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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 

                               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
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WAT U WETEN MOET ... 
 

 

COMPETITIE :       
    

   COMPETITIELEIDER: 

   Kevin van Dieën         

  Heistraat 152 

        5161 GK Sprang-Capelle 

        GSM: 06-27262925 

email: competitie@fstwaalwijk.nl 
 

 

CONTRIBUTIE :  
MAAND-CONTRIBUTIE :    VANAF 1 januari 2015: 

                                              basiscontributie Senioren      € 12,50  

                             basiscontributie Junioren          €   8,00  

EXTRA TOESLAG:                 dinsdagavondtraining en/of 

                         seniorencompetitie         +   €   3,50  
 

BANKREKENING FST:       NL96RABO0134071824(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. 

 

mailto:competitie@fstwaalwijk.nl
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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     
 

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 zaterdag    9:00   - 12:00 uur = Z 

JEUGD EN SENIOREN: zaterdag     10:00  - 13:15 uur   = S 

SENIOREN COMPETITIE: donderdag    21:00 - 23.00 uur    =   S 

(midweek) 
 

 

 

 

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 
 
Hallo sportvrienden, 

 

De zomervakantie is reeds even voorbij en zelfs de herfstvakantie 

hebben de scholen al gehad. 

De competitie is weer begonnen en nieuwe leden komen gestaag zich 

melden bij F.S.T. 

 

De huurverhoging is even in de kast gezet en na bijna 1 jaar weten 

we nog niets definitiefs. We wachten maar af tot de gemeente 

weer eens iets van zich laat horen. 

 

Dit is de laatste Smash van dit jaar, dus komen ook de festiviteiten 

er weer aan. 

Zo zal Sinterklaas ons weer bezoeken, zie elders in dit blad, en 

vergeet daarbij niet uw kind of kinderen aan te melden. 

 

Ik moet jullie nu al een Gelukkig Kerstfeest wensen en de 

Nieuwjaarsborrel is ook al gepland. Zie ook hiervoor de datums op 

de agenda elders in dit blad. 

De competitiespelers wens ik veel succes, maak het onze nieuwe 

competitieleider Kevin niet al te lastig…. 

 

Rest mij nog iedereen een Gelukkig Kerstfeest en een Prettige 

Jaarwisseling te wensen. 

 

Jullie voorzitter  

Jan 
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Agenda 2015 

 

 

Nov 12  Geen badminton in de Slagen 

22  Waalwijkse Badmintonkampioenschappen in Waspik  

28 St. Nicolaas en zijn Pieten in sporthal de Zeine 10.15 

uur 

 

Dec 24  Geen badminton 

31 Geen badminton 

 

---------------------------------------------------------------------------- 

 

Agenda  2016 
 

 

Jan 07  Nieuwjaarsbijeenkomst alle donderdag leden 

 09  Nieuwjaarsbijeenkomst jeugd van de Zeine 
 

Feb 20  Internationaal jeugdtoernooi Nederland-België  

 23  Geen badminton 

 

Mrt  05  Clubkampioenschappen 

 

April 02  Ouder – kind toernooi 

 

Juni 24 - 26 Jeugdkamp  
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WELKOM  WELKOM  WELKOM 

               

Zaterdag 28 november a.s.  

 

Sint Nicolaas en zijn Pieten komen jullie weer bezoeken,  

 

in Sporthal De Zeine, aan de Olympiaweg te Waalwijk   

        

van 10.15 tot 11.15 uur 

 

Alle zaterdag jeugdleden zijn welkom, 

Ook F.S.T. leden met kinderen of kleinkinderen tot 8 jaar.  

       

Dit betekent dat al de zaterdag jeugdleden welkom zijn. 

Seniorenleden die al papa of mama zijn  mogen hun kind(eren) 

meebrengen.  

Ben je al opa of oma, ook jullie kleinkind(eren) zijn welkom.  

Wel allemaal even opgeven op het inschrijfformulier (zie bijlage), 

dus ook de zaterdag jeugdleden opgeven. 

 

Het zou niet leuk zijn als de Sint en zijn Pieten te weinig cadeaus 

zouden inkopen en zodoende kinderen teleur te moeten stellen. 

 

Sinterklaas en zijn Pieten kunnen bijna niet wachten. Verzinnen 

jullie eens iets leuks, een voordracht, dansje of muziek maken,  

het zal de feestvreugde verhogen. We kunnen er dan samen een 

leuke ochtend van maken. 

 

LET OP: De training van de jeugd gaat gewoon door en begint 

om 08.45 uur zoals normaal. 
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Wij vragen jullie daarom bijgaand inschrijfformulier in te vullen en 

uiterlijk voor 14 november te mailen naar: 

secretaris@fstwaalwijk.nl of inschrijfformulier afgeven aan 

jeugdbegeleider. 

 

Laten we de Sint en de Pieten weer verrassen met een grote 

opkomst. 

 
      

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:secretaris@fstwaalwijk.nl
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Gelieve dit formulier voor 14 november 2015 

 

per email te verzenden naar: secretaris@fstwaalwijk.nl 

 

Naam:  

 

Leeftijd: 

 

Jongen of meisje: …………………………………. 

 

Wel / niet* ) aanwezig tijdens het bezoek van Sinterklaas op 

zaterdag 28 november a.s. 

*) doorhalen wat niet van toepassing is. 

 

 

Leuke weetjes over jullie zoon / dochter of kleinzoon / 

kleindochter 

 

1. ……………………………………………………………………………………… 

 

        ……………………………………………………………………………………… 

 

2. ……………………………………………………………………………………… 

 

        ………………………………………………………………………………………     

 

3. ……………………………………………………………………………………… 

 

        ……………………………………………………………………………………… 
 

 

 

mailto:secretaris@fstwaalwijk.nl
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JEUGDKAMP 2015 
 

Met de fijne herinneringen aan het laatst gehouden kamp nog in 

gedachte, zijn wij al weer bezig met het jeugdkamp 2016. We 

hebben inmiddels al een locatie besproken. 

 

We hebben een boerderij gereserveerd in Oirschot. We zijn daar 

in 2010 ook al eens geweest. Het is een prachtige locatie waar we 

weer van alles kunnen organiseren voor jullie. 

 

Wij als organisatie hebben er nu al ontzettend veel zin in en 

hopelijk jullie ook. 

 

Wij gaan volgend jaar eerder op kamp dan de laatste jaren. Toen 

gingen we steeds één week voor de schoolvakanties, maar dan 

konden er kinderen niet mee vanwege reisweken en andere kampen, 

zoals een zeilkamp en ponykamp. We hebben wel gekeken naar 

examens, proefwerkweken en schoolreisjes. En zijn uitgekomen op 

het weekend van 

vrijdag 24 t/m zondag 26 juni 2016, 

 

Noteer  deze dagen alvast in je agenda en houdt dit weekend vrij 

voor het jeugdkamp van FST. 

 

Begin volgend jaar horen jullie meer van ons. 

 

Namens de kamp-organisatie, 

Jos Verlaan (penningmeester) 

 

p.s. Elders in deze Smash vind je berichtjes uit het dagboek van 

het afgelopen kamp, waaruit blijkt hoe gezellig het weer was. 
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Nieuwjaarsborrel 2016 

 

Elkaar een gelukkig en sportief 2016 wensen.  

Het hoort er nu eenmaal bij. Gezellig samenzijn met  

een hapje en een drankje. 

We  hebben de volgende tijden vastgelegd in het  

sportcafé boven, om zo het nieuwe jaar goed te beginnen. 

 

Donderdag-jeugd:  7 januari 2016  vanaf 20:15 uur 

Senioren:   7 januari 2016  vanaf 22:15 uur 

 

Er is natuurlijk wel gewoon badminton op die avond.  

 

 

Zaterdagjeugd: 9 januari 2016  vanaf 10.00 uur 

 

Na de training, is er voor de zaterdagjeugd een gezellig samenzijn 

in het sportcafé van sporthal de Zeine. 

 

 

Tot dan.            

                         

 

Het Bestuur 
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EHBO-ers en BHV-ers gezocht……. 

 

Enkele weken geleden hadden wij op donderdagavond een klein 

ongelukje waarbij iemand geraakt werd door een racket van een 

medespeler. 

 

Er waren op dat moment enkele leden aanwezig die óf een EHBO-

diploma óf een BHV-diploma hadden. Om in de toekomst, als er 

weer eens iets gebeurt in de sporthal, kordaat te kunnen handelen 

willen wij, zowel in de Slagen als in de Zeine, een lijst ophangen van 

leden die in het bezit zijn van een van beide diploma's. 

 

Wij vragen dan ook aan degene die een van beide diploma's bezit, 

dit aan ons door te geven, zodat wij de lijst kunnen invullen. 

Graag doorgeven per mail aan josverlaan@home.nl  

 

Wij hopen op deze manier, ingeval van een calamiteit, snel te kunnen 

zorgen voor de juiste mensen, die kunnen helpen. 

 

Namens het bestuur, 

Jos Verlaan 

 

 



 

   

   

24  

 



 

   

   

25  

 

 
 

 

Beste clubleden FST, 

 

Zoals jullie misschien al gezien hebben hangen er sinds afgelopen 

donderdag (24 september) shuttlekokers bij de netten met het 

baannummer er op. 

Het doel van deze koker is om de shuttles bij de betreffende baan 

te houden zodat er geen lading shuttles meer bij de banen komen te 

liggen. 

 

De vraag aan alle leden is om hier gebruik van te maken. Dit houdt 

in dat we met zijn allen: 

Bij opbouwen van de banen de shuttlekokers bij de netten hangen 

en voorzien van een aantal goede shuttles 

Tijdens de wedstrijd gebruik te maken van deze shuttles en na de 

gespeelde partijen de shuttle weer in de koker stoppen 

Indien de shuttle niet meer goed is deze zelf even in de prullenbak 

gooien zodat er alleen goede shuttles over blijven in de kokers 

Na de speelavond bij afbreken van de netten de shuttlekokers weer 

opbergen  in de daarvoor bestemde houder 

 

Daarnaast wordt er aan het einde van de speelavond bij het 

afbreken van de netten nog veel oude lege drankflesjes/pakken 

gevonden, kledingstukken, bidons en soms zelfs ook afval van het 

vervangen van een grip of iets degelijks liggen verspreid in de zaal.  

Aangezien we de zaal opgeruimd achter willen laten als vereniging 

komt het vaak neer op degene die het laatste de zaal verlaten. 
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Het zou dus erg wenselijk zijn als een ieder zijn eigen 

rommel/spullen meeneemt of zelf weggooit in de prullenbakken die 

in de zaal staan! 

Als iedereen zich hieraan houdt scheelt het veel werk voor degene 

die tot het einde spelen en de boel op moeten ruimen. 

 

Alvast bedankt namen de Technisch commissie (en degenen die als 

laatste de zaal verlaten)  

 

 
 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOiMo_qI68gCFQJfDwodTjwO6Q&url=http%3A%2F%2Fwww.bcraakm.nl%2Fnieuws%2F179-verslagdoorgeert&psig=AFQjCNEa0AgxS8OvBslMnp1Dq3i31H08Aw&ust=1446324519043684
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De pen aan ....... Kevin van Dieën 
 
 

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 Kevin 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. 

 

Als iemand zomaar ineens tegen je roept jij krijgt de pen van mij, 

dan neem ik dat op dat moment niet echt serieus. Totdat je dan 

ineens twee weken later zijn verhaal leest en hij eindigt met jouw 

naam als de volgende pen schrijver. Jay ik wil je hiervoor natuurlijk 

van harte bedanken.  

 

Mijn naam is Kevin, 22 jaar. Op mijn 7de begonnen met badminton 

omdat mijn ouders dit ook deden. De eerste jaren heb ik gespeeld 

bij Z.S.V. Zidewinde in Sprang-Capelle. Waarna ik de overstap 

maakte naar S.V.K. toen daar steeds meer mensen weggingen heb ik 

in 2012 de overstap gemaakt naar F.S.T.  

 

De passie voor badminton is er nog steeds, maar ook naast het 

spelen zelf ben ik erg betrokken bij F.S.T. Zo ben ik nu twee jaar 

mee geweest op kamp en heb het daar ook al twee keer heel erg 

naar mijn zin gehad. Alles wat er bij komt kijken de vergaderingen 

het bedenken van spellen en de uitvoering super leuk! 

Sinds dit jaar ben ik competitieleider. Of zoals ze het bij de bond 

tegenwoordig noemen competitie contactpersoon. Deze taak heb ik 

met plezier over genomen van Stefan en past natuurlijk ook wel bij 

een beetje bij mijn opleiding.   

 

Naast alles wat ik doe voor F.S.T. heb ik in samenwerking met 

Badmintonworld ook nog wat handel in badminton artikelen  
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zoals rackets, schoenen enzovoort. Ook als je bespanning is geknapt 

kan je me altijd aanspreken en meestal heb je dan de week daarna 

weer een nieuwe bespanning zodat je weer lekker kan spelen. 

Zoals Jay de introductie over mij schreef zo kennen jullie mij 

misschien allemaal wel. Meestal ben ik erg enthousiast maar 

reageer ik soms ook wel eens te snel. Misschien niet de beste 

eigenschap maar het heeft me zeker ook wel goede dingen 

gebracht. Sinds vorig jaar studeer ik HBO Logistics Engineering 

aan de NHTV in Breda. Dat is heel wat anders en iets wat  niemand 

van mij verwacht had toen ik 5 jaar gelden als potentieel 

vrachtwagenchauffeur naar een open dag ging op het MBO. 

 

Maar nu ik HBO studeer wil dat niet zeggen dat ik niets meer met 

vrachtwagens heb. Wanneer het even kan rijd ik graag op zondag 

met de vrachtwagen. Mooie ritjes binnen Nederland en België of 

soms net over de grens met Duitsland.  

 

Naast het rijden met de vrachtwagen heb ik natuurlijk nog andere 

hobby’s zoals natuurlijk badminton maar ook mountainbiken of 

wielrennen doe ik graag. Afgelopen zomer heb ik ontdekt dat reizen 

ook wel super gaaf is misschien maak ik daarvan wel mijn nieuwe 

hobby. Samen met een groep studenten van school zijn we toen 

afgereisd naar Canada. Om hier in twee weken tijd de steden 

Calgary Banff en Vancouver aan te doen.  

 

Tijdens deze reis heb ik veel dingen gezien en gedaan. Zo hebben 

we natuurlijk bedrijven bezocht en hun cultuur geproefd maar zo 

stond ik op een warme woensdag middag ineens op de schietbaan 

waar we met van allerlei wapens mochten schieten. 
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Ik ben dan misschien altijd wel overal te horen maar iets over 

mezelf schrijven dat kan ik niet zo best. Daarom zal ik er nu maar  

snel mee ophouden en de pen doorgeven. Ja de pen doorgeven aan 

wie eigenlijk? Dat was makkelijker gezegd dan gedaan, maar naar 

lang nadenken gaat hij naar………..Belinda van Sluisveld.  
 
 
 
 

  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, Marcel van de Laar, Martin de Jong, Jay Ekkel en 
Kevin van Dieën. 

 
 



 

   

   

30  

Het FST Jeugdjournaal  
 

 
Naast de pen aan ……. willen we het FST Jeugdjournaal introduceren. De pen aan rouleert 
bij de senioren en het lijkt ons ook leuk als de jeugd iets vertelt over zichzelf of over 
badminton of gewoon een (te) gek onderwerp. 
Deze rubriek zal vast in de Smash terugkeren. 
Briseis Richards en Thymo Pullens bijten het spits af en zullen beiden een ander FST 
jeugdlid aanwijzen die dan een stukje mag schrijven in de volgende smash.  

 

Mijn naam is Briseïs Richards.  Ik ben 10 jaar en speel sinds 2,5 

jaar badminton. Ook ben dit seizoen gestart met competitie spelen 

en speel ik in de U-13 samen met Rosalie, Meike, Bram, Menno en 

Martijn.  

Ik train op donderdagavond en zaterdagochtend. 

 

In  mijn overige vrije tijd zit ik op zangles bij het Kunstencentrum 

en ben ik lid van de musicalvereniging De Notenkrakers. In januari 

2016 staan we met meerdere voorstellingen van de musical "Anna en 

de koning van Siam" in theater De Leest. 

Ik ga naar school op de Juliana van Stolbergschool en zit in groep 7. 

Ik heb een hele leuke klas. 

 

Badmintonnen zit in mijn familie !! Mijn opa is Harry van de Ven en 

mijn moeder Kirsten heeft ook altijd gebadmintond.  

Mijn  moeder helpt sinds kort mee met de training op 

zaterdagochtend. 

Ik heb het erg naar mijn zin bij F.S.T. en ben van plan nog heeeeeel 

lang lid te blijven. 

 

Ik hoop dat jullie wat meer over mij te weten zijn gekomen en maak 

er nu een einde aan ik geef meteen de pen door aan Fenne Martens. 
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Hallo, ik ben Thymo Pullens en ik ben 12 jaar.  

Ik zit nu in de brugklas van SG De Overlaat, dat is wel leuk maar 

badminton is leuker☺. 

 

Ik speel al bijna 5 jaar badminton bij FST en 3 jaar competitie. De 

eerste 2 jaar in de U-13 en nu in de U-17, samen met Remco, 

Martijn, Suus en Irene. Afgelopen jaar zijn we in de U-13 regionaal 

kampioen geworden en toen mochten we meedoen met de Brabants 

Kampioenschappen, daar werden we toen 1e, waardoor we mee 

mochten spelen met het Nederlands Kampioenschap voor 

regioteams in Zutphen. Daar werden we 2de  van HEEL Nederland. 

Dit was wel heel stoer, de sporthal waar we speelden had 27 banen 

!!! 

Onlangs waren we met ons team ook nog genomineerd voor Waalwijk 

Ontmoet, helaas zijn wij het niet geworden. 

Ik speel ook bij de NBBJ (Noord Brabantse Badminton 

Jeugdselectie), daar ben ik nu begonnen aan mijn 2e jaar. Ik heb er 

al veel geleerd en dat vind ik fijn, kijk maar eens op www.nbbj.nl. 

Mijn vader gaat elke dinsdag om half 5 met mij naar Boxtel voor de 

2 uur durende training. Toernooien spelen hoort hier ook bij dan ga 

ik samen met mijn vader naar Oss, Spijkenisse, Wijchen, Den Bosch 

en Tilburg. 

Samen met mijn zus, en vriendje Just uit Boxtel speel ik ook nog 

kindertoernooien mee in Vlijmen en Dongen ook heel leuk voor de 

jeugd van FST, zie ook  http://badmintonnederland.toernooi.nl/.   

Angela onze trainster komt dan ook kijken.  Ook bij FST speel ik 

altijd mee. Dat moet eigenlijk iedereen doen !!! 

Ik kom dan ook uit een echte badmintonfamilie, mijn papa Erwolt, 

mijn zus Quinty spelen ook allebei bij FST en vroeger heeft zelfs 

mijn moeder nog bij FST gespeeld. Over een paar jaar wil ik winnen 

van mijn papa. 

 

http://www.nbbj.nl/
http://badmintonnederland.toernooi.nl/
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Mijn andere hobby’s zijn voetballen ☺  en gamen. Ik speel graag 

GTA5, Fifa 15 Call Of Duty en Black Ops 3. 

Muziek luisteren doe ik ook veel en dan  het liefst hardstyle, 

hardcore, house of dance. Vooral DJ’s zoals: Zatox, Brennan Heart 

of  Martin Garrix vind ik vet. 

 

Op vakantie gaan vind ik ook leuk. We gaan al een paar jaar naar 

Friesland waar ik met mijn eigen motorbootje (zodiac) rond mag 

varen. Verder doen we daar vissen, zwemmen en zeilen met de 

familie. Misschien ga ik volgend jaar met mijn zus surfen. We 

hebben dan een huisje aan het water op de camping. 

 

Ik hoop dat jullie wat meer over mij te weten zijn gekomen en ik 

maak er nu een einde aan ik geef de pen aan: Bram de Jong omdat 

ik benieuwd ben naar zijn verhaal, succes Bram!!   

 

 
Degene die de pen al hebben mogen vasthouden zijn: 
Briseis Richards, Thymo Pullens 
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F.S.T. FELICITEERT: 

 
 Oktober   19-12 Corry Terhorst (S) 

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

3-10 Martijn Klerks (J)  21-12 Daan Scholten (J) 

4-10 Irene Bogers (J)  23-12 Meindert Tand (S) 

4-10 Ronald Wingelaar (S)  25-12 Olivia van Dommelen (J) 

5-10 Kevin van Dieën (S)  26-12 Bas Rombouts (S) 

6-10 Menno Kempff (S)     

6-10 Ton van Esdonk (S)   Januari  

6-10 Quinty Pullens (J)  1-1 Kees de Kort (S) 

9-10 Brenda Timmermans (J)  1-1 Mingsong Zhang (S) 

12-10 Ad van Kempen (S)  4-1 Rosalie Damen (J) 

13-10 Jelle Kivits (S)  5-1 Remco Klerks (J) 

13-10 Elo Martens (S)  11-1 Theo Koolen (S) 

27-10 Paul Overeem (S)  21-1 René Kuijsters (S) 

    24-1 Carola Rzemieniecki (S) 

 November   26-1 Jac Vermeer (S) 

1-11 Marco Welten (S)  31-1 Chris van Hassel (S) 

7-11 Fenna Rutten (J)     

9-11 Karin Fikke (S)   februari  

10-11 Marit de Rooij (J)  1-2 Daniëlla de Raden (S) 

12-11 Sander Ijpelaar (J)  4-2 Menno Keur (J) 

19-11 Nico Vervoordeldonk (S)  5-2 Sander de Jongste (S) 

25-11 Lonneke Arnold (S)  8-2 Farah Iffa Tuarita (J) 

29-11 Joan Peeters (S)  9-2 Sander van den Hoek (S) 

    12-2 Jochem de Jong (J) 

 December   15-2 Lize van Dongen (J) 

1-12 Marleen Montens (J)  16-2 Christian Staps (S) 

2-12 Hans van den Biggelaar (S)  17-2 Will ten Bosch (S) 

4-12 Jan van Wees (S)  26-2 Sheng Huang (S) 

11-12 Matt Vugts (S)  27-2 Martin Dekkers (S) 

11-12 Dennis Hooijen (S)     

13-12 Saakje Sterk (S)     

13-12 Julie Spuibroek (S)     
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B.C. F.S.T MUTATIES 

LEDENBESTAND 

01.07.2015 t/m 01.11.2015 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

1-9 Joep van Kempen (J) 1-9 Karin Fikke (S) 

1-9 Iris de Rooij (J) 1-9 Erik Welling (S) 

1-11 Bram Smeenk (J) 1-10 Tom Spaans (J) 

1-11 Ruud van Oudhuizen (S) 1-10 Anouk van de Wiel (J) 

   1-10 Fenna Rutten (J) 

   1-10 Julie Spuibroek (S) 

   1-10 Florent van Sluisveld (S) 

   1-10 Rob Marinussen (S) 

   1-11 Finn van Dueren den 

Hollander 

(J) 

   1-11 Bo van Dueren den 

Hollander 

(J) 
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