugd was wederom ca 30% van het totaal. 

 

Ook nu weer waren de redenen om op te zeggen verhuizing, blessureleed, wijzigende 

interesses en tijdgebrek.  

 

 
Algemene zaken 
 
In het verslagjaar is het verzenden van mededelingen via de e-mail succesvol verlopen. 

Vrijwel iedereen is op deze manier bereikbaar. Wel is het, door het niet tijdig doorgeven van 

wijziging van mailadres of het vollopen van de mailbox, voorgekomen dat enkele berichten 

niet de plaats van bestemming bereikten. 
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Een aantal leden is daardoor een enkele keer niet van noodzakelijk nieuws op de hoogte 

gebracht kunnen worden.  

 

Van de eind 2013 geopende mogelijkheid om automatisch een mailbericht te ontvangen als er 

een nieuw bericht aan de website van FST is toegevoegd, is in 2014 slechts mondjesmaat 

gebruik gemaakt. 

 

In 2015 zal daar wederom aandacht aan worden geschonken. 
 
Verslag van de competitieleider 
 
Hallo allemaal, 

 

We zijn weer aan het eind gekomen van competitieseizoen 2014/2015. Dit seizoen hadden we 

weer 8 teams in de regiocompetitie. De midweekcompetitie is zelfs van 2 naar 3 teams 

gegaan. Helaas heb ik bij sommige teams toch wat wedstrijden moeten verzetten of invallers 

moeten regelen. Gelukkig waren er ook teams die zelf hun invallers regelden. 

 

Bij de 4 seniorenteams en 4 jeugdteams zijn dit jaar redelijk wat veranderingen geweest, door 

het stoppen van een aantal spelers, en de wensen van andere spelers. 

 

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. Desondanks is ons eerste U13 team (Quinty, Farah Iffa, Thymo en Chairudin) 

overtuigend eerste geworden in hun klasse. Gefeliciteerd ! 

Ook het tweede U13 team heeft het goed gedaan, en is in de middenmoot geëindigd (5e). 

In de U17 klasse hadden we ook 2 teams, waarbij het eerste team helaas onderaan is 

geëindigd, en het tweede team het beter heeft gedaan door vijfde te worden. 

 

Bij de senioren is dit jaar ook weer veel gehusseld met de spelers. Door het wegvallen van het 

2e herenteam is het 1e team hier deels mee versterkt. Zij hebben een mooie 3e plaats behaald 

in de 1e klasse. Het 2e team is in de 2e klasse netjes in de middenmoot geëindigd (4e). Het 3e 

team heeft in de 3e klasse ervoor gezorgd dat zij geen laatste zijn geworden door TFS’57 

achter zich te houden. Helaas is het het herenteam niet gelukt om geen laatste te worden…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. 

 

Na 15 jaar heb ik besloten om als competitieleider te stoppen en het stokje over te dragen aan 

Kevin van Dieën. 

 

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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Verslag van Jeugd- en technische zaken 

 

Hallo allemaal, 

De donderdagavondjeugd heeft een goede bezetting met maar weinig verloop. Afgelopen jaar 

zijn er weer een aantal zaterdagkinderen naar de donderdag gegaan die de plaatsen opvullen 

van de kinderen die opzeggen. Er blijkt in de omgeving van Waalwijk een probleem te zijn 

met de trainingen, steeds meer kinderen van andere clubs komen bij FST proeven, en blijven 

dan vaak ook bij de club, vooral vanwege de competitietraining, verwacht ik. 

Kees is vanwege drukte in het laatste kwartaal gestopt met het geven van de competitie-

trainingen. Ik hoop dat hij weer terug komt. Deze trainingen zijn overgenomen door Anton en 

Cor.  De recreatieve jeugd wordt door mij getraind, en sinds kort heb ik ondersteuning van 

Merel.  

 

Sinds het nieuwe seizoen speelt de zaterdagochtendjeugd in de nieuwe hal “de Zeine”. Het 

verplaatsen van de trainingen naar “de Overlaat” is hiermee verleden tijd. Eindelijk weer een 

vast thuishonk voor onze kleintjes ! Hier komen af en toe wat nieuwe kinderen bij, een 

welkome aanvulling.  

 

De schoolinloop heeft dit jaar wederom niet bijgedragen aan het jeugdaantal. Welgeteld 0 

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

meedoen : niet geschoten is altijd mis. 

 

De dinsdagtraining is ook naar “de Zeine” verhuisd. Door de extra hoeveelheid banen kunnen 

we hiervoor extra deelnemers kwijt.  

 

Dan zijn er nog 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.  

 

Bijna al deze activiteiten werden in voorgaande jaren door mij werden georganiseerd. Door de 

drukkere periode die voor mij aanbreekt en de verantwoordelijkheid te verdelen, zijn we bezig 

om een technische comissie op te stellen. Dit clubje gaat verantwoordelijk worden voor het 

zoeken naar vrijwilligers om 1 of meerdere tournooien mee te organiseren. Heb je hiervoor 

interesse, geef je dan op bij mij. 

 

Groeten,Stefan de Kloe 
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De pen aan ....... Martin de Jong 
 
 
 
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 Marcel 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. 

 

 

Marcel, bedankt voor de pen. 

Ik dacht meteen: "Wat moet je met de pen als je niet graag 

over jezelf praat?"  Gelukkig doe ik dat wel, dus ga ik effe 

lekker los.  

Ja, "Wie is Martin de Jong?" zullen velen denken. Dat is die 

grijzende linkspoot van bijna 50 met rode knotsknieën. Sinds 

een jaar of vier met veel plezier lid van FST. Daarvoor jaren 

lid van badmintonclub Atilla in Drunen, ex-lid van BC Drunen 

en het vak geleerd in Nijmegen bij de 

studentenbadmintonclub Stuban. Dus nu bijna 30 jaar actief 

met shuttle en racket.  

Wat heeft de sport mij gebracht? Ik kan je zeggen: "veul, 

misschien wel heel veul.” Wat dan? Om te beginnen mijn 

twee zonen van 15 en 11. Wat hebben die hiermee te maken? 

Kreeg je die bij een toernooizege? Ja, eigenlijk wel. Mijn 

vrouw heb ik veroverd op de badmintonbaan in Nijmegen, 

met deze jongens als logisch gevolg.  
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Ja jongelui, nu heb je internetdating,  vroeger had je 

badminton om aan een date te komen. En het zijn meestal 

geen slechte combies! Veel van mijn vrienden uit die tijd 

hebben op de badmintonbaan hun grote liefde gevonden en 

zijn daar nu nog mee verliefd – verloofd - getrouwd. 

Dergelijke robuuste huwelijken kom je tegenwoordig niet 

vaak meer tegen. Voor de verklaring hiervoor heb ik een 

volgende ‘pen’ nodig (dat zal ik jullie hier besparen). In elk 

geval kan ik elke gelukzoekende jongere adviseren: stop met 

klungelen op internet of met baltsgedrag in de disco bij te 

harde muziek. Maar meld je aan bij de dichtstbijzijnde 

badmintonclub. Nergens vind je leukere godvruchtigere 

partners als daar. Het spelletje is een bijzaak. 

Tja, ik zou hier nog uren over kunnen doorgaan, maar helaas, 

ik moet de pen weer laten gaan. Waar wil de pen naar toe? 

Even laten draaien...... Kijk, hij wijst naar Jay Ekkel! Ik ben 

benieuwd wie Jay eigenlijk is? 

 

Griffelgroeten, 

Martin de Jong 

 
 
 
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,  Adri van Kempen en Marcel van de Laar.  
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F.S.T. FELICITEERT: 
 

 Verjaardag-februari 

 Voornaam  Achternaam Soort-lid 

17-2 Will ten Bosch S 

27-2 Martin  Dekkers S 

8-2 Frank  Leenheers S 

26-2 Sheng  Huang S 

5-2 Sander de Jongste S 

9-2 Sander van den Hoek S 

10-2 Diederik van Himbergen J 

2-2 Brian  Binnendijk J 

10-2 Chimène van der Schans J 

28-2 Joep van Kempen J 

4-2 Menno  Keur J 

15-2 Lize van Dongen J 

   

verjaardag-maart 

      Voornaam  Achternaam 
Soort-

lid 

25-3 Mari  Spikmans S 

30-3 Erik van de Leur S 

14-3 Belinda van Sluisveld S 

15-3 Renate de Negro S 

31-3 Erik  Pooters S 

16-3 Hossein  Sarkeshikian S 

29-3 Daphne v d Loo S 

2-3 Pascal  Kipping S 

16-3 Manou van Wijlen J 

4-3 Pascal  Dinjens J 

21-3 Milan van Alphen J 

 
verjaardag-april 

    Voornaam       Achternaam 
Soort-

lid 

13-4 Hetty  Dekkers S 

9-4 Anton van Himbergen S 

17-4 Patrick  Hultermans S 

20-4 Gerben van Dijk S 

22-4 Jan van Cromvoirt S 

14-4 Erik  Kraneveld S 
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verjaardag-april 

    Voornaam       Achternaam 
Soort-

lid 

16-4 Linda  Sterrenburg S 

3-4 Marco  Brans J 

3-4 Remco  Brans J 

21-4 Suus van Elzelingen J 

 

  
  

verjaardag-mei 

 Voornaam  Achternaam 
Soort-

lid  

2-5 Lucia van Hassel S  

13-5 William  Mulders S  

4-5 Marian de Louw S  

14-5 Martin de Jong S  

12-5 Jurgen  Dumoulin S  

6-5 Stefan de Kloe S  

17-5 DirkJan  Slijkoord S  

7-5 Femke van Puijenbroek S  

10-5 Sander  Hornes S  

27-5 Sanne de Vos S  

27-5 Manon de Vos S  

24-5 Robin de Bruijn S  

1-5 Jens  Jansen S  

10-5 Karin  Rombouts S  

31-5 Gijs  Vermeer S  

21-5 Merel  Kuijsters J  

11-5 Daan  Vermeer J  

6-5 Iris de Rooij J  

17-5 Siem  Korthout J  

15-5 Arinda  Haverhals J  

14-5 Kiara  Ophorst J  

1-5 Pascal  Wingelaar J  

19-5 Max de Louw J  

8-5 Nova de Klein J  

9-5 Kirsten  Leenheers J  

20-5 Marijn de Vries J  
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B.C. F.S.T MUTATIES 

LEDENBESTAND 
 

 

 

 

 
 

 
Nieuwe leden 

Voornaam Tussen Achternaam Soort-lid Datum-in-FST Datum-uit-FST Geslacht 

Olivia van Dommelen J 1-11-2014  V 

Joyce  Kuijpers S 1-12-2014  V 

Merel van Dam J 1-1-2015  V 

Daan  Wijngaard S 1-1-2015  M 

Daniëlla de Raden S 1-1-2015  V 

Niels van Mierlo J 1-1-2015  M 

 
 

Leden uit 

Voornaam Tussen Achternaam Soort-lid Datum-uit-FST Datum-in-FST Geslacht 

Timo van Zanten J 1-11-2014 1-8-2014 M 

Anouk de Vos S 1-11-2014 8-9-1990 V 

Kees  Elsman J 1-12-2014 1-11-2013 M 

Frank  Leenheers S 1-1-2015 1-4-2013 M 

Claudia  Cai S 1-1-2015 1-5-2011 V 

Kenza van Riel J 1-2-2015 1-5-2014 V 

Arinda  Haverhals J 1-2-2015 1-2-2012 V 
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